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TALNI

Twineo

PLINSKI

KONDENZACIJSKI

KOTEL

EASYLIFE

Kondenzacija za vas

>> Zagotovljen prihranek energije
>> Topla voda v izobilju
>> Zelo kompakten

solaRNI sIsTEMI
BIoMasa
ToPloTNE ČČRPalKE
KoNDENZaCIJa olJE/PlIN

TWINeo:
VSa PreProSToST
KoNdeNZaCIje!
Želite tako udobje kot prihranek in hkrati varovati okolje?
izberite twineo! ogrel vam bo vaš dom ter vam pripravil toplo sanitarno vodo.
S kondenzacijsko tehnologijo porabite manj za isti rezultat: manjši stroški
ogrevanja. estetski dizajn in kompaktne dimenzije omogočajo vgradnjo praktično v
vsak prostor. twineo dan za dnem izpolnjuje vaše želje po udobju. Če želite narediti
še korak dlje : twineo povežite s solarnim grelnikom tSV.

TrajNo NIZKI STrošKI!
Z izbiro kondenzacijske tehnologije se odločite za učinkovitost
delovanja in znižanje stroškov ogrevanja ter priprave tople
sanitarne vode:
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• Kotel je v skladu z zahtevami najnovejših evropskih
uredb eco-conception in z zahtevami o energijskem
označevanju.

A
A+

• Izkoristek delovanja do 109 % zahvaljujoč izkoriščanju toplote
A+
dimnih plinov.
A ++
• Visoka protikorozijska obstojnost toplotnega prenosnika
A ++
iz zlitine aluminij-silicij.

A +++
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* V primerjavi z 18 do 20 let starim običajnim kotlom brez
programskih nastavitev in upravljanja.

PREDNOST
Do 30 % B
prihranka C
energije*
C
D
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ToPLa Voda VedNo Na
E
VoLjo
S twineom imate vedno na voljo zadostno količino čiste tople vode, ki
ohranja temperaturo po vaših željah:
• 590 litrov na uro, zahvaljujoč 100-litrskemu grelniku.
• Visoko kvaliteten emajl v notranjosti grelnika z visoko vsebnostjo
kremena zagotavlja čistost in neoporečnost vode.

• dolga življenjska doba grelnika zahvaljujoč magnezijevi PREDNOST
Pretok TSV
anodi, ki ščiti grelnik pred korozijo.
• možnost priprave tople sanitarne vode s solarnim grelnikom. 590 l/h

60 cm

PreProSTa VGradNja
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Vse v enem, to je twineo. Kotel z grelnikom se harmonično poda prav vsakemu prostoru.
Krasijo ga namreč:
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• Kompaktne dimenzije: višina 141 cm, širina 60 cm, globina 73 cm za twineo s
podstavljenim 100-litrskim grelnikom.
• Diskretnost: twineo lahko vgradite kamorkoli: garderoba, garaža, hodnik, omara ...
• možna priključitev na koaksialne cevi ali dimniški priključek.
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PREDNOST
Zelo
kompakten
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Twineo
EASYLIFE

Za NajVeČje udobje
twineo je opremljen z upravljalno enoto inicontrol, ki vključuje vse potrebne
funkcije za optimalno delovanje vašega ogrevalnega sistema:
• Veliki digitalni zaslon za jasno in pregledno upravljanje.
• štiri tipke za upravljanje in pregledovanje menijev.
• možnost pridobivanja podatkov iz zunanjega tipala, s čimer lahko dodatno privarčujete do 5 % pri vaših
stroških (opcijsko).
• Programiran moduliran prostorski termostat za upravljanje, optimalno
PREDNOST
prilagoditev delovanja dejanskim potrebam in za prikaz porabljene energije
Bistvene funkcije
(po rT 2012; opcijsko).

upravljanja

SoLarNa eNerGIja IN eKoLoGIja
• Želite prihraniti še več?
twineo vam omogoča, da nanj priključite solarni grelnik ter sprejemnike
sončne energije de dietrich.
• S tem si zagotovite udobje multi energijskega sistema, lično vgrajenega v
vaš dom.
• pri novogradnjah se lahko twineo popolnoma sklada z novimi zahtevami
rT 2012.

PREDNOST
Do 50 % brezplačne
TSV preko solarne
energije

KaTerI TWINeo uSTreZa VašIM PoTrebaM
Stanovanje

hiša





Samo ogrevanje

Twineo EGC 25 (25 kW).

ogrevanje + priprava TSV.
Twineo EGC 17/29 ali 25/V 100 SL
s 100-litrskim grelnikom, nameščenim
pod kotlom.









Twineo EGC 17/29 ali 25/V 200 SSL
z 200-litrskim solarnim grelnikom,
nameščenim pod kotlom.









Twineo EGC 17/29 ali 25/B 200 SSL
z 200-litrskim solarnim grelnikom,
nameščenim poleg kotla.









Ti podatki so zgolj informativne narave in niso zavezujoči; nanašajo se na tipične stanovanjske
objekte. Pri vašem inštalaterju poizvedite, katera rešitev je nabolj primerna za vaše potrebe.

		najina prioriteta je
PrIhraNeK.

