
Quinta Pro
45/65/90/115 De krachtigste

garantie voor 
weldadig comfort



Quinta Pro 45

in combinatie
met Aqua boiler

Voor het ultieme warmwatercomfort kunt 

u de Quinta Pro combineren met een 

Remeha Aqua voorraadboiler van 80, 120 

of 150 liter. Een royale waterstroom, vrijwel 

onmiddellijk beschikbaar om een bad 

vol te laten lopen of om op meer punten 

tegelijkertijd warm water te tappen. 

Ideaal in een woning met een luxe  

(of meer dan één) badkamer.

De Remeha Aqua boiler

De Remeha Aqua is een warmwatervoorraadboiler die zeer snel door 

de HR-ketel wordt opgewarmd en die hangend of staand kan worden 

geplaatst. Het boilervat is gemaakt van koper en ook de isolatie van de 

boiler is van absolute topkwaliteit. Omdat de Quinta Pro 45 en de Aqua 

boiler perfect op elkaar zijn afgestemd, hoeft het verwarmingstoestel, 

wanneer u geen water verbruikt, slechts zelden in bedrijf te komen om 

de warmwatervoorraad op temperatuur te brengen.

Warmtewisselaar

De gespiraliseerde warmtewisselaar, uit volkoper, zorgt voor een 

uitstekende warmteoverdracht. Dit betekent dat al tijdens het tappen 

veel warmte aan het water kan worden toegevoegd, waardoor het totaal 

beschikbare volume nagenoeg onbeperkt is.



Een HR-ketel met voldoende capaciteit om een riante 

woning, een kantoorgebouw of flinke bedrijfsruimte 

te verwarmen, maar toch uiterst licht en compact en 

daardoor vrijwel overal eenvoudig te plaatsen. 

De Quinta Pro is de krachtigste wandketel van Remeha, 

leverbaar in vier vermogensklassen: 45, 65, 90 en 115 kW. 

Het ultieme totaalcomfort biedt de Quinta Pro 45 in 

combinatie met een Remeha Aqua voorraadboiler. Altijd 

direct royaal warm water om het bad mee te vullen of 

voor gelijktijdig gebruik op meerdere tappunten.

De Remeha Quinta Pro is een uiterst degelijke, modulerende 

hoogrendement cv-ketel met prestaties van formaat. 

Ongeacht het geleverde vermogen, zijn de afmetingen 

–75 cm hoog, 50 cm breed en 50 cm diep– van de Quinta 

Pro zeer compact. Daarnaast dragen het bescheiden 

montagegewicht en de fluisterstille werking van de ketel ertoe 

bij dat het vinden van een montageplek geen enkel probleem 

oplevert. De techniek die de Quinta Pro aan boord heeft, is al 

vele jaren beproefd en het is dan ook dezelfde krachtige kern 

die reeds talloze riante woningen en bedrijfspanden in ons 

land verwarmt.

Capaciteit in 
overvloed voor uw 
riante woning

Quinta Pro

Technische informatie Quinta Pro 45 Quinta Pro 65 Quinta Pro 90 Quinta Pro 115

Nominaal cv vermogen (80/60°C)                                kW 8,0 - 40,0 12,0 - 61,0 14,1 - 84,2 16,6 - 107

Nominaal cv vermogen (50/30ºC) kW 8,9 - 43,0 13,3 - 65,0 15,8 - 89,5 18,4 - 114

Maximale watertemperatuur °C 110

Maximale bedrijfstemperatuur °C 90

Waterbedrijfsdruk cv (min. - max.) bar 0,8 - 4

Afmetingen (h x b x d ) mm 750 x 500 x 500

Montagegewicht kg 49 56 65 65

Gemiddeld geluidsniveau 
op 1 m afstand van de ketel

dB(A) 45 45 52 51



Hoogwaardige regeltechniek

Remeha heeft de Quinta Pro voorzien van de allernieuwste regeltechniek 

en een fraai modern design. Bovendien bevat het toestel tal van features 

die bijdragen aan uw comfortbeleving, zoals de geavanceerde Remeha 

Comfort Master besturing, die zich aanpast aan de installatie. Zo staat de 

Quinta Pro garant voor een betrouwbare warmtelevering en comfortabele 

warmte. Met een rendement tot meer dan 109% (Hi) is de Quinta Pro niet 

alleen een zeer krachtige, maar ook een hele zuinige ketel. 

Informatie en gemak in de woonkamer

De Quinta Pro heeft een ingebouwd LCD-display met blauw backlight, 

waarop de ketel onder andere waterdruk- en servicemeldingen 

weergeeft. Bovendien is het toestel voorzien van OpenTherm Smart 

Power, waardoor de Remeha iSense kamerthermostaat van stroom 

wordt voorzien en dus zonder batterijen kan opereren. De iSense geeft 

eventuele servicemeldingen (bijv. water bijvullen of een periodieke 

onderhoudsbeurt) van de Quinta Pro zelfs door in de woonkamer, zodat u 

naar de ketel zelf geen omkijken heeft. 

Meerdere ruimten onafhankelijk 
regelen met de c-Mix groepenregelaar
Er zijn allerlei situaties denkbaar waarbij aparte 

temperatuurregeling wenselijk is voor verschillende 

delen van een woning of gebouw. Een woonhuis met 

een aparte praktijkruimte bijvoorbeeld, een kantoor 

met werkplaats of een woonhuis met vloerverwarming 

op de benedenverdieping en radiatoren op de 

overige verdiepingen. Om ook in deze gevallen een 

optimale regeling te garanderen is de Remeha c-Mix 

groepenregelaar ontwikkeld. 

