
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

EASYLIFE
NeOvo    

   ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ,
ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ 
ΑΛΛΑΖΟΥΝ

   !  

    
 

 ! •  

•  Έως 25% εξοικονόμηση
ενέργειας

 
 

•  Οι αποδοτικότεροι
λέβητες στη 
καλύτερη τιμή

•  Κορμός λέβητα από
ειδικό εύτηκτο χυτό “eutectic®”

•  Κεραμικός συμπυκνωτής

•  Δεξαμενές ζεστού νερού
με υψηλή περιεκτικότητα 
επισμάλτωσης από
χαλαζία.

Διαστάσεις και βάρη : 
Υ = ύψος, Π = πλάτος, Β = βάθος

Υψηλές αποδόσεις,
που πληρούν τις 
υψηλότερες απαιτήσεις

ΑΠΕΚΤΗΣΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΥ 
ΖΗΤΟΥΣΑ

Λέβητες πετρελαίου συμπύκνωσης
  χαμηλών θερμοκρασιών  

NeOvo

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / ΑΕΡΙΟΥ

>> Υψηλές αποδόσεις
>> Μέγιστη αντοχή και οικονομία
>> Απόλυτη άνεση

Η κορυφαία απόδοση στους
λέβητες πετρελαίου

<< www.klimatika.gr >>

Για περισσότερες, 
πληροφορίες
σκανάρετε το
QR code:

Για εγκαταστάσεις μη συμβατές με λέβητα συμπύκνωσης ή για να αποτραπέι το πρόβλημα της  
καπνοδόχου το NEOVO ECONOX (χαμηλών θερμοκρασιών) περιλαμβάνει τον ίδιο εξοπλισμό για 
την παραγωγή ζεστό νερό ακόμη και για θερμαντικά σώματα τύπου panel.

• 
  
Compact λέβητας
για εύκολη 
εγκατάσταση

• 
  
Απλός και εύχρηστος
για ακόμα μεγάλυτερη
άνεση

•   Εύκολη εγκατάσταση,
προ-ρυθμισμένος και 
εξοπλισμένος
έτοιμος για χρήση

Eco-conception by

  NAI  ΣΤΗΝ 
      ΑΠΛΟΤΗΤΑ !

 !
 

Eco-conception by

Η ετικέτα ECO-SOLUTIONS δημιουργήθηκε από την De Dietrich,  εγγυόμενη μια σειρά 
προϊόντων που είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τον οικολογικό σχεδιασμό και 
την ενεργειακή σήμανση. Οι κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από τις 
26 Σεπτεμβρίου 2015 για τις συσκεύες θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού.

Με τις ECO-SOLUTIONS από την De Dietrich, μπορείτε να επωφεληθείτε από τα τελευταίας 
γενιάς προϊόντα και multi-energy συστήματα, φιλικά στη χρήση, αποδοτικότερα και λιγότερο
δαπανηρά, για την άνεσή σας και πάντα με σεβασμό προς το περιβάλλον. Το Eco-SOLUTIONS 
είναι επίσης η γνώση, οι συμβουλές και ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών υπηρεσιών που 
παρέχονται μέσα απο το δικτύο συνεργατών της De Dietrich.

Η ενεργειακή ετικέτα που σχετίζεται με την ετικέτα ECO-SOLUTIONS δείχνει την ενεργειακή απόδοση 
του προϊόντος που έχετε επιλέξει. Περισσότερες πληροφορίες στο www.klimatika.gr.

Υ 834 mm
Π 600 mm
Β 806 εως 1286 mm
175 εως 229 kg

Υ 1427 mm
Π 600 mm
Β 852 mm
249 kg

Υ 1427 mm
Π 600 mm
Β 1015 mm
265 εως 293 kg

EF

EF / VEL 110

EF / VEL 160

Υ 834 mm
Π 600 mm
Β 970 εως 1510mm
185 εως 301 kg

Υ 1427 mm
Π 600 mm
Β 988 εως 1337 mm
259 εως 314 kg

Υ 1427 mm
Π 600 mm
Β 1181 εως 1337 mm
275 εως 358 kg

EFU - EFU C

EFU - EFU C / 
VEL 110

EFU - EFU C / 
VEL 160

NeOvo
Condens EFU C

NeOvo
EcoNox EFU

NeOvo
EcoNox EF

    Τύπος καυσίμου 

Τύπος συμπύκνωσης χαμηλών 
θερμοκρασιών

χαμηλών 
θερμοκρασιών

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ  Θέρμανση A B B

  Ζεστό νερό B B B

Ισχύς (σε kW) 19-24-32-40-50 kW 22-29-36-46 kW22-29-36-46 kW

Ενσωματωμένος καυστήρας • •

Λειτουργίες

Μόνο θέρμανση • • •

Θέρμανση + παραγωγή ζεστού νερού

       - με δοχείο αποθήκευσης 110 λίτρων •
(εκτός έκδοσης 32 kW) (εκτός έκδοσης 29 kW)

