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extreem klein met grote prestaties
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Tzerra

Gaskeur HR-107 gaswandketel voor
verwarming en warmwatervoorziening
Snel warm water van constante
temperatuur
Voldoet aan Gaskeur SV, het keurmerk
voor Schone Verbranding
Hoog jaargebruiksrendement op tapwater
(Gaskeur HRww)
Klein (h x b x d: 55 x 37 x 27 cm) en licht
Werkt zeer geruisarm
Geschikt voor modulerende regelaars
(Remeha iSense, qSense) en Aan/Uitthermostaten
Geïntegreerde OpenTherm (SmartPower)
interface voor communicatie/voeding
thermostaat
Gaskeur NZ, geschikt voor
zonneboilersystemen
Geschikt voor badkameropstellingen

Nieuw

Perfect geregeld met
Remeha iSense of qSense
De Remeha Tzerra presteert nóg beter in combinatie
met de slimme Remeha thermostaten, iSense en

Remeha B.V.
Postbus 32
7300 AA Apeldoorn
T +31 (0)55 549 6969
E remeha@remeha.com
I www.remeha.nl

qSense. Beide werken direct met de ketel samen.
De iSense biedt uitgebreide instelmogelijkheden, maar
is toch heel eenvoudig te bedienen. De thermostaat
voor handmatige bediening is de qSense.

Uw Remeha adviseur:

Remeha ontwikkelt voortdurend innovatieve en
energiezuinige producten voor warmte en warm water,
zowel voor woningen als utiliteit. Ons productassortiment
omvat cv-ketels, (zonne)boilers, thermostaten,
warmtepompen en aanverwante techniek. Met onze
innovaties streven wij ernaar te anticiperen op uw wensen
en behoeften nu en in de toekomst.
Remeha is één van de grote merken van BDR Thermea,
een internationaal toonaangevende producent en
distributeur van innovatieve verwarmingssystemen,
warmwatersystemen en aanverwante diensten.
BDR Thermea is leider in Europa en heeft wereldwijd
vestigingen in ruim 70 landen.

129987 - 190712 Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden

Remeha, the comfort innovators

De Tzerra samen met een iSense
noemen wij een “Tzerra Combi Comfort
Systeem”. Vraag uw installateur naar dit
voordelige pakket.
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Tzerra
De cv-ketel
heruitgevonden!

Extreem klein, groots in prestaties

Anders en beter!

in modules, een belangrijke stap naar nog hogere

De Tzerra is een combiketel voor verwarming en

Alle belangrijke techniek is geïntegreerd in slechts

betrouwbaarheid. Dus gewoon de beste kwaliteit die

warm water. Er zijn drie Tzerra uitvoeringen in

vier hoofdmodules. Met als resultaat een ketel van

u kunt krijgen!

oplopende klassen. Welke het beste bij u past,

uitzonderlijke kwaliteit, waarin de kans op storingen

hangt af van uw woning en hoeveel warm water u

tot een absoluut minimum beperkt is.

Met de Tzerra zet Remeha opnieuw dé standaard in
kwaliteit. De ketel is geheel anders opgebouwd dan
de doorsnee ketel. Losse onderdelen komen samen

De revolutionaire, in Nederland ontwikkelde én

verbruikt. Heeft u bijvoorbeeld een stortdouche,

geproduceerde, Tzerra is extreem klein en groots in

dan stelt u daar waarschijnlijk hogere eisen aan. Of

Wanneer de Tzerra service nodig heeft, kan uw

prestaties. Bewezen Remeha techniek gebundeld in

u nu een appartement of een vrijstaande woning

installateur deze door de eenvoudige modulaire

een uniek innovatief concept. Het beste van twee

heeft, de Tzerra is de ketel voor u.

opbouw snel oplossen. Een servicemelding van de

werelden tegen een scherpe prijs.

