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Remeha Smart Service Support

Beste installateur en technicus,
Voor u ligt weer een nieuwe uitgave van Talk about
technics. In deze editie besteden wij wederom aandacht
aan de nieuwe Remeha Calenta Ace. Nuttige informatie
en zinvolle tips maken het werken met deze slimmerd nóg
eenvoudiger.
Verder kunt u lezen over stoken op propaan en over de
Remeha Smart Service Tool. Ook de code key komt aan
bod, die onder meer de opgetreden storingen, de sensoren tellerwaarden op het moment van de storing opslaat.

remeha.nl

Wij hopen u met deze uitgave opnieuw veel nuttige
informatie te verstrekken waarmee u uw werkzaamheden
met onze ketels nog beter kunt uitvoeren. Leest u mee?

Stoken op Propaan vereist
aanpassingen
De fabrieksinstelling van de door Remeha geleverde cv-ketels
staat afgesteld voor de werking op L-gas (G25). Als u de ketel
op Propaan (G31) wilt laten branden, dan moet u een aantal
aanpassingen doorvoeren.
Voor veel Remeha cv-ketels hoeft u daarvoor alleen de
ventilatortoerentallen en vervolgens het gasblok af te stellen. Is dit
niet het geval dan zal u het toestel technisch moeten aanpassen.
Deze aanpassingen kunnen bestaan uit het plaatsen van alleen
een gasrestrictiering of het vervangen van een gasblok dat
speciaal voor het stoken op propaan is afgesteld. Incidenteel zal
u ook de venturi moeten vervangen. Vanzelfsprekend vervangt u
alle pakkingen door de nieuw meegeleverde exemplaren.
Lees voor u het toestel in bedrijf neemt de meegeleverde
documentatie zorgvuldig door. Zo kan het zijn dat u de
parameters van de ventilatortoerentallen moet wijzigen. Maar
u zal ook de juiste lage O2-waarden moeten weten. Raadpleeg
hiervoor de installatie- en servicehandleiding. Hierin staat deze
informatie keurig vermeld.
Op de ketel moet u altijd kenbaar maken dat deze is ingesteld op
propaan. Gebruik hiervoor de sticker die we met de cv-ketel of
ombouwset meeleveren. Plak deze sticker vervolgens bovenop de
ketel, naast de typeplaat.

Gasblok Calenta Ace

Gasrestrictiering en
pakkingen voor de
Overzicht van een aantal Remeha producten die geschikt zijn voor Propaan.

Toestel

Calenta en Calenta Ace

Artikelnummer Propaan ombouwset

Calenta Ace 25ds/28c

S101542

Calenta Ace 35ds 40L en 40c

Geen ombouwset nodig

Tzerra Plus

Geen ombouwset nodig

Calenta 25s/28c

S101542

Calenta 35s en 40c

Geen ombouwset nodig

Calora Tower

100018166

Quinta Ace / GAS 220 Ace 160

7656909

GAS 220 Ace 200 en 250

7656910

GAS 220 Ace 300

7656911

Quinta Pro 45

Geen ombouwset nodig

Quinta Pro 66

Geen ombouwset nodig

Quinta Pro 90

7606393

Quinta Pro 115

Geen ombouwset nodig

GAS 210 ECO PRO 3+4 leden

S100321

GAS 210 ECO PRO 5+6 leden

S100387

De code key krijgt een andere
aanduiding
Alle moderne cv-ketels van Remeha zijn voorzien van een
code key. Hierin worden onder meer de opgetreden storingen
opgeslagen, plus de sensor- en tellerwaarden op het moment
van de storing. In alle cv-ketels die zijn voorzien van de eSmart
Inside besturingselektronica heet deze code key voortaan CSU01 in plaats van PSU-01. Ook in de Calenta Ace is dat het geval.
Nieuw is dat er nog maar één artikelnummer is voor alle ‘Ace’ketels. Bestelt u een nieuwe CSU-01, dan past deze op zowel
de Calenta Ace, de Quinta Ace als de GAS 220 Ace. Let wel op!
Zodra u de CSU-01 eenmaal in een toestel plaatst, kunt u deze
niet meer in een ander toestel plaatsen. Plaatst u dus een nieuwe
CSU-01 in een Calenta Ace, dan kunt u deze niet meer gebruiken
voor de Quinta Ace of GAS 220 Ace.
Op het moment dat u een nieuwe besturingsprint vervangt, kan
het zijn dat u opnieuw de configuratienummers moet invoeren.
Deze zogenaamde dF/dU-codes, of voor de nieuwe eSmart
cv-ketels de CN1/CN2-codes, vindt u in het servicemenu. In
de installatie- en servicehandleiding, die wij bij de cv-ketel
meeleveren, vindt u hierover meer informatie.

