SOLÁRNÍ SYSTÉMY
TEPELNÁ ČERPADLA
LITINOVÉ KOTLE
KONDENZACE PLYN/TOPNÝ OLEJ

AD 303/304

P R OSTO R OV Ý R EG U L ÁTO R S M O D U LOVA N ÝM V ÝST U P E M

Ovládejte svůj komfort

>> Ještě vyšší úspory
>> Jednoduchá obsluha
>> Velkoplošný displej

HLEDÁM ŘEŠENÍ
S KOMFORTNÍ REGULACÍ
A JEDNODUCHOU OBSLUHOU
S naším řešením regualce, bude
Váš topný systém ještě inteligentnější
a zajistí Vám další úsporu energie.
• Další úspora energie při kombinaci
regulátoru AD 303/304 s venkovním
čidlem :

až 15 % úspory
energie ročně.

JEDNODUCHÝ OVLÁDACÍ PANEL
Jeden knoﬂík pro nastavení teploty vytápění i teplé vody a pro přechod k základním
parametrům.
Modulační prostorový regulátor nabízí řešení regulace pro ušetření ﬁnancí:
> plynulé řízení výkonu kotle podle potřeby,
> týdenní program pro vytápění i přípravu TV,
> úspory energie díky regulaci výkonu v závislosti na teplotě
vytápěného prostoru a/nebo venkovní teploty po doplnění kotle o venkovní čidlo,
> zobrazuje spotřebovanou energii.

VÍCEFUNKČNÍ SYSTÉM
• Pro přípravu teplé vody:

• Pro vytápění:
– 2 týdenní programy pro optimalizaci prostorové
teploty dle přítomnosti v bytě
– 1 prázdninový program pro další úspory
– 3 úrovně využití:
• Komfortní režim
• Útlumový režim
• Protimrazový režim

– 2 programovací režimy:
• Týdenní program
• Funkce proti legionelle
– 3 úrovně řízení:
• Základní
• Normální
• Rozšířená

– Možnost uzamčení ovládacího rozhraní pro zvýšení bezpečnosti
– Zobrazení chybových hlášení

AD 303/304
ZPŮSOBY REGULACE
Funkce
bez venkovního čidla

Provozní křivka kotle
Prostorová teplota
20 °C
Požadovaná komfortní
teplota
Kotel se uvede do p
provozu s předstihem,
aby bylo v požadovaném čase
dosaženo komfortní teploty

15 °C
Požadovaná útlumová
teplota

Počátek najíždění výkonu kotle
Provozní křivka kotle

Funkce
s venkovním čidlem

Prostorová teplota
20 °C
Požadovaná komfortní
teplota

15 °C
Požadovaná útlumová
teplota

Počátek najíždění výkonu kotle je optimalizován
v závislosti na venkovní teplotě

MNOHO MOŽNOSTÍ

SPOTŘEBA ENERGIE PRO VYTÁPĚNÍ
[kWh]

NASTAVENÍ PROSTOROVÉ TEPLOTY

TEPLOTA TEPLÉ VODY

SPOTŘEBA ENERGIE PRO PŘÍPRAVU TV
[kWh]

PROGRAMO
PROGRAMOVÉ
VÉ
É MENU

AD 303/304
KOMPATIBILNÍ KOTLE
• Typové řady kotlů:
– Naneo
– Vivadens
– Twineo
jsou kompatibilní s AD 303/304

NANEO

VIVADENS

TWINEO

SNADNÁ MONTÁŽ
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ZNAČKA KVALITY
Značka De Dietrich s tradicí více než 300 let je úspěšně založena na opravdových hodnotách:
kvalitě, spolehlivosti a trvanlivosti.
De Dietrich se stará o životní prostředí i Váš komfort, jeho mistrovství ve výrobě různých obnovitelných zdrojů
i multienergetických systémů výrazně přispívá k ochraně naší planety. Tepelné zdroje se značkou De Dietrich
jsou vrcholem inovace a těší se optimalizované kvalitě a výjimečné životnosti díky nasazení všech pracovníků,
upevňujících staleté know how.
De Dietrich: volba trvalého komfortu
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www.dedietrich.cz

