
RemaSol

A holland REMEHA B.V. története 1935-ben 
műszaki termékek forgalmazásával kezdő-
dött, az elmúlt 80 évben pedig vezető pozí-
ciót harcolt ki magának a fűtéstechnikai ter-
mékek piacán. 2011-től Európa 3. legnagyobb 
kazángyártó csoportjának, a BDR Thermea 
Csoportnak a tulajdonosa lett.

Mérföldkő volt a gyár életében az 1978-as 
kondenzációs kazán szabadalmuk. A kon-
denzációs kazántechnikát azóta több euró-
pai gyár is alkalmazza, de a Remeha gyár 
folyamatos fejlesztései révén a Remeha 
kondenzációs kazánok ma is a legfejlettebb 
technikát testesítik meg. 

A REMEHA név mindenhol kedvelt a kazán-
technikában, ami elsősorban a széles, a leg-
különbözőbb fogyasztói igényeket is kielégí-
tő termékválasztéknak, a holland gyártásból 
adódó magas minőségnek, valamint rugal-
mas szervizszolgáltatásnak köszönhető.

Magyarországon 1989 óta - több, mint 25 
éve - van jelen a márka az ipari kazánok te-
rületén, a lakossági termékek bevezetésére 
2008-ban került sor. A lakossági terméke-
ket kereskedelmi partnerhálózatunkon ke-
resztül forgalmazzuk, mely szerviz hálóza-
tunkkal együtt országos jelenlétet biztosít a   
Remeha termékek számára.
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1. Használati melegvíz kimenet G1”

2. Kazán előremenő G1”

3. Cirkulációs csonk G3/4” 
 (opcionális)

4. Kazán HMV érzékelő

5. Kazán visszatérő G1”

6. Hálózati hidegvíz bemenet és 
 biztonsági keverőszelep 
 hidegvíz oldal G1”

7. Napkollektor előremenő DN18

8. Napkollektor visszatérő DN18

9. Szolár szabályzó tároló érzékelő

10. Magnézium anód

12. HMV biztonsági szerelvény 7 bar

13. Kiegészítő elektromos fűtőpatron
 (külön rendelhető tartozék)
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RemaSol

A RemaSol szolár rendszer a Remeha lakossági kazánokkal 
kombinálva, elsősorban HMV készítésre alkalmas. Ezzel az 
éves használati melegvíz ráfordításra fordított összeg akár 
60%-át megtakaríthatja. A csomag könnyen telepíthető, in-
tegrált rendszerelemeket tartalmaz. Választható 150, 200 
és 300 literes HMV tárolóval, 2-3 db-os síkkollektor cso-
magokkal. A tároló csomag tartalmazza a szolár állomást, 
szabályzást és tágulási tartályt a szükséges biztonsági sze-
relvényekkel együtt, ezáltal könnyen és gyorsan telepíthető. 
A kollektor készlet része a rögzítő és hidraulikus rendszer 
(ferde vagy lapos tetőre), valamint beépíthető kollektor 
csomag esetében a szükséges takaró elemek.

A Remeha DB 200 síkkollektor jellemzői:

▪ megnövelt teljesítményű síkkollektor SUNSELECT 
 szelektív elnyelő bevonattal, rézből készült 
 egy csőből kialakított csőkígyóval 

▪ a kollektor minden szerelési módhoz alkalmazható 

▪ a befoglaló ház alumínium profilból készül, ami hosszú 
 élettartamot és jó megjelenést biztosít. Maximum 5 db
 kollektort lehet sorban egymás mellé felszerelni 

▪ csökkentett hőveszteség. A 4 mm vastag üvegborítás 
 nagy áteresztő képességű, biztonsági szolárüvegből 
 készült 

▪ könnyen kezelhető, könnyű kivitel (32 kg)

Lényeges megtakarítás
Szolár megoldások a Remehától
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Függőleges

Vízszintes

Tudjon meg többet!

Remasol DB200V DB200H

Méretek 1147 × 1753 × 87 mm 1753 × 1147 × 87 mm

Tömeg üresen 32,5 kg 32 kg

Teljes felület 2,01 m² 2,01 m²

Hatásos felület 1,89 m² 1,89 m²

Abszorber felület 1,88 m² 1,88 m²

Kollektor folyadék térfogata 1,5 l 1,3 l

Üzemi nyomás 10 Pa 10 Pa

Maximális üzemi nyomás 15 Pa 15 Pa

Optikai hatásfok (ƞ0) 0,797 0,790

Hőveszteségtényező (a1) 3,798 W/m²K 4,013 W/m²K

Hőveszteségtényező (a2) 0,014 W/m²K 0,011 W/m²K

Üresjárati hőmérséklet 200,1 oC 200,1 oC

Hidraulikus csatlakozás Ø12 mm Ø12 mm

Telepítési dőlésszög 15o-90o 15o-90o


