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Remeha Calenta – inovátor komfortu 
Nová řada kondenzačních kotlů s unikátním výměníkem, 
s přípravou i bez přípravy teplé vody, s vestavěným třícestným ventilem.
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Snadná údržba.  
Velmi snadný servis.  
Ta nejvyšší účinnost. 
 

 

Remeha Calenta splňuje nejvyšší požadavky z hlediska 

kvality, provozní spolehlivosti a servisu. 

Zcela nová řada kotlů v kondenzačním provedení s přípravou 

i bez přípravy teplé vody včetně typů s vestavěným 

třícestným ventilem (15s+, 25s+ a 35s+). 

Kotle vyžadují velmi málo údržby, všechny díly jsou 

jednoduše přístupné a jejich údržbu lze provádět bez nářadí. 

 

Výkon 

Calenta je osazena unikátním, velmi kompaktním, 
litým hliníkovým výměníkem. Díky velmi malým 
rozměrům tohoto tzv. „ultra responzivního“ výměníku 
je možné přenést velké výkony. Výsledkem je velmi 
rychlé předání tepelné energie a v případě 
kombinovaného kotle také minimální prodlevy a 
stabilní teplota teplé vody. Testování kotle prokázalo 
v tomto segmentu kotlů nejvyšší roční účinnost 
přípravy teplé vody až 93,8% pro typ 35c s použitím 
regulace IC200.  
Kotle Remeha Calenta jsou vybaveny modulačním 
čerpadlem ve třídě A, které garantuje nejen nízkou 
spotřebu elektrické energie, ale také vysokou 
účinnost v celém rozsahu výkonu. 
 
 

Snadný servis 
Remeha Calenta je konstruována tak, aby byl servis 
snadný: po sundání předního krytu je vnitřní prostor 
osvětlen LED světlem, všechny díly a propojovací 
trubky opatřené rychlospojkami lze jednoduše 
demontovat bez nářadí. Kromě toho je výměník 
kotle navržen tak, aby se na vnitřních stěnách 
netvořily žádné oxidy.  Vše co potřebujete pro 
pravidelnou údržbu kotle je jediný klíč pro uzavření 
plynu před kotlem. 

 
Údržbu kotle Remeha Calenta si můžete naplánovat 
sami podle potřeby. Pohodlně jako moderní 
automobil kotel sám upozorní na požadavek 
pravidelné preventivní údržby. Na displeji kotle a na 
připojené regulaci iC200 se zobrazí hlášení o 
potřebě údržby se servisním kódem A, B nebo C. 
Ke každému kódu je připravena servisní sada, která 
obsahuje potřebné díly pro provedení velké nebo 
malé údržby podobně jako u každého auta. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Výměník Calenta 25s a 28c. 

 
 
 

Remeha servisní sady A, B a C garantují rychlé a efektivní provedení 
údržby. Samozřejmě jsou k dispozici také jednotlivé náhradní díly 
podle aktuální potřeby. 

 
Remeha Calenta a regulace iC200: 
vítězná kombinace! 
Kotle Remeha Calenta jsou vybaveny inteligentním softwarem, 
který monitoruje výkon a stavy kotle a následně je zobrazuje na 
velkém přehledném LCD displeji s modrým podsvícením. 
V kombinaci s regulací iC200, novou řadou termostatů Remeha, 
může klidně viset u Vás v obývacím pokoji. Pokud je nutné 
dopustit vodu do topného systému nebo když kotel bude 
potřebovat pravidelnou údržbu, jednoduše si to přečtete na 
displeji regulace iC200. A pokud si to přejete, bude Vás o tom 
informovat telefonicky. Remeha Calenta spolu s regulaci iC200 
stanovují novou třídu komfortu pro uživatele, ale také pro servisní 
techniky.  

Regulaci iC200 lze provozovat i ekvitermním způsobem s čidlem 
venkovní teploty. V tomto případě ji můžete přímo umístit do 
kotle. Regulace a kotel tak spolu tvoří kompaktní celek. 

  

 

Všechny důležité vlastnosti 
Calenta najednou: 
 

Komfort a efektivita 
• Nástěnný kondenzační kotel s přípravou teplé 

vody (kombinovaný) nebo bez přípravy teplé 
vody. 

• K dispozici také typy s vestavěným třícestným 
ventilem. 

• Rychlá dodávka teplé vody s vysokou kapacitou a 
stabilní výtokovou teplotou. 

• Velmi kompaktní rozměry (vxšxh: 69x45x39 cm) a 
nízká hmotnost. 

• Moderní design. 

• Jasný LCD displej s modře podsvíceným 
pozadím. Praktické nastavování a odečet 
parametrů. 

• Tichý provoz. 

• Možnost připojení čidla venkovní teploty pro 
ekvitermní řízení podle vnitřně nastavitelné křivky 
(provoz bez regulace). 

