Remeha Calenta

Remeha Calenta serie

Het meest doordachte cv-ketel concept!
De meest doordachte cv-ketel ooit. Een hypermoderne HR-wandketel, die zowel in combi- als in
solo-uitvoering kan worden geleverd (resp. mét en zonder warmwater-voorziening).
Betrouwbaarheid en optimale prestaties gaan bij dit toestel hand in hand, voor onbezorgde
warmte en warm water. Een absolute kwaliteitsketel, die weinig onderhoud nodig heeft.

Toprendement en prestaties
Het kloppend hart van de Calenta is een unieke, uiterst compacte warmtewisselaar van
gietaluminium: de Ultra Responsive Heat Exchanger. Deze is door zijn kleine afmetingen in
staat zeer snel warmte te leveren. Bij de combiketel betekent dit ook een royale hoeveelheid
tapwater van een stabiele temperatuur. De Calenta behaalt, in combinatie met de iSense
kamerthermostaat
, het hoogste jaartaprendement van alle ketels in zijn segment: 91,4%. De ketel is verder
voorzien van een modulerende pomp die garant staat voor een laag elektriciteitsverbruik en een
hoog rendement over het gehele belastingsbereik. Bovendien behoort stromingsgeluid in de
radiatoren hierdoor definitief tot het verleden: de volumestroom van het cvwater wordt
aangepast aan de warmtevraag, met lagere stromings-snelheden en dus geruisloze verwarming
als resultaat.
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Weinig onderhoud
Ook voor uw installateur is de Remeha Calenta een ideale HR-ketel. Het toestel is flexibel in
zijn toepassingen, eenvoudig te installeren en zeer servicevriendelijk. U heeft zelf nauwelijks
omkijken naar het toestel.

Remeha Calenta en Remeha iSense: de winnende combinatie!
De Calenta is universeel toepasbaar, maar vormt een extra comfortabele combinatie met de
Remeha
i
Sense. De
i
Sense is een revolutionaire nieuwe kamerthermostaat/regelaar, die uitblinkt door een intuïtieve
bediening, maar ook door de unieke manier waarop hij communiceert met de cv-ketel. Als de
Calenta bijvoorbeeld constateert dat er water bijgevuld moet worden, kunt u dat zelfs in de
woonkamer aflezen. Net als de Calenta heeft ook de
i
Sense een groot display: zodra u de
i
Sense bedient, treedt het blauwe backlight in werking voor een duidelijke schermweergave. De
i
Sense werkt met scrollmenu’s en duidelijke hulpteksten, zodat de bediening vrijwel vanzelf
wijst. De Remeha
i
Sense kan ook als weersafhankelijke regelaar worden gebruikt en dan zelfs geheel
geïntegreerd in de Calenta: ketel en regelaar vormen dan één fraai geheel.

Alle prijzen zijn incl. montage en benodigde materialen.
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Remeha Calenta CW6

De serie compleet!
De Calenta CW6 is in de Calenta serie het absolute topmodel. Wie prijs stelt op vrijwel
onbeperkt warmwatercomfort, bijvoorbeeld voor een stortdouche of een royaal ligbad, beschikt
met de Remeha Calenta CW6 over een eigen, onuitputtelijke warmwaterbron.

Remeha heeft in de Calenta uiterst innovatieve technologie toegepast, zoals een zeer
compacte gietaluminium warmtewisselaar die door zijn kleine afmetingen heel snel royaal warm
water levert. De ingebouwde boiler heeft een inhoud van 40 liter. Eindeloos comfort, als u
gehecht bent aan uw badkamercomfort. De Calenta CW6 kan maar liefst 20 liter water per
minuut leveren op een temperatuur van 40°C. Daarmee vult u binnen 10 minuten een meer dan
royaal ligbad.

Elke ketel in de Calenta serie heeft bovendien een handig meldingssysteem: de ketel informeert
u op het eigen blauwe LCD-display of zelfs via de iSense kamerthermostaat als er water moet
worden bijgevuld.
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Weinig onderhoud
Ook voor uw installateur is de Remeha Calenta een ideale HR-ketel. Het toestel is flexibel in zijn
toepassingen, eenvoudig te installeren en zeer servicevriendelijk. U heeft zelf nauwelijks
omkijken naar het toestel.

Remeha Calenta en Remeha iSense: de winnende combinatie!
De Calenta is universeel toepasbaar, maar vormt een extra comfortabele combinatie met de Re
meha
i
Sense
.
De
i
Sense is een revolutionaire nieuwe kamerthermostaat/regelaar, die uitblinkt door een intuïtieve
bediening, maar ook door de unieke manier waarop hij communiceert met de cv-ketel. Als de
Calenta bijvoorbeeld constateert dat er water bijgevuld moet worden, kunt u dat zelfs in de
woonkamer aflezen. Net als de Calenta heeft ook de
i
Sense een groot display: zodra u de
i
Sense bedient, treedt het blauwe backlight in werking voor een duidelijke schermweergave. De
i
Sense werkt met scrollmenu’s en duidelijke hulpteksten, zodat de bediening vrijwel vanzelf wijst.
De Remeha
i
Sense kan ook als weersafhankelijke regelaar worden gebruikt en dan zelfs geheel
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geïntegreerd in de Calenta: ketel en regelaar vormen dan één fraai geheel.

Alle prijzen zijn incl. montage en benodigde materialen.
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