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Talk about technics!

■

Menukeuze besturingsprint Quinta Ace

■

eTwist: OpenTherm

■

Controle stromingsdetector Calenta

■

Momentsleutel

■

O2 meting

■

Project in Beeld: Maasvallei

Beste installateur en technicus,
Eens per kwartaal sturen wij u dit bulletin om u op
de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen,
wijzigingen en handige tips. In deze editie van
Talk about technics komen de volgende vragen
en praktijksituaties aan bod.

• Waar moet u op letten bij het aansluiten van de eTwist op
OpenTherm?
• Hoe controleert u de stromingsdetector op een goede
werking?
• Waarom is een momentsleutel belangrijk?

• Wat kunt u met de menukeuze besturingsprint
van de Quinta Ace?
• Waarom staan onze cv-toestellen ingesteld op O2?

Natuurlijk wensen we u veel leesplezier, maar vooral ook
dat u de informatie die we aanbieden goed kunt gebruiken
in uw dagelijks werk. Wij denken van wel. Leest u mee?

prof.remeha.nl
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Menukeuze besturingsprint
Quinta Ace
Hebt u al veel ervaring opgedaan met de Remeha Quinta

in de ketel aanwezig zijn, met behulp van het bedieningspaneel

Pro? Dan kunt u ook meteen van start met de Quinta Ace. De

van de ketel zelf kunt bedienen en instellen.

bediening daarvan is praktisch gelijk aan die van zijn kleine broer.
Toch zijn er verschillen. De Remeha Quinta Ace heeft ‘eSMART
inside’. eSMART staat voor de digitale mogelijkheden die wij
bieden en nog gaan bieden. De bediening is daarop volledig
voorbereid. eSmart houdt ook in dat u alle besturingsprinten die

In vergelijking tot de Quinta Pro is de
menustructuur van de Quinta Ace uitgebreid
met een nieuwe functie, te herkennen aan
het

symbool.

Op het moment dat er in het toestel een
uitbreidingsprint is geplaatst, is dit symbool zichtbaar. Iedere
besturingsprint heeft een eigen ‘set’ aan parameters, tellers en uit
te lezen sensorgegevens. Met deze nieuwe menufunctie kunt u
eenvoudig de gewenste besturingsprint kiezen.

Toegang tot het menu besturingsprintkeuze
1

Open het menu door

Op het display scrolt, afhankelijk van de keuze, de volgende

beide rechter knoppen

tekst over het scherm: FSB-WHB-HE-150-300 (basisprint

gelijktijdig in te drukken.

Quinta Ace) en SCB-01-0 (uitbreidingsprint SCB-01).
Bevestig uw keuze met

5
2

met de plus-toets tot
aan het

symbool.

6

3

de enter-toets.

Blader door het menu

Eenmaal gekozen ziet u onder in beeld een code die
aangeeft welke print u hebt gekozen.

Bevestig uw keuze met
de enter-toets.

7

Van de gekozen print kunt u nu alle gegevens bekijken en
eventueel wijzigen, zoals de parameters, sensorwaarden
en tellers.

4
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Met de plus- en
min-toets kunt u

Wilt u van een andere print bijvoorbeeld een parameter

nu de gewenste

controleren, begin dan weer bij de eerste stap en

print selecteren.

selecteer de gewenste print.
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eTwist: OpenTherm
Aansluiten en testen
We hebben in ‘Talk about technics’ al eerder geschreven over het aansluiten
van de eTwist op een Remeha cv-ketel. Eigenlijk gebruikt u hiervoor altijd de
OpenTherm-aansluiting. Dit is een zeer eenvoudige methode. Toch zijn er een
aantal punten waaraan u dan moet denken.
Installeert u bijvoorbeeld een Tzerra Combi Comfort systeem dan is de gatewayprint al standaard in de cv-ketel geïntegreerd. U sluit de eTwist in dat geval niet aan
op de OpenTherm-klemmen van de ketel, maar direct op de RUB-aansluiting van
de gateway-print. In alle andere gevallen sluit u de gateway aan tussen de eTwist
en de cv-ketel.
Volgorde van installatie
Als u de eTwist installeert, sluit dan eerst alle bekabeling aan - en installeer ook
de eTwist op de grondplaat - voordat u de ketel op de netspanning aansluit. Voor
zowel de losse als de ingebouwde gateway geldt dat het niet uitmaakt hoe u de
bekabeling van en naar de eTwist en ketel aansluit. De polariteit is niet belangrijk.

