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Schoorsteentabellen

Technische gegevens

Lengte van de lucht-/rookgasleidingen

Gesloten uitvoering (C13, C33, C43, C63, C93)

Toesteltype

Remeha Calora Tower

Voor het bepalen van de uiteindelijke maximale lengte, moet de leidinglengte ingekort

Bij een gesloten uitvoering wordt zowel de rookgasafvoer- als

Belastingregeling

modulerend of aan/uit

worden volgens de reductietabel.

de luchttoevoeropening (parallel) aangesloten. Bij gebruik

De ketel is ook geschikt voor langere schoorsteenlengten en andere diameters dan in

van luchttoevoer- en rookgasafvoerleidingen met andere

de tabel aangegeven. Neem contact met ons op voor meer informatie.

diameters dan 80 mm, moeten verloopstukken worden
toegepast.

Open uitvoering (B23, B23P, B33)

Nominaal cv vermogen (80/60°C)

kW

6,3 - 34,0

Nominaal cv vermogen (50/30ºC)

kW

7,0 - 35,9

Nominale belasting (Hi)

kW

6,5 - 35,1

Gascategorie

-

II2L3P, I2H

Gasvoordruk

mbar

20 – 30

Maximale schoorsteentegendruk

Pa

140

Type indeling rookgasafvoer

-

B23, B23P, B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93

Bij een open uitvoering blijft de luchttoevoeropening open; alleen de rookgasafvoer-

Aansluiting in verschillende drukzones (C53, C83)

opening wordt aangesloten. De ketel krijgt dan de benodigde verbrandingslucht direct

Verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer is mogelijk in

Maximale watertemperatuur

°C

110

uit de opstellingsruimte. Bij gebruik van luchttoevoer- en rookgasafvoerleidingen met

verschillende drukgebieden, en halve CLV systemen. Met

Maximale bedrijfstemperatuur

°C

90

andere diameters dan 80 mm, moeten verloopstukken worden toegepast.

uitzondering van het kustgebied. Het maximaal toegestane

Waterbedrijfsdruk (min. - max.)

bar

0,8 - 3,0

hoogteverschil tussen verbrandingsluchttoevoer en rookgas-

Gaskeur CW-klasse

-

6

afvoer bedraagt 36 m.

Boiler inhoud

L

100

• De luchttoevoeropening moet geopend blijven.

Tapdrempel

l/min

Niet van toepassing

• De opstellingsruimte moet voorzien zijn van de noodzakelijke luchttoevoeropeningen.

Specifieke badvulcapaciteit (40°C)

l/min

28,6

Maximale sanitairzijdige werkdruk

bar

8

Maximaal opgenomen vermogen

VA

173

Beschermingsgraad

IP

21

Gewicht keteldeel (leeg)

kg

50

Gewicht boilervat (leeg)

kg

52

Geluidsniveau op 1 m afstand van de ketel

dB(A)

45

Deze mogen niet worden verkleind of afgesloten.

Situatie

Diameter

Maximale lengte

Schoorsteenlengte voor open uitvoering

Vrije uitmonding in gebied I

Niet vrije uitmonding in gebied III
Land (∆P statisch = +25 Pa)

Niet vrije uitmonding in gebied III
Kust (∆P statisch = +40 Pa)

60 mm

11 m

70 mm

21 m

80 mm

40 m

90 mm

40 m

60 mm

9m

70 mm

17 m

80 mm

40 m

90 mm

40 m

60 mm

8m

70 mm

14 m

80 mm

35 m

90 mm

40 m

L

Leidingreducties per toegepast element
Diameter (mm)
Open uitvoering

Bochtstuk 45°

Bochtstuk 90°

60

0,9 m

3,1 m

70

1,1 m

3,5 m

80

1,2 m

4m

90

1,3 m

4,5 m

100

1,4 m

4,9 m

129983 - 220113 Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

OPGELET

Calora Tower

L

Schoorsteenlengte voor gesloten uitvoering

Vrije uitmonding in gebied I of
Niet vrije uitmonding in gebied III

60-60 mm

-

70-70 mm

9m

80-80 mm

20 m

90-90 mm

20 m

Uw Remeha adviseur:

L

Schoorsteenlengte in verschillende drukgebieden

Vrije uitmonding in gebied I

Gesloten uitvoering

70 mm

5m

80 mm

24 m

90 mm

36 m

100 mm

36 m

Remeha B.V.

