MILIEUBESCHERMING:
DAAR GA IK VOOR

Respect voor het milieu en
behoud van onze planeet:
• Lucht, een onuitputtelijke bron
ie
aan hernieuwbare energie
• Geen enkele uitstoot van
schadelijke stoffen
stof
• Niet vervuilende koelvloeistof
R410A

ZONNESYSTEMEN

Alezio

HET VOORNAAMSTE
VOOR MIJ:
DE BESPARINGEN!

HOUT

EASYLIFE

WARMTEPOMPEN
CONDENSATIE OLIE/GAS

MODELLEN
AWHP 6 MR

AWHP 8 MR

AWHP 11 TR/MR AWHP 14 TR/MR

AWHP 16 MR

Lucht / Water

Lucht / Water

Lucht / Water

Lucht / Water

Lucht / Water

6 kW

8,4 kW

10,8 kW

13,7 kW

15,6 kW

4

4,1

4,2

4

3,9

Koelvloeistof

R 410 A

R 410 A

R 410 A

R 410 A

R 410 A

Minimale werkingstemperatuur

- 15° C

- 15° C

- 15° C

- 15° C

- 15° C

monofasig

monofasig

monofasig /driefasig

monofasig /driefasig

monofasig /driefasig

AWHP/EM

AWHP/EM

AWHP/EM of ET

AWHP/EM of ET

AWHP/EM of ET

AWHP/H

AWHP/H

AWHP/H

AWHP/H

AWHP/H

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

WARMTE POMPE N LUCHT/WATE R

EASYLIFE

Technische karakteristieken

Met Alezio wordt de
warmtepomp toegankelijk
voor iedereen:
• Snelle terugverdientijd en een
aantrekkelijke kostprijs.
• Tot 70% energiebesparing
dankzij een COP van 4,2.
• Integreerbaar in een
bestaande
installatie.

Verwarmingsvermogen
COP *

Elektrische voeding

Alezio

Functies
Elektrische naverwarming
Zonder naverwarming of via ketel
Sanitair warm water productie via elektrische
weerstand of via zonneboiler

Regeling
In functie van de buitentemperatuur
* Temperatuur buitenlucht / watertemperatuur: AW 7/35

IK WIL EEN
GEBRUIKSVRIENDELIJKE
WARMTEPOMP

tot

*

70%

Uitstoot
van CO2
slechts

0
gram

EASYLI F E: H ET VOOR NAAMSTE IS B ES PAR E N
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AWHP 6 MR

H 943 mm
B 950 mm
D 417 mm
75 kg
AWHP 8 MR

H 1350 mm
B 950 mm
D 417 mm
121 tot 135 kg
AWHP 11 tot 16
TR/MR

H 670 mm
B 400 mm
D 395 mm
35 kg
MIV-II

Warmte in al zijn éénvoud,
warmte uit de lucht!

EEN MERK STRENG VOOR ZICHZELF
De Dietrich baseert zich reeds 3 eeuwen op volgende belangrijke waarden: kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid.
Vooruitstrevend in het domein van verwarmingstechnologiën met respect voor ons milieu heeft De Dietrich een dubbel objectief:
onze planeet beschermen en uw comfort verzekeren. De innoverende multi-energiesystemen van De Dietrich dragen bij tot
een merkelijke vermindering van uw energieverbruik en uw CO2 emissie. Kiezen voor De Dietrich, is kiezen voor een duurzaam
verwarmingssysteem die uw comfort garandeert.

De Dietrich : de keuze van Duurzaam Comfort®

SKU D65032 - 09/2010. Niet contractuele foto’s

Energiebesparing

H 600 mm
B 887 mm
D 365 mm
45 kg

* In vergelijking met een klassieke stookolieketel van 18 à 20 jaar oud, zonder regeling of programmatie.

Alezio, discreet en een antwoord op uw
voornaamste wensen:
• Compacte afmetingen (binnenunit):
40 x 67 x 39,5 cm
• Eenvoudige regeling voor uw comfort
• Snelle en makkelijke installatie dankzij de
complete uitrusting

Afmetingen en gewicht: H = hoogte, B = breedte, D = diepte

>> Een winnende investering
>> Tot 70% energiebesparing
>> Behoud van het milieu

Uw installateur:

Verdeeld door
Van Marcke Logistics
Weggevoerdenlaan 5
B-8500 Kortrijk
www.vanmarcke.com

