A holland REMEHA B.V. története 1935-ben
műszaki termékek forgalmazásával kezdődött, az elmúlt 80 évben pedig vezető pozíciót harcolt ki magának a fűtéstechnikai termékek piacán. 2011-től Európa 3. legnagyobb
kazángyártó csoportjának, a BDR Thermea
Csoportnak a tulajdonosa lett.
Mérföldkő volt a gyár életében az 1978-as
kondenzációs kazán szabadalom. A kondenzációs kazántechnikát azóta több európai
gyár is alkalmazza, de a Remeha gyár folyamatos fejlesztései révén a Remeha kondenzációs kazánok ma is a legfejlettebb technikát testesítik meg.

A kondenzációs kazántechnika

37 éve ErP ready

A REMEHA név mindenhol kedvelt a kazántechnikában, ami elsősorban a széles, a legkülönbözőbb fogyasztói igényeket is kielégítő termékválasztéknak, a holland gyártásból
adódó magas minőségnek, valamint rugalmas szervizszolgáltatásnak köszönhető.
Magyarországon 1989 óta - több, mint 25
éve - van jelen a márka az ipari kazánok területén, a lakossági termékek bevezetésére
2008-ban került sor. A lakossági termékeket kereskedelmi partnerhálózatunkon keresztül forgalmazzuk, mely szerviz hálózatunkkal együtt országos jelenlétet biztosít a
Remeha termékek számára.

Tzerra Plus
Comfort
www.kazan.hu

Tzerra Plus Comfort

Égéstermék elvezető vezetékek
csatlakoztatása; Ø60 mm
Égési levegő vezeték
csatlakoztatása Ø 100 mm

A világ legkisebb
kondenzációs kazánja

Biztonsági szelep elvezető cső
Ø 15 mm
Kondenzátum elvezetés; Ø 25 mm
Előremenő fűtési vezeték; G¾”

A Remeha Tzerra Plus Comfort termékcsalád nem a megszokott normákat követi. Alkatrészei modulokat alkotnak,
amely tovább növeli a megbízhatóságát. A forradalmian
új felépítésű kazánt Hollandiában fejlesztették és gyártják; szinte hihetetlenül kis mérete és tömege kivételesen
nagy teljesítménnyel párosulnak. Az elismert technológia
új köntösben, megújult koncepció mentén ölt testet, különösen versenyképes áron.

Használati melegvíz előremenő
G½” (a fűtő DS verziónál is)
Gáz bekötés; G½”
Hálózati ívóvíz betáp (Kombi)
Használati melegvíz visszatérő
G½” (DS verzió)
Fűtési visszatérő vezeték; G¾”

A Tzerra Plus méretei lehetővé teszik otthona bármely
pontján történő felszerelését: legyen szó akár konyhaszekrényről, fürdőszobáról vagy lépcső alatti zugról.
A megszokott magas színvonalú Remeha technológiát 4
alapmodul tartalmazza, amelyhez a tágulási tartály ötödikként kapcsolódik. Ennek a felépítésnek köszönhetően szervizelése egyszerű, kényelmes és gyors.
▪ rendkívül kis helyigény és tömeg – nagy teljesítmény
▪ moduláris felépítés – még nagyobb mértékű
megbízhatóság
▪ könnyű szervizelhetőség
▪ teljes élettartamra vetített kimagaslóan
alacsony szervizköltség
▪ fűtő és kombi kivitel
▪ egyedülálló, Ultra Responsive monoblokk Al-Si
hőcserélő (Remeha saját fejlesztés; első
alkalmazása a Calenta kazáncsaládnál)

Tzerra Plus
Magasság/szélesség/mélység
Tömeg

24DS
mm

24C

28C

35C

554 x 368 x 364

kg

25

26

26

28,5

l/perc

-

11,2

13

16,6

Névleges hőteljesítmény

kW

23,4

19,5

23,4

29,2

Névleges hőterhelés

kW

24

20

24

30

Névleges hőterhelés HMV üzemben

kW

-

24

28,2

34,9

Max. zajszint (1 m-re a készüléktől)

dB(A)

40

40

42

45

HMV térfogatáram (∆T 30oC)

Szezonális hatásfok

(%)

94

▪ modern design

Gázfogyasztás (min/max)

m³/h

0,59-2,54

0,59-2,54

0,59-2,98

0,83-3,68

▪ a comfort csomag tartalmazza a kazánt,
iSense szabályzót és külső hőmérséklet érzékelőt

Maximális ellennyomás

Pa

80

80

116

105

Tágulási tartály térfogata

l

8

Fűtési rendszer myomása (min/max)

bar

0,8-3

HMV rendszer nyomása (min/max)

bar

0,5-8

Max. elektromos teljesítmény

W

90

105

XL

XXL

79

78

Elektromos védettség

IPX4D

Szezonális fűtési energiahatékonysági osztály
Kombi készülék terhelési profil

A
-

XL

