
Εμπορικός αντιπρόσωπος:

EASYLIFE
Vivadens

ΜΟΝΤΕΛΑ

De Dietrich: choosing Sustainable Comfort®

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ, 
ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΧΩΡΟ, ΕΝΑΣ
ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΛΕΒΗΤΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ !

Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ

Ανακαλύψτε όλα τα πλεονεκτήματα της 
τεχνολογίας συμπύκνωσης:

• Βαθμός απόδοσης έως 109%

• Πραγματική μείωση των 
λογαριασμών θέρμανσης

• Καθαρή καύση και 
προστασία προς 
το περιβάλλον 

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΑΜΕΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ 
ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΕΣΗ ΜΟΥ !

Ο De Dietrich Vivadens εγγυάται:

• Συνεχή και σταθερή 
θερμοκρασία νερού

• Άμεση παραγωγή 
ζεστού νερού

• Άφθονο ζεστό 
νερό

Ο επιτοίχιος λέβητας αερίου συμπύκνωσης 
De Dietrich Vivadens μπορεί να τοποθετηθεί 
οπουδήποτε χάρη στο compact μέγεθος του.

•

• Διακριτικός με καλαίσθητη σχεδίαση.

Ελαφρύς•

Εξοικονόμηση
ενέργειας

έως και

30%

Μειωμένες
εκπομπές CO

έως και

-3,9
τόνοι

E ASY L I F E : Η ΒΑΣΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Διαστάσεις και Βάρη:  Υ = Ύψος, Π = Πλάτος, Β = Βάθος

MCR-P 24/BS 130

Λέβητας

Υ 670 mm
Π 400 mm
Β 300 mm
97 kg max

Δοχείο

Υ 912 mm
Ø 570 mm

MCR-P 24/BS 80

Λέβητας

Υ 670 mm
Π 400 mm
Β 300 mm
90 kg max

Δοχείο

Υ 880 mm
Ø 427 mm

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

Υ 670 mm
Π 400 mm
Β 300 mm
29 kg εως 34 kg

Υ 900 mm
Π 600 mm
Β 446 mm
61 kg

MCR-P 24/28 BIC

MCR-P
24

MCR-P 
24/28 BIC

MCR-P 
24/28 MI

MCR-P 
30/35 Ml

MCR-P 
34/39 MI

Τύπος καυσίμου Φυσικό αέριο και προπάνιο

Ισχύς θέρμανσης 25 kW 25 kW 25 kW 31.3 kW 35.5 kW

Ισχύς παραγωγής  ζεστού νερού χρήσης - 27.4 kW 27.4 kW 34.3 kW 38.2 kW

Τύπος λέβητα Συμπύκνωση

Λειτουργίες
Μόνο θέρμανση •
Θέρμανση + παραγωγή ζεστού νερού • • •
Θέρμανση + αποθήκευση ζεστού νερού

Με ενσωματωμένο δοχείο 40-lt •
Με δοχείο 80-lt •
Με δοχείο 130-lt •

Tύποι σύνδεσης
Ατομική ομόκεντρη καπνοδόχος Ø 60/100 mm • • • • •
Κεντρική καπνοδόχος Ø 80 mm • • • • •
Συστήματα ελέγχου (προαιρετικά)

Προγραμματιζόμενος ενσύρματος θερμοστάτης
κλασικός ή ρυθμιζόμενος

• • • • •

Ασύρματος προγραμματιζόμενος θερμοστάτης χώρου • • • • •
Μη-προγραμματιζόμενος θερμοστάτης χώρου • • • • •
Εξωτερικό αισθητήριο • • • • •
Έλεγχος 2 επιπλέον κυκλωμάτων με αναμικτική βαλβίδα για
συνδυασμό με τον ρυθμιζόμενο θερμοστάτη • • • • •

Για την De Dietrich, εδώ και τρεις αιώνες, η επιτυχία είναι μια απαίτηση που βασίζεται σε πραγματικές αξίες: 
ποιότητα, αξιοπιστία, ανθεκτικότητα. Η De Dietrich, με γνώμονα το περιβάλλον και την άνεσή σας, αξιοποιεί τις 
διάφορες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προσφέροντας συστήματα που χρησιμοποιούν πολλαπλούς τύπους 
ενέργειας, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα του πλανήτη.
Έτσι, οι συσκευές θέρμανσης με την υπογραφή της De Dietrich βρίσκονται στην αιχμή της καινοτομίας και 
επωφελούνται από βέλτιστη ποιότητα και διάρκεια ζωής, χάρη στη συμμετοχή 2.400 συνεργατών με 
εξειδικευμένες γνώσεις. 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

