
>>  Изключително икономичен 

>> Топла вода когато ви е нужна

>> Kомпактен и лек

Най-добрата инвестиция  
в кондензната технология

MCR-P 
24 

PLUS

MCR-P  
24/28 BIC

PLUS

MCR-P  
24/28 MI

PLUS

MCR-P  
30/35 Ml

PLUS

MCR-P  
34/39 MI

PLUS
Газ Природен газ или пропан-бутан

Вид котел Кондензен
Производителност Отопление A+* A+* A+* A+* A+*
Производителност БГВ B** B A A A

Отоплителна мощност 25.3 kW 25.3 kW 25.3 kW 31.6 kW 35.9 kW
Мощност за добив на БГВ - 28 kW 28 kW 35 kW 39 kW

Функции
Отопление •
Отопление + мигновено подаване на топла 
вода • • •
Отопление + акумулиране на топла вода

С вrpaдeн бойлер от 40 L •
С бойлер от 80 L •
С бойлер от 130 L •

Свързване
Комин • • • • •
Коаксиален комин • • • • •
Управление(опции)
Модулиращ стаен термостат c кабел • • • • •
Модулиращ стаен термостат без кабел • • • • •
Програмируем термостат с кабел • • • • •
Програмируем термостат без кабел • • • • •
Непрограмируем термостат • • • • •
Външен датчик • • • • •
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Размери и тегло: H = височина; L = ширина; D = дълбочина

* Със следното оборудване: външен датчик + модулиращ стаен термостат. Без тях, ефективността е клас А.
** С бойлер 80 L или 130  L .

MCR-P 24/BS 130 PLUS

Boiler

H 670 mm
W 400 mm
D 300 mm
97 kg max

Tank

H 912 mm
Ø 570 mm

MCR-P 24/BS 80 PLUS

Boiler

H 670 mm
W 400 mm
D 300 mm
90 kg max

Tank

H 880 mm
Ø 427 mm

MCR-P 24 PLUS
MCR-P 24/28 MI PLUS
MCR-P 30/35 MI PLUS
MCR-P 34/39 MI PLUS

H 670 mm
W 400 mm
D 300 mm
29 kg to 34 kg

H 900 mm
W 600 mm
D 446 mm
61 kg

MCR-P 24/28 BIC PLUS

EASYLIFE
Vivadens

EASYLIFE

Vivadens
                      C T E H E H  Г A 3 0 B  К О Т Е Л   K  O  H  Д  E  H  3  E  H

  ДА ПЕСТЯ OT 
ЕНЕРГИЯ, ETO TOBA E 
ВАЖНОТО 3А MOETO 
СЕМЕЙСТВО! 

Открийте всичките предимства на 
кондензацията:
• Висока  
   производителност:  
   до 109%!
•  Ниски сметки  

за електроенергия
• Опазване на околната  
среда чрез  
ниски емисии  
на замърсяване 

  3А MОЯТ КОНФОРТ 
ЖЕЛАЯ ДА 
РАЗПОЛАГАМ C 
ИЗОБИЛИЕ OT ТОПЛА 
ВОДА! 

VIVADENS: това е гаранция за:
•   Добра и стабилна  

температура 
• Топла вода  
    когато ми 
    трябва  
• Неограничено  
    количество на  
    разположение

    У ДОМА НЯМАМ 
ПРОСТРАНСТВО,

  HУЖЕH МИ E
 КОМПАКТЕН КОТЕЛ!  

3a De Dietrich, oт три века насам, да ycneeш e изискване, което ce основава на истински стойности: качество, нaдeжност, 
трайност. De Dietrich, с грижа за околната cpeдa и за �aшeтo удобство, използва различни видовe възобновяeми eнepгии 
и 6лaгодapeниe на създaдeнитe мyлтиeнepгийни системи защитава nлaнeтaтa. Уредите за oтonлeниe, носeщи марката De 
Dietrich, са създaдeни в peзyлтaт на нaй-новитe достижeния с помощта на 2400 сътрудника, и ce радват на рядко cpeщaни 
добро изnълнeниe, кaчeство и дълготрайност.
De Dietrich : избepeтe дълготрайното удобство

B3ИCKATEЛHA MAPKA

Ecodesign by

<<www.ruvex.bg >>
0700 14 014

www.ruvex.bg

Официален вносител: Партньор за Вашият град:

EASYLIFE: ГРИЖА 3A ВАШИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ

Енергийни
икономии

Д0

30 %** 

Намаляване 
отделянето 

на С02  
Д0

3,9 % 

Създаден от De Dietrich, етикетът ECO-SOLUTIONS гарантира гама от продукти, 
съответстващи на Европейските директиви в областта на Еко Дизайна и енергийното 
етикетиране. Тези директиви са в сила от 26 септември 2015 г. и се прилагат при уредите 
за отопление и производство на битова гореща вода (БГВ). С ECO-SOLUTIONS на De 
Dietrich, можете да се възползвате от най-новото поколение мулти-енергийни системи, 
които са лесни за използване, с по-добри характеристики и енергийни икономии, 
предназначени да предоставят по-голям комфорт, без да вредят на околната среда. 
ECO-SOLUTIONS означава също експертиза, консултации и широка гама услуги от 
професионалната мрежа на De Dietrich. Енергийният етикет, в комбинация с етикет ECO-
SOLUTIONS, ще ви предостави информация за ефективността на продукта.  
Повече информация на ecodesign.dedietrich-heating.com.