• Digitální odečet tlaku vody v topném systému. 
 

Technika a možnosti použití 
• Vhodné pro modulační regulace (např. iC200), 

ale i pro běžné termostaty zap./vyp. 

• Jednoduchá instalace a mimořádně snadný 
servis; všechny součásti jsou přístupné zepředu. 

• Standardně dodávané rozhraní OpenTherm ve 
standardu Smart Power. 

• Možnost připojení diagnostiky na PC. 

• Rozšířená diagnostika na LCD displeji. 

• Modulační PWM čerpadlo s řízením podle ∆T, 
splňující podmínky energetické třídy A. 

• Neustálé řízení poměru plyn / vzduch ve 
spalovací směsi.  

 

Normy a bezpečnost 
• Nejvyšší roční účinnost přípravy teplé vody ve 

své třídě. 

• Velmi nízké emise NOx. 

• Elektrická izolační třída IP X4D. 

• Standardně montovaný pojistný ventil. 

• Digitální odečet tlaku vody. 

• Standardně montovaná zpětná klapka pro 
možnost instalace s přetlakovým odvodem spalin 
a rekuperační jednotkou. 

• Automatické hlášení potřeby servisu a údržby. 

• Možnost provozu na propan. 
 

 
 
 
 

                                                                Kdo říká A...  říká Calenta! 
 

Ještě menší náklady na provoz. 
Všechny typy kotlů Remeha Calenta jsou osazeny novým, energeticky úsporným čerpadlem. 
To znamená finanční úsporu při provozu a výhodu menší ekologické zátěže prostředí. 
Nasazením tohoto modulačního čerpadla (energetické třídy A), je Remeha prvním výrobcem 
kondenzačních kotlů, který vyhovuje zpřísněným energetickým normám platným od roku 2015. 



 

 
 
 
Rozměry, místo pro 
instalaci a 
připojovací místa. 
 
 

 
Spaliny/vzduch Ø 60/100 mm* 

Přepad pojistného ventilu; Ø 25 mm**  

Odvod kondenzátu; Ø 25 mm**  

Vratná větev UT Ø 22 mm 

Přívod studené vody Ø 15 mm  

Přívod plynu Ø 15 mm 

Výstup teplé vody Ø 15 mm 

Natápěcí větev UT Ø 22 mm 

 

* komínový nástavec lze vyměnit za 
dvoutrubkové provedení 

**  jsou spojeny pod kotlem do slučovače 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Místo pro instalaci 
Minimální potřebné místo pro instalaci 
kotle. Teplota v místě instalace nesmí ani 
při největších chladnech klesnout pod 
bod mrazu. 
 

      Maximální délky odvodu spalin 

 

 
 

Remeha Calenta může 
pracovat i s dlouhými odtahy 
spalin a jinými průměry než je 
uvedeno v tabulce. Jiné 
provedení konzultujte s 
technickým oddělením Bergen. 
 
 
 
Vyústění odvodu spalin a 
přívod spalovacího vzduchu 
mohou být v různých tlakových 
prostředích. Může být použit i 
sdružený odvod spalin s 
individuálním přívodem 
spalovacího vzduchu pro každý 
spotřebič. Maximální povolený 
výškový rozdíl mezi přívodem 
vzduchu a vyústěním odvodu 
spalin je 36 m. 
 
 
 
Pro určení skutečné maximální 
délky odvodu spalin je nutné 
zohlednit opravné koeficienty 
podle použitých prvků z tabulky 
redukcí. 
 

Situace Průměr Max. délka [m] 

Typ kotle Calenta 
15s (+) 

Calenta 
25s (+) 

Calenta 
28c 

Calenta 
35s (+) 

Calenta 
35c 

Otevřený spotřebič 

Pouze odvod 
spalin.  
Spal. vzduch 
z prostoru 
instalace 
kotle. 

60 mm 19 19 16 11 10 

70 mm 35 35 30 21 19 

80 mm 40 40 40 40 40 

90 mm 40 40 40 40 40 

Uzavřený spotřebič 

Koax. vedení 
vyústěné ve 
stejné výšce. 

60/100 mm 13 5 5 - - 

80/125 mm 11 21 20 20 19 

Dvoutrubkové 
vedení. 
Vyústění ve 
stejné výšce. 

60 - 60 mm 7 7 5 - - 

70 - 70 mm 18 18 15 9 8 

80 - 80 mm 20 20 20 20 19 

90 - 90 mm 20 20 20 20 20 

Dvoutrubkové 
vedení. Sání 
spalovacího 
vzduchu z 
fasády. 

