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  ENERGIE
BESPAREN
IS ESSENTIEEL
VOOR MIJN GEZIN! 

Ontdek alle voordelen van condensatie:
•  Geoptimaliseerde prestaties: 
een rendement tot 109%!

•  Een aanzienlijk lagere 
energierekening

•  Een milieuvriendelijke oplossing
met een lage uitstoot
aan verontreinigende
stoffen

  VOOR MIJN
COMFORT
WIL IK VEEL
WARM WATER! 

Vivadens, dat is de garantie van:
•  Een stabiele temperatuur
•  Een onmiddellijk
aangenaam
gevoel

•  De beschikking 
over een grote 
hoeveelheid 
warm water

•  Deze is overal in te bouwen, dankzij zijn 
uitzonderlijk compacte afmetingen.

•  Hij blijft discreet met zijn strakke vormgeving. 
•  Hij is zeer licht in gewicht.

>> Gegarandeerd hoog rendement
>> Warm water in overvloed
>> Eenvoudig in te bouwen

De beste investering op het gebied 
van condensatie

MCR
24

MCR 
24/28 BIC

MCR 
24/28 MI

MCR 
30/35 Ml

MCR 
34/39 MI

Gas Aard- en propaangas

Vermogen verwarming 25,3 kW 25,3 kW 25,3 kW 31,6 kW 35,9 kW

Vermogen sanitair warm water - 28 kW 28 kW 35 kW 39 kW

Type verwarmingsketel Condensatie

Functies
Verwarming alleen •
Verwarming + onmiddellijk warm water • • •
Verwarming + warmwateropslag

Met ingebouwde boiler van 40 l •
Met boiler 80 l •
Met boiler 130 l •

Aansluiting
Schoorsteen • • • • •
Muur- of dakdoorvoer • • • • •
Regeling (apart te bestellen)

Programmeerbare kamerthermostaat met draad • • • • •
Draadloze programmeerbare kamerthermostaat • • • • •
Niet-programmeerbare kamerthermostaat • • • • •
Buitenvoeler • • • • •

MODELLEN

Afmetingen en gewicht: H = Hoogte, B = Breedte, D = Diepte

MCR 24/BS 130

Verwarmingsketel

H 670 mm
B 400 mm
D 300 mm
90 kg maxi

Boiler

H 912 mm
Ø 570 mm

MCR 24/BS 80

Verwarmingsketel

H 670 mm
B 400 mm
D 300 mm
90 kg maxi

Boiler

H 880 mm
Ø 427 mm
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MCR 24
MCR 24/28 MI
MCR 30/35 MI
MCR 34/39 MI

H 670 mm
B 400 mm
D 300 mm
29 kg tot 33 kg

H 900 mm
B 600 mm
D 446 mm
61 kg

MCR 24/28 BIC
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Verminderd 
verbruik

tot 

40%*

Belasting- 
voordeel

tot 

40%

Minder uitstoot 
van CO2

tot 

-3,9
ton

De Dietrich baseert zich reeds 3 eeuwen op volgende belangrijke waarden: kwaliteit, betrouwbaarheid, duurzaamheid.
De Dietrich geeft om het milieu en uw comfort en biedt de mogelijkheid om traditionele en hernieuwbare energiebronnen 
te combineren , dankzij multi-energie systemen die onze planeet beschermen. De verwarmingstoestellen van De Dietrich 
volgen steeds de nieuwste ontwikkelingen en genieten een optimale kwaliteit, dankzij de inzet van 2400 gespecialiseerde 
medewerkers in een bedrijf met een lange traditie.

De Dietrich : de keuze van Duurzaam  Comfort ®

EEN MERK STRENG VOOR ZICHZELF

EASYLIFEEASYLIFE

VivadensVivadens C o n d e n s a t i e  G a s w a n d k e t e l

VivadensVivadens
EASYLIFEEASYLIFE

E A S Y L I F E  :  H E T  V O O R N A A M S T E  I S  B E S P A R E N

  IK HEB THUIS WEINIG
PLAATS, IK HEB
EEN COMPACTE
VERWARMINGSKETEL
NODIG! 

