Quinta Ace
De machtigste ketel voor aan de wand

Product Datablad – Quinta Ace

Intelligent
Compact en krachtig!
Veelzijdig inzetbaar
De Quinta Ace is een uitermate intelligente hoog rendement gaswandketel met een
vermogen tot maar liefst 157 kW. Behalve compact en krachtig kenmerkt de Quinta
Ace zich door zijn intelligentie en zuinigheid. Het toestel is zowel los als in cascadeopstellingen leverbaar. Bovendien volledig voorbereid voor communicatie en beheer
op afstand. Door de lage uitstoot aan stikstofoxiden voldoet de Quinta Ace aan de
MIA/Vamil eisen.

Slimme ketel
Niet alleen energiemeters en thermostaten zijn tegenwoordig slim, ook de cv-ketel zelf wordt steeds intelligen
ter. Op die manier kan de installatiewereld meer voordeel
halen uit de ‘connected’ omgeving. Uiteraard is de
Quinta Ace volledig voorbereid voor beheer en bewaking
op afstand. Zo is hij in staat om zelf preventieve servicemeldingen te geven. Via de Smart Service Tool, in combinatie met de Smart Service App, kan de installateur ook
ter plekke eenvoudig via zijn smartphone of tablet met
het toestel communiceren en alle informatie uitlezen of
instellen.

Uitermate intelligente hoog
rendement gaswandketel.
Vermogen tot 157 kW.

Eenvoudige installatie
Bij deze ketel hoeft de installateur tijdens het aansluiten
de frontmantel niet meer te verwijderen Alle externe
aansluittechniek, waaronder de elektrische, bevindt zich
buiten het toestel. De aansluitbox en het bedienings
paneel worden separaat met de ketel meegeleverd, voor
een optimale flexibiliteit. Het bedieningspaneel kan achter
de klep in de ketel geklikt worden. De aansluitbox dient
in een houder in de onderkant van de ketel geklikt te
worden, waarna deze na het maken van de elektrische
aansluitingen naar boven toe dichtgeklapt kan worden.
Indien gewenst is het zelfs mogelijk d.m.v. verlengkabels
de aansluitbox niet onder de ketel te monteren, maar
separaat aan de wand.

De Remeha Quinta Ace heeft ‘eSMART inside’. eSMART staat voor de digitale mogelijkheden die Remeha biedt en gaat bieden. De basis
wordt gevormd door nieuwe besturingselektronica, die niet alleen de ketel zelf op een uiterst betrouwbare, comfortabele en slimme wijze
aanstuurt, maar ook mogelijkheden schept om een intelligente ‘connected’ omgeving te creëren.
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Belastingvoordeel
via MIA/Vamil

De Quinta Ace voldoet aan de MIA/Vamil eisen waardoor
ondernemers in aanmerking kunnen komen voor een flink
belastingvoordeel. De MIA regeling geeft de mogelijkheid
om 27% van de investering voor een Quinta Ace installatie, af te trekken van de fiscale winst.
Via de Vamil regeling kunnen ondernemers 75% van de investering afschrijven op een willekeurig moment. Hetgeen
rente en liquiditeitsvoordeel kan opleveren. Per saldo dus
veel financieel voordeel te behalen met een Quinta Ace
installatie.
Ga voor meer informatie over de MIA/Vamil regeling naar:
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil.

Een echte Quinta
Naast de nieuwigheden blijft de Quinta Ace toch ook
een echte Quinta. Net als de Quinta Pro en voorgaande
Quinta’s is de Quinta Ace, ondanks z’n hoge vermogen,
voorzien van een gietaluminium monoblok als warmte
wisselaar. Bovendien is ook de Quinta Ace voorzien van
de inmiddels vermaarde LED binnenverlichting, evenals
een terugslagklep voor rookgaszijdige overdruk cascade.

Cascadetool vernieuwd
Zelfstandig of in cascade
Naast alle slimmigheden, is de Quinta Ace ook
gewoon erg goed in wat het hoort te doen:
verwarmen. Met een maximaal vermogen van
maar liefst 157 kW kan een breed scala aan
utiliteitsgebouwen op een energiezuinige manier
worden verwarmd. Als zelfstandig toestel of met
meerdere ketels in een cascade-opstelling, vrijstaand of aan de wand. Door het hoge vermogen
van de Quinta Ace kan met minder ketels het
benodigde vermogen worden bereikt, waardoor
nog compactere installaties kunnen worden
gerealiseerd. In cascade-opstellingen kan men de
Quinta Ace ook combineren met de Quinta Pro,
waardoor maximale flexibiliteit ontstaat.

Hulp nodig bij de bepaling van de ideale cascadeopstelling? Bekijk de vernieuwde Remeha Cascadetool
op prof.remeha.nl. Kies voor een oplossing met de
Quinta Pro, de Quinta Ace of een combinatie van de
Quinta Ace met Quinta Pro. Op prof.remeha.nl vind je
ook alle CAD tekeningen en hydraulische schema´s voor
de Quinta ACE cascadesystemen.

