
Remeha en het kwaliteitslabel

Remeha cv-ketels produceren een minimale uitstoot van milieu-onvriendelijke 

stoffen, zoals NOx en CO, veroorzakers van zure regen en het broeikaseffect. Alle 

Remeha condenserende gasketels voldoen dan ook ruimschoots aan het predikaat 

“ketel met een zuivere verbranding”. Tevens zijn alle Remeha condenserende 

gasketels in het bezit van het Belgische kwaliteitslabel “HR TOP” en het hoogste 

rendementslabel dat in Nederland toegekend kan worden aan een cv-ketel, het 

rendementslabel ‘Gaskeur HR 107’.

Avanta Platinum Plus

Algemeen

Nominaal vermogen (cv) (80/60°C) kW 23,6

(50/30°C) kW 25,3

Rendement (Hi) % 109

Gas- en rookgaszijdig

Gascategorie I2E(S)B,  I3P

Type-indeling i.v.m. rookgasafvoer B23, B23p, B33, C13, C33, C43, C53, C83, C93

Cv-zijdig

Minimale water bedrijfsdruk bar 0,8

Maximale water bedrijfsdruk bar 3

Restopvoerhoogte circulatiepomp ( T=20K) mbar > 200

Sanitairzijdig

Specifiek debiet ( T=30K) l/min 18

Elektrisch

Aansluitspanning V/Hz 230/50

Opgenomen vermogen (excl. pomp) W 93

Max. opgenomen vermogen (incl. pomp) W 183

Overig

Montagegewicht kg 50

Afmetingen BxHxD mm 600 x 900 x 446

Import en service door J.L. Mampaey bvba
Uitbreidingstraat 54, 2600 Antwerpen 
T 03 230 71 06, F 03 230 11 53, info@mampaey.be, www.mampaey.be

Remeha 
Avanta

Platinum Plus

Het hoogste cijfer voor comfort!

Technische gegevens

Remeha condensatiespecialist

Remeha is de Nederlandse ketelfabrikant met de 

meeste ervaring in heel Europa op het vlak van 

condensatie. Ruim 30 jaar geleden ontwierp en 

fabriceerde Remeha zijn eerste condenserende 

gasketels. Al deze expertise is verwerkt in een 

topgamma condenserende gasketels.  

Garantie en zekerheid

Remeha kiest de materialen en componenten van haar 

ketels zeer zorgvuldig. Zo zijn Remeha condenserende 

wandketels voorzien van warmtewisselaars van een 

uitzonderlijk hoge kwaliteit. En dat geeft vertrouwen. 

Remeha geeft dan ook maar liefst 10 

jaar garantie op de warmtewisselaar, 

5 jaar op de buffer en 2 jaar garantie 

op de overige onderdelen.

De voordelen in het kort:
 π Geïntegreerde INOX 40 liter oplaadbuffer

 π Direct sanitair warm water beschikbaar

 π Topcomfort in een compacte behuizing (60 x 90 x 45 cm)

 π Gewicht slechts 50 kg

 π Zeer servicevriendelijk

 π Geruisarm

 π Geschikt voor modulerende en aan/uit regelaars

 π Standaard buitenvoeler aansluiting

 π Voorzien van OpenTherm interface

JAARgarantie
warmtewisselaar
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Remeha Avanta Platinum Plus
Comfortabele 

warmte
en royale 

hoeveelheden
warm water

De Remeha Avanta Platinum Plus is de nieuwste 

condenserende gaswandketel in de Avanta serie. Het 

is een meer dan bijzondere ketel, speciaal ontwikkeld 

voor iedereen die van luxe en comfort houdt. De Avanta 

Platinum Plus is namelijk een compacte alleskunner die 

niet alleen comfortabele warmte levert waar en wanneer 

u maar wilt, maar tegelijkertijd ook snel zorgt voor zeer 

grote hoeveelheden sanitair warm water. Dankzij deze 

eigenschappen is de Avanta Platinum Plus de ideale 

ketel voor de moderne woning met ruime badkamer of 

meerdere standaarddouches.