Verschillende drukgebieden

Postbus 32
7300 AA Apeldoorn
T +31 (0)55 549 6969
E remeha@remeha.com
I nl.remeha.com

De overtreffende trap van
warmwatercomfort

Calora Tower
De overtreffende trap van
warmwatercomfort

Werkingsprincipe

Comfort en efficiency
in een modulair concept

Dit toestel is voorzien van een gelaagde boiler en een combi toestel. Het vat functioneert
als een opslagvat, waarin warm sanitair water wordt opgeslagen. Aan de onderkant (1)
wordt koud water door pomp (2) uit het vat gepompt en door platenwarmtewisselaar (3)

Alle winstpunten van
de Calora Tower op een rij:

Aanvoer cv G3/4"

3

Gasaansluiting G1/2"

koud water zal het niet mengen. Het warme water drijft als een laag bovenop het koude

oplaadprincipe, voor opslag van 100 liter gelaagd sanitair

4

Condensafvoer Ø 25 mm

water. Door meer warm water toe te voegen wordt het koude water naar ‘beneden’ gedrukt.

warmwater

7

Aanvoeraansluiting voor

Op basis van de aanvoer- en retourtemperatuur wordt bepaald wanneer het vat vol is en

n	Eenvoudig

de ketel moet stoppen met opwarmen. Warm water wordt bij (5) boven uit het vat getapt.

bereiding. Met recht een premium product. Een 100 liter oplaadboiler wordt met

Volledig gebaseerd op de veelgeprezen techniek van de Remeha

Het uittredende water wordt aan de onderkant (6) van het vat met koud water aangevuld.

een HR-combiketel samengevoegd tot één compact staand toestel. Door de

Calenta-serie, is de Calora Tower even innovatief en servicevrien-

Door de optimale afstemming van het intredende en uittredende water, blijft de gelaagd-

gedeelde levering is het toestel eenvoudig naar z’n opstelplek te transporteren.

delijk, als betrouwbaar en energiezuinig. Van de Ultra Responsive

heid bestaan. Door het tappen gaat de koude waterlaag langzaam naar boven, totdat

Heat Exchanger, tot de installateurvriendelijke interieurverlichting,

het de sensor (7) bereikt. Op dat moment zal de ketel het water weer gaan opwarmen.

n	Hoog

n	Het

n	Ruime

hoeveelheid warmtapwater waardoor het toestel de

n	Warmwater

De Calora Tower is een verwarmingstoestel, bij uitstek geschikt voor de luxere

Tower. Uiteraard is ook de Calora Tower voorzien van een zeer

Twee processen zijn kenmerkend voor de werking:

n	Voorzien

woning. Met een cv-vermogen tot maar liefst 35 kW is de Calora Tower met gemak

energiezuinige modulerende pomp, die voldoet aan de energie-

•

n	Zowel

in staat grotere woningen te verwarmen. En twee badkamers of de meer luxueuze

klasse A eisen. En door de standaard ingebouwde terugslagklep

douchecabine, is voor de Calora Tower zonder problemen van ruim voldoende

is ook deze ketel geschikt voor overdruk CLV-systemen of voor

vergelijken met een 150 liter spiraal-boilervat. De Calora Tower is dan ook een
krachtige CW6-ketel met een overweldigend tapdebiet van maar liefst 28,6 liter water

All-in-one toestel

opbrengst vergelijkbaar met een 150 liter

van de combiketel en aan de bovenkant van het vat gestopt.
•

Tapwater gaat boven uit.

n

van onderhoudsvrije actieve anode

geschikt voor modulerende (ruimte)regelaars als

tweede groep (optie)

Sanitair warm G3/4"
12 Warmwater circulatie leiding
G3/4" (optie)
13 Aftapkraan boilervat
(aan voorzijde van boilervat)
16 Verbrandingslucht-

voor aan/uit thermostaten

toevoer Ø 80 mm /

Geïntegreerde OpenTherm (Smart Power) interface

Rookgasafvoer Ø 80 mm

n	Uitermate

Pluspunten

Retouraansluiting voor

10 Sanitair koud G3/4"

Gaskeur CW 6 eisen meer dan overtreft
standaard boiler met spiraal

Koud water wordt van onderuit opgepompt, opgewarmd door de platenwisselaar

tweede groep (optie)
8

toestel voldoet ruimschoots aan het Gaskeur HR 107

al het goede van de Calenta is ook terug te vinden in de Calora

optionele accessoires maken hem in iedere situatie toepasbaar.

transporteerbaar door gedeelde levering

(keteldeel, boilervat en aansluitset)

Hoge prestaties

koppeling met een HR-WTW unit. Het lage geluidsniveau en de vele

Retour cv G3/4"

2

Veelgeprezen techniek

zorgt namelijk voor een zeer royale hoeveelheid warm water, qua opbrengst te

1

rendement ketel met voorraadvat volgens het

opgewarmd en bij (4) weer boven in het vat gestopt. Doordat warm water ‘lichter’ is dan

De Remeha Calora Tower is een hypermodern toestel voor cv en warmwater

warm water te voorzien. De opslagcapaciteit van 100 liter gelaagd sanitair water,

