Aqua Silver
Plus
plynový kondenzační kotel
v holandské kvalitě

Nyní
s energeticky
úsporným
čerpadlem třídy

A

Malý v rozměrech,
velký v přednostech.

iC 200
Ultramoderní, inteligentní regulace
iC 200 je výsledkem pečlivého
průzkumu potřeb montérů a
koncových uživatelů. Obsluha je
velmi jednoduchá. Pouhými dvěma
tlačítky a knoflíkem najde každý
svou cestu intuitivním menu. Návrh
regulace byl podřízen optimálnímu
provozu a kontrole kotle.

Pro zakrytí vývodů kotle,
je k dispozici speciální kryt
napojený přímo na spodní
okraj kotle (zvl. příslušenství).

Comfort Master - řízení bez přehánění

Teplá voda rychle

Řada kotlů Aqua Silver Plus je vybavena pokrokovým řízením

Kotel Aqua Silver Plus v kombinovaném provedení dodává teplou

spotřebiče. Vše je podřízeno bezproblémovému a spolehlivému

vodu velmi rychle i v případě studeného startu. Také čerpání malých

chodu kotle a tepelné pohodě. Bez ohledu na to, co se právě

množství teplé vody není pro Silver Plus žádný problém.

děje, přizpůsobuje řízení Comfort Master provoz kotle tak, aby

Několikaminutové čekání na teplou vodu u otevřeného kohoutku je

kotel co nejdéle bezporuchově pracoval a mohl dodávat

již minulostí.

potřebné teplo. Řízení Comfort Master se stará nejen o
spolehlivost, ale také o komfort dodávky tepla.

Bergen Aqua Silver Plus:
Nejmenší a nejžádanější kondenzační kombi kotel
Instalace téměř všude, malé rozměry (60x40x29 cm)
Vynikající kapacita a rychlost ohřevu teplé vody
Výborný poměr cena / výkon
Dodávka ve čtyřech variantách: bez ohřevu teplé vody a tři
verze kombinovaných kotlů s různým výkonem.

Bergen Aqua Silver Plus
Typ

Výkon ÚT
50/30°C
kW

Energetická
třída ÚT

Remeha
Avanta6,3 – 25,0
Silver Plus 24s
Type
Silver Plus 24c

Cv-vermogen
6,3 – 21,6
50/30° C
Silver Plus 28c
6,3 – 25,0
kW
Silver Plus 35c
6,6 – 31,6
Avanta 24c CW3
6,5 – 21,6

Třída NOx
5

Gaskeur NOx-uitstoot
5
HR klasse
5
mg/kWh
5
107
< 45

Kapacita teplé vody
při 60°C při 40°C
l/min
l/min
-

-

Energetická
třída TV
-

CW-klasse
6 Tapcapaciteit
10
XL
bij 60° C
bij 40° C
7,5
12,5
XL
l/min
l/min
9
15
XXL
6
10
3

Rozměry
Š
mm

V
mm

H
mm

400

600

290

400 Afmetingen
600
290
Breed
Hoog
Diep
400
600
290
mm
mm
mm
400
600
290
400
600
290

Hmotnost
kg
29
Montage31
gewicht
31
kg
32
25

Avanta 28c CW4

6,2 – 26,7

107

< 45

7,5

12,5

4

400

600

290

25,4

Avanta 35c CW5

6,6 – 31,2

107

< 45

9

15

5

400

600

290

27,7

Aqua Silver Plus
Bergen Aqua Silver Plus je velmi kompaktní
kondenzační kotel, který je jako velký. Silver Plus má
velký rozsah výkonu a podle typu dodává luxusní
množství teplé vody kdykoliv chcete. Mimo to je tento
malý silák mimořádně úsporný a šetrný k životnímu
prostředí. Silver plus je nepochybně jeden z nejmenších,
nejlehčích, nejhezčích a nejvšestrannějších kotlů. Je
skvělou volbou pro každého, kdo má rád teplo.

Jako doma v každém domě
Ať už budete potřebovat velký výkon nebo jen menší, Aqua Silver Plus se
přizpůsobí okamžitě. Dělá přesně to, co můžete od moderního
kondenzačního kotle očekávat. Dostanete jej za hodně pěknou cenu, snadno
se instaluje a je nenáročný na údržbu. A pokud nemáte zavedený zemní plyn,
můžete ho provozovat také na propan. Napadlo Vás, že by možná pasoval do
Vašeho velkého karavanu? Opravdu, na tak malý kotel je hodně univerzální.

Velký svým výkonem, malý rozměry
S hmotností kolem 30 kg a přesto velkým výkonem, kompaktními rozměry
(60 x 40 x 29cm) je možné kotel namontovat na libovolné místo; na
příčkovou zeď nebo i do kuchyňské linky.

Teplo na míru
Bergen Aqua Silver Plus je k dispozici v různých výkonech. Ten, který
nejlépe odpovídá Vaší potřebě, zvolíte podle potřebného výkonu pro
Vaše bydlení a upřednostňovanému komfortu.
Každý je maximálně šetrný k životnímu prostředí.

Záruky
Holandský výrobce Remeha používá pouze pečlivě
vybrané materiály a komponenty. Produkuje spotřebiče
pro vytápění a přípravu teplé vody s nejlepšími možnými
parametry. Vývojově pokročilými výměníky, nejlepšími
regulacemi, vysokou účinností a nízkou spotřebou.
Současně Remeha velmi odpovědně přistupuje také k
otázce životního prostředí.
Prodloužená záruka na výměník kotle
v délce 5 let a standardní záruka 2 roky na všechny
ostatní díly zajistí pro Vás především to, co je důležité:
pohodlný domov.
Produkty Remeha končí pravidelně na vrcholu v
nezávislých spotřebitelských testech. Standardně výborné
výsledky jsou potvrzením konzistentní kvality, komfortu a

83811 - 21015

Všechny změny vyhrazeny.

efektivity.

Váš dodavatel:

BERGEN SK s.r.o.
Moravská 687
914 41 Nemšová
Tel./fax: +421 326 598 980-1
E-mail: info@bergen.sk
Internet: www.bergen.sk

H&I Trading Company s.r.o.
Karlická 9/37
153 00 Praha 5
Tel./fax: +420 257 912 060-1
E-mail: info@bergen.cz
Internet: www.bergen.cz

