
Cazan mural De Dietrich MPX 24/28 MI Compact și  De Dietrich MPX 28/33 
MI Compact 

 

Cazane murale în condensație, cu funcționare pe gaz. 

MPX 24/28 MI Compact, 28/33 MI Compact: cazane de dimensiuni compacte, de la 4,1 până la 30,6 kW, pentru 
încălzire și apă caldă menajeră cu microacumulare. 

Cazane murale în condensație, cu funcționare pe gaz, în întregime prereglate, echipate pentru a funcționa pe gaz 
natural sau pe propan. 

– de dimensiuni foarte compacte (700 x 400 x 299 mm) pentru MPX 24/28 MI Compact şi 28/33 MI Compact 

Avantaje principale: 

• Schimbător de căldură spiralat, din inox, cu mantaua din material compozit și funcție de purjare 
automată la punerea în funcțiune; 

• Modul aer/gaz, care integrează arzătorul pe gaz modulant de la 14 până la 100 % din putere și sistemul 
de gestiune automată a arderii; 

• Modul hidraulic cu corp din alamă, care integrează pompa modulanta de încălzire, by-pass-ul automat, 
vana deviatoare încălzire/acm, supapa de siguranţă 3 bar, manometrul, schimbătorul de căldură în plăci, din 
inox, pentru preparare acm cu microacumulare, având performanța ***, conform standardului EN 13203; 

• Vasul de expansiune 7 litri pentru MPX 24/28 MI Compact și MPX 28/33 MI Compact; 

• Tablou de comandă simplu și funcțional cu ecran cu aprindere inversă, butoane de reglaj al 
temperaturilor de încălzire și acm, buton de acces la toți parametrii de reglaj și afișarea codurilor de eroare cu 
istoricul respectiv; 
 

Sunt propuse ca opțiune diferite termostate de ambianţă: termostate de tip on/off, modulante sau 
un termostat de ambianţă conectat pentru comanda la distanţă a încălzirii și a apei calde menajere, prin 
intermediul unei aplicații ale cărei date se pot transfera la distanţă în mod gratuit cu ajutorul unei reţele 
informatice. 

 

Caracteristici tehnice: 

 Date cazan: 

Tipul cazanului: condensaţie 
Arzător: modulant cu preamestec  total 
Energie utilizată: gaz natural sau propan 
Evacuarea arderii: coş de fum sau biflux 
Temperatura medie de funcţionare: T fonct_max: 70 °C 
Temperatura medie de funcţionare: T fonct_min: 25 °C 
Ref. “certificat CE”: 
– MPX 24/28 MI Compact, 28/33 MI Compact: 0085CL 0219 
Clasa NOx: 5 / 6 (cu sondă de exterior şi termostat de ambianţă) 
Indice de protecţie: IP X5D 
 
 



Model MPX 
24/28 MI 
Compact 

28/33MI 
Compact 

Putere utilă 
nominală determinată la Qnom (2) (Pn_gen)* kW 24 28 

intermediară (Pint)* kW 4,2 4,9 

Putere utilă la 50/30 °C Pn_gen (regim încălzire) kW 4,1-26,1 5,1-30,6 

Putere utilă la 80/60 °C (regim încălzire) kW 3,8-24 4,7-28 

Putere utilă la 80/60 °C (regim acm) kW 28 33 

Eficienţa în % PCI la încărcare 
% Pn_gen şi temp. apă …°C 

100 % Pn_gen la temp. medie 70 °C (RPn)* % 97,6 97,8 

30 % Pn_gen la temp. retur 30 °C (RPint)* % 108,8 108,9 

Eficienţa energetică sezonieră: Etas produs (fără sondă exterioară) % 93 93 

Debit nominal de apă la Pn_gen, Δt = 20 K m3/h 1,03 1,21 

Înălţime manometrică disponibilă pentu circuitul de încălzire la Δt = 20 K mbar 220 150 