   

  

 

 
  
   
  

   
   

   

  

  

  
 

   
   

   

 

  

  

  

   
 

 

 

    
  

Ε Π Ι Τ Ο Ι Χ Ι Ο Ι  Λ Ε Β Η Τ Ε Σ   Σ Υ Μ Π Υ Κ Ν Ω Σ Η Σ  Α Ε Ρ Ι Ο Υ

Εξοικονόμηση ενέργειας 
Ζεστό νερό σε κάθε στιγμή 
Εξαιρετικά συμπαγές και ελαφρύ 

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ 

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / ΑΕΡΙΟΥ Vivadens 
 

EASYLIFE 

Η καλύτερη επένδυση 
στην συμπύκνωση 
>> 
>> 
>> 

<< www.klimatika.gr >> S u s t a i n a b l e  C o m f o r t ® 



EASYLIFE
Vivadens

ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ο επιτοίχιος λέβητας De Dietrich Vivadens εφοδιάζεται 
με έναν πολύ απλό και λειτουργικό πίνακα ελέγχου:

• 6 μπουτόν, ON/OFF μπουτόν, δείκτη μανόμετρου

• Ευρεία LCD οθόνη

• Δυνατότητα προσθήκης κλασικού θερμοστάτη 
χώρου ή πολλαπλών λειτουργιών

ΤΕΛΕΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
 ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
 ΧΩΡΟΥ

400 mm

67
0 

m
m

Αυτή η πληροφορία δίδεται ως ένας πρόχειρος οδηγός για μια τυπική κατοικία.  Είναι απαραίτητη η 
συμβουλή ενός μηχανολόγου / εγκαταστάτη ώστε να σας προτείνει την καταλληλότερη λύση για το 
έργο σας.

ΚΑΘΟΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Ο επιτοίχιος λέβητας αερίου De Dietrich Vivadens μπορεί να συνδυαστεί με διαφορετικές 
πηγές ενέργειας (αντλίες θερμότητας, λέβητες βιομάζας, ηλιακούς συλλέκτες) δημιουργώντας 
ένα πολλαπλό ενεργειακό σύστημα με ξεκάθαρα οφέλη:

• έως 60% περισσότερο ζεστό νερό από χρήση της 
ηλιακής ενέργειας

•

•

Φιλικό προς το περιβάλλον

VIVADENS 24 kW

Εύχρηστος 
πίνακας οργάνων

ADVANTAGE

Ο De Dietrich Vivadens μπορεί να εγκατασταθεί με ευκολία σε 
κάθε σπίτι, ακόμα και στον πιο μικρό διαθέσιμο χώρο:

• Compact μέγεθος, Υ: 670mm, Π: 400mm, Βάθος: 300 mm

• Ελαφρύς, μόλις 30kg

• Ποικίλες δυνατότητες 
εγκατάστασης:

• Εξαιρετικά αθόρυβος

Εύκολη 
εγκατάσταση

ADVANTAGE

Δυνατότητες 
αναβάθμισης 

ADVANTAGE

Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Βαθμός απόδοσης
έως 109%

ADVANTAGEΗ τεχνολογία συμπύκνωσης που αναπτύχθηκε από την De Dietrich σας 
εγγυάται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

• Ο επιτοίχιος λέβητας αερίου De Dietrich Vivadens προσφέρει πολύ
υψηλό βαθμό απόδοσης, έως 109%, και εξοικονόμηση ενέργειας 
μεταξύ 30 και 40% σε σχέσημε έναν συμβατικό λέβητα. 

• Τέλεια και καθαρή καύση χάρη στην κατασκευή του καυστήρα από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Καυστήρας με προ-ανάμιξη και χαμηλές εκπομπές ρύπων NOx και CO

• Αξιοπιστία: Ο κορμός του λέβητα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 
διασφαλίζοντας την μέγιστη αντοχή ενάντια του φαινομένου της διάβρωσης.

*Συμβατικός λέβητας χρονολογίας 18 έως 20 ετών χωρίς σύστημα αντιστάθμισης.

ΑΦΘΟΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Χάρη στη χαμηλή αδράνεια  του εναλλάκτη από ανοξείδωτο χάλυβα σε συνδυασμό με τις μεγάλες 
διαστάσεις του πλακοειδή εναλλάκτη, το Vivadens MCR-P εγγυάται όλες τις ανέσεις για το ζεστό νερό σε 
μεγάλες ποσότητες και σε σταθερή θερμοκρασία.

