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Beste installateur/technicus, 

De technische ontwikkelingen in onze dynamische markt 

volgen elkaar in hoog tempo op. In deze nieuwsbrief 

geven we daarom praktische technische tips, deze zijn 

gebaseerd op vragen die onze klanten stellen. We willen 

hiermee jou extra ondersteuning geven. De volgende 

vragen en praktijksituaties komen aan bod in deze editie.

Wat is het stappenplan voor het gebruik van de Smart 

Service Support? Waarvoor gebruik je de blokkerende 

ingang in de praktijk? Waar vind je de benodigde infor-

matie over de eTwist? Hoe kun je warmwatertoestellen 

beveiligen tegen overdruk? Lees mee.  

Talk about technics!
Remeha’s

Nieuwsbrief november 2016

■ Remeha Support Service

■ Blokkerende ingang Calenta & Quinta Pro 

■ Remeha eTwist: Uitgebreide informatie

■ Beveiliging tegen overdruk



Dit heb je nodig

Verbinding maken met de cv-ketel
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Met Remeha Smart Service Support beschik je over een 

functionaliteit op de smartphone of tablet om uitgebreide, 

extra informatie over onze ketels op te zoeken. Uiteenlopende 

gegevens, zoals storingshistorie en parameters, kun je hiermee 

eenvoudig uitlezen. Ook is het mogelijk om via deze applicatie    

 waardes van parameters te wijzigen.

 

 

Een andere, handige toepassing van de app is de mogelijkheid 

om  handboeken van Remeha ketels te downloaden en op de 

telefoon of tablet te raadplegen. Een extra functionaliteit is de 

storingswijzer, die informatie bevat en je helpt bij het oplossen. 

Op deze pagina’s leggen we uit hoe je een verbinding maakt met 

de Remeha ketel. 

Altijd bij de hand

Smart Service Support

Voor je verbinding maakt met de ketel is het handig om 

de app voor de handleiding en storingswijzer te downloa-

den. Wanneer je dit doet op kantoor of thuis, dan kun je 

daarvoor een eigen wifi-verbinding gebruiken. Bij een klant 

is het vaak lastiger, omdat je dan met een afgeschermd 

wifi-netwerk te maken hebt of omdat je dan van mobiele 

data afhankelijk bent.  

Handleiding & storingswijzer

De Remeha Smart Service Support app is verkrijgbaar voor 

zowel Android als iOS, in de Google Play of App Store.

• Schakel wifi in.

• Maak verbinding met het 

wifi-netwerk.

• Schakel evt. mobiele data 

(3G/4G) uit.

• Open het menu. 

• Kies instellingen.

• Ook als de app op zoek is 

naar een wifi-netwerk of 

offline is. 

• Kies in het menu  

‘Instellingen’. 

• Klik op ‘Download  

gegevens’.

• Vink aan welke handleiding 

je wilt downloaden.

• Start de download met

• De handleiding wordt nu 

samen met de storings-

wijzer op je telefoon 

geplaatst.
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  Smartphone of tablet

  Wifi-netwerk

  Remeha Smart Service Support app

Zo ga je te werk

1 2

• Je wilt via de app ver-

binding maken met een 

Remeha cv-ketel (bv. voor 

temperatuur uit te lezen). 

Dit heb je nodig:

• Smartphone of tablet.

• Smart Service Tool.

• Remeha cv-ketel.

• Verbreek tijdelijk de wifi-

verbinding.

• Schakel evt. je mobiele 

data (3G/4G) uit.

• Zorg dat je verbinding 

maakt met het wifi-signaal 

van de Start Service Tool.

In dit voorbeeld is het 

 netwerk: MK-14-36-007-279.

• De netwerknaam begint 

altijd met MK.

• De naam komt overeen 

met de code op het etiket 

op de Smart Service Tool.

In dit voorbeeld: SN: 14-36-

007-279.

• Open het menu.

• Kies ‘Instellingen’.

