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Kondensacyjne kotły gazowe – dobra zmiana
Kondensacyjne kotły gazowe to urządzenia za-
pewniające nie tylko odpowiedni komfort użyt-
kowania i wygodę, na którą zwracają uwagę 
właściciele gospodarstw domowych. To także 
odpowiedź na wciąż zmieniające się potrzeby  
w ówczesnym świecie. Dlaczego warto zainwe-
stować w kotły gazowe kondensacyjne? Urzą-
dzenia te nie wymagają wysokich kosztów eks-
ploatacyjnych, są energooszczędne i zapewniają 
wysoki komfort ciepła w pomieszczeniach i c.w.u. 
Ponadto kotły kondensacyjne, mają automa-
tyczny program sterujący, co sprawia, że są ła-
twe w obsłudze i po zaprogramowaniu pracu-
ją samodzielnie, realizując określone programy 
pracy. Zaletą takich kotłów jest ich rzadka awa-
ryjność i mniejsza liczba przeglądów. Kompak-
towe urządzenia można zamontować w dowol-
nym miejscu w domu.

Dopasowany do potrzeb – MPX Compact
Podczas wyboru urządzenia warto zwrócić uwa-
gę na jego konstrukcję oraz efektywność. Jak ra-
dzi waldemar Matuszyński, ekspert De Dietrich, 
takim rozwiązaniem jest kocioł MPX Compact:  
– Dzięki kompaktowym wymiarom, dedykowany 
jest zarówno dla nowych instalacji, jak i tych mo-
dernizowanych. Estetyczna, a zarazem zwarta 
konstrukcja umożliwia łatwy montaż kotła, nawet 
w małych pomieszczeniach. Średnioroczna efek-
tywność energetyczna kotła to aż 93%, co prze-
kłada się na wysoką sprawność sięgającą 109%. 
Niezawodność urządzenia gwarantują sprawdzo-
ne technologie i materiały m.in. wymiennik kotła 
i palnik cylindryczny ze stali szlachetnej. Urządze-
nie to jest również ciche za sprawą wewnętrznej 
izolacji dźwiękochłonnej. Na wyposażeniu zna-
lazł się też nowatorski system Gas Adaptive Con-
trol (GAC), który gwarantuje optymalizację spala-
nia dzięki elektronicznej kontroli i elektronicznemu 

w czasach, gdy naukowcy coraz głośniej zwracają uwagę na problem zanieczyszczania środowiska 
naturalnego, inwestorzy zdecydowanie chętniej wybierają produkty przyjazne naturze. wyzwaniem dla wielu 
jest wymiana starego pieca na nowy, bezpieczny i niskoemisyjny. Rodzi się wtedy szereg pytań i wątpliwości. 
Marka De Dietrich i BAXI przychodzą z pomocą. 

Wymiana ogrzeWania starego typu  
na nowoczesne kotły kondensacyjne
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wymiary i waga zaledwie 25 kg umożliwiają szybki 
i bezproblemowy montaż w dowolnym miejscu 
w domu. Spełnia on klasę efektywności energe-
tycznej A dla c.o. oraz dla c.w.u. Sam kocioł osiąga 
bardzo dobry wynik sprawności wymiennika przy 
30% obciążenia do 109,2%. Dodatkowo, kom-
paktowy wymiennik monoblokowy, odlewany 
ze stopu aluminiowo-krzemowego jest wyjątko-
wo odporny na osadzanie się kamienia kotłowe-
go, z unikalną 8-letnią gwarancją. MCR3 evo zo-
stał wyposażony i nastawiony do pracy z gazem 
ziemnym, z możliwością dostosowania do pro-
panu bez dodatkowego zestawu. Sterowanie ko-
tłem jest wyjątkowo łatwe i przyjemne dzięki kon-
soli z czytelnym i podświetlanym panelem LCD,  

z przyciskami sterowniczymi. Dla wszystkich po-
szukujących jeszcze większego komfortu użytko-
wania, MCR 3 evo oferowany jest w zestawie z pro-
gramowalnym termostatem SMART TC. Daje to 
możliwość sterowania pracą kotła i zmiany usta-
wień za pomocą smartfona lub tabletu.

