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ONZE WAARDEN
AL 3 EEUWEN LANG IS SUCCES BOEKEN EEN DOELSTELLING. 
EEN EIS DIE GEBASEERD IS OP ECHTE WAARDEN : 
KWALITEIT, BETROUWBAARHEID EN DUURZAAMHEID

+50
In meer dan 50 landen
aanwezig en een 
leidinggevend merk op 
de Europese markt.

10
productiesites

6500
medewerkers

+1 200 000
verkochte verwarmingsketels
wereldwijd, waarvan 60% 
condensatieketels

De Dietrich heeft volop voor Duurzaam Comfort® gekozen met innoverende en energiezuinige verwarmingssystemen. 

Als allrounder in verwarming biedt De Dietrich multi-energiesystemen aan die gas- en stookoliecondensatie, zonnesystemen 
en warmtepompen combineren tot oplossingen op maat.

Het logo van De Dietrich staat al sinds 1778 symbool voor 
kwaliteit. Het is het oudste gekende fabrieksmerk. 

De jachthoorn blijft verbonden met de naam van de 
onderneming, als aandenken aan de verordening 
uitgevaardigd door Lodewijk XVI om de producten van 
De Dietrich tegen namaak te beschermen.

Bovenal een verhaal van mensen 

De Dietrich biedt producten en diensten aan die op 
Europees niveau erkend zijn en die aan de huidige 
verwachtingen van de klanten voldoen. Begeleiding, 
permanente bijstand en contactvaardigheid, 
De Dietrich staat altijd paraat om je bij te staan. 

De hoogste kwaliteitseisen: vakmanschap & 
gedrevenheid

Ongeacht het model, van het meest eenvoudige 
tot het meest geavanceerde, alle De Dietrich 
verwarmingstoestellen beantwoorden aan de strengste 
kwaliteitseisen. Kwaliteit op vlak van design, materialen, 
productie tot aan de afwerking: alles wordt in het werk 
gesteld om de betrouwbaarheid en de levensduur van de 
producten te garanderen. Zodat onze installaties hun hele 
levensduur lang het De Dietrich logo alle eer aandoen. 

Duurzaam innoveren

Bij De Dietrich is innovatie meer dan een traditie, het is onze tweede natuur. Meer dan 100 ingenieurs concentreren zich 
dagdagelijks op de ontwikkeling van nieuwe technologieën die energiebesparing, comfort en milieubescherming combineren 
en spannen zich in de talrijke studie- en onderzoekscentra in om de ketels en andere verwarmingssystemen van morgen te 
ontwerpen.  Voor De Dietrich zijn de duurzame innovaties de enige échte.

INTRODUCTIE DE DIETRICH
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ADVANCEEASYLIFE

KIES VOOR DE DIETRICH 
EN GA VOOR DUURZAAM COMFORT®

Het assortiment van De Dietrich is opgesplitst in 2 segmenten. Welk past het best bij jou?

Als aanbieder van totaaloplossingen voor een duurzame en comfortabele verwarming en warmwaterproductie, beantwoordt 
De Dietrich aan de wensen van mensen die net dat beetje extra eisen. Gezinnen die op een duurzame manier willen 
omgaan met onze energiebronnen. Mensen die denken aan de toekomst en beter willen leven. Mensen die geen compromis 
wensen tussen comfort en duurzaamheid. 

Duurzaamheid betekent voor De Dietrich: een lange levensduur van de producten, milieuvriendelijke producten en productie 
en een goede langdurige relatie met onze klanten en installateurs.  

Comfort betekent voor De Dietrich: gebruiksgemak, de ideale warmte voor jou en je gezin en een zorgeloze installatie door 
een ervaren en professionele installateur. 

Neem een kijkje op onze website om een erkende De Dietrich installateur in jouw buurt te vinden.

EEN OPLOSSING VOOR ELKE BEHOEFTE

• Een snelle terugverdientijd
•  Een concurrentiële prijs
•  Essentiële functies
•  Eenvoud

• Een complete en performante multi-  
 energieoplossing
•  Mogelijkheden om uit te breiden
•  Een regeling op maat
•  Een oplossing die bijdraagt aan de   
 bescherming van ons milieu

Easylife, zet energiebesparing centraal 

Je bent op zoek naar een efficiënt, eenvoudig en 
duurzaam verwarmingssysteem met de beste prijs-
kwaliteitsverhouding waarop je kan rekenen.

Easylife, verwarming aan een scherpe prijs die je 
het leven makkelijk maakt. Of het nu gaat om een 
nieuwbouw of een renovatie, een appartement of een 
éénsgezinswoning.