De eTwist verbonden met een
ingebouwde gateway-print.

Het is wel erg belangrijk dat u de aansluiting van de eTwist nooit kortsluit. Dat is
niet de manier om te controleren of de bedrading van een eenmaal aangesloten
eTwist juist is aangesloten op de cv-ketel. Deze wijze kan de gateway beschadigen.
Juiste werking testen
Wilt u de juiste werking van het systeem testen, dan doet u dat door de eTwist op
de montageplaat te plaatsen en deze vervolgens op een hogere temperatuur in te
stellen. U kunt dan ook de ruimtetemperatuur en de systeemtemperatuur (onder
informatie in het menu) uitlezen. Ziet u hier reële temperaturen dan weet u 100%
zeker dat alle bedrading goed is aangesloten.

Nooit de aansluitkabel van
de eTwist doorverbinden.

Hieronder ziet u de aansluiting
van de Tzerra Plus naar de eTwist

eTwist
Tzerra Plus
Gateway
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Controle stromingsdetector
Calenta

Spanning meetpunt x10
Let op: gebruik geschikte meetpennen.
Kortsluiting is zo gemaakt

Een tip voor gevorderden. Hebt u ervaring in het gebruik
van een multimeter dan kunt u de stromingsdetector van de
Calenta op een goede werking controleren. Check eerst of
de voedingsspanning aanwezig is. Deze behoort 5VDC te
zijn. Stel de multimeter in op het meten van gelijkspanning.
Tussen de klemmen van X10-1 en X10-3 meet u als het goed

3

is 5VDC.
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Is uw multimeter ook geschikt om frequentie te meten, dan

Zoek vervolgens in de graﬁek de daarbij behorende

kunt u ook controleren of de waarde die de stromingsdetector

uitstroomhoeveelheid warmtapwater. Door verschillende

meet globaal overeenkomt met de daadwerkelijke water-

oorzaken kan deze waarde enigszins afwijken van

hoeveelheid. Uiteraard spreken we hier over het warmtapwater.

de daadwerkelijke hoeveelheid.

Stel de multimeter in op het meten van frequentie. Tussen
de klemmen van X10-1 en X10-2 meet u de frequentie.
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Momentsleutel
Voor de vakman
In de autowereld maakt een momentsleutel al jaren deel uit van
het gereedschap dat technici dagelijks gebruiken. Het aandraaien
van bouten en moeren met het juiste moment zorgt dat er geen

Type

Waarde

Avanta
(Voorplaat Warmtewisselaar)

4,5 Nm

Quinta Quinta Pro
(Voorplaat Warmtewisselaar)

10,0 Nm

Quinta Ace (Inspectieluik wisselaar)

7,5 Nm

GAS 220 Ace (Inspectieluik wisselaar)

7,5 Nm

GAS 210/310 ECO Pro
(Voorplaat Warmtewisselaar)

10,0 Nm

twijfel is of ze al wel of wellicht niet goed zijn aangedraaid.
Is de veiligheid in het geding, dan is een momentsleutel voor de
automonteur een onmisbaar stuk gereedschap. Eigenlijk geldt dit
ook voor een servicemonteur. Zeker bij het hermetisch afsluiten
van de warmtewisselaar. Daarom vermelden wij keurig in
de handleiding van de Quinta Ace en GAS 220 Ace
de aandraaimomenten.
Een echte professional wil een goede indruk achterlaten bij zijn
klant. Daar hoort goed gereedschap bij. Hoewel het gebruik
niet verplicht is, vinden wij een momentsleutel een waardevolle
aanvulling in de gereedschapstas. Een goede momentsleutel
wordt, net als uw meetapparatuur voor (rook)gas,
jaarlijks gekalibreerd.

