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Remeha Aqua Plus/Pro
Een ruime hoeveelheid warmwater in een handomdraai
Deze nieuwe sanitair warmwaterbereiders bestaan uit roestvast stalen boilervaten in
verschillende volumes met een ingebouwde verwarmingsspiraal. Deze Remeha
warmwaterbereiders zijn uitstekend te combineren met elke verwarmingsketel als
staande boiler onder of naast een gaswandketel of hangend aan de muur.

Alle winstpunten van de
performante warmwater
bereiders op een rij:
›
›
›
›
›
›
›

Op deze manier hebt u altijd en overal een royale hoeveelheid aan sanitair warmwater
ter beschikking. Ideaal voor een bad, regendouche of indien er op meerdere plaatsen
samen warm water beschikbaar moet zijn.

Hoog comfort, altijd een royaal volume aan 		
warmwater beschikbaar
Onderhoudsarm en duurzaam: 10 jaar garantie
op de boilerkuip
Overal toepasbaar: verkrijgbaar met een volume
van 125 tot 300 liter, met boven- of zijaansluitingen
Universele montage: eenvoudig aan de wand of
op de vloer geplaatst (afhankelijk van het model)
Ecolabel sanitair warmwater Aqua Plus: C
Ecolabel sanitair warmwater Aqua Pro: B
Pakketlabel sanitair warmwater A of B mogelijk
in combinatie met onze efficiënte 			
verwarmingsketels en regelingen !

Remeha Aqua Plus

Sanitaire warmwaterbereiders

Remeha Aqua Pro

Ideale toepassing*
Warm water op de vloer of aan de wand

Deze warmwaterbereiders zijn perfect inzetbaar in elk type

De Remeha Aqua Plus werd ontworpen als ideale partner van elke solo wandketel: dankzij zijn bovenaansluitingen
en vloerstaand ontwerp vormt deze boiler als het ware één element met de verwarmingsketel én volstaat één korte
leidingset om de twee met elkaar te verbinden. Warmwaterbereiders uit de Remeha Aqua Pro reeks kunnen zowel
als wandmodel en vloermodel geplaatst worden: De 100 en 150 liter variant wordt standaard geleverd met een
handige muurbeugel, de Aqua Pro 200 en 300 zijn eerder geschikt voor vloermontage.

middelgrote tot grote woning. In een groter gezin of waar
eenvoudigweg een royaal warmwatercomfort gewenst is
(combinatie van (regen)douche, bad, ...) voelen deze boilers
zich het beste thuis.

Remeha Aqua Plus
De compacte Remeha Aqua Plus heeft een waterinhoud van 125 liter, een breedte van
43cm en is slechts 94cm hoog. Deze boiler is voorzien van boven aansluitingen om zo een
rechtstreekse verbinding te maken met elke gaswandketel. Een zeer hoogwaardige inox
kuip en stevig gedimensioneerde spiraalwarmtewisselaar leveren een uitwisselingsvermogen
van 40 kW. Daarnaast is de Remeha Aqua Plus zeer eenvoudig en snel te plaatsen dankzij
de gekleurde herkenbare aansluitingen. Door de afwezigheid van een anode is hij zeer
onderhoudsvriendelijk.

Remeha Aqua Pro
Deze warmwaterbereider is ideaal te installeren zowel staande als een
hangende configuratie, onder of naast elke verwarmingsketel. Indien u
kiest voor een wandmontage kiest u best voor de Remeha Aqua Pro
in zijn 100 of 150 liter variant. De Remeha Aqua Pro 200 en 300 liter
zijn, vanwege het gewicht wanneer gevuld met water, beter geschikt
om op de vloer te plaatsen.

Types & technische gegevens
Type sww-bereider

Eenheid

Plaatsing

De Remeha Aqua Pro kan uitgerust worden met een elektrische
weerstand van 2,7 kW. De Aqua Pro heeft een waterinhoud van 100
tot 300 liter, net zoals de Remeha Aqua Plus bestaat het lichaam
uit een boilerkuip en een spiraalvormige wisselaar in inox (30 kW).
De Remeha Aqua Pro is zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig te
installeren dankzij de gekleurde met iconen aangeduide aansluitingen
aan de zijkant van de boiler. Deze warmwaterbereider heeft de
mogelijkheid tot aansluiten in een circulatieleiding configuratie.

Remeha Aqua Plus/Pro
Aqua Plus 125s

Aqua Pro 100

Aqua Pro 150

Aqua Pro 200

Aqua Pro 300

Hangend

Staand/hangend

Staand/hangend

Staand/hangend

Staand/hangend
300

Inhoud

liter

125

100

150

200

Vermogen

kW

40

30

30

30

30

Nettogewicht (leeg)

kg

30

25

31

38

60

Gewicht (gevuld)

kg

130

125

181

238

360

Afmetingen (hoogte)

mm

947

789

1095

1480

2046

Afmetingen (diameter)

mm

550

546

546

546

546

De Remeha Calenta in
combinatie met
Remeha Aqua Plus
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