Πετρέλαιο Πετρέλαιο Πετρέλαιο

• •

       - με δοχείο αποθήκευσης 160 λίτρων • • •

Τύποι σύνδεσης

Καπνοδόχο • • •

Ventouse (verticale / horizontale) • •

Συστήματα ελέγχου

B-Control • • •

IniControl-2 • • •

Εξωτερικό αισθητήριο • προαιρετικά προαιρετικά

EASYLIFE
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

ΜΟΝΤΕΛΑ

Εξοικονόμηση
ενέργειας

έως

25 % 

Απόδοση
έως

101,5 %

15 % 97,3 %
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E ASY L I F E  :  Η ΣΙΓΟΥΡΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΣΑΣ

Εξοικονόμηση
ενέργειας

έως

Απόδοση
έως

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:



  ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ NEOVO 
Μ Ι Α  Ν Ε Α  Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η  Α Π Ο Δ Ο Σ Η  

Η νέα γενιά των λεβήτων πετρελαίου συμπύκνωσης με την εγγύηση της ενεργειακής 
απόδοσης NEOVO, είναι εδώ. Εξασφαλίζει την υψηλή απόδοση, συμμορφούμενη
με τις απαιτήσεις των αυστηρότερων ευρωπαϊκών προτύπων.

Ιδανικό για περιπτώσεις ανακαίνισης ή νέων εγκαταστάσεων, υπάρχει σε δύο 
τύπους: συμπύκνωσης (NEOVO Condens) και χαμηλών θερμοκρασίων 
(NEOVO ECONOX). Με το NEOVO, τα οφέλη σας μεγιστοποιούνται: εξοικονόμηση
ενέργειας, απόδοση και προσιτή τιμή.

 

 

Έως 25%
εξοικονόμηση ενέργειας

AVANTAGE

ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ

 

EASYLIFE
NeOvo    

Πλήρως συμβατοί με το νέο ευρωπαϊκό οικολογικό 
σχεδιασμό και την επισήμανση της ενεργειακής 
κατανάλωσης, οι λέβητες De Dietrich NEOVO είναι 
περισσότερο αποδοτικοί:

• απόδοση έως 101,5%, ενεργειακής
απόδοσης κατηγορίας Α, για την υψηλή ποιότητα 
πετρελαίου!

 : snednoC ovOeN   

• NeOvo EcoNox : βαθμός απόδοσης 97,3%.
• Εξοικονόμηση ενέργειας: έως 25% για τις εκδόσεις

συμπύκνωσης.
  

Θέλετε  άμεση ζεστασιά στο σπίτι σας και άφθονη παραγωγή ζεστού
νερού για το ντους σας?. Ο λέβητας NEOVO σας το εγγυάται:

•
 

Δοχεία αποθήκευσης ζεστού νερού 110 και 160 λίτρων, εμαγιέ από
υψηλής περιεκτικότητας χαλαζία, ανάλογα με τις ανάγκες παραγωγής
σε ζεστό νερό.

  

•  Δύο πίνακες ελέγχου για να επιλέξετε ανάμεσα σε: B-Control ή IniControl-2
με σταθμό ελέγχου των διαφόρων κυκλωμάτων και ζεστό νερό.

•   Με τον εξωτερικό αισθητήρα στον βασικό εξοπλισμό για την έκδοση 
NEOVO CONDENS, μπορείτε να επιτύχετε έως και 5% επιπλέον 
εξοικονόμηση στο λογαριασμό σας σε σχέση με έναν λέβητα χωρίς αισθητήρα.

  

•    Με την προσθήκη ενός θερμοστάτη χώρου, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε
την κατανάλωση και την άνεση σας με μεγαλύτερη ακρίβεια στο 
πλησιέστερο βαθμό.

  

  Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Αφθονία στο ζεστό νερό
χρήσης

AVANTAGE

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ
ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ

Αποτελέσμα της πολυετούς εμπειρίας της De Dietrich,
NEOVO, ένας ισχυρός και ανθεκτικός λέβητας:

•  Κορμός λέβητα από εύτηκτο χυτοσίδηρο
“eutectic®”, ενσωματώνει 3 διαδρομές των
καυσαερίων για βέλτιστη λειτουργία. 

 

• Με κεραμικό εναλλάκτη συμπύκνωσης 
καυσαερίων, ένα ισχυρό υλικό που προσφέρει 
υψηλή θερμική αγωγιμότητα δύο φορές μεγαλύτερη απο τον ανοξείδωτο χάλυβα. 

