
Remeha Diva 
airconditioning
Comfortabel koelen & verwarmen 

 NIEUW in het assortiment
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Energiezuinig
Comfortabel en geluidsarm 
Koelen en verwarmen

Remeha streeft altijd naar het brengen van optimaal comfort. Daarom bieden we 
nu naast verwarmings- en warmwateroplossingen ook airconditioning systemen, 
die zorgen voor een verbeterde luchtkwaliteit.
Hiermee zijn we nog beter in staat te voorzien in een continu comfort, een hoog 
energierendement en een betrouwbaar en makkelijk te bedienen systeem.

Energiezuinig koelen en verwarmen 
Dankzij de invertertechnologie koelt 
en verwarmt het systeem op een 
energiebesparende manier, perfect om 
energieverbruik te reduceren, met een 
optimaal comfort en het hoogste rendement. 
Remeha Diva airconditioning bestaat uit een 
compleet assortiment van energiezuinige 
airconditioningssystemen welke het hele jaar 
zekerheid van koeling en warmte garanderen. 

De binnenunits zijn leverbaar in wandmodel, 
plafondonderbouw, cassette uitvoering en 
kanaalinbouw. Alle modellen zijn zowel in 
mono- als in multi-split uitvoering leverbaar. 
Kanaalinbouw alleen mono-split. Zo bieden  
we een passende oplossing voor elke situatie.

Duurzame koeling en
warmte het hele jaar door

Verbeterde luchtkwaliteit door ionisatie
Remeha Diva wandmodellen creëren een 
schonere, gezondere luchtkwaliteit in de 
ruimte door de ionisator, die de lucht reinigt 
van schadelijke bacteriën en allergenen.

Zoals je van Remeha gewend bent 
kenmerken onze systemen zich door gemak 
van installatie en onderhoud, service en 
advies van deskundigen.

Comfortabel en geluidsarm
De Remeha Diva airconditioning oplossingen 
zijn geluidsarm. Een optimale verdeling en 
luchtcirculatie in de ruimte, in combinatie 
met minimale geluidsproductie zorgt voor 
maximaal thuiscomfort zonder storende 
geluiden.

Koudemiddel R32

Door toepassing van het veel 

milieuvriendelijker koudemiddel 

R32 en geoptimaliseerde 

compressoren zorgen ervoor 

dat er altijd en overal optimaal 

comfort is. Het gebruik van het 

milieuvriendelijke alternatief 

koudemiddel R32, staat garant 

voor maximale prestaties 

en minder CO2 uitstoot. Het 

zorgt tevens voor een lager 

energieverbruik, dankzij het hoge 

energierendement.
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Winstpunten  
Remeha Diva 
airconditioning
  Geschikt voor koeling en verwarming

  Stijlvol, ruimtebesparend design, toe te passen 
in ieder interieur

  Optimale verdeling en luchtcirculatie 
in de ruimte

  Frisse ruimte, vrij van geuren, bacteriën en 
schimmelsporen (bij wandmodellen) door 
plasma-ionisator en PM2,5 filter

  Minimale geluidshinder/geluidsniveau

  Maximaal comfort met A++ energielabel voor 
koeling en A+ voor verwarming

  Eenvoudige installatie

  Goede service organisatie

  Betrouwbare partner voor koelen, verwarmen en 
warm tapwater

  Mono-splitsystemen verkrijgbaar van  
2.5 tot 7.0 kW

  Multi-split systemen verkrijgbaar van  
4.0 - 12.0 kW 

  Binnenunits leverbaar in wandmodel,  
plafond onderbouw, cassette uitvoering en 
kanaalinbouw

Betrouwbaar
Remeha maakt met deze uitbreiding van  

het assortiment gebruik van de 

jarenlange ervaring van de verkoop van 

airconditioning systemen binnen de BDR 

Thermea Group. Hiermee bieden we 

de zekerheid van een betrouwbaar en 

kwalitatief goed product.

  Betrouwbaar Nederlands merk voor 
alle warmwater, verwarmings- en 
koelingsvraagstukken

  Beproefde technologie door jarenlange 
ervaring binnen de BDR Thermea 
Group in Zuid-Europese landen

  Ionisatie element t.b.v. luchtreiniging 
(TÜV goedgekeurd)

  Lage aanloopstroom

  Tot 5 ventilator snelheden  
(turbo/hoog/medium/laag/geluidsarm)

  Afstandsbediening (inclusief)
  Uitstekende service- en garantie-
voorwaarden, 3 jaar na registratie

Installatiegemak 

Handigheidjes zoals een demontabele  

onderplaat en kunststof clips zorgen er 

voor dat het koeltechnische leidingwerk 

snel te monteren is en de mantel te 

openen zonder gereedschap. Daarnaast 

bepaal je tijdens de montage of je de 

condensafvoer links of rechts aansluit.

