Remeha Calenta Ace

Beschikbaar vanaf mei 2018

De slimste en warmste condenserende verwarmingsketel

Alle winstpunten van deze
intelligente ketel op een rij:
›
›
›
›
›
›

Compacte gaswandketel die zuinigheid combineert
met een performante regeling
Uitermate betrouwbaar
eSmart inside zorgt voor nog meer intelligentie
Installatie- en servicevriendelijk
Uitstekende kwaliteit en efficiëntie dankzij de 		
hoogwaardige componenten
Standaard sturing van meerdere verwarmingskringen
zoals vloerverwarming en radiatoren, zonder extra

›
›
›

De Remeha Calenta Ace is de intelligente condenserende gaswandketel met een ingebouwd
elektronicaplatform ‘eSmart’ waardoor deze Calenta Ace optimaal is voorbereid op een
‘connected’ en toekomstgerichte omgeving. Deze slimme verwarmingsketel is een hoogwaardig
toestel dat uitermate geschikt is voor installaties in grote appartementen, woningen, villa’s waar
één of meerdere verwarmingscircuits zoals radiatoren en vloerverwarming nodig zijn. Het is dé
ideale oplossing om ook de meer complexe installaties uitermate eenvoudig te maken.

Kwaliteit en efficiëntie hand in hand
Remeha denkt ook steeds aan een zo vlot mogelijke installatie en zorgeloos onderhoud. Zo is de
ophangbeugel voorzien van een afneembare waterpas, wat de installatie vereenvoudigt. De witte isolatie
en de geïntegreerde led verlichting aan de binnenzijde zorgen voor een perfecte toegang en zichtbaarheid
van elk onderdeel. De warmtewisselaar is dankzij de oppervlaktebehandeling onderhoudsvrij. Op vlak
van kwaliteit deed Remeha geen enkele concessie en is er gekozen voor uitsluitend hoogwaardige
componenten zoals de nieuwste messing hydroblokken. Alle onderdelen zijn bovendien vanaf de voorzijde
bereikbaar, voor een eenvoudig onderhoud. Technisch gezien is er gekozen voor een uitgebreide regelaar,
die standaard voorbereid is voor de sturing van meerdere verwarmingskringen

uitbreiding
Krachtige combi-toestellen voor verwarming en sww
Top vorm gegarandeerd door automatisch

N

water(bij)vulsysteem
Ecolabel als verwarmingsproducent: A+
(met buitenvoeler en eTwist thermostaat)
en als sanitair warm waterbereider: A

Remeha Calenta Ace 40c
Remeha Calenta Ace 40c

Condenserende gaswandketels
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Remeha T-Control
Uitgebreide ketelregelaar
voor het aansturen van
meerdere kringen

Aanbevolen systeem combinaties*

Ideale toepassing*
De Remeha Calenta Ace is een hoogwaardig toestel dat uitermate

Bediening

Warm water

Zonne-energie

Warmtepomp

Remeha eTwist + app

Remeha Aqua Plus/Pro

Remeha RemaSOL

Remeha Neptuna

Bediening van
uw systeem

geschikt is voor een groot gezin met een groot appartement,
woning of villa waar één of meerdere verwarmingscircuits zoals

Productie van SWW
(met een solo ketel)

een combinatie van vloerverwarming en radiatoren nodig zijn.

Productie van SWW
via hernieuwbare
energie.

Productie van SWW
via hernieuwbare
energie.

Eveneens ideaal wanneer de focus ligt op optimaal comfort en
automatisering. De Calenta Ace ontzorgt zijn gebruiker en geeft
een extra dimensie aan verwarmen.

*Neem contact op met uw Remeha installateur. Hij gidst u graag naar een systeem op maat van uw behoeften.

Uw installatie altijd in top vorm
De Remeha Calenta Ace zorgt ervoor dat de waterdruk in de verwarmingskring
juist op peil gebracht wordt en dit ook zo blijft, dit alles is mogelijk dankzij de
automatische water(bij)vulsysteem. Dit gebeurt op een intelligente manier zodat
er nooit te veel of te frequent water wordt bijgevuld. De ketel geeft hierover
meldingen via het bedieningspaneel, de eTwist thermostaat en de eTwist app.

LAAG

0,8
bar

Wanneer er abnormaal veel bijgevuld moet worden zal de ketel adviseren om de
installateur in te schakelen. De installatie wordt dan enkel nog bijgevuld wanneer
daarvoor expliciet toestemming gegeven wordt. Uw verwarmingsinstallatie
wordt automatisch in top vorm gehouden dankzij deze unieke extra
functionaliteit.

Bijvulscherm
in de eTwist app

Excellent comfort, slim geregeld
De Calenta Ace bouwt verder op de Remeha Calenta en voegt een aantal extra features toe. Zo is het toestel
voorzien van een nieuwe regeling: eSmart die bijdraagt aan de duurzaamheid en efficiëntie van de Calenta
Ace. Deze technologie reikt verder dan enkel een slimme besturing van de ketel vanop afstand via een app:
het elektronicaplatform ‘eSmart’ zorgt ervoor dat de ketel kan communiceren met onder andere slimme
thermostaten, gateways, interfaces en allerlei applicaties. U kan de ketel vanop afstand aansturen en de
snelle warmte- en warmwaterlevering zorgt in elke situatie voor het gewenste comfort bij u thuis of in uw
buitenverblijf.

Types & technische gegevens
Type verwarming

Eenheid

Type
Vermogen verwarming

Calenta Ace 25s

Calenta Ace 35s

Solo (enkel verwarming, warmwaterproductie mogelijk
door te combineren met een boiler

Calenta Ace 28c

Calenta Ace 40c

Combi (verwarming en instant sanitair
warm water)

kW

3,0 - 14,5

5,0 - 24,8

7,1 - 34,8

5,0 - 24,8

7,1 - 34,8

l/min

-

-

-

14

19,5

Gewicht

kg

43

43

39

44

40

Gemiddeld geluidsniveau

dB

35

42

45

44

47

LxBxD

690 x 450 x 450

690 x 450 x 450

690 x 450 x 450

690 x 450 x 450

690 x 450 x 450

Max. tapcapaciteit bij 40°C

Afmetingen (mm)

U kan kiezen voor een krachtig combi-toestel die
voor zowel uw verwarming als instant sanitair
warm water zorgt: 28c (28 kW) en 40c (40 kW).
Daarnaast zijn er ook drie solo modellen
(enkel verwarming): 15s (15 kW), 25s (25 kW) en
35s (35 kW).

Remeha
Calenta Ace 15s

Een oplossing voor elke installatie
De Calenta Ace is beschikbaar in verschillende
versies en vermogens.

Deze 3 solo versies zijn standaard voorzien
van alle aansluitingen voor de combinatie met
een externe boiler zoals de Remeha Aqua Plus
(125 liter) of Aqua Pro (100 tot 300 liter). Zo
wordt ook bij een nog grotere vraag naar warm
water het sanitair warm water comfort optimaal
gegarandeerd.
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