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Inovované riešenie tepelného čerpadla s integrovaným 
zásobníkom teplej vody 
•  Oproti predchádzajúcemu modelu redukcia hĺbky inštalácie vnútornej 

jednotky len na 750 mm pri zachovaní šírky 600 mm
•  Zadnú stenu z oceľového plechu je možné inštalovať až ku stene. 

Prístup pre servis aj naďalej zostáva iba z prednej strany 
•  Obsahuje kompletné pripojovacie potrubie, všetky vývody sú situované 

na hornej strane vnútorného modulu
•  Výkonové charakteristiky rovnaké s predchádzajúcim modelom V200

•  tepelné čerpadlo vzduch-voda „split inverter“ s elektrickým dohrevom
•  pre vykurovanie a prípravu teplej vody 

www.dedietrich.cz

Pre diaľkové riadenie 
vykurovania a prípravy 
teplej vody prostredníctvom 
mobilnej aplikácie 
– na stiahnutie 
zadarmo. 

Regulácia 

Inteligentný priestorový regulátor s vlastnou aplikáciou
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VERZIA V200 VÄČŠIA VÝBAVA = ROVNAKÁ CENA VERZIA S V200

ALEZIO S V200 4,5 AŽ 16 KW



Hlavné rozmery 

HLAVNÉ SÚČASTI

PRÍKLAD POUŽITIA 

tepelné čerpadlo vzduch-voda „split inverter“ s elektrickým dohrevom

Certifikováno 
dle NF PAC

A Vstup studenej vody
B Výstup TV
C Prípojky chladiva
D Kondenzátor
E Prepínací ventil kúrenia/TV
F Spiatočka z kúrenia
H Výstup do kúrenia 

I Expanzná nádoba
J Riadiaci panel IniControl 2
K Prietokomer
L Obehové čerpadlo
M Filtr-ball pre výmenník TV
N Vypúšťací ventil zásobníka TV

POZNÁMKA:  rozmerové výkresy vonkajších jednotiek viď katalóg

BDR Thermea (Slovakia) s.r.o. 
Hroznová 2318, 911 05 Trenčín 
Tel.: +421 915 595 330 
Email: jozef.kovacik@baxi.sk
www.dedietrich.cz

•  Minimálne rozmery inštalácie vnútornej jednotky 750x600 mm.
• Zadnú stenu z oceľového plechu je možné inštalovať až k stene, nie je potrebný ani bočný odstup.
•  Výstupné/vstupné potrubie je vždy vyvedené na hornej strane vnútorného modulu, pripojovacie 

potrubie je už inštalované vo vnútri. 
•  Regulátor IniControl umožňuje ekvitermické riadenie priameho a zmiešavaného vykurovacieho 

okruhu (voliteľné príslušenstvo). Vonkajšie čidlo súčasťou dodávky. 
•  Možnosť pripojenia inteligentných priestorových regulátorov Smart TC° priamo na riadiacu dosku 

regulátora bez potreby použitia komunikačného rozhrania (gateway).
•  Pre každý vykurovací okruh je možné inštalovať vlastný Smart TC°. 
•  Mechanický manometer inštalovaný priamo do vnútorného modulu umožňuje naplnenie systému 

na správny tlak aj pred spustením TČ.
•  Filter s guľovým kohútom (fi ltr-ball) inštalovaný priamo na vratku z výmenníka zásobníka TV, fi ltr-ball 

pre spiatočku z kúrenia súčasťou dodávky (označené * v schéme). 
• Dielektrické pripojenie TV.
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Certifi kované podľa 
NF PAC
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