Remeha BP
Autonomie in sanitair warm water
De uiterst efficiënte grote BP vrijstaande sanitair warm waterboilers zijn opgebouwd
uit een kuip met een ingebouwde spiraalvormige wisselaar, beide uit uiterst sterk
geëmailleerd staal.

Alle winstpunten van deze
performante warmwater
bereider op een rij:
›
›

Hoog comfort, altijd een royaal volume aan 		
warmwater beschikbaar
Ideaal in combinatie met grotere verwarmingsketels:
geëmailleerd stalen boilers met een volume

›
›
›
›

van 150 tot maar liefst 500 liter
Efficiëntere warmteuitwisseling dankzij
de ingebouwde spiraalvormige wisselaar
Een zeer gering stilstandsverlies dankzij
sterk isolerende, dikke boilermantel

De ingang sanitair koud water onderaan in
de boiler doet ook dienst als aflaatopening.
De warmwaterbereider onderscheidt zich
van andere boilers door een uiterst dikke
isolatielaag (7,5cm) in polyurethaan schuim.
Dit schuim wordt tijdens het
productieproces rechtstreeks geïnjecteerd
in de stevige mantel.

Onderhoudsarm en duurzaam: 5 jaar garantie
op de roestvrijstalen boilerkuip
Ecolabel sanitair warm water: B

Sanitaire warmwaterbereiders

52

Het email materiaal, dat ook vaak gebruikt wordt in de voedingsmiddelen industrie,
wordt beschermd door een interne magnesiumanode. Deze anode beschermd de
boilerkuip tegen corrosie waardoor een uiterst lange levensduur gegarandeerd wordt. De
Remeha BP boilers zijn verkrijgbaar in volumes van 150, 200, 300, 400 en 500 liter en
hebben een inspectieluik van 120mm diameter aan de zijkant.

Op die manier kunnen we zorgen voor een
stevige isolatie waardoor stilstandverliezen
(het verlies aan warmte wanneer water
opgeslaan maar niet verbruikt wordt) naar
een minimum worden gebracht.

Ideale toepassing*
Deze warmwaterbereiders zijn perfect inzetbaar in elk type
woning. Ook een grote waterinhoud tot maar liefst 500 liter
is verkrijgbaar, die zich perfect thuis zal voelen in een grote
woning tot zelfs commerciële toepassing. Voor een groter
gezin of waar een royaal warmwatercomfort gewenst is,
aangemaakt op de meest efficiënte en performante manier, is
deze boiler uiterst geschikt.

Erg handig is dat deze boiler vanuit fabriek voorzien is van een
thermometer, die vooraan op de boiler gemonteerd staat. In één
blik geeft deze de huidige watertemperatuur mee.
Elke solo verwarmingsketel (enkel verwarming) kan verbonden
worden met de Remeha BP boiler en vormen zo een complete
warmte- en warmwater energiecentrale. Alle eigenschappen van
deze boiler zorgen er samen voor dat een hoog debiet aan
sanitair warm water altijd voor u klaarstaat, voor uw hoogste
comfort.

Temperatuur indicatie
op Remeha BP

Remeha Quinta Pro in cascade in combinatie met
een sanitair warmwaterbereider Remeha BP

Types & technische gegevens
Type sww-bereider

Eenheid

Plaatsing

Remeha BP
150

200

300

400

500

Staand

Staand

Staand

Staand

Staand
500

Inhoud

liter

150

200

300

395

Vermogen

kW

29

39

54

68

86

Nettogewicht (leeg)

kg

99

116

144

187

222

Afmetingen (hoogte)

mm

964

1234

1754

1642

1760

Afmetingen (diameter)

mm

655

655

655

755

805

53