ketel kunt u ook aflezen op de iSense of qSense

Bijna overal te plaatsen

Extra besparen met een zonneboiler

thermostaat.
U kunt de Remeha Tzerra aansluiten op uw

Een groot voordeel van deze mooie ketel is dat hij

bestaande zonneboiler of combineren met een

bijna overal in uw huis te plaatsen is. De Tzerra is

Remeha ZentaSOL zonneboilersysteem. Investeren

zó klein dat hij zo nodig in een keukenkastje past,

in een Remeha ZentaSOL zonneboiler is beslist

in dat hoekje onder de trap, of in uw badkamer.

de moeite waard. De zon levert immers gratis,
duurzame energie. Een ZentaSOL zonneboiler kan
tot wel 60% van de jaarlijkse warmwaterbehoefte van
een gemiddeld gezin leveren, puur op zonne-energie.

Technische gegevens

Zo levert de Tzerra veel extra warmwatercomfort

Uw installateur adviseert u graag bij de keuze voor uw Remeha Tzerra.
Kijk ook op de Ketelwijzer op Remeha.nl.

terwijl u bespaart op uw energiekosten.

Toesteltype

Tzerra CW3

Tzerra CW4

Tzerra CW5

Belastingregeling

modulerend of aan/uit

modulerend of aan/uit

modulerend of aan/uit

CV-vermogen(50/30°C)
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kW

6,1 - 20,9

6,1 - 24,8

8,5 - 35,7

Tapcapaciteit bij 60°C

min. - max.

l/min

6

7,5

10,5

Tapcapaciteit bij 40°C

l/min

11,2

13

18,3

Afmetingen

hxbxd cm

55x37x27

55x37x27

55x37x27

Gewicht

kg

19

19

22

3 4 5
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Tzerra

Gaskeur HR-107 gaswandketel voor
verwarming en warmwatervoorziening
Snel warm water van constante
temperatuur
Voldoet aan Gaskeur SV, het keurmerk
voor Schone Verbranding
Hoog jaargebruiksrendement op tapwater
(Gaskeur HRww)
Klein (h x b x d: 55 x 37 x 27 cm) en licht
Werkt zeer geruisarm
Geschikt voor modulerende regelaars
(Remeha iSense, qSense) en Aan/Uitthermostaten
Geïntegreerde OpenTherm (SmartPower)
interface voor communicatie/voeding
thermostaat
Gaskeur NZ, geschikt voor
zonneboilersystemen
Geschikt voor badkameropstellingen

Nieuw

Perfect geregeld met
Remeha iSense of qSense
De Remeha Tzerra presteert nóg beter in combinatie
met de slimme Remeha thermostaten, iSense en

Remeha B.V.
Postbus 32
7300 AA Apeldoorn
T +31 (0)55 549 6969
E remeha@remeha.com
I www.remeha.nl

qSense. Beide werken direct met de ketel samen.
De iSense biedt uitgebreide instelmogelijkheden, maar
is toch heel eenvoudig te bedienen. De thermostaat
voor handmatige bediening is de qSense.

Uw Remeha adviseur:

Remeha ontwikkelt voortdurend innovatieve en
energiezuinige producten voor warmte en warm water,
zowel voor woningen als utiliteit. Ons productassortiment
omvat cv-ketels, (zonne)boilers, thermostaten,
warmtepompen en aanverwante techniek. Met onze
innovaties streven wij ernaar te anticiperen op uw wensen
en behoeften nu en in de toekomst.
Remeha is één van de grote merken van BDR Thermea,
een internationaal toonaangevende producent en
distributeur van innovatieve verwarmingssystemen,
warmwatersystemen en aanverwante diensten.
BDR Thermea is leider in Europa en heeft wereldwijd
vestigingen in ruim 70 landen.
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Remeha, the comfort innovators

De Tzerra samen met een iSense
noemen wij een “Tzerra Combi Comfort
Systeem”. Vraag uw installateur naar dit
voordelige pakket.
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