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verhetetlen áron



A Remeha márkanév a kiváló minőség és a megbízhatóság szinonimája a fűtéstechnikában. A kazáncsalád legújabb tagja a 
Remeha Delta, egy rendkívül egyszerű felépítésű, minőségi alkatrészeket tartalmazó, elsősorban társasházi projektekhez ki-
fejlesztett, versenyképes áron kínált készülék. Ez a praktikus kombikazán nem csupán a kivitelezők, hanem a lakástulajdono-
sok számára is számos előnnyel rendelkezik, amik közül kiemelkedik kompakt kivitele és rendkívül kedvező ár-érték aránya.

A Delta kialakítása
A Remeha Delta kazán Premix égővel szerelt, rozsdamentes acél   
hőcserélővel van ellátva. Minőségi hidraulikus egysége sárgarézből 
készült. Tökéletesen biztosítja a fűtési és használati melegvíz igényét. 
A kondenzációs technikának és a beépített időjáráskövető szabályozásnak 
köszönhetően rendkívüli energia megtakarítás érhető el a hagyományos 
kazánokhoz képest. A Remeha Delta kazánok előnyeit legjobban a 
Remeha megbízható modulációs szobatermosztátjaival - qSense és 
iSense - tudja kiaknázni.

REMEHA DELTA 24C 28C

Magasság/Szélesség/Mélység mm 700x395x275

HMV térfogatáram ∆T 25°C liter/perc 12,8 16,9

Kombi készülék terhelési profil XL

Névleges teljesítmény (80°/60°)  (min./max.) kW 4,2 - 21,7 5,5 - 27,7

Névleges teljesítmény (50°/30°)  (min./max.) kW 4,7 - 23,7 6,1 - 30,4

Névleges hőterhelés HMV üzemmódban kW 24,0 30,0

Szezonális helyiségfűtési hatásfok (ƞs) % 91,6 91,6

Hatásfok 100% terhelésnél (80°/60°) (ƞ4) % 86,2 86,1

Hatásfok 30% terhelésnél (40°/30°) (ƞ1) % 96,9 96,8

Gázfogyasztás G20 (min./max.) m3/h 0,47 - 2,54 0,63 - 3,14

Tágulási tartály térfogata liter 7

Üzemi víznyomás (min./max.) bar 0,8 - 3,0

HMV üzemi víznyomás (min./max.) bar 0,15 - 8,0

Elektromos betáp VAC/Hz 230/50

Elektromos teljesítmény felvétel Watt 97 115

Elektromos védettség IP X4D

Kazántömeg kg 28 29

Hangteljesítmény szint dB Lwa 54 52

Remeha Delta

A  Remeha Delta előnyei:
› Alacsony karbantartási költségek

› OpenTherm szabályozás 

› Beépített időjárás-követő szabályozó  
(a külső érzékelő külön rendelhető) 

› Univerzális égéstermék elvezető  
rendszerrel telepíthető (C63)

› Gyári tartozék a mérőcsonkos indító 
idom (60/100 mm)

› Fűtőteljesítmény: 4,7 - 30,4 kW

› Fokozatmentesen szabályozott nagy-
hatékonyságú szivattyú

› Széles modulációs tartomány 

› Magas melegvíz komfort a beépített 
lemezes hőcserélővel 

› Minőségi alapanyagok

› Kiemelkedő ár/érték arány
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LCD kijelző

Fűtővíz 
hőmérséklet (-)

Fűtővíz 
hőmérséklet (+)Reset 

Be/Ki  
kapcsoló

Könnyű és egyszerű kezelés
Informatív, könnyen kezelhető, jól olvasható LCD 
kijelző. A kijelző körül elhelyezkedő gombokkal 
gyorsan és egyszerűen végezheti el a készülék 
beállításait és itt olvashatja a kazán üzeneteit is.
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