• Ook als de app aangeeft 

op zoek te zijn naar een 

wifi-netwerk of offline is.

• Selecteer nu ‘Kies  

apparaat’.

• Selecteer daarna ‘Gebruik 

servicekey’.

• Bevestig je keuze.

• Je kunt nu documentatie 

doorbladeren of online 

gegevens van het apparaat 

bekijken.

In dit voorbeeld: een 

Remeha Tzerra.

Tot slot:

• Houd het batterijniveau 

van de Smart Service Tool 

op peil.



Alle huidige Remeha cv-ketels zijn voorzien van een 

 blokkerende ingang. Waarvoor gebruik je deze ingang in 

de praktijk? Bijvoorbeeld, zoals we hieronder laten zien, om 

 vloerverwarming te beveiligen tegen een te hoge temperatuur. 

Of om een condensaatpomp te koppelen met de cv-installatie.

Bij een vloerverwarmingsinstallatie
In veel gevallen zal de verdeler van een  vloerverwarmings-

installatie voorzien zijn van een thermische beveiliging. Deze 

schakelt de pomp uit zodra de maximale  watertemperatuur is 

bereikt. Steeds vaker zien we echter dat in kleine  installaties de 

pomp in de cv-ketel ook de watercirculatie in de  vloerverwarming 

verzorgt. Met een beveiligingsthermostaat die op het 

vloerverwarmings circuit is aangesloten, kun je ook via de 

blokkerende ingang de Quinta Pro of Calenta uitschakelen als 

bijvoorbeeld de temperatuur te hoog wordt.

In combinatie met condensaatpomp
Een andere toepassing van de blokkerende ingang werkt in 

 combinatie met een condensaatpomp. In een situatie  

waarbij het niet mogelijk is om condenswater van de cv-ketel 

via de gebruikelijke weg naar het riool af te voeren, kun je een 

 condensaatpomp inzetten. In zo’n situatie sluit je het  

alarmcontact van de condenspomp aan op de BL-ingang van 

bijvoorbeeld de Quinta Pro. Als het reservoir van deze pomp het 

maximale niveau bereikt, schakelt de cv-ketel vanzelf uit. 

 

Calenta en Quinta Pro

Blokkerende ingang 

Verbinding maken
De blokkerende ingang is uitgevoerd op de klemmen BL van 

de aansluitconnector. Hierop kun je een schakelend contact 

 aansluiten. Dit contact moet altijd een potentiaal vrij contact zijn. 

Het aangesloten contact is in normaal bedrijf gesloten (NC). In 

deze gesloten stand kan de cv-ketel altijd in bedrijf komen. 

BL contact in gebruik nemen
Wil je het BL contact in gebruik nemen, verwijder de 

 door verbinding op de BL-aansluitklem. Sluit vervolgens de  

draden van de veiligheidsthermostaat aan op de BL-aansluitklem.

Parameter instellen
Om de blokkerende ingang op de juiste manier te kunnen 

 gebruiken, is het nodig om Parameter 36 in te stellen. Deze 

 parameter kent twee functies:

• P36 op 0 ingesteld: bij deze functie gebruik je de 

 blokkerende ingang om de centrale verwarming volledig uit  

 te schakelen. 

• P36 op 1, 2 of 3 ingesteld: bij deze functie gebruik je de 

 blokkerende ingang om de centrale verwarming tijdens  

 bedrijf tijdelijk te blokkeren.

Remeha Calenta Remeha Quinta Pro

Parameter 36 is
ingesteld op:

BL contact is open. Wat 
is het effect? En wat gebeurt er dan?

0 De cv-ketel is uitgeschakeld voor 
centrale verwarming.

Het display geeft aan dat de centrale verwarming 
is uitgeschakeld. Zodra het BL contact weer sluit, 
wordt de centrale verwarming functie weer  
vrijgegeven. Het indrukken van de reset knop is 
niet nodig.

1 
(fabrieksinstelling)

De cv-ketel komt niet in bedrijf. Het display geeft aan dat er een blokkering actief 
is: St 9 verschijnt links in beeld.