70 mm 13 13 13 5 5 

80 mm 36 36 36 24 23 

90 mm 36 36 36 36 36 

100 mm 30 30 36 36 36 

Opravné koeficienty 
Průměr Koleno 45° Koleno 90° 

60 mm 0,9 m 3,1 m 

70 mm 1,1 m 3,5 m 

80 mm 1,2 m 4,0 m 

90 mm 1,3 m 4,5 m 

100 mm 1,4 m 4,9 m 



 
 
 
 
Technická data 
  
 

  Calenta 15s (+) Calenta 25s (+) Calenta 28c Calenta 35s (+) Calenta 35c 

Řízení výkonu  modulační nebo zap./vyp.  

Nominální výkon Pn provoz ÚT (80/60°C) 
min. - max. kW 2,9 - 14,5 5,0 - 24,1 6,3 - 34,0 

(výrobní nastavení) kW 14,5 24,1 19,4 34,0 23,3 

Nominální výkon Pn provoz ÚT (50/30°C) 
min. - max. kW 3,4 - 15,8 5,6 - 25,5 7,0 - 35,9 

(výrobní nastavení) kW 15,8 25,5 20,5 35,9 24,5 

Nominální příkon Qn provoz ÚT (Hi) 
min. - max. kW 3,1 - 15 5,2 - 25,0 6,5 - 35,1 

(výrobní nastavení) kW 20,1 25,0 20,1 35,1 24,0 

Nominální příkon Qn provoz TV (Hi) 
min. - max. kW - - 5,2 - 28,0 - 6,5 - 38,8 

(výrobní nastavení) kW - - 28,0 - 38,8 

Typy zapojení odvodu spalin podle CE  
 

B23, B23P (IP20), B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93 

Provozní kategorie podle plynných médií  - II2H3P 

Vstupní tlak G20 (zemní plyn H)  mbar 17 - 30 

Vstupní tlak G31 (propan)  mbar 30 - 50 

Spotřeba plynu G20 (ÚT/TV) min. - max. mn
3/h 0,33 – 1,59 0,55 – 2,65 0,55 – 2,96 0,69 – 3,71 0,69 – 4,11 

Spotřeba plynu G31 (ÚT/TV) min. - max. mn
3/h 0,13 – 0,61 0,21 – 1,02 0,21 – 1,15 0,27 – 1,44 0,27 – 1,59 

NOx – roční emise (n = 1)  mg/kWh 33 38 38 42 42 

Hmotnostní tok spalin (ÚT/TV) maximální kg/h 25 42 47 57 64 

Odpor odvodu spalin maximální Pa 80 120 130 140 160 

Provozní tlak vody minimální bar 0,8 

Pojistný tlak PMS maximální bar 3,0 

Teplota vody maximální °C 110 

Provozní teplota maximální °C 90 

Zbytkový výtlak za kotlem při δT = 20°C  mbar 489 290 270 358 358 

Roční účinnost přípravy TV  % - - 90,6* - 92,3* 

Specifická kapacita čerpání TV (40°C)  l/min -  13,7  19,5 

Minimální průtok TV  l/min - - 1,2 - 1,2 

Provozní tlak TV maximální bar - - 8 - 8 

Napájecí napětí  VAC 230 

Elektrické krytí  IP X4D 

Montážní hmotnost  kg 27 27 28 29 30 

Hlučnost 1m od kotle, plný výkon TV  dB(A) 35 42 44 45 47 

*  v kombinaci s regulací iC200 91,4%, (nejvyšší naměřená hodnota 92,3%) 
**  v kombinaci s regulací iC200 93,8% 
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Možnosti regulace 
 

Řízení Zap./Vyp. – v tomto případě se mění 
výkon kotle od minimálního až po maximální 
podle natápěcí teploty. Pro tento jednoduchý 
způsob řízení můžete využít termostat Remeha 
Celcia 10. 

Modulační regulace – v tomto případě je řízen 
výkon kotle v celém rozsahu podle požadované 
natápěcí teploty, která je určena modulační 
regulací. Pro tento způsob řízení jsou 
připraveny modely Remeha  qSense (bez 
časového rozvrhu) a iC200 (s časovým 
rozvrhem a možností ekvitermního řízení). 

Analogové řízení (0-10 V) – v tomto případě je 
výkon kotle (nebo natápěcí teplota) určena 
podle řídícího napětí 0-10 Voltů. Pro realizaci 
analogového řízení je nutné vybavit kotel 
modulem řízení 0-10V typ IF01, který je 
dostupný jako zvláštní příslušenství. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Váš dodavatel: BERGEN SK s.r.o.  H&I Trading Company s.r.o. 
Moravská 687  Karlická 9/37 
914 41 Nemšová  153 00 Praha 5 
Tel./fax: +421 326 598 980-1  Tel./fax: +420 257 912 060-1 
E-mail: info@bergen.sk  E-mail: info@bergen.cz  
Internet: www.bergen.sk Internet: www.bergen.cz  


