
Door en door betrouwbaar. 
Klaar voor de toekomst.

Avanta Ace 
bewijst dat 
het nog 
beter kan.

Remeha Avanta Ace



De Remeha Avanta Ace is de jongste aanwinst in het assortiment cv-ketels 
van Remeha. We hebben deze cv-ketel ontwikkeld op basis van de succesvolle 
Avanta. Vanwege de zeer goede prijs/prestatieverhouding werd deze cv-
ketel razendsnel populair. Sinds 2004 is de Avanta in ruim anderhalf miljoen 
huishoudens geïnstalleerd. Tot volle tevredenheid van de gebruikers. 

Omdat de techniek niet stil heeft gestaan en de 
mogelijkheden groeien, introduceren we de Avanta 
Ace. Je kunt zeggen dat we de Avanta naar een 
next level hebben gebracht. De vertrouwde sterke 
eigenschappen hebben we aangevuld met de 
nieuwste ontwikkelingen. Met een gerust hart 
durven we te stellen dat je met de Avanta Ace 
helemaal klaar bent voor de toekomst.

Het toestel is uitgerust met de nieuwste technieken 
en eenvoudig uit te breiden met bijvoorbeeld een 
hybride warmtepomp. Doordat gebruik is gemaakt 
van beproefde onderdelen ben je zeker van een 
perfect werkende cv-ketel. De Avanta Ace is een 
energiezuinige cv-ketel die altijd zorgt voor comfort 
en ruim voldoende warm water. Ideaal voor kleinere 
tot iets grotere huishoudens.

De Avanta Ace is een combiketel voor 
verwarming en warm water die leverbaar is in drie  
comfortklassen. Of je nu een spaardouche of een 
ligbad hebt. Er is altijd een Avanta Ace die bij je 
past!

Remeha Avanta Ace 
bewijst dat het nog 
beter kan.
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Waar toe 
te passen:

Appartement, 
tussen woning en 
hoekwoning.

Kleinere tot 
gemiddelde 
huishoudens.

Leverbaar in CW3, 
CW4 en CW5.

Eenvoudig te 
koppelen met 
zonneboiler en 
hybride warmtepomp.

Geschikt voor 
20% bijmenging 
waterstof.

Door en door 
betrouwbaar.

Slim te bedienen met 
de Remeha eTwist
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Door en door
betrouwbaar.
Beproefde 
onderdelen.
In de Avanta Ace is gebruikt gemaakt van 
beproefde onderdelen die al honderdduizenden 
keren probleemloos zijn ingezet binnen de BDR 
Thermea Group. Dat is de internationale groep waar 
Remeha onderdeel van uitmaakt. Hierdoor ben je 
zeker van een perfect werkende cv-ketel. 

Klaar voor 
de toekomst.

Kies voor 
Zeker.
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Er is op dit moment veel aandacht voor de 
energietransitie en duurzaam verwarmen. De 
juiste keuze maken is daardoor best lastig. 
Moet ik kiezen voor een cv-ketel of toch al 
een warmtepomp? Of een hybride systeem, 
precies ertussenin? Natuurlijk draag je graag 
je steentje bij, maar je wilt vooral dat je 
keuze past bij jouw situatie en woning.

De Avanta Ace is écht klaar voor de 
toekomst. De ketel is slim voorbereid op 
de koppeling met duurzame technieken, 
waaronder de zonneboiler en hybride 
warmtepomp. Verder is de Avanta Ace 
geschikt voor aardgas met 20% waterstof 
bijmenging. Dus met de Avanta Ace maak je 
de juiste keuze voor nu én in de toekomst.

Met de Remeha GasLos garantie kies 
je voor zekerheid. Gaat in de toekomst 
jouw wijk verplicht van aardgas af, dan 
nemen wij de Avanta Ace terug en krijg je 
een gegarandeerde korting op een nieuw, 
duurzaam systeem dat past bij jouw woning.

De Avanta Ace heeft een standaard 
ingebouwde digitale waterdruksensor. De 
sensor meet continu de waterdruk in jouw 
verwarmingssysteem. Dreigt de waterdruk 
te laag te worden? Dan geeft de Avanta Ace 
een melding op het display zodat je op tijd 
water kunt bijvullen. Koppel je de Avanta Ace 
aan een Remeha thermostaat, dan is deze 
melding ook zichtbaar op het display van de 
thermostaat. Zo voorkom je verrassingen! 

Een andere optie in de Avanta Ace om 
storingen te voorkomen is Remeha Connect. 
Dit is onze digitale service waarmee een 

installateur op afstand het functioneren van 
jouw ketel in de gaten kan houden. Zodra er 
een storing dreigt ontvangt de installateur 
daarvan een melding en kan hij de 
daadwerkelijke storing voorkomen. Zo heb je 
dus nooit meer een koude douche!

Vraag jouw installateur of Remeha Connect 
ook in zijn pakket zit. Meer weten over deze 
unieke service? Bezoek dan Remeha.nl.