Eenvoudig de ideale
cascadeopstelling bepalen.
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Quinta Ace

alle winstpunten
op een rij
›	Uitermate intelligent 157 kW HR-gaswand
›

toestel voor compacte (cascade)installaties

	Zeer lage NOx uitstoot waardoor hij voldoet
aan de MIA/Vamil eisen

›	Condenserende gietaluminium warmte
wisselaar als monoblok

›	Ingebouwde terugslagklep voor rookgas
zijdige overdruk cascade

›	Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
voorzien van LCD scherm en handige
instel- en uitleesmogelijkheden

›	Geheugen functie voor het opslaan van
historische gegevens

›	Geschikt voor zowel modulerende, als
aan/uit weersafhankelijke, ruimtetemperatuur- en cascaderegelaars

›	Geïntegreerde (Smart Power) OpenTherm
interface

›
›	Voorzien van service connector
›	Voorbereid voor internetcommunicatie
›	Open en gesloten toepasbaar
›	Voorzien van waterdruksensor voor digitale
	Standaard voorzien van 0-10 Volt ingang

waterdrukuitlezing met “bijvul” melding

›	Automatische LED binnenverlichting
›	Geruisarme werking
›	Uitermate service- en onderhoudsvriendelijk
›	Desgewenst geeft het toestel zelf aan wanneer het tijd is voor een onderhoudsbeurt

›	Propaanuitvoering op aanvraag
Accessoires

›	Modulerende weersafhankelijke en
ruimteregelaars

›
›	Modulerende A-klasse pomp
›	Ketelaansluitset
›	Luchttoevoer/rookgasafvoeradapter
	Buitentemperatuursensor

100/150 (Concentrisch)

›	Concentrische geveldoorvoerset 100/150
›	Concentrische dakdoorvoer 150/220
›	Reinigingsgereedschap
Cascade

›	Cascadesets voor wand- of vrijstaande
opstelling

›	Combinaties met Quinta Pro mogelijk
›	Modulerende cascaderegelaars
›	Isolatiedelen
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Technische gegevens
Voornaamste componenten

Afmetingen en aansluitingen
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Luchttoevoer

14 Aan/uit schakelaar

2

Bemanteling/luchtkast

15

3

Binnenverlichting

16 Luchtinlaatdemper

4

Aanvoersensor

17

5

Adapter

18 Besturingsautomaat

6

Warmtewisselaar

19 Gasblok

7

Warmtewisselaar

20 Venturi

temperatuursensor

21

8

Ontstekingstrafo

22 Terugslagklep

9

Inspectieluik

23 Luchdrukverschil-

warmtewisselaar (2x)

110

Condensbak
Drukmeetpunt gas

Ventilator

schakelaar

10 Waterdruksensor

24 Automatische ontluchter

11

Retoursensor

25 Rookgasmeetpunt

12

Service connector

26 Rookgasafvoer

13

Bedieningspaneel
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AD-0000100-01

AD-0000100-01

Aansluiting rookgasafvoer; Ø 150 mm
Aansluiting luchttoevoer; Ø 150 mm
Aansluiting sifon
Aansluiting aanvoer CV; 1 1/4” buitendraad
Aansluiting retour CV; 1 1/4” buitendraad
Aansluiting gas; 1” buitendraad

Regeltechnische

toepassingsmogelijkheden
1 Aan/uit regeling
De belasting tussen de minimale en de maximale
waarde varieert op basis van de op de ketel
ingestelde aanvoertemperatuur.
2 Analoge regeling (0 - 10V)
De belasting tussen de minimale en de maximale
waarde varieert op basis van de op de analoge
ingang aangeboden spanning.
3	Modulerende regeling (OpenTherm SP)
De belasting tussen de minimale en de maximale
waarde varieert op basis van de door de modulerende regelaar bepaalde aanvoertemperatuur.
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Quinta Ace 160
Opstellingsruimte
en afmetingen

Belastingsregeling
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Voor installatie en servicewerkzaamheden is vóór de ketel een vrije
ruimte nodig van minimaal 1 x 1 m.
Gerekend vanaf de vloer tot boven

Nominaal vermogen 80/60°C

kW

Min. - Max.

29,5 – 147,7

Nominaal vermogen 50/30°C

kW

Min. - Max.

32,2 – 157,1

Nominale belasting (Hi)

kW

Min. - Max.

30 – 152,1

G20, G25, G25.3

I2H, I2EK, I2L

Gascategorie
Gasvoordruk G20 (H-gas)

mbar

Min. - Max.

17 – 25

Gasvoordruk G25/G25.3 (L-gas)

mbar

Min. - Max.

20 – 30

Maximale schoorsteentegendruk

Pa

200
B23P, B33, C13, C33, C43,

Type indeling rookgasafvoer

C53, C63, C83, C93

Watertemperatuur

°C

Max.

110

Bedrijfstemperatuur

°C

Max.

90

Waterbedrijfsdruk

bar

Min. - Max.

0,8 – 4,0

Beschermingsgraad

IP

Waterzijdige weerstand

mbar

Montagegewicht

kg

Gemiddeld geluidsniveau

dB(A)

de ketel.

Uw Remeha leverancier

T +31 (0)55 549 6969
F +31 (0)55 549 6496
7636539 - 120116

Modulerend Aan/Uit
0 - 10 Volt

30

mi

Eenheid

E remeha@remeha.nl
Remeha B.V. Marchantststraat 55 7332 AZ Apeldoorn P.O. Box 32 7300 AA Apeldoorn

X1B
dT=20K
Zonder frontmantel en
losse delen
Op 1 m afstand van ketel

170
123
55