De configuratienummers zelf staan op de typeplaat boven
op de cv-ketel. Daarnaast vindt u in veel gevallen ook aan de
binnenzijde een sticker waarop de nummers staan.

eSmart Inside CSU-01 Calenta Ace / Quinta Ace / Gas 220 Ace

Hieronder het artikelnummer van de Calenta Ace code key. Voor het complete beeld
staan ook de code keys van de momenteel leverbare cv-ketels in dit overzicht vermeld.

Type code key

Artikelnummer

Configuratienummer

Quinta Ace / Calenta Ace / GAS 220 Ace
(universele CSU-01 eSmart Inside)

7633327

CN1/CN2 code

Tzerra Plus (PSU-01)

S101762

dF/dU code

Calora Tower (PSU-01)

7602372

dF/dU code

Calenta 25 / 28 (PSU-01)

7602482

dF/dU code

Calenta 35 /40 (PSU-01)

7602372

dF/dU code

GAS 310 ECO PRO (PSU-01)

S103298

dF/dU code

Quinta PRO (PSU-01)

S101620

dF/dU code

GAS 210 ECO PRO (PSU-01)

S100650

dF/dU code

eTwist aansluiten zonder gateway
Misschien is het u al opgevallen. Op de bekende, groene
aansluitklem waarmee u de kamerthermosstaat aansluit, staat
nu R-Bus in plaats van OT (OpenTherm). Dit houdt in dat u de
eTwist zonder gateway direct op de Calenta Ace kunt aansluiten.
Naast de eTwist is het ook mogelijk de iSense (OpenTherm) of een
Aan/Uit-thermostaat op de groene klem aan te sluiten. De Calenta
Ace herkent zelf welk type thermostaat is aangesloten.
Bestelt u een Calenta Ace Combi Comfort Systeem dan leveren wij
de eTwist mee. Heeft u nog een eTwist op de plank liggen en wilt
u deze op een Calenta Ace aansluiten, dan kunt u deze natuurlijk
ook gebruiken. Maar in combinatie met de automatische (bij)
vulinrichting is minimaal versie 6 van de eTwist vereist. Controleer
daarom eerst het versienummer. Het versienummer vindt u op de
achterzijde van de eTwist.
Vervangt u een thermostaat die op de Calenta Ace is aangesloten
voor een eTwist, bijvoorbeeld de iSense OpenTherm regelaar,
maak dan het toestel minimaal 30 seconden spanningsloos.
Hiermee herkent de Calenta Ace het nieuwe communicatieprotocol
en voorkomt u dat het toestel een storingsmelding genereert
(blokkering H00.81).

AAN/UIT
Thermostaat

Info over temperatuursensoren
Als accessoire bij de Calenta Ace hebben wij een aantal

Buitenvoeler

temperatuursensoren beschikbaar. Hieronder vindt u een

Om weersafhankelijk te kunnen regelen en/of om de

beknopte beschrijving van enkele van deze sensoren.

vorstbeveiliging gebruik te laten maken van de buitentemperatuur
past u de buitentemperatuurvoeler toe (artikelnummer S100316).

Boilersensor

Hoewel deze een nieuwe vormgeving heeft, is het dezelfde sensor

Zodra u een boiler aansluit op de Calenta Ace 25ds en 35ds heeft u

als van de vorige Calenta serie.

een boilersensor nodig (artikelnummer 7657329).
Alle temperatuursensoren voor de Calenta Ace die we hier noemen,
Zonneboilersensor

hebben een weerstandswaarde van 10 kOhm bij 25°C. Dit is een

De zonneboilersensor maakt deel uit van de zonneboileraansluitset

andere waarde dan bijvoorbeeld bij oudere Remeha cv-ketels,

(artikelnummer S100955). Deze kunt u aansluiten op de Calenta

waar deze waarde vaak 12 kOhm bij 25°C was. Daarom moet u bij

Ace 28c en 40c. Het is niet nodig een extra print in het toestel te

ketelvervanging in een bestaande installatie, waar ook een boiler of

plaatsen.

zonneboiler aanwezig is, óók de temperatuursensor vervangen.