Uw installateur:
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  DE ESSENTIE
VAN CONDENSATIE
EENVOUDIG TOE TE PASSEN

U hoeft niet meer te kiezen tussen energiebesparing en warm water 
naar believen, compacte afmetingen en een aantrekkelijke prijs! 
Met de Vivadens wandketel heeft u alles in één! 
Deze ketel heeft een uitzonderlijke kwaliteit/prijs-verhouding en 
combineert de condensatietechnologie met het comfort van aard- 
en propaangas als brandstof. Innovatie in gecondenseerde vorm! 

De door De Dietrich ontwikkelde condensatietechnologie garandeert u een 
aanzienlijke energiebesparing. 

• Een energiebesparing tot 30% ten opzichte van een gewone verwarmingsketel* 

•  De inox brander zorgt voor een schone en zuivere verbranding en een lage 
uitstoot van NOx en CO. 

•  Het verwarmingslichaam uit inox is zeer corrosiebestendig en bestand tegen 
temperatuurschommelingen. 

  CONDENSATIE OM MEER GELD TE BESPAREN

MCR 24 kW  
met boiler van 80 l

MCR MI

Vivadens garandeert u het comfort van een grote hoeveelheid sanitair warm water met een stabiele temperatuur. 

• Een uitzonderlijke debiet: tot 19 liter/minuut voor een gelijktijdige aftap in keuken en badkamer.

•  Sanitair warm water aan de gewenste  temperatuur dankzij de DietriTurbo Vivadens (voor de MCR MI-versies met 
ogenblikkelijk SWW-productie).

•  Zuiver water dankzij de emaillaag met een hoog kwartsgehalte aan de binnenzijde van de boilers (MCR  BS 80 l of SR 130 l) 
en dankzij de boiler in inox voor de MCR BIC 40 l.

• Een lange levensduur voor de geëmailleerde boilers, dankzij de magnesiumanode die de boiler tegen corrosie beschermt. 

  EENVOUD 
IN ACTIE

De Vivadens verwarmingsketels zijn voorzien van een zeer 
eenvoudig bedieningspaneel waarmee u onmiddellijk 
naar het essentiële gaat:

•  6 bedieningsknoppen, een Aan/Uit-knop en een 
manometer met wijzer. 

•  Een groot verlicht LCD-scherm

•  De mogelijkheid een klassieke kamerthermostaat of een 
OpenTherm modulerende kamerthermostaat aan te 
sluiten

  EEN PERFECTE 
INTEGRATIE OM 
PLAATS TE WINNEN

MCR 24 kW  
met boiler 
van 130 l

*  Verwarmingsketel van 18 tot 20 jaar, gebouwd volgens de gewone technologie, zonder regeling en zonder programmering

MCR BIC 
met 
geïntegreerde 
boiler van 40 l

400 mm
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Met De Dietrich kunt u de Vivadens combineren met andere energiebronnen (warmtepomp, hout, 
zonne-energie...) en een effi ciënt en zuinig multi-energie
systeem ontwerpen. En u profi teert van talrijke voordelen:

• Tot 60% gratis warm water met de zonne-energie

•  Bescherming van de planeet

MCR 24 kW

EASYLIFEEASYLIFE

VivadensVivadens

Een eenvoudige 
bediening

VOORDEEL

Vivadens is ideaal voor kleine ruimtes en is eenvoudig in te bouwen op 
de meest smalle plaatsen: 

•  Zeer compacte afmetingen: 670 mm hoog, 400 mm breed en 
300 mm diep. 

• Licht in gewicht, slechts 30 kg

•  Verschillende mogelijkheden qua 
rookgasaansluiting.