• Άφθονη παραγωγή ζεστού νερού:19lt/min

• Στην παρούσα μικτή εκδοχή: ο Vivadens "DietriTurbo", ένας πραγματικός κινητήρας παρέχει επιπλέον 
ενέργεια για την παραγωγή ζεστού νερού: ως εκ τούτου μπορείτε να πάρετε ζεστό νερό σε μεγάλη 
ποσότητα και πάντα στη σωστή θερμοκρασία χάρη στην άμεση απόδοση του συστήματος.

• Επίστρωση εμαγιέ από χαλαζία που εξασφαλίζει την καθαρότητα του νερού 
(VIVADENS BIC 40 l ή BS 80 l / 130 l).

• Τα μπόιλερ ζεστού νερού προστατεύονται από τη διάβρωση χάρη στην ύπαρξη ανοδίου μαγνησίου, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την μέγιστη διάρκεια ζωής τους.

MCR-P 24 kW
με 130–L 
μπόιλερ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

MCR-P 24 kW
με δοχείο 80–lt

MCR-P 24 kW MCR-P BIC

Διαμέρισμα Κατοικία

Μόνο θέρμανση επιφάνεια < 120 m2 επιφάνεια < 120 m2

VIVADENS MCR-P 24 �

Θέρμανση + 
παραγωγή ζεστού νερού επιφάνεια < 90 m2 επιφάνεια > 90 m2 επιφάνεια < 90 m2 επιφάνεια > 90 m2 κανονική χρήση απαιτητική χρήση

VIVADENS MCR-P 24/28 Ml ��

�

VIVADENS MCR-P 30/35 Ml ���

VIVADENS MCR-P 34/39 Ml ����

VIVADENS 24/28 BIC με ενσωματωμένο δοχείο 40-lt ����

VIVADENS MCR-P 24 με μπόιλερ 80-lt �����

VIVADENS MCR-P 24 με μπόιλερ 130-lt �� � �

   

   

  

  

 

   

 
 

  

  

  

  

  

 

   

     

  

  

  

        

 

    

 

  
 

      
  

 

 

  

Αναζητείτε έναν επιτοίχιο λέβητα ο οποίος συνδυάζει εξοικονόμηση 
ενέργειας, άφθονη παραγώγή ζεστού νερού, κομψό design και 
ελκυστική τιμή? Ο επιτοίχιος λέβητας αερίου συμπύκνωσης 
De Dietrich Vivadens είναι η ιδανική επιλογή. Εκμεταλλευόμενος της 
τεχνολογία συμπύκνωσης, την δυνατότητα λειτουργίας με φυσικό 
αέριο ή προπάνιο και την ασυναγώνιστη τιμή καθίσται ως η πλέον 
"value for money" ολοκληρωμένη λύση τόσο στην θέρμανση όσο 
και στο ζεστό νέρο χρήσης. 

Η ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΛΟΤΗΤΑ 

ΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 



Εμπορικός αντιπρόσωπος:

EASYLIFE
Vivadens

EASYLIFE

Vivadens
Ε Π Ι Τ Ο Ι Χ Ι Ο Ι  Λ Ε Β Η Τ Ε Σ  Σ Υ Μ Π Υ Κ Ν Ω Σ Η Σ  Α Ε Ρ Ι Ο Υ  

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / ΑΕΡΙΟΥΜΟΝΤΕΛΑ

>> Εξοικονόμηση ενέργειας
>> Ζεστό νερό σε κάθε στιγμή
>> Εξαιρετικά συμπαγές και ελαφρύ

Η καλύτερη επένδυση 
στην συμπύκνωση 

De Dietrich: choosing Sustainable Comfort®

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

S u s t a i n a b l e C o m f o r t ®<< www.klimatika.gr >>

Διαστάσεις και Βάρη:  Υ = Ύψος, Π = Πλάτος, Β = Βάθος

MCR-P 24/BS 130

Λέβητας

Υ 670 mm
Π 400 mm
Β 300 mm
97 kg max

Δοχείο

Υ 912 mm
Ø 570 mm

MCR-P 24/BS 80

Λέβητας

Υ 670 mm
Π 400 mm
Β 300 mm
90 kg max

Δοχείο

Υ 880 mm
Ø 427 mm

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

Υ 670 mm
Π 400 mm
Β 300 mm
29 kg εως 34 kg

Υ 900 mm
Π 600 mm
Β 446 mm
61 kg

MCR-P 24/28 BIC

MCR-P
24

MCR-P 
24/28 BIC

MCR-P 
24/28 MI

MCR-P 
30/35 Ml

MCR-P 
34/39 MI

Τύπος καυσίμου Φυσικό αέριο και προπάνιο

Ισχύς θέρμανσης 25 kW 25 kW 25 kW 31.3 kW 35.5 kW

Ισχύς παραγωγής  ζεστού νερού χρήσης - 27.4 kW 27.4 kW 34.3 kW 38.2 kW

Τύπος λέβητα Συμπύκνωση

Λειτουργίες
Μόνο θέρμανση •
Θέρμανση + παραγωγή ζεστού νερού • • •
Θέρμανση + αποθήκευση ζεστού νερού

