Voor het opslaan van grote hoeveelheden warm water

Remeha Aqua Cella
Heeft u behoefte aan hét ultieme warmwatercomfort? Dan is
de Remeha Aqua Cella een efficiënte en veilige oplossing. Een
bedrijfsklaar systeem dat zich onderscheidt door gemakkelijke
installatie, hoge kwaliteit en minimaal warmteverlies.

Nu ook
beschikbaar als
1000 liter
variant!

remeha.nl

Pasklaar warmwatercomfort
De Aqua Cella is de laatste aanwinst in het portfolio
‘indirect gestookte’ warmwatertoestellen van Remeha. Deze
bedrijfsklare oplaadboiler kan grote hoeveelheden water
opslaan en onderscheidt zich door kwaliteit en warm
watercomfort. Dit maakt het product ideaal inzetbaar bij luxe

Aqua Cella

woonhuizen, appartementencomplexen, sportaccommodaties en utiliteitsprojecten.
De Aqua Cella oplaadboiler wordt eenvoudig
aangesloten op een cv-installatie, stadsverwarming of een
collectieve verwarmingsinstallatie bij zowel nieuwbouw als bij
bestaande bouw. Dit maakt het de perfecte combinatie met
de Remeha Quinta Pro-serie en de cascadesystemen. De
ingebouwde modulerende pomp, platenwisselaar en
regelunit zorgen ervoor dat de boiler met sanitair tapwater
(volgens de ingestelde temperatuur) wordt geladen. De unit
werkt volledig automatisch.

Kwaliteit
De Aqua Cella is een nieuw warmwaterproduct. Alle
gebruikte materialen hebben een goed kwaliteitsperspectief
en zijn corrosiebestendig. Onderdelen die met het
drinkwater in aanmerking komen zijn gemaakt van RVS. Het
het warmteverlies wordt tot een minimum beperkt door de
dikke isolatiemantel.
Het warmwatercomfort wordt gewaarborgd door de juiste
selectie van de dubbelwandige platenwarmtewisselaar met
KIWA-keur en de inhoud van de boiler. Het gehele systeem
wordt daarbij geregeld en bewaakt door intelligente
regeltechniek.

Kenmerken
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›

T
 ankvolumes: 200, 300, 500, 750 en 1000 liter
E
 envoudige installatie (Plug & Play)
S
 mart controller met helder display
A
 nti-legionella programma (optioneel)
A
 utomatische spoeloptie
S
 nel heet water
E
 envoudige bediening
R
 ecirculatieaansluiting aanwezig

Voordelen

›
›

E
 envoudig te installeren door het Plug & Play concept
D
 ubbelwandige warmteoverdracht (platenwisselaar
met KIWA-keur)

› G
 eschikt vermogens boven de 45 kW
› L
 age stilstand verliezen door gebruik B-label tanks
› Tapwaterrendement i.c.m. Quinta Pro van 92%*
› G
 ebruik van hoogwaardige materialen (RVS en koper)
› T
 oepasbaar bij zowel ketels, cascade- en

Vermogensklasses en tankvolumes
De Remeha Aqua Cella is beschikbaar in verschillende

V
 ermogens van 45~90 kW

stadsverwarmingssystemen
*

Onderwaarde - Gemeten volgens KIWA rapport nr. 180129B2 (op
aanvraag beschikbaar)

vermogensklassen (45~90 kW) en tankvolumes (200, 300,
500, 750 en 1000 liter). Er is hierdoor altijd een oplossing die
past bij uw behoefte.
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