• Do 30 % nižji stroški
ogrevanja zahvaljujoč
kondenzacijski tehnologiji.
• rešitev za ogrevanje
vašega doma po privlačni
ceni.
• možnost koriščenja
brezplačne tSV s
pomočjo sončne energije.

Želim PraKTIČNo

		

rešITeV Za moj
Dom.

• Kotel twineo je zelo kompakten in ga je
mogoče vgraditi praktično kjerkoli.
• preprosta uporaba in upravljanje s
pomočjo uporabniku prijazne upravljalne
enote.
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Twineo
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Prihranek
energije do

30 %

Izkoristek
delovanja do

109 %
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Zame je

najpomembnejše
udobje.
• Zagotavljanje konstantne
temperature v vašem domu.
• Vsakodnevna oskrba s toplo vodo zagotovljena
(100-litrski grelnik).
• Zelo hitro in učinkovito dogrevanje tople vode
v primeru večjih potreb.

Eco-conception by

Pri de dietrichu smo ustvarili serijo izdelkov z oznako eCo-SolUTioNS, ki vam
zagotavlja, da so izdelki v skladu z evropskimi direktivami in energetskim označevanjem.
Te direktive veljajo od 26. septembra 2015 za naprave za ogrevanje in pripravo tople
sanitarne vode.
de dietrichovi izdelki eCo-SolUTioNS so najnovejša generacija multi energijskih naprav
in sistemov - so bolj preprosti, bolj učinkoviti, bolj varčni in bolj prijazni do okolja - vam
pa nudijo izjemno udobje.
Z izdelki eCo-SolUTioNS dobite tudi strokovnost, izkušnje in svetovanje ter široko paleto
storitev razvejane mreže de dietrichovih strokovnjakov.
eCo-SolUTioNS je energetska oznaka za učinkovitost izdelka, ki ste ga izbrali.
Več informacij dobite na ecosolutions.dedietrich-thermique.fr
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EASYLIFE

modeli

eGC 17/29

energija

V 85 cm
Š 60 cm
G 66 cm
66 kg

eGC 25

Zemeljski plin in propan.

uČINKoVIToST

Ogrevanje

A

A

uČINKoVIToST

Priprava TSV

A

A

od 5,6 do 18,2 kW

od 5,6 do 25,5 kW

Moč
Moč TSV

28 kW

Tip kotla

Kondenzacijski ali kondenzacijski + solar.

TWINeo eGC
17/29 ali 25
V 141 cm
Š 60 cm
G 73 cm
116 kg

Funkcionalnost

- 100-litrski grelnik pod kotlom

•
•
•

- 200-litrski solarni grelnik pod kotlom
(V 200 SSL)

•

- 200-litrski solarni grelnik poleg kotla (B 200SSL)

•

Samo ogrevanje
Ogrevanje + priprava TSV z akumulacijo:

TWINeo eGC
17/29 ali
25/V100SL

•

V 197 cm
Š 60 cm
G 73 cm
208 kg

Vžig

•

Elektronski

oprema
Tovarniško vgrajeno: obtočna črpalka EEI, raztezna
posoda, manometer, varnostni ventil, vgrajen avtomatski
odzračevalnik.

•

•

TWINeo eGC
17/29 ali
25/V 200SSL

•

Priključek

•
•

dimniški jašek
Samostojen-koaksialen

upravljalna enota

•
•

•

iniControl

V 120 cm
Š 120 cm
G 73 cm
218 kg

•

Zunanje tipalo

opcijsko.

moduliran prostorski termostat

opcijsko.

TWINeo eGC
17/29 ali
25/b 200SSL
Dimenzije in teža:
V = višina, Š = širina, G = globina

FRANCoSKA ZNAmKA odliČNoSTi
Skozi 300-letno zgodovino si je podjetje De Dietrich postavljalo zahteve in cilje, ki temeljijo na resničnih vrednotah: kvaliteta, zanesljivost, trajnost. Zaradi
nenehne skrbi za okolje in vaše udobje ima De Dietrich sedaj celovito razumevanje izrabe različnih obnovljivih virov energije, kar se odraža v multi
Ref. 300027203 - 05/2015. Fotografije niso pogodbeno zavezujoče.

energijskih sistemih De Dietrich, ki varujejo naš planet.
Zaradi tega so ogrevalne naprave blagovne znamke De Dietrich v samem vrhu na področju inovacij in nudijo optimalno kvaliteto ter dolgo življenjsko dobo.
De Dietrich: izbira trajnega udobja - Confort Durable®

Za več informacij
slikajte kodo:

VETO VELETRGOVINA d.o.o.
BRNČIČEVA 25 | 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE | SLOVENIJA
TELEFON (01) 580 91 00 | FAKS (01) 580 91 24
E-POŠTA info@veto.si | www.veto.si
Člani veto SKUPine
& PRoDaJna MeSta:

lJUBlJANA
www.veto.si

KRANJ
www.eltron.si

RAdomlJe
www.vodoterm.si

NoVA GoRICA, PostoJNA, KoPeR
www.megaterm.si

CelJe
www.slada.si

RAdoVlJICA
www.fiver.si