• Geluidsarm

Eenvoudig 
in onderhoud

VOORDEEL

Uitbreidings-
mogelijkheden

VOORDEEL

Een hoog rendement 
tot 109%

VOORDEEL

  VEEL WARM WATER
EN COMFORT VOOR IEDEREEN

  BESPAAR NOG MEER GELD DOOR MEERDERE
ENERGIEBRONNEN TE COMBINEREN

Appartement Woning

Verwarming alleen oppervlakte < 120 m2 oppervlakte < 120 m2

MCR 24 ● ●

Verwarming + sanitair warm
oppervlakte < 90 m2

 
oppervlakte > 90 m2 oppervlakte < 90 m2 oppervlakte > 90 m2

 
normaal gebruik

 
intensief gebruik

MCR 24/28 MI ● ●

MCR 30/35 MI ● ● ●

MCR 34/39 MI ● ● ● ●

MCR 24/28 BIC met ingebouwde boiler van 40 l ● ● ● ●

MCR 24 met een boiler van 80 l ● ● ● ● ●

MCR 24 met een boiler van 130 l ● ● ● ●

BEPAAL WAT UW BEHOEFTEN ZIJN
Deze informatie wordt slechts ter indicatie gegeven voor standaard woningen. 
Neem altijd de aanbevelingen van uw verwarmingsinstallateur in acht, hij zal u de 
beste oplossing kunnen geven voor uw project. 

   VOOR EEN
 GESLAAGD VERWARMINGSPROJECT
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De beste investering op het gebied 
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24/28 MI
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Verwarming alleen •
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Aansluiting
Schoorsteen • • • • •
Muur- of dakdoorvoer • • • • •
Regeling (apart te bestellen)

Programmeerbare kamerthermostaat met draad • • • • •
Draadloze programmeerbare kamerthermostaat • • • • •
Niet-programmeerbare kamerthermostaat • • • • •
Buitenvoeler • • • • •

MODELLEN

Afmetingen en gewicht: H = Hoogte, B = Breedte, D = Diepte
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H 670 mm
B 400 mm
D 300 mm
90 kg maxi
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B 400 mm
D 300 mm
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B 400 mm
D 300 mm
29 kg tot 33 kg

H 900 mm
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verbruik

tot 
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Belasting- 
voordeel

tot 
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Minder uitstoot 
van CO2

tot 

-3,9
ton
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te combineren , dankzij multi-energie systemen die onze planeet beschermen. De verwarmingstoestellen van De Dietrich 
volgen steeds de nieuwste ontwikkelingen en genieten een optimale kwaliteit, dankzij de inzet van 2400 gespecialiseerde 
medewerkers in een bedrijf met een lange traditie.
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  DE ESSENTIE
VAN CONDENSATIE
EENVOUDIG TOE TE PASSEN

U hoeft niet meer te kiezen tussen energiebesparing en warm water 
naar believen, compacte afmetingen en een aantrekkelijke prijs! 
Met de Vivadens wandketel heeft u alles in één! 
Deze ketel heeft een uitzonderlijke kwaliteit/prijs-verhouding en 
combineert de condensatietechnologie met het comfort van aard- 
en propaangas als brandstof. Innovatie in gecondenseerde vorm! 

De door De Dietrich ontwikkelde condensatietechnologie garandeert u een 
aanzienlijke energiebesparing. 

• Een energiebesparing tot 30% ten opzichte van een gewone verwarmingsketel* 

•  De inox brander zorgt voor een schone en zuivere verbranding en een lage 
uitstoot van NOx en CO. 

•  Het verwarmingslichaam uit inox is zeer corrosiebestendig en bestand tegen 
temperatuurschommelingen. 

  CONDENSATIE OM MEER GELD TE BESPAREN

MCR 24 kW  
met boiler van 80 l

MCR MI

Vivadens garandeert u het comfort van een grote hoeveelheid sanitair warm water met een stabiele temperatuur. 

• Een uitzonderlijke debiet: tot 19 liter/minuut voor een gelijktijdige aftap in keuken en badkamer.

