
Eco-conception by

De Dietrichovi izdelki ECO-SOLUTIONS so najnovejša 
generacija multienergijskih naprav in sistemov. So 
bolj preprosti, bolj učinkoviti, bolj varčni in bolj okolju 
prijazni, vam pa nudijo izjemno udobje. 

Energijska nalepka, dodana oznaki ECO-SOLUTIONS, 
označuje zmogljivost naprave.
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»Želimo večjo učinkovitost in nadzor 
nad porabo energije.«

»S prenovo sistema ogrevanja 
pripomoremo k ohranjanju planeta.«

»Pri topli vodi ne sklepamo 
kompromisov glede kakovosti in 

udobja.«

»Zdaj naša ogrevalna naprava 
zavzema manj prostora in jo je 

mogoče upravljati na daljavo. «

VISOKOZMOGLJIVA REŠITEV,  
KI ZAGOTAVLJA UDOBJE

 ≤ 150 m2    150 m2

SAMO 
OGREVANJE

MOČ od 3,4 do 15,8 kW od 5,6 do 25,5 kW od 7 do 35,9 kW

    OGREVANJE +  
PRIPRAVA TOPLE 
SANITARNE VODE

Običajna poraba Visoka poraba

OGREVANJE +  
PRIPRAVA TOPLE  
SANITARNE VODE  
S SOLARNO 
ENERGIJO

SERIJSKA 
OPREMA

V peč so serijsko vgrajeni modulacijska obtočna črpalka z visoko energetsko učinkovitostjo, ekspanzijska posoda, manometer, varnostni 
ventil in avtomatski odzračevalnik.

V 84,4 cm - Š 60 cm 
G 68 cm - 55 kg

V od 91,8 do 168,8 cm  
Š 60 ali 120 cm

G od 73 do 101,4 cm 
od 140 do 143 kg

V 104,8 cm 
Š 60 cm  
G 73 cm 
114 kg

V od 91,8 do 168,8 cm 
Š 60 ali 120 cm  

G od 73 do 101,4 cm 
od 143 do 146 kg

V od 91,8 do 168,8 cm 
Š 60 ali 120 cm  

G od 73 do 101,4 cm 
od 143 do 146 kg

V 84,4 cm - Š 60 cm 
G 68 cm - 58 kg

V 84,4 cm - Š 60 cm 
G 68 cm - 58 kg
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IZBIRA OGREVALNEGA SISTEMA
V TREH KORAKIH

AGC 15 AGC 25 AGC 35

A

A

A A A

BA B

A A A A

V 140,8 cm - Š 60 cm 
G 73 cm - 111 kg

AGC 15
+

Grelnik 100 L

+
Grelnik 220 L

AGC 15-25
+

Grelnik 220 L

AGC 35

Navedene so informativne vrednosti glede na vrsto stanovanjskega objekta. Za najboljšo rešitev za svoje potrebe se pred izbiro ogrevalnega sistema posvetujte s strokovnjakom.
*Če Modulens G opremite z daljinskim upravljalnikom s sobnim senzorjem.

www.veto.si/dedietrich

MODULENS G
TALNE PLINSKE KONDENZACIJSKE PEČI
VRHUNSKA PLINSKA TEHNOLOGIJA 
MAKSIMALNO UDOBJE IN SKRB ZA OKOLJE

ADVANCE

A+A+

AGC 10/15-15
+

Grelnik 160 L

AGC 25
+

Grelnik 100 L

AGC 25
+

Grelnik 160 L

AGC 35
+

Grelnik 160 L

A+ * * * 

V 120,1 cm - Š 120 cm - G 68 cm
od 171 do 174 kg

V 120,1 cm - Š 120 cm - G 68 cm
od 174 do 177 kg 

V 196,8 cm - Š 60 cm - G 68 cm
od 174 do 177 kg 

V 196,8 cm - Š 60 cm - G 68 cm
od 171 do 174 kg

IZBERITE MODEL01

DEPUIS 1684
UNE MARQUE FRANÇAISE D’EXIGENCE 

DEPUIS 1684
UNE MARQUE FRANÇAISE D’EXIGENCE 

Uspeh podjetja De Dietrich že tri stoletja temelji na ključnih vrednotah: kakovosti, zanesljivosti in trajnosti. 
Zaradi nenehne skrbi za okolje in vaše udobje v podjetju De Dietrich odlično razumemo izrabo različnih 
obnovljivih virov energije, kar se odraža v multienergijskih sistemih, ki varujejo naš planet. Ogrevalne naprave 
blagovne znamke De Dietrich so v samem vrhu po inovativnosti in nudijo optimalno kakovost ter dolgo 
življenjsko dobo, kar je vizija in cilj vseh zaposlenih že več kot 300 let.

FRANCOSKA ZNAMKA ODLIČNOSTI
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ODLIČNOST TEHNOLOGIJE  
IN NADZOR NAD PORABO

ADVANCE MODULENS G

•  Z gorilnikom z modulacijo moči od 22 do 100 % prihranite do 30 % energije.  
Moč se natančno prilagodi potrebam.

•  Vgrajena modulacijska črpalka za ogrevanje prilagaja pretok ogrevane vode za 
optimalno delovanje.

•  Brez zaporednih vklopov in manjša poraba električne energije.

•  Do 50 % manj onesnaževal.

