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Talk about technics!

■

Ontsteektransformator

■

eTwist gateway led-indicatie

■

Open verdeler

■

Aansluiten modulerende pomp Quinta Pro

■

Project in beeld: Solar Plus

Beste installateur/technicus,
De wereld verandert voortdurend en dat biedt kansen.

Hoe test je de ontsteektransformator op een goede

De ontwikkelingen in onze markt hebben steeds meer

werking en welke verschillende uitvoeringen zijn er? Hoe

impact. In deze nieuwsbrief geven we praktische

kan ik een status uitlezen vanaf mijn eTwist gateway?

technische tips, die zijn gebaseerd op vragen van

Wanneer gebruik je een open verdeler? En hoe sluit ik de

onze klanten. De volgende vragen en praktijksituaties

modulerende pomp aan van de Quinta Pro? Lees mee.

komen aan bod in deze uitgave.

prof.remeha.nl

Ontsteektransformator

Twist gateway – led-indicatie

Goede werking controleren

De juiste diagnose stellen

Deze ontsteektrafo vindt u in de Avanta, Calenta, Quinta Pro,

Weinig is vervelender dan langdurig te moeten uitzoeken waarom iets niet werkt. Bijvoorbeeld

D

GAS 210 ECO Pro, GAS 310 ECO Pro, Quinta Ace en GAS 220
Ace. Deze universele ontsteektrafo kunt u herkennen aan het

als u bij een klant de eTwist netjes hebt geïnstalleerd, maar het scherm toch zwart blijft. Is het de
bekabeling, een instelling of toch iets anders? Op de gateway vindt u een led-indicatie die u helpt

E

Ω

witte etiket met groene tekst. Deze transformator kan alle voor-

de juiste diagnose te stellen. Dat scheelt zoeken!

1,4 MΩ

gaande uitvoeringen met rode of blauwe tekst vervangen.

C

Twijfelt u aan de goede werking van de ontsteektrafo,
pak dan uw universeelmeter erbij en controleer de Ohmse

B

A

weerstand. In dit schema gebruiken we als voorbeeld de

Gateway is aan het opstarten

Remeha Calenta. Raadpleeg voor de andere ketels de

cv ketel

Ω

installatiehandleiding.

eTwist

Gateway in bedrijf

1,5 MΩ

A. Voedingsspanning 230 VAC (L)
B. Voedingsspanning 230 VAC (N)

Geen cv-ketel gevonden

C. Ionisatiesignaal
D. Ontsteeksignaal naar ontsteekpen (20kV)

Ionisatiestroom uitlezen

Geen eTwist aangesloten

Voor het controleren van de ionisatiestroom hebt u geen

Interne fout

led-indicatie

E. Massa-aansluiting (PE)
meter nodig. De besturingsautomaat registreert namelijk
continu diverse waarden van de ketel, waaronder de

Led uit. Gateway krijgt geen voeding

ionisatiestroom. Deze waarde kunt u uitlezen op het
bedieningspaneel van de ketel.
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Besturingsautomaat

1

Calenta (PCU02/3)
met klemnummers

Calenta en Quinta Pro
Druk tegelijk op de twee
Het

3

1
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Bevestig met de
E

toetsen.

symbool knippert.
toets.

ling van en naar de gateway. Check ook of de draaduiteinden

Druk een aantal malen op de plustoets totdat
beeld komt.
Op het scherm verschijnen afwisselend

D

Knippert de led rood of groen, controleer dan de bekabe-

actuele ionisatiestroom in μA.

in 		

goed in de aansluitklemmen geschoven zijn. Blijft de led uit,
kijk dan of de voedingsadapter stroom levert aan de gateway.

en de
De polariteit van zowel de kabel vanuit de gateway naar de
eTwist, als de OpenTherm kabel naar de cv-ketel hoeft u niet
te controleren. De gateway is niet polariteit gevoelig.

Bij de Combi Comfort Systemen voor de Calenta en de

Avanta
Druk drie keer op de plustoets.

Tzerra Plus sluit u de meegeleverde eTwist aan op de reeds
ingebouwde gateway. U monteert dan de bedrading van de
eTwist op de RUB aansluiting van de gateway. De overige
aansluitingen zijn reeds door Remeha aangesloten. Op deze
ingebouwde gateway is dezelfde status led zichtbaar.

Aansluiten modulerende pomp Quinta Pro

Denk aan de ketel- en
installatieweerstand

Open verdeler

Een goede flow
De doorverbonden verdeler-verzamelaar

Bij de Quinta Pro 45 en 65 wordt bij de ketel standaard een

Een doorverbonden verdeler-verzamelaar werkt alleen als het debiet aan de ketel-

energiezuinige, modulerende A-labelpomp los meegeleverd.

zijde groter of gelijk is aan het debiet van de installatiezijde. Dit is bijvoorbeeld het
geval bij toepassing van één ketelpomp. Er zal dan altijd een flow zijn in de richting

Voor de grotere Quinta Pro 90 en 115 is dit niet het geval. Voor

zoals bij afbeelding A is aangegeven.

deze toestellen is als accessoire een extra energiezuinige, modulerende ketelcirculatiepomp beschikbaar: de Grundfos UPML 25-105
(130 mm). Deze voldoet aan de eis energieklasse A.

