NIEUW in ons assortiment:

airconditioners

Naast
warme
winters
nu ook
koele
zomers
Altijd een aangename
binnentemperatuur
met Remeha

Remeha Diva airconditioning
NIEUW in het assortiment
Remeha streeft altijd naar het brengen
van optimaal comfort, daarom breiden
we ons assortiment verwarmingsen warmwateroplossingen uit met
airconditioning systemen. Hiermee zijn
we nog beter in staat te voorzien in een
comfortabele woon- en werkomgeving.
Eindgebruikers kunnen het hele jaar
rekenen op koeling en warmte op een zo
duurzaam mogelijke manier.

Assortiment
Remeha Diva airconditioning
Remeha Diva airconditioning bestaat uit een compleet

een passende oplossing. Het uitgebreide assortiment geeft

assortiment voor koelen en verwarmen. De binnenunits

de mogelijkheid tot het selecteren van de meest optimale

zijn leverbaar in wandmodel, plafondonderbouw, cassette

koel- en verwarmingscapaciteit in iedere gewenste ruimte.

uitvoering en kanaal-inbouw. Zo bieden we voor elke situatie

Hogewand

Kanaalinbouw

Mono- / Multi-split unit

Cassette

Plafondonderbouw / wand

Draadloze- en bedrade
afstandsbediening

Alle modellen in zowel mono- als splituitvoering leverbaar m.u.v. kanaalinbouw.
Zie voor capaciteiten en artikelnummers het overzicht op de achterzijde.

Garantie
Standaard op Remeha Diva
airconditioning krijgt de eindgebruiker
twee jaar garantie. Wanneer er een
volledige en juiste aanmelding is
uitgevoerd op MijnRemeha.nl door de
installateur dan wel de eindgebruiker,
wordt de standaard garantie met 1 jaar
verlengd. Lees meer verderop in deze
brochure.

Naast warme
winters nu ook
koele zomers

De voordelen
voor jou als
installateur
Gemakkelijk en snel te installeren
Handigheidjes zoals een demontabele onderplaat
en kunststof clips zorgen ervoor dat het
koeltechnische leidingwerk snel is te monteren. Zo
ook is de mantel te openen zonder gereedschap.
Daarnaast bepaal je tijdens de montage of je de
condensafvoer links of rechts aansluit. Dat scheelt
weer in de werkvoorbereiding.
Betrouwbaar
Remeha maakt met deze uitbreiding van het
assortiment gebruik van de jarenlange ervaring
van de verkoop van airconditioning systemen
binnen de BDR Thermea Group, waarvan
Remeha deel uitmaakt. Hiermee biedt Remeha
de zekerheid van een betrouwbaar en kwalitatief
goed product.
Garantie
De garantie voor Remeha Diva airconditioning is
standaard 2 jaar op alle materialen. Na registratie
op MijnRemeha.nl ontvang je 1 jaar extra garantie.

De voordelen voor jouw klanten
Met een airconditioner van Remeha biedt je je klanten

systeem op een energiezuinige manier. Perfect om

een systeem welke kan koelen en verwarmen op een

energieverbruik te reduceren, met optimaal comfort en

energiezuinige wijze, met een lage geluidsproductie,

het hoogste rendement.

verbeterde luchtkwaliteit en hoog rendement.
Comfortabel en stil
De beste luchtkwaliteit

Een optimale verdeling en luchtcirculatie in de kamer in

Remeha Diva wandmodellen creëren schonere

combinatie met minimale geluidsproductie zorgt voor

gezondere luchtkwaliteit in de ruimte door de ionisator,

maximaal thuiscomfort.

die de lucht reinigt van schadelijke bacteriën en
allergenen.

Stijlvol, stil en
vooral energiezuinig

Energiezuinig koelen en verwarmen
Dankzij de inverter-technologie koelt en verwarmt het

HOT
Altijd al

Waarom
airconditioning
van Remeha?
Een betrouwbaar Nederlands merk voor al je
warmwater, verwarmings- en koelingsvraagstukken

Beproefde technologie door jarenlange ervaring
binnen de BDR Thermea Group in Zuid-Europese

COOL

landen

en nu ook super

Eigenschappen
Energielabel A++ voor koeling


Alle modellen hebben een energielabel A++ voor koeling

Zeer stil systeem


Uitstekende service- en garantievoorwaarden;
3 jaar na registratie

stof uit de binnenunit. Door periodiek de iClean functie
te activeren worden mogelijk aanwezige bacteriën- en

Het geluidsniveau is tot een minimum beperkt dankzij

schimmelgroei op het lamellenpakket verwijderd. Nadat

gelijkstroom ventilatoren, inverter gestuurde compressor

een iClean cyclus is afgerond wordt de uitblaasopening

en ultra stille binnenventilator. In silentmode is het

weer geopend en kan de airconitioner weer gebruikt

geluidsdrukniveau bij het 2.5 kW wandmodel slechts

worden in een gewenste modus.

