Remeha
Gas 210
Eco PRO
87, 120, 166 & 200 kW
Voor de meest
professionele installaties

Compacte techniek
met brede
toepasbaarheid

Remeha Gas 210 Eco
De Remeha Gas 210 Eco PRO is een compacte
staande ketel die wordt gekenmerkt door een groot
modulatiebereik en optimale prestaties, gecombineerd
met vele gebruiks- en toepassingsmogelijkheden.
De ketel wordt compleet geassembleerd, volledig
vooringesteld en getest geleverd. Door z’n uitermate
geringe afmetingen en lage gewicht is de ketel
eenvoudig transporteerbaar en in het ketelhuis te
plaatsen. En met een opstellingsoppervlakte van slechts
0,5 m2 neemt het toestel slechts een minimale ruimte in
beslag.

Flexibel
De moderne toestelbesturing, Remeha’s ComfortMaster, zorgt voor een
flexibele inpassing in iedere installatie. De besturing is installatieadaptief
en past dus de werking van het toestel aan de situatie aan. Zo zijn er geen
maatregelen nodig om de ketel tegen een te lage waterdoorstroming te
beveiligen.

Installatie- en servicevriendelijk
Er werd niet alleen veel aandacht besteed aan de installatievriendelijkheid
en -flexibiliteit, ook qua servicevriendelijkheid blinkt het toestel uit.
Typerend zijn de zo weinig mogelijk, overzichtelijk geplaatste onderdelen
die – ondanks de uitermate compacte bouwwijze – eenvoudig bereikbaar
en (eventueel) bedienbaar zijn.

Geluidsarm
De Remeha Gas 210 Eco PRO doet z’n werk zeer geruisarm. Hierdoor kan
het toestel ook op geluidkritische plaatsen worden opgesteld, vrijwel altijd
zonder dat geluidsreducerende maatregelen nodig zijn.
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Opbouw van de
Gas 210 Eco PRO
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1.

Rookgasafvoer

2. Brander
3. Warmtewisselaar
4. Condensverzamelbak
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5. Venturi
6. Ventilator
7. Gasaansluiting
8. Retouraansluiting
9. Aanvoeraansluiting
10. Display
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11. Luchtinlaat
12. Inbouwmogelijkheid
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regelaar
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iSense, de slimste
kamerthermostaat
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De hypermoderne, slimme
regelaar, de Remeha iSense, is
het resultaat van aandachtig
luisteren naar de wensen van
installateur en eindgebruiker.
De bediening van de iSense is
zeer eenvoudig. Met slechts
twee drukknoppen en één druk/
draaiknop vindt iedereen intuitief zijn weg door de overzichtelijke scrollmenu’s. De werking
van deze regelaar is nauw afgestemd op de Remeha verwarmingsketels en garandeert een
optimale samenwerking met de
besturing van de ketel.

200 kW
op minder
dan 0,5 m2
0,4 m

Extra beveiliging

1,2 m
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De Remeha Gas 210 Eco PRO
is uitgebreid beveiligd tegen
allerlei mogelijke storingen. Zo
heeft het toestel o.a. een ingebouwde vorst-, watergebreken maximaalbeveiliging.

Het resultaat van continue productontwikkeling
• Modulerende vermogensregeling tussen 18 en 100 %
• Warmtewisselaar uit corrosiebestendige gietaluminium leden
• Premix Low NOx verbrandingstechniek met gas/luchtkoppeling
• Compleet gemonteerd en vooringesteld geleverd
• Uitermate compact: een opstellingsoppervlakte van slechts 0,5 m2
• Laag gewicht
• Overzichtelijk, eenvoudig bedieningspaneel met lcd-display
met symbolen
• Laag elektriciteitsverbruik
• Naar keuze als ‘open’ toestel (type B) of ‘gesloten’ toestel
(type C) toepasbaar
• Alle regel- en beveiligingsapparatuur binnen de bemanteling
• Voorzien van Remeha’s ComfortMaster: een geavanceerde, zich aan
de installatie aanpassende ketelbesturing voor een betrouwbare
warmtelevering
• Eenvoudig toegankelijk voor onderhoud en service
• Weersafhankelijke regeling mogelijk d.m.v. interne stooklijn
• Tweede, “laag temperatuur” Retouraansluiting mogelijk
• Pompschakeling, vorstbeveiliging en watergebrekbeveiliging
• Standaard geschikt voor OpenTherm® regelaars
• Superzuinig en milieuvriendelijk

