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A Quinta kazánok fő jellemzői

Telepítési ismérvek

- Gyárilag melegüzemi próbán bevizsgálva és konfi gurálva
- Rendkívül kis telepítési helyigény
- Kis méret, könnyű telepítés
- Alacsony zajszint
- Új és meglévő épületekbe is rugalmasan telepíthető
- Helyiséglevegő függő vagy attól független kialakítás 
- C6-os minősítés

Műszaki előnyök

- Kipróbált, bizonyított és folyamatosan tesztelt technológia
- Nagy teljesítményű, jól bevált, kondenzációs monoblokk Al-Si öntvény hőcserélő
- Alkalmas propán gázzal való használatra
- Magas hatásfok (szabv. éves kihasználtsági fok max.: 110%)
- Teljes előkeveréses, LowNOx felületi sugárzóégő (Premix), 
 nagyon alacsony NOx kibocsájtás 
- Széles modulációs tartomány, folyamatos tüzelésszabályozás 18% - 100% között
- Integrált kazánvezérlő
- Memória funkció az üzemállapotok tárolására
- Egyszerű szervizelés és karbantartás
- Folyamatosan ellenőrzött gáz-levegő arányszabályozás
- Alkalmas elektronikus kazánszivattyú automatikus szabályozására 
- Padlófűtési rendszerek közvetlenül csatlakoztathatók
- Beépített füstgázcsappantyú, így különösen alkalmas kaszkádkapcsolásra
- Kivilágított kazánbeltér
- PC csatlakozás
- Szerteágazó szabályozástechnikai lehetőségek

Szabályozási lehetőségek

- Kétpontszabályozású termosztátok, akár külső hőmérsékletérzékelővel, 
 melyek a kazán belső fűtési görbéjét használják
- Folyamatos szabályozású helyiség- és külső időjárásfüggő szabályozók
- Épületfelügyeleti rendszerek illeszthetősége (teljesítmény- vagy hőmérsékletszabályozás, 0-10 V)
- Beépített OpenTherm interface
- Új elektronikus platform

Opcionális kiegészítők

- Külső hőmérsékletérzékelő
- Elektronikus szivattyúk elektromos csatlakozásra készen, kazánról vezérelve
- Hidraulikus váltók
- HMV csatlakozókészlet tárolós melegvíztermelésre 
- Füstgáz/levegő szétválasztó adapterek
- Komplett kaszkádrendszerek (hidraulikus, gáz, füstgáz, égési levegő)
- Rematic szabályozó készlet (fali vagy kazánba építhető)
- Kiegészítő elektronikus kártyák

Az ÚJ Quinta 160 ACE

Kategóriájában 

egyedülálló teljesítmény!

Quinta
PRO / ACE



Quinta
PRO / ACE

Remeha Quinta PRO  ACE

45 65 90 115 160

Általános adatok

Névleges teljesítmény (80°/60°)
min. kW 8,0 - 40,8 12,0 - 61,5 14,1 - 84,2 20,5 - 107,0 31,5 - 152,9

max. kW 33,8 61,5 84,2 107,0 152,9

Névleges teljesítmény (50°/30°)
min. kW 8,9 - 43,0 13,3 - 65,0 15,8 - 89,5 22,7 - 114,0 34,6 - 161,5

max. kW 35,7 65,0 89,5 114,0 161,5

Hatásfok 100% terhelésnél (80°/60°)  4 % 89,3 89,4 88,2 87,5 88,3

Hatásfok 30% terhelésnél (40°/30°)  1 % 99,6 99,5 97,4 97,3 97,2

Gáz és füstgáz adatok

Gázfajta II2HS3B/P

Bejövő gáznyomás G20 (Gas H) min./max. mbar 17 - 25

Bejövő gáznyomás G31 (PROpán) min./max. mbar 37 - 50

Gázfogyasztás G20  (Gas H) min./max. m3/h 0,9 - 4,4 1,3 - 6,6 1,5 - 9,1 2,0 - 11,7 3,4 - 16,5

Gázfogyasztás G31 (PROpán) min./max. m3/h 0,4 - 1,7 0,5 - 2,5 0,9 - 3,5 0,9 - 4,5 1,4 - 6,3

NOx kibocsátás NOx mg/kWh 33 29 41 41 39

Füstgázmennyiség min./max. kg/h 14 - 69 21 - 104 28 - 138 36 - 178 54 - 260

Füstgázhőmérséklet min./max. °C 30 - 67 30 - 68 30 - 68 30 - 72 28,7 - 66,3

Kéménycsonkon rendelkezésre álló max. nyomás Pa 150 100 160 220 200

Hőcserélő vízoldali adatai

Víztartalom liter 4,3 6,4 9,4 9,4 17

Üzemi víznyomás min./max. bar 0,8 - 4,0

Vízhőmérséklet maximum °C 110

Üzemi vízhőmérséklet maximum °C 90

Vízoldali ellenállás (Δt=20K) mbar 90 130 140 250 170

Elektromos adatok

Betáp VAC/Hz 230/50

Elektromos teljesítmény felvétel min./max. Watt 5 - 68 6 - 88 4 - 125 7 - 199 5,3 - 275

Elektromos védetség IP X4D IPX1B

Szigetelési osztály IP 20

Egyéb adatok

Kazántömeg kg 53 60 67 68 147

Hangteljesítmény szint dB Lwa 53 53 60 59 55

Csatlakozások

           Szifoncsatlakozó

           Fűtési visszatérő 1 ¼”

           Fűtési előremenő 1 ¼”

Égéstermék / levegő mm 80/125 100/150 100/150 100/150 100/150

A Remeha Quinta PRO és ACE műszaki jellemzői

Remeha Quinta PRO 45/65/90/115

Kazán méretek

Remeha Quinta 160 ACE
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Remeha Quinta
Rendkívül kis méretű, magas hatásfokú, folyamatos teljesítményszabályozású, kondenzációs 
falikazánok. A berendezés minimális telepítési helyigény mellett 9-161 kW hőteljesítmény 
leadására képes, kazánnagyságtól függően. A Quinta beépített önszabályozó kazánautomati-
kája folyamatosan biztosítja az igényelt hőmennyiséget és tartalmazza az összes szükséges 
biztonságtechnikai elemet. Az alkatrészek könnyen hozzáférhető módon kerültek beépítésre, 
így rendkívül leegyszerűsítik a felszerelési, szervizelési és karbantartási feladatokat. 

A Quinta kazántípusoknál kialakítható a helyiséglevegő függő vagy attól független üzemmód 
is, a füstgáz/levegő csonkok rendelkeznek mérési pontokkal. Mivel beépített füstgázcsap-
pantyúval rendelkeznek, különösen alkalmasak kaszkád füstgázelvezetés megvalósítására.

A Remeha Quinta falikazán telepítése
A kazánt olyan helyre kell beépíteni, ahol még rendkívül hideg 
időben sincs fagynak kitéve. Ha ez nem garantálható, fagyvédelmi 
rendszert kell beépíteni. 

Mivel minden alkatrész elölről hozzáférhető, a készülékek előtt 
100 cm helyet kell biztosítani, oldalirányban pedig a Quinta PRO 
készülékek esetében javasolt, az ACE készülékek esetében pedig 
szükséges 3 cm helyet hagyni.
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