Nooit meer een ongewilde  
koude douche.

Remeha
Connect

Weinig 
plaatsings-
ruimte nodig.
Diverse onderdelen zijn standaard ingebouwd 
in de Avanta Ace, ook onderdelen die 
installateurs bij andere toestellen nog onder 
het toestel moeten monteren. Zelfs de 
aansluitingen vallen achter de mantel en zie 
je dus niet. Hierdoor kan de Avanta Ace op 
plekken worden geïnstalleerd waar beperkte 
ruimte beschikbaar is.

De Avanta Ace heeft een gebruiksvriendelijk 
bedieningspaneel dat is voorzien van een 
display en vier drukknoppen. Zo zie je de 
status van het toestel in een oogopslag. Voor 
een duidelijke schermaflezing is het display 
voorzien van een backlight, dat oplicht 
wanneer op een toets wordt gedrukt. Het 
backlight zorgt ervoor dat ook in donkere 
ruimtes het display eenvoudig af te lezen is. 
Is de cv-ketel in bedrijf dan toont de ketel 
de cv-watertemperatuur. Als de ketel niet 
in bedrijf is, wordt de heersende waterdruk 
weergegeven.

Heldere 
bediening.
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Technische informatie Avanta Ace                            
24c CW3

Avanta Ace 28c CW4/
Avanta Ace 28c CW4

Combi Comfort Systeem
met eTwist

Avanta Ace 35c CW5 /
Avanta Ace 35c CW5

Combi Comfort Systeem
met eTwist

Belastingregeling modulerend 
of aan/uit

modulerend 
of aan/uit

modulerend 
of aan/uit

Nominaal vermogen CV-bedrijf (50/30ºC) kW 5,2 - 21,8 6,3 - 26,1 7,5 -  32,5

Nominale vermogen tapwaterbedrijf kW 4,9 - 24,7 6,0 - 28,9 7,2 - 36,0

Gaskeur CW-klasse - 3 4 5

Maximale tapcapaciteit bij 40°C l/min 11,5 13,4 16,7

Energielabel verwarming -

Afmetingen (h x b x d ) mm 700 x 395 x 285 700 x 395 x 285 700 x 395 x 285

Gewicht (leeg) kg 23 24,5 25

Woningtype - geschiktheid Appartement - 
tussenwoning Tussen- en hoekwoning Tussen-, hoek- en 2-onder-

1-kap woning

Gezinsgrootte Kleinere tot gemid-
delde huishoudens

Gemiddelde tot grotere 
huishoudens Grotere huishoudens

De Avanta Ace is leverbaar in drie combitoestel uitvoeringen. Een 24c CW3, een 28c CW4 en een 35c CW5. De in de tabel aangegeven geschikte 
woningtypes en gezinsgroottes per type, zijn indicatief en sterk afhankelijk van de mate van woningisolatie en/of gewenste tapwatercapaciteit.

Technische specificatiesVerdraaid slim te 
bedienen.
Met de eTwist RF thermostaat en handige 
eTwist app bedien je de verwarming snel 
en moeiteloos, waar je ook bent! Geen 
smartphone of tablet? Geen probleem, 
want ook zonder wifi beschikt de eTwist 
over de volledige functionaliteit. 

Lees meer over deze slimme 
thermostaat op Remeha.nl/etwist 
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Hybrid ready.
We vertelden al dat de Avanta Ace standaard is voorbereid op het slim koppelen met 
duurzame technieken zoals een warmtepomp of een zonneboiler. Dat kan bij aanschaf, 
maar ook nog in een later stadium. De Avanta Ace is daarmee de cv-ketel van de 
toekomst.

Weet je dat je door uitbreiding van je 
cv-ketel met een hybride warmtepomp tot 
70% kan besparen op je gasverbruik? 

Lees meer en kijk wat jij kunt besparen 
met een hybride warmtepomp op 
www.remeha.nl/besparen



7790746 - 22072021 
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Over Remeha
Remeha ontwikkelt innovatieve 
en energiezuinige producten voor 
klimaatbeheersing c.q. warmte en warm 
water, zowel voor woningen als utiliteit. 
Met haar innovaties wil Remeha zo goed 
mogelijk anticiperen op wensen en behoeften 
van nu en in de toekomst. Met ruim 500 
medewerkers geeft Remeha op eigentijdse 
wijze invulling aan ontwikkeling, productie 
en marktbenadering, waarmee zij in 
Nederland én in Europa is uitgegroeid tot een 
vooraanstaande fabrikant. Remeha is één van 
de voornaamste merken binnen BDR Thermea 
Group. BDR Thermea Group in Apeldoorn 
realiseert met 6.500 medewerkers in ruim 
80 landen een omzet van 1,8 miljard euro.

Remeha B.V.
Marchantstraat 55
7332 AZ Apeldoorn
P.O. Box 32
7300 AA Apeldoorn 
T +31 (0)55 549 6969 
E info@remeha.nl

remeha.nl


