
Innovens 
MCA 15

 

30 %  
икономия

ПРЕДИМСТВО

Само отопление Апартамент Къща < 150 m2

Innovens MCA 15 - MCA 25 - MCA 35 (15 - 25 - 35 kW) • •
Отопление+  
битова гореща вода   

Innovens MCA 25/28 MI с микро-буфер •
Innovens MCA BIC • •
Innovens MCA 15 / 25 BS 60 (15 - 25 kW) • •
Innovens MCA 15 / 25 BS 130 (15 - 25 kW) • • •

Innovens

Топлообменик от 
алуминий/силиций

Отоплително 
тяло

Moдулираща 
горелка

Всички
конфигурации

ПРЕДИМСТВО

Производство БГВ до 
200 л. за 10 мин

ПРЕДИМСТВО

Светлина
Отвътре

И Н О В А Т И В Н И  Т Е Х Н О Л О Г И И
Икономичен и пазещ 
природата

• Широк диапазон на 
модулация от 22 до 
100%

Висока енергийна 
ефективност

• Нов утра-бърз 
топлообменик

• Изчистен и модерен дизайн

Нов дизайн 

• Ново ергономично 
управление с въртящ 
се бутон и голям LCD 

дисплей

Ново управление 
Diematic iSystem 

• Монтажна рамка и 
вградено осветление

Лесен монтаж и 
поддръжка

• Перфектен 
БГВ комфорт с 

интегриран или 
външен обемен 

бойлер

Личен комфорт

  ИЗЧИСЛЕТЕ ВАШИТЕ НУЖДИ

Тази информация може да ви послужи за приблизително дефиниране на вашите нужди.  
Препоръчително е да се обърнете към специалист/монтажник, който ще ви предложи най-
подходящото решение за вашият проект.

УЛТРА БЪРЗ 
ТОПЛООБМЕННИК

Нестандартен комфорт с 
топла вода в изобилие
Независимо от вашите нужди от битова гореща 
вода,  De Dietrich разработи пълна гама котли 
от 15 до 35 kW с обемни бойлери за битова 
гореща вода: 
•  Компактно решение: при дву-контурната 

версия, мощността се увеличава до 28 kW и 
пластинчатия топлообменник от неръждаема 
стомата е с увеличени размери. Резултат: 
голяма производителност на БГВ с  дебит до 
14 л/мин.

•  Решение всичко в едно: при версията BIC, 
котела е оборудван с 40 литров буфер 
под формата на 3 напълно изолирани 
стратисфикатни буфера от неръждаема 
стомана. Резултат:  максимален дебит от 20 
л/мин.

•  Инжинерно решение: модел с външен 
60-литров бойлер за БГВ, с емайлиран съд 
защитен от корозия с Titan Active System.

•  Комфортното решение: модел с външен 
130-литров бойлер за БГВ, поставен под котела 
с дебит за 10 минути над 200 литра.
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Икономичност и защита 
на околната среда 
Използвайки топлината на водните пари в 
изходящите газове, кондензната технология 
оптимизира и най-малката част от енергията 
и ви я връща обратно на вас. Innovens 
гарантира до 109% производителност.

•  Благодарение на дирайна, модулиращата 
горелка и новият супер бърз топлообменник 
вие може да спестите до 30% в сравнение с 
предишна генерация котли. 

•  Освен това, новата горелка която модулира 
мощността си от 22% до 100% според вашите 
нужди, ви гарантира възможно най-точната 
консмация и възможност да намалите 
отделяните вредни емисии (-50%).

•  Особено тих, котелът Innovens се възползва 
от последните новости в акустичния дизайн: 
електронна помпа с променлив дебит и 
заглушител на входящия въздух.
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Интелигентното управление: 
новият Diematic iSystem

  hcirteiD eD ан иктобарзар етинделсоп то тътатлузеР
е новото микропроцесотно табло за управление 
Diematic iSystem, което е сърцено на една инсталация. 
Проектирано да се подчинява на всяка ваша команда, 
каво в същото време то е:
•  ИНОВАТИВНО:  високо технологичен дизай с голям 

LCD дисплей, въртящ се бутон и чувствителни бутони.
•   ИНТУИТИВНО: елементарно за управление и лесно 

за прочитане. Текстово базирана система. Опция на 
именоване на кръговете за по-лесна употреба.

• ИНТЕЛИГЕНТНО: допълнителни функции и опции.
•  ИНТЕРАКТИВНО: може да бъде интегрирано към 

ценрализирана система за управление на сградата.
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Монтаж и поддръжка:
смисъла на простотата
Innovens ви гарантира лесния монтаж и 
поддръжка. Независимо дали към комин или 
FF свързване, котелът може да се адаптира с 
или без принудително извърляне на изгорелите 
газове към всички конфигурации.
• Работа на природен газ или пропан-бутан.
•  Може да бъде монтиран навсякъде 

благодарение на компактните 
размери          (В 69 cм x Ш 45 cм x Д 45 
cм) и олекотеното тегло (34 кг).

