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De meest geavanceerde elektrische CV combi
Verschillende vermogens leverbaar
De Elwa elektrische combi ketel biedt een 
breed scala aan kWatt-opties om uit te 
kiezen! Dit betekent dat er een unit is die 
aan elke behoefte voldoet- of het nu voor 
verwarming en douchen is of alleen voor 
verwarming. Bovendien zijn de alternatieve 
maten en bevestigingsopties van de 
ELWA Combi units geschikt voor een 
grote verscheidenheid aan woningen en 
bedrijfsgebouwen.

Geluidsarme werking
De ketel werkt geruisloos, heeft geen 
rookgasafvoer nodig en kan overal in huis 
of in bedrijfsgebouwen geplaatst worden.  
Dit maakt het een zeer aantrekkelijk toestel 
voor installatie in bestaande en nieuwe 
woningen, bedrijfsgebouwen en hoogbouw 
appartementen.

Intelligente temperatuurbegrenzer
De ingebouwde slimme temperatuur 
begrenzer zorgt ervoor dat de warmwater 
taptemperatuur begrensd kan worden 
en niet verandert tijdens gebruik. In 
tegenstelling tot andere toestellen houdt de 
Elwa Combi-ketel de temperatuur constant, 
ongeacht hoe lang er warmwater getapt 
wordt en door andere gebruikers in huis.

Afstandsbediening
Het grote display-scherm en 
eenvoudige bediening van de ketel 
stellen de gebruiker in staat om de 
taptemperatuur gemakkelijk te regelen. 
Ook is ons systeem gezinsvriendelijk,  de 
temperatuurbegrenzer voorkomt het risico 
van verbranding door te heet water. De 
verwarmingsfunctie van de HOTRUN-C  
wordt op afstand worden bediend door 
een WiFi-kamerthermostaat. Bovendien 
kan de gebruiker met de real-time 
regeling een klokprogramma van de ketel 
bedienen via een app op een smartphone. 
De verwarming kan voorafgaand aan 
terugkeer naar de woning op afstand 
worden ingeschakeld. Thuiskomen in een 
warme kamer is nu mogelijk zonder de hele 
dag onnodig energie te verbruiken.

Gemakkelijke 
installatie

Digitale 
bediening en 

weergave 

Variërend 
van 8kW tot 

36kW* 

* Hogere kWatt modellen op bestelling leverbaar
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