•  Sanitair warm water aan de gewenste  temperatuur dankzij de DietriTurbo Vivadens (voor de MCR MI-versies met 
ogenblikkelijk SWW-productie).

•  Zuiver water dankzij de emaillaag met een hoog kwartsgehalte aan de binnenzijde van de boilers (MCR  BS 80 l of SR 130 l) 
en dankzij de boiler in inox voor de MCR BIC 40 l.

• Een lange levensduur voor de geëmailleerde boilers, dankzij de magnesiumanode die de boiler tegen corrosie beschermt. 

  EENVOUD 
IN ACTIE

De Vivadens verwarmingsketels zijn voorzien van een zeer 
eenvoudig bedieningspaneel waarmee u onmiddellijk 
naar het essentiële gaat:

•  6 bedieningsknoppen, een Aan/Uit-knop en een 
manometer met wijzer. 

•  Een groot verlicht LCD-scherm

•  De mogelijkheid een klassieke kamerthermostaat of een 
OpenTherm modulerende kamerthermostaat aan te 
sluiten

  EEN PERFECTE 
INTEGRATIE OM 
PLAATS TE WINNEN

MCR 24 kW  
met boiler 
van 130 l

*  Verwarmingsketel van 18 tot 20 jaar, gebouwd volgens de gewone technologie, zonder regeling en zonder programmering

MCR BIC 
met 
geïntegreerde 
boiler van 40 l

400 mm
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Met De Dietrich kunt u de Vivadens combineren met andere energiebronnen (warmtepomp, hout, 
zonne-energie...) en een effi ciënt en zuinig multi-energie
systeem ontwerpen. En u profi teert van talrijke voordelen:

• Tot 60% gratis warm water met de zonne-energie

•  Bescherming van de planeet

MCR 24 kW

EASYLIFEEASYLIFE

VivadensVivadens

Een eenvoudige 
bediening

VOORDEEL

Vivadens is ideaal voor kleine ruimtes en is eenvoudig in te bouwen op 
de meest smalle plaatsen: 

•  Zeer compacte afmetingen: 670 mm hoog, 400 mm breed en 
300 mm diep. 

• Licht in gewicht, slechts 30 kg

•  Verschillende mogelijkheden qua 
rookgasaansluiting.

• Geluidsarm

Eenvoudig 
in onderhoud

VOORDEEL

Uitbreidings-
mogelijkheden

VOORDEEL

Een hoog rendement 
tot 109%

VOORDEEL

  VEEL WARM WATER
EN COMFORT VOOR IEDEREEN

  BESPAAR NOG MEER GELD DOOR MEERDERE
ENERGIEBRONNEN TE COMBINEREN

Appartement Woning

Verwarming alleen oppervlakte < 120 m2 oppervlakte < 120 m2

MCR 24 ● ●

Verwarming + sanitair warm
oppervlakte < 90 m2

 
oppervlakte > 90 m2 oppervlakte < 90 m2 oppervlakte > 90 m2

 
normaal gebruik

 
intensief gebruik

MCR 24/28 MI ● ●

MCR 30/35 MI ● ● ●

MCR 34/39 MI ● ● ● ●

MCR 24/28 BIC met ingebouwde boiler van 40 l ● ● ● ●

MCR 24 met een boiler van 80 l ● ● ● ● ●

MCR 24 met een boiler van 130 l ● ● ● ●

BEPAAL WAT UW BEHOEFTEN ZIJN
Deze informatie wordt slechts ter indicatie gegeven voor standaard woningen. 
Neem altijd de aanbevelingen van uw verwarmingsinstallateur in acht, hij zal u de 
beste oplossing kunnen geven voor uw project. 

   VOOR EEN
 GESLAAGD VERWARMINGSPROJECT
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 GESLAAGD VERWARMINGSPROJECT
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Het volledige gamma volddoet

aan de HR-TOP eisen

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

  ENERGIE
BESPAREN
IS ESSENTIEEL
VOOR MIJN GEZIN! 

Ontdek alle voordelen van condensatie:
•  Geoptimaliseerde prestaties: 
een rendement tot 109%!

