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Remeha Celcia 15
De digitale kamerthermostaat met
modulerende aansturing

Remeha Celcia 15

De feiten in ’t kort

Voor de perfecte regeling van de temperatuur levert
Remeha de Celcia 15, een digitale kamerthermostaat.
Het uitgekiende regelalgoritme is nauw afgestemd op de
Remeha-ketels en garandeert een optimale samenwerking
met de Comfort Master besturing van de ketels.
De slimme regelstrategie zorgt voor een optimale benutting
van de ketel; weinig start/stops, veel deellastbedrijf en zo
min mogelijk draaiuren voor de pomp.
De Remeha Celcia 15 is een modulerende
kamerthermostaat. Door continu de ingestelde
kamertemperatuur te vergelijken met de werkelijke, gemeten
temperatuur, is Celcia 15 in staat de ketel perfect aan te
sturen. Daardoor kan de ketel vaak op een lage temperatuur
branden, wat het rendement en het comfort ten goede komt.
Omdat het aantal branderstarts van de ketel zoveel mogelijk
beperkt wordt, ontstaat er een zeer gelijkmatige temperatuur
in de installatie. Bovendien vermindert dat de slijtage van
het toestel.
De bediening is verbluffend eenvoudig. Door te draaien
aan de instelring, verandert u de gewenste temperatuur in
stappen van 0,5 °. Het display geeft de gemeten, actuele
temperatuur aan. Staat de ketel op storing, dan geeft Celcia
15 dit aan, inclusief de storingscode.

• Uitstekende samenwerking van ketel, installatie en regelaar
• Modulerend aansturen van de ketel (minimaal gasverbruik,
optimaal comfort)
• Eenvoudige en gebruikersvriendelijke bediening
door verdraaiing van de instelring, voor het verhogen
respectievelijk verlagen van de ingestelde temperatuur.
• Op een halve graad nauwkeurig instelbaar.
• Groot uitleesvenster dat constant informatie geeft over de
heersende temperatuur.
• Vlamsymbool in het uitleesvenster geeft aan wanneer de
brander van het cv-toestel is ingeschakeld.
• Storingsmelding via uitleesvenster, met weergave van de
foutcode van de ketel.
• Geen batterijen nodig. De voeding vindt plaats via de
OpenTherm -communicatieverbinding.
• Eenvoudige montage, past op montagegaten van de bekende
Honeywell Round en op een inbouwlasdoos.

Technische gegevens Remeha Celcia 15
Regeling

: Ruimteregeling, kamerthermostaat

Aansluitingen

: OpenTherm, draden mogen
verwisseld worden

Voeding

: Vanuit de ketel

Display

: LCD

Montage

: Direct op de wand of op een
inbouwlasdoos.

Diameter grondplaat

: 82.5 mm

Keuringen

: Voldoet aan EC-richtlijnen
(Laagspanning en EMC).

Temperatuurinstelgebied

: 5...35 °C in stappen van 0,5 °C.
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