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Височина 690 мм
Дължина 450 мм
Дълбочина 450 мм
45 кг

Котел
Височина 690 мм
Дължина 450 мм
Дълбочина 450 мм
34 кг
Резервоар
Височина 912 мm
Ø 570 mm
63 кг

Височина  690 мм
Дължина 900 мм
Дълбочина 450 мм
91 кг

Височина  900 мм
Дължина 600 мм
Дълбочина 498 мм
74 кг
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• При ново стоителство и / или обновяване / ремонт

• Още повече икономия на енергия

• Възможна комбинация със соларен колектор, за 

екологичен добив на битовата гореща вода

ПРОДЪЛЖЕТЕ НАПРЕД, 
С МУЛТИ-ЕНЕРГИЙНИТЕ 
РЕШЕНИЯ

НАЙ-ВИСОК КЛАС НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
ЗА ВАС И ЗА ПЛАНЕТАТА

“Избирам да контролирам моето 
потребление на енергия.“

“Винаги съм в движение, искам 
интелигентно решение, което да 

гарантира удобството ми и което се 
управлява дистанционно.”

“Искам да мога да се възползвам  
по всяко време от желаното количество и  

температура на топлата вода.”

С ЕКОЛОГИЧНИТЕ РЕØЕНИЯ на De Dietrich се възползвате от най-новото поколение мулти-енергийни продукти и 

системи, опростени, по-ефективни и по-икономични, за Вашето удобство и с уважение към околната среда.

Енергийният етикет е валиден за отоплителната система (котел и управление) с или без битова 

гореща вода на скала от A +++ до G. 

www.ecodesign.dedietrich-heating.com

ВАШИЯ ОТОПЛИТЕЛЕН ПРОЕКТ

Официален вносител:

0700 14 014 
www.ruvex.bg

СТЕННИ ГАЗОВИ КОНДЕНЗНИ КОТЛИ
КОМБИНАЦИЯ ОТ ИНОВАТИВНИ И  
ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ

www.ruvex.bg SUSTAINABLE COMFORT

*Само със следното оборудване: външна сонда + модулиращ или свързан стаен термостат. Без това оборудване, ефективността в режим « отопление»  е клас  А.
Тази информация е показателна за типичните жилища. При нетрадиционни решения е наложително е да се обърнете към  експерт по отоплителни системи , който ще Ви 
предложи най-доброто решение за Вашия проект.

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
Отопление и топла вода*  
върху скала от А+++ до G

Amc 10 Amc 15 Amc 25 Amc 35 Amc 25-28 mI Amc 25-28 
BIc

Amc 25-39 
BIc

Amc 15/
BS 60

Amc 25/  
BS 60

Amc 35/  
BS 60

Amc 10/  BS 
130

Amc 15/  BS 
130

Amc 25/  BS 
130

Amc 35/  BS 
130

ВИД ЖИЛИЩЕ
(апартамент и къща)

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА 
БИТОВА ТОПЛА ВОДА

- - - -

ФУНКЦИИ

Само отопление • • • • - - - - - - - - - -

Отопление 
+ микрокумулураща се 
топла вода

- - - - • - - - - - - - - -

Отопление 
+ вода с натрупване - - - - -

•
40 л. 

Резервоар

•
40 л. 

Резервоар

• 
60 л. Резервоар

•
130 л. Резервоар

МОЩНОСТ 
ОТОПЛЕНИЕ 10,4 kW 14,9 kW 24,8 kW 34,8 kW 24,8 kW 24,8 kW 23,8 kW 14,9 kW 24,8 kW 34,8 kW 10,4 kW 14,9 kW 24,8 kW 34,8 kW

МОЩНОСТ ЗА БГВ - - - - 28,6 kW 28,6 kW 39,7 kW 14,9 kW 24,8 kW 34,8 kW 14,9 kW 14,9 kW 24,8 kW 34,8 kW

ПРИРОДЕН ГАЗ И 
ПРОПАН • • • • • • • • • • • • • •

ОПЦИИ Свързан стаен термостат

ОПРЕДЕЛЕТЕ  НУЖДИТЕ СИ

ФРЕНСКИ ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО  
ЗА 333 ГОДИНИ
В продължение на 3 века De Dietrich основава успеха си на реални ценности: качест-
во, надеждност, издръжливост. В името на околната среда и на Вашето удобство, 
De Dietrich е усвоил изцяло различните видове енергия от възобновяеми източници, 
благодарение на многоенергийните системи, които опазват планетата. По този 
начин отоплителните уреди, произведени от De Dietrich, са начело на иновациите и 
с изключително високи стандарти, оптимално качество и изключителна продължи-
телност на живота, благодарение на участието на всички сътрудници от 333 години.

Партньор за вашия град:
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40 л. 60 л.

130 л.