Belangrijkste afmetingen

compact voor zijn prestaties

(h x b x d: 140 x 60 x 68 cm)
Klein vloeroppervlak (60 x 68 cm)

Door de optimale combinatie van componenten zijn de volgende eigenschappen

n

kenmerkend:

n	Ingebouwd

12 liter expansievat

per minuut van 40°C. Daarmee is een ligbad van 140 liter in slechts 5 minuten

De Calora Tower bestaat niet alleen uit een cv-ketel en een

•

Binnen een half uur is de gehele voorraad van 100 liter tapwater op temperatuur.

n	CV-zijdig

overstortventiel

gevuld. En het hoge vermogen van het toestel, ook tijdens tapwaterbedrijf, zorgt

oplaadboiler, maar tevens zijn een expansievat en een overstort-

•

Al na één minuut opwarmen is er tapwater van 60° C beschikbaar.

n	Gecombineerde

afvoer voor sifon en overstort

De capaciteit aan warmwater is ongeveer anderhalf keer zoveel als bij een standaard

n	Circulatieleiding

aansluiting (optie)

er voor dat het boilervat weer snel 'opgeladen' wordt. Een ketel met het gelaagde

ventiel standaard ingebouwd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid

boilerprincipe heeft daardoor een nagenoeg onbeperkte stroom comfortabel

om een complete menggroepset, bestaande uit driewegmengklep,

boiler met spiraal. De oplaadboiler van de Calora Tower is qua warmwater opbrengst

n	Interieurverlichting

Accessoires

Benodigde opstellingsruimte

warm water ter beschikking.

pomp, aanvoervoeler en leidingwerk, in de ketel in te bouwen.

daarom vergelijkbaar met een 150 liter standaard boiler met spiraal.

n	Verstelbare

n	Leidingsets

Minimaal benodigde ruimte rondom het toestel. Het toestel

Door het kleinere vat zijn de afmetingen van de gehele unit vele malen kleiner.

n	Modern

Ook de hierbij benodigde menggroepaansturing (c-Mix groepenregeling) kan in het toestel ingebouwd worden. De Calora Tower

•

•
•

All-in-one toestel, daardoor grote installatievriendelijkheid en afgewerkt geheel.

Werking Calora Tower

design, met overzichtelijk luxe bedieningspaneel

achter klep
n	Luxe,

is dus een echt all-in-one toestel.

voeten

met aansluitbeugel, voor aansluiting aan de boven-,

linker- of rechterzijde
n	Menggroepset

tricolor LCD display

n	Leidingset

voor inbouw in het toestel

voor externe mengroepaansluiting

Waar toepasbaar

n	Digitale

De Calora Tower komt het best tot zijn recht in woningen waar hoge eisen gesteld

n	Buitenvoeleraansluiting

n	Geveldoorvoerset

worden aan de hoeveelheid en/of het gelijktijdig gebruik van warm tapwater. Zoals de

n	Zeer

n	Rookgasadapters

aanwezigheid van luxe badkamers met bijvoorbeeld stort/massagedouches; of in het

n	Toepasbaar

geval van bijvoorbeeld twee badkamers in één woning of intensief warmwatergebuik

n	Lage

door meerdere personen tegelijk.

waterdrukuitlezing met 'bij-vul' melding

geruisarm

iSense, programmeerbare regelaar voor modulerende ketelsturing (bedraad of RF)

NOx uitstoot, waardoor het toestel ruimschoots

n

qSense, niet programmeerbare regelaar voor modulerende ketelsturing

voldoet aan het Gaskeur SV
n	10

De belasting van de Remeha Calora Tower kan op de volgende manieren worden geregeld:

n	Ook

•

n	Lange

als een buitenvoeler is aangesloten dan zal het toestel moduleren op basis van de
interne stooklijn. Remeha heeft hiervoor de Celcia 10 in het leveringsprogramma.
•

Modulerend (OpenTherm Smart Power), waarbij de belasting tussen de minimale
en de maximale waarde varieert op basis van de door de modulerende regelaar
bepaalde aanvoertemperatuur. Remeha heeft hiervoor de qSense (zonder klokprogramma) en de iSense (met klokprogramma) in het leveringsprogramma.

voor pc

jaar garantie op de warmtewisselaar
geschikt voor propaan en hoog calorisch aardgas
service intervallen mogelijk via preventief

onderhoudsprogramma
n	Desgewenst

geeft het toestel zelf aan wanneer het tijd is

voor een servicebeurt
n	Het

voor concentrische 60/100 mm of 80/125 mm aansluiting

n

Toestelregeling

maximale waarde op basis van de op het toestel ingestelde aanvoertemperatuur;

voor circulatieleiding

als ‘open’- of als ‘gesloten’ toestel

n	Aansluiting

Aan/uit, waarbij de belasting modulerend wordt geregeld tussen de minimale en de

n	Aansluiting

keteldeel is ook als losstaand solo toestel te gebruiken

n	c-Mix

groepenregelaar

n	Buitentemperatuurvoeler
n	Verschillende

uitbreidingsprints

n	Zonneboileraansluitset
n	Aansluitset
n	Recom

WTW-koppeling

diagnosesoftware set

moet worden opgehangen in een ruimte die, ook bij strenge
koude, vorstvrij blijft.