Avanta

Quinta Pro

Quinta Ace
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Zuivere O2 meting
Een bewuste keuze

We zijn eraan gewend geraakt dat we cv-toestellen op CO2

Samenstelling gas gaat veranderen

afstellen. Hiervoor gebruikt u een rookgasanalysator met

We gaan er daarbij altijd vanuit dat bijvoorbeeld aardgas in elke

een O2-meetcel. Dit houdt in dat de rookgasanalysator het

situatie dezelfde samenstelling heeft. De leverancier van aardgas

O2-gehalte in de rookgassen meet. De CO2-waarde wordt

in Nederland garandeert dit ook in alle gevallen. In de nabije

vervolgens berekend vanuit deze gemeten O2-waarde.

toekomst kan het echter gebeuren dat de samenstelling van het
aardgas per moment enigszins kan afwijken. De samenstelling

Om de berekening op een juiste wijze te kunnen uitvoeren,

van het geleverde gas is dan voor de afnemer niet meer bekend.

zult u, voorafgaand aan de meting, altijd de toegepaste

Om die reden kunt u een rookgasanalysator ook niet meer op een

gassamenstelling moeten instellen. Voor de berekening is

vaste gassamenstelling instellen. Daarom hebben wij besloten dat

het namelijk van belang of het toestel op Gronings aardgas,

we onze cv-toestellen niet meer op CO2 maar op O2 afstellen.

Propaangas of een ander gas wordt gestookt. Vandaar dat u altijd
de gaskwaliteit instelt vóór dat u de meting uitvoert.

WhatsApp ondersteuning
Remeha heeft haar klantenservice uitgebreid met WhatsApp.
Als installateur krijgt u hierdoor nog sneller en gemakkelijker
antwoord op al uw korte vragen. Via WhatsApp kunt u ons ook
foto’s en video’s sturen om uw vraag te versterken of een audio
bericht inspreken.
Tijdens kantooruren wordt elk WhatsApp-bericht binnen 15 minuten door het Remeha Webcare team opgepakt. Betreft het een
technische vraag die direct en simpel beantwoord kan worden
dan zult u het antwoord via WhatsApp ontvangen. Bij een com-

(+31) 06 10 38 68 90
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op te nemen via telefoonnummer 055 – 5496930.
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v.l.n.r.:

Project in beeld

De heer P. Houben (Maasvallei)
en de heren M. van Lieshout en

Wooncomplexen
Maasvallei

F. Massoeurs (Feenstra)

Maasvallei (Maastricht) is een woningcorporatie met

Naar aanleiding van het project aan de Weth. Vranckenstraat is

4.800 woningen in bezit en beheer. In 2015 en 2016 zijn de

er voor het complex aan de Burg. Kessensingel direct gekozen

cv-installaties aan de Weth. Vranckenstraat (78 woningen) en

voor de combinatie van cv met warmtepompen van Remeha.

Burg. Kessensingel (108 woningen) succesvol vervangen.

Bij de aanbesteding scoorde Feenstra Venray maar liefst 94 van
de 100 punten. Feenstra: “Hier zijn we enorm trots op.” In het

Maasvallei had al enige tijd het plan om de desbetreﬀende

complex aan de Burg. Kessensingel zijn door hen, op basis van

ketelhuizen te verduurzamen. Doelstelling daarbij was om de

het advies, succesvol een GAS 610 ECO Pro (2* 10 leden) en vijf

huidige systemen te vervangen voor (duurzame) cv-oplossingen

gasabsorptiewarmtepompen (GAS HP) geïnstalleerd.

die bijdragen aan besparing op gas en reductie van CO2