
ΕΠΙΣΟΙΥΟ ΛΕΒΗΣΑ ΑΕΡΙΟΤ ΤΜΠΤΚΝΩΗ DE DIETRICH INNOVENS MCA 25/28 MI 
(5.6-25.5KW) 

 Καηάιιεινη γηα όια ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο (ζώκαηα/fan coils/ελδνδαπέδηα) 

 Έηνηκνη γηα ιεηηνπξγία κε θπζηθό αέξην, κεηαηξέςηκνη θαη γηα ιεηηνπξγία κε πξνπάλην 

 Με αλαινγηθό αλεκηζηεξάθη θαπζαεξίσλ θαηάιιεινη γηα ζύλδεζε ζε αηνκηθή ή θεληξηθή 

θακηλάδα (B23, C13, C33, C43, C53, C83, C93) 

 Δηήζηνο βαζκόο απόδνζεο έσο θαη 109% θαη θαηεγνξίαο Nox 5 

 Νένο πξσηνπνξηαθόο θνξκόο ιέβεηα από θξάκα αινπκηλίνπ/ππξηηίνπ γηα κεγάιε δηάξθεηα 

δσήο 

 Αλαινγηθόο θαπζηήξαο αεξίνπ από INOX κε δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο από 22%-100% ηεο 

νλνκαζηηθήο ηζρύνο 

 Πιήξεο πδξαπιηθό θύθισκα κε θπθινθνξεηή ελεξγεηαθήο θιάζεο Α, Κ.Γ.Γ. 12lt, ηξίνδε βάλα 

κε ειεθηξηθό θηλεηήξα γηα ζύλδεζε ζε εμσηεξηθό boiler παξαγσγήο Ε.Ν.Φ. *Τν κνληέιν 25/28 

ΜΗ έρεη ελζσκαησκέλν πιαθνεηδή ελαιιάθηε INOX γηα άκεζε παξαγσγή Ε.Ν.Φ. 

 Με standard πίλαθα DIEMATIC iSystem πνπ ειέγρεη όιεο ηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ιέβεηα θαη ελζσκαησκέλε αληζηάζκηζε 

 Πεξηιακβάλεη βάζε ζηήξημεο ιέβεηα κε ελζσκαησκέλν θηη πδξαπιηθώλ βαλώλ θαη ηεο βάλαο 

αεξίνπ 

 Ηζρύο ζέξκαλζεο (kw): 5,6-25 

 Ηζρύο δεζηνύ λεξνύ (kw): 5,0-28,6 

 Βαζκόο απόδνζεο (80
ν
C/60

ν
C) Pn 100%: 96,3% 

 Βαζκόο απόδνζεο (50
ν
C/30

ν
C) Pn 100%: 102% 

 Βαζκόο απόδνζεο (50
ν
C/30

ν
C) Pn 100%: 108% 

 Παξνρή λεξνύ (ΓΤ 20
ν
C): 1,04 (m

3
/h) 

 Παξνρή δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο (ΓΤ 30
ν
C): 14lt/min 

 Γηαζηάζεηο: Π 450 x Υ 690 x Β 450 mm 

 Βάξνο: 44kg 

 5 ρξόληα εγγύεζε 

ΕΠΙΣΟΙΥΟ ΛΕΒΗΣΑ ΑΕΡΙΟΤ ΤΜΠΤΚΝΩΗ DE DIETRICH INNOVENS MCA 15 (3.4-
15.8KW) 

 Καηάιιεινη γηα όια ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο (ζώκαηα/fan coils/ελδνδαπέδηα) 

 Έηνηκνη γηα ιεηηνπξγία κε θπζηθό αέξην, κεηαηξέςηκνη θαη γηα ιεηηνπξγία κε πξνπάλην 

 Με αλαινγηθό αλεκηζηεξάθη θαπζαεξίσλ θαηάιιεινη γηα ζύλδεζε ζε αηνκηθή ή θεληξηθή 

θακηλάδα (B23, C13, C33, C43, C53, C83, C93) 

 Δηήζηνο βαζκόο απόδνζεο έσο θαη 109% θαη θαηεγνξίαο Nox 5 

 Νένο πξσηνπνξηαθόο θνξκόο ιέβεηα από θξάκα αινπκηλίνπ/ππξηηίνπ γηα κεγάιε δηάξθεηα 

δσήο 

 Αλαινγηθόο θαπζηήξαο αεξίνπ από INOX κε δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο από 22%-100% ηεο 

νλνκαζηηθήο ηζρύνο 

 Πιήξεο πδξαπιηθό θύθισκα κε θπθινθνξεηή ελεξγεηαθήο θιάζεο Α, Κ.Γ.Γ. 12lt, ηξίνδε βάλα 

κε ειεθηξηθό θηλεηήξα γηα ζύλδεζε ζε εμσηεξηθό boiler παξαγσγήο Ε.Ν.Φ. *Τν κνληέιν 25/28 

ΜΗ έρεη ελζσκαησκέλν πιαθνεηδή ελαιιάθηε INOX γηα άκεζε παξαγσγή Ε.Ν.Φ. 