Remeha Gas 210 Eco PRO
Kan uitgerust worden met een gemotoriseerde rookgasklep
zodat overdrukcascade mogelijk is

Remeha komt overal
Remeha komt in heel Europa
over de vloer. In woonhuizen
en kantoren, maar ook in
projecten zoals bij Lotus Bakeries, Kinepolis bioscopen,
Ikea, S.M.A.K., VLOS, Nike,
Caterpillar, Zara…

Remeha condensatiespecialist

Garantie

Remeha is de Nederlandse condensatiespecialist

De Remeha Gas 210 Eco PRO condenserende gasketel

met de meeste ervaring in heel Europa op het vlak

is voorzien van een gietaluminium warmtewisselaar.

van condensatie. Ruim 30 jaar geleden ontwierp

Een warmtewisselaar die z’n betrouwbaarheid al vele

en fabriceerde Remeha zijn eerste condenserende

jaren bewezen heeft. En dat geeft

gasketels. Al deze expertise is verwerkt in een

vertrouwen. Remeha geeft dan ook

topgamma condenserende gasketels.

maar liefst 5 jaar garantie op de
warmtewisselaar en 2 jaar op de
overige onderdelen van de
Gas 210 Eco PRO.

Voor middelgrote en grote
projecten
PRO van:

… PROFESSIONALS
… PRODUCTIEF
… PROGRESSIEF
… PRODUCTONTWIKKELING

Remeha en het kwaliteitslabel
Remeha verwarmingsketels stoten een minimum aan milieuonvriendelijke
stoffen uit, zoals NOx en CO2, die verantwoordelijk zijn voor zure regen en
het broeikaseffect. Alle Remeha condenserende gasketels voldoen dan ook
ruimschoots aan het predikaat “ketel met een zuivere verbranding”. Tevens zijn alle
Remeha condenserende gasketels in het bezit van het Belgische kwaliteitslabel “HR
TOP” en het hoogste rendementslabel dat in Nederland toegekend kan worden aan
een verwarmingsketel, het rendementslabel ‘Gaskeur HR 107’.

Technische gegevens
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166 kW
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Algemeen
Aantal leden
Belastingsregeling
Nominaal vermogen (cv)

modulerend, 0-10 V of aan/uit
(80/60 °C) kW

16-87

22-120

29-166

39-200

(50/30 °C) kW

18-93

24-129

33-179

44-217

Gas- en rookgaszijdig
I2E(R)B, I3P

Gascategorie
Type-indeling i.v.m.
rookgasafvoer

B23, B23p, C13, C33, C43, C53, C83, C93

Cv-zijdig
Maximale watertemperatuur

°C

110

Bereik bedrijfstemperatuur

°C

20 - 90

Minimale water bedrijfsdruk

bar

0,8

Maximale water bedrijfsdruk

bar

6

Waterinhoud

liter

12

16

20

24

Waterzijdige weerstand
( T=20K)

kPa

16,5

13,5

17

18

Opgenomen vermogen min.

W

4

4

4

4

Opgenomen vermogen max.

W

125

193

206

317

kg

115

135

165

188

Elektrisch
Aansluitspanning

V/Hz 230/50

Overig
Gewicht excl. water
Geluidsniveau op 1 m afstand
van de ketel (gesloten
uitvoering)

≤ 59

mm

450 x 1200 x 1190

Remeha Mampaey nv
Koralenhoeve 10, B-2160 Wommelgem
T 03 230 71 06, F 03 230 11 53, info@remeha.be, www.remeha.be
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