•  Лесен достъп до компонентите. При 
премахването на предния панел на 
котела, много практична вътрешна светлина 
улеснява  достъпа до всички компоненти.

•  Лесни за монтаж благодарение на 
монтажната рамка..
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Innovens
ADVANCE

Innovens

MCA 15 / 25 / 35
MCA 25-28 MI

В 690 mm
Ш 450 mm
Д 450 mm
34 kг.

Размери и тегло:   
В=Височина, Ш=Ширина, Д=Дълбочина

MCA 15 / 25 / 35
BS 130

Котел
В 690 mm
Ш 450 mm
Д 450 mm
34 kг.

Hot water 
tank
В 912 mm
Ø 570 mm
63 kг.

MCA 15 / 25 / 35 
BS 60

В 690 mm
Ш 900 mm
Д 450 mm
91 kг.

MCA 25-28 BIC

В 900 mm
Ш 600 mm
Д 498 mm
70 kг.

Système 7 - Advance - Maison neuve

www.ruvex.bg

С т е н е н  г а з о в  к о н д е н з е н  к о т е л

>>

>>

>>

Грижа за околната среда и 
пестене на енергия

Нова интелигентна система 
за управление

Комфорт и 
производителност

>>

Кондензация със върхови 
иновативни технологии    

Innovens
ADVANCE

У с т о й ч и в  K о м ф о р т

 Вече повече от триста години, De Dietrich основава своя успех на непоколебимост в търсенето на 
качество, надеждност и експлоатационен срок. Лидер в областта на екологично чистите технологии 
за отопление, De Dietrich решително преследва своята основна цел: да се защити планетата, 
докато ви предлагаме най-добрия комфорт.Използвайки последните технологии и иновации, мулти-
енергийните системи на De Dietrich ви помага да намалите съществено своите разходи и отделяните 
CO2 емисии.
Избирайки De Dietrich, вие инвестирате в решение за отопление, което ще гарантира вашето 
благополучие и спокойствие за много, много дълго време.

De Dietrich, избор на Устойчив Комфорт®

МАРКА НА ПРЕВЪЗХОДСТВОТО

МОДЕЛИ
MCA 15 MCA 25 MCA 35

Газ Всякаква природна газ и пропан бутан

Мощност от 3,2 до14,8 kW от 4,5 до 24,9 kW от 7,0 до 35,9 kW

Тип на котела Кондензен

Функции
Само отопление • • •
Отопление + БГВ с микро буфер MCA 25-28 MI

Отопление + БРВ с обемен бойлер:

-  40-литров вграден бойлер за БГВ MCA 25-28 BIC

-   60-литров външен бойлер за БГВ от
лявата или дясна страна на котела MCA 15 BS 60 MCA 25 BS 60 MCA 35 BS 60

- 130-външен 130 литров бойлер за БГВ MCA 15 BS 130 MCA 25 BS 130 MCA 35 BS 130

Запалване
Електронно • • •
Свързване
Към комин • • •
Принудително изкарване на изгорели газове • • •
Управление
Diematic iSystem • • •

Мулти-енергийни системи:  
до 40% икономии
Независимо дали ремонтирате или 
изграждате ново жилище, вие може да 
комбинирате вашият Innovens котел със друг 
енергиен източник: соларна система, твърдо 
гориво или термопомпа.
Например, ако комбинирате котел Innovens 
с Dietrisol Quadro соларен буферен съд 
(за производство на битова гореща вода 
и допълнително отопление) и Dietrisol PRO 
слънчеви колектори вие може да спестите до 
40% енергия 

(сравнено с 18 до 20 годишен нафтов котел 
без управление).

Отговорът, който отговаря 
на вашите очаквания
1. Г рижа за околната среда и пестене
на енергия

Като използвате топлината във водните 
изпарения, съдържащи се в изгорелите газове, 
кондензацията ви позволява да се отоплявате 
повече с по-малко енергия и по-малко 
изгорели газове изхвърлени в атмосферата.

2. Интелигентното решение
Оборудван с новото контролно табло за 
управление и модулираща газова горелка, 
Innovens гарантира оптимален комфорт. 
Новото управление Diematic iSystem, основен 
компонент на една инсталация е много 
иновативен. Програмирането ден по ден 
намалява вашите сметки за отопление!

3. Mаксимален комфорт
За битова гореща вода, комфорт означава, 
да можеш да се възползваш от редовна и 
постоянна температура по всяко време, без 
изключения. С Innovens стенните котли, можете 
да се насладите на изобилие и перфектна 
чистота на битовата гореща вода.

ПРОГРЕС : ИЗБОР НА НАЙ-ДОБРОТО ЗА ВАС И ПЛАНЕТАТА

  ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ С ГРИЖА ЗА
ОКОЛНАТА СРЕДА

С новите стенни кондензни котли Innovens, вие се 
отоплявате по ефективно докато опазвате околната 
среда.

0700 14 014
www.ruvex.bg

Официален вносител: Партньор за Вашият град:


