Wandketels

Tzerra Ace

De perfecte all-rounder

Remeha Tzerra Ace

de kleinste
niet de minste

De Tzerra Ace is ondanks zijn geringe afmetingen
een echte kanjer. Bij de ontwikkeling van het
toestel hebben we goed geluisterd naar de
wensen vanuit de markt. Hierdoor heb je met
de Tzerra Ace niet alleen een toestel met een
optimaal warmte- en warmwatercomfort. Door de
ingebouwde voorbereidingen voor een koppeling
met duurzame technieken, zoals bijvoorbeeld
een warmtepomp en/of een zonneboiler, is het
Tzerra Ace 24c CW3
Tzerra Ace 28c CW4
Tzerra Ace 39c CW5

ook echt een cv-ketel voor de toekomst.
De Tzerra Ace is een combiketel voor verwarming en
warm water die leverbaar is in drie comfortklassen.
Of je nu in een appartement woont of in een vrijstaande
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woning. Een spaardouche hebt of een ligbad. Er is altijd
een Tzerra Ace die bij je past!

Benieuwd welke
cv-ketel het beste
bij jou past?
Kijk dan op de Remeha productwijzer
of vraag je installateur voor een advies
op maat.

Nooit meer een
koude douche?
Met eSmart Inside is de Tzerra Ace ook uit

remeha.nl/productwijzer

te breiden met Remeha Connect. Remeha
Connect is onze digitale service waarmee een
installateur op afstand het functioneren van
jouw ketel in de gaten kan houden. Zodra er
een storing dreigt ontvangt de installateur
daarvan een melding en kan een echte storing
worden voorkomen. Zo heb je dus nooit meer
een koude douche!

Compact en betrouwbaar
De meest herkenbare eigenschappen van de Tzerra Ace

Vraag jouw installateur of Remeha Connect

zijn de compacte afmetingen. Hiermee kun je aanzienlijk

ook in zijn pakket zit. Meer weten over deze

besparen op plaatsingsruimte. Ruimte die je vast goed

unieke service? Bezoek dan onze website.

kunt gebruiken voor andere doeleinden. Door de
toepassing van uitsluitend betrouwbare componenten, is
de Tzerra Ace een kwalitatief zeer hoogwaardig toestel.
Een toestel waarmee ook jouw installateur blij is. Niet
alleen door zijn geringe plaatsingsgewicht, maar ook
door zijn eenvoudige en goed toegankelijke opbouw.
Het vergemakkelijkt niet alleen het ophangen, maar ook
het onderhoud.
Met zijn voorbereiding voor koppeling met duurzame
technieken, een bovengemiddelde score op energie
zuinigheid, warmte- en warmwatercomfort is de
Tzerra Ace een sterke allrounder die klaar is voor de
toekomst!
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Heldere bediening

Tip
Te lage waterdruk is de meest

De Tzerra Ace heeft een helder bedienings

voorkomende storing bij cv-ketels.

display waarmee de status van je cv-ketel in

Met de automatische bijvulinrichting

een oogopslag duidelijk is. Het backlight zorgt

is dat nu verleden tijd. De bijvulinrich-

ervoor dat ook in donkere ruimtes het display

ting is als optie leverbaar. Hetzij als

eenvoudig af te lezen is.

onderdeel van een handig montage-

Is de cv-ketel in bedrijf dan toont de ketel

frame, hetzij als losse unit onder de

de cv-watertemperatuur. Als de ketel niet

ketel.

in bedrijf is, wordt de heersende waterdruk
weergegeven. Wordt de waterdruk in de
installatie te laag, dan is dat zichtbaar op
het display. Koppel je de Tzerra Ace aan
een Remeha thermostaat, dan wordt deze
melding ook zichtbaar op het display van
de thermostaat. Zo voorkom je verrassingen.

Verdraaid slim
te bedienen

Automatisch
uw cv-ketel
bijvullen
De Tzerra Ace heeft een waterdruksensor die
continu waakt over de waterdruk. Wanneer de

Met de eTwist thermostaat en handige eTwist

waterdruk in de cv-installatie te laag wordt,

app bedien jij je verwarming snel en moeite

zorgt de optionele automatische bijvulinrich-

loos, waar je je ook bevindt! Geen smartphone

ting ervoor dat de cv-ketel wordt bijgevuld,

of tablet? Geen probleem, want ook zonder

maar nooit te veel of te vaak.

wifi beschikt de eTwist over de volledige func
tionaliteit. Koop je de eTwist in combinatie met

Houd je toch liever een oogje in het zeil?

de Tzerra Ace, dan profiteer je ook nog eens

Dan is de semi-automatische instelling van

van een aantrekkelijke combinatieprijs. Lees

de bijvulinrichting een extra slimmigheidje.

meer over deze slimme thermostaat.

Hiermee kan je via de ketel, de eTwist of de
eTwist app eerst akkoord geven voordat het
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systeem zichzelf bijvult. Knoeien met een
vulslang behoort dan dus tot het verleden.

Tzerra Ace

Klaar voor
de toekomst

Maak van je Tzerra
Ace eenvoudig een
duurzaam systeem.
Dat kan meteen bij
aanschaf, maar ook
later nog.

Slim koppelen
met duurzame
technieken

Mercuria | Neptuna | Eria Tower

Er is op dit moment veel aandacht voor de energie

ZentaSOL Plus

Hybrid Ready

transitie en duurzaam verwarmen. De juiste keuze maken De Tzerra Ace is standaard voorbereid op het slim
is daardoor best lastig. Moet ik kiezen voor een cv-ketel

koppelen met duurzame technieken zoals bijvoorbeeld

of toch al een warmtepomp? Of een hybride systeem,

een warmtepomp of een zonneboiler. Dat kan bij aan

precies ertussenin? Natuurlijk draag je graag je steentje

schaf, maar ook nog in een later stadium bij uitbreiding

bij, maar je wilt vooral dat je keuze past bij je situatie en

van de installatie. De Tzerra Ace is daarmee de cv-ketel

jouw woning.

van de toekomst.
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Technische specificaties
Tzerra Ace
Comfortklasse

24c CW3

28c CW4

39c CW5

Nominaal vermogen cv-bedrijf (50/30°C)

kW

6,1 - 20,9

6,1 - 24,8

8,5 - 35,7

Nominaal vermogen tapwaterbedrijf

kW

5,5 - 23,4

5,5 - 27,5

7,7 - 37,8

3

4

5

l/min

11,2

13

18,3

Afmetingen (hxbxd)

cm

55 x 37 x 27

55 x 37 x 27

55 x 37 x 27

Gewicht

kg

19

19

22

13 min

11 min

8 min

Appartement
tussenwoning

Tussenhoekwoning

Hoek-,
2-onder-1-kapen vrijstaande
woning

Kleinere tot
gemiddelde
huishoudens

Gemiddelde
tot grotere
huishoudens

Grotere
huishoudens

Gaskeur cw-klasse
Maximale tapcapaciteit bij 40°C

Energielabel

Vultijd bad 150L

Woningtype - geschiktheid

Gezinsgrootte

De Tzerra Ace is leverbaar in drie combitoestel uitvoeringen. Een 24c CW3, een 28c CW4

Energie-efficiëntieklasse range

en een 39c CW5. De in de tabel aangegeven geschikte woningtypes en gezinsgroottes per
type, zijn indicatief en sterk afhankelijk van de mate van woningisolatie en/of gewenste
tapwatercapaciteit.

Verwarming

Warm water

Combi Comfort Systeem
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