Calora Tower
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Comfort en efficiency
in een modulair concept
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als een opslagvat, waarin warm sanitair water wordt opgeslagen. Aan de onderkant (1)
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de Calora Tower op een rij:

Aanvoer cv G3/4"

3

Gasaansluiting G1/2"

koud water zal het niet mengen. Het warme water drijft als een laag bovenop het koude

oplaadprincipe, voor opslag van 100 liter gelaagd sanitair

4

Condensafvoer Ø 25 mm

water. Door meer warm water toe te voegen wordt het koude water naar ‘beneden’ gedrukt.

warmwater

7

Aanvoeraansluiting voor

Op basis van de aanvoer- en retourtemperatuur wordt bepaald wanneer het vat vol is en

n	Eenvoudig

de ketel moet stoppen met opwarmen. Warm water wordt bij (5) boven uit het vat getapt.

bereiding. Met recht een premium product. Een 100 liter oplaadboiler wordt met
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Het uittredende water wordt aan de onderkant (6) van het vat met koud water aangevuld.
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gedeelde levering is het toestel eenvoudig naar z’n opstelplek te transporteren.

delijk, als betrouwbaar en energiezuinig. Van de Ultra Responsive

heid bestaan. Door het tappen gaat de koude waterlaag langzaam naar boven, totdat

Heat Exchanger, tot de installateurvriendelijke interieurverlichting,

het de sensor (7) bereikt. Op dat moment zal de ketel het water weer gaan opwarmen.

n	Hoog

n	Het

n	Ruime

hoeveelheid warmtapwater waardoor het toestel de

n	Warmwater

De Calora Tower is een verwarmingstoestel, bij uitstek geschikt voor de luxere

Tower. Uiteraard is ook de Calora Tower voorzien van een zeer

Twee processen zijn kenmerkend voor de werking:

n	Voorzien

woning. Met een cv-vermogen tot maar liefst 35 kW is de Calora Tower met gemak

energiezuinige modulerende pomp, die voldoet aan de energie-

•

n	Zowel

in staat grotere woningen te verwarmen. En twee badkamers of de meer luxueuze

klasse A eisen. En door de standaard ingebouwde terugslagklep

douchecabine, is voor de Calora Tower zonder problemen van ruim voldoende

is ook deze ketel geschikt voor overdruk CLV-systemen of voor
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krachtige CW6-ketel met een overweldigend tapdebiet van maar liefst 28,6 liter water
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met aansluitbeugel, voor aansluiting aan de boven-,

linker- of rechterzijde
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De Calora Tower komt het best tot zijn recht in woningen waar hoge eisen gesteld
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voldoet aan het Gaskeur SV
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De belasting van de Remeha Calora Tower kan op de volgende manieren worden geregeld:

n	Ook
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n	Lange

als een buitenvoeler is aangesloten dan zal het toestel moduleren op basis van de
interne stooklijn. Remeha heeft hiervoor de Celcia 10 in het leveringsprogramma.
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Modulerend (OpenTherm Smart Power), waarbij de belasting tussen de minimale
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bepaalde aanvoertemperatuur. Remeha heeft hiervoor de qSense (zonder klokprogramma) en de iSense (met klokprogramma) in het leveringsprogramma.
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onderhoudsprogramma
n	Desgewenst

geeft het toestel zelf aan wanneer het tijd is
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n
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maximale waarde op basis van de op het toestel ingestelde aanvoertemperatuur;
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keteldeel is ook als losstaand solo toestel te gebruiken

n	c-Mix

groepenregelaar

n	Buitentemperatuurvoeler
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uitbreidingsprints

n	Zonneboileraansluitset
n	Aansluitset
n	Recom

WTW-koppeling

diagnosesoftware set

moet worden opgehangen in een ruimte die, ook bij strenge
koude, vorstvrij blijft.