zaworowi gazu. System w sposób ciągły kontroluje 
i optymalizuje proces spalania. GAC ułatwia rów-
nież uruchomienie kotła, ponieważ nie ma koniecz-
ności regulacji manualnej, kalibracji czy wymia-
ny dysz. MPX Compact charakteryzuje się także 
dużymi możliwościami modulacji od 14 do 100% 
mocy. Dla łatwiejszej obsługi kocioł wyposażono 
w konsolę z cyfrowym, podświetlanym wyświetla-
czem ciekłokrystalicznym.

Evodens AMC – ogrzewanie klasy wyższej 
Evodens AMC w wersji jedno- i dwufunkcyjnej to 
bardzo wydajny kocioł gazowy klasy premium, 
który osiąga średnioroczną efektywność ener-
getyczną na poziomie 97%, co przekłada się na 
wysoką sprawność aż do 110,6%. To wynik, któ-
ry zadowoli wymagających inwestorów. Ponadto 
dzięki swoim kompaktowym rozmiarom zapew-
nia łatwy montaż, a elegancka obudowa pozwa-
la odnaleźć mu się w każdej przestrzeni. To, co 
przemawia za wymianą kotła starego typu na Evo-
dens AMC, to jego wyjątkowo niska emisyjność 

zanieczyszczeń, która kwalifikuje urządzenie do 
udziału w programie Czyste Powietrze. Nowy pal-
nik modulujący w zakresie od 22 do 100% mocy, 
zagwarantuje inwestorom mniejsze zużycie gazu 
i znaczne obniżenie emisji zanieczyszczeń nawet 
o 50%. Niezawodność i trwałość kotła zapewnia 
świetna jakość wykonania wymiennika ze stopu 
aluminiowo-krzemowego wyjątkowo odporne-
go na osadzanie się kamienia kotłowego, z uni-
kalną 7-letnią gwarancją. Na wyposażeniu znala-
zła się konsola sterownicza DIEMATIC Evolution, 
charakteryzująca się intuicyjnym dostępem do 
wszystkich ustawień urządzenia oraz czujnik ze-
wnętrzny. Samym kotłem można sterować zdal-
nie dzięki modułowi i aplikacji SMART TC. 

Duo-tec Compact E marki BAXI, 
czyli inwestycja w przyszłość
wiszący kocioł gazowy dwufunkcyjny Duo-tec 
Compact E to alternatywa na lata dla starego pie-
ca. Niewątpliwą zaletą tego modelu jest oszczęd-
ność energii oraz niskoemisyjność. Zaprojektowa-
ny został właśnie z myślą o ekonomice domowych 
wydatków na ogrzewanie. Zastosowany w kotle 
nowoczesny system GAC (Gas Adaptive Control), 
dzięki systemowi elektronicznej kontroli i zawo-
rowi elektronicznemu gazu gwarantuje automa-
tyczną kontrolę spalania, które zapewnia stałe 
parametry najwyższej wydajności. Dzięki mo-
dulacji mocy 1:7 kocioł obniża zapotrzebowa-
nie na energię (8-10%), co zapobiega nadmier-
nemu przegrzaniu/niedogrzaniu pomieszczeń 
w budynku. Na wyposażeniu znajduje się konso-
la z cyfrowym, podświetlanym wyświetlaczem, 
który znacznie ułatwia sterowanie urządzeniem. 

Mocny, ceniony, rewelacyjny...czyli MCR3 evo
Dobrym rozwiązaniem dla starych kotłów jest 
także wymiana na kondensacyjny kocioł gazowy 
MCR3 evo. Jego kompaktowa budowa, niewielkie  
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