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De Tzerra is verkrijgbaar als  
M 24/28c, M 24/28c Plus en M 35/40c
De Remeha Tzerra is vanaf nu leverbaar als combiketel in twee 

vermogensklassen, die een kracht leveren tot maar liefst  

35,7 kW.  De Plus versie werd uitgerust met een A-label pomp 

waardoor u nog meer energie kan besparen.

Tzerra: anders, en beter!

Comfort in 
een uiterst klein hoekje

De Tzerra meet slechts 55x37x37 cm (hxbxd), en is met 24,5 kg 

ultra-licht, dus vrijwel overal te installeren.  

Hij past zo nodig in een kast of in elk hoekje waar hij geruisloos 

zijn werk kan doen.

Waarin een kleine ketel groot kan zijn:

■  extreem betrouwbaar door 

hoogwaardige geïntegreerde modules

■  zeer geruisloze werking en minimale 

afmetingen

■  servicemeldingen via iSense 

 of qSense in de woonkamer

■  service en onderhoud letterlijk 

 in een handomdraai

Kleinste ketel, grootste gemak

De Tzerra is modulair opgebouwd. Alle belangrijke onderdelen 

zijn verregaand geïntegreerd voor een optimale betrouwbaarheid en 

servicevriendelijkheid.

De 5 hoofdmodules van de Remeha Tzerra:

1 De ketelmantel en het frame met de warmtewisselaar;

2 Het expansievat, achter de ketelmantel voorgemonteerd;

3 De gas/lucht-unit;

4 Het hydroblok;

5 En een simpel te koppelen controlebox.

Op een slimme en ruimtebesparende wijze werd reeds tijdens de 

assemblage een expansievat als achterschakeldeel toegevoegd.  

Een unieke, compleet uitgeruste ophangconsole is ook verkrijgbaar 

om de installatie nog eenvoudiger en vlotter te laten verlopen.

De Tzerra is een en al vertrouwde Remeha-kwaliteit, met o.a. de 

veelgeprezen gietaluminium warmtewisselaar, gebaseerd op die van 

de Remeha Calenta. Ook werkt de Tzerra naadloos samen met de 

Remeha iSense of qSense regelaar, en zorgt door zijn modulerende 

aansturing voor optimale prestaties. 

■  De Tzerra behoort tot de allerkleinste condensatieketels. 

Dankzij de vormgeving van de ketelbemanteling en de 

modulaire opbouw zijn alle onderdelen perfect toegankelijk.

■  De Tzerra is met slechts 26 kg (montagegewicht 24,5 kg) de 

lichtste condensatieketel op de markt, waardoor slechts één 

persoon voldoende is om een wandmontage uit te voeren.

■  Hoge bedrijfszekerheid door vergaande integratie van de 

keteltechnologie in solide modules, zonder zwakke schakels.

■  De modulaire opbouw bespaart de installateur veel tijd bij 

een dieper gelegen probleem in de ketel: vervanging van een 

module neemt direct meerdere storingsoorzaken weg.

■  Door de modulaire opbouw is de kans op storingen minimaal 

en heeft de installateur maximale vrijheid bij het bepalen van 

zijn onderhoudsprogramma.

 Van binnen 
buitengewoon
 Opgebouwd uit slechts 5 hoofdmodules!
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Even simpel 
als revolutionair
De Remeha Tzerra is een splinternieuwe compacte, 

betaalbare, energiezuinige condensatieketel,  

leverbaar in verschillende vermogensklassen.  

Maar de Tzerra is ook en vooral anders.  

Klein en licht, en opgebouwd uit slechts 5 hoofd-

modules waarin alle belangrijke technologie verregaand 

is geïntegreerd. Zo gewoon als de ketel er van buiten 

uitziet, zo buitengewoon is hij van binnen. 

Dankzij zijn modulaire opbouw is de Tzerra 

eenvoudiger te installeren, gemakkelijker te 

onderhouden en flexibeler te plaatsen. 

Revolutionair, maar tegelijkertijd simpel en volkomen 

down-to-earth. Een prijs-kwaliteitverhouding 

met ‘buitenaardse’ proporties. 

Ideale toepassingen

Hier zijn afmetingen, eenvoud tijdens en na installatie 

maar ook de beste prijs-kwaliteit dé belangrijkste 

en doorslaggevende factor. De Remeha Tzerra voelt 

zich het beste thuis in de projectmarkt waar grote 

aantallen verwarmingsketels nodig zijn, zoals grote 

woonprojecten, appartementen en werven.  
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Hoe compact en licht ook, de Remeha 

Tzerra is een volwassen condensatieketel 

die voldoet aan alle relevante 

normen. De Tzerra is via de speciale 

Tzerra-zonneboileraansluitset ook te 

combineren is met een zonneboiler zoals 

de Remeha ZentaSOL. 

De ZentaSOL levert een zeer hoge opbrengst per geïnvesteerde 

euro, en genereert gratis energie tot wel 60% van de jaarlijkse 

warmwaterbehoefte van een gemiddeld huishouden. 

In deze uiterst efficiënte combinatie levert de Tzerra extra 

warmwatercomfort zonder extra energiekosten.

Extra warmwater-
comfort met een 
zonneboiler
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gewoon mooi
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Technische gegevens

Toesteltype Tzerra M 24/28c Tzerra M 24/28c Plus Tzerra M 35/40c

Belastingregeling modulerend of aan/uit

Nominaal vermogen Pn cv-bedrijf (80/60°C) G20 min. - max. kW 5,5 - 23,4 5,5 - 23,4 7,7 - 33,8

(fabrieksinstelling) kW (19,5) (19,5) (29,1)

Nominaal vermogen Pn cv-bedrijf (50/30°C) G20 min. - max. kW 6,1 - 24,8 6,1 - 24,8 8,5 - 35,7

(fabrieksinstelling) kW (20,7) (20,7) (30,7)

Nominale belasting cv-bedrijf Qn (Hi) G20 min. - max. kW 5,6 - 24,0 5,6 - 24,0 7,8 - 34,9

(fabrieksinstelling) kW (20,0) (20,0) (30,0)

Nominale belasting ww-bedrijf Qnw (Hi) G20 min. - max. kW 5,6 - 28,2 5,6 - 28,2 7,8 - 39

Minimale waterbedrijfsdruk bar 0,8

Maximale waterbedrijfsdruk PMS bar 3,0

Watertemperatuur maximaal °C 110

Bedrijfstemperatuur maximaal °C 90

Tapcapaciteit D (60°C) Δt 50k l/min 7,5 7,5 10,5

Tapcapaciteit D (40°C) Δt 30k l/min 13,0 13,0 18,3

Tapdrempel l/min 1,2

Beschermingsgraad IP X4D

Gewicht kg 26,0 26,0 34

Montagegewicht kg 24,5 24,5 32,5

Remeha, the comfort innovators

Remeha ontwikkelt voortdurend innovatieve en energiezuinige producten voor warmte en warm water, zowel voor woningen 
als utiliteit. Ons productassortiment omvat cv-ketels, (zonne)boilers, regelaars, 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 binnen de BDR Thermea Group, 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

Remeha ontwikkelt voortdurend innovatieve en energiezuinige producten voor warmte en warm water, zowel voor woningen 
als utiliteit. Ons productassortiment omvat cv-ketels, (zonne)boilers, regelaars, 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 binnen de BDR Thermea Group, 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.