Product-Data-Blad

Schoorsteentabellen

Technische gegevens

Lengte van de lucht-/rookgasleidingen

Gesloten uitvoering (C13, C33, C43, C63, C93)

Toesteltype

Remeha Calora Tower

Voor het bepalen van de uiteindelijke maximale lengte, moet de leidinglengte ingekort

Bij een gesloten uitvoering wordt zowel de rookgasafvoer- als

Belastingregeling

modulerend of aan/uit

worden volgens de reductietabel.

de luchttoevoeropening (parallel) aangesloten. Bij gebruik

De ketel is ook geschikt voor langere schoorsteenlengten en andere diameters dan in

van luchttoevoer- en rookgasafvoerleidingen met andere

de tabel aangegeven. Neem contact met ons op voor meer informatie.

diameters dan 80 mm, moeten verloopstukken worden
toegepast.

Open uitvoering (B23, B23P, B33)

Nominaal cv vermogen (80/60°C)

kW

6,3 - 34,0

Nominaal cv vermogen (50/30ºC)

kW

7,0 - 35,9

Nominale belasting (Hi)

kW

6,5 - 35,1

Gascategorie

-

II2L3P, I2H

Gasvoordruk

mbar

20 – 30

Maximale schoorsteentegendruk

Pa

140

Type indeling rookgasafvoer

-

B23, B23P, B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93

Bij een open uitvoering blijft de luchttoevoeropening open; alleen de rookgasafvoer-

Aansluiting in verschillende drukzones (C53, C83)

opening wordt aangesloten. De ketel krijgt dan de benodigde verbrandingslucht direct

Verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer is mogelijk in

Maximale watertemperatuur

°C

110

uit de opstellingsruimte. Bij gebruik van luchttoevoer- en rookgasafvoerleidingen met

verschillende drukgebieden, en halve CLV systemen. Met

Maximale bedrijfstemperatuur

°C

90

andere diameters dan 80 mm, moeten verloopstukken worden toegepast.

uitzondering van het kustgebied. Het maximaal toegestane

Waterbedrijfsdruk (min. - max.)

bar

0,8 - 3,0

hoogteverschil tussen verbrandingsluchttoevoer en rookgas-

Gaskeur CW-klasse

-

6

afvoer bedraagt 36 m.

Boiler inhoud

L

100

• De luchttoevoeropening moet geopend blijven.

Tapdrempel

l/min

Niet van toepassing

• De opstellingsruimte moet voorzien zijn van de noodzakelijke luchttoevoeropeningen.

Specifieke badvulcapaciteit (40°C)

l/min

28,6

Maximale sanitairzijdige werkdruk

bar

8

Maximaal opgenomen vermogen

VA

173

Beschermingsgraad

IP

21

Gewicht keteldeel (leeg)

kg

50

Gewicht boilervat (leeg)

kg

52

Geluidsniveau op 1 m afstand van de ketel

dB(A)

45

Deze mogen niet worden verkleind of afgesloten.

Situatie

Diameter

Maximale lengte

Schoorsteenlengte voor open uitvoering

Vrije uitmonding in gebied I

Niet vrije uitmonding in gebied III
Land (∆P statisch = +25 Pa)

Niet vrije uitmonding in gebied III
Kust (∆P statisch = +40 Pa)

60 mm

11 m

70 mm

21 m

80 mm

40 m

90 mm

40 m

60 mm

9m

70 mm

17 m

80 mm

40 m

90 mm

40 m

60 mm

8m

70 mm

14 m

80 mm

35 m

90 mm

40 m

L

Leidingreducties per toegepast element
Diameter (mm)
Open uitvoering

Bochtstuk 45°

Bochtstuk 90°

60

0,9 m

3,1 m

70

1,1 m

3,5 m

80

1,2 m

4m

90

1,3 m

4,5 m

100

1,4 m

4,9 m

129983 - 220113 Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

OPGELET

Calora Tower

L

Schoorsteenlengte voor gesloten uitvoering

Vrije uitmonding in gebied I of
Niet vrije uitmonding in gebied III

60-60 mm

-

70-70 mm

9m

80-80 mm

20 m

90-90 mm

20 m

Uw Remeha adviseur:

L

Schoorsteenlengte in verschillende drukgebieden

Vrije uitmonding in gebied I

Gesloten uitvoering

70 mm

5m

80 mm

24 m

90 mm

36 m

100 mm

36 m

Remeha B.V.

Verschillende drukgebieden

Postbus 32
7300 AA Apeldoorn
T +31 (0)55 549 6969
E remeha@remeha.com
I nl.remeha.com

De overtreffende trap van
warmwatercomfort

Calora Tower
De overtreffende trap van
warmwatercomfort

Werkingsprincipe

Comfort en efficiency
in een modulair concept

Dit toestel is voorzien van een gelaagde boiler en een combi toestel. Het vat functioneert
als een opslagvat, waarin warm sanitair water wordt opgeslagen. Aan de onderkant (1)
wordt koud water door pomp (2) uit het vat gepompt en door platenwarmtewisselaar (3)

Alle winstpunten van
de Calora Tower op een rij:

Aanvoer cv G3/4"

