
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’.

JAARgarantie
warmtewisselaar

Remeha 
Avanta Plus

Solo, Silver, Gold

Klein van stuk
groots in prestaties

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

Al die ervaring en kennis maakt dat Remeha garant kan 

staan voor de kwaliteit van haar producten. Ook voor 

de Remeha Avanta Plus zijn zeer zorgvuldig de juiste 

materialen en componenten gekozen. Daarom kan op de 

warmtewisselaar maar liefst 10 jaar 

garantie worden gegeven. Op de 

overige onderdelen van de Avanta 

Plus geven we 2 jaar garantie.

Avanta Silver Plus Avanta Gold Plus Avanta Solo Plus

Algemeen

Nominaal vermogen (cv) (80/60°C) kW 5,5 - 23,6 5,7 - 29,5 5,5 - 23,6

(50/30°C) kW 6,3 - 25 6,5 - 31,3 6,3 - 25

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 280 250 280

Sanitairzijdig

Tapcapaciteit (60°C) l/min 8,6 9,6 -

Tapcapaciteit (40°C) l/min 14 16 -

Tapcapaciteit (35°C) l/min 16,8 19,2 -

Elektrisch

Aansluitspanning V/Hz 230/50

Opgenomen vermogen (excl. pomp) W 25 25 25

Max. opgenomen vermogen (incl. pomp) W 115 150 115

Overig

Montagegewicht kg 30,5 32 29

Afmetingen BxHxD mm 400 x 670 x 300

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
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De voordelen in het kort:
 π Compact en licht en vrijwel overal te plaatsen

 π Milieuvriendelijk en zeer rendabel

 π Altijd bedrijfszeker en betrouwbaar

 π Onderhouds- en gebruiksvriendelijk

 π Altijd een hoog rendement, zowel tijdens cv- 

als tijdens sanitair warm waterbedrijf.

 π Standaard buitenvoeler aansluiting
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www.mampaey.bewww.mampaey.be

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,… 

Remeha Avanta Plus 
Wist u dat een 
condenserende 
gaswandketel 

zo klein, zo stil 
en zuinig kon zijn?

De Remeha Avanta Plus is een zeer compacte 

condenserende gaswandketel die presteert als een grote. 

De Avanta Plus heeft een groot vermogensbereik en 

levert een luxueuze hoeveelheid sanitair warm water 

waar en wanneer u maar wilt. Daarnaast is deze kleinste 

Remeha uitermate energiezuinig en milieuvriendelijk. De 

Avanta Plus is zondermeer de kleinste, lichtste, mooiste 

en de meest veelzijdige condenserende gaswandketel. 

Een prima keuze voor iedereen die van warmte houdt.

 

Thuis in ieder huis 

De Remeha Avanta Plus voelt zich thuis in ieder huis. Of u nu veel 

vermogen nodig heeft of wat minder, de Avanta Plus past zich moeiteloos 

aan. De Avanta Plus doet precies wat u van een moderne gasketel mag 

ver wach ten en is daarbij ook nog eens prettig geprijsd, eenvoudig 

te installeren en uitermate onderhoudsvriendelijk. En dat is wel heel 

veelzijdig voor zo’n kleintje.

Overal te plaatsen

De Remeha Avanta Plus is door zijn com pac  t   heid, lichte gewicht en fraaie 

uiterlijk vrijwel overal in huis te plaatsen. Het toestel is slechts 67 cm 

hoog, 40 cm breed en 30 cm diep. Dat betekent dat hij bijvoorbeeld past 

in een keukenkastje of in een verloren hoekje op zolder. En omdat hij ook 

nog eens zeer licht is, is hij ook met gemak te monteren aan een dunne 

wand. Plaatst u de Avanta Plus in het zicht? Dan zorgt de optioneel 

leverbare afdek mantel ervoor, dat alle aansluitingen fraai worden 

weggewerkt. Dankzij de speciale aansluitset is de Avanta Plus perfect 

geschikt als naverwarmer van een zonneboilersysteem.

Snel warm water

De Remeha Avanta Plus levert snel sanitair warm water zonder 

tempera tuurdip, ook vanuit koude situaties. Ook het tappen van zeer 

kleine hoeveel heden warm water vormt geen probleem voor de Avanta 

Plus. Minutenlang de kraan laten lopen voordat u kunt beschikken over 

sanitair warm water behoort dus voorgoed tot het verleden.

No-nonsense ketel

De Avanta Plus is uitgerust met de geavanceerde Remeha Comfort 

Master besturing. Deze besturing zorgt ervoor, dat de ketel nooit 

dienst weigert. Het toestel weet zeer praktisch om te gaan met 

negatieve invloeden uit de omgeving en zal zijn werking daarop 

steeds aanpassen. Dit betekent in de praktijk, dat de Remeha Avanta 

Plus altijd probeert warmte te leveren en dus zeer bedrijfszeker is. Dat 

noemen wij pas een no-nonsense verwarmingsketel.

Opbouw van de 
Avanta Plus
1. Luchttoevoer

2. Rookgasafvoer

3. Brander

4. Warmtewisselaar

5. Ventilator

6. Sifon

7. Bedieningspaneel

8. Circulatiepomp

9. Driewegklep

10. Gascombinatieblok

11. Luchtinlaatpijp

12. Bemanteling/luchtkast

13. Besturingsautomaat

14. Expansievat

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 Plus is uit-
gebreid beveiligd tegen allerlei 
mogelijke storingen. Zo heeft 
het toestel o.a. een ingebouw-
de vorst-, watergebrek- en 
maximaalbeveiliging.
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Remeha Avanta Plus
Een compacte krachtpatser, die met een uitermate hoog 

rendement z’n werk doet, zowel tijdens het verwarmen van uw 

huis, als tijdens het aanmaken van warm water.

Geluidsarm

De diep modulerende regeling van de Remeha Avanta Plus maakt 

de werking ervan zeer rustig met weinig starts en stops. Omdat ook 

bij de constructie van de brander goed naar de geluidsbeperking 

is gekeken, is de Avanta Plus gewoon heel geluidsarm. U zou bijna 

vergeten dat hij intensief voor u aan het werk is.