  

  Επέκταση 
εγγύησης 10 ετών 

AVANTAGE

  ΠΟΙΟΣ NEOVO ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ ?*

Με καυστήρες χαμηλών NOx οι οποίοι χαρακτηρίζονται 
από μια καθαρή και αποδοτική καύση, οι λέβητες 
NEOVO έχουν αναπτυχθεί με σεβασμό στο περιβαλλόν.

•  Χαμηλές εκπομπές NOx <115 mg, τα οξείδια
του αζώτου είναι υπεύθυνα για την όξινη βροχή.

•  Χαμηλές εκπομπές CO2.
•  Εκπομπές που πληρούν ήδη τις μελλοντικές 

απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών οδηγίων για τον 
οικολογικό σχεδιασμό του 2018.

  

 ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  ΜΙΑ ΛΥΣΗ 100%
ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ 

Με το NEOVO, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο 
εκδόσεις: Condens (συμπύκνωσης) και ECONOX 
(χαμηλή θερμοκρασία) κατάλληλος για όλες τις 
ποιότητες του πετρελαίου:

 

 

•  Επωφελειθείτε από τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της
αγοράς.
 

•  Ο λέβητας παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένος,
εύκολος να εγκατασταθεί και έτοιμος για χρήση.

  

•   Compact σχεδίαση ώστε να τοποθετείται σε όλες τις 
εγκαταστάσεις, με μικρό βάθος μόλις από 970 χιλιοστά.

Μόνο θέρμανση Για μια κατοικία

NeOvo •

Θέρμανση + 
παραγωγή ζεστού νερού χρήσης επιφάνεια < 90m2 επιφάνεια < 150 m2 επιφάνεια > 150 m2

 
επιφάνεια > 150 m2

ωριαία παραγωγή
Μax

(λίτρα / ώρα) **

NeOvo με δοχέιο ζεστού νερού 110 λίτρων • • • 530

NeOvo με δοχέιο ζεστού νερού 160 λίτρων • • • 635

*  

**à t = 35 K

Ελκυστική τιμή
AVANTAGE

Τεχνολογία συμπύκνωσης:

Η τεχνική της συμπύκνωσης επιτυγχάνει
υψηλές αποδόσεις.

Αρχή λειτουργίας: η ανάκτηση της λανθάνουσας 
θερμότητας που περιέχεται στα καυσαέρια που 
παράγονται από την καύση του πετρελαίου. 
Οι υδρατμοί αυτοί συμπυκνώνονται οταν έρχονται σε 
επαφή με έναν υπερμεγέθη εναλλάκτη θερμότητας. 
Η ζέστη που θα ανακτηθεί προστίθεται στη θερμότητα 
καύσης αυξάνοντας την απόδοση.

Τεχνολογία χαμηλών θερμοκρασιών:
Η τεχνολογία λεβήτων χαμηλών θερμοκρασίων 
επιτυγχάνει σταθερές αποδόσεις.
Αρχή λειτουργίας: Ανακτάται η χαμένη ενέργεια, 
η οποία αποθηκεύεται ως θερμότητα 
στα καυσαέρια.

30 C

40 C

180° C

40° C

30° C

800° C

30° C

Μείωση των 
ρυπογόνων 
εκπομπών

AVANTAGE

ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ?

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.



ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

EASYLIFE
NeOvo    

   ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ,
ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ 
ΑΛΛΑΖΟΥΝ

   !  

    
 

 ! •  

•  Έως 25% εξοικονόμηση
ενέργειας

 
 

•  Οι αποδοτικότεροι
λέβητες στη 
καλύτερη τιμή

•  Κορμός λέβητα από
ειδικό εύτηκτο χυτό “eutectic®”

•  Κεραμικός συμπυκνωτής

•  Δεξαμενές ζεστού νερού
με υψηλή περιεκτικότητα 
επισμάλτωσης από
χαλαζία.

Διαστάσεις και βάρη : 
Υ = ύψος, Π = πλάτος, Β = βάθος

Υψηλές αποδόσεις,
που πληρούν τις 
υψηλότερες απαιτήσεις

ΑΠΕΚΤΗΣΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΥ 
ΖΗΤΟΥΣΑ

Λέβητες πετρελαίου συμπύκνωσης
  χαμηλών θερμοκρασιών  

NeOvo

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / ΑΕΡΙΟΥ

>> Υψηλές αποδόσεις
>> Μέγιστη αντοχή και οικονομία
>> Απόλυτη άνεση

Η κορυφαία απόδοση στους
λέβητες πετρελαίου

<< www.klimatika.gr >>

Για περισσότερες, 
πληροφορίες
σκανάρετε το
QR code:

Για εγκαταστάσεις μη συμβατές με λέβητα συμπύκνωσης ή για να αποτραπέι το πρόβλημα της  
καπνοδόχου το NEOVO ECONOX (χαμηλών θερμοκρασιών) περιλαμβάνει τον ίδιο εξοπλισμό για 
την παραγωγή ζεστό νερό ακόμη και για θερμαντικά σώματα τύπου panel.