 

Thuis in ieder huis

Of u nu veel vermogen nodig heeft of wat minder, de Remeha 

Avanta Platinum Plus past zich moeiteloos aan dankzij het grote 

vermogensbereik. Maar bijzonder is vooral de geïntegreerde 40 liter 

oplaadboiler die er op ieder uur van de dag voor zorgt dat u kunt 

genieten van een luxueuze hoeveelheid warm tapwater. De geringe 

afmetingen, het lage montagegewicht en de zeer flexibele aansluit- en 

toepassingsmogelijkheden, zorgen ervoor dat de Remeha Avanta 

Platinum Plus zich thuis voelt in ieder huis.

Kwaliteit voorop

Voor de Avanta Platinum Plus worden alleen maar materialen van 

de hoogste kwaliteit gebruikt. De ketelwarmtewisselaar bestaat uit 

spiraalvormige, roestvaststalen buizen. De hoge duurzaamheid van dit 

materiaal laat ons toe om ook hier 10 jaar waarborg op te geven. De 

sanitair warm water platenwarmtewisselaar evenals de oplaadbuffer zijn 

ook uit inox vervaardigd. De garantietermijn van de oplaadbuffer bedraagt 

5 jaar.

Onbeperkt warm water

In tegenstelling tot een cv-ketel met een losse boiler ‘koppelt’ de 

Avanta Platinum Plus een combiketel aan een ultramoderne gelaagde 

buffer. De combiketel produceert direct warm water en vult hiermee 

de gelaagde buffer van boven naar beneden. Het warme water dat 

u gebruikt, wordt ook aan de bovenkant van de buffer onttrokken. 

Hierdoor is er dus altijd direct warm water op voorraad. En terwijl u 

doucht of het bad laat vollopen, wordt het buffervat al weer bijgevuld 

met volgende lagen warm water. U heeft dus altijd de beschikking 

over een royale stroom comfortabel warm water.

Avanta Platinum Plus

Het Platinum Plus model heeft een maximaal cv-vermogen van

25,3 kW en levert 20 liter warm water van 40° C per minuut (specifieke

badvulcapaciteit).

De vriendelijke ketel

De Remeha Avanta Platinum Plus is uitermate energiezuinig 

en milieuvriendelijk. Maar hij is vooral ook zeer montage- en 

servicevriendelijk. Dankzij de relatief compacte afmetingen (90 x 60 

x 45 cm) en zijn lichte gewicht (50 kg) is hij snel te installeren en ook 

service en onderhoud zijn extra eenvoudig omdat alle componenten 

vanaf de voorzijde bereikbaar zijn.

Opbouw van de 
Avanta Platinum Plus
1. Ventilator

2. Brander

3. Ontstekingspen

4. Gascombinatieblok

5. Warmtewisselaar

6. Circulatiepomp CV

7. Bufferlaadpomp (SWW)

8. Platenwarmtewisselaar

9. Inox oplaadbuffer 

10. Manometer 

11. Bedieningspaneel

De slimste 
kamerthermostaat
iSense 
De hypermoderne, slimme 
regelaar, de Remeha iSense, is 
het resultaat van aandachtig 
luisteren naar de wensen van 
installateur en eindgebruiker.
De bediening van de iSense is 
zeer eenvoudig. Met slechts 
twee drukknoppen en één druk/
draaiknop vindt iedereen intuï-
tief zijn weg door de overzichte-
lijke scroll menu’s. De werking 
van deze regelaar is nauw afge-
stemd op de Remeha cv-ketels 
en garandeert een optimale 
samenwerking met de besturing 
van de ketel.

Extra Beveiliging
De Remeha Avanta Platinum 
Plus is uitgebreid beveiligd 
tegen allerlei mogelijke sto-
ringen. Zo heeft het toestel 
o.a. een ingebouwde vorst-, 
watergebrek- en maximaal-
beveiliging.
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Remeha komt ook overal
Remeha komt in heel Europa 
over de vloer. In woonhuizen 
en kantoren, maar ook in 
projecten zoals bij Lotus Ba-
keries, Kinepolis bioscopen, 
Ikea, S.M.A.K., VLOS, Nike, 
Caterpillar, Zara,… 


