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Ελέγξτε την άνεση σας

>> Μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας
>> Φιλικοί στο χειρισμό
>> Σύμφωνα με την οδηγία RT 2012

Le C o n f o r t D u ra b l e®

ΑΝΑΖΗΤΩ ΜΙΑ
ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΛΥΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Με τη λύση του ελέγχου διαχείρισης
ενέργειας απολαμβάνουμε ένα πιο έξυπνο
σύστημα εξασφαλίζοντας ακόμη
μεγαλύτερη εξοικονόμηση.
• Τα οφέλη της λύσης
διαχείρισης ενέργειας TAM
με εξωτερικό αισθητήριο :

εως και 15 % ετήσια
εξοικονόμηση ενέργειας.

Α ΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ένα κεντρικό κουμπί πρόσβασης για ρύθμιση της θερμοκρασίας
θέρμανσης και του ζεστού αλλά και για πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες.
Το “TAM” (προγραμματιζόμενος θερμοστάτης χώρου)
παρέχει την λύση προγραμματισμού εξοικονομόντας χρήματα με...
> ρύθμιση της ισχύς εξόδου του λέβητα σε σχέση με τις ανάγκες σας,
> εβδομαδιαίο προγραμματισμό θέρμανσης και ζεστού νερού,
> εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της ρύθμισης ανάλογα με τη θερμοκρασία
χώρου ή / και την εξωτερική από την προσθήκη ενός εξωτερικού αισθητήρα στο λέβητα,
> ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας σύμφωνα με την οδηγία RT 2012.

ΠΟΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
• Για την θέρμανση :

• Για το ζεστό νερό χρήσης :

– 2 εβδομαδιαία προγράμματα για τη βελτιστοποίηση της
θερμοκρασίας ανάλογα με την χρήση του δωματίου.
– 1 πρόγραμμα διακοπών για μεγαλύτερη εξοικονόμηση.
– 3 επίπεδα χρήσης :
• Comfort - άνεση
• Reduction - εξοικονόμηση
• Frost - αντιπαγωτική προστασία

– 2 τρόποι προγραμματισμού :
• Εβδομαδιαία
• Λειτουργία Aντι - λεγιονέλλας
– 3 επίπεδα ελέγχου :
• Βασικό
• Κανονικό
• Εκτεταμένο

– Δυνατότητα κλειδώματος της διεπαφής ελέγχου για πρόσθετη ασφάλεια
– Απεικόνιση μηνυμάτων λάθους στην οθόνη

TAM
Ε ΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Λειτουργία χωρίς
εξωτερικό αισθητήρα

Καμπύλη λειτουργίας του λέβητα
T° θερμοκρασία περιβάλλοντος
20 °C
Σημείο ρύθμισης ημέρας

Ο λέβητας ξεκινά για να φτάσει τη σωστή
θερμοκρασία χώρου στον επιθυμητό χρόνο

15 °C
Σημείο ρύθμισης νύχτας

Σημείο ανάκτησης

Λειτουργία με
εξωτερικό αισθητήρα

Καμπύλη λειτουργίας του λέβητα
T° θερμοκρασία περιβάλλοντος
20 °C
Σημείο ρύθμισης ημέρας

15 °C
Σημείο ρύθμισης νύχτας

Η μετατόπιση της καμπύλης θέρμάνσης
βελτιστοποιήται ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία

Μ ΙΑ ΠΛΗΘΩΡΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
σε kWh

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΧΩΡΟΥ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
σε kWh

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

TAM
• Οι σειρές λεβήτων :
– Naneo
– PMC-X
– Vivadens
– MCX
– Twineo
– NeOvo Condens
– NeOvo Eco-Nox
είναι συμβατές με την ΤΑΜ.

NANEO

VIVADENS

TWINEO

Ε ΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
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www.klimatika.gr ή κάντε like στην επίσημη σελίδα μας στο
D
facebook/klimatikagreece για να μένετε πάντα ενημερωμένοι.

Par respect pour l’environnement, ce document
est imprimé avec des encres à bases végétales.
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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 ®

Réf. 300030684 - 05/2015. Photos non contractuelles.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