• 
  
Compact λέβητας
για εύκολη 
εγκατάσταση

• 
  
Απλός και εύχρηστος
για ακόμα μεγάλυτερη
άνεση

•   Εύκολη εγκατάσταση,
προ-ρυθμισμένος και 
εξοπλισμένος
έτοιμος για χρήση

Eco-conception by

  NAI  ΣΤΗΝ 
      ΑΠΛΟΤΗΤΑ !

 !
 

Eco-conception by

Η ετικέτα ECO-SOLUTIONS δημιουργήθηκε από την De Dietrich,  εγγυόμενη μια σειρά 
προϊόντων που είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τον οικολογικό σχεδιασμό και 
την ενεργειακή σήμανση. Οι κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από τις 
26 Σεπτεμβρίου 2015 για τις συσκεύες θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού.

Με τις ECO-SOLUTIONS από την De Dietrich, μπορείτε να επωφεληθείτε από τα τελευταίας 
γενιάς προϊόντα και multi-energy συστήματα, φιλικά στη χρήση, αποδοτικότερα και λιγότερο
δαπανηρά, για την άνεσή σας και πάντα με σεβασμό προς το περιβάλλον. Το Eco-SOLUTIONS 
είναι επίσης η γνώση, οι συμβουλές και ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών υπηρεσιών που 
παρέχονται μέσα απο το δικτύο συνεργατών της De Dietrich.

Η ενεργειακή ετικέτα που σχετίζεται με την ετικέτα ECO-SOLUTIONS δείχνει την ενεργειακή απόδοση 
του προϊόντος που έχετε επιλέξει. Περισσότερες πληροφορίες στο www.klimatika.gr.

Υ 834 mm
Π 600 mm
Β 806 εως 1286 mm
175 εως 229 kg

Υ 1427 mm
Π 600 mm
Β 852 mm
249 kg

Υ 1427 mm
Π 600 mm
Β 1015 mm
265 εως 293 kg

EF

EF / VEL 110

EF / VEL 160

Υ 834 mm
Π 600 mm
Β 970 εως 1510mm
185 εως 301 kg

Υ 1427 mm
Π 600 mm
Β 988 εως 1337 mm
259 εως 314 kg

Υ 1427 mm
Π 600 mm
Β 1181 εως 1337 mm
275 εως 358 kg

EFU - EFU C

EFU - EFU C / 
VEL 110

EFU - EFU C / 
VEL 160

NeOvo
Condens EFU C

NeOvo
EcoNox EFU

NeOvo
EcoNox EF

    Τύπος καυσίμου 

Τύπος συμπύκνωσης χαμηλών 
θερμοκρασιών

χαμηλών 
θερμοκρασιών

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ  Θέρμανση A B B

  Ζεστό νερό B B B

Ισχύς (σε kW) 19-24-32-40-50 kW 22-29-36-46 kW22-29-36-46 kW

Ενσωματωμένος καυστήρας • •

Λειτουργίες

Μόνο θέρμανση • • •

Θέρμανση + παραγωγή ζεστού νερού

       - με δοχείο αποθήκευσης 110 λίτρων •
(εκτός έκδοσης 32 kW) (εκτός έκδοσης 29 kW)

Πετρέλαιο Πετρέλαιο Πετρέλαιο

• •

       - με δοχείο αποθήκευσης 160 λίτρων • • •

Τύποι σύνδεσης

Καπνοδόχο • • •

Ventouse (verticale / horizontale) • •

Συστήματα ελέγχου

B-Control • • •

IniControl-2 • • •

Εξωτερικό αισθητήριο • προαιρετικά προαιρετικά

EASYLIFE
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

ΜΟΝΤΕΛΑ

Εξοικονόμηση
ενέργειας

έως

25 % 

Απόδοση
έως

101,5 %

15 % 97,3 %
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E ASY L I F E  :  Η ΣΙΓΟΥΡΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΣΑΣ

Εξοικονόμηση
ενέργειας

έως

Απόδοση
έως

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:



  ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ NEOVO 
Μ Ι Α  Ν Ε Α  Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η  Α Π Ο Δ Ο Σ Η  

Η νέα γενιά των λεβήτων πετρελαίου συμπύκνωσης με την εγγύηση της ενεργειακής 
απόδοσης NEOVO, είναι εδώ. Εξασφαλίζει την υψηλή απόδοση, συμμορφούμενη
με τις απαιτήσεις των αυστηρότερων ευρωπαϊκών προτύπων.

