
Avanta Plus
Comfort

A holland REMEHA B.V. története 1935-ben 
műszaki termékek forgalmazásával kezdő-
dött, az elmúlt 80 évben pedig vezető pozí-
ciót harcolt ki magának a fűtéstechnikai ter-
mékek 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 szabadalmuk. A kon-
denzációs kazántechnikát azóta több euró-
pai gyár is alkalmazza, de a Remeha gyár 
folyamatos fejlesztései révén a Remeha 
kondenzációs kazánok ma is a legfejlettebb 
technikát testesítik meg. 

A REMEHA név mindenhol kedvelt a kazán-
technikában, ami elsősorban a széles, a leg-
különbözőbb fogyasztói igényeket is kielégí-
tő termékválasztéknak, a holland gyártásból 
adódó magas minőségnek, valamint rugal-
mas szervizszolgáltatásnak köszönhető.

Magyarországon 1989 óta - több, mint 25 
éve - van jelen a márka az ipari kazánok te-
rületén, a lakossági termékek bevezetésére 
2008-ban került sor. A lakossági terméke-
ket kereskedelmi partnerhálózatunkon ke-
resztül forgalmazzuk, mely szerviz hálóza-
tunkkal együtt országos jelenlétet biztosít a   
Remeha termékek számára.
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Avanta Plus Comfort

A Remeha Avanta Plus Comfort termékcsalád egy kon-
denzációs technológiával működő, magas hatásfokú, fali 
gázkazán sorozat. Az Avanta Plus kazánok működtetése 
egyszerű. A Remeha lakossági kazánok közül egyedüliként 
tartalmaz INOX hőcserélőt. Az Avanta időtálló fejlesztés, 
immár több mint tíz éve bizonyítja a Remeha kazánok 
megbízhatóságát. Piacra kerülése óta a legnépszerűbb Re-
meha lakossági kazán lett Hollandiában. 

Az Avanta Plus készülékek rendkívül kis méretüknek kö-
szönhetően olyan szűk beépítési lehetőségek mellett is 
telepíthetőek, mint pl. falban vagy szekrénysorban való el-
helyezés, biztosítva ezzel rugalmas felhasználhatóságukat. 
A kezelőfelület átlátható, könnyen kezelhető. A vezérlő fel-
használóbarát, mely öndiagnosztizáló kódokkal jelzi a digi-
tális kijelzőn a pillanatnyi üzemállapotot, illetve az esetle-
ges hibákat. A készülékek zajszintje különlegesen alacsony, 
így a közvetlen környezetüket sem terhelik, működésük az 
ott tartózkodókat nem zavarja.

▪ kis helyigény és tömeg

▪ fűtő- és kombi kivitel

▪ kombi kivitelben a legtágabb teljesítmény tartomány

▪ INOX hőcserélő

▪ környezetkímélő, biztonságos üzem

▪ a Comfort csomag tartalmazza a kazánt, az iSense
 szabályzót és a külső hőmérséklet érzékelőt, így 
 egyedülállóan magas, A+ energiahatékonyság érhető el

Helytakarékosság, 
kiemelkedő komfort

Tudjon meg többet!

Avanta Plus 24S 24C 28C 35C

Magasság/szélesség/mélység mm 670 × 400 × 300

Tömeg kg 37 37 39 40

HMV térfogatáram (∆T 30oC) l/perc - 12 14 16

Névleges hőteljesítmény kW 23,8 20,8 23,8 29,5

Névleges hőterhelés kW 24 22 24 30

Névleges hőterhelés HMV üzemben kW - 24 28 35

Max. zajszint (1 m-re a készüléktől) dB(A) 41 41 41 40

Hatásfok rész terhelésnél (92/42/EEC) 
(30°C-os visszatérő hőmérsékletnél)

% 110,2 110,2 110,2 109,7

Szezonális helyiségfűtési hatásfok (ErP szerint) ƞs % 93 93 93 94

Hatásfok 100% terhelésnél (80°/60°) (ErP szerint) ƞ4 % 89,3 89,3 89,3 88,5

Hatásfok 30% terhelésnél (40°/30°) (ErP szerint) ƞ1 % 99,3 99,3 99,3 98,8

Gázfogyasztás (min/max) m³/h 0,61–2,33 0,61–2,50 0,61–2,96 0,65–3,70

Maximális ellennyomás Pa 50 50 100 100

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 felvett teljesítmény W 85 85 85 85

Elektromos védettség IPX4D

Szezonális fűtési energiahatékonysági osztály A

Kombi készülék terhelési profil XL XL XXL

Égéstermék elvezető rendszer 
csatlakozó: ø80 (koncentrikus)

Égési levegő bevezető rendszer 
csatlakozó: ø125 (koncentrikus)

Biztonsági szelep 
elvezető cső: ø15mm (Cu cső)

Kondenzátum elvezető: ø25mm

Fűtési előremenő csatlakozó: G3/4”

HMV csatlakozó: G1/2”  
(S kivitelnél: HMV fűtési előremenő)

Gáz bekötés: G1/2”

Hálózati ivóvíz csatlakozó: G1/2” 
(S kivitelnél: HMV fűtési visszatérő)

Fűtési visszatérő csatlakozó: G3/4”