IZKORISTEK DO 110 %

ULTRAODZIVEN IZMENJEVALNIK  
IN TIH GORILNIK

•  Visok izkoristek pridobivanja toplote iz vodne pare dimnih plinov

•  Nizka poraba energije

KONDENZACIJSKA TEHNOLOGIJA

Odlična toplotna prevodnost s kompaktnim monoblok toplotnim 
prenosnikom iz zlitine aluminij/silicij

Boljša izmenjava toplote zahvaljujoč lahkemu toplotnemu 
prenosniku s kompleksno zasnovo, izdelanem iz visokozmogljivega 
materiala

Tiho delovanje z le 45 dB(A) - model AGC 15

ENOSTAVNA NAMESTITEV IN 
VZDRŽEVANJE  
KOMPAKTEN DIZAJN, 
POPOLNA OPREMA IN 
MOŽNOST TAKOJŠNJEGA 
PRIKLOPA

 Enostavna priključitev 
 na dimnik.

 Enostaven dostop 
do elementov 
s sprednje strani 
peči.

 Hitra namestitev.

Modeli AGC  
15-25-35 kW

68 cm

84
 c

m

60 cm

Samo 
ogrevanje

Ogrevanje +  
priprava tople sanitarne vode

Grelnik V220 SHL

100 l

160 l

MODELI

MAKSIMALNO 
UDOBJE 
S TOPLO VODO

•  Rešitve za pripravo tople sanitarne vode glede 
na vaše potrebe s 100, 160 ali 220-litrskimi 
grelniki (za priključitev solarnega sistema), ki jih 
lahko namestite pod peč ali ob njej.

• Zagotovljena kakovost vode.

• Dolga življenjska doba naprave.

• Sistem, ki ne potrebuje vzdrževanja.

• Grelnik iz vitrificiranega emajla z visoko 
vsebnostjo kremena za odlično kakovost 
hranjenja vode.

•  Visokozmogljiv ploščni toplotni izmenjevalnik za 
maksimalno udobje.

TITAN ACTIVE 
SYSTEM

UPRAVLJANJE NA DALJAVO

Upravljajte ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode na daljavo, kadar koli in kjer koli želite. 

Upravljalnik 
Diematic iSystem

Aplikacija
Diematic iSystem

• Visokozmogljiva upravljalna enota

•  Do vseh funkcij upravljalnika DIEMATIC iSystem lahko 
dostopate prek pametnega telefona, tabličnega ali 
namiznega računalnika z aplikacijo Diematic

•  Prikaz porabe in proizvodnje energije za večenergijske 
solarne sisteme

•  Intuitiven uporabniški vmesnik

Izberite sistem za celovito avtomatizacijo doma 
Tahoma
S preprostim in intuitivnim vmesnikom lahko upravljate 
povezano opremo v svojem domu:
• Ogrevanje + priprava tople sanitarne vode

•  Rolete, vrata, razsvetljava, alarm ...  
Za popoln nadzor nad varčevanjem z energijo v 
vašem domu.

Možnost izkoriščanja solarne energije

220 l
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G 73 cm - 111 kg

AGC 15
+

Grelnik 100 L

+
Grelnik 220 L

AGC 15-25
+

Grelnik 220 L

AGC 35

Navedene so informativne vrednosti glede na vrsto stanovanjskega objekta. Za najboljšo rešitev za svoje potrebe se pred izbiro ogrevalnega sistema posvetujte s strokovnjakom.
*Če Modulens G opremite z daljinskim upravljalnikom s sobnim senzorjem.

www.veto.si/dedietrich

MODULENS G
TALNE PLINSKE KONDENZACIJSKE PEČI
VRHUNSKA PLINSKA TEHNOLOGIJA 
MAKSIMALNO UDOBJE IN SKRB ZA OKOLJE

ADVANCE

A+A+
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+
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+
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+
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+
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A+ * * * 
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obnovljivih virov energije, kar se odraža v multienergijskih sistemih, ki varujejo naš planet. Ogrevalne naprave 
blagovne znamke De Dietrich so v samem vrhu po inovativnosti in nudijo optimalno kakovost ter dolgo 
življenjsko dobo, kar je vizija in cilj vseh zaposlenih že več kot 300 let.

FRANCOSKA ZNAMKA ODLIČNOSTI
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*Če Modulens G opremite z daljinskim upravljalnikom s sobnim senzorjem.

www.veto.si/dedietrich

MODULENS G
TALNE PLINSKE KONDENZACIJSKE PEČI
VRHUNSKA PLINSKA TEHNOLOGIJA 
MAKSIMALNO UDOBJE IN SKRB ZA OKOLJE

ADVANCE

A+A+

AGC 10/15-15
+

Grelnik 160 L

AGC 25
+

Grelnik 100 L

AGC 25
+

Grelnik 160 L

AGC 35
+

Grelnik 160 L

A+ * * * 

V 120,1 cm - Š 120 cm - G 68 cm
od 171 do 174 kg

V 120,1 cm - Š 120 cm - G 68 cm
od 174 do 177 kg 

V 196,8 cm - Š 60 cm - G 68 cm
od 174 do 177 kg 

V 196,8 cm - Š 60 cm - G 68 cm
od 171 do 174 kg

IZBERITE MODEL01

DEPUIS 1684
UNE MARQUE FRANÇAISE D’EXIGENCE 

DEPUIS 1684
UNE MARQUE FRANÇAISE D’EXIGENCE 

Uspeh podjetja De Dietrich že tri stoletja temelji na ključnih vrednotah: kakovosti, zanesljivosti in trajnosti. 
Zaradi nenehne skrbi za okolje in vaše udobje v podjetju De Dietrich odlično razumemo izrabo različnih 
obnovljivih virov energije, kar se odraža v multienergijskih sistemih, ki varujejo naš planet. Ogrevalne naprave 
blagovne znamke De Dietrich so v samem vrhu po inovativnosti in nudijo optimalno kakovost ter dolgo 
življenjsko dobo, kar je vizija in cilj vseh zaposlenih že več kot 300 let.

FRANCOSKA ZNAMKA ODLIČNOSTI