Duurzaam Comfor t

®
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Alezio
EASYLIFE

TOT 70%
ENERGIEBESPARING

COMFORT GRAAD
PER GRAAD

EEN WINNENDE
INVESTERING

67 cm

NIEUWE INVERTOR
WARMTEPOMP
WA R M T E U I T D E L U C H T
Een lucht/water warmtepomp die u een korte terugverdientijd, een
aantrekkelijke prijs en een simpele werking garandeert.
u droomde ervan, De Dietrich verwezenlijkt uw droom. Ontdek de
Alezio, een compacte, economische en ecologische oplossing.
Ideaal voor uw verwarming, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie.
Warmte in al zijn eenvoud. Warmte uit de lucht.
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VOORDEEL
100% natuurlijke
energie

Al
Alezio,
gegarandeerd de beste investering:
•A
Aantrekkelijke prijs
•D
Dankzij de complete vooruitrusting en snelle montage en inbedrijfsname minder
iinstallatiekosten
•G
Gemakkelijk in dienst te stellen, geen dure boringen of captatienet nodig
• PPlaatsbesparing dankzij de compacte afmetingen van de binnenunit
((40 x 67 x 39,5 cm)

39,5 cm

Kiezen voor een warmtepomp is ook kiezen voor het behoud van
ons milieu:
• Propere en 100% hernieuwbare energie.
• Geen uitstoot van CO2, geen fossiele brandstoffen.
• Niet vervuilende R410A koelvloeistof die de ozonlaag mee helpt
beschermen.

Dankzij zijn modulerende compressor en een regeling
met zeer eenvoudige bediening, biedt Alezio u een totaal
comfort het ganse jaar door:
• Werking tot -15° C in de winter.
• Modulerende compressor (Invertor) om het comfort te
optimaliseren en het energieverbruik te verminderen.
• Dankzij de standaard bijgeleverde buitensonde geen
overbodige energieverspilling meer.

VOORDEEL
Hoog
rendement

40 cm

MILIEUBESCHERMING

VOORDEEL
eenvoud voor uw
welzijn

Alezio is een lucht/water warmtepomp die de warmte uit de buitenlucht
onttrekt. Uw energiebesparing:
• Coefﬁciënt of performance ofwel rendement – COP van 4,2: voor 1 kWh
elektriciteitsverbruik ontvangt u gratis 4,2 kWh aan warmte.
• Tot 70% energiebesparing tegenover uw energiefactuur met een
traditionele elektrische verwarmingsinstallatie.
• Invertorsysteem die het vermogen aanpast in functie van uw behoeften,
garandeert u een energiebesparing van 30% tegenover een traditionele
warmtepomp.

MIV

HOE EEN WARMTEPOMP KIEZEN?
BEPAAL UW WARMTEBEHOEFTE
Deze informatie wordt slechts ter indicatie gegeven voor standaardwoningen. Het is aan te bevelen
rekening te houden met de aanbevelingen van uw verwarmingsinstallateur, die de voor uw project
meeste aangepaste oplossing zal aanbieden.

NOG VERDER GAAN
Om nog meer energie te besparen, combineer de warmtepomp met een sanitaire warm
waterboiler BP of proﬁteer van de gratis energie geleverd door de zon met de Inisol UNO
zonneboilers :
VOORDEEL
• Optimaal sanitair warm water comfort.
Nog meer
• Geschikt zowel voor nieuwbouw als voor renovatie door integratie
besparing dankzij
in een bestaande installatie.
zonne-energie
• Tot 60% sanitair warm water gratis!

VOORDEEL
Scherp geprijsd
en compacte
afmetingen

Zuid

Noord

Nieuwbouw
Enkel verwarming
Alezio AWHP 6
Alezio AWHP 8
Alezio AWHP 11
Alezio AWHP 14
Alezio AWHP 16

2

oppervlakte < 120 m

•
•

Renovatie
2

oppervlakte > 120 m

•
•

2

oppervlakte < 120 m

•
•

Nieuwbouw
2

oppervlakte > 120 m

•
•
•

2

oppervlakte < 120 m

•
•
•

Renovatie
2

oppervlakte > 120 m

oppervlakte < 120 m2

•
•

•
•

oppervlakte > 120 m2

•
•
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* In vergelijking met een klassieke stookolieketel van 18 à 20 jaar oud, zonder regeling of programmatie.

Alezio, discreet en een antwoord op uw
voornaamste wensen:
• Compacte afmetingen (binnenunit):
40 x 67 x 39,5 cm
• Eenvoudige regeling voor uw comfort
• Snelle en makkelijke installatie dankzij de
complete uitrusting

Afmetingen en gewicht: H = hoogte, B = breedte, D = diepte

>> Een winnende investering
>> Tot 70% energiebesparing
>> Behoud van het milieu

Uw installateur:

Verdeeld door
Van Marcke Logistics
Weggevoerdenlaan 5
B-8500 Kortrijk
www.vanmarcke.com

Duurzaam Comfor t
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