2
De cv-ketel komt niet in  bedrijf, 
tenzij de temperatuur in de ketel 
richting het vriespunt gaat. In dat 
geval schakelen zowel de pomp 
als de brander in.

In het informatiemenu kun je vervolgens uitlezen 
welke blokkering actief is. Sub-status Su10 als 
P36=1, Sub-status Su11 als P36=2. Zodra het BL 
contact weer sluit, komt de cv-ketel automatisch 
weer in bedrijf. Het indrukken van de reset knop is 
niet nodig.

3
De cv-ketel komt niet in bedrijf, 
tenzij de temperatuur in de ketel 
richting het vriespunt gaat. Maar 
let op: In dat geval schakelt alleen 
de pomp in. De brander blijft uit.

Het display geeft aan dat er een vergrendeling 
(storing) actief is: E39 verschijnt in beeld. Zodra 
het BL contact weer sluit komt de cv-ketel niet 
weer automatisch in bedrijf. Na het verhelpen van 
de oorzaak is een handmatige reset nodig.

 Kijk eens in het informatiemenu
In het informatiemenu zie je eenvoudig welke blokkering actief is. 

Status, sub-status en een aantal meetwaarden kun je hier uitlezen.

Een voorbeeld: Stel dat de  blokkerende ingang wordt geopend. 

Parameter 36 is ingesteld op 1. De cv-ketel gaat in blokkering: St 9 

verschijnt in het display.

Je opent het informatiemenu door de twee toetsen boven ‘het 

boekje’ gelijktijdig in te drukken.

Afwisselend komen nu St (status) en een waarde in beeld. In dit 

geval 9. Dit betekent dat een blokkering actief is.

Om te zien welke blokkering actief is klik je op de plus-toets en 

komt de sub-status in beeld. In dit geval sub-status 10.

 Bekijk het storingsmenu
Het storingsmenu geeft je een goed beeld van de situatie op het 

moment van de blokkering. Ook al is dat even geleden. In het 

storingsgeheugen is de historie van een aantal blokkeringen en 

storingen opgeslagen.

Enkele handige tips
Als je geen gebruik maakt van de blokkerende 

ingang, verwijder dan nooit de doorverbinding. 

Krijg je toch een E39 storing of een onterechte 

blokkering 9 (met sub-status 10 of 11)? Check 

dan of de doorverbinding in de BL-ingang nog 

op zijn plek zit. Een andere oorzaak kan zijn dat 

parameter 36 niet goed is ingesteld. Controleer 

dit ook.
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Remeha Service & Support in het stookseizoen 

In dit door overdruk beschadigde boilervat is duidelijk de 

terugslagklep (links) te zien, die voorkomt dat de overstort 

de installatie kan beveiligen.

Warmwatertechniek

Beveilig warmwatertoestellen 
tegen overdruk

In de vorige editie van ‘Talk about technics’ kon je lezen over het 

gevaar van het imploderen van een boiler, veroorzaakt door een 

onderdruk. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan bij tappen van warm-

water met gesloten afsluitkranen.

Maar ook een te hoge overdruk kan problemen opleveren. De 

schade die hierdoor zal ontstaan, is veelal lekkage. Bij te hoge 

overdruk gaat het boilervat soms bol staan en zal dan vaak op de 

lasnaden lek raken.

Schade door overdruk kan verschillende oorzaken hebben. De 

meest voorkomende zijn:

  Er is geen overstort (drukgroep) geplaatst;

  De overstort heeft een te kleine capaciteit om tijdig het  

  vat in druk te reduceren;

  De overstort is in de verkeerde leiding geplaatst;

  De overstort werkt niet of zit in de verkeerde leiding;

  De overstort staat dicht (is dichtgedraaid?);

  Een terugslagklep is op de verkeerde positie geplaatst 

  (zie foto).

De website van Remeha bevat zowel voor de 

installateur als de eindgebruiker uitgebreide 

informatie over de eTwist. 