Geavanceerde parameters extra
overzichtelijk te vinden
Het gebruikersdisplay S-control van de Calenta Ace is

Zo beschikt de Calenta 40L over de SCB-05 uitbreidingsprint.

grotendeels gelijk aan die van de eerste Calenta-serie. Toch

Dit wordt in het menu aangegeven als BIC0. Vóor het raadplegen

zijn er kleine verschillen. Die verschillen zullen we hier kort

van een parameteroverzicht kiest u eerst het hoofdstuk waarin u

behandelen en toelichten.

parameters wilt wijzigen of informatie wilt uitlezen.

Een zo’n verschil is een hoofdstukindeling per functie: CU-GH08

Daarnaast voegden wij aan de lijst met serviceparameters een extra

(algemene toestelfuncties), CIRCA (verwarming) en DHW

overzicht toe met geavanceerde parameters. Dit zijn parameters

(warmwater). Als er een uitbreidingsprint aanwezig is, dan krijgt

waarvoor meer gedegen kennis van de installatie vereist is.

deze ook een eigen hoofdstuk in het menu.

Hoe vind ik de geavanceerde parameters?
Serviceparameters bereikt u in Recom of
de Smart Service App met het wachtwoord
0012. Voor de geavanceerde parameters
gebruikt u het wachtwoord BDRexpert.

Navigeer naar het installateursmenu.

Druk op de Enter-toets om het menu te openen.

Druk op de Plus-toets totdat u de code 0012 ziet.

Druk op de Enter-toets om het openen van het menu te bevestigen.

Druk op de Plus-toets totdat het hoofdstuk: CU-GH08 (algemene toestelfuncties),
CIRCA (verwarming), DHW (warmwater) of de uitbreidingsprint zichtbaar is.

Druk op de Enter-toets om de keuze te bevestigen.

Druk op de + toets totdat ADV wordt weergegeven.

Buitenvoeler

Boilersensor

Zonneboilersensor

Wij leveren deze sensoren altijd inclusief een aansluitconnector.

Remeha Smart Service Support
De Smart Service Tool sluit u aan op de serviceaansluiting aan
de voorkant van de Calenta Ace. Eenmaal aangesloten zorgt
de Smart Service Tool voor een snelle, lokale wifiverbinding
met uw tablet of smartphone. Vervolgens kunt u met de Smart
Service App of Recom onder andere de actuele waarden van het
toestel bekijken, parameters uitlezen en wijzigen, en opgetreden
storingen analyseren.
Om de Smart Service Tool aan te sluiten op de Calenta Ace
gebruikt u kabel C. Kabel A, met een iets kleinere connector, is
bedoeld voor de toestellen met een CPU of BIC branderautomaat,
zoals de Tzerra, Calenta en Avanta. Met kabel B maakt u verbinding
met de eVita.
Let op: gebruik niet kabel A wanneer u kabel C moet gebruiken.
Onjuist gebruik kan de connector op de ketel onherstelbaar
beschadigen.
De kabel kunt u eenvoudig verwijderen door het schuifje van
de connector iets naar beneden te bewegen. Gelijktijdig trekt u
voorzichtig de kabel uit het toestel.

Connector

Ingang

Kabel C

Volg de e-learning over
automatisch (bij)vullen
Wilt u meer weten over de werking van het automatische
vulsysteem van Remeha? Volg dan de e-learning op Mijn Remeha.
Mijn Remeha is het nieuwe, alles-in-één platform van Remeha.
Aanmelden voor dit platform geeft u vele voordelen.
•

Gratis toegang tot e-learning trainingsmodules.

•

Registreer uw ketel na installatie, ontvang punten en verzilver
deze in de Remeha cadeaushop.

•

Gemakkelijk en snel een OGP afsluiten.

•

Producthistorie en keteloverzicht inzien.

•

Logo’s en afbeeldingen via de beeldbank downloaden.

•

Altijd direct op de hoogte van actuele Remeha-acties.

Video: Ontdek de nieuwste
Calenta Ace, de slimste cv-ketel

Calenta Ace: nieuwe video
Veel van onze tips verwerken wij ook in onze (instructie)video’s.
Bijvoorbeeld ook over de nieuwe Calenta Ace. Wij vroegen aan
één van onze ervaren instructeurs om de belangrijkste features te
demonstreren. De video is echt de moeite van het bekijken waard.
Bekijk de instructievideo op het YouTube kanaal van Remeha.
Scan de code of ga naar youtube.com/RemehaBV.
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Talk about Technics digitaal ontvangen?

7332 AZ Apeldoorn

Wilt u per e-mail op de hoogte blijven van onze laatste ontwikkelingen,

P.O. Box 32

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

7300 AA Apeldoorn

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