 

 

Garantie 
De eindgebruiker krijgt standaard 

twee jaar garantie op de Diva 

airconditioners. Wanneer er een 

volledige en juiste aanmelding 

is uitgevoerd op MijnRemeha 

door de installateur dan wel 

de eindgebruiker, wordt de 

standaard garantie met 1 jaar 

verlengd. De garantie op Diva 

Airconditioners betreft garantie 

op defecte onderdelen binnen de 

garantieperiode. 



   
 

Energielabel A++ voor koeling

Alle modellen hebben een energielabel A++ voor koeling 

en A+ voor verwarmen en zijn daardoor efficient met hun 

energieverbruik. Slimme functies zorgen voor een hoog 

thuiscomfort en langere levensduur van de installatie. 

Het uitgebreide assortiment geeft de mogelijkheid 

tot het selecteren van de meest optimale koel- of 

verwarmingscapaciteit in iedere gewenste ruimte.

   
 

Milieuvriendelijk

De Remeha Diva airconditioners zijn voorgevuld met het 

milieuvriendelijke koudemiddel R32 met GWP 675.

 

   
Maximaal thuiscomfort

Met de (afstand)bediening kan de airconditioner worden 

ingesteld voor koeling, verwarming, ontvochtiging en/

of filtering. De airco heeft vijf ventilatorinstellingen. In de 

geluidsarme modus zijn de binnendelen zeer stil. In turbo 

stand gaat de airco snel naar de ingestelde temperatuur. 

Zo voorziet de unit altijd in het gewenste comfort. 

 

   
Zeer stil systeem

Het geluidsniveau is tot een minimum beperkt dankzij 

gelijkstroom ventilatoren, inverter gestuurde compressor 

en ultra stille binnenventilator. In silentmode is het 

geluidsdrukniveau bij het 2.5 kW wandmodel slechts  

22 dB(A) op 1 meter. 

   
Gecombineerde luchtfiltering

In de omgevingslucht kunnen veel kleine stofdeeltjes en 

bacteriën aanwezig zijn. Het binnendeel van de hoge 

wandmodellen is voorzien van een tweetal speciale 

filters. Een PM2,5 filter welke voor 99,9% fijnstofdeeltjes 

uit de lucht verwijderd tot 2,5μm in combinatie met een 

zogenaamd plasmafilter welke de lucht ioniseert. Het 

ionisatieproces reinigt de lucht van o.a. schimmels en 

bacterien.

Het luchtfilter van de binnenunit kan eenvoudig worden 

verwijderd en periodiek gewassen worden, waardoor de 

lucht constant schoon wordt gehouden. 

 

   
Schone lucht

Het zelfreinigende iClean systeem in de hogewand 

modellen verwijdert automatisch in drie stappen vuil en 

stof uit de binnenunit. Door periodiek de iClean functie 

te activeren worden mogelijk aanwezige bacteriën- en 

schimmelgroei op het lamellenpakket verwijderd. Nadat 

een iClean cyclus is afgerond wordt de uitblaasopening 

weer geopend en kan de airconitioner weer gebruikt 

worden in een gewenste modus.

   
Maximaal rendement

Door de toepassing van de gelijkstroomtechniek in 

combinatie met een intelligente en uitgekiende besturing 

wordt het energieverbruik tot een minimum beperkt. 

Daarnaast zorgt deze techniek er ook voor dat het 

aantal starts en stops van de compressor en ventilatoren 

tot een minimum wordt beperkt door de variabele 

toerenregeling, hetgeen een langere levensduur van de 

componenten met zich meebrengt.

 

   
Bediening via Wifi 

Mogelijkheid tot bediening via wifi op een mobiele 

telefoon of tablet, via de Air Connect App (beschikbaar 

voor Apple en Android eind 2021).

 

   
Maximale functies

  Tijdklok

   Meerder ventilatorsnelheden

   Systeem start automatisch opnieuw op

  Afwasbaar filter

   Krachtige luchtstroom plafondonderbouw/wand model

  Zelfdiagnosesysteem en alarmcodes

•  Print in hoge wandmodel in slede eenvoudig te 

vervangen

   Kunststof knoppen voor snelle toegang bij storing  

en/of onderhoud

   Koelleiding hoge wand model middels klepje eenvoudig 

te bereiken

   i-Feel functie hoge wand modellen mono- en multi-split

   Snel koelen en verwarmen via turbostand

   Intelligente luchtuitworp bij hoge wand modellen

   Condensafvoer links of rechts bij hoge wandmodellen 

aan te sluiten

Eigenschappen 
Remeha Diva airconditioning
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Stijlvol, geluidsarm en 
vooral energiezuinig
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Voor meer info
Prijslijst, technische manuals 
en handleidingen zijn te 
downloaden op remeha.nl/airco



Technische gegevens

De Remeha Diva hoge wand (mono-split) kan zowel koelen als verwarmen en werkt met 5 

ventilator snelheden (turbo/hoog/medium/laag/geluidsarm). De binnenunit wordt uitgevoerd in 

een wit satijnen kleur en is makkelijk te installeren door het lage gewicht. Met de binnenunit wordt 

een infrarood afstandsbediening meegeleverd en door het plaatsen van een wifi module kan in de 

toekomst ook een app gebruikt worden voor bediening. De Remeha Diva in hoge wand 

(mono-split) uitvoering is verkrijgbaar in een vermogen van 2,5, of 3,5 of 5 kW.