Kortom:

Advance eist het beste voor jou en voor de planeet 

Je bent op zoek naar evolutieve en milieuvriendelijke 
verwarmingssystemen die je een hoog comfort en de 
beste prestaties verzekeren.

Je kan energiebronnen combineren dankzij onze 
multi-energieoplossingen. Zo bespaar je maximaal en 
investeer je in de planeet.

Kortom:
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40% van het water dat we gebruiken wordt verwarmd. Daarom is het belangrijk om de juiste warmwaterbereider te kiezen. 
Er bestaan heel wat duurzame oplossingen om je water te verwarmen. 

We staan er niet altijd bij stil maar warm water speelt een belangrijke rol in ons leven. Zeker als het gaat om 
comfortbeleving. Het nemen van een warm bad of douche staat hoog op de meesten onder ons hun lijstje als we even 
willen ontspannen of ‘opladen’. Vandaar dat het belangrijk is om rekening te houden met volgende zaken. Zo geniet je altijd 
van een optimaal comfort!

Er bestaan diverse energiebronnen waarmee je jouw water kunt verwarmen. De mogelijkheden zijn elektriciteit 
(boiler of doorstromer), gas (boiler of doorstromer), stookolie (boiler) of hernieuwbare energiebronnen zoals 
lucht (warmtepompboiler) of de zon (zonneboiler). Welke energiebron het meest geschikt is, hangt af van jouw 
verwarmingssysteem, de beschikbare energiebronnen en de waarde die je hecht aan het ecologisch aspect.

Houd er rekening mee dat de ene warmwaterbereider meer plaats inneemt of meer weegt dan de andere. 
Ga daarom eerst goed na hoeveel beschikbare ruimte je hebt. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Vaak 
is 1 warmwaterbereider voor een grote woning geen goed idee. Het warme water moet dan een lange weg 
afleggen naar sommige aftappunten (kranen). Hierdoor blijft een deel warm water ongebruikt achter in de buizen 
en verlies je warmte onderweg. Als je meerdere warmwaterbereiders plaatst, heb je kortere leidingen nodig en 
wordt er minder energie en water verspild.

Heb je een uitgebreide sanitaire installatie ( bv. een regendouche) en op veel plaatsen tegelijk warm water 
nodig? Dan kies je best voor een boiler. Deze zorgt er voor dat jouw watertemperatuur constant blijft, ongeacht 
op hoeveel plaatsen je water nodig hebt. Als je kiest voor een verwarmingsketel met doorstromer en je neemt op 
meerdere plaatsen warm water af, zal je een duidelijke temperatuurschommeling voelen.

Boilers bestaan in verschillende uitvoeringen en maten. Het is belangrijk dat de inhoud goed is afgesteld op 
de noden van jouw gezin. Als je een te kleine boiler kiest, zal je vaak onvoldoende warm water ter beschikking 
hebben. Kies je voor een te grote boiler dan verwarm je onnodig water, wat veel energie en geld kost. 

Warmwatercomfort staat voor de meeste personen gelijk aan de directe beschikbaarheid van warm water onder 
de douche. De wachttijd is afhankelijk van de gekozen warmwaterbereider. Met een boiler heb je meteen warm 
water, terwijl dit bij een doorstromer altijd enkele seconden duurt.

KIEZEN VOOR
DE JUISTE WARMWATEROPLOSSING

De warmwaterbereiders die in deze brochure toegelicht 
worden kunnen enkel jouw sanitair water verwarmen en 
maken hiervoor gebruik van hernieuwbare energie. Ben 
je ook op zoek naar een nieuwe verwarmingsoplossing 
om jouw woning te verwarmen? Of zoek je eerder een 
verwarmingsoplossing die zowel jouw woning als sanitair 
water kan verwarmen? Raadpleeg dan zeker onze andere 
brochures.

WAAR MOET JE REKENING MEE HOUDEN
BIJ DE KEUZE VAN EEN SANITAIR WARMWATERBEREIDER?