Een doorverbonden verdeler-verzamelaar werkt dus niet als het debiet aan de

Hydraulisch aansluiten

ketelzijde kleiner is dan dat aan de installatiezijde (bijv. één ketelpomp aan en één

U plaatst de pomp onder het toestel in de retourleiding U plaatst

ketelpomp uit). Dan kan er ongewenst een flow ontstaan zoals aangegeven bij B.

de pomp onder het toestel in de retourleiding.

De open verdeler

Houd bij de keuze van de pomp altijd rekening met de ketelweer-

De Quinta Pro ketelaansluitset met afsluiters, vul- en

stand en de installatieweerstand. Gedetailleerde informatie over

aftapkraan, terugslagklep, overstortventiel en de aansluiting

de waterzijdige weerstand vindt u in de Installatie- en service-

voor het expansievat. Deze aansluitset is geschikt voor alle

handleiding.

Quinta Pro-toestellen.

Bij een wisselend debiet aan de ketelzijde moet daarom geen doorverbonden
verdeler-verzamelaar, maar een open verdeler worden toegepast. De doorverbin-

Elektrisch aansluiten

ding bevindt zich daarbij tussen de ketel(s) en de groep(en).

U kunt de bekabeling eenvoudig in de ketel aansluiten op de al
De open verdeler kunt u natuurlijk ook gebruiken als het debiet aan de ketelzijde

aanwezige connectoren. U vindt deze kabels aan de achterkant

groter dan of gelijk is aan het debiet van de installatie. Hij is daarmee universeel

van het bedieningspaneel.

toepasbaar.

Ongewenste bijmenging door een open verdeler

Hiernaast ziet u waar de

Het maximale debiet aan de ketelzijde moet

hebben. Dit is niet het geval als er bewust

connectoren zitten.

gelijk zijn aan het debiet aan de installatie-

voor bijmenging is gekozen.

CONNECTOR

zijde. Anders kan door bijmenging over de
verdeler de maximale ketelwatertemperatuur

Bij renovatieprojecten kiezen partijen nog

de groepen niet bereiken.

wel eens voor kleinere ketels en bijbehorende
kleinere ketelpompen. In die gevallen kan de

Vooral bij hooggestookte groepen, zoals een

genoemde situatie ook optreden en zult u

tapwatergroep, kan een te lage aanvoerwater-

ook het debiet van de installatie moeten aan-

temperatuur verstrekkende nadelige gevolgen

passen (inregelen).

CONNECTOR

Project in beeld: Solar Plus

Een stap vooruit in
duurzaamheid maken?

Videosupport

Hulp op afstand
Remeha kan tegenwoordig ook op afstand live met u meekijken.

Vraag tijdens uw gesprek met onze technisch adviseur gerust

Een zonlichtsysteem levert niet alleen veel op voor de porte–

Dit doen we met hulp van videosupport, waarmee wij via een

eens of hij met u mee wil kijken. Dat kan ervoor zorgen dat hij

monnee van de eigenaar, maar ook voor het milieu. Ook dit jaar

eenvoudige link kunnen videobellen.

u een nog beter advies geeft en het probleem sneller wordt

stijgt de vraag naar duurzame systeemoplossingen weer.

verholpen. Dit scheelt weer een extra bezoek of telefoontje.

De familie Verhulst is één van deze huishoudens. Een tijd lang
hadden zij al de wens om hun woning te verduurzamen. De
belangrijkste doelstelling voor hen was het minimaliseren van
het gasverbruik en daarmee zoveel mogelijk kosten te besparen.
Kraus Installatietechniek uit Zutphen heeft hen advies gegeven
bij de verduurzaming van hun woning.

De technisch adviseur kijkt
mee bij een storing

Het advies vanuit hen was om de Remeha Solar Plus te
installeren met zonne-collectoren. Dit gecombineerd met
de eerder geïnstalleerde Calenta 40C en eTwist thermostaat.
Deze opstelling resulteert in een gecombineerd zonneboiler
systeem. De nieuwe installatie sluit perfect aan op de wensen
van de familie Verhulst.

Kraus Installatietechniek is enthousiast over de zonlichtsystemen
van Remeha: “We waren al een tijdje op zoek naar een compleet
systeem dat ook cv ondersteunt. Voorheen assembleerden wij
deze systemen zelf. Met dit nieuwe systeem van Remeha zit de
regeltechniek, de tank en de appendages in één module.”

Telefonische ondersteuning

De bewoners zijn ook erg enthousiast over het complete én
duurzame systeem. “In hoeverre je dit kan zeggen als leek, is
het systeem ontzettend mooi afgewerkt en goed uitgevoerd.”,
aldus mevrouw Verhulst. “De besparing is al dusdanig opvallend

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar en helpen u direct verder. In

dat onze energieleverancier ons heeft gevraagd wat er aan de

veel gevallen wordt de storing direct opgelost met de hulp van

hand is.”

onze technisch adviseurs!

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, vragen wij u het

T 055 - 549 69 30

serienummer en de typebenaming van het toestel bij de hand te
houden.

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

Talk about technics voortaan digitaal ontvangen?
Wilt u per e-mail op de hoogte blijven van onze laatste ontwikkelingen,
wijzigingen en handige tips? Meld u dan aan voor de e-mailnieuwsbrief
door een mail te sturen naar technischbulletin@remeha.nl.

the feeling
of warmth
prof.remeha.nl