Amc 25/28 mI Amc 25/28 BIc,  
Amc 25/39 BIc

Amc../BS 60

Amc../BS 130
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Свързване на Smart tc° 
към безжичния интернет без 
допълнително заплащане.1

Сваляне на приложението.
2

Регистриране на Вашите уреди  
към Smart tc°3

Управление 
Diematic 
Evolution 

Управлявайте Вашата инсталацията и  
регулирайте котела от разстояние с помощта на  
свързания с интернет стаен термостат Smart tc °.

Свързан 
термостат 
Smart tc° 

Безплатно 
приложение  
Smart tc°

СВЪРЗАН СТАЕН ТЕРМОСТАТ sMaRT Tc° 
СВЪРЗВАНЕ И СДВОЯВАНЕ

ОТКРИЙТЕ НОВАТА ПЛАТФОРМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
DIEMATIC EVOLUTION

ЛЕСНА И ИНТУИТИВНА
• Интуитивен контрол: нова ергономичност на 

управлението.

• Невероятна визия: цветен дисплей с висока 
резолюция, ясен текст.

• Непосредствена информация: преглед на 
началния екран, въртящ регулатор за избор на 
функции.

• Меню на Български език

РАЗØИРЕНИ ФУНКЦИИ
• Анализ на ситуацията, лесна и ясна визия за потребителя във всекидневието.

• Специален достъп до менюта само за сервизни техници.

• Интегрирана система за диагностична помощ.

• Управление на отоплението в серия от няколко зони за повече комфорт.

СВЪРЗАНОСТ И ОТДАЛЕЧЕНО УПРАВЛЕНИЕ

• Чрез безжичен интернет, където и да сте.

• Съвместим със свързания стаен термостат Smart tc ° (по избор).

СВЪРЗАН  
СТАЕН  

ТЕРМОСТАТ

Интернет Таблет/ Смартфон

Лесно свързване  
към единичен или коаксиален 
комин..

Лесен достъп  
до компонентите отпред.

Елегантен дизайн, изчистени линии 
и висока технология.

Вътрешно осветление  
за по-добра видимост.

ПЕРФЕКТНА ИНТЕГРАЦИЯ 
ВЪВ ВАШИЯ ДОМ, ЛЕСЕН ЗА МОНТАЖ

Метална стойка  
с нивелир.

Øаблон за свързване  
на комините.

ЗДРАВИНА И КОМФОРТ

ИНОВАТИВЕН

Извлича цялата топлина, която се съдържа в димните газове.

КОНДЕНЗНА ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРСОНАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА  
БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА

Вътрешното покритие на водосъдържателите е от емайл с високо 

съдържание на кварц за запазване на качеството на водата.

РАЗЛИЧНИ РЕØЕНИЯ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА:
• Компактна версия с голям пластинчат топлообменик от 

неръждаема стомана осигуряващ  висок дебит на БГВ от 14 л/мин.

• Версия BIC с 40 литров водосъдържателител под формата на 3 
напълно изолирани резервоара за максимален дебит от 20 л/мин.

• Версия с отделен 60-литров  емайлиран водосъдържател, защитен 
от Система titan Active.

• Версия с отделен водосъдържател от 130 литра, поставена под 
котела с дебит до 200 литра на 10 минути.

МОДЕЛИ

Само отопление

Amc 10, 15, 25, 35

Незабавна битова гореща 
вода, микро- акумулатор

Водосъдържател  
под котела

Вграден водосъдържател от 
неръждаема стомана 

Отопление + битова гореща вода

Водосъдържател отляво или 
отдясно

Алуминиево-силициев топлообменик с ново покритие 

намаляващо отлаганията.

Нов вид топлообменник с увеличен топлообмен.

Екологичения дизайн, отговарящ на изискванията за 

оптимални резултати за отопление и топла вода.

Модулиране мощността на горелката от 22 до 100% за перфектно 

адаптиране на котела към Вашите нужди и по-голяма икономия на 

енергия.

Намалена консумация на електрическа енергия благодарение на елек-

тронна  помпа с висок клас на енергийна ефективност.

Особено тиха работа, благодарение на модулиращата се електронна 

помпа с променлив дебит и система за обезвъздушаване.

Намаляване с до 50% на замърсяващите емисии.

Месингов хидравличен модул за дълъг експлоатационен живот.

Технология Active Refill: Автоматична система за пълнене на отоплител-

ната инсталация-гарантиран комфорт и сигурност.

Предлагат се три възможности за регулирането на пълненето на водата, 

за да се осигури оптимално налягане в отоплителния кръг:

Ръчно: автоматичната система се деактивира и пълненето се извършва 

ръчно.

Полуавтоматично: пълненето на водата може да се извърши директно 

чрез регулиране на котела или дистанционно чрез приложението и 

свързания стаен термостат SmARt tc°.

Автоматично: без външна намеса и напълно автоматично.

ЕФЕКТИВНОСТ ДО 110%


