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Talk about technics!

■

Makkelijker bestellen van Tzerra Ace gas-/luchteenheid

■

Gewijzigde Tzerra Ace ontstekingselektrode

■

Tips bij het gebruik van de eTwist

■

Instellen van de taal op de Calenta Ace

■

Handig hulpmiddel voor parameters Remeha eSmart

■

Gebruik de checklist bij inspectie en onderhoud

Beste installateur en technicus,
Hierbij weer een nieuwe editie van Talk about
Technics. In deze uitgave gaan we onder andere
uitgebreid in op de Tzerra Ace. Zo is het nu
mogelijk om de onderdelen van de gas- en
luchteenheid van het toestel afzonderlijk van
elkaar te bestellen. Ook is de ontstekingselektrode
gewijzigd in vergelijking tot de voorgaande Tzerraseries. Allemaal bruikbare informatie waardoor u de
klant nog beter van dienst kunt zijn.

remeha.nl

Verder hebben we een handige tip voor het gebruik van
de eTwist, komt de taalkeuze van de Calenta Ace aan bod
en ontwikkelden we een handig middel dat u helpt bij het
vinden van de juiste parameters.
Met deze editie hopen wij u wederom veel nuttige
informatie te geven om zo de kwaliteit van uw
werkzaamheden met onze producten nog verder te
verbeteren. Veel leesplezier toegewenst!

Makkelijker bestellen van
Tzerra Ace gas-/luchteenheid

Gewijzigde Tzerra Ace
ontstekingselektrode

Met de introductie van de Remeha Tzerra Ace hebben wij ook

Ten opzichte van de voorgaande Tzerra-series wijzigden we de

het assortiment reserveonderdelen van dit toestel uitgebreid.

ontstekings- en ionisatie-elektrode van de Tzerra Ace. De nieuwe

Niet alleen de complete gas-/luchteenheid van dit toestel*

versie herkent u aan de zwarte weerstand in de aansluitkabel.

maar ook andere onderdelen zijn afzonderlijk te bestellen.
Artikelnummer: 7712220
Waar u ook voor kiest; bij alle reserveonderdelen van Remeha

•	Dit is de nieuwe elektrode. Deze kunt u in zowel de Tzerra,

leveren we een aantal pakkingen mee. Waarom? Remeha hanteert

de Tzerra Plus als de Tzerra Ace monteren.

altijd de volgende veiligheidsregel: vervang bij inspectie- of
onderhoudswerkzaamheden altijd alle pakkingen van de

Artikelnummer: S101764

gedemonteerde onderdelen. Controleer of alle pakkingen goed

•	Dit is de oude elektrode. Deze is alleen geschikt voor de Tzerra.

zijn geplaatst. Uiteraard controleert u altijd de gasdichtheid,
controleert u op waterlekkage én meet u het O2-percentage in de
rookgassen. Voor zover nodig stelt u het toestel opnieuw af bij
vol- en laaglast volgens de instructies in de installatiehandleiding.

Alleen de eSmart

Alleen het gasblok

besturingsprint
CU-GH09

Dit betekent dat u, zodra u door uw voorraad oude elektrodes
heen bent, u alleen nog de nieuwe uitvoering hoeft te bestellen.

Compleet

Deze is geschikt voor alle Tzerra’s.

Artikelnr.

Gas-/luchteenheid 15-28 kW

7706738

Gas-/luchteenheid 35-40 kW

7706739

Weerstand

Alleen de ventilator
en mixing-adapter
(Let op: zonder

Apart leverbaar

Artikelnr.

Ventilator, mixing-adapter en
beschermkap 15-28 kW

7694002

Ventilator, mixing-adapter en
beschermkap 35-40 kW

7697134

Gasblok 15-28 kW

7693998

Gasblok 35-40 kW
Print CU-GH09

CU-GH09)

Tips bij het gebruik van de eTwist

Bevestigingsschroeven
Zowel de eSmart besturingsprint
CU-GH06 als het gasblok zijn met

Gebruikt u de eTwist in combinatie met de nieuwe Remeha

Torx-schroeven bevestigd.

7693999

producten die voorzien zijn van het eSmart platform, dan heeft u

CU-GH06: 2x Torx T25.

de gateway niet meer nodig. De eTwist vanaf hardware-versie 6

7694001

Gasblok:

kunt u ook zonder gateway op de Calenta Ace en de Tzerra Ace

3x Torx T15.

aansluiten. Daarnaast kunnen ook de warmtepompen Mercuria,
* Dit geldt alleen voor de Tzerra Ace en niet voor de Tzerra en Tzerra Plus.

Neptuna en Eria Tower zónder gateway gebruik
maken van de eTwist.
Veel instellingen en het klokprogramma worden permanent
opgeslagen in de eSmart besturingsprint van de cv-ketel
of warmtepomp. Zo blijven ze behouden, óók als de
voedingsspanning van de cv-ketel wegvalt. Het belangrijke
voordeel hiervan is dat, bij vervanging van de eTwist, het
klokprogramma automatisch vanuit de eSmart-besturing
wordt overgenomen.