Με ενσωματωμένο δοχείο 40-lt •
Με δοχείο 80-lt •
Με δοχείο 130-lt •

Tύποι σύνδεσης
Ατομική ομόκεντρη καπνοδόχος Ø 60/100 mm • • • • •
Κεντρική καπνοδόχος Ø 80 mm • • • • •
Συστήματα ελέγχου (προαιρετικά)

Προγραμματιζόμενος ενσύρματος θερμοστάτης
κλασικός ή ρυθμιζόμενος

• • • • •

Ασύρματος προγραμματιζόμενος θερμοστάτης χώρου • • • • •
Μη-προγραμματιζόμενος θερμοστάτης χώρου • • • • •
Εξωτερικό αισθητήριο • • • • •
Έλεγχος 2 επιπλέον κυκλωμάτων με αναμικτική βαλβίδα για
συνδυασμό με τον ρυθμιζόμενο θερμοστάτη • • • • •

Για την De Dietrich, εδώ και τρεις αιώνες, η επιτυχία είναι μια απαίτηση που βασίζεται σε πραγματικές αξίες: 
ποιότητα, αξιοπιστία, ανθεκτικότητα. Η De Dietrich, με γνώμονα το περιβάλλον και την άνεσή σας, αξιοποιεί τις 
διάφορες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προσφέροντας συστήματα που χρησιμοποιούν πολλαπλούς τύπους 
ενέργειας, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα του πλανήτη.
Έτσι, οι συσκευές θέρμανσης με την υπογραφή της De Dietrich βρίσκονται στην αιχμή της καινοτομίας και 
επωφελούνται από βέλτιστη ποιότητα και διάρκεια ζωής, χάρη στη συμμετοχή 2.400 συνεργατών με 
εξειδικευμένες γνώσεις. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

   

  ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ,  
ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΧΩΡΟ, ΕΝΑΣ   
ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΛΕΒΗΤΑΣ     
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ !   

   
 

   

 

 

 

    
  

Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΕΙΝΑΙ  
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ    
ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ 

Ανακαλύψτε όλα τα πλεονεκτήματα της 
τεχνολογίας συμπύκνωσης: 

•   Βαθμός απόδοσης έως 109% 

•   Πραγματική μείωση των 
λογαριασμών θέρμανσης  
•   Καθαρή καύση και 

προστασία προς 
το περιβάλλον 

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΑΜΕΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ    
ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ   
ΑΝΕΣΗ ΜΟΥ  ! 

Ο De Dietrich Vivadens εγγυάται: 

•  Συνεχή και σταθερή 
θερμοκρασία νερού 
 •  Άμεση παραγωγή 
ζεστού νερού 
 •  Άφθονο ζεστό 
νερό 

•   Ο επιτοίχιος λέβητας αερίου συμπύκνωσης 
De Dietrich Vivadens μπορεί να τοποθετηθεί 
οπουδήποτε χάρη στο compact μέγεθος του. 

• Διακριτικός με καλαίσθητη σχεδίαση.     
 • Ελαφρύς 

Εξοικονόμηση
 
ενέργειας
 

έως και 

30% 

Μειωμένες
 
εκπομπές CO
 

έως και 

-3,9 
τόνοι 

E ASY L I F E : Η ΒΑΣΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
 



EASYLIFE
Vivadens

Η ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΛΟΤΗΤΑ

ΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Αναζητείτε έναν επιτοίχιο λέβητα ο οποίος συνδυάζει εξοικονόμηση
ενέργειας, άφθονη παραγώγή ζεστού νερού, κομψό design και 
ελκυστική τιμή? Ο επιτοίχιος λέβητας αερίου συμπύκνωσης 
De Dietrich Vivadens είναι η ιδανική επιλογή. Εκμεταλλευόμενος της 
τεχνολογία συμπύκνωσης, την δυνατότητα λειτουργίας με φυσικό 
αέριο ή προπάνιο και την ασυναγώνιστη τιμή καθίσται ως η πλέον 
"value for money" ολοκληρωμένη λύση τόσο στην θέρμανση όσο 
και στο ζεστό νέρο χρήσης.

ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ο επιτοίχιος λέβητας De Dietrich Vivadens εφοδιάζεται 
με έναν πολύ απλό και λειτουργικό πίνακα ελέγχου:

• 6 μπουτόν, ON/OFF μπουτόν, δείκτη μανόμετρου

• Ευρεία LCD οθόνη

• Δυνατότητα προσθήκης κλασικού θερμοστάτη 
χώρου ή πολλαπλών λειτουργιών

ΤΕΛΕΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
 ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
 ΧΩΡΟΥ

400 mm
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Ο επιτοίχιος λέβητας αερίου De Dietrich Vivadens μπορεί να συνδυαστεί με διαφορετικές 
πηγές ενέργειας (αντλίες θερμότητας, λέβητες βιομάζας, ηλιακούς συλλέκτες) δημιουργώντας 
ένα πολλαπλό ενεργειακό σύστημα με ξεκάθαρα οφέλη:

• έως 60% περισσότερο ζεστό νερό από χρήση της 
ηλιακής ενέργειας

•

•

Φιλικό προς το περιβάλλον

VIVADENS 24 kW

Εύχρηστος 
πίνακας οργάνων

ADVANTAGE

Ο De Dietrich Vivadens μπορεί να εγκατασταθεί με ευκολία σε 
κάθε σπίτι, ακόμα και στον πιο μικρό διαθέσιμο χώρο:

• Compact μέγεθος, Υ: 670mm, Π: 400mm, Βάθος: 300 mm

• Ελαφρύς, μόλις 30kg

• Ποικίλες δυνατότητες 
εγκατάστασης:

• Εξαιρετικά αθόρυβος

Εύκολη 
εγκατάσταση

ADVANTAGE

Δυνατότητες 
αναβάθμισης 

ADVANTAGE

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαμέρισμα Κατοικία

Μόνο θέρμανση επιφάνεια < 120 m2 επιφάνεια < 120 m2

VIVADENS MCR-P 24 �

Θέρμανση + 
παραγωγή ζεστού νερού επιφάνεια < 90 m2 επιφάνεια > 90 m2 επιφάνεια < 90 m2 επιφάνεια > 90 m2 κανονική χρήση απαιτητική χρήση

VIVADENS MCR-P 24/28 Ml ��

�

VIVADENS MCR-P 30/35 Ml ���

VIVADENS MCR-P 34/39 Ml ����

VIVADENS 24/28 BIC με ενσωματωμένο δοχείο 40-lt ����

VIVADENS MCR-P 24 με μπόιλερ 80-lt �����

VIVADENS MCR-P 24 με μπόιλερ 130-lt �� � �

   

   

  

  

 

   

 
 

  

  

  

  

  

 

   

 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ   
  

  ΑΦΘΟΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ       
ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

  
 

      
  

 

 

  

MCR-P 24 kW MCR-P BIC 

MCR-P 24 kW
 
με δοχείο 80–lt
 

Η τεχνολογία συμπύκνωσης που αναπτύχθηκε από την De Dietrich σας ADVANTAGE 
εγγυάται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. 

Βαθμός απόδοσης
• Ο επιτοίχιος λέβητας αερίου De Dietrich Vivadens προσφέρει πολύ   

υψηλό βαθμό απόδοσης, έως 109%, και εξοικονόμηση ενέργειας έως 109%
μεταξύ 30 και 40% σε σχέσημε έναν συμβατικό λέβητα. 

  
• Τέλεια και καθαρή καύση χάρη στην κατασκευή του καυστήρα από ανοξείδωτο χάλυβα. 


Καυστήρας με προ-ανάμιξη και χαμηλές εκπομπές ρύπων NOx και CO
 
  
• Αξιοπιστία: Ο κορμός του λέβητα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 


διασφαλίζοντας την μέγιστη αντοχή ενάντια του φαινομένου της διάβρωσης.
 
*Συμβατικός λέβητας χρονολογίας 18 έως 20 ετών χωρίς σύστημα αντιστάθμισης. 

Χάρη στη χαμηλή αδράνεια του εναλλάκτη από ανοξείδωτο χάλυβα σε συνδυασμό με τις μεγάλες 
διαστάσεις του πλακοειδή εναλλάκτη, το Vivadens MCR-P εγγυάται όλες τις ανέσεις για το ζεστό νερό σε 
μεγάλες ποσότητες και σε σταθερή θερμοκρασία. 

