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Calenta
15s, 25s, 28c, 35s, 25l 

Méretek és csatlakozások
(15s, 25s, 28c, 35s) 

Méretek és csatlakozások (25l)
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 Égéstermék elvezető vezetékek
csatlakoztatása; Ø 80 mm

Égési levegő vezeték
csatlakoztatása; Ø 125 mm

Biztonsági szelep
elvezető cső; Ø 25 mm

Kondenzátum
elvezetés; Ø 25 mm

Fűtési visszatérő
vezeték; G¾”

Hálózati ivóvíz betáp; G½”

Gáz bekötés; G½”

Használati melegvíz
előremenő; G½”

Előremenő
fűtési vezeték; G¾”

Égéstermék elvezető vezetékek
csatlakoztatása; Ø 80 mm
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Fűtési visszatérő
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Hálózati ivóvíz betáp; G½”

Gáz bekötés; G½”

Használati melegvíz
előremenő; G½”

Előremenő
fűtési vezeték; G¾”



A Calenta főbb előnyei

Könnyen javíthatóság, tervezhető karbantartás

Technika és alkalmazhatóság

 Teljesen új fejlesztésű fali kondenzációs gázkazáncsalád, szóló és kombi ki-
vitelben. A Calenta nagyon kevés karbantartást igényel, valamennyi alkatrész 
egyszerűen elérhető, és szinte minden segédeszköz igénybevétele nélkül ja-
vítható.

Komfort és hatékonyság
 Kondenzációs fali gázkazán HMV-készítéssel (kombi vagy fűtő kivitelben)
 Beépített 40 literes rétegtöltésű tárolóval (25L)
 Igen gyors és bőséges melegvíz-ellátás, egyenletes hőmérsékleten
 Modern vonalvezetés
 Világos LCD-kijelző kék háttérfénnyel és praktikus beállítási és leolvasási
 lehetőségekkel (magyar nyelven is)
 Csendes üzemű
 Külső érzékelő csatlakozási lehetőség az időjárásfüggő szabályozáshoz, 
 belső vezetéken keresztül
 A névleges teljesítmény akár 3 kW-ra leszabályozható.
 A fűtő kivitelű kazánok beépített váltószeleppel is rendelhetőek 
 a külső HMV tároló részére (s+ kivitel).
 Digitális víznyomás kijelzés

A Calenta kompakt, öntött alumíniumból ké-
szült hőcserélője teljesen egyedülálló. A nagy 
teljesítményről éppen ez a kisméretű, ún. Ult-
ra Responsive Heat Exchanger gondoskodik. 
Ennek eredménye ugyanis a nagyon gyors 
hőcsere, a kombi kazánnál pedig minimális 
várakozási idő és stabil HMV-hőmérséklet 
biztosítható. A tesztek tanúsága szerint a 
Calenta nyújtja az osztályában a legjobb éves 
HMV hatásfokot: 91,4% (legmagasabb mért 
érték 92,3%), az iSense szabályozóval kom-
binálva. A Remeha Calenta folyamatos fordu-
latszabályozású szivattyúja garantálja a kis 
áramfogyasztást, valamint a magas hatásfo-
kot a teljes szabályozási tartományban.

A Remeha Calenta igen könnyen kezelhető: a védőburkolat egy belső LED vi-
lágítással van ellátva, valamennyi alkatrész könnyedén elérhető, valamint a ké-
szülékben található rugalmas vezetékek gyorsan és egyszerűen leoldhatók.
A Remeha Calenta karbantartását Ön is megtervezheti magának. A korszerű 
személyautókhoz hasonlóan a Calenta is jelzi, hogy mikor jön el a megelőző 
karbantartás ideje.

 Folyamatos szabályozóval (pl. iSense) és hagyományos ki-be kapcsoló
 termosztátokkal egyaránt alkalmazható
 Egyszerű üzembe helyezés és rendkívül könnyű karbantartás:
 minden alkatrésze elérhető az első felületről
 Beépített OpenTherm interfész
 Bővített szerviz-diagnosztika az LCD-kijelzőn keresztül
 Asztali számítógépre csatlakoztatható
 ΔT alapú, elektronikus szivattyú
 Folyamatos gáz-levegő arányszabályozás

Calenta
Magas hatásfok 

Kis karbantartási igény

Könnyű szervizelhetőség

Nagy teljesítmény

Típus 15s (+) 25s (+) 28c (+) 35s (+) 25l

Magasság/szélesség/mélység mm 690/450/450 900/600/498

Tömeg kg 43 43 44 39 70

HMV térfogatáram (∆T 30°C-nál ) l/perc - - 13,7 - 20

Névleges hőteljesítmény (80/60°C) kW 3,0-14,5 5,0-24,1 5,0-24,1 6,3-33,7 5,0-24,1

Névleges hőteljesítmény (50/30°C) kW 3,4 - 15,8  5,6 - 25,5 5,6 - 25,5 7,0 - 35,6 5,6 - 25,5

Névleges hőterhelés kW 16,7 27,8 27,8 38,7 29,2

Névleges hőterhelés HMV üzemben kW - - 28,0 - 32,6

Max. zajszint (1 m-re a készüléktől) dB(A) 35 42 44 45 44

Max. hatásfok fűtőértékre számítva (%) 108,5 108 108 108 108,2

Gázfogyasztás m3/h 1,59 2,65 2,96 3,71 3,10

Tágulási tartály térfogat l 12 12 12 12 12

Fűtési rendszer nyomása (min/max) bar 0,8-3 0,8-3 0,8-3 0,8-3 0,8-3

HMV rendszer nyomása (min/max) bar - - 1,2-8 - 1,2-8

Max. elektromos teljesítmény W 88 116 124 129 162

Elektromos védettség IPx4D

Remeha Calenta és Remeha iSense: a győztes kombináció!

Műszaki adatok

A Remeha Calenta egy intelligens szoftverrel rendelkezik, amely folyamatosan 
ellenőrzi a készülék teljesítményét, valamint egy világos, kék háttérfényű LCD-
kijelző is található rajta, amelyről leolvashatók az állapotjelentések. A Remeha 
új szobai termosztátjával/szabályozójával, az iSense-szel kombinálva a Calenta 
akár a nappaliban is tájékoztatja a felhasználót. A Calenta és az iSense kényel-
mes kombinációt képez, a felhasználó és az üzembe helyező számára egyaránt. 
A Remeha iSense időjárásfüggő szabályozóként is használható, teljes egészé-
ben a Calenta-ba építve helyiséghőmérséklet kompenzációval. A kazán és a sza-
bályozó ekkor egyetlen egységet képez.