GROOTTE VAN JE HUISHOUDEN

AANTAL AFTAPPUNTEN

GEWENST COMFORT

COMPACTHEID, AANTAL & PLAATSING

ENERGIEBRON

1
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www.dedietrich.be

STOOKOLIEKETELS

CONDENSERENDE STOOKOLIEKETELS ESSENCIO CONDENS • MODULENS O

LAGE TEMPERATUUR STOOKOLIEKETEL ESSENCIO ECONOX

BROCHURE

www.dedietrich.be

HERNIEUWBARE ENERGIE
VERWARMEN

WARMTEPOMPEN   ALEZIO EVOLUTION • ALEZIO S V200 • HPI S • GSHP

HYBRIDE OPLOSSINGEN ALEZIO G HYBRID • HPI G HYBRID • ALEZIO O HYBRID

ZONNEBOILERS  DIETRISOL QUADRO

BROCHURE
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WARMTEPOMPBOILER ZONNEBOILER

WERKING Een warmtepompboiler is een speciaal type 
warmtepomp die binnenshuis wordt geplaatst. Ze maakt 
gebruik van de omgevingslucht om je sanitair water op 
te warmen. (70% omgevingslucht-30% elektriciteit) 

Het is een energiezuinige en milieuvriendelijke boiler die 
100% van jouw warmwaterbehoefte kan dekken.

Een thermisch zonnesysteem bestaat uit een zonneboiler 
(binnenshuis) en collectoren op het dak. De zonneboiler 
maakt gebruik van collectoren om zonne-energie op te 
vangen en zo jouw sanitair water te verwarmen. 

Met een zonneboiler verwarm je op jaarbasis tot 60 % 
van je water met (gratis) zonne-energie. Voor de overige 
40 % heb je een naverwarmingssysteem nodig (bv. 
bestaand cv-systeem of een warmtepomp).

COMFORT Met een warmtepompboiler kan je op meerdere plaatsen 
tegelijk warm water afnemen en er zijn meerdere 
volumes beschikbaar. Bij een grote vraag naar warm 
water is er steeds een ingebouwde elektrische weerstand 
die kan bijspringen.

Met een zonneboiler kan je zonder problemen op 
meerdere plaatsen tegelijk water afnemen en ze zijn 
beschikbaar in diverse volumes. Als er een grote vraag 
of onvoldoende zon is kan jouw naverwarmingssysteem 
bijspringen.  

INSTALLATIE De installatie van een warmtepompboiler is eenvoudig. 
Het is vergelijkbaar met de installatie van een elektrische 
boiler. Daarnaast hoeft er afhankelijk van de gekozen 
luchttoevoer en -afvoer eventueel een rooster in de muur 
voorzien te worden. 

Een zonneboiler bestaat uit 2 delen. Namelijk collectoren 
op je dak en een voorraadvat (de boiler zelf, inclusief 
naverwarmingssysteem). Voor de zonnecollectoren is een 
groot en zuidelijk georiënteerd dak met een helling van 
20-60 graden noodzakelijk.  

TERUGVERDIENTIJD Het verbruik van een warmtepompboiler ligt 70% 
lager in vergelijking met een elektrische boiler en de 
aanschafprijs is het laagst van alle hernieuwbare energie 
oplossingen. Als je een klassieke elektrische boiler 
vervangt door een warmtepompboiler, heb je jouw 
investering na ongeveer 3 jaar terugverdiend.

Afhankelijk van jouw situatie, kan de aanschafprijs 
sterk variëren. De prijs hang af van jouw dak, het 
volume van jouw boiler en het feit of je reeds een 
naverwarmingssysteem hebt of niet. Heb je een plat dak? 
Dan zijn er hulpstukken nodig om de collectoren de juiste 
helling te geven waardoor de prijs oploopt. Je hebt jouw 
investering terugverdiend op ongeveer 9 tot 11 jaar

SUBSIDIES Er zijn subsidies beschikbaar voor een 
warmtepompboiler. Neem een kijkje op de website van 
jouw regionale overheid voor het actuele overzicht. In 
Vlaanderen kan je in 2020 rekenen op een premie van 
300 euro.

Er zijn verschillende subsidies beschikbaar voor een 
zonneboiler. Neem een kijkje op de website van jouw 
regionale overheid voor het actuele overzicht. 

TIP Als je zonnepanelen hebt dan wordt de elektriciteit die je 
nodig hebt op een ecologische manier geleverd.

-

OPGELET Een warmtepompboiler op omgevingslucht haalt de 
warmte uit jouw woning. Hierdoor zal de temperatuur 
in deze ruimte dus dalen. Daarom plaats je deze best in 
een ruimte met een warmteoverschot ( bv. wasruimte). 
Houd ook rekening met de minimum aanbevolen 
oppervlakte van de ruimte. Bij een kleine ruimte daalt de 
temperatuur te sterk en bijgevolg dus ook het rendement 
van de warmtepompboiler.

Een zonneboiler heeft onderhoud nodig: de glycol dient 
periodiek vervangen te worden. 