 Με standard πίλαθα DIEMATIC iSystem πνπ ειέγρεη όιεο ηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ιέβεηα θαη ελζσκαησκέλε αληζηάζκηζε 



 Πεξηιακβάλεη βάζε ζηήξημεο ιέβεηα κε ελζσκαησκέλν θηη πδξαπιηθώλ βαλώλ θαη ηεο βάλαο 

αεξίνπ 

 Ηζρύο ζέξκαλζεο (kw): 3,4-15,8 

 Βαζκόο απόδνζεο (80
ν
C/60

ν
C) Pn 100%: 96,5% 

 Βαζκόο απόδνζεο (50
ν
C/30

ν
C) Pn 100%: 105,3% 

 Βαζκόο απόδνζεο (50
ν
C/30

ν
C) Pn 100%: 108,5% 

 Παξνρή λεξνύ (ΓΤ 20
ν
C): 0,62 (m

3
/h) 

 Γηαζηάζεηο: Π 450 x Υ 690 x Β 450 mm 

 Βάξνο: 43kg 

 5 ρξόληα εγγύεζε 

ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΠΙΣΟΙΥΟ ΛΕΒΗΣΑ ΑΕΡΙΟΤ ΤΜΠΤΚΝΩΗ DE DIETRICH INNOVENS 
PRO MCA 45 (8.0-43.0KW) 

 Καηάιιεινη γηα όια ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο (ζώκαηα/fan coils/ελδνδαπέδηα) 

 Καηάιιεινη γηα παξαγσγή ΕΝΦ ζε ζπλδπαζκό κε boiler απνζήθεπζεο θαη ειηνζεξκηθά 

ζπζηήκαηα 

 'Δηνηκνη γηα ιεηηνπξγία κε θπζηθό αέξην, κεηαηξέςηκνη θαη γηα ιεηηνπξγία κε πξνπάλην 

 Με αλαινγηθό αλεκηζηεξάθη θαπζαεξίσλ θαηάιιεινη γηα ζύλδεζε ζε αηνκηθή ή θεληξηθή 

θακηλάδα (B23, C13, C33, C43, C53, C93) 

 Δηήζηνο βαζκόο απόδνζεο έσο θαη 110% θαη θαηεγνξίαο Nox 5 

 Νένο πξσηνπνξηαθόο θνξκόο ιέβεηα από θξάκα αινπκηλίνπ/ππξηηίνπ γηα κεγάιε δηάξθεηα 

δσήο 

 Αλαινγηθόο θαπζηήξαο αεξίνπ από INOX κε δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο από 18%-100% ηεο 

νλνκαζηηθήο ηζρύνο 

 Γηαηίζεηαη κε standard πίλαθα DIEMATIC iSystem πνπ ειέγρεη όιεο ηηο παξακέηξνπο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα θαη ελζσκαησκέλε αληζηάζκηζε 

 Γελ πεξηιακβάλεη ελζσκαησκέλν θπθινθνξεηή θαη Κ.Γ.Γ. 

 Ζ ζύλδεζε ηνπο κε ην θύθισκα ζέξκαλζεο γίλεηαη κέζσ πδξαπιηθνύ δηαρσξηζηήξα θαη 

πξσηεύνληνο θπθινθνξεηή (παξέρνληαη extra) 

 Με δπλαηόηεηα ζύλδεζεο πεξηζζόηεξσλ ιεβήησλ (έσο θαη 10) ζε ζπζηνηρία γηα ηελ επίηεπμε 

κεγαιύηεξεο ηζρύο (έσο θαη 460KW) 

 Σε αληηθαηαζηάζεηο παιαηώλ ιεβεηνζηαζίσλ πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε απνιαζπσηή 

 Ηζρύο ζέξκαλζεο (kw): 8,0-43,0 

 Βαζκόο απόδνζεο (80
ν
C/60

ν
C): 97,2% 

 Βαζκόο απόδνζεο (50
ν
C/30

ν
C): 102,9% 

 Βαζκόο απόδνζεο (50
ν
C/30

ν
C): 107,7% 

 Παξνρή λεξνύ (ΓΤ 20
ν
C): 1,72 (m

3
/h) 