De c-Mix is een regelmodule 

die via eenvoudige configuratie 

twee cv-groepen of één cv-groep en een boiler onafhankelijk 

van elkaar kan aansturen. De c-Mix zelf kan door een 

OpenTherm regelaar, zoals de iSense, perfect worden 

aangestuurd. De c-Mix is naar Remeha-traditie eenvoudig te 

installeren en te configureren. Zo nodig kunnen meerdere 

c-Mix regelaars aan elkaar worden gekoppeld om het aantal 

afzonderlijke groepen uit te breiden.

Servicevriendelijk
Een cv-ketel moet zijn werk in stilte, maar naar behoren doen. U beleeft 

uw comfort immers door het als vanzelfsprekend te ervaren dat het altijd 

behaaglijk is in uw woning en dat u te allen tijde over warm water beschikt 

waar u dat maar wenst. De Quinta Pro heeft weinig onderhoud nodig en meldt 

eventuele bijzonderheden via de iSense kamerthermostaat. De ketel zelf is 

voorzien van LED-binnenverlichting, zodat de servicemonteur bij een periodieke 

onderhoudsbeurt zelfs in een donkere opstelplaats feilloos zicht op zijn werk heeft.

De Remeha iSense is een revolutionaire 

kamerthermostaat/regelaar, die uitblinkt 

door de eenvoudige en intuïtieve bediening, 

maar ook door de unieke manier waarop 

hij communiceert met de cv-ketel. Net als 

de Quinta Pro heeft ook de iSense een 

groot display: zodra u de iSense bedient 

treedt het blauwe backlight in werking 

voor een duidelijke schermweergave. De 

iSense werkt met scrollmenu’s en duidelijke 

hulpteksten, zodat de bediening vrijwel 

vanzelf wijst. U heeft voor de iSense 

absoluut geen complexe gebruiksaanwijzing 

nodig. De Remeha iSense kan ook als 

weersafhankelijke regelaar worden gebruikt. 

Het is dan mogelijk de iSense volledig te 

integreren in de Quinta Pro, zodat ketel en 

regelaar één fraai geheel vormen.

Ook de iSense RF, de draadloze variant van 

deze populaire kamerthermostaat, kan met de 

Quinta Pro worden gebruikt. Deze ‘wireless’ 

regelaar communiceert met de ketel via de 

bijbehorende iBase RF-module.



Remeha brengt warmte en warmwatercomfort bij u thuis. 

Een vertrouwd merk met 75 jaar historie en grote ambities 

voor de toekomst. En met een Nederlandse onderzoeks- 

en ontwikkelingsafdeling, waar de nieuwste technologieën 

worden vertaald naar huiselijk comfort en energiebesparing. 

Remeha staat voor innovatie, kwaliteit en service op het 

gebied van o.a. cv-ketels, thermostaten en (zonne)boilers.

Uw persoonlijke comfortwensen
De keuze voor een cv-systeem is afhankelijk van veel factoren: 

naast type, grootte en isolatiewaarde van uw woning, zijn ook de 

samenstelling van uw gezin en uw gemiddelde dagindeling bepalend. 

Samen met uw installateur kunt u gericht bepalen wat de beste 

oplossing is voor uw persoonlijke comfortwensen. Desgewenst kunt u 

zich op www.remeha.nl met behulp van de ‘Ketelwijzer’ al oriënteren op 

de mogelijkheden.

Garantie en zekerheid
Remeha gebruikt zorgvuldig geselecteerde materialen en componenten 

en bouwt verwarmings- en warmwatertoestellen met de hoogst 

mogelijke specificaties. De meest geavanceerde warmtewisselaars, 

de beste regeltechniek, hoog rendement en laag verbruik. Daarmee 

is Remeha ook een verantwoorde keuze voor het milieu en voor uw 

portemonnee. Behalve 10 jaar garantie op de warmtewisselaar van elke 

HR-wandketel en 2 jaar op de overige onderdelen, garandeert Remeha 

u bovenal waar het u om gaat: een behaaglijk huis.

De producten van Remeha eindigen consequent in de hoogste 

regionen bij onafhankelijke consumententests. De test van CV-ketels, 

gepubliceerd in de Consumentengids van oktober 2009, onderstreept 

dit opnieuw. Voor Remeha een mooi resultaat, voor u bevestiging van 

constante kwaliteit, comfort en rendement.

Remeha

Remeha, 

internationaal op de kaart

Remeha ontwikkelt innovatieve en energie zuinige 

producten voor warmte en warmwatercomfort 

in particuliere woningen en in de woning- 

en utiliteitsbouw: cv-ketels, (zonne)boilers, 

thermostaten, warmtepompen en aanverwante 

techniek. Met ruim 500 medewerkers in Nederland 

richt Remeha zich op ontwikkeling, productie en 

marktbenadering, en is daarmee in Nederland  

én Europa een vooraanstaand fabrikant.

Remeha is één van de grote internationale  

merken van BDR Thermea, dat met ruim  

6.400 medewerkers een jaaromzet realiseert 

van ca. € 1,8 miljard. BDR Thermea, met het 

hoofdkantoor in Apeldoorn, is een dynamische 

organisatie met diverse merken, productielocaties 

en verkoopkantoren verspreid over heel Europa.



Uw Remeha adviseur: Remeha B.V.
Postbus 32

7300 AA  Apeldoorn

T +31 (0)55 549 6969

E remeha@remeha.com

I nl.remeha.com
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