I EFEKTYWNE ROZWI~ANIA

KOMPLETNE, EKONOMICZNE

System solarny Dietrisol opiera siE(na trzech fundamentach:

Kolektory sloneczne, podgrzewacz solarny i regulacia.
Moiecie wybrac r6ine moiliwe zestawienia, dla systemu do produkcji ciepfej wody,
dokfadnie dopasowane do Waszych potrzeb.

DIETRISOL PRO:

DIETRISOL LIGHT: ECO 2

kolektory powierzchniowe

Kolektory powierzchniowe
dla swiadomego koszt6w
wykorzystania energii stonecznej

ZAlETY:

ZAlETY:

•
•
•
•
•

wysoka sprawnosc
bardzo dobra izolacia cieplna
solidnosc i dtugowiecznosc
doskonate moiliwosci montaiowe
wysokowydaina warstwa
TiNOX® absorbera
• znakomita optyka kolektor6w

•
•
•
•
•

dobra sprawnosc
dtugowiecznosc
proste instalowanie i konserwacia
warstwa Sunseled absorbera
powierzchnia kolektora: 2,2 m2

z 2,5 m2
DIETRISOL POWER:
wysoko-efektywne
kolektory rurowe

pr6zniowe

ZAlETY:
• maksymalne wykorzystonie energii
stonecznej, nawet przy niekorzystnym
zorientowaniu do stron swiata
• moteriaty odporne na korozi~,
swiatto i zmion~ temperatur
• kompoktowy i lekki rodzaj konstrukcji
• totwo obstuga

;I
~

Inteligentne samooptymalizujqce
regulatory Diemasol.

ZAlETY:
• optymalizujq wykorzystanie energii stonecznej
zaleinie od intensywnosci promieniowonia
stonecznego
• prosta obstugo
• wyswietlanie temperatury wody w podgrzewaczu, temperatury kolektora i uzysku energii

Podgrzewaa solarny

PODGRZEWACZ
DIETRJSOL:
Innowacyjna technologia
podgrzewacza warstwowego z warstwami
ciepfej wody 0 okreslonej
temperaturze:
2 strefy temperatury oraz
3 wymienniki

Dwufunkcyjny
podgrzewacz solarny z
dwoma wymiennikami

ZALETY:
• wydojny i niezawodny
• ochrono ontykorozyjno
• nieznoczne stroty
ciepto dzi~ki efektywnej
izolocji
• emoliowony zasobnik
i w~zownice grzejne dlo
optymolnej czystosci

ZALETY:
• kompletny podgrzewocz
o wysokim stopniu
prefo brykocji
• nodzwyczoj ekonomiczno
produkcjo cieptej wody,
b~dqcej notychmiost do
dyspozycji
• ekstremolnie kr6tkie czosy
podgrzewu
• mozliwosc podtqczenio
kotlo i wsparcio grzotkomi
elektrycznym i

• 3 modele: 0 pojemnosci 300, 400 lub 500 I

Dietrisol

• pojemnosc 350 I

ECO Light

DIETRISOL DC
i DIETRISOL PS :

Innowacyjna koncepcja De Dietrich
magazynowania
ciepfej wody przy pomocy 4
niezalei:nych stref: strefa gotowosci cieptej wody,
strefa podgrzewu wody pitnej, strefa buforowa
ogrzewania, strefa powrotu i wody zimnej.

Podgrzewacz solarny
kombi jako idealny
magazyn energii
sfonecznej

ZALETY :
ZALETY:
• optymolno jokosc wody
dzi~ki warstwie emolii
• kompoktowo konstrukcjo
i prosto eksplootocjo
• Dietrisol DC: podgrzewocz kombi dlo cieptej
wody i wsporcio
ogrzewonio
• Dietrisol PS:
mogozynowanie cieptej
wodydlo
wsparcio
ogrzewonio

•

• innowocyjno
technologio
• zoptymolizowony
spos6b dziotonio
dlo mozliwie
jok nojlepszego
wykorzystonio
energii
• notychmiostowo
dost~pnosc
cieptej wody
• wst~pne
podgrzewonie
wody grzewczej
.optymolne
wykorzystonie
energii stonecznej no wiosn~
i jesieniq bez
uzywonio kotlo
grzewczego

"...-

Kondensacyjne centrum cieplne kombi:
kociot kondensacyjny, podgrzewacz
solarny Dietrisol Quadro ze stacjq
solarnq i regulacjq Diematic pod
wsp61nq obudowq zewn~trznq.

ZALETY:
• potqczone w jednym urzqdzeniu
zalety energii
stonecznej
i techniki kondensocyjnej
• ochrono srodowisko
• zworto konstrukcjo (powierzchnio
ustowienio 1,5 m2)
• zmontowany fabrycznie i gotowy
do podtqczenio
• no jwyiszy
wsp6kzynnik
sprownosci dlo
urzqdzen solarnych i techniki
kondensocyjnej