 Γηαζηάζεηο: Π 500 x Υ 750 x Β 500 mm 

 Βάξνο: 53kg 

 Γηαηνκή θαπλνδόρνπ: Φ80/125 

 5 ρξόληα εγγύεζε 

ΕΠΙΣΟΙΥΟ ΛΕΒΗΣΑ ΑΕΡΙΟΤ ΤΜΠΤΚΝΩΗ DE DIETRICH INNOVENS MCA 25 (5.6-
25.5KW) 

 Καηάιιεινη γηα όια ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο (ζώκαηα/fan coils/ελδνδαπέδηα) 



 Έηνηκνη γηα ιεηηνπξγία κε θπζηθό αέξην, κεηαηξέςηκνη θαη γηα ιεηηνπξγία κε πξνπάλην 

 Με αλαινγηθό αλεκηζηεξάθη θαπζαεξίσλ θαηάιιεινη γηα ζύλδεζε ζε αηνκηθή ή θεληξηθή 

θακηλάδα (B23, C13, C33, C43, C53, C83, C93) 

 Δηήζηνο βαζκόο απόδνζεο έσο θαη 109% θαη θαηεγνξίαο Nox 5 

 Νένο πξσηνπνξηαθόο θνξκόο ιέβεηα από θξάκα αινπκηλίνπ/ππξηηίνπ γηα κεγάιε δηάξθεηα 

δσήο 

 Αλαινγηθόο θαπζηήξαο αεξίνπ από INOX κε δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο από 22%-100% ηεο 

νλνκαζηηθήο ηζρύνο 

 Πιήξεο πδξαπιηθό θύθισκα κε θπθινθνξεηή ελεξγεηαθήο θιάζεο Α, Κ.Γ.Γ. 12lt, ηξίνδε βάλα 

κε ειεθηξηθό θηλεηήξα γηα ζύλδεζε ζε εμσηεξηθό boiler παξαγσγήο Ε.Ν.Φ. *Τν κνληέιν 25/28 

ΜΗ έρεη ελζσκαησκέλν πιαθνεηδή ελαιιάθηε INOX γηα άκεζε παξαγσγή Ε.Ν.Φ. 

 Με standard πίλαθα DIEMATIC iSystem πνπ ειέγρεη όιεο ηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ιέβεηα θαη ελζσκαησκέλε αληζηάζκηζε 

 Πεξηιακβάλεη βάζε ζηήξημεο ιέβεηα κε ελζσκαησκέλν θηη πδξαπιηθώλ βαλώλ θαη ηεο βάλαο 

αεξίνπ 

 Ηζρύο ζέξκαλζεο (kw): 3,4-15,8 

 Βαζκόο απόδνζεο (80
ν
C/60

ν
C) Pn 100%: 96,3% 

 Βαζκόο απόδνζεο (50
ν
C/30

ν
C) Pn 100%: 102% 

 Βαζκόο απόδνζεο (50
ν
C/30

ν
C) Pn 100%: 108% 

 Παξνρή λεξνύ (ΓΤ 20
ν
C): 1,04 (m

3
/h) 

 Γηαζηάζεηο: Π 450 x Υ 690 x Β 450 mm 

 Βάξνο: 43kg 

 5 ρξόληα εγγύεζε 

ΕΠΙΣΟΙΥΟ ΛΕΒΗΣΑ ΑΕΡΙΟΤ ΤΜΠΤΚΝΩΗ DE DIETRICH INNOVENS MCA 35 (7.0-
35.9KW) 

 Καηάιιεινη γηα όια ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο (ζώκαηα/fan coils/ελδνδαπέδηα) 

 Έηνηκνη γηα ιεηηνπξγία κε θπζηθό αέξην, κεηαηξέςηκνη θαη γηα ιεηηνπξγία κε πξνπάλην 

 Με αλαινγηθό αλεκηζηεξάθη θαπζαεξίσλ θαηάιιεινη γηα ζύλδεζε ζε αηνκηθή ή θεληξηθή 

θακηλάδα (B23, C13, C33, C43, C53, C83, C93) 

 Δηήζηνο βαζκόο απόδνζεο έσο θαη 109% θαη θαηεγνξίαο Nox 5 

 Νένο πξσηνπνξηαθόο θνξκόο ιέβεηα από θξάκα αινπκηλίνπ/ππξηηίνπ γηα κεγάιε δηάξθεηα 

δσήο 

 Αλαινγηθόο θαπζηήξαο αεξίνπ από INOX κε δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο από 22%-100% ηεο 

νλνκαζηηθήο ηζρύνο 

 Πιήξεο πδξαπιηθό θύθισκα κε θπθινθνξεηή ελεξγεηαθήο θιάζεο Α, Κ.Γ.Γ. 12lt, ηξίνδε βάλα 

κε ειεθηξηθό θηλεηήξα γηα ζύλδεζε ζε εμσηεξηθό boiler παξαγσγήο Ε.Ν.Φ. *Τν κνληέιν 25/28 

ΜΗ έρεη ελζσκαησκέλν πιαθνεηδή ελαιιάθηε INOX γηα άκεζε παξαγσγή Ε.Ν.Φ. 

