Remeha Quinta Ace
De krachtigste ketel aan de wand

			

De winstpunten van deze
krachtige ketel op een rij:
›
›

Krachtige gaswandketel met een vermogen tot 161,5
kW voor compacte (cascade)installaties

Slimme ketel

Plaatsbesparende en onderhoudsvriendelijke 		

Met deze ketel speelt Remeha in op de digitale wereld
met een duidelijke visie voor de toekomst. De Quinta Ace
is dé verwarmingsketel die volledig klaar is voor beheer
en de bewaking op afstand. Hierdoor is hij in staat om
zelf preventieve servicemeldingen te sturen, waardoor u
als professional efficiënter kan werken en u uw klant het
interessantste onderhoudsvoorstel kan aanbieden.

condenserende gietaluminium monoblok 		

›
›

warmtewisselaar
Ingebouwde terugslagklep voor rookgas-zijdige
overdruk
Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel voorzien van
LCD scherm en handige instel- en 			

›
›
›
›

De Quinta Ace is een intelligente hoog rendement gaswandketel met een vermogen tot
maar liefst 161,5 kW. Dankzij dit hoge vermogen is het mogelijk om in een
cascadeschakeling met minder ketels het gevraagde vermogen te bekomen, waardoor
nog compactere installaties gerealiseerd worden. Behalve compactheid en kracht
wordt de Quinta Ace ook gekenmerkt door zijn intelligentie en efficiëntie. Het toestel is
volledig voorbereid voor toekomstige communicatie en beheer op afstand. Daarnaast
draagt deze ketel bij aan een groenere toekomst dankzij een zeer lage uitstoot aan
stikstofoxiden.

uitleesmogelijkheden
Geïntegreerde OpenTherm Smart Power interface
Standard voorzien van een 0-10 Volt ingang voor
externe aansluitingen zoals gebouwbeheersystemen
Toestel kan evenens worden omgebouwd voor de
werking op propaangas
Deze ketel draagt bij aan een groenere toekomst
dankzij een zeer lage uitstoot aan stikstofoxiden

De connectiviteit van de Quinta Ace zorgt er tevens voor dat
u als professional via de Smart Service tool en app op uw
smartphone of tablet zeer eenvoudig ter plekke met de ketel
kan communiceren en zo alle informatie zeer gemakkelijk
kan uitlezen of instellen. De grafische capaciteiten van
het ketel display spreken klare taal wat voor een groter
installatiegemak zorgt.
De Remeha Quinta Ace is verkrijgbaar met een eenvoudig
(S-Control) of een geavanceerd (T-Control) bedieningsbord
heeft ‘eSMART inside’. eSMART staat voor de digitale
mogelijkheden die Remeha gaat bieden. De basis wordt
gevormd door nieuwe besturingselektronica, die niet alleen
de ketel zelf op een uiterst betrouwbare, comfortabele en
slimme wijze aanstuurt, maar ook mogelijkheden schept om
een intelligente ‘connected’ omgeving te creëren.

Condenserende gaswandketels
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De Remeha Quinta Ace heeft ‘eSMART inside’. eSMART staat voor de digitale mogelijkheden die Remeha biedt en gaat
bieden. De basis wordt gevormd door nieuwe besturingselektronica, die niet alleen de ketel zelf op een uiterst betrouwbare,
comfortabele en slimme wijze aanstuurt, maar ook mogelijkheden schept om een intelligente ‘connected’ omgeving te
creëren.

Ideale toepassing*

Aanbevolen systeem combinaties*

De Remeha Quinta Ace in combinatie met een sanitair
warm waterboiler is de uitgewezen combinatie voor een

Bediening

Warm water

Zonne-energie

Warmtepomp

Remeha eTwist + app
Remeha iSense/qSense

Remeha Aqua Plus / Pro

Remeha RemaSOL

Remeha Neptuna

Bediening van
uw systeem

kantoor of commercieel pand waar een grotere oppervlakte

Productie van SWW

verwarmd moet worden. Deze verwarmingsketel staat garant

Productie van SWW
via hernieuwbare
energie.

Productie van SWW
via hernieuwbare
energie.

voor een betrouwbare warmte in talloze kantoren, scholen,
appartementsblokken en bedrijfspanden.

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

Eenvoudige installatie

Zelfstandig of in cascade

Remeha legt bij de productontwikkeling een enorme focus
op kwaliteit en service vriendelijkheid om installatie en het
onderhoud zo aangenaam mogelijk te maken.

Naast alle nieuwigheden en digitale kenmerken, is de Quinta Ace uitmuntend in de voorziening van verwarming en
sanitair warm water. Met een maximaal vermogen tot maar liefst 161,5 kW kan een breed scala aan gebouwen op een
energiezuinige manier worden verwarmd. De Quinta Ace kan als zelfstandig toestel of met meerdere ketels in een cascade,
vrijstaand, ruggelings of aan de wand, worden opgesteld. Dankzij het hoge vermogen is het mogelijk om met minder ketels
het gevraagde vermogen te bekomen, waardoor nog compactere installaties gerealiseerd worden. In cascade kan men de
Quinta Ace ook combineren met de Quinta Pro, voor maximale flexibiliteit bij de bepaling van het gewenste vermogen.

Bij de Quinta Ace dient tijdens de aansluiting de frontmantel
niet meer verwijderd te worden. Alle aansluitingen,
waaronder de elektrische, bevinden zich buiten het toestel.
Het bedieningspaneel wordt achter de designklep in de
ketel bevestigd. De aansluitbox voor de bekabeling klikt in
een houder aan de onderkant van de ketel, waarna deze na
aansluiting eenvoudig naar boven afsluit.

Remeha Quinta Ace... een echte Quinta
Naast de nieuwigheden blijft de Quinta Ace ook een echte Quinta.
Net als de Quinta Pro en voorgaande Quinta’s is de Quinta Ace,
met z’n hoge vermogen ook voorzien van een gietaluminium
monoblok als warmtewisselaar. Daarbij is de Quinta Ace uitgerust
met de inmiddels bekende LED binnenverlichting die ervoor zorgt
dat tijdens servicebeurten goede zichtbaarheid wordt
gegarandeerd. Ook is de Quinta Ace voorzien van een
ingebouwde terugslagklep voor rookgaszijdige overdruk cascade,
wat een aanzienlijke besparing oplevert in totale bouwhoogte, tijd
en materiaal.

Indien gewenst is het eveneens mogelijk deze aan de wand
te monteren.

Uitermate intelligente en
hoog rendement
gaswandketel.
Vermogen tot 161,5 kw.

Types & technische gegevens
Type verwarming

Eenheid

Type

Remeha
Quinta Ace 160 S-Control / T-Control
Solo verwarmingsketel: enkel verwarming

Intelligent,

Vermogen verwarming

kW

34,6 - 161,5

Compact & krachtig!
Veelzijdig inzetbaar

Waterinhoud

liter

7,5

Gewicht
Afmetingen (mm)

kg

123

LxBxD

1045 x 600 x 602

Remeha T-Control
Uitgebreide ketelregelaar
voor het aansturen van
meerdere kringen
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