OPLOSSING

Kaliko

Modulens O

Modulens G

Inisol Uno GSHP

Twineo

Twineo (zonneboiler + condenserende gasvloerketel)
Modulens G (zonneboiler + condenserende gasvloerketel)
Modulens O (zonneboiler + condenserende stookolieketel)
GSHP (zonneboiler + geothermische warmtepomp)

Meer info over deze producten vind je in onze andere brochures.

Kaliko
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• hoge energiebesparing

• heel het jaar door comfortabel  
 warm water

• zeer snelle terugverdientijd

WARM WATER DANZIJ DE OMGEVINGSLUCHT OF BUITENLUCHT

A

690 mm
Ø 600 mm

Uitgerust met een verplaatsbaar 
digitaal scherm:  
zo kan je de warmtepompboiler op 
een eenvoudige en intuïtieve manier 
aansturen en jouw energieverbruik 
opvolgen.

KALIKO
LUCHT ALS BRON VAN WELZIJN, DAT MOET KALIKO ZIJN!

•   Je wilt jouw elektrische boiler vervangen?

•   Je wilt jouw ecologische voetdruk verminderen?

•  Betaal tot 70% minder energiekosten en geniet toch van hetzelfde comfort.

Het  product

ideaal voor een  
ecologische renovatie

EASYLIFE KALIKO

WARMTEPOMPBOILER

Verbruikt tot 3 keer minder elektriciteit dan een 
klassieke elektrische boiler. 70% van de energie 
komt uit de natuur. De andere 30% komt uit 
elektriciteit. Tip: wek de nodige elektriciteit op een 
groene manier op met zonnepanelen. 

Neem een lekker warm bad of douche. De Kaliko kan 
een temperatuur tot 65°C met de warmtepomp bereiken. 
Hogere temperaturen zijn mogelijk mits ondersteuning 
van de elektrische weerstand.

Onderhoudsvrije warmtepompboiler met lange 
levensduur dankzij de geëmailleerde boilerkuip 
en titaniumanode met gedwongen stroom. 
Bovendien geniet je van 5 jaar garantie op de 
boilerkuip. 

Geniet van een hoog rendement dankzij de COP tot 
3,31 . Voor 1 verbruikte kWh recupereert de Kaliko 
3,31 kWh energie om jouw sanitair warm water op te 
warmen. Je geniet dus van 2,11 kWh gratis energie.

Investeer in schone energie (3x minder CO2 
uitstoot) en bespaar op je energiefactuur. 

De Kaliko heeft een geluidsniveau van 35,2 d(B). Dit is 
één van de laagste waarden op de markt.

Kan met zijn waterinhoud van 270 L makkelijk 
voldoende sanitair water voorzien voor een gezin 
van 4 tot 6 personen.

Geniet van warm water tijdens alle seizoenen dankzij 
het brede werkingsgebied van de Kaliko  -5°C tot 
+35°C. CO2

A

A+

A++

A+++

B

C

D

E

KALIKO 200 L

TWH 200 E 
215 liter

TWH 300 E 
270 liter

TWH 300 EH 
265 liter

TWH 200 E 300 E 300 EH
A (mm) 1 690 2 000 2 000

De elektrische weerstand 
met een vermogen tot 
2400 watt zorgt voor een 
optimaal sanitair comfort

EH versie als multi-energie 
systeem:

Deze versie heeft een extra 
spiraal in de boiler. Deze kan 
aangesloten worden op jouw 
bestaande verwarmingsketel of 
zonnecollectoren. Dankzij deze 
extra energiebron wordt jouw 
warm water voorverwarmd. Zo 
bereikt de warmtepompboiler 
de gewenste temperatuur 
sneller en stijgt je comfort.

De KALIKO is beschikbaar in twee versies.

Warmtepompboiler Warmtepompboiler met extra spiraal
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OPSTELLINGEN KALIKO

EASYLIFE KALIKO

WARMTEPOMPBOILER

Is jouw woning al goed geïsoleerd en ben je 
klaar voor een toekomstbestendige en ecologische 
verwarmingsoplossing? 

Neem dan een kijkje in onze brochure hernieuwbare 
energie verwarmen. Hier vind je tal van oplossingen om 
jouw woning ecologischer te verwarmen. 

In deze brochure vind je ook compacte warmtepompen 
die zowel jouw woning als sanitair water kunnen 
verwarmen. 