Conţinut de apă l 1,5 1,8 

Debit de gaz la Pn_gen 
15 °C – 1013 mbar 

Gaz natural H m3/h 3,06 3,6 

Gaz natural L m3/h 3,55 4,18 

Propan kg/h 2,25 2,64 

Temperatura maximă a gazelor arse la 80/60 °C 0C 80 80 

Debit masic gaze arse kg/h 0,002-0,014 0,002-0,16 

Presiune disponibilă la ieşire cazan Pa 100 100 

Pierderi la oprire la Δt = 30 K (Qpa30) W 35 40 

Putere electrică 

a auxiliarelor (fără pompă) la Pn_gen (Qaux) W 42 41 

a auxiliarelor în modul de veghe (Qveille) W 3 3 

pompa la Pn_gen (Pcirc-ch) (1) W 23 23 

Nivel de putere acustică dB((A) 50 53 

Greutate netă Kg 38,5 39,5 

(2) Qnom = debit calorific nominal(1) Pompa cu viteză variabilă comandată de la cazan Id circ-ch = 3: ΔPV 
(Q2nd_Resid = 0)* valoare certificată 

** valoare justificată 

• Performanţe preparare acm la temperatura ambiantă: 20 °C, temp. apă rece: 10 °C, temp. apă caldă 
primar: 80 °C. 

• Performanţe preparare acm la temperatura ambiantă: 20 °C, temp. apă rece: 10 °C, temp. apă caldă 
primar: 85 °C, temp. stocare: 60 °C. 

 

 

 

 

 

 

 



Cazan mural De Dietrich MPX 28/33 BIC cu boiler 

 

Puncte forte: 

• Dimensiuni compacte (W x H x D – Lăţime x Înălţime x Adâncime: 600 x 950 x 466 mm); 
• Corp focar din inox; 
• Modularea puterii de la 14 % la 100 %; 
• Tabloul de automatizare uşor de folosit, cu acces la toți parametrii de control; 
• Blocul hidraulic din alamă, cu pompă modulantă; 
• Sistem adaptiv de gaz (GCO). 

Versiunea BIC: 

• Boiler cu capacitatea de 40 litri, cu serpentină din inox; 
• Noua izolaţie pe bază de grafit, care reduce pierderile de căldură; 
• Anodul de magneziu poate fi înlocuit prin partea superioară a boilerului fără a fi nevoie să fie golit; 
• Debit apă caldă menajeră la Δt = 25 °C: 18,9 l/min; 

Detalii şi avantaje: 

• Carcasa cazanului este izolată: Nivel de zgomot <50 dB(A); 
• Manometru sub centrala termică pentru monitorizarea presiunii. 

Caracteristici tehnice: 

 

MPX 28/33 BIC 

Tipul generatorului 
Încălzire şi acm cu boiler 

încorporat de 40 litri, din inox 

Putere utilă la 50/30 °C Pn_gen (regim încălzire) 5,1-30,6 kW 

Putere utilă la 80/60 °C (regim încălzire) 4,7-28 kW 

Puterea nominală în regim acm 33 kW 

Debit acm la Δt = 25 °C 18,9 l/min 

Dimensiuni W x H x D (Lăţime x Înălţime x Adâncime) 600 x 950 x 466 mm 

Greutate netă 67,5 kg 

  

Sistemul GCO (Gaz Combustion Optimizer): 

Performanţe: 

• Precizia arderii se menține în timp, permițând eficiența optimă a cazanului; 
• Modularea 1: 7; 
• Ecologic; 
• Emisii reduse de NOx în timp prin controlul continuu al calităţii arderii; 
• Sistemul se readaptează automat fără a necesita nicio re-operare. 



Sistemul de gaz: 

• Vană de gaz electronică; 
• Preamestec de aer / gaz omogen; 
• Ventilator modulant controlat PWM; 
• Arzător din oţel inoxidabil, care permite arderea cu NOx redus: <20 mg/kWh 

(Clasa 6 conform EN 15502-1) -> conformitatea cu cerinţele viitoare – Din Directiva ErP 2018. 

 


