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De slimme cv-regelaar
voor maximaal comfort

Perfect comfort
in het hele huis

Remeha Celcia 20
De Celcia 20 is een slimme regelaar die het beste uit uw
cv-ketel haalt. Dankzij tal van eenvoudig in te stellen en
energiebesparende functies zorgt de Celcia dag en nacht
voor maximaal comfort en een behaaglijk binnenklimaat.
Hij is perfect afgestemd op de Remeha cv-ketels en
regelt de ruimtetemperatuur optimaal. Wanneer u dus
kiest voor een Remeha cv-ketel in combinatie met de
Celcia 20, dan bent u er 24 uur per dag en 7 dagen in de
week zeker van dat het binnen altijd aangenaam warm
is. De Celcia 20 denkt dus het hele jaar met u mee in
zuinigheid, gebruikersgemak en comfort.
Tal van instellingsmogelijkheden

Remeha
Perfect comfort in het hele huis
om de ketel harder of zachter te laten branden. Maar steekt u de open haard
aan, dan wordt het in de rest van het huis koud. De ‘openhaardfunctie’ van
de Celcia 20 voorkomt dat en houdt ook de rest van het huis lekker warm.

Remeha brengt warmte en warmwatercomfort bij u thuis.

Daarnaast is de Celcia 20 ook te gebruiken als weersafhankelijke regelaar.

Een vertrouwd merk met 75 jaar historie en grote ambities

In dat geval wordt de buitentemperatuur gebruikt als maat voor de water

voor de toekomst. En met een Nederlandse onderzoeks-

temperatuur in de installatie. (Dit kan alleen als de toegepaste ketel een

en ontwikkelingsafdeling, waar de nieuwste technologieën

buitenvoeleraansluiting heeft; anders is een 'gateway' noodzakelijk.)

worden vertaald naar huiselijk comfort en energiebesparing.

Comfort Systemen
De Remeha Celcia 20 kan naar wens deel uitmaken van complete en comforta
bele systemen. Remeha Comfort Systemen noemen we die, en daarin hebben we

uit hoe laat de ketel moet aangaan om het op het door u geprogram-

levering. Er zijn echter perioden op een dag dat dat helemaal niet nodig

meerde tijdstip warm te laten zijn. Maar uw warmtevraag verschilt van

is, bijvoorbeeld ’s nachts en als u buiten de deur bent. Met de warm water

dag tot dag en soms zelfs van uur tot uur. Voor de Celcia 20 is dat geen

ecofunctie onderdrukt de Celcia 20 in die perioden de warmhoudfunctie

probleem, daar hij zich naadloos aanpast aan uw wensen en eisen.

en daarmee bespaart u dus energie! Het in te stellen zomerprogramma is

de temperatuur tijdelijk wat hoger of lager zetten met de ‘+’ en ‘-‘ toets.

samenstelling van uw gezin en uw gemiddelde dagindeling bepalend.
Samen met uw installateur kunt u gericht bepalen wat de beste
oplossing is voor uw persoonlijke comfortwensen. Desgewenst kunt u

Energiebesparende functies

er ook voor energiebesparing en zorgt ervoor dat de verwarming in warme
periodes blijft uitgeschakeld, terwijl de warm water ecofunctie ervoor zorgt

zich op www.remeha.nl met behulp van de ‘Ketelwijzer’ al oriënteren op
de mogelijkheden.