22 dB(A) op 1 meter.

en A+ voor verwarmen en zijn daardoor efficient met hun
energieverbruik.
Gecombineerde luchtfiltering


Maximaal rendement

Door de toepassing van de gelijkstroomtechniek in

In de omgevingslucht kunnen veel kleine stofdeeltjes en

combinatie met een intelligente en uitgekiende besturing

bacteriën aanwezig zijn. Het binnendeel van de hoge

wordt het energieverbruik tot een minimum beperkt.

Remeha Diva airconditioners zijn voorgevuld met het

wandmodellen is voorzien van een tweetal speciale

Daarnaast zorgt deze techniek er ook voor dat het

milieuvriendelijke koudemiddel R32 met GWP 675.

filters. Een PM2,5 filter welke voor 99,9% fijnstofdeeltjes

aantal starts en stops van de compressor en ventilatoren

uit de lucht verwijderd tot 2,5μm in combinatie met een

tot een minimum wordt beperkt door de variabele

zogenaamd plasmafilter welke de lucht ioniseert. Het

toerenregeling, hetgeen een langere levensduur van de

ionisatieproces reinigt de lucht van o.a. schimmels en

componenten met zich meebrengt.

Milieuvriendelijk



Maximaal thuiscomfort


bacterien.

Met de (afstand)bediening kan de airconditioner worden
ingesteld voor koeling, verwarming, ontvochtiging en/
of filtering. De airco heeft vijf ventilatorinstellingen. In de
silent mode zijn de binnendelen zeer stil. In turbo stand

Schone lucht


Bediening via Wifi

Mogelijkheid tot bediening via wifi op een mobiele

gaat de airco snel naar de ingestelde temperatuur. Zo

Het zelfreinigende iClean systeem in de hogewand

telefoon of tablet, via de Air Connect App (beschikbaar

voorziet de unit altijd in het gewenste comfort.

modellen verwijdert automatisch in drie stappen vuil en

voor Apple en Android eind 2021).

Diva mono-split
Koelvermogen

SERIE 1

Model mono-split hoge wand

2.5 kW

3.5 kW

5.0 kW

Diva mono-split buitendeel hoge wand

7751182

7751183

7751184

Diva mono-/multi-split binnendeel hoge wand

7771572

7771574

7771576

Koelvermogen

SERIE 2

Model mono-split vrije keus

2.5 kW

3.5 kW

5.0 kW

7.0 kW

Diva mono-split buitendeel

7776069

7751196

7777093

Diva mono-split cassette + paneel

7773547
+
7775765

7773548
+
7775765

7775802
+
7775766

Diva mono-split plafondonderbouw / wand

7773549

7773550

Diva mono-split kanaalinbouw

7773540

7773541

Diva multi-split

SERIE 3

Multi-split buitendelen

Artikel nummer

Diva multi-split buitendeel 2x1

4.0 kW

7751199

Diva multi-split buitendeel 2x1

5.0 kW

7751200

Diva multi-split buitendeel 3x1

6.0 kW

7751201

Diva multi-split buitendeel 3x1

8.0 kW

7751202

Diva multi-split buitendeel 4x1

10.0 kW

7751203

Diva multi-split buitendeel 5x1

12.0 kW

7751204

Multi-split binnendelen

SERIE 3

Diva mono-/multi-split binnendeel hoge wand

Diva multi-split cassette + paneel

Diva multi-split plafondonderbouw/wand

Koelvermogen
2.0 kW

2.5 kW

3.5 kW

5.0 kW

7773678

7771572

7771574

7771576

7773559
+
7775765

7773560
+
7775765

7773561
+
7775765

7773562

Let op:
A) De binnendelen van serie 2 passen niet op serie 1 en omgekeerd.
B) Hoge wandmodel past wel zowel op serie 1 als op serie 3.
C) Binnendelen serie 2 passen niet op serie 3 en omgekeerd.
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