Remeha Initia Plus
Een perfecte combinatie van eenvoud en prestaties

De winstpunten rechttoe /
rechtaan op een rij:
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Lager verbruik door een optimale verbranding
dankzij gasadaptatieve brandermodule
Royaal sanitair warm water comfort dankzij
ingebouwde bufferboiler (duo-uitvoering)

Eenvoudig efficiënt en zuinig
De Initia Plus bevat een gas adaptieve brander module. Dit innovatieve systeem zorgt, dankzij een nieuwe
regeling en een elektronische gasklep, voor een automatische controle van de verbranding. Hierdoor wordt een
maximale constante efficiëntiewaarde behouden en een nog hoger comfort geboden, en dit met elk type gas
als energiebron

Snelle installatie dankzij inbegrepen montageplaat
Service vriendelijk, alle onderdelen zijn
vlot bereikbaar via de voorzijde
Eenvoudig bedieningspaneel met display op de ketel
Onmiddellijk warm water beschikbaar
Beproefde technologie: inox warmtewisselaar
Sterke prijs-kwaliteitverhouding
Ecolabel Remeha Initia Plus (duo)
voor verwarming en sanitair warm water: A
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Condenserende gaswandketels
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De Remeha Initia Plus is een rechttoe/rechtaan condenserende gaswandketel,
ontworpen voor eenvoudige montage in nieuwbouw en voor vervanging van oude
verwarmingssystemen. Hij wordt gekenmerkt door de condensatietechnologie en de
inox warmtewisselaar. Daarnaast is deze condensatieketel zeer efficiënt, compact,
energiebesparend en heeft de Initia Plus een verminderde schadelijke uitstoot.

N

Het groot modulatiebereik zorgt voor een vermindering van de start/
stop cycli en zo ook voor een beter rendement, een aanzienlijke
daling van het verbruik en een gelijkwaardige vermindering van de
uitstoot van schadelijke rookgassen.
De Initia Plus is in combi- (c) en duo- (d) uitvoering verkrijgbaar
waarbij hij in staat voor verwarming en instant sanitair warm water
te zorgen. De duo-versie van deze gaswandketel (d) zorgt voor een
nog hoger comfort in sanitair warm water dankzij de ingebouwde
bufferboiler van 45 liter.

Ideale toepassing*

Aanbevolen systeem combinaties*

De Initia Plus (duo) is een eenvoudige de condenserende

Bediening

Warm water

Zonne-energie

Warmtepomp

Remeha eTwist + app
Remeha iSense/qSense

Inbegrepen in de ketel

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Bediening van
uw systeem

ketel die zich het beste thuisvoelt in een kleine tot

Productie van SWW

middelgrote ééngezinswoning, half open bebouwing of

Productie van SWW
via hernieuwbare
energie.

Productie van SWW
via hernieuwbare
energie.

tweepersoons appartement. Dankzij zijn uiterst hoge prijs/
kwaliteitsverhouding leent de Initia Plus zich ook perfect voor
de projectmarkt zoals grote woonprojecten en residenties.

*Neem contact op met uw Remeha installateur. Hij gidst u graag naar een systeem op maat van uw behoeften.

Digitaal bedieningsbord
Het gebruiksvriendelijke digitale bedieningsbord is uitgerust met een verlichte display
en sneltoetsen om de temperatuur van het sanitair warm water en de verwarming
volledig onafhankelijk af te stellen. Door op de “info” knop te drukken, kunt u informatie
raadplegen over de werking van de ketel zoals waterdruk van het verwarmingssysteem
en de systeemtemperatuur.

Bediend in een oogwenk
De ruimtevoeler (thermostaat) is verkrijgbaar mét of zonder draad en werkt
modulerend voor een uiterst efficiënte werking. Dankzij het LCD display en slechts 3
bedieningsknoppen programmeert u eenvoudig uw verwarming en warmwater wens.

Digitaal bedieningsbord met
verlicht en overzichtelijk
display

Voor een nog hoger
sanitair comfort
De Remeha Initia Plus is ook in
duo-variant (d) verkrijgbaar. Deze
condenserende gaswandketel bevat
een inox warmwaterboiler van 45 liter
en zorgt ervoor dat het sanitair warm
water onmiddellijk beschikbaar is met
een verhoogd debiet gedurende de
eerste 10 minuten van afname.
Dit zorgt voor een nog hoger comfort
in vergelijking met een ketel bestaande
uit een instant sanitair warm water
platenwisselaar.

De duo-uitvoering (d) heeft
een 45 liter warmwater boiler
aan boord

Types & technische gegevens
Type verwarming

Eenheid

Type

Remeha
Initia Plus 24/28 c

Initia Plus 24/33 c

Combi: zowel verwarming als sanitair warm water

Initia Plus 24/33 d
Combi: zowel verwarming als sanitair warm water (boiler ingebouwd)

Vermogen verwarming

kW

3,8 - 24,0

4,7 - 28,0

Gewicht

kg

38,5

39,5

64

l/min

12,9

15,3

19,5

LxBxD

763 x 450 x 345

763 x 450 x 345

950 x 600 x 466

Nominaal waterdebiet
Afmetingen (mm)

4,7 - 28,0

GAS
ADAPTIVE
CONTROL
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