Garantie en zekerheid
Remeha gebruikt zorgvuldig geselecteerde materialen en componenten

Wanneer u kiest voor een Remeha cv-ketel met Comfort Master besturing in

waarmee u voor een van de hoofdfuncties kiest. Hier maakt u een keuze

combinatie met de Celcia 20, dan bent u er 24 uur per dag en 7 dagen in de

uit werken volgens een vast ingesteld klokprogramma, of het programma

week zeker van dat het binnen altijd aangenaam warm is. Wilt u daar meer

dat uzelf heeft geprogrammeerd.

over weten? Vraag dan uw installateur om advies of kijk op www.remeha.nl

power, perfection.
Of ik nou op een groot podium of in een klein theater
sta, ik koester de warme band met mijn publiek.
Zuinig zijn op je succes en je toch steeds blijven
vernieuwen, dat is mijn uitdaging. Ik zie dat Remeha
hetzelfde doet: van verwarmingsketels voor de grootste
gebouwen tot de warmte in huiselijke kring. Warmte
leveren, zuinig zijn met energie en de wereld om ons
heen. Ik sta achter Remeha en wens u alle warmte toe.

de beste regeltechniek, hoog rendement en laag verbruik. Daarmee
is Remeha ook een verantwoorde keuze voor het milieu en voor uw

www.remeha.nl

portemonnee. Behalve 10 jaar garantie op de warmtewisselaar van elke
HR-wandketel en 2 jaar op de overige onderdelen, garandeert Remeha
u bovenal waar het u om gaat: een behaaglijk huis.
De producten van Remeha eindigen consequent in de hoogste regionen

aan op de ketel. Als u het deksel opent, komt u bij een grote draaiknop,

Remeha, staat voor topkwaliteit: performance,

mogelijke specificaties. De meest geavanceerde warmtewisselaars,

Met de i-toets kunt u alle belangrijke gegevens uitlezen. Wilt u ook de

Meer weten?

Nederlandse artiesten. Een krachtige, warme

en bouwt verwarmings- en warmwatertoestellen met de hoogst

dat de warmhoudfunctie ’s nachts is uitgeschakeld.

buitentemperatuur af kunnen lezen? Sluit dan zo mogelijk een buitenvoeler

Ilse DeLange is een van de meest succesvolle
en sympathieke persoonlijkheid die, net als

naast type, grootte en isolatiewaarde van uw woning, zijn ook de

stemde componenten en dat garandeert jarenlange storingsvrije prestaties.

zogenaamde warmhoudstand. Dit garandeert een supersnelle warm water-

gebied van o.a. cv-ketels, thermostaten en (zonne)boilers.

De keuze voor een cv-systeem is afhankelijk van veel factoren:

Een Remeha Comfort Systeem bestaat dan ook altijd uit optimaal op elkaar afge

het altijd behaaglijk warm is in uw woning. Zo rekent de Celcia 20 precies

Remeha staat voor innovatie, kwaliteit en service op het

Uw persoonlijke comfortwensen

en - eventueel - een Remeha Aqua boiler of een Remeha Zenta zonneboiler.

Veel combiketels (met ingebouwde warm watervoorziening) hebben een

In het gebruik is de Celcia 20 supersimpel. Als het deksel gesloten is, kunt u

De slimme regelstrategie zorgt voor een optimale benutting van
de ketel: weinig starts/stops, veel deellastbedrijf en zo min mogelijk
draaiuren voor de pomp. Het uitgekiende regelalgoritme is nauw
afgestemd op de Remeha-ketels en garandeert een optimale samenwerking met de Comfort Master besturing van de ketels.

de voordelen van de Celcia gecombineerd met een Remeha Avanta of Quinta

De belangrijkste eigenschap van een cv-regelaar is, er voor te zorgen dat

Eenvoudig in gebruik

Performance.
Power. Perfection.

Als de Celcia 20 in de woonkamer hangt wordt de kamertemperatuur gebruikt

bij onafhankelijke consumententests. De test van cv-ketels, gepubliceerd
in de Consumentengids van oktober 2009, onderstreept dit opnieuw.

Hoog rendement
Door de uitstekende samenwerking tussen ketel en regelaar ontstaat
een substantiële verhoging van het rendement op de productie van
warm water. En dat betekent dus extra energiebesparing.

Voor u bevestiging van constante kwaliteit, comfort en rendement.