Ιδανικό για περιπτώσεις ανακαίνισης ή νέων εγκαταστάσεων, υπάρχει σε δύο 
τύπους: συμπύκνωσης (NEOVO Condens) και χαμηλών θερμοκρασίων 
(NEOVO ECONOX). Με το NEOVO, τα οφέλη σας μεγιστοποιούνται: εξοικονόμηση
ενέργειας, απόδοση και προσιτή τιμή.

 

 

Έως 25%
εξοικονόμηση ενέργειας

AVANTAGE

ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ

 

EASYLIFE
NeOvo    

Πλήρως συμβατοί με το νέο ευρωπαϊκό οικολογικό 
σχεδιασμό και την επισήμανση της ενεργειακής 
κατανάλωσης, οι λέβητες De Dietrich NEOVO είναι 
περισσότερο αποδοτικοί:

• απόδοση έως 101,5%, ενεργειακής
απόδοσης κατηγορίας Α, για την υψηλή ποιότητα 
πετρελαίου!

 : snednoC ovOeN   

• NeOvo EcoNox : βαθμός απόδοσης 97,3%.
• Εξοικονόμηση ενέργειας: έως 25% για τις εκδόσεις

συμπύκνωσης.
  

Θέλετε  άμεση ζεστασιά στο σπίτι σας και άφθονη παραγωγή ζεστού
νερού για το ντους σας?. Ο λέβητας NEOVO σας το εγγυάται:

•
 

Δοχεία αποθήκευσης ζεστού νερού 110 και 160 λίτρων, εμαγιέ από
υψηλής περιεκτικότητας χαλαζία, ανάλογα με τις ανάγκες παραγωγής
σε ζεστό νερό.

  

•  Δύο πίνακες ελέγχου για να επιλέξετε ανάμεσα σε: B-Control ή IniControl-2
με σταθμό ελέγχου των διαφόρων κυκλωμάτων και ζεστό νερό.

•   Με τον εξωτερικό αισθητήρα στον βασικό εξοπλισμό για την έκδοση 
NEOVO CONDENS, μπορείτε να επιτύχετε έως και 5% επιπλέον 
εξοικονόμηση στο λογαριασμό σας σε σχέση με έναν λέβητα χωρίς αισθητήρα.

  

•    Με την προσθήκη ενός θερμοστάτη χώρου, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε
την κατανάλωση και την άνεση σας με μεγαλύτερη ακρίβεια στο 
πλησιέστερο βαθμό.

  

  Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Αφθονία στο ζεστό νερό
χρήσης

AVANTAGE

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ
ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ

Αποτελέσμα της πολυετούς εμπειρίας της De Dietrich,
NEOVO, ένας ισχυρός και ανθεκτικός λέβητας:

•  Κορμός λέβητα από εύτηκτο χυτοσίδηρο
“eutectic®”, ενσωματώνει 3 διαδρομές των
καυσαερίων για βέλτιστη λειτουργία. 

 

• Με κεραμικό εναλλάκτη συμπύκνωσης 
καυσαερίων, ένα ισχυρό υλικό που προσφέρει 
υψηλή θερμική αγωγιμότητα δύο φορές μεγαλύτερη απο τον ανοξείδωτο χάλυβα. 

  

  Επέκταση 
εγγύησης 10 ετών 

AVANTAGE

  ΠΟΙΟΣ NEOVO ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ ?*

Με καυστήρες χαμηλών NOx οι οποίοι χαρακτηρίζονται 
από μια καθαρή και αποδοτική καύση, οι λέβητες 
NEOVO έχουν αναπτυχθεί με σεβασμό στο περιβαλλόν.

•  Χαμηλές εκπομπές NOx <115 mg, τα οξείδια
του αζώτου είναι υπεύθυνα για την όξινη βροχή.

•  Χαμηλές εκπομπές CO2.
•  Εκπομπές που πληρούν ήδη τις μελλοντικές 

απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών οδηγίων για τον 
οικολογικό σχεδιασμό του 2018.

  

 ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  ΜΙΑ ΛΥΣΗ 100%
ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ 

Με το NEOVO, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο 
εκδόσεις: Condens (συμπύκνωσης) και ECONOX 
(χαμηλή θερμοκρασία) κατάλληλος για όλες τις 
ποιότητες του πετρελαίου:

 

 

•  Επωφελειθείτε από τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της
αγοράς.
 

•  Ο λέβητας παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένος,
εύκολος να εγκατασταθεί και έτοιμος για χρήση.

  

•   Compact σχεδίαση ώστε να τοποθετείται σε όλες τις 
εγκαταστάσεις, με μικρό βάθος μόλις από 970 χιλιοστά.