3

Gasaansluiting G1/2"

koud water zal het niet mengen. Het warme water drijft als een laag bovenop het koude

oplaadprincipe, voor opslag van 100 liter gelaagd sanitair

4

Condensafvoer Ø 25 mm

water. Door meer warm water toe te voegen wordt het koude water naar ‘beneden’ gedrukt.

warmwater

7

Aanvoeraansluiting voor

Op basis van de aanvoer- en retourtemperatuur wordt bepaald wanneer het vat vol is en

n	Eenvoudig

de ketel moet stoppen met opwarmen. Warm water wordt bij (5) boven uit het vat getapt.

bereiding. Met recht een premium product. Een 100 liter oplaadboiler wordt met

Volledig gebaseerd op de veelgeprezen techniek van de Remeha

Het uittredende water wordt aan de onderkant (6) van het vat met koud water aangevuld.

een HR-combiketel samengevoegd tot één compact staand toestel. Door de

Calenta-serie, is de Calora Tower even innovatief en servicevrien-

Door de optimale afstemming van het intredende en uittredende water, blijft de gelaagd-

gedeelde levering is het toestel eenvoudig naar z’n opstelplek te transporteren.

delijk, als betrouwbaar en energiezuinig. Van de Ultra Responsive

heid bestaan. Door het tappen gaat de koude waterlaag langzaam naar boven, totdat

Heat Exchanger, tot de installateurvriendelijke interieurverlichting,

het de sensor (7) bereikt. Op dat moment zal de ketel het water weer gaan opwarmen.

n	Hoog

n	Het

n	Ruime

hoeveelheid warmtapwater waardoor het toestel de

n	Warmwater

De Calora Tower is een verwarmingstoestel, bij uitstek geschikt voor de luxere

Tower. Uiteraard is ook de Calora Tower voorzien van een zeer

Twee processen zijn kenmerkend voor de werking:

n	Voorzien

woning. Met een cv-vermogen tot maar liefst 35 kW is de Calora Tower met gemak

energiezuinige modulerende pomp, die voldoet aan de energie-

•

n	Zowel

in staat grotere woningen te verwarmen. En twee badkamers of de meer luxueuze

klasse A eisen. En door de standaard ingebouwde terugslagklep

douchecabine, is voor de Calora Tower zonder problemen van ruim voldoende

is ook deze ketel geschikt voor overdruk CLV-systemen of voor

vergelijken met een 150 liter spiraal-boilervat. De Calora Tower is dan ook een
krachtige CW6-ketel met een overweldigend tapdebiet van maar liefst 28,6 liter water

All-in-one toestel

opbrengst vergelijkbaar met een 150 liter

van de combiketel en aan de bovenkant van het vat gestopt.
•

Tapwater gaat boven uit.

n

van onderhoudsvrije actieve anode

geschikt voor modulerende (ruimte)regelaars als

tweede groep (optie)

Sanitair warm G3/4"
12 Warmwater circulatie leiding
G3/4" (optie)
13 Aftapkraan boilervat
(aan voorzijde van boilervat)
16 Verbrandingslucht-

voor aan/uit thermostaten

toevoer Ø 80 mm /

Geïntegreerde OpenTherm (Smart Power) interface

Rookgasafvoer Ø 80 mm

n	Uitermate

Pluspunten

Retouraansluiting voor

10 Sanitair koud G3/4"

Gaskeur CW 6 eisen meer dan overtreft
standaard boiler met spiraal

Koud water wordt van onderuit opgepompt, opgewarmd door de platenwisselaar

tweede groep (optie)
8

toestel voldoet ruimschoots aan het Gaskeur HR 107

al het goede van de Calenta is ook terug te vinden in de Calora

optionele accessoires maken hem in iedere situatie toepasbaar.

transporteerbaar door gedeelde levering

(keteldeel, boilervat en aansluitset)

Hoge prestaties

koppeling met een HR-WTW unit. Het lage geluidsniveau en de vele

Retour cv G3/4"

2

Veelgeprezen techniek

zorgt namelijk voor een zeer royale hoeveelheid warm water, qua opbrengst te

1

rendement ketel met voorraadvat volgens het

opgewarmd en bij (4) weer boven in het vat gestopt. Doordat warm water ‘lichter’ is dan

De Remeha Calora Tower is een hypermodern toestel voor cv en warmwater

warm water te voorzien. De opslagcapaciteit van 100 liter gelaagd sanitair water,

Belangrijkste afmetingen

compact voor zijn prestaties

(h x b x d: 140 x 60 x 68 cm)
Klein vloeroppervlak (60 x 68 cm)