Remeha ontwikkelt innovatieve en energiezuinige
producten voor warmte en warmwatercomfort in
particuliere woningen en in de woning- en utiliteitsbouw:
cv-ketels, (zonne)boilers, thermostaten, warmtepompen
en aanverwante techniek. Met ruim 400 medewerkers
richt Remeha zich op ontwikkeling, productie en
marktbenadering, en is daarmee in Nederland én in
Europa zijn uitgegroeid tot een vooraanstaand fabrikant.
Remeha is één van de grote internationale merken van
BDR Thermea, dat met ruim 6.400 medewerkers een
jaaromzet realiseert van ca. € 1,8 miljard. BDR Thermea,
met het hoofdkantoor in Apeldoorn, is een dynamische
organisatie met diverse merken, productielocaties en
verkoopkantoren verspreid over heel Europa.
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in de Consumentengids van oktober 2009, onderstreept dit opnieuw.

Hoog rendement
Door de uitstekende samenwerking tussen ketel en regelaar ontstaat
een substantiële verhoging van het rendement op de productie van
warm water. En dat betekent dus extra energiebesparing.

Voor u bevestiging van constante kwaliteit, comfort en rendement.

Remeha ontwikkelt innovatieve en energiezuinige
producten voor warmte en warmwatercomfort in
particuliere woningen en in de woning- en utiliteitsbouw:
cv-ketels, (zonne)boilers, thermostaten, warmtepompen
en aanverwante techniek. Met ruim 400 medewerkers
richt Remeha zich op ontwikkeling, productie en
marktbenadering, en is daarmee in Nederland én in
Europa zijn uitgegroeid tot een vooraanstaand fabrikant.
Remeha is één van de grote internationale merken van
BDR Thermea, dat met ruim 6.400 medewerkers een
jaaromzet realiseert van ca. € 1,8 miljard. BDR Thermea,
met het hoofdkantoor in Apeldoorn, is een dynamische
organisatie met diverse merken, productielocaties en
verkoopkantoren verspreid over heel Europa.

Mocht in uw interieur een
blauwe of gele klep beter
passen, dan behoort dat
ook tot de mogelijkheden.

Celcia 20
Slimme pompschakeling

gateway de mogelijkheid om met een (mobiele) telefoon op

Als de woning eenmaal op temperatuur is, hoeft de cv-ketel

te bellen en de temperatuur van afstand in te stellen. Komt

nog maar weinig warmte toe te voeren om het binnenklimaat

u eerder naar huis dan gedacht, of weet u niet meer zeker

behaaglijk te houden. De pomp in uw cv-ketel hoeft dan niet

of u de verwarming in uw vakantiehuis wel lager hebt gezet:

steeds te blijven draaien. De Celcia 20 regelt dit nauwkeurig

bel gewoon even, en de Celcia 20 weet wat hij moet doen.

en zorgt dat de pomp zo min mogelijk draait. Deze techniek

Daarnaast is de Celcia 20 in combinatie met de uitbreidings-

verlaagt uw energierekening!

module als zonneboilerregelaar te gebruiken, waarbij de
temperatuur van het zonneboilerwater op het display is af

Instellen op afstand
Remeha levert bij de Celcia 20 optioneel ook een uitbreidings-

te lezen.

module met een modem. Die biedt u in combinatie met een

De Remeha Celcia 20:
Tal van instellingsmogelijkheden
Overzichtelijk menu
Openhaardfunctie
Energiebesparende functies

63814 - 221209

Slimme pompschakeling

Uw Remeha adviseur:

Remeha Celcia 20
Regelnauwkeurigheid
		
0,2 ˚C

Aansluitingen

Display

Gangreserve

OpenTherm

LCD

4 uur voor de tijd en datum.

Digitale ingang

Tekstregel en

Klokprogramma en andere instellingen

numerieke aanduiding

blijven eindeloos behouden.
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Automatisch
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De slimme cv-regelaar
voor maximaal comfort
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