NOG MEER BESPAREN,  
DANKZIJ TOTAALOPLOSSINGEN

7

1   Opstelling zonder kanalen: Hier gebruikt de warmtepompboiler de omgevingslucht uit de woning om het sanitair water 
op te warmen. De afgekoelde lucht komt terug terecht in de woning ( zie foto 1).

2  Opstelling met kanalen voor luchtafvoer: De warmtepompboiler gebruikt de omgevingslucht uit de woning om het  
 sanitair water op te warmen. De afgekoelde lucht wordt naar buiten afgevoerd met behulp van een afvoerkanaal. 

3   Opstelling met kanalen voor luchttoevoer en luchtafvoer: De warmtepomp haalt met behulp van een toevoerkanaal  
 de warmte uit de buitenlucht. Ook de afgekoelde lucht wordt naar buiten afgevoerd met behulp van een afvoerkanaal  
 (zie foto 2) 

> 30 m3

KOUD WARM

> 70mm

KOUD

WARM

OPSTELLING ZONDER KANALEN OPSTELLING MET KANALEN VOOR LUCHTTOEVOER EN LUCHTAFVOER

Warmtepomp Alezio S V200 
(inclusief 180 liter boiler) 
Sanitair warmwaterproductie & 
woningverwarming

Het  product

verwarm jouw woning en 
warm water ecologisch



DE ZON SCHIJNT VOOR IEDEREEN, 
MAAKT GEBRUIK VAN GRATIS ZONNE-ENERGIE

• hoge energiebesparing

• lange levensduur

• uitstekende prijs/kwaliteit

INISOL UNO
LAAT DE ZON JOUW ENERGIEFACTUUR BETALEN

•   Je wilt jouw sanitair warm water ecologischer en duurzamer produceren?

•  Je wilt een hoog sanitair comfort behouden?

•  Een goed overzicht van de opbrengst en een eenvoudige regeling zijn   
 belangrijk voor jou?

Het  product

60% van jouw sanitair water 
wordt gratis verwarmd

EASYLIFE INISOL UNO

ZONNEBOILER 

Bij de Unisol worden alle hydraulische componenten 
al op de zonneboiler gemonteerd bij productie. 
Hierdoor is dit een uiterst compacte en snel te installeren 
oplossing.

Verwarm jouw water op de meest ecologische 
manier en verminder jouw CO2 uitstoot 
aanzienlijk. 

Bekom moeiteloos grote waterhoeveelheden dankzij de 
verschillende boilerinhouden (200, 300 en 400) en een 
debiet tot 270 liter per 10 minuten.

Dankzij de Inisol Uno verwarm je tot 60% van je 
warm water met gratis energie van de zon. 

Gegarandeerde lange levensduur van de boiler en 
uitstekende waterkwaliteit dankzij de email laag 
met hoog kwartsgehalte en de geïntegreerde 
magnesiumanode. 

De regeling, die geïntegreerd zit in de boiler, is 
eenvoudig en overzichtelijk. Deze laat niet alleen 
de temperatuur van de boiler zien maar ook een 
samenvatting van de gewonnen zonne-energie. 
Dankzij deze regeling weet je dus meteen 
hoeveel kW energie je gratis krijgt van de zon. 

CO2

tot

A

A+

A++

A+++

B

C

D

E

A

690 mm
Ø 600 mm

Stijlvolle en compacte oplossing

INISOL UNO

BESL 200 300 400
A (mm) 1 423 1 796 1 672
Ø B (mm) 604 604 704

Standaard uitgerust met: 
alle vereiste componenten 
voor aansluiting en 
bediening.

UNISOL UNO  
met naverwarming via de cv-ketel:

Als er onvoldoende warmte uit de zonne-
energie kan gehaald worden, springt de 
verwarmingsketel bij om het sanitair water 
te verwarmen. Eenvoudig te combineren 
met elke De Dietrich verwarmingsketel.

UNISOL UNO E 
met elektrische weerstand:

Als er onvoldoende warmte uit de zonne-
energie kan gehaald worden, springt de 
elektrische weerstand bij om het sanitair 
water te verwarmen. Het voordeel hiervan 
is dat je in de zomer jouw cv-ketel kan 
uitschakelen.

De INISOL UNO is beschikbaar in twee versies.

+
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•   Je wilt jouw sanitair warm water ecologischer en duurzamer produceren?

•  Je wilt een hoog sanitair comfort behouden?

•  Een goed overzicht van de opbrengst en een eenvoudige regeling zijn   
 belangrijk voor jou?

