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Avanta

  Kiemelkedő melegvízkomfort
 Az Avanta Plus sorozat tagjai komfort üzemmódban azonnal folyamatos, 

állandó hőmérsékletű melegvíz előállításra képesek, kielégítve az egész 

család haszálati melegvíz igényeit. 

   Biztonságos működés
 Az Avanta Plus kazánok a helyiség levegőjétől független üzemmódban

működnek, nem használják az égéshez a helyi  ség levegőjét és az 

égéstermékek sem kerülhetnek vissza a helyiségbe. A készülékek fejlett 

vezérléssel rendelkeznek, mely folyamatosan ellenőrzi a biztonságos 

üzemelés feltételeit és szükség esetén beavatkozik. Az Avanta Plus soro-

zat tagjai tartalmazzák a fagyás, a vízhiány, a túlnyomás, a levegőőellátás 

zavarai elleni automatikus védelmét.

 Felhasználóbarát
 Az Avanta Plus kazánok működése egyszerű. A kezelőfelület átlátható, 

könnyen kezelhető. A vezérlő felhasználóbarát, mely öndiagnosztizáló 

kódokkal jelzi a digitális kijelzőn a pillanatnyi üzemállapotot, illetve az 

esetleges hibákat. 

 Füstgázelvezetés
 Az Avanta Plus kazánokat helyiséglevegőtől független működésre ter-

vezték. Minden készülék 80/125 mm-es koncentrikus füstgáz elvezető/

levegő bevezető csonkkal rendelkezik. Megfelelően illeszkedik például a 

TRICOX LAS - rendszerekhez.

 Szabályzás
 A külső hőmérsékletérzékelővel és szobai termosztáttal ellátott, 

folyamatosan szabályzott Avanta Plus család termékeivel 

maximális hatásfok érhető el, pléldául iSense szabályzóval.

A folyamatos szabályzás előnyei:

 a nagyobb hatékonyságnak köszönhetően gáz illetve energiatakarékosság

 a gyakori ki-be kapcsolások megakadályozásával csökkennek 

 a használati és a fenntartási költségek

 az égő indítások számának csökkentésével  környe zet kímélő működés 

 ( alacsanyabb CO2 és NOx kibocsátás)

iSense szabályzó



Avanta

 Fűtési visszatérő vezeték G 3/4”

 Fűtési előremenő vezeték G 3/4”

 Gázcsatlakozás G 1/2”

 Füstgáz / levegő koncentrikus csatlakozás Ø80/125 mm

 Hidegvíz (HMV) G 1/2” (csak kombi készülékeknél)

 Melegvíz (HMV) G 1/2” (csak kombi készülékeknél)

 Kondenzvíz elvezetés Ø3/4”

Méretek

18s 24s 30s 22/28c 30/35c 34/39c

Magasság / szélesség / mélység mm 670/400/300

Tömeg kg 29 29 32 30,5 32 34,5

Max. HMV térfogatáram 

(35 oC hőm. emelkedésnél)
l/perc - - - 11,5 14 16

Max. HMV térfogatáram l/perc 1,2

Névleges hőteljesítmény (80/60oC) kW 18 23,6 29,4 21,6 29,4 33,3

Névleges hőteljesítmény (50/30oC) kW 19,1 25 31,3 23 31,3 35,5

Névleges hőterhelés kW 18,3 24 30 22 30 34

Névleges hőterhelés HMV üzemben kW - - - 28 35 39

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

MAx. hatásfok (%) fűtőértékre számítva 109

Gázfogyasztás m3/h 1,9 2,3 3,2 3 3,5 3,9

NOx kibocsátás ppm 30 30 35 35 35 35

Tágulási tartály térfogat l 8

Fűtési rendszer nyomása (min/max.) bar 0,8/2,5

HMV rendszer nyomása (min/max.) bar - - - 0,5/8 0,5/8 0,5/8

Max. elektromos teljesítmény W 115 115 115 115 150 150

Elektromos védettség IPx4D

Remeha Avanta

  Könnyű, gyors szerelhetőség
A készülékeket kis tömegük miatt akár egy ember is kényelmesen szál-

líthatja és telepítheti. A sorozat bármely tagja egyszerűen átállítható PB 

gáz üzemmódra.

 Környezetkímélő üzem
  A kondenzációs technológia és a folyamatos tüzelésoldali szabályozás a 

jelentős tüzelőanyag megtakarításon túl lehetővé  teszi, hogy  az Avanta  

Plus kazánok károsanyag-kibocsátása a lehetőő legkisebb legyen és meg-

feleljen a leg szigorúbb EU normáknak. A készülékek zajszintje különlege-

sen alacsony, így a közvetlen környezetüket sem terhelik, működésük az 

ott tartózkodókat nem zavarja.

 Helytakarékos megoldás
 Az Avanta Plus készülékek rendkívül kis méretüknek köszönhetően olyan 

szűk beépítési lehetőségek mellett is telepít hetőek, mint pl. falban vagy 

szekrénysorban való elhelyezés, biztosítva ezzel rugalmas felhasználha-

tóságukat.

 Kondenzációs technológia
 A kondenzációs technológia alapja az, hogy a füstgázok erő tel jes lehűté-

sével a füstgázveszteséget nem csak az ún. érzékelhető hőtartományban, 

hanem a vízgőz égéstermék konden zációja által a párolgáshő hasznosí-

tása révén is mini málisra csökkentjük. Az így hasznosított energiatöbblet 

biztosítja az akár 109 %-os hatásfokot. Az Avanta Plus sorozat kombi és 

fűtőkészülékei ezt a kondenzációs technológiát képviselik.


