
Product informatie Overeenkomstig EU regelgeving No 811/2013 en No 813/2013

Productfiche (Overeenkomstig EU regelgeving No 811/2013)

(a) Naam van de leverancier Remeha B.V.

(b) Leveranciers model kenmerk Calenta 40L CW6 Combi Comfort Systeem

(c) Verwarming: middentemperatuur toepassing Warmwater: gebruiksprofiel XXL

(d) Jaar verwarmings energie klasse A warmwater energieklasse B

(e) Vermogens range, inclusief het vermogen van 
suplementaire verwarmingstoestellen 35 kW

(f) Verwarming: jaar energieverbruik 29455 kWh en/of 106 GJ

Warmwater : jaarverbruik elektriciteit en/of 
brandstof 49 kWh en/of 24 GJ

(g) jaar verwarmings rendement 95 % warmwater rendement 78 %

(h) Geluidsniveau, binnen 55 dB(A)

(i) Combi verwarmingstoestel dat geschikt is voor 
piek uren nee

(j) Specifieke voorwaarden voor samenbouw, 
installatie en onderhoud

Voor samenbouw, installatie en onderhoud de gebruiksaanwijzing, het 
installatievoorschrift en/of het onderhoudsvoorschrift goed lezen. 



Productinformatie-eisen (Overeenkomstig EU regelgeving No 813/2013.)

Model Calenta 40L CW6 Combi Comfort Systeem

Hoog rendement verwamingstoestel ja

Laag temperatuur  (**) 
verwamingstoestel nee

B1 verwamingstoestel nee

Micro wkk verwarmingstoestel nee Wanneer ja, uitgerust met een supplementair verwarmingstoestel

Combi toestel ja

Artikel Symbool waarde Eenheid  Artikel Symbool waarde Eenheid

Vermogensrange Prated 35 kW
 jaar verwarmings 

rendement ɳs 95 %

Voor verwarmings- en combi-verwarmingstoestellen Nuttig 
vermogen

 Voor verwarmings- en combi-verwarmingstoestellen Nuttig 
rendement

bij nominale belasting en 
hoog temperatuur 
toepassing (*)

P4 34 kW
 bij nominale belasting en 

hoog temperatuur 
toepassing  (*)

ɳ4 89 %

Bij 30% van de nominale 
belasting en laag 
temperatuur toepassing. (**)

P1 11 kW
 Bij 30% van de nominale 

belasting en laag 
temperatuur toepassing. (**)

ɳ1 99 %

  Supplementary heater

 Vermogensrange Psup 0 kW

Soort energie 

Supplementair electriciteits verbruik, hulpstroom Andere artikelen

Bij vollast elmax 0 kW Stilstandsverliezen Pstby 0 kW

Bij deellast elmin 0 kW Electriciteitsverbruik 
onsteekbrander Pign 0 kW

In standby stand PSB 0 kW Nox emissies NOx 48 mg/kWh

Voor combi toestellen
Vastgesteld 
gebruiksprofiel XXL warmwater rendement ɳwh 78 %

Dagelijks 
electriciteitsverbruik Qelec 0 kWh Dagelijks brandstofverbruik Qfuel 31 kWh

Contact gegevens Remeha B.V., Remeha B.V.

(*) Regime van hoge-temperatuur betekent 60 ° C retourtemperatuur  en 80 ° C aanvoertemperatuur 
(**) Low-temperature means for condensing boilers 30 °C, for low-temperature boilers 37 °C and for other heaters 50 °C return temperature

(retourtemperatuur).

Specifieke voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen wanneer de het toestel wordt gemonteerd, geïnstalleerd of 
onderhouden
informatie die relevant is voor de demontage, recycling en / of verwijdering aan het eind van de levensduur

Vóór elke montage, installatie of onderhoud van de gebruiker en installatiehandleiding moet aandachtig gelezen worden en 
moeten worden gevolgd. Vóór de demontage, recycling en / of verwijdering aan het eind van de levensduur van de gebruiker en 
de installatiehandleiding moet aandachtig gelezen worden en moeten worden gevolgd.

voor type B1 ketel en type B1 combi ketel

Deze natuurlijke trek ketel zal worden aangesloten op een rookkanaal gedeeld tussen meerdere woningen in bestaande 
gebouwen die de verbrandingsresten afvoert naar de buitenzijde van de ruimte met de ketel. Het trekt de verbrandingslucht 
rechtstreeks van de kamer en is voorzien van een trekonderbreker. Vanwege lagere efficiëntie, zal elk ander gebruik van deze 
ketel worden vermeden en zou resulteren in een hoger energieverbruik en hogere operationele kosten.


