
NOWA ODWRACALNA
POMPA CIEPtA
ISTOTA TKWI W POWIETRZU

Pompa ciepfa powietrze-woda, kt6ra zapewni Panstwu szybki zwrot
nakfad6w inwestycyjnych, konkurencyjnq cen~ i proste dziafanie.
De Dietrich stworzyf to, 0 czym marzyliScie. Odkryjcie Alezio,

rozwiqzanie kompaktowe, oszcz~dne i ekologiczne.

Idealne dla ogrzewania i chfodzenia, w budynkach nowych,

jak i modernizowanych.



OSZCZ~DNOSC ENERGII
DO 70 %

Alezio jest aerotermieznq pompq eiep+o. Zasada powietrze-woda
pozwala pobierac eiepto z otaezajqeego powietrza.
Oszez~dnosc energii:

• Wsp6kzynnik sprawnoSci COP wynosi 3,8: na 1 kWh zui:ytej
energii elektryeznej odzyskujeeie za darmo do 3 kWh
energii eieplnej.

• Do 70% mniejszy raehunek za prqd , w por6wnaniu
z ogrzewaniem edkowieie elektryeznym.

• System inwerterowy, kt6ry dopasowuje moe w zalei:noSci od
zapotrzebowania, daje dodatkowq oszez~dnosc energii
w wysokosei 30% w por6wnaniu do tradyeyjnej pompy eiep+o.
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Zwi~kszony
wsp6kzynnik
sprawnosci

INWESTYCJA,
KTORA SI~ ZWRACA

Dzi~ki Alezio majq Panstwo zepewnienie realnyeh korzYSci w wielu aspektaeh:

• Atrakeyjna eena, wsr6d tanszyeh na rynku.

• Szybkie uruehomienie, a wi~e tansze, dzi~ki kompletnemu wyposai:eniu

• Oszez~dnosc miejsea dzi~ki zoptymalizowanym wymiarom modutu
wewn~trznego (60 x 90 x 32 em). Przy wzrastajqeyeh
eenaeh za m2 jest to bardzo eenne.

~
32 em

OKRESLENIE POTRZEB
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Atrakcyjna cena
i niewielkie
wymiary

Polska

Mieszkanie Dornie?norodzin.n.y
Tylko ogrzewanie powierzchnia < 120 m2 powierzchnia > 120 m2 powierzchnia < 120 m2 powierzchnia > 120 m2

Alezio AWHP 8 •
Alezio AWHP 11 • • •
Alezio AWHP 14 • • •
Alezio AWHP 16 •

Informacje te sq niewiqzqce i odnoszq si~ do typowego domu mieszkalnego.
Prosimy poradzic si~ instalatora, kt6ry zaproponuje rozwiqzanie naibardziej odpowiednie dla Waszyeh potrzeb.



Alezio

KOMFORT
W NAJWYZSZY M
STOPNIU OCHRONA

SRODOWISKA
Wybor pompy ciepfa jest rowniez wyborem chroniqcym
naszq planet~:

Energia w 100% odnawialna.

• Brak emisji C02 do atmosfery.

• Nie zanieczyszczajqcy pfyn chfodzqcy R41OA, przyczynia-
jqcy si~ do ochrony warstwy ozonowej.

Dzi~ki zasadzie odwracalnoSci, modulujqcej spr~-
zarce i bardzo prostej w obsfudze regulacji, Alezio
zapewni Panstwu pefen komfort przez cafy rok:

Praca w temperaturze do -150 C w zimie i tryb
chfodzenia w lecie. Dobre samopoczucie 0 kazdej
porze roku.

• Modulacja spr~zarki (odwracalna) dla optymaliza-
cji komfortu i zmniejszenia zuzycia energii.

• Podfqczenie czujnika zewn~trznego dodatkowo
ogeanicza straty energii. ~.~

Energia naturalna
w 100%

IDZMY Z POST~PEM
Dla uzyskania dodatkowej oszcz~dnoSci energii i ochrony naszej planety, skorzystaj
z bezpfatnej energii sfonecznej do wytwarzania ciepfej wody uzytkowej (c.w.u.) w zesta-
wie Alezio z pakietem solarnym Dietrisol Ultra Light:

• Optymalny komfort ciepfej wody uzytkowej.

• Rozwiqzanie mozliwe w domu nowym lub w ramach modernizacji. •
• Do 60% cw.u. za darmo!

WYMAGAJACA MARKA

Sukces De Dietrich od stuleci opiera siE;!na prawdziwych wartosciach: jakosc, niezawodnosc, trwalosc. De Dietrich
dbajqc 0 srodowisko i Panstwa komfort, wykorzystuje aktualnie r6Zne zr6dla energii odnawialnych, kt6re chroniq naszq
planetE;!.Urzqdzenia grzewcze marki De Dietrich sq szczytem innowacji i dziE;!kizaangatowaniu 2 400 pracownik6w
posiadajqcych dutq wiedzE;!fachowq, charakteryzujq siE;!optymalnq jakosciq i rzadko spotykanq trwaloSciq.

De Dietrich: wybor Trwalego Komlortu.