 Με standard πίλαθα DIEMATIC iSystem πνπ ειέγρεη όιεο ηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ιέβεηα θαη ελζσκαησκέλε αληζηάζκηζε 

 Πεξηιακβάλεη βάζε ζηήξημεο ιέβεηα κε ελζσκαησκέλν θηη πδξαπιηθώλ βαλώλ θαη ηεο βάλαο 

αεξίνπ 

 Ηζρύο ζέξκαλζεο (kw): 3,4-15,8 

 Βαζκόο απόδνζεο (80
ν
C/60

ν
C) Pn 100%: 96,9% 

 Βαζκόο απόδνζεο (50
ν
C/30

ν
C) Pn 100%: 102,2% 

 Βαζκόο απόδνζεο (50
ν
C/30

ν
C) Pn 100%: 108,3% 



 Παξνρή λεξνύ (ΓΤ 20
ν
C): 1,45 (m

3
/h) 

 Γηαζηάζεηο: Π 450 x Υ 690 x Β 450 mm 

 Βάξνο: 46kg 

 5 ρξόληα εγγύεζε 

ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΠΙΣΟΙΥΟ ΛΕΒΗΣΑ ΑΕΡΙΟΤ ΤΜΠΤΚΝΩΗ DE DIETRICH INNOVENS 
PRO MCA 65 (12.0-65.0KW) 

 Καηάιιεινη γηα όια ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο (ζώκαηα/fan coils/ελδνδαπέδηα) 

 Καηάιιεινη γηα παξαγσγή ΕΝΦ ζε ζπλδπαζκό κε boiler απνζήθεπζεο θαη ειηνζεξκηθά 

ζπζηήκαηα 

 'Δηνηκνη γηα ιεηηνπξγία κε θπζηθό αέξην, κεηαηξέςηκνη θαη γηα ιεηηνπξγία κε πξνπάλην 

 Με αλαινγηθό αλεκηζηεξάθη θαπζαεξίσλ θαηάιιεινη γηα ζύλδεζε ζε αηνκηθή ή θεληξηθή 

θακηλάδα (B23, C13, C33, C43, C53, C93) 

 Δηήζηνο βαζκόο απόδνζεο έσο θαη 110% θαη θαηεγνξίαο Nox 5 

 Νένο πξσηνπνξηαθόο θνξκόο ιέβεηα από θξάκα αινπκηλίνπ/ππξηηίνπ γηα κεγάιε δηάξθεηα 

δσήο 

 Αλαινγηθόο θαπζηήξαο αεξίνπ από INOX κε δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο από 18%-100% ηεο 

νλνκαζηηθήο ηζρύνο 

 Γηαηίζεηαη κε standard πίλαθα DIEMATIC iSystem πνπ ειέγρεη όιεο ηηο παξακέηξνπο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα θαη ελζσκαησκέλε αληζηάζκηζε 

 Γελ πεξηιακβάλεη ελζσκαησκέλν θπθινθνξεηή θαη Κ.Γ.Γ. 

 Ζ ζύλδεζε ηνπο κε ην θύθισκα ζέξκαλζεο γίλεηαη κέζσ πδξαπιηθνύ δηαρσξηζηήξα θαη 

πξσηεύνληνο θπθινθνξεηή (παξέρνληαη extra) 

 Με δπλαηόηεηα ζύλδεζεο πεξηζζόηεξσλ ιεβήησλ (έσο θαη 10) ζε ζπζηνηρία γηα ηελ επίηεπμε 

κεγαιύηεξεο ηζρύο (έσο θαη 460KW) 

 Σε αληηθαηαζηάζεηο παιαηώλ ιεβεηνζηαζίσλ πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε απνιαζπσηή 

 Ηζρύο ζέξκαλζεο (kw): 12,0-65,0 

 Βαζκόο απόδνζεο (80νC/60νC): 98,3% 

 Βαζκόο απόδνζεο (50νC/30νC): 104,6% 

 Βαζκόο απόδνζεο (50νC/30νC): 108,9% 

 Παξνρή λεξνύ (ΓΤ 20νC): 2,62 (m3/h) 

 Γηαζηάζεηο: Π 500 x Υ 750 x Β 500 mm 

 Βάξνο: 60kg 

 Γηαηνκή θαπλνδόρνπ: Φ100/150 

 5 ρξόληα εγγύεζε 

 


