
Kocioł  kondensacyjny 
DeDietrich MCR Home 24T 
jednofunkcyjny

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

 O Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny 
1-funkcyjny, fabrycznie wyregulowany

 O Kocioł o nowatorskim projekcie i bardzo 
zwartej konstrukcji: 395 x 700 x 297 mm 
oraz nadzwyczaj lekki: 26 kg

 O Wyposażony i nastawiony do pracy z 
gazami ziemnymi,  z możliwością dosto-
sowania do propanu bez dodatkowego 
zestawu

 O W zestawie króciec odprowadzania spalin 
60/100 mm

 O Możliwość podłączenia do przewodu 
powietrzno-spalinowego (homologacje 
C13 i C33)

 O Możliwość podłączenia do komina (ho-
mologacje B23p i C93), adaptera bi-flux 
(homologacja C53) lub przewodu 3CE 
(homologacja C43x, wyposażenie dodat-
kowe)

 O Sprawność przy 30% obciążenia do 108,6%

 O Niska emisja zanieczyszczeń: NOx < 38/40 
mg/kWh

 O Kompaktowy wymiennik toroidalny 
wykonany ze stali nierdzewnej z 5-letnią 
gwarancją

 O Moduł powietrze/gaz, zawierający palnik 
gazowy modulujący od 4,8 kW mocy, 
z klapą zwrotną do pracy z systemami 
odprowadzania spalin pod ciśnieniem, 
wentylator z układem tłumiącym zasysa-
nie powietrza

 O Moduł hydrauliczny wykonany z kompo-
zytów zawierający pompę dwustopniową 
elektroniczną klasy A, o wskaźniku efek-
tywności energetycznej EEI<0,23, zawór 
przełączający c.o./c.w.u., duży wymiennik 
płytowy ze stali nierdzewnej do produkcji 
c.w.u., zawór bezpieczeństwa c.o. 3 bar, 
ogranicznik przepływu, detektor przepły-
wu, zawór do napełniania i opróżniania

 O Naczynie wzbiorcze o poj. 7 litrów zamon-
towane w ramie nośnej

 O Konsola sterownicza z podświetlanym 
wyświetlaczem LCD, pokrętłami ustawia-
nia temperatury dla c.o i c.w.u., przyciska-
mi resetu i kominiarskim

PAKIETY z kotłem
DeDietrich MCR Home 24T 

TYLKO W HURTOWNIACH 
GRUPY SBS!



DANE TECHNICZNE:

MCR HoMe 24T
Śr. temperatura robocza: Tmax: 70°C, Tmin: 25°C
Max. temperatura robocza: 90°C
Max. ciśnienie robocze: 3 bar
Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz
Moc nominalna 50/30⁰ C (dla c.o.) min/max 5,6-26,1 kW
Moc nominalna 80/60⁰ C (dla c.o.) min/max 4,8-24,0 kW
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EEC dla obc. pełnego 
i średniej temp. kotła 70⁰C 0,976

Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EEC dla obc. 
częściowego i temp. powrotu 30⁰C 1,088

Poziom mocy akustycznej 50 dB
Pojemność wodna 1,5 l
Waga 26 kg
Klasa ochrony IP X5D
Klasa NOx 5

Regulator Smart TC (R-BUS)
 O Termostat zapewnia możliwość 

połączenia się z domową siecią 
Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy 
instalacji przy udziale smartfonu 
lub tabletu

 O Precyzyjna zdalna kontrola tem-
peratury pomieszczenia i c.w.u.

 O Możliwość ustawiania programów 
ogrzewania  i wytwarzania c.w.u.

 O Pomoc ułatwiająca programowanie

 O Możliwość zaprogramowania da-
nych kontaktowych instalatora

 O Zawiera wskaźniki zużycia energii 
na c.w.u. i ogrzewanie

 O Zdalny dostęp bezpieczeństwa 
dla instalatora.

Pakiety z kotłem DeDietrich MCR Home 24T

KoD ToWARU NAZWA ToWARU

PAKIeT DIeTRICH 1 Kocioł  kondensacyjny DeDietrich MCR Home 24T jednofunkcyjny + Zasobnik 
c.w.u. KELLER 120 l + Regulator Smart TC (R-BUS) + Czujnik c.w.u

PAKIeT DIeTRICH 2 Kocioł  kondensacyjny DeDietrich MCR Home 24T jednofunkcyjny + Zasobnik 
c.w.u. KELLER 150 l + Regulator Smart TC (R-BUS) + Czujnik c.w.u  