ENERGIE GRATIS OP JOUW DAK GELEVERD

EASYLIFE INISOL UNO

ZONNEBOILER

•   De Dietrisol PRO D230 vlakke zonnecollectoren met hoog rendement kunnen geplaatst worden op een schuin of plat dak 
of geïntegreerd worden in het dak.

•  Een gemiddeld gezin met 4 personen heeft genoeg aan 2 tot 3 collectoren.

•  Gegarandeerde lange levensduur dankzij het aluminium frame (3mm) en het hoog kwalitatieve veiligheidsglas.

•  De collectoren hebben een oppervlakte van 2,3 m2.

•  Weinig tot geen onderhoud.

Deze collectoren kunnen enkel geïnstalleerd worden op een dak met volgende eigenschappen:

•  Het beste rendement heb je bij een hoek tussen de 45 en 60 graden.

•  Heb jij een plat dak? Geen probleem De Dietrich ontwikkelde een montagesysteem waardoor ook jij kunt genieten van  
 zonne-energie. (Opgelet de zonnecollectoren kunnen niet rechtstreeks op het plat dak geplaatst worden. Je hebt steeds  
 een minimumhoek van 15 graden nodig).

•  Goede zuidwestelijk of zuidoostelijke ligging.

De zonnecollectoren op het dak vangen de warmte van de zon op.  De warmtewisselaars in het voorraadvat brengen 
vervolgens het sanitaire water op temperatuur.

Is jouw woning al goed geïsoleerd en ben je klaar voor een 
toekomstbestendige en ecologische verwarmingsoplossing? 

Neem dan een kijkje in onze brochure hernieuwbare energie 
verwarmen. Hier vind je tal van compacte totaaloplossingen 
om jouw woning ecologischer te verwarmen. 

In deze brochure vind je zonne-energie oplossingen die 
zowel jouw woning als sanitair water kunnen verwarmen.

Wij hebben compacte totaaloplossingen waarbij je de 
zonneboiler en warmteopwekker kunt combineren tot één 
geheel. Deze oplossingen bestaan in combinatie met een 
geothermische warmtepomp, gascondensatieketels of 
stookolieketels.

EISEN  
VOOR HET DAK

NOG MEER BESPAREN,  
DANKZIJ TOTAALOPLOSSINGEN
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Het  product

verwarm jouw woning en 
warm water ecologisch



OVERZICHT SYSTEMEN 
BEPAAL HET VERMOGEN IN FUNCTIE VAN JOUW BEHOEFTEN
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WARMTEPOMPBOILERS

 WARMTEPOMPBOILER

PRODUCT KALIKO 200E KALIKO 300E KALIKO 300EH **

TECHNISCHE KENMERKEN

SEGMENT EASYLIFE EASYLIFE EASYLIFE

PRESTATIES SANITAIR WARM WATER

A

A+

A++

A+++

B

C

D

E

A

A+

A++

A+++

B

C

D

E

A

A+

A++

A+++

B

C

D

E

COP * 3,16 3,11 2,90

INHOUD 215 liter 270 liter 265 liter

AFMETINGEN H 169 cm
D 60 cm

H 200 cm
D 60 cm

H 200 cm
D 60 cm

GEWICHT 92 kg 105 kg 123 kg

TYPE WONING

GEBRUIK SANITAIR WARM WATER

VERMOGEN ELEKTRISCHE WEERSTAND 2400 W

AFTAPPROFIEL L XL XL

OPWARMTIJD (BIJ EEN BUITENTEMPERATUUR 
VAN 7°C)

7h 48 9h 45 10h 32

OPWARMTIJD (BIJ EEN BUITENTEMPERATUUR 
VAN 15°C)

6h 32 8h 48 8h 41

WERKINGSGEBIED -5°C TOT 35°C

* Bij ingangstemperatuur +7°C volgens EN 16147 (buitenlucht).

** De Kaliko 300EH heeft een extra warmtewisselaar die dient om te combineren met zonnecollectoren ofwel om na te 
verwarmen met een cv-ketel.
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ZONNEBOILER