•  Een aanzienlijk lagere 
energierekening

•  Een milieuvriendelijke oplossing
met een lage uitstoot
aan verontreinigende
stoffen

  VOOR MIJN
COMFORT
WIL IK VEEL
WARM WATER! 

Vivadens, dat is de garantie van:
•  Een stabiele temperatuur
•  Een onmiddellijk
aangenaam
gevoel

•  De beschikking 
over een grote 
hoeveelheid 
warm water

•  Deze is overal in te bouwen, dankzij zijn 
uitzonderlijk compacte afmetingen.

•  Hij blijft discreet met zijn strakke vormgeving. 
•  Hij is zeer licht in gewicht.

>> Gegarandeerd hoog rendement
>> Warm water in overvloed
>> Eenvoudig in te bouwen

De beste investering op het gebied 
van condensatie

MCR
24

MCR 
24/28 BIC

MCR 
24/28 MI

MCR 
30/35 Ml

MCR 
34/39 MI

Gas Aard- en propaangas

Vermogen verwarming 25,3 kW 25,3 kW 25,3 kW 31,6 kW 35,9 kW

Vermogen sanitair warm water - 28 kW 28 kW 35 kW 39 kW

Type verwarmingsketel Condensatie

Functies
Verwarming alleen •
Verwarming + onmiddellijk warm water • • •
Verwarming + warmwateropslag

Met ingebouwde boiler van 40 l •
Met boiler 80 l •
Met boiler 130 l •

Aansluiting
Schoorsteen • • • • •
Muur- of dakdoorvoer • • • • •
Regeling (apart te bestellen)

Programmeerbare kamerthermostaat met draad • • • • •
Draadloze programmeerbare kamerthermostaat • • • • •
Niet-programmeerbare kamerthermostaat • • • • •
Buitenvoeler • • • • •

MODELLEN

Afmetingen en gewicht: H = Hoogte, B = Breedte, D = Diepte

MCR 24/BS 130

Verwarmingsketel

H 670 mm
B 400 mm
D 300 mm
90 kg maxi

Boiler

H 912 mm
Ø 570 mm

MCR 24/BS 80

Verwarmingsketel

H 670 mm
B 400 mm
D 300 mm
90 kg maxi

Boiler

H 880 mm
Ø 427 mm
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MCR 24
MCR 24/28 MI
MCR 30/35 MI
MCR 34/39 MI

H 670 mm
B 400 mm
D 300 mm
29 kg tot 33 kg

H 900 mm
B 600 mm
D 446 mm
61 kg

MCR 24/28 BIC
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Verminderd 
verbruik

tot 

40%*

Belasting- 
voordeel

tot 

40%

Minder uitstoot 
van CO2

tot 

-3,9
ton

De Dietrich baseert zich reeds 3 eeuwen op volgende belangrijke waarden: kwaliteit, betrouwbaarheid, duurzaamheid.
De Dietrich geeft om het milieu en uw comfort en biedt de mogelijkheid om traditionele en hernieuwbare energiebronnen 
te combineren , dankzij multi-energie systemen die onze planeet beschermen. De verwarmingstoestellen van De Dietrich 
volgen steeds de nieuwste ontwikkelingen en genieten een optimale kwaliteit, dankzij de inzet van 2400 gespecialiseerde 
medewerkers in een bedrijf met een lange traditie.

De Dietrich : de keuze van Duurzaam  Comfort ®

EEN MERK STRENG VOOR ZICHZELF

EASYLIFEEASYLIFE

VivadensVivadens C o n d e n s a t i e  G a s w a n d k e t e l

VivadensVivadens
EASYLIFEEASYLIFE

E A S Y L I F E  :  H E T  V O O R N A A M S T E  I S  B E S P A R E N

  IK HEB THUIS WEINIG
PLAATS, IK HEB
EEN COMPACTE
VERWARMINGSKETEL
NODIG! 

Uw installateur:
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