• Άφθονη παραγωγή ζεστού νερού:19lt/min 

•  Στην παρούσα μικτή εκδοχή: ο Vivadens "DietriTurbo", ένας πραγματικός κινητήρας παρέχει επιπλέον 
ενέργεια για την παραγωγή ζεστού νερού: ως εκ τούτου μπορείτε να πάρετε ζεστό νερό σε μεγάλη 
ποσότητα και πάντα στη σωστή θερμοκρασία χάρη στην άμεση απόδοση του συστήματος. 

•   Επίστρωση εμαγιέ από χαλαζία που εξασφαλίζει την καθαρότητα του νερού   
(VIVADENS BIC 40 l ή BS 80 l / 130 l). 

• Τα μπόιλερ ζεστού νερού προστατεύονται από τη διάβρωση χάρη στην ύπαρξη ανοδίου μαγνησίου, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την μέγιστη διάρκεια ζωής τους. 

MCR-P 24 kW 
με 130–L 
μπόιλερ 

Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 

ΚΑΘΟΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ
 

Αυτή η πληροφορία δίδεται ως ένας πρόχειρος οδηγός για μια τυπική κατοικία. Είναι απαραίτητη η 
συμβουλή ενός μηχανολόγου / εγκαταστάτη ώστε να σας προτείνει την καταλληλότερη λύση για το 
έργο σας. 



Η ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΛΟΤΗΤΑ

ΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Αναζητείτε έναν επιτοίχιο λέβητα ο οποίος συνδυάζει εξοικονόμηση
ενέργειας, άφθονη παραγώγή ζεστού νερού, κομψό design και 
ελκυστική τιμή? Ο επιτοίχιος λέβητας αερίου συμπύκνωσης 
De Dietrich Vivadens είναι η ιδανική επιλογή. Εκμεταλλευόμενος της 
τεχνολογία συμπύκνωσης, την δυνατότητα λειτουργίας με φυσικό 
αέριο ή προπάνιο και την ασυναγώνιστη τιμή καθίσται ως η πλέον 
"value for money" ολοκληρωμένη λύση τόσο στην θέρμανση όσο 
και στο ζεστό νέρο χρήσης.

Αυτή η πληροφορία δίδεται ως ένας πρόχειρος οδηγός για μια τυπική κατοικία.  Είναι απαραίτητη η 
συμβουλή ενός μηχανολόγου / εγκαταστάτη ώστε να σας προτείνει την καταλληλότερη λύση για το 
έργο σας.

ΚΑΘΟΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Βαθμός απόδοσης
έως 109%

ADVANTAGEΗ τεχνολογία συμπύκνωσης που αναπτύχθηκε από την De Dietrich σας 
εγγυάται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

• Ο επιτοίχιος λέβητας αερίου De Dietrich Vivadens προσφέρει πολύ
υψηλό βαθμό απόδοσης, έως 109%, και εξοικονόμηση ενέργειας 
μεταξύ 30 και 40% σε σχέσημε έναν συμβατικό λέβητα. 

• Τέλεια και καθαρή καύση χάρη στην κατασκευή του καυστήρα από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Καυστήρας με προ-ανάμιξη και χαμηλές εκπομπές ρύπων NOx και CO

• Αξιοπιστία: Ο κορμός του λέβητα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 
διασφαλίζοντας την μέγιστη αντοχή ενάντια του φαινομένου της διάβρωσης.

*Συμβατικός λέβητας χρονολογίας 18 έως 20 ετών χωρίς σύστημα αντιστάθμισης.

ΑΦΘΟΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Χάρη στη χαμηλή αδράνεια  του εναλλάκτη από ανοξείδωτο χάλυβα σε συνδυασμό με τις μεγάλες 
διαστάσεις του πλακοειδή εναλλάκτη, το Vivadens MCR-P εγγυάται όλες τις ανέσεις για το ζεστό νερό σε 
μεγάλες ποσότητες και σε σταθερή θερμοκρασία.

• Άφθονη παραγωγή ζεστού νερού:19lt/min

• Στην παρούσα μικτή εκδοχή: ο Vivadens "DietriTurbo", ένας πραγματικός κινητήρας παρέχει επιπλέον 
ενέργεια για την παραγωγή ζεστού νερού: ως εκ τούτου μπορείτε να πάρετε ζεστό νερό σε μεγάλη 
ποσότητα και πάντα στη σωστή θερμοκρασία χάρη στην άμεση απόδοση του συστήματος.