Door de optimale combinatie van componenten zijn de volgende eigenschappen

n

kenmerkend:

n	Ingebouwd

12 liter expansievat

per minuut van 40°C. Daarmee is een ligbad van 140 liter in slechts 5 minuten

De Calora Tower bestaat niet alleen uit een cv-ketel en een

•

Binnen een half uur is de gehele voorraad van 100 liter tapwater op temperatuur.

n	CV-zijdig

overstortventiel

gevuld. En het hoge vermogen van het toestel, ook tijdens tapwaterbedrijf, zorgt

oplaadboiler, maar tevens zijn een expansievat en een overstort-

•

Al na één minuut opwarmen is er tapwater van 60° C beschikbaar.

n	Gecombineerde

afvoer voor sifon en overstort

De capaciteit aan warmwater is ongeveer anderhalf keer zoveel als bij een standaard

n	Circulatieleiding

aansluiting (optie)

er voor dat het boilervat weer snel 'opgeladen' wordt. Een ketel met het gelaagde

ventiel standaard ingebouwd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid

boilerprincipe heeft daardoor een nagenoeg onbeperkte stroom comfortabel

om een complete menggroepset, bestaande uit driewegmengklep,

boiler met spiraal. De oplaadboiler van de Calora Tower is qua warmwater opbrengst

n	Interieurverlichting

Accessoires

Benodigde opstellingsruimte

warm water ter beschikking.

pomp, aanvoervoeler en leidingwerk, in de ketel in te bouwen.

daarom vergelijkbaar met een 150 liter standaard boiler met spiraal.

n	Verstelbare

n	Leidingsets

Minimaal benodigde ruimte rondom het toestel. Het toestel

Door het kleinere vat zijn de afmetingen van de gehele unit vele malen kleiner.

n	Modern

Ook de hierbij benodigde menggroepaansturing (c-Mix groepenregeling) kan in het toestel ingebouwd worden. De Calora Tower

•

•
•

All-in-one toestel, daardoor grote installatievriendelijkheid en afgewerkt geheel.

Werking Calora Tower

design, met overzichtelijk luxe bedieningspaneel

achter klep
n	Luxe,

is dus een echt all-in-one toestel.

voeten

met aansluitbeugel, voor aansluiting aan de boven-,

linker- of rechterzijde
n	Menggroepset

tricolor LCD display

n	Leidingset

voor inbouw in het toestel

voor externe mengroepaansluiting

Waar toepasbaar

n	Digitale

De Calora Tower komt het best tot zijn recht in woningen waar hoge eisen gesteld

n	Buitenvoeleraansluiting

n	Geveldoorvoerset

worden aan de hoeveelheid en/of het gelijktijdig gebruik van warm tapwater. Zoals de

n	Zeer

n	Rookgasadapters

aanwezigheid van luxe badkamers met bijvoorbeeld stort/massagedouches; of in het

n	Toepasbaar

geval van bijvoorbeeld twee badkamers in één woning of intensief warmwatergebuik

n	Lage

door meerdere personen tegelijk.

waterdrukuitlezing met 'bij-vul' melding

geruisarm

iSense, programmeerbare regelaar voor modulerende ketelsturing (bedraad of RF)

NOx uitstoot, waardoor het toestel ruimschoots

n

qSense, niet programmeerbare regelaar voor modulerende ketelsturing

voldoet aan het Gaskeur SV
n	10

De belasting van de Remeha Calora Tower kan op de volgende manieren worden geregeld:

n	Ook

•

n	Lange

als een buitenvoeler is aangesloten dan zal het toestel moduleren op basis van de
interne stooklijn. Remeha heeft hiervoor de Celcia 10 in het leveringsprogramma.
•

Modulerend (OpenTherm Smart Power), waarbij de belasting tussen de minimale
en de maximale waarde varieert op basis van de door de modulerende regelaar
bepaalde aanvoertemperatuur. Remeha heeft hiervoor de qSense (zonder klokprogramma) en de iSense (met klokprogramma) in het leveringsprogramma.

voor pc

jaar garantie op de warmtewisselaar
geschikt voor propaan en hoog calorisch aardgas
service intervallen mogelijk via preventief

onderhoudsprogramma
n	Desgewenst

geeft het toestel zelf aan wanneer het tijd is

voor een servicebeurt
n	Het

voor concentrische 60/100 mm of 80/125 mm aansluiting

n

Toestelregeling

maximale waarde op basis van de op het toestel ingestelde aanvoertemperatuur;

voor circulatieleiding

als ‘open’- of als ‘gesloten’ toestel

n	Aansluiting

Aan/uit, waarbij de belasting modulerend wordt geregeld tussen de minimale en de

n	Aansluiting

keteldeel is ook als losstaand solo toestel te gebruiken

n	c-Mix

groepenregelaar

n	Buitentemperatuurvoeler
n	Verschillende

uitbreidingsprints

n	Zonneboileraansluitset
n	Aansluitset
n	Recom

WTW-koppeling

diagnosesoftware set

moet worden opgehangen in een ruimte die, ook bij strenge
koude, vorstvrij blijft.
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Schoorsteentabellen

