
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Wrocław, dnia  

 
Komunikat Handlowy nr  
 
 
Szanowni Państwo, 
 

Z przyjemnością informujemy, że czynimy przygotowania aby wkrótce rozpocząć  
sprzedaż nowej serii kotłów kondensacyjnych pod nazwą MCR3 evo, która jest kontynuacją 
popularnej linii kotłów MCR3 Plus. 

 
Nowa seria MCR3 evo w znaczącej części jest odpowiedzią na oczekiwania naszych 
klientów – użytkowników, instalatorów, firm serwisowych i partnerów handlowych. 
Zachowaliśmy równocześnie najlepsze cechy i komponenty sprawdzone od chwili debiutu 
pierwszej wersji kotła MCR3. 
 
Główne cechy nowej serii MCR3 evo prezentujemy poniżej: 

 Sprawdzony wymiennik monoblokowy ze stopu aluminiowo-krzemowego z unikalną 
8-letnią gwarancją, wyjątkowo odporny na osadzanie się kamienia kotłowego 

 Nowa konsola sterownicza z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym i czterema 
przyciskami funkcyjnymi. Menu kotła oraz menu serwisowe dostępne z poziomu 
regulacyjnego kotła z pominięciem specjalistycznych narzędzi serwisowych 

 Brak złączki z termo-manometrem (prezentacja ciśnienia i temperatury kotła na 
wyświetlaczu LCD 

 Nowa płyta podłączeń ze złączem uniwersalnym RU-BUS służącym do połączenia 
zdalnego sterowania Smart TC z pominięciem bramki GTW16, regulatora iSense 
oraz termostatu on/off 

 Nowa płyta główna uzupełniona o złącze do sterowania opcjonalnie dostarczanym 
modułem automatycznego napełniania instalacji wodą kotłową. 

 Powiększone portfolio o wersję kotła jednofunkcyjnego MCR3 evo 15T 
 Zmodernizowana wersja kotła 35kW, uzupełniona o zabudowę zaworu 3-drogowego 

wewnątrz kotła – MCR3 evo 35T 
 
Załącznik nr 1 prezentuje pełną ofertę dla kotłów MCR3 evo wraz z listą wycofywanych 
zamienników. 
 
Dostawy do Partnerów Handlowych rozpoczną się z dniem 1 października 2019 roku lub z 
chwilą wyczerpania zapasów magazynowych poszczególnych typów i rodzajów kotła MCR3 
Plus. W takim przypadku kartoteki na kocioł MCR3 Plus będą sukcesywnie wyłączane w 
systemie, a złożone zamówienia zostaną zamienione na zamówienia kotła MCR3 evo po 
uprzednim poinformowaniu Zamawiającego.  



 
 
 
 
 
 

 
Seria kotłów MCR3 evo objęta jest systemem premii za montaż zgodnie z brzmieniem 
Komunikatu Handlowego nr 15/2019 z dnia 2 września br. Instalatorzy posiadający 
autoryzację do uruchomień kotłów MCR3 Plus uzyskują automatycznie uprawnienia do 
uruchamiania nowego typoszeregu MCR3 evo. 
 
Specyfikacja kotłów w postaci kart katalogowych będzie dostępna: 

 W serwisie www.dedietrich.pl  pod linkiem https://dedietrich.pl/produkty/technika-dla-
domu/gazowe-wiszace-kotly-kondensacyjne/ oraz w zakładce e-Katalog od dnia 
rozpoczęcia sprzedaży, 

 W wydawnictwie Aneks do Katalogu TD 2019, którego wydanie planujemy w 
październiku 2019 

 
Lista cenowa w formacie XLSX wraz z numerami referencyjnymi będzie dostępna od dnia 23 
września w  serwisie www.dedietrich.pl pod linkiem https://dedietrich.pl/cenniki/ 
 
W przypadku wątpliwości, dodatkowych informacji udziela Państwu: 
 
W dziale Logistyki: 

 Daria Bartczak, Monika Jaźwińska, Jolanta Zdobylak, Marcin Burasiński:   
logistyka@dedietrich.pl 

 Dariusz Michalski:    
dariusz.michalski@dedietrich.pl 

 
 
W dziale Produktu: 

 Waldemar Matuszyński waldemar.matuszynski@dedietrich.pl 
 Tomasz Popiel  tomasz.popiel@dedietrich.pl 

 
 

oraz właściwi terytorialnie Doradcy Techniczno-Handlowi. 
 
 
 
 
 
 

Z wyrazami szacunku 
 

 

Grzegorz Szukiel 
Prezes Zarządu 

 

Waldemar Matuszyński 
Product Manager 

 
 