Ecodesign by

• Интегрира се навсякъде, благодарение на  
    размерите си, които са изключително компактни
• Дискретен изчистен дизайн
• Изключително лек  



Само отопление Апартамент Къща
MCR-P 24 PLUS  

Отопление +
БВГ

площ < 90 m2 площ > 90 m2 площ < 90 m2 площ > 90 m2
нормална 
употреба

интензивна  
употреба

MCR-P 24/28 Ml PLUS  
MCR-P 30/35 Ml PLUS   
MCR-P 34/39 Ml PLUS    
MCR-P 24/28 BIC PLUS  
с  вграден бойлер 40-L     
MCR-P 24 PLUS с бойлер  80-L     
MCR-P 24 PLUS с бойлер 130-L    

 ПECTETE ПОВЕЧЕ ЧРЕЗ КОМБИНИРАНЕ НА  
                                BИДOBETE ЕНЕРГИЯ

Технологията на кондензация, разработена oт De Dietrich,  
Ви гарантира значително пестене на енергия.

•   Високата произвидителност на Vivadens се  
подпомага от модулиращ стаен термостат и външен сензор 

•   До 30% икономия спрямо класическия котел*

•   Горенето е чисто  и икономично, благодарение на горелката,  
изработена от инокс, която осигурява слабо отделяне на NOx и CO.

•   Доказана надеждност - топлообменника от инокс e с голяма устойчивост на корозията и температурните промени.

•   Високoeфективната модулираща помпа намалява консумацията на електричество и спомага за иконимии

* Котел изработен no класическа технология от преди 18-20 години, без регулиране и програмиране

  КОНДЕНЗАЦИЯ 3A ПОВЕЧЕ ИКОНОМИЯ   ПPOCTOTA  
            НА ДЕЙСТВИЕ   ПОВЕЧЕ   

            ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ   
            ЗА ПО-ДЪЛГО ВРЕМЕ 

Котлите VIVADENS са оборудвани с табло  
с много опростено управление

•   6 бутона за управление, един бутон Старт/Стоп  
и манометър със стрелка

•   LCD eкран, осветен и с голям размер

•   Възможност за добавяне на стаен термостат 
за околната температура

Ако съчетаете модулиращ  стаен термостат и 
външен датчик с Vivadens, Вие ще оптимизирате 
потреблението на Вашия котел.

  ЧУДЕСНА ИНТЕГРАЦИЯ C ЧИЯТО ПОМОЩ CE 
ПЕЧЕЛИ МЯСТО

ОПРЕДЕЛЕТЕ KAKBИ CA 
ВАШИТЕ НУЖДИ  
 
Тези сведения са дадени за типови жилища. 
От особено значение са препоръките на 
специалист, който ще Ви пpeдложи най-
благоприятното решение за �ашия проект.

Благодарение на De Dietrich можете да свържете VIVADENS към ефикасни и 
икономични системи, използващи и други източници на енергия (термопомпа, 
котел на твърдо гориво, слънчева енергия, .... ).

Така можете да получите многo преимущества:

•   До 60% безплатна топла вода с помощта на  
cлънчeвaтa енергия

•   Опазване на околната среда

•   Свържете Vivadens с модулиращ стаен термостат и външен  
датчик към соларен бойлер за повече ефективност

EASYLIFE
Vivadens

Лесен за работа 
контролен панел

ПРЕИМУЩЕСТВО

VIVADENS е идеален за малки помещения и лесно се интегрира дори и  
в най-тесни пространства:
•   Изключително компaктни размери: 67 cm  височина,  

40 cm ширина и 30 cm дълбочина

•   Изключително лек: тежи едва 30 кг 

•   Адаптират се към всякакви конфигурации: хоризонтален коаксиален комин, вертикален 
коаксиален комин, връзка Bi-Flow, към съществуващ комин.

•   Много тиха работа

Възможност за 
надграждане

ПРЕИМУЩЕСТВО

Лесна 
поддръжка

ПРЕИМУЩЕСТВО

Висока 
производителност  
до 109%

ПРЕИМУЩЕСТВО

 ИЗОБИЛИЕ OT ТОПЛА ВОДА  
     ЗА УДОБСТВОТО НА ВСЕКИ

 ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ  
НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ ВИ ПРОЕКТ40 cm

67
 cm

MCR-P PLUS 24 kW
с боилер 130–L

MCR-P PLUS 24 kW
с боилер 80–L

MCR-P PLUS 24 kW MCR-P BIC 
PLUS

  OCHOBHOTO OT  
ПРИНЦИПА HA  
КОНДЕНЗАЦИЯТА

   

Няма смисъл да правите избор между икономия на енергия и 
неограничена топла вода, компактност и атрактивна цена!
C помощта на стенния котел VIVADENS имате всичко, събрано 
в едно! Той е непобедим в съотношението качество/
цена, обединява плюсовете на кондезната технологията и 
производителността на npиpодния газ и пропан/бутан. 

VIVADENS Ви гарантира удобство - разполагате с битова гореща вода в голямо количество и 
при стабилна температура.

•   Дебитът на битова гореща вода e изключителен - до 19 литра/минута

•   При комбинираната версия ʺDietriTurboʺ при форсиран режим на производство на топла 
вода разполагате с обилно количество, винаги с добра температура.

•   Вътрешната облицовка с емайл с високо съдържание на кварц осигурява чистотата на водата 
(40 L , 80 L или 120 L)

•   Бойлерите са защитени от ръжда посредством магнезиев анод, който им осигурява дълъг 
живот.

Със

ВЪНШЕН 
ДАТЧИК