Μόνο θέρμανση Για μια κατοικία

NeOvo •

Θέρμανση + 
παραγωγή ζεστού νερού χρήσης επιφάνεια < 90m2 επιφάνεια < 150 m2 επιφάνεια > 150 m2

 
επιφάνεια > 150 m2

ωριαία παραγωγή
Μax

(λίτρα / ώρα) **

NeOvo με δοχέιο ζεστού νερού 110 λίτρων • • • 530

NeOvo με δοχέιο ζεστού νερού 160 λίτρων • • • 635

*  

**à t = 35 K

Ελκυστική τιμή
AVANTAGE

Τεχνολογία συμπύκνωσης:

Η τεχνική της συμπύκνωσης επιτυγχάνει
υψηλές αποδόσεις.

Αρχή λειτουργίας: η ανάκτηση της λανθάνουσας 
θερμότητας που περιέχεται στα καυσαέρια που 
παράγονται από την καύση του πετρελαίου. 
Οι υδρατμοί αυτοί συμπυκνώνονται οταν έρχονται σε 
επαφή με έναν υπερμεγέθη εναλλάκτη θερμότητας. 
Η ζέστη που θα ανακτηθεί προστίθεται στη θερμότητα 
καύσης αυξάνοντας την απόδοση.

Τεχνολογία χαμηλών θερμοκρασιών:
Η τεχνολογία λεβήτων χαμηλών θερμοκρασίων 
επιτυγχάνει σταθερές αποδόσεις.
Αρχή λειτουργίας: Ανακτάται η χαμένη ενέργεια, 
η οποία αποθηκεύεται ως θερμότητα 
στα καυσαέρια.

30 C

40 C

180° C

40° C

30° C

800° C

30° C

Μείωση των 
ρυπογόνων 
εκπομπών

AVANTAGE

ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ?

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.



  ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ NEOVO 
Μ Ι Α  Ν Ε Α  Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η  Α Π Ο Δ Ο Σ Η  

Η νέα γενιά των λεβήτων πετρελαίου συμπύκνωσης με την εγγύηση της ενεργειακής 
απόδοσης NEOVO, είναι εδώ. Εξασφαλίζει την υψηλή απόδοση, συμμορφούμενη
με τις απαιτήσεις των αυστηρότερων ευρωπαϊκών προτύπων.

Ιδανικό για περιπτώσεις ανακαίνισης ή νέων εγκαταστάσεων, υπάρχει σε δύο 
τύπους: συμπύκνωσης (NEOVO Condens) και χαμηλών θερμοκρασίων 
(NEOVO ECONOX). Με το NEOVO, τα οφέλη σας μεγιστοποιούνται: εξοικονόμηση
ενέργειας, απόδοση και προσιτή τιμή.

 

 

Έως 25%
εξοικονόμηση ενέργειας

AVANTAGE

ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ

 

EASYLIFE
NeOvo    

Πλήρως συμβατοί με το νέο ευρωπαϊκό οικολογικό 
σχεδιασμό και την επισήμανση της ενεργειακής 
κατανάλωσης, οι λέβητες De Dietrich NEOVO είναι 
περισσότερο αποδοτικοί:

• απόδοση έως 101,5%, ενεργειακής
απόδοσης κατηγορίας Α, για την υψηλή ποιότητα 
πετρελαίου!

 : snednoC ovOeN   

• NeOvo EcoNox : βαθμός απόδοσης 97,3%.
• Εξοικονόμηση ενέργειας: έως 25% για τις εκδόσεις

συμπύκνωσης.
  

Θέλετε  άμεση ζεστασιά στο σπίτι σας και άφθονη παραγωγή ζεστού
νερού για το ντους σας?. Ο λέβητας NEOVO σας το εγγυάται:

•
 

Δοχεία αποθήκευσης ζεστού νερού 110 και 160 λίτρων, εμαγιέ από
υψηλής περιεκτικότητας χαλαζία, ανάλογα με τις ανάγκες παραγωγής
σε ζεστό νερό.

  

•  Δύο πίνακες ελέγχου για να επιλέξετε ανάμεσα σε: B-Control ή IniControl-2
με σταθμό ελέγχου των διαφόρων κυκλωμάτων και ζεστό νερό.

•   Με τον εξωτερικό αισθητήρα στον βασικό εξοπλισμό για την έκδοση 
NEOVO CONDENS, μπορείτε να επιτύχετε έως και 5% επιπλέον 
εξοικονόμηση στο λογαριασμό σας σε σχέση με έναν λέβητα χωρίς αισθητήρα.

  

•    Με την προσθήκη ενός θερμοστάτη χώρου, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε
την κατανάλωση και την άνεση σας με μεγαλύτερη ακρίβεια στο 
πλησιέστερο βαθμό.

  

  Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Αφθονία στο ζεστό νερό
χρήσης

AVANTAGE

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ
ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ

Αποτελέσμα της πολυετούς εμπειρίας της De Dietrich,
NEOVO, ένας ισχυρός και ανθεκτικός λέβητας:

•  Κορμός λέβητα από εύτηκτο χυτοσίδηρο
“eutectic®”, ενσωματώνει 3 διαδρομές των
καυσαερίων για βέλτιστη λειτουργία. 

