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A+ dankzij buitenvoeler en thermostaat (iSense)

Remeha Calenta
De meest doordachte condenserende verwarmingsketel ooit

› Supersnelle, royale levering van sanitair warm water  

 aan een constante temperatuur

› Uiterst hoog jaarrendement, zowel tijdens   

 verwarmings- als sanitair warmwaterbedrijf

› Compact en fraai modern design

› Handige instel- en uitleesmogelijkheden dankzij  

 ingebouwd LCD-display met blauwe verlichting 

› Uiterst stille werking dankzij het isolerend vermogen

› Onderhoudsvriendelijk dankzij vlotte toegang  

 en LED ketelverlichting die zelfstandig werkt  

 tijdens een stroompanne

› Extra besparing en gering stromingsgeluid dankzij  

 geïntegreerde energie efficiënte circulatiepomp

› Zorgeloze muurmontage dankzij de inbegrepen  

 uitgebreide montage muurconsole

› Reeds jarenlang de winnaar in zijn klasse!

› Ecolabel als verwarmingsproducent: A+  
 (met buitenvoeler en iSense thermostaat) 
 en als sanitair warmwaterbereider: A

Alle winstpunten van deze 
no-nonsense ketel op een rij:

Een hypermoderne condenserende gaswandketel in solo of combi uitvoering. 
De betrouwbaarheid en optimale prestaties gaan bij de Remeha Calenta hand in 
hand, voor een onbezorgde warmte- en sanitair warmwatervoorzienig. Een absolute 
kwaliteitsketel, die zeer onderhoudsvriendelijk is en het de installateur bij 
servicewerkzaamheden zeer eenvoudig maakt.  

Condenserende gaswandketels

Wie A zegt ... zegt Calenta
Deze condenserende gaswandketel is voorzien van een 
modulerende A-label pomp die garant staat voor een laag 
elektriciteitsverbruik en een hoog rendement over het hele 
vermogensbereik. 

Dit is niet de enige A, het ecolabel is voor de Remeha 
Calenta een A als sanitair warmwaterbereider en een A+ 
als verwarmingsproducent (in combinatie met de iSense 
thermostaat en buitenvoeler). 

Toprendement en uitstekende prestaties
Het kloppend hart van de Remeha Calenta is een unieke en uiterst compacte warmtewisselaar van 
gietaluminium: de Ultra Responsive Heat Exchanger (10 jaar garantie). Door zijn kleine afmetingen is 
de Remeha Calenta in staat zeer snel warmte te leveren. Bij de combi versie betekent dit ook de snelle 
levering van een grote hoeveelheid instant sanitair warm water aan een stabiele temperatuur. Dankzij 
de condensatietechniek wordt rookgaswarmte, die normaal verloren gaat, herwonnen voor een nog 
hoger rendement. De Remeha Calenta vereist weinig onderhoud. Het toestel is variabel en flexibel in zijn 
toepassingen, eenvoudig te installeren en zeer servicevriendelijk door het unieke doordachte Remeha 

ketelconcept. U dient zelf nauwelijks om te kijken naar dit 
toestel. De ketel geeft op een eigen LCD-display of via de 
Remeha iSense thermostaat aan wanneer bijvoorbeeld 
water bijgevuld moet worden. 



Ideale toepassing*

De Remeha Calenta is de aangewezen verwarmingsketel 

voor een middelgrote gezinswoning (half open of open 

bebouwing): de ideale ketel voor een gezin met kinderen 

waar in huis één keuken en één badkamer aanwezig is. 

Deze condenserende gaswandketel leent zich perfect als 

prijsbewuste en toekomstgerichte installatie voor nieuwbouw of 

renovatieprojecten tot 34 kW. 

Warm water
Productie van SWW 
(met een solo ketel)

Bediening
Bediening van 
uw systeem

Remeha iSense / qSense
Remeha c-Mix

Remeha Aqua Plus/Pro Remeha RemaSol Remeha Neptuna

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

Zonne-energie
Productie van SWW 
via hernieuwbare 
energie.

Warmtepomp
Productie van SWW 
via hernieuwbare 
energie.

Types & technische gegevens

Aanbevolen systeem combinaties*

De winnende combinatie
De Remeha Calenta is universeel toepasbaar, en vormt een 
extra comfortabele combinatie met de Remeha iSense. 
Deze kamerthermostaat blinkt uit door de eenvoudige 
en intuïtieve bediening en door de unieke manier van 
communicatie met de condenserende gasketel. De Remeha 
iSense kan tevens gebruikt worden als weersafhankelijke 
thermostaat geïntegreerd in de Remeha Calenta.

Meerdere kringen verwarming aansturen? 
Indien een situatie zich voordoet waarbij meerdere kringen 
verwarmd moeten worden voegt u in optie een Remeha 
c-Mix toe, verkrijgbaar als inbouwuitbreiding of externe 
module. Deze regelmodule maakt het mogelijk om twee of 
meerdere verwarmingskringen (o.a. vloerverwarming en 
radiatoren) onafhankelijk van elkaar aan te sturen. 

Klaar voor de toekomst? Ga voor hybride…
Indien u uw huidige verwarmingsinstallatie koppelt 
met een hernieuwbare energieoplossing van Remeha, 
levert dat enorm veel besparing op. Zowel voor het 
milieu als voor uw portemonnee, daar u goedkoop 
sanitair warm water en/of warmte produceert.

Remeha Calenta (solo) in 
combinatie met 

Remeha Aqua Plus 
sanitair warmwaterboiler

Compact en uiterst 
krachtig dankzij de 
warmtewisselaar uit 
gietaluminium met 
unieke brandermodule

Type verwarming Eenheid
Remeha

Calenta 15s Calenta 25s Calenta 35s Calenta 28c Calenta 40c

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

Combi (verwarming en instant sanitair 
warm water)

Vermogen verwarming kW 5 - 14,5 5 - 24,1 6,3 - 34,0 5 - 24,1 5 - 34,0

Gewicht kg 43 43 39 44 40

Gemiddels geluidsniveau dB 43 50 53 53 55

Max. tapcapaciteit bij 40°C liter/min - - - 13,7 19,5

Afmetingen (mm) 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
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Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.  
Voor een digitale versie van dit document: 
Scan deze QR code met uw smartphone of tablet. 
Of surf naar www.remeha.be




