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Dyrektywa ErP ustali a mi-
nimalne poziomy sprawno-
ci energetycznej urz dze

grzewczych oraz maksymalne 
poziomy emisji zanieczyszcze
i ha asu. Wymóg sprawno-
ci sezonowej minumum 86% 

spe niaj  niemal wy cznie ko-
t y kondensacyjne, st d na 
rynku pojawia si  coraz wi -
cej tego typu urz dze . Firma 
De Dietrich w po owie maja 
b.r. wprowadzi a do sprzeda-
y nowy kompaktowy kocio  – 

MCR Home.

W wielu domach, szczególnie w ród osób, 
dla których du e znaczenie ma cena i pro-
stota urz dzenia grzewczego, królowa y do-
t d klasyczne kot y gazowe z zamkni -
t  komor  spalania. Po wprowadzeniu 
Dyrektywy ErP s  one zast powane w ofer-
cie producentów przez kot y kondensacyjne. 
Propozycja firmy De Dietrich, kocio  MCR 
Home, to gazowy, na cienny, 2-funkcyjny 
kocio  kondensacyjny. Jest lekki – wa y za-
ledwie 26 kg – i ma kompaktow  konstruk-
cj : 395 × 700 × 297 mm. 

– MCR Home to idealny nast pca kla-
sycznych kot ów gazowych z zamkni t  ko-
mor  spalania. Dedykujemy go szczegól-
nie niedu ym domom – mówi Waldemar 
Matuszy ski, Product Manager w firmie 
De Dietrich Technika Grzewcza. 

Dla kot a MCR Home zaprojektowano 
nowy, toroidalny wymiennik ciep a ze stali 
nierdzewnej, na który producent daje 5-let-
ni  gwarancj . Nowa konstrukcja palnika 
cylindrycznego zapewnia wi ksz  kultu-
r  pracy i zmniejszony ha as. Pokrywa pal-
nika, zaprojektowana zgodnie z koncepcj
„zimnych drzwi”, dzi ki której temperatu-
ra pokrywy nie przekracza 30°C, pozwa-
la na zmniejszenie strat promieniowania a
o 75%. Sprawia, e straty s  mniejsze za-
równo w trybie czuwania, jak i podczas pra-
cy pod pe nym obci eniem. 

Kocio  jest ekologiczny i ekonomicz-
ny. Stabilny p omie  zapewnia zmniejsze-
nie emisji NOx (< 38/40 mg/kWh) i CO do 

atmosfery. MCR Home posiada klas  ener-
getyczn  A zarówno dla c.o., jak i c.w.u. 
Przy 30% obci enia osi ga sprawno  do 
108,6%, a przy pe nym obci eniu do 97,8%. 

Urz dzenie posiada naczynie wzbior-
cze o pojemno ci 7 litrów z dost pnym z ze-
wn trz zaworem do uzupe niania gazu oraz 
pomp  o wysokiej sprawno ci. 

Producent postara  si , aby MCR Home 
by  wygodny w obs udze. Z przodu kot a
znajduj  si  pokr t a regulacji temperatu-
ry dla ogrzewania i ciep ej wody, przycisk 
serwisowy, przycisk resetu i kominiarski, 
a tak e manometr i wygodny dost p do pod-

cze  elektrycznych. Kocio  posiada kon-
sol  sterownicz  z pod wietlanym wy wie-
tlaczem LCD. B dzie dost pny w sprzeda y
tak e z moduluj cymi i niemoduluj cy-
mi termostatami pokojowymi z mo liwo-
ci  programowania tygodniowego, a tak e

z czujnikiem zewn trznym. 
– Kocio  MCR Home to nie jedyna no-

wo , któr  zaprezentujemy w 2016 roku. 
W ofercie znajd  si  te  urz dzenia wyko-
rzystuj ce OZE, jak hybrydy, pompa ciep a
czy kolektory s oneczne – mówi Waldemar 
Matuszy ski. – Mamy równie  dobr  wia-
domo  dla coraz liczniejszych zwolenni-
ków ogrzewania olejowego. De Dietrich po-
siada w ofercie jedyny na rynku klasyczny 

kocio  olejowy spe niaj cy wymagania ErP 
–  NeOvo EcoNox. Zosta  on uhonorowa-
ny statuetk  „Z otego Instalatora” przez 
Polsk  Korporacj  Techniki SGGiK w katego-
rii „Opracowanie lub wdro enie nowoczesne-
go rozwi zania Technicznego”.

www.dedietrich.pl

MCR Home – kocio  kondensacyjny od De Dietrich
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