 

• Με κεραμικό εναλλάκτη συμπύκνωσης 
καυσαερίων, ένα ισχυρό υλικό που προσφέρει 
υψηλή θερμική αγωγιμότητα δύο φορές μεγαλύτερη απο τον ανοξείδωτο χάλυβα. 

  

  Επέκταση 
εγγύησης 10 ετών 

AVANTAGE

  ΠΟΙΟΣ NEOVO ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ ?*

Με καυστήρες χαμηλών NOx οι οποίοι χαρακτηρίζονται 
από μια καθαρή και αποδοτική καύση, οι λέβητες 
NEOVO έχουν αναπτυχθεί με σεβασμό στο περιβαλλόν.

•  Χαμηλές εκπομπές NOx <115 mg, τα οξείδια
του αζώτου είναι υπεύθυνα για την όξινη βροχή.

•  Χαμηλές εκπομπές CO2.
•  Εκπομπές που πληρούν ήδη τις μελλοντικές 

απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών οδηγίων για τον 
οικολογικό σχεδιασμό του 2018.

  

 ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  ΜΙΑ ΛΥΣΗ 100%
ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ 

Με το NEOVO, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο 
εκδόσεις: Condens (συμπύκνωσης) και ECONOX 
(χαμηλή θερμοκρασία) κατάλληλος για όλες τις 
ποιότητες του πετρελαίου:

 

 

•  Επωφελειθείτε από τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της
αγοράς.
 

•  Ο λέβητας παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένος,
εύκολος να εγκατασταθεί και έτοιμος για χρήση.

  

•   Compact σχεδίαση ώστε να τοποθετείται σε όλες τις 
εγκαταστάσεις, με μικρό βάθος μόλις από 970 χιλιοστά.

Μόνο θέρμανση Για μια κατοικία

NeOvo •

Θέρμανση + 
παραγωγή ζεστού νερού χρήσης επιφάνεια < 90m2 επιφάνεια < 150 m2 επιφάνεια > 150 m2

 
επιφάνεια > 150 m2

ωριαία παραγωγή
Μax

(λίτρα / ώρα) **

NeOvo με δοχέιο ζεστού νερού 110 λίτρων • • • 530

NeOvo με δοχέιο ζεστού νερού 160 λίτρων • • • 635

*  

**à t = 35 K

Ελκυστική τιμή
AVANTAGE

Τεχνολογία συμπύκνωσης:

Η τεχνική της συμπύκνωσης επιτυγχάνει
υψηλές αποδόσεις.

Αρχή λειτουργίας: η ανάκτηση της λανθάνουσας 
θερμότητας που περιέχεται στα καυσαέρια που 
παράγονται από την καύση του πετρελαίου. 
Οι υδρατμοί αυτοί συμπυκνώνονται οταν έρχονται σε 
επαφή με έναν υπερμεγέθη εναλλάκτη θερμότητας. 
Η ζέστη που θα ανακτηθεί προστίθεται στη θερμότητα 
καύσης αυξάνοντας την απόδοση.

Τεχνολογία χαμηλών θερμοκρασιών:
Η τεχνολογία λεβήτων χαμηλών θερμοκρασίων 
επιτυγχάνει σταθερές αποδόσεις.
Αρχή λειτουργίας: Ανακτάται η χαμένη ενέργεια, 
η οποία αποθηκεύεται ως θερμότητα 
στα καυσαέρια.

30 C

40 C

180° C

40° C

30° C

800° C

30° C

Μείωση των 
ρυπογόνων 
εκπομπών

AVANTAGE

ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ?

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.



ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

EASYLIFE
NeOvo    

   ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ,
ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ 
ΑΛΛΑΖΟΥΝ

   !  

    
 

 ! •  

•  Έως 25% εξοικονόμηση
ενέργειας

 
 

•  Οι αποδοτικότεροι
λέβητες στη 
καλύτερη τιμή

•  Κορμός λέβητα από
ειδικό εύτηκτο χυτό “eutectic®”

•  Κεραμικός συμπυκνωτής

•  Δεξαμενές ζεστού νερού
με υψηλή περιεκτικότητα 
επισμάλτωσης από
χαλαζία.