Meer weten
over de nieuwe
Tzerra Ace?

Voor u als installateur is het belangrijk om te weten dat, zodra u
de eSmart besturingsprint vervangt óf als u de CN1/CN2 opnieuw
invoert, u het klokprogramma wél opnieuw moet instellen.

Bekijk de video
Bij de Tzerra Ace en
Calenta Ace hoeft u geen
gateway te gebruiken.

Instellen van de taal
op de Calenta Ace

Parameters
Remeha eSmart

De ketel hangt aan de muur, alle leidingen zijn aangesloten en

De taalkeuze kunt u ook achteraf nog eenvoudig instellen.

Bent u al gewend aan de eSmart

de rookgasafvoer is veilig en volgens de regels gemonteerd. De

Zoek hiervoor parameter AP103 op. Deze parameter vindt u in

besturing van de Calenta Ace en de

ketel is klaar voor gebruik en de stekker kan in het stopcontact.

het gebruikersmenu.

Tzerra Ace? Toch kan het best even
zoeken zijn voor u de juiste parameter

Eenmaal onder spanning kunt u de ketel inschakelen. Op

heeft gevonden. Houd daarom deze

het display verschijnen een aantal zaken, zoals een aantal

Quick Reference Card bij de hand en u

versienummers en codes.

vindt eenvoudig de parameter waarnaar u op zoek bent.
Navigeer naar het gebruikersmenu. Druk op de entertoets om het
gebruikersmenu te openen.

Menu

Symbool

CP000, CP080, CP081, CP082, CP083, CP084, CP085, CP200, CP320,
CP510, CP550, CP660

CIRC A

CP020, CP060, CP070, CP210, CP220, CP230, CP340, CP470, CP480,
CP490, CP570, CP730, CP740, CP750, CP780

Afhankelijk van de versie ziet u bijvoorbeeld: INIT, F0200, LOAD,
F0004 en P0003. Deze informatie kunt u normaliter negeren.

Druk op de plustoets totdat u HMI ziet staan.

CP010, CP240, CP250, CP770

Pas in geval van een storing kan de helpdesk van Remeha u
naar deze informatie vragen. Wat daarna op het scherm komt,

SWW

is wel belangrijk: de taalkeuze. Het display toont nu de tekst LG:

DP060*, DP070*, DP200*, DP 337, DP357*, DP367*, DP377*

FR. Dit is niet van toepassing op toestellen vanaf serienummer

DP007, DP160*

182741964850. Hiervoor volgt u de stappen die hiernaast
weergeven zijn.

Parameter Calenta Ace

Druk op de entertoets om de keuze te bevestigen.
DP003, DP005, DP006, DP020, DP034
CU-G08

AP016, AP017, AP073, AP074
AP001, AP003, AP006, AP008, AP009, AP010, AP011, AP014, AP023, AP051,
AP069, AP070, AP071, AP079, AP080, AP082, AP091, AP108, GP017, GP050,
PP015, ADV, AD, CNF

Druk op de plustoets totdat u parameter AP103 ziet staan.

AP002, AP026, AP056, GP007, GP008, GP009, GP010, GP021, GP022,
PP016, PP017, PP018, PP023*

Met de plustoets navigeert u naar de juiste taal en kiest u
Nederlands. Logisch aangeduid met NL. In het geval van een
storing ziet u nu, naast een storingscode, ook een toelichting

HMI

AP067, AP103, AP104, AP105, AP082

BIC0
Alleen 40L

CP040, CP320, CP350, CP360, CP370, CP380, CP390, CP400, CP570,
CP630, CP660, CP680

met een duidelijke tekst in het Nederlands. Zo kunt u de storing
eenvoudiger herkennen.

Druk op de entertoets om deze parameter te bevestigen.

CP560
CP020, CP420, CP700
Alleen met de Remeha Smart Service App uit te lezen.
Druk op de plustoets totdat u de gewenste taalcode ziet.

De uitgebreide ADV-parameters vindt u in het servicemenu

vanaf

* niet beschikbaar voor 40L variant.

Instructievideo
Over dit onderwerp stelden wij ook een

Symbool

instructievideo samen. Deze en andere video’s
vindt u op het YouTube-kanaal van Remeha.

Druk op de entertoets om de taalkeuze te bevestigen.

Druk meerdere malen op de ESC-toets of houd de ESC-toets
ingedrukt om terug te keren naar het hoofdmenu.

Parameter Tzerra Ace
AP016, AP017, AP073, AP074, CP000, CP060, CP070, CP080, CP081, CP082,
CP083, CP084, CP085, CP200, CP250, CP320, CP510, CP550, CP570, CP660,
DP004, DP060, DP070, DP080, DP200, DP337, DP347, DP357, DP367, DP377
AP001, AP002, AP006, AP009, AP010, AP011, AP014, AP023, AP026, AP051,
AP056, AP069, AP070, AP071, AP079, AP080, AP082, AP091, CP020,
CP040, CP130, CP210, CP220, CP230, CP240, CP340, CP470, CP480, CP490,
CP730, CP740, CP750, CP770, CP780, DP003, DP005, DP006, DP007,
DP020, DP034, DP035, DP150, DP160, GP007, GP008, GP009, GP010, GP021,
PP014, PP015, PP016, PP017, PP018, PP023, CNF, AD
AP102, CP010, CP640.
Alleen met de Smart Service App uit te lezen. (wachtwoord BDRexpert)

Gebruik de
checklist
bij inspectie onderhoud

Help uw klant
de beste keuze
te maken!

De moderne Remeha cv-ketels zijn onderhoudsarm. Toch zijn regelmatige inspectie en onderhoud
belangrijk. Dit doet u vanwege de bedrijfszekerheid, maar zeker ook voor de veiligheid. Natuurlijk
zijn dit voor u bekende aandachtspunten. Of toch niet? Voor de zekerheid maakten wij een
checklist. Deze is specifiek bedoeld voor het werken aan de nieuwste Remeha wandketels.

Of u nu onderhoud uitvoert of service verleent, alles begint

Gebruik moderne en gekalibreerde meetapparatuur.

met kennis. Volg dus altijd een training voor u met een

Controleer hiermee de gasvoordruk en stel het toestel af

nieuw product begint. Ook al heeft u al vele jaren ervaring,

op O2. Controleer vanuit het informatie- en parametermenu

u pikt altijd iets nieuws op tijdens een training bij Remeha.

de ionisatiestroom en het toerental van de ventilator.

Ga naar:
remeha.nl/gaslosgarantie
De
actieperiode
loopt van
1 november 2018
t/m
31 januari 2019

Kijk op prof.remeha.nl/trainingen voor het actuele aanbod.
De warmtewisselaar van zowel de Tzerra Ace als de
Bezoekt u een klant? Vraag hem of haar dan of er klachten

Calenta Ace is voorzien van een oppervlaktebehandeling

zijn over bijvoorbeeld de cv-ketel. Gebruik daarna uw

en hoeft u dus niet te reinigen. Het reinigen met

zintuigen. Verwijder de mantel van het toestel en kijk,

reinigingsgereedschap, stofzuiger, chemische middelen,

luister, ruik en voel. Maak dit een vast onderdeel van

perslucht of water is bij deze toestellen niet toegestaan.

uw eerste check, voordat u aan het toestel gaat sleutelen

Ook is het demonteren en reinigen van de condensbak

of meten.

niet nodig. Alleen bij materiaaldefect kunt u dit
onderdeel vervangen.

Eigenlijk overbodig om hier te vermelden, maar toch:
safety first. Denk aan wat u heeft geleerd tijdens

Contoleer op water-, gas- en rookgaslekkage en op

de VGA-instructie.

rookgaszijdige onvolkomenheden. Denk daarbij aan
de kwaliteit van de rookgasafvoer, de toevoer van de
verbrandingslucht en de beugeling. Check ook op

Lees de instructies in de installatie- en servicehandleiding.

lekkages, bekijk de recirculatie en het afschot. Ga

Ook als ervaren specialist zult u merken dat dit zinvol is.

voor meer informatie naar www.rogafa.nl.

Zeker als het om een nieuw product gaat zoals de Tzerra
Ace. Ontbreekt de instructie bij de ketel? Gebruik dan de
Remeha Smart Service App. Daarmee heeft u altijd de

Comfortklachten? Als u de cv-installatie waterzijdig

actuele documentatie bij de hand.

inregelt, kunt u deze klachten in sommige gevallen
verhelpen. Daarnaast zorgt een dergelijke inregeling
voor een gelijkmatiger verdeling van de warmte. Ruimtes

Vervang altijd alle pakkingen en afdichtingen van de

warmen sneller op bij een temperatuuraanpassing en

gedemonteerde onderdelen. Voor veel toestellen van

radiatoren produceren geen hinderlijke geluiden meer.

Remeha is een serviceset beschikbaar. Gebruik deze zodat

Zeker in combinatie met warmtepompen is waterzijdig

u er zeker van bent dat u de juiste onderdelen vervangt.

inregelen een absolute eis om een installatie goed te

Vergeet niet de servicemelding te resetten nadat u de

laten functioneren.

Klaar voor morgen met de

GasLos
Garantie

aangegeven servicebeurt A, B of C heeft uitgevoerd.

De ontwikkelingen in de markt volgen zich in een razend tempo
op. Dit levert ook voor u veel kansen op om geld te verdienen.

Resultaat?
Een tevreden
klant!

Meer weten? U kunt zich nog aanmelden voor de volgende
kennissessies:
WORMER

22 januari ’19

ROERMOND

29 januari ‘19

Kijk voor meer informatie op: remeha.nl/transitie

Remeha
T +31 (0)55 549 6969
E remeha@remeha.nl
Remeha B.V.
Marchantstraat 55

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.

the feeling
of warmth
remeha.nl