• Επίστρωση εμαγιέ από χαλαζία που εξασφαλίζει την καθαρότητα του νερού 
(VIVADENS BIC 40 l ή BS 80 l / 130 l).

• Τα μπόιλερ ζεστού νερού προστατεύονται από τη διάβρωση χάρη στην ύπαρξη ανοδίου μαγνησίου, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την μέγιστη διάρκεια ζωής τους.

MCR-P 24 kW
με 130–L 
μπόιλερ

MCR-P 24 kW
με δοχείο 80–lt

MCR-P 24 kW MCR-P BIC

   

   

   

  

 

   

     

  

  

  

        

 

    

 

  
 

      
  

 

 

  

Vivadens
 

ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 

ADVANTAGE 
Εύχρηστος 
πίνακας οργάνων 

Ο επιτοίχιος λέβητας De Dietrich Vivadens εφοδιάζεται 
με έναν πολύ απλό και λειτουργικό πίνακα ελέγχου: 

•   6 μπουτόν, ON/OFF μπουτόν, δείκτη μανόμετρου 

•   Ευρεία LCD οθόνη 

•  Δυνατότητα προσθήκης κλασικού θερμοστάτη 
χώρου ή πολλαπλών λειτουργιών 

EASYLIFE 

ΤΕΛΕΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
 ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
 ΧΩΡΟΥ 

Ο De Dietrich Vivadens μπορεί να εγκατασταθεί με ευκολία σε 
κάθε σπίτι, ακόμα και στον πιο μικρό διαθέσιμο χώρο: 

•  Compact μέγεθος, Υ: 670mm, Π: 400mm, Βάθος: 300 mm  

• Ελαφρύς, μόλις 30kg 
400 mm 

• Ποικίλες δυνατότητες   
εγκατάστασης: 

• Εξαιρετικά αθόρυβος 
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ADVANTAGE 
Εύκολη 
εγκατάσταση 

VIVADENS 24 kW 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 

Ο επιτοίχιος λέβητας αερίου De Dietrich Vivadens μπορεί να συνδυαστεί με διαφορετικές  
πηγές ενέργειας (αντλίες θερμότητας, λέβητες βιομάζας, ηλιακούς συλλέκτες) δημιουργώντας  
ένα πολλαπλό ενεργειακό σύστημα με ξεκάθαρα οφέλη: 

•   έως 60% περισσότερο ζεστό νερό από χρήση της ADVANTAGE 
ηλιακής ενέργειας Δυνατότητες 
•   Φιλικό προς το περιβάλλον αναβάθμισης 

Μόνο θέρμανση 
VIVADENS MCR-P 24 

Θέρμανση + 

παραγωγή ζεστού νερού
 

VIVADENS MCR-P 24/28 Ml 

VIVADENS MCR-P 30/35 Ml 

VIVADENS MCR-P 34/39 Ml 

Διαμέρισμα 

επιφάνεια < 120 m2 

� 

Κατοικία 
επιφάνεια < 120 m2 

� 

επιφάνεια < 90 m2 επιφάνεια > 90 m2 επιφάνεια < 90 m2 επιφάνεια > 90 m2 κανονική χρήση απαιτητική χρήση 

�� • 
� � � 

� � � � 

� � � �VIVADENS 24/28 BIC με ενσωματωμένο δοχείο 40-lt 

� � � � �VIVADENS MCR-P 24 με μπόιλερ 80-lt 

� � � �VIVADENS MCR-P 24 με μπόιλερ 130-lt 



EASYLIFE

Vivadens
Ε Π Ι Τ Ο Ι Χ Ι Ο Ι  Λ Ε Β Η Τ Ε Σ  Σ Υ Μ Π Υ Κ Ν Ω Σ Η Σ  Α Ε Ρ Ι Ο Υ  

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / ΑΕΡΙΟΥ

>> Εξοικονόμηση ενέργειας
>> Ζεστό νερό σε κάθε στιγμή
>> Εξαιρετικά συμπαγές και ελαφρύ

Η καλύτερη επένδυση 
στην συμπύκνωση 

S u s t a i n a b l e C o m f o r t ®<< www.klimatika.gr >>

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ, 
ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΧΩΡΟ, ΕΝΑΣ
ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΛΕΒΗΤΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ !

Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ

Ανακαλύψτε όλα τα πλεονεκτήματα της 
τεχνολογίας συμπύκνωσης:

• Βαθμός απόδοσης έως 109%

• Πραγματική μείωση των 
λογαριασμών θέρμανσης

• Καθαρή καύση και 
προστασία προς 
το περιβάλλον 

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΑΜΕΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ 
ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΕΣΗ ΜΟΥ !

