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Avanta
 CW6 

Het hoogste cijfer 
voor comfort!



Remeha Avanta CW6Comfortabele warmte 
en royale hoeveelheden 

warm water De vriendelijke ketel

De Remeha Avanta CW6 is uitermate energiezuinig en milieuvriendelijk. 

Maar hij is vooral ook zeer montage- en servicevriendelijk. Dankzij de 

relatief compacte afmetingen (90 x 60 x 45 cm) en zijn lichte gewicht 

(50 kg) is hij snel te installeren en ook service en onderhoud zijn extra 

eenvoudig omdat alle componenten vanaf de voorzijde bereikbaar zijn. 

De feiten op een rij: 

 Geïntegreerde RVS 40 liter oplaadboiler

 Direct warm water beschikbaar

 Topcomfort in een compacte behuizing (60 x 90 x 45 cm)

 Gewicht slechts 50 kg

 Zeer servicevriendelijk

 Geruisarm

 Geschikt voor modulerende en aan/uit regelaars

 Standaard buitenvoeler aansluiting

 Voorzien van OpenTherm interface

 Geschikt voor OpenTherm Smart Power

 Voldoet aan Gaskeur CW6

Garantie en zekerheid

Remeha kiest de materialen en componenten van haar ketels zeer zorg  vuldig. 

Zo zijn Remeha HR-cv-ketels voorzien van warmte wisse laars met een uit-

zonderlijk hoge kwaliteit. En dat geeft vertrouwen. Remeha geeft dan ook 

maar liefst 10 jaar garantie op de warmtewisselaar van de wandketels en 

2 jaar garantie op de overige onderdelen. 

Meer weten? 

Wilt u meer weten over de Remeha Avanta CW6, de meest veelzijdige 

cv-ketel van Nederland? Kijk dan op www.remeha.nl of vraag het uw 

installateur.

De Remeha Avanta CW6 is de nieuwste HR-combiketel in de Avanta serie. 

Het is een meer dan bijzondere ketel, speciaal ontwikkeld voor iedereen die van 

luxe en comfort houdt. De Avanta CW6 is namelijk een compacte alleskunner 

die niet alleen comfortabele warmte levert waar en wanneer u maar wilt, maar 

tegelijkertijd ook snel zorgt voor royale hoeveelheden warm water. Dankzij 

deze eigenschappen haalt de nieuwste Avanta moeiteloos het hoogste cijfer 

voor comfort: Gaskeur CW6.

Thuis in ieder huis 

Of u nu veel vermogen nodig heeft of wat minder, de Remeha Avanta CW6 

past zich moeiteloos aan dankzij het grote vermogensbereik. Maar bijzon-

der is vooral de geïntegreerde 40 liter oplaadboiler die er op ieder uur van 

de dag voor zorgt dat u kunt genieten van een luxueuze hoeveelheid warm 

tapwater. De geringe afmetingen, het lage montagegewicht en de zeer flexi-

bele aansluit- en toepassingsmogelijkheden, zorgen ervoor dat de Remeha 

Avanta CW6 zich thuis voelt in ieder huis.

Onbeperkt warm water

In tegenstelling tot een cv-ketel met een losse boiler ‘koppelt’ de Avanta 

CW6 een HR-combiketel aan een ultramoderne gelaagde boiler. De 

combiketel produceert direct warm water en vult hiermee de gelaagde 

boiler van boven naar beneden. Het warme water dat u gebruikt, wordt 

ook aan de bovenkant van de boiler onttrokken. Hierdoor is er dus altijd 

direct warm water op voorraad. En terwijl u doucht of het bad laat vol-

lopen, wordt het boilervat al weer bijgevuld met volgende lagen warm 

water. U heeft dus altijd de beschikking over een royale stroom comfor-

tabel warm water. 

Avanta CW6 Comfortabele warmte en royale hoeveelheden warm water

Het CW6 model (Gaskeur CW6) heeft een maximaal cv-vermogen van  

26,7 kW en levert 20 liter warm water van 40° C per minuut (specifieke 

badvulcapaciteit).

Dóór en door gekeurd
Alle Remeha HR-ketels hebben het label Gaskeur HR 107 en 
 voldoen ruimschoots aan de eisen voor de toevoeging SV, dat 
staat voor Schonere Verbranding. Wel zo prettig voor het milieu! 
Voor combiketels is er de toevoeging CW (Comfort Warm water). 
Deze CW-labels geven een indicatie over de hoeveelheid en 
 snelheid van het warme water.

  Remeha Avanta CW6 

Type Cv-vermogen Gaskeur NOx-uitstoot Spec. badvulcapaciteit CW-klasse  Afmetingen  Montage-
 50/30° C HR klasse  bij 40° C  Breed Hoog Diep gewicht
 kW   mg/kWh l/min  mm mm mm kg

Avanta CW6 6,2 – 26,7 107 < 45 20 6 600 900 450 50

Remeha iSense
De hypermoderne, slimme regelaar, de Remeha iSense, is het 
resultaat van aandachtig luisteren naar de wensen van installateur 
en eindgebruiker. De bediening van de iSense is zeer eenvoudig. 
Met slechts twee drukknoppen en één druk/draaiknop vindt ieder-
een intuïtief zijn weg door de overzichtelijke scroll menu's. 
De werking van deze regelaar is nauw  afgestemd op de Remeha 
cv-ketels en garandeert een optimale  samenwerking met de 
besturing van de ketels.
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