Technische gegevens

Lengte van de lucht-/rookgasleidingen

Gesloten uitvoering (C13, C33, C43, C63, C93)

Toesteltype

Remeha Calora Tower

Voor het bepalen van de uiteindelijke maximale lengte, moet de leidinglengte ingekort

Bij een gesloten uitvoering wordt zowel de rookgasafvoer- als

Belastingregeling

modulerend of aan/uit

worden volgens de reductietabel.

de luchttoevoeropening (parallel) aangesloten. Bij gebruik

De ketel is ook geschikt voor langere schoorsteenlengten en andere diameters dan in

van luchttoevoer- en rookgasafvoerleidingen met andere

de tabel aangegeven. Neem contact met ons op voor meer informatie.

diameters dan 80 mm, moeten verloopstukken worden
toegepast.

Open uitvoering (B23, B23P, B33)

Nominaal cv vermogen (80/60°C)

kW

6,3 - 34,0

Nominaal cv vermogen (50/30ºC)

kW

7,0 - 35,9

Nominale belasting (Hi)

kW

6,5 - 35,1

Gascategorie

-

II2L3P, I2H

Gasvoordruk

mbar

20 – 30

Maximale schoorsteentegendruk

Pa

140

Type indeling rookgasafvoer

-

B23, B23P, B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93

Bij een open uitvoering blijft de luchttoevoeropening open; alleen de rookgasafvoer-

Aansluiting in verschillende drukzones (C53, C83)

opening wordt aangesloten. De ketel krijgt dan de benodigde verbrandingslucht direct

Verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer is mogelijk in

Maximale watertemperatuur

°C

110

uit de opstellingsruimte. Bij gebruik van luchttoevoer- en rookgasafvoerleidingen met

verschillende drukgebieden, en halve CLV systemen. Met

Maximale bedrijfstemperatuur

°C

90

andere diameters dan 80 mm, moeten verloopstukken worden toegepast.

uitzondering van het kustgebied. Het maximaal toegestane

Waterbedrijfsdruk (min. - max.)

bar

0,8 - 3,0

hoogteverschil tussen verbrandingsluchttoevoer en rookgas-

Gaskeur CW-klasse

-

6

afvoer bedraagt 36 m.

Boiler inhoud

L

100

• De luchttoevoeropening moet geopend blijven.

Tapdrempel

l/min

Niet van toepassing

• De opstellingsruimte moet voorzien zijn van de noodzakelijke luchttoevoeropeningen.

Specifieke badvulcapaciteit (40°C)

l/min

28,6

Maximale sanitairzijdige werkdruk

bar

8

Maximaal opgenomen vermogen

VA

173

Beschermingsgraad

IP

21

Gewicht keteldeel (leeg)

kg

50

Gewicht boilervat (leeg)

kg

52

Geluidsniveau op 1 m afstand van de ketel

dB(A)

45

Deze mogen niet worden verkleind of afgesloten.

Situatie

Diameter

Maximale lengte

Schoorsteenlengte voor open uitvoering

Vrije uitmonding in gebied I

Niet vrije uitmonding in gebied III
Land (∆P statisch = +25 Pa)

Niet vrije uitmonding in gebied III
Kust (∆P statisch = +40 Pa)

60 mm

11 m

70 mm

21 m

80 mm

40 m

90 mm

40 m

60 mm

9m

70 mm

17 m

80 mm

40 m

90 mm

40 m

60 mm

8m

70 mm

14 m

80 mm

35 m

90 mm

40 m

L

Leidingreducties per toegepast element
Diameter (mm)
Open uitvoering

Bochtstuk 45°

Bochtstuk 90°

60

0,9 m

3,1 m

70

1,1 m

3,5 m

80

1,2 m

4m

90

1,3 m

4,5 m

100

1,4 m

4,9 m

129983 - 220113 Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

OPGELET

Calora Tower

L

Schoorsteenlengte voor gesloten uitvoering

Vrije uitmonding in gebied I of
Niet vrije uitmonding in gebied III

60-60 mm

-

70-70 mm

9m

80-80 mm

20 m

90-90 mm

20 m

Uw Remeha adviseur:

L

Schoorsteenlengte in verschillende drukgebieden

Vrije uitmonding in gebied I

Gesloten uitvoering

70 mm

5m

80 mm

24 m

90 mm

36 m

100 mm

36 m

Remeha B.V.

Verschillende drukgebieden

Postbus 32
7300 AA Apeldoorn
T +31 (0)55 549 6969
E remeha@remeha.com
I nl.remeha.com

De overtreffende trap van
warmwatercomfort