 ZONNEBOILER

PRODUCT INISOL BESL 200 INISOL BESL 300 INISOL BESL 400

TECHNISCHE KENMERKEN

SEGMENT EASYLIFE EASYLIFE EASYLIFE

PRESTATIES SANITAIR WARM WATER

A

A+

A++

A+++

B

C

D

E

A

A+

A++

A+++

B

C

D

E

A

A+

A++

A+++

B

C

D

E

INHOUD 225 liter 300 liter 400 liter

AFMETINGEN H 142,3 cm
D 60,4 cm

H 179,6 cm
D 60,4 cm

H 167,2 cm
D 70,4 cm

GEWICHT 106 kg 129 kg 156 kg

TYPE WONING

GEBRUIK SANITAIR WARM WATER 
ELEKTRISCHE ONDERSTEUNING  *  *  *

AANTAL COLLECTOREN UNISOL UNO E

* * *

GEBRUIK SANITAIR WARM WATER 
HYDRAULISCHE ONDERSTEUNING  *  *  *

AANTAL COLLECTOREN UNISOL UNO

* * *

OPWARMTIJD ELEKTRISCHE WEERSTAND (E)** 3h 20 (1,5 kW) 3h 10 (2,3 kW) 3h 00 (3 kW)

* Deze aantallen zijn indicatief. Raadpleeg steeds een professioneel installateur voor een juiste berekening. Een overzicht van 
onze partnerinstallateurs vind je terug op www.dedietrich.be.

** Naverwarming bij versie E met elektrische weerstand.
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Aftappunt:  
Een aftappunt of kraan zorgt ervoor dat je water uit de leidingen kunt halen.

Boiler:  
Een boiler is een geïsoleerd voorraadvat gevuld met leidingwater dat sanitair water opwarmt, opslaat en op 
temperatuur houdt.  De inhoud is afgestemd op jouw warmwaterbehoeften.

Condenserende verwarmingsketel:  
Een condenserende verwarmings of cv-ketel zijn eerste functie is ervoor zorgen dat jouw woning verwarmd 
wordt. Dit gebeurt door middel van een energiebron (stookolie of gas). De ketel geeft warmte door aan een 
warmteafgiftesysteem zoals radiatoren, vloerverwarming,… . Daarnaast kan een cv-ketel ook instaan voor de 
productie van warm water dat je kan gebruiken om een bad of douche te nemen. Bij de verbranding van aardgas 
of stookolie komen er rookgassen vrij. Deze rookgassen hebben een hoge temperatuur. Bij een niet-condenserende 
ketel worden deze warme vrijgekomen rookgassen door de schoorsteen afgevoerd. De nog aanwezige energie 
gaat dus verloren. In een condensatieketel worden deze rookgassen (die voornamelijk uit waterdamp bestaan) wel 
benut en aan het verwarmingscircuit afgegeven.

COP:  
De efficiëntie van een warmtepomp wordt uitgedrukt in COP, ofwel Coëfficiënt of Performance. Een COP van 5 wil 
zeggen dat er 1 kW elektriciteit nodig is om 5 extra kW warmte te produceren. Hoe hoger de COP, hoe efficiënter 
de installatie.

Doorstromer:  
Een doorstroomtoestel verwarmt het sanitair water vanaf het moment dat je de kraan opendraait. Een doorstromer 
heeft geen voorraad aan warm water.

Geëmailleerde boiler:  
Deze boiler is voorzien van een laag email wat een soort van glas is. Deze laag wordt aangebracht binnen in de 
stalen boiler. De emaillelaag zorgt voor een perfecte afsluiting van het metaal. Zo kan er geen water of zuurstof bij 
het metaal komen waardoor deze goed beschermd is tegen roest. Een geëmailleerde boiler heeft daarnaast nog 
een anode nodig. De anode voorkomt dat de emaillelaag stuk gaat. Er zijn twee soorten anoden. De eerst is de 
magnesium anode. Houd er wel rekening mee dat deze anode normaal elke 2 jaar moet vervangen worden om 
de emaillelaag te beschermen. Anders valt deze beschermlaag weg met corrosie en roest tot gevolg. De tweede 
optie is de titanium anode. Boilers met titanium anode zijn onderhoudsvrij. De titanium anode gaat in normale 
omstandigheden de volledige levensduur van de boiler mee. 

Koelmiddel:  
Het koelmiddel is onderdeel van de warmtepomp. Het koelmiddel slaat de warmte op, transport deze van de 
energiebron naar de warmtepomp en geeft de vastgehouden warmte af.

Multi-energiesysteem:  
Een multi-energiesysteem is een verwarmingsoplossing dat meerdere energiebronnen gebruikt. Bijvoorbeeld een 
condenserende gasketel die instaat voor de verwarming van jouw woning die gecombineerd wordt met een 
zonneboiler voor de productie van sanitair warm water.

Warmtewisselaars:  
Het element dat de warmte van het ene medium overdraagt naar het andere. De ketelblok van een 
verwarmingsketel, maar ook de spiraal in een boiler noemen we een warmtewisselaar.