Διαστάσεις και βάρη : 
Υ = ύψος, Π = πλάτος, Β = βάθος

Υψηλές αποδόσεις,
που πληρούν τις 
υψηλότερες απαιτήσεις

ΑΠΕΚΤΗΣΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΥ 
ΖΗΤΟΥΣΑ

Λέβητες πετρελαίου συμπύκνωσης
  χαμηλών θερμοκρασιών  

NeOvo

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / ΑΕΡΙΟΥ

>> Υψηλές αποδόσεις
>> Μέγιστη αντοχή και οικονομία
>> Απόλυτη άνεση

Η κορυφαία απόδοση στους
λέβητες πετρελαίου

<< www.klimatika.gr >>

Για περισσότερες, 
πληροφορίες
σκανάρετε το
QR code:

Για εγκαταστάσεις μη συμβατές με λέβητα συμπύκνωσης ή για να αποτραπέι το πρόβλημα της  
καπνοδόχου το NEOVO ECONOX (χαμηλών θερμοκρασιών) περιλαμβάνει τον ίδιο εξοπλισμό για 
την παραγωγή ζεστό νερό ακόμη και για θερμαντικά σώματα τύπου panel.

• 
  
Compact λέβητας
για εύκολη 
εγκατάσταση

• 
  
Απλός και εύχρηστος
για ακόμα μεγάλυτερη
άνεση

•   Εύκολη εγκατάσταση,
προ-ρυθμισμένος και 
εξοπλισμένος
έτοιμος για χρήση

Eco-conception by

  NAI  ΣΤΗΝ 
      ΑΠΛΟΤΗΤΑ !

 !
 

Eco-conception by

Η ετικέτα ECO-SOLUTIONS δημιουργήθηκε από την De Dietrich,  εγγυόμενη μια σειρά 
προϊόντων που είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τον οικολογικό σχεδιασμό και 
την ενεργειακή σήμανση. Οι κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από τις 
26 Σεπτεμβρίου 2015 για τις συσκεύες θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού.

Με τις ECO-SOLUTIONS από την De Dietrich, μπορείτε να επωφεληθείτε από τα τελευταίας 
γενιάς προϊόντα και multi-energy συστήματα, φιλικά στη χρήση, αποδοτικότερα και λιγότερο
δαπανηρά, για την άνεσή σας και πάντα με σεβασμό προς το περιβάλλον. Το Eco-SOLUTIONS 
είναι επίσης η γνώση, οι συμβουλές και ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών υπηρεσιών που 
παρέχονται μέσα απο το δικτύο συνεργατών της De Dietrich.

Η ενεργειακή ετικέτα που σχετίζεται με την ετικέτα ECO-SOLUTIONS δείχνει την ενεργειακή απόδοση 
του προϊόντος που έχετε επιλέξει. Περισσότερες πληροφορίες στο www.klimatika.gr.

Υ 834 mm
Π 600 mm
Β 806 εως 1286 mm
175 εως 229 kg

Υ 1427 mm
Π 600 mm
Β 852 mm
249 kg

Υ 1427 mm
Π 600 mm
Β 1015 mm
265 εως 293 kg

EF

EF / VEL 110

EF / VEL 160

Υ 834 mm
Π 600 mm
Β 970 εως 1510mm
185 εως 301 kg

Υ 1427 mm
Π 600 mm
Β 988 εως 1337 mm
259 εως 314 kg

Υ 1427 mm
Π 600 mm
Β 1181 εως 1337 mm
275 εως 358 kg

EFU - EFU C

EFU - EFU C / 
VEL 110

EFU - EFU C / 
VEL 160

NeOvo
Condens EFU C

NeOvo
EcoNox EFU

NeOvo
EcoNox EF

    Τύπος καυσίμου 

Τύπος συμπύκνωσης χαμηλών 
θερμοκρασιών

χαμηλών 
θερμοκρασιών

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ  Θέρμανση A B B

  Ζεστό νερό B B B

Ισχύς (σε kW) 19-24-32-40-50 kW 22-29-36-46 kW22-29-36-46 kW

Ενσωματωμένος καυστήρας • •

Λειτουργίες

Μόνο θέρμανση • • •

Θέρμανση + παραγωγή ζεστού νερού

       - με δοχείο αποθήκευσης 110 λίτρων •
(εκτός έκδοσης 32 kW) (εκτός έκδοσης 29 kW)

Πετρέλαιο Πετρέλαιο Πετρέλαιο

• •

       - με δοχείο αποθήκευσης 160 λίτρων • • •

Τύποι σύνδεσης

Καπνοδόχο • • •

Ventouse (verticale / horizontale) • •

Συστήματα ελέγχου

B-Control • • •

IniControl-2 • • •

Εξωτερικό αισθητήριο • προαιρετικά προαιρετικά

EASYLIFE
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

ΜΟΝΤΕΛΑ

Εξοικονόμηση
ενέργειας

έως

25 % 

Απόδοση
έως

101,5 %

15 % 97,3 %
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E ASY L I F E  :  Η ΣΙΓΟΥΡΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΣΑΣ

Εξοικονόμηση
ενέργειας

έως

Απόδοση
έως

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:
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