Remeha Diva hoge wand
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Producttype
Bestelcode  
Binnenunit

Bestelcode  
Buitenunit

Diva mono-split hoge wand + buitenunit 2,5 kW 7771572 775182

Diva mono-split hoge wand + buitenunit 3,5 kW 7771574 775183

Diva mono-split hoge wand + buitenunit 5 kW 7771576 775184

Afmetingen binnenunit (mm) A (hoogte) B (diepte) C (breedte)

Diva mono-split hoge wand 2,5 kW 292 201 792

Diva mono-split hoge wand 3,5 kW 292 201 792

Diva mono-split hoge wand 5 kW 316 224 940

Afmetingen buitenunit (mm) A B C D E F

Diva mono-split buitenunit 2,5 kW 539 287 260 780 540 720

Diva mono-split buitenunit 3,5 kW 539 287 260 780 540 720

Diva mono-split buitenunit 5 kW 546 316 298 860 535 802

Technische gegevens 2,5 kW 3,5 kW 5 kW

Algemeen

Nominale koelcapaciteit (min. - max.) kW 2,70 (0,50 - 3,10) 3,60 (0,80 - 3,60) 5,30 (1,20 - 6,10)

Nominale verwarmingscapaciteit (min. - max.) kW 2,90 (0,50 - 3,30) 3,70 (1,00 - 3,80) 5,60 (1,20 - 6,60)

Nominaal opgenomen vermogen koeling (min. - max.) kW 0,80 (0,10 - 1,50) 1,09 (0,10 - 1,60) 1,73 (0,09 - 2,20)

Nominaal opgenomen vermogen verwarming (min. - max.) kW 0,75 (0,10 - 1,50) 0,97 (0,20 - 1,60) 1,73 (0,20 - 2,20)

Nominaal opgenomen stroom koeling (min. - max.)  A 3,60 (0,60 - 6,30) 4,80 (0,60 - 7,00) 7,60 (0,90 - 7,90)

Nominaal opgenomen stroom verwarming (min. - max.) A 3,40 (0,80 - 6,20) 4,30 (0,90 - 6,50) 7,60 (1,40 - 8,80)

Maximaal opgenomen vermogen kW 1,6 1,9 2,9

Maximaal opgenomen stroom A 8 9,5 12

SEER / SCOP (Midden Europa) 6,16 / 4,17 6,12 / 4,14 6,48 / 4,01

EER / COP 3,38 / 3,87 3,3 / 3,81 3,06 / 3,24

Binnenunit

Voedingsspanning V 220 - 240 220 - 240 220 - 240

Geluidsdruk (op 1 meter mediumstand) dB(A) 34 35 39

Gewicht kg 8 8,5 11,5

Buitenunit

Voedingsspanning V 220 - 240 220 - 240 220 - 240

Geluidsdruk (op 1 meter turbostand) dB(A) 47 49 53

Gewicht kg 25 25 34

Koudemiddelleidingen

Type koudemiddel R32 R32 R32

Voorvulling koudemiddel kg 0,53 0,6 1,28

Diameter koudemiddelleiding vloeistof (door de installateur te voorzien) inch 1/4" 1/4" 1/4"

Diameter koudemiddelleiding gas (door de installateur te voorzien) inch 3/8" 3/8" 1/2"

Voorvulling koudemiddel voor maximale leidinglengte m 7 7 7

Voedings- en stuurstroomkabels

Voedingskabel naar buitendeel mm2 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 2,5

Voedings- en signaalkabel van binnen- naar buitendeel mm2 5 x 1,5 5 x 1,5 5 x 2,5

Koelen Verwarmen

Mono-split (1 binnen- + 1 buitenunit)



Naast 
warme
winters 
nu ook
koele 
zomers
Altijd een aangename 
binnentemperatuur
met Remeha

T +31 (0)55 549 6969

E remeha@remeha.nl

Remeha B.V. • Marchantstraat 55 • 7332 AZ Apeldoorn • P.O. Box 32 • 7300 AA Apeldoorn
remeha.nl

7786203 - 140421 Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden

Bekijk het aanbod op 
Remeha.nl/airco




