EEN NIEUW INNOVEREND
CONCEPT,
IK GA ERVOOR !
• De Naneo concentreert zich op de
essentie
• Alle voordelen van de
condensatietechniek gebald in een
compact toestel
• Een lagere energiefactuur
dankzij
de condensatietechniek
• Een verminderde uitstoot
van broeikasgassen
• Een uitzonderlijke
verhouding prijs/kwaliteit
• Een hedendaags design

Naneo

IK WIL EEN EENVOUDIGE

WARMTE POMPE N

EN COMPACTE KETEL

EMC-M
24 PLUS*

MODELLEN

* Verkrijgbaar eind 2013

Gas
Vermogen verwarming
Vermogen sanitair warmwater
Uitvoering van de ketel
Functies

• De Naneo is de meest compacte ketel op de
markt
• Gemakkelijk te bedienen
dankzij het vereenvoudigde
bedieningsbord
• Volledig afgeregeld voor
een snelle en gemakkelijke
ingebruikname

Aardgas of propaan

6,1 tot 24,8 kW

6,1 tot 24,8 kW

8,5 tot 35,7 kW

-

27,5 kW

37,8 kW

•

Enkel verwarming

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Verwarming + instant sanitair warmwater

Naneo
CONDENSERENDE

GASWANDKETEL

EASYLIFE

Verwarming + externe boiler

•
•

Met 80 l naaststaande boiler

Schouw
Gedwongen afvoer

Regelingen (optioneel)
Modulerende kamerthermostaat (met draad)

** In vergelijking met een ketel van 18 tot 20 jaar oud zonder regeling
* Met de EMC-M BS 130

Buitenvoeler

Afmetingen en gewichten : H = hoogte, B = breedte, D = diepte
H 55,4 cm
B 36,8 cm
D 36,4 cm
81 kg
Boiler :
H 91,2 cm • ø 57 cm

H 55,4 cm
B 36,8 cm
D 36,4 cm
25 tot 29 kg

EMC-M PLUS
EMC-M PLUS MI

EMC-M PLUS / BS 80

H 55,4 cm
B 36,8 cm
D 36,4 cm
81 kg
Boiler :
H 91,2 cm • ø 57 cm

EMC-M PLUS / BS 130

EEN MERK MET HOGE EISEN

De essentie van condensatie

Voor De Dietrich, sinds 3 eeuwen, slagen is een verlangen gebaseerd op echte waarden : kwaliteit, bedrijfszekerheid, duurzaamheid.
Met respect voor het milieu en uw comfort, beheerst De Dietrich de verschillende hernieuwbare energieën dankzij multienergiesystemen die de aarde beschermen. De verwarmingstoestellen ontworpen door De Dietrich zijn ook innoverend en van
hoogstaande kwaliteit en hebben een lange levensduur.

30%

>> Compact én performant
>> Maximaal besparen
>> Gebruiksvriendelijk

De Dietrich : uw keuze voor Duurzaam Comfort®

*

Het volledige gamma voldoet

energiebesparingen

aan de HR-TOP eisen

Verdeeld door
Van Marcke Logistics

Onbeperkt
warm water

200 L

www.vanmarcke.be

IS

B E S PA R E N

<< www.dedietrich.be >>

Ref. : SKU : D53828

VO O R N A A M ST E

Uw installateur :

Weggevoerdenlaan 5
B-8500 Kortrijk

in 10 min **

H ET

CON DE NSATI E OLI E/GAS

EMC-M
34-39 PLUS MI

Aansluiting rookgassen

• Een constante temperatuur in uw woning
• Een compact toestel met sanitair warm water met
een debiet tot 19 liter/minuut (EMC-M PLUS MI)
• Een snelle heropwarming van het
warmwatervolume bij herhaaldelijke afname
warm sanitair water

:

EMC-M
24-28 PLUS MI

Condensatie

Met 130 l boiler onder de ketel

WIJ WENSEN
COMFORT OP ELK
MOMENT

E ASY L I F E

HOUT

EASYLIFE

Modulerende kamerthermostaat (draadloos)

tot

ZON N E SYSTE M E N

<< www.dedietrich.be >>
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Naneo
EASYLIFE

MAXIMAAL BESPAREN
ZONDER AAN COMFORT
IN TE BOETEN

EENVOUDIG EN SNEL
TE INSTALLEREN
Naneo rijmt perfect met simplissimo ! Met zijn vooraf ingestelde en zijn complete
geïntegreerde uitrusting is hij snel en eenvoudig te plaatsen, zelfs in een heel kleine
ruimte.