Ο De Dietrich Vivadens εγγυάται:

• Συνεχή και σταθερή 
θερμοκρασία νερού

• Άμεση παραγωγή 
ζεστού νερού

• Άφθονο ζεστό 
νερό

Ο επιτοίχιος λέβητας αερίου συμπύκνωσης 
De Dietrich Vivadens μπορεί να τοποθετηθεί 
οπουδήποτε χάρη στο compact μέγεθος του.

•

• Διακριτικός με καλαίσθητη σχεδίαση.

Ελαφρύς•

Εξοικονόμηση
ενέργειας

έως και

30%

Μειωμένες
εκπομπές CO

έως και

-3,9
τόνοι

E ASY L I F E : Η ΒΑΣΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

   

  

 

 
  
   
  

   
   

   

  

  

  
 

   
   

   

 

  

  

  

   
 

 

 

    
  

Vivadens
 

ΜΟΝΤΕΛΑ 

Τύπος καυσίμου 
Ισχύς θέρμανσης 
Ισχύς παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 
Τύπος λέβητα 
Λειτουργίες 
Μόνο θέρμανση 

Θέρμανση + παραγωγή ζεστού νερού 

Θέρμανση + αποθήκευση ζεστού νερού 

Με ενσωματωμένο δοχείο 40-lt 

Με δοχείο 80-lt 

Με δοχείο 130-lt 

Tύποι σύνδεσης 
Ατομική ομόκεντρη καπνοδόχος Ø 60/100 mm 

Κεντρική καπνοδόχος Ø 80 mm 

Συστήματα ελέγχου (προαιρετικά) 

Προγραμματιζόμενος ενσύρματος θερμοστάτης 
κλασικός ή ρυθμιζόμενος 

Ασύρματος προγραμματιζόμενος θερμοστάτης χώρου 

Μη-προγραμματιζόμενος θερμοστάτης χώρου 

Εξωτερικό αισθητήριο 

Έλεγχος 2 επιπλέον κυκλωμάτων με αναμικτική βαλβίδα για 
συνδυασμό με τον ρυθμιζόμενο θερμοστάτη 

Διαστάσεις και Βάρη:  Υ = Ύψος, Π = Πλάτος, Β = Βάθος 

Υ 670 mm 
Π 400 mm 
Β 300 mm 
29 kg εως 34 kg 

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

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 

EASYLIFE 

MCR-P MCR-P MCR-P MCR-P MCR-P 
24 24/28 BIC 24/28 MI 30/35 Ml 34/39 MI 

Φυσικό αέριο και προπάνιο 
25 kW 25 kW 25 kW 31.3 kW 35.5 kW 

- 27.4 kW 27.4 kW 34.3 kW 38.2 kW 

Συμπύκνωση 

•
 
•
 • • 

•
 
•
 
•
 

• • • • • 
• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 

Λέβητας Δοχείο Λέβητας Δοχείο 

Υ 670 mm Υ 880 mm Υ 670 mm Υ 912 mm 
Π 600 mm 
Υ 900 mm 

Π 400 mm Ø 427 mm Π 400 mm Ø 570 mm 
Β 446 mm Β 300 mm Β 300 mm 
61 kg 90 kg max 97 kg max 

MCR-P 24/BS 80 MCR-P 24/BS 130 

Για την De Dietrich, εδώ και τρεις αιώνες, η επιτυχία είναι μια απαίτηση που βασίζεται σε πραγματικές αξίες: 
ποιότητα, αξιοπιστία, ανθεκτικότητα. Η De Dietrich, με γνώμονα το περιβάλλον και την άνεσή σας, αξιοποιεί τις 
διάφορες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προσφέροντας συστήματα που χρησιμοποιούν πολλαπλούς τύπους 
ενέργειας, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα του πλανήτη. 
Έτσι, οι συσκευές θέρμανσης με την υπογραφή της De Dietrich βρίσκονται στην αιχμή της καινοτομίας και 
επωφελούνται από βέλτιστη ποιότητα και διάρκεια ζωής, χάρη στη συμμετοχή 2.400 συνεργατών με 
εξειδικευμένες γνώσεις. 

De Dietrich: choosing Sustainable Comfort® 

Εμπορικός αντιπρόσωπος:
 


	VIVADENS PAGE 4
	VIVADENS PAGE 5
	VIVADENS PAGE 6
	VIVADENS PAGE 1111
	VIVADENS PAGE 222222