Werking warmtepomp:  
De warmte wordt uit de natuur gehaald via een koelmiddel. Het koelmiddel transporteert de warmte naar 
de warmtepomp. In de warmtepomp zit een verdamper. Hier wordt de koelvloeistof door de warmtebron 
omgezet in gas. (warmtebronnen: lucht, water en grond). Het koelmiddel bereikt al op lage temperatuur haar 
kookpunt en verdampt daarna. Daarna comprimeert de elektrische compressor het gas waardoor de druk 
en dus de temperatuur stijgt. Vervolgens zorgt de condensor ervoor dat het gas zijn warmte afgeeft aan de 
verwarmingsinstallatie. Tenslotte verlaagt het expansieventiel de druk waardoor het gas terug vloeibaar wordt. Nu 
kan de kringloop opnieuw beginnen.
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VIND EEN INSTALLATEUR 
PARTNERPROGRAMMA

Je wilt een nieuwe installatie plaatsen of je oude installatie 
vervangen? Dan is het belangrijk dat jouw verwarmingssysteem 
steeds correct en vakkundig geïnstalleerd is. Alleen op deze manier 
ben je zeker van het juiste rendement, een correcte werking, de 
garantie en een goede nazorg.

Voor een goede vakman ben je bij De Dietrich aan het juiste 
adres. De Dietrich heeft een partnerprogramma opgericht voor 
haar beste installateurs om zo de goede duurzame relatie beter 
te ondersteunen. Deze relatie versterken wij door onze experts 
regelmatig scholingen te geven. Zo zijn zij als eerste op de hoogte 
van wijzigingen of updates.

Onze partnerinstallateurs zijn echte ambassadeurs van het merk  
De Dietrich en staan altijd klaar om jou te helpen of te woord te 
staan. Zodat je op elk moment kan genieten van een optimaal 
comfort en je je geen zorgen hoeft te maken over je verwarming.

Je kunt een overzicht van onze partners en hun contactgegevens 
terugvinden op onze website www.dedietrich.be.

Van Marcke en De Dietrich staan synoniem voor kwaliteit.

Mocht je toch een probleem ondervinden met één van onze producten, dan kan je steeds terecht bij Van Marcke Service, 
zowel binnen als buiten de garantieperiode.

Van Marcke Service, is een regionaal team van 21 gespecialiseerde techniekers dat dagelijks voor je klaar staat om 
herstellingen, onderhoud en ingangsstellingen uit te voeren.

De Dietrich hecht veel waarde aan zijn slogan. ‘‘Duurzaam comfort‘‘. Dit niet alleen bij de ontwikkeling van onze 
producten, maar ook in onze relatie met onze klanten en partners.

Contactgegevens:

Tel. 056 23 75 83 
E-mail: service@vanmarcke.be

Openingsuren:

Maandag - donderdag: 8.00u - 12.00u en 13.00u - 17.00u 
Vrijdag: 8.00u - 12.00u en 13.00u - 16.00u

Van Marcke:

De producten van De Dietrich worden in België exclusief door de 
distributeur Van Marcke verdeeld. Van Marcke en De Dietrich zijn 2 
betrouwbare firma’s die al lange tijd bestaan en garant staan voor 
een goede service en hoog kwalitatieve producten.

Onderhoudscontract:

Wens je een onderhoudscontract af te sluiten? Neem dan een kijkje 
op de website van Van Marcke Service voor meer informatie.

DIENST-NA-VERKOOP
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DE DIETRICH THERMIQUE
S.A.S au capital social de 22 487 610 €
57, rue de la Gare - 67580 MERTZWILLER
Tél. 03 88 80 27 00 - Fax 03 88 80 27 99
http://www.dedietrich.be
dedietrich@vanmarcke.be

Je installateur:Verdeeld door
VAN MARCKE
LAR Blok Z 5
B-8511 Kortrijk
www.vanmarcke.be
dedietrich@vanmarcke.be

www.dedietrich.be

De Dietrich baseert zich reeds 3 eeuwen op volgende belangrijke waarden: kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid. De Dietrich 
geeft om het milieu en je comfort en biedt de mogelijkheid om traditionele en hernieuwbare energiebronnen te combineren, dankzij multi-
energiesystemen die onze planeet beschermen. De verwarmingstoestellen van De Dietrich volgen steeds de nieuwste ontwikkelingen en 
genieten een optimale kwaliteit, dankzij de inzet van alle gespecialiseerde medewerkers in een bedrijf met een lange traditie.

De Dietrich: de keuze van Duurzaam Comfort®

EEN STERK MERK STRENG VOOR ZICHZELF
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