Met de condensatietechnologie combineert u besparingen met krachtige
prestaties:
• Hoog rendement tot 109% dankzij de recuperatie van warmte
uit de rookgassen van de verbranding
• Tot 30% energiebesparing ten opzichte van een klassieke
verwarmingsketel*.
• Een efficiëntie warmteuitwisseling dankzij het warmtelichaam uit
aluminium-silicium.
• Modulerende brander tussen de 24 en 100%
die het vermogen aangepast aan de behoefte.

UW VOORDEEL
Tot 30%
energie
besparing

• Compacte afmetingen : 55 cm hoog, 37 cm breed, 36 cm diep.
• Uiterst licht : 25 kg. Eén persoon volstaat voor de montage.
• Discreet: De Naneo laat zich overal monteren met z’n sobere design.
• Schouwaansluiting of gedwongen afvoer.

VOORDEEL
Het compactste toestel
in de markt

* Ketel met klassieke technologie van 18 tot 20 jaar oud
zonder regeling of programmatie

EENVOUDIG TE
BEDIENEN

VOLOP WARM WATER
Warm water in overvloed, aan een stabiele temperatuur, op het moment
dat u het wenst, dat is Naneo:
- Een versie met ongenblikkelijke sanitair warm water productie met een debiet
van 19 liter per minuut*, maximale prestaties in een miniformaat.
- 20 litter per minuut, dankzij de combinatie met de 130 liter boiler
- Zuiver water : de boiler is binnenin beschermd door een emaillaag met hoog
kwartsgehalte.
- Verlengde levensduur van de boiler dankzij de anode in magnesium,
deze beschermd de boiler tegen corosie.

UW VOORDEEL
Een debiet tot
20 liter /minuut

* Voor de EMC-M 34-39 PLUS MI

NAN EO :
DE CON DE NSATI E KETE L

H E R U I TG E VO N D E N !

Woning
oppervlakte < 120 m2

•

•

EMC-M PLUS

Verwarming +
sanitair warmwater
EMC-M 24/28 PLUS MI

Besparen, prestaties, comfort, eenvoud.. in één woord: het is Naneo ! Een totaal
nieuw innoverend ketelconcept die u de essentie van het condenseren garandeerd;
u verbruikt minder, uw energiefactuur daalt. Voor verwarming en de aanmaak van
sanitair warm water onderscheid de Naneo zich door sterke prestaties te leveren
met een uiterst compact toestel. Naneo, simpelweg helemaal voor u bedacht.

Appartement
oppervlakte < 120 m2

oppervlakte < 90 m2

•

EMC-M 34/39 PLUS MI
EMC-M 24 PLUS* met sww-boiler 80 l
EMC-M 24 PLUS* met sww-boiler 130 l

oppervlakte > 90 m2

•

opp. < 90 m2

opp. > 90 m2

normaal gebruik

intensief gebruik

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Een modulerende programmeerbare kamerthermostaat (in
optie) garandeert u een constante comforttemperatuur op de
momenten dat u het wenst. Voor een maximale besparing is ook
een buitenvoeler (in optie) verkrijgbaar.

* Verkrijgbaar eind 2013

Deze informatie is indicatief. Het is noodzakelijk om uw installateur centrale verwarming te raadplegen die uw de ideale oplossing zal
aanbieden voor uw project.

•

Om nog meer te besparen kan u de Naneo combineren met
een zonneboiler in combinatie met de D230 zonnepanelen.
De Naneo voldoet ook
aan de strengste normen.

U kan dus één van deze regelingen kiezen, in 2 comfort niveaus :
- modulerende kamerthermostaat
- kamerthermostaat in combinatie met een buitenvoeler

VOORDEEL
Eenvoudige
bediening.

BEPAAL UW BEHOEFTE
Enkel verwarming

De Naneo laat zich eenvoudig bedienen. Eén draaiknop om de
verwarmingstemperatuur in te stellen en één draiaiknop om de
gewenste sanitair warm water temperatuur in te stellen.

MEER BESPAREN
DANKZIJ
MULTI-ENERGIE
OPLOSSINGEN

VOORDEEL
Een oplossing
voor elke
installatie
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