REMEHA WARMWATER OPLOSSINGEN

Thuisverbruik

TOEPASSINGSGEBIED

TYPE
WELKE MODELLEN?

Zakelijk kleinverbruik

Zakelijk grootverbruik

• woningen
• winkels

•
•
•
•
•
•

Oplaad (spiraal)

Oplaad (spiraal)

Oplaad (spiraal) en buﬀer

wandhangende modellen:
Aqua plus 100w
Aqua plus 125w
Aqua plus 150w

wandhangende modellen:
Aqua pro 100
Aqua pro 150
Aqua pro 200

staand model:
Aqua plus 125s

staand model:
Aqua pro 300

staande modellen:
Aqua system pro 300-1S
Aqua system pro 400-1S
Aqua system pro 500-1S
Aqua system pro 750-1S
Aqua system pro 910-1S
Aqua system pro 300-B
Aqua system pro 500-B
Aqua system pro 750-B
Aqua system pro 910-B

cafés, restaurants
pensions
bed & breakfasts
verenigingsgebouwen
sportverenigingen,
bedrijfskeukens e.d.

•
•
•
•
•
•

campings
ziekenhuizen
wellnesscentra,
sportcomplexen
energiebedrijven
farmaceutische industrie

DOORLOPEND
WARM WATER
OP ELKE SCHAAL

System pro
Aqua pro
Aqua plus

AQUA Warmwateroplossingen
Betrouwbare, eenvoudige techniek om op ieder gewenst moment direct te kunnen
beschikken over royale hoeveelheden warm water. Dat bieden de warmwaterboilers van
Remeha. Een spiraal zorgt voor een eﬃciënte warmteoverdracht en korte opwarmtijd.
Met Remeha heb je de keuze uit indirect gestookte boilers in oplopende klassen.
Inzetbaar voor zowel huishoudelijk, kleinzakelijk als grootzakelijk gebruik.
Remeha B.V.
Postbus 32
7300 AA Apeldoorn
T +31 (0)55 549 6969
E remeha@remeha.com
I www.remeha.nl

ADVIES OP MAAT?

Neem contact op met de afdeling Sales Support:
(055) 549 69 40 of salessupport@remeha.nl.

the comfort innovators

Alle Aqua tanks, inclusief spiraal, zijn vervaardigd van hoogwaardig RVS en kennen dan ook
een lange levensduur. De tanks zijn bovendien door de ﬂexibele plaatsingsmogelijkheden
en het geringe gewicht eenvoudig te installeren. Een anode is bovendien overbodig
waardoor de Remeha boilersystemen nagenoeg onderhoudsvrij zijn. Desgewenst kunnen de
warmwaterboilers ook uitgevoerd worden met een Remeha elektrisch verwarmingselement.

the comfort innovators
011-7S1046 F
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Aqua system pro
MAATWERK
OPLOSSING
VOOR DE
GROOTZAKELIJKE
MARKT

■

■
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Zeer ruime keuze in volumes, verkrijgbaar
vanaf 300 liter tot 910 liter
Geschikt voor projecten zoals campings,
hotels, ziekenhuizen, wellnesscentra,
sportcomplexen
Volledige RVS boiler zowel tank als spiraal
Keuze uit type B(uﬀer) en S(piraal)
Geïsoleerd met CFK-vrij PUR schuim
Zeer groot vermogen spiraal
Staande modellen
Indirect gestookte voorraadboiler
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Wandhangende en staande modellen
Goed te combineren met de Calenta solo
en de Quinta Pro 45 i.c.m. een aansluitset
en boilersensor.
Uitstekende aanvulling op WH en WH(c)
doorstroomtoestellen i.c.m. een Remeha
pompaansluitset
Ook te gebruiken als standalone
(elektrische) boiler
5 jaar garantie op de tank

Met afneembare isolatiewand voor
gemakkelijk transport (750 en 910L)
Drie sensorposities mogelijk voor
optimale regeling bij type B(uﬀer)
Uitstekende aanvulling op WH en WH(c)
doorstroomtoestellen i.c.m. een Remeha
pompaansluitset
Uitstekend te combineren met hoog
vermogen ketels
5 jaar garantie op de tank

Aqua pro

■

■

Aqua
system pro

■

Beschikbaar in vier volumes: 100, 150,
200 en 300 liter
Geschikt voor kleine utiliteit zoals kleine
horecagelegenheden, sportverenigingen etc.
Volledige RVS boiler zowel tank als spiraal
Maximale werkdruk van 8 bar
Maximale werk druk cv-zijdig 3 bar
Geïsoleerd met CFK-vrij PUR schuim
Met recirculatieleiding voor een nog
snellere warmwatertoevoer
Indirect gestookte voorraadboiler

ZAKELIJK GROOTVERBRUIK
OPLOSSINGEN OP MAAT
RUIME KEUS IN VOLUMES

■

ZAKELIJK KLEINVERBRUIK
BREED INZETBAAR
VERKRIJGBAAR IN VIER VOLUMES

Aqua pro
ROYAAL
WARMWATER
VOOR DE
MKB-ER

Verkrijgbaar in vier volumes van 100 tot 150 liter
Geschikt voor thuisgebruik
RVS boiler met enkele scheidingswand
Maximale werkdruk van 8 bar
Maximale werk druk cv-zijdig 3 bar
Geïsoleerd met CFK-vrij PUR schuim
Wit gemoﬀelde mantel
Indirect gestookte voorraadboiler
Wandhangende en staande modellen
Goed te combineren met solo-ketels zoals de
Calenta solo en de Quinta Pro 45 i.c.m. een
Remeha aansluitset en boilersensor.
5 jaar garantie

Aqua plus

■

THUISVERBRUIK
BETROUWBAAR EN ONDERHOUDSVRIJ
PLAATSING NAAST OF ONDER DE KETEL

Aqua plus
DE KANT-EN KLARE
OPLOSSING VOOR
HUISHOUDELIJK GEBRUIK
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