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De cv-ketel voor de toekomst!

Calenta Ace
De cv-ketel voor de toekomst!
Met de nieuwe Remeha Calenta Ace kiest u voor luxe
wooncomfort. Hij is beter, handiger, robuuster en vooral
slimmer dan andere cv-ketels. We zijn er maar wat trots op.
We luisteren graag aandachtig naar onze klanten. Zo is
de vernieuwde Calenta Ace ontstaan. Een innovatieve
cv-ketel voor het topsegment met slimme toepassingen
en een ongekend warm water comfort.
De Calenta Ace is ook te koppelen met een warmtepomp
tot een hybride systeem. Dat kan bij aanschaf, maar ook
nog in een later stadium bij uitbreiding van de installatie.
Hiermee is de Calenta Ace een cv-ketel die nog minder
onderhoud vraagt en helemaal klaar is voor de toekomst.

Ontdek de nieuwe Calenta Ace en
laat ook de slimste cv-ketel ophangen.

Calenta Ace - slimme keuze

Ongekend
luxe wooncomfort
Nooit meer een
koude douche?

Hoezo slim?

Met eSmart Inside is de Calenta Ace ook uit

hoeveelheden warm water met een stabiele

te breiden met Remeha Connect. Remeha

temperatuur. In zijn klasse is hij daarmee zelfs

Connect is onze digitale service waarmee

koploper! En dat zorgt voor ongekend luxe

jouw installateur op afstand het functione-

wooncomfort.

ren van jouw ketel in de gaten kan houden.
Zodra er een storing dreigt ontvangt de
installateur daarvan een melding en kan
een echte storing worden voorkomen. Zo
heb je dus nooit meer een koude douche!
Vraag jouw installateur of Remeha Connect
ook in zijn pakket zit. Meer weten over deze
unieke service? Bezoek dan onze website.

remeha.nl/connect

De nieuwe Calenta Ace is voorzien van een
slimme (tap)sensor die zorgt voor ruime

eSmart Inside
besturingssysteem
Hoezo slim?
De nieuwe Calenta Ace beschikt over een geavanceerd besturingssysteem:
eSmart Inside. Volledige automatisering en slimme communicatie met de
cv-ketel is hierdoor een stuk eenvoudiger. Met bijvoorbeeld de slimme eTwist
thermostaat en handige eTwist app bedien jij je verwarming snel en moeiteloos, waar je je ook bevindt!

Verdraaid slim
te bedienen
Met de slimme eTwist thermostaat en handige
eTwist app bedien jij je verwarming snel en moeiteloos, waar je je ook bevindt! Geen smartphone of
tablet? Geen probleem, want met de slimme draaiknop beschik je ook zonder wifi over de volledige
functionaliteit. Lees meer over deze slimme
thermostaat.

remeha.nl/etwist

Je verwarming snel en moeiteloos
bedienen, waar je je ook bevindt!

Calenta Ace - slimme keuze

Nooit meer
handmatig
bijvullen
Hoezo slim?
Nooit meer water bijvullen met de unieke
automatische (bij)vulinrichting! De Calenta Ace kan
worden uitgebreid met een voor Nederland unieke,
intelligente (bij)vulinrichting. Het werkt simpel en
slim. Wanneer de waterdruk in de cv-installatie te
laag wordt, zorgt eSmart Inside ervoor dat de ketel
volautomatisch wordt bijgevuld, maar nooit
te veel of te vaak.

Hou je toch liever een oogje in het zeil?
Dan is de semi-automatische instelling van de
(bij)vulinrichting een extra slimmigheidje.
Hiermee kan je via de ketel, de eTwist of de
eTwist app eerst akkoord geven voordat het
systeem zichzelf bijvult.

Knoeien met een vulslang
behoort dus tot het verleden.

Te lage waterdruk is de meest voorkomende storing
bij cv-ketels. Met de (semi-)automatische (bij)vulin
richting is dat nu verleden tijd. De (bij)vulinrichting is
als optie leverbaar bij de Calenta Ace.

Hybrid Ready
cv-ketel voor de toekomst

Hoezo slim?
Steeds meer mensen zijn met verduurzaming
bezig. Daarom is de Calenta Ace standaard
voorbereid op slim koppelen met duurzame
technieken zoals een zonneboiler. In onze
nieuwe cv-ketel is de zonneboilerregeling
namelijk al helemaal geïntegreerd.
De Calenta Ace is ook te koppelen met een
warmtepomp tot een hybride systeem. Dat
kan bij aanschaf, maar ook nog in een later
stadium bij uitbreiding van de installatie.
De Calenta Ace is hoe dan ook Hybrid Ready
en daarmee de cv-ketel van de toekomst.

Calenta Ace - slimme keuze

Duurzaam
wooncomfort
Remeha heeft diverse oplossingen om, naast
de energiebesparing die de Calenta Ace zelf
al biedt, je verwarmingsinstallatie nog energiezuiniger en daarmee duurzamer te maken.
Het combineren met de slimme eTwist wifi
thermostaat bijvoorbeeld. Maar ook het slim
koppelen van de ketel aan een zonneboiler of
een warmtepomp tot een hybride systeem.
Zo draag je niet alleen bij aan een duurzamere
wereld, maar hou je ook nog geld over voor
andere dingen.
Meer weten over hybride systemen en subsidie
op de aanschaf? Bezoek de hybride pagina op
onze website.

remeha.nl/hybrides

Hybrid Plus
• Warm water buffervat
• Hybrid Plus module
• Warmtepomp (buitenunit)
• eTwist thermostaat
Deze hybride combinatie is ook
leverbaar met zonnecollectoren
in plaats van een warmtepomp
en heet dan Solar Plus.

Uitvoeringen en prestaties

Nominaal
vermogen (kW)
Specifieke
tapcapaciteit
(in l/min van 40°C)
Comfortklasse

Calenta Ace

Calenta Ace

Calenta Ace

Calenta Ace

Calenta Ace

28c

40c

40L

25ds

35ds

5,6 - 25,5

7,9 - 35,6

7,9 - 35,6

5,6 - 25,5

7,9 - 35,6

14,5

20,3

24

Afhankelijk
van grootte
boiler

Afhankelijk
van grootte
boiler

CW4+

CW5+

CW6+

Energielabel

De Calenta Ace is leverbaar in diverse uitvoeringen en ver
mogens. Als combitoestel (28c en 40c), als luxe CW6+ toestel
met ingebouwde warmwatervoorraad of als dubbel solo ketel,
geheel voorbereid voor rechtstreekse koppeling aan een
voorraadboiler. Of je nu alleen een douche hebt of meerdere
badkamers, met de Calenta Ace kunt je altijd uit de voeten.

Energie-efficiëntieklasse range

Verwarming

Warm water

Combi Comfort Systeem
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