Ga naar remeha.nl/etwist en kijk of de site  

ook jouw vragen beantwoordt.

Documentatie
In de verpakking van de eTwist vind je een 

Quick Start Guide. Deze beschrijft hoe je de 

eTwist installeert en hoe je de eTwist  

thermostaat koppelt met een cv-ketel. 

Heb je meer informatie nodig? Op de site van 

Remeha kun je een uitgebreide installatie- en 

servicehandleiding downloaden. Deze bevat 

ook voor een eindgebruiker belangrijke  

informatie over het gebruik van de eTwist.

Veelgestelde vragen
Naast de uitgebreide eTwist handleiding en de 

instructievideo’s vind je op de website ook een 

uitgebreid overzicht van veelgestelde vragen, 

afkomstig van installateurs én gebruikers. 

Een aantal belangrijke vragen behandelen wij 

hier.

Remeha Twist

Uitgebreide informatie

Wanneer heb ik een gateway nodig?
De gateway is nodig voor alle toestellen in het 

huidige assortiment van Remeha. Gebruik je 

het Calenta of Tzerra Combi Comfort Systeem 

dan is de gateway standaard geïntegreerd in de 

cv-ketel. 

Bij de Combi Comfort Systemen dien je de 

meegeleverde eTwist rechtstreeks op de ketel 

aan te sluiten. Let in dat geval wel op dat je de 

 thermostaatkabel, afkomstig van de eTwist, niet 

op de  OpenTherm klem (OT) aansluit, maar op 

de R-bus klem, die zich op de gateway-print 

bevindt. Deze print is duidelijk herkenbaar 

aanwezig in de aansluitbox van de Calenta en 

de Tzerra.

 

 

 

 

 

 
 
 

Van 1 oktober tot en met 31 maart.
Op maandag t/m vrijdag bereikbaar van 07:45 tot 19:00 uur. 

Op zaterdag van 08:00 tot 16:30 uur. Word je buiten deze tijden 

geconfronteerd met een urgente storing of een ander technisch 

probleem? En kan jouw vraag niet wachten tot de volgende 

dag? Ook dan kun je rekenen op ondersteuning van Remeha. 

Er is 24 uur per dag altijd iemand bereikbaar om je direct verder 

te helpen. 

Twijfel je of je een installatie juist hebt ontworpen, neem dan 

contact op met onze afdeling Sales Support. Het team van Sales 

Support helpt je graag bij het selecteren van de juiste oplossing 

voor ieder project.

E salessupport@remeha.nl   T +31 (0)55 549 6940

T 055 - 549 69 30

Hulp nodig?
Hulp nodig met eTwist?
0800 - 0200150

24/7 bereikbaar voor alle 

vragen vanuit professionals 

en consumenten 

Instructievideo’s
Naast informatie in de handleiding bevat 

de site ook zes instructievideo’s over de 

eTwist. Deze bieden op een toegankelijke 

wijze informatie over het gebruik van de 

slimme thermostaat.

De informatie vind je op remeha.nl/etwist



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

             the feeling 
of warmth
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Talk about technics voortaan digitaal ontvangen?
Wil je per e-mail op de hoogte blijven van onze laatste ontwikkelingen, 

wijzigingen en handige tips? Meld je dan aan voor de e-mailnieuwsbrief 

door een mail te sturen naar technischbulletin@remeha.nl.

Melden van technische problemen
Elke klant van Remeha kan altijd terug vallen op onze technische ondersteuning van een 

van onze service technici. Wel willen we je vragen om technische problemen altijd  

telefonisch te melden. In maar liefst 92% van de situaties wordt de storing direct 

 opgelost met behulp van onze technisch adviseurs aan de telefoon! Het loont dus om 

meteen telefonisch contact op te nemen met Remeha Service & Support.  

Heb je een storing, bel 055 - 549 69 30.

Lukt het niet om een storing telefonisch te verhelpen, dan zullen we alsnog een bezoek 

van een Remeha service technicus inplannen.


