Calenta
CW6

De onuitputtelijke
warmwaterbron

De onuitputtelijke
warmwaterbron voor
volop thuiscomfort

Remeha
Calenta CW6
De Remeha Calenta is de meest doordachte cv-ketel ooit.
De Calenta-serie is in 2009 geïntroduceerd en behoort tot de
allermodernste en zuinigste cv-ketels die er zijn.
De Calenta CW6 is in deze serie van hoogwaardige HR-ketels
het absolute topmodel. Wie prijs stelt op vrijwel onbeperkt
warmwatercomfort, bijvoorbeeld voor een stortdouche of
een royaal ligbad, beschikt met de Remeha Calenta CW6
over een eigen, onuitputtelijke warmwaterbron.

Remeha heeft in de Calenta uiterst innovatieve technologie toegepast,
zoals een zeer compacte gietaluminium warmtewisselaar die door zijn
kleine afmetingen heel snel royaal warm water levert. De ingebouwde boiler
heeft een inhoud van 40 liter. Deze zgn. ‘gelaagde boiler’ wordt door de
ketel in lagen van boven naar beneden gevuld met warm water, zelfs als u
tegelijkertijd water gebruikt voor douche of bad. Eindeloos comfort, als u
gehecht bent aan uw badkamercomfort. De Calenta CW6 kan maar liefst
20 liter water per minuut leveren op een temperatuur van 40°C. Daarmee
vult u binnen 10 minuten een meer dan royaal ligbad. En is de boiler leeg,
dan blijft de ketel toch continu zo’n 14 liter tapwater per minuut leveren.
Bovendien is de boiler in no time weer opgewarmd wanneer er even niet
getapt wordt.
Vanzelfsprekend beschikt de Remeha Calenta over een modulerende
cv-pomp voor een laag elektriciteitsverbruik en een hoog rendement over
het gehele belastingsbereik. Bovendien heeft elke ketel in de Calenta-serie
een handig meldingssysteem: de ketel informeert u op het eigen blauwe
LCD-display of zelfs via de iSense kamerthermostaat als er water moet
worden bijgevuld. Het toestel is overigens uiterst onderhoudsarm, en voor
uw installateur zeer servicevriendelijk ontworpen.

Technische gegevens

Calenta CW6

Belastingregeling

modulerend of aan/uit

Nominaal cv vermogen (50/30°C)

kW

5,6 - 25,5

Nominale belasting (Hi) cv-zijdig

kW

5,2 - 25,0

Nominale belasting (Hi) sanitairzijdig

kW

5,2 - 29,3

Gaskeur CW-klasse

-

6

Specifieke badvulccapaciteit bij 40°C

l/min

20

Afmetingen (h x b x d)

mm

900 x 600 x 498

Gewicht

kg

51

Remeha Calenta en Remeha iSense:

de winnende combinatie!

Belangrijke winstpunten
van de Calenta CW6
Topmodel van de Calenta-serie
Gelaagde boiler met drie in serie
geschakelde vaten, totale inhoud 40 liter

De Remeha Calenta is een topklasse cv-ketel, maar de prestaties van het

Ultra Responsive Heat Exchanger

toestel zijn nóg beter in combinatie met de Remeha iSense. De iSense is een

(compact, gietaluminium)

kamerthermostaat/regelaar, die uitblinkt door zijn eenvoudige en intuïtieve

Enorme warmwatercapaciteit (20 l/min

bediening, en die rechtstreeks kan communiceren met de CV-ketel. De Remeha

40°C) voor ultiem badkamercomfort

iSense heeft, net als de Calenta zelf, een groot display: zodra u de iSense bedient

Hoog rendement, zowel tijdens CV als

treedt het blauwe backlight in werking voor een duidelijke schermweergave.

tapwaterbedrijf

De iSense werkt met scrollmenu’s en duidelijke hulpteksten, zodat de

Compact toestel, dat een losse boiler

bediening vrijwel vanzelf wijst. U heeft voor de iSense absoluut geen complexe

overbodig maakt

gebruiksaanwijzing nodig. Ook kan de Remeha iSense als weersafhankelijke

Fraai modern design

regelaar worden gebruikt en dan zelfs geheel geïntegreerd in de Calenta: ketel en

Helder LCD-display met blauw backlight

regelaar vormen zo één fraai geheel.

en handige instel- en uitleesmogelijkheden
Zeer geruisarm
Modulerende pomp voor energiebesparing
en voorkomen van stromingsgeluid
Digitale waterdrukuitlezing met
‘bijvul’-melding
Servicevriendelijk en onderhoudsarm
Optimale combinatie met Remeha iSense
Geschikt voor OpenTherm Smartpower
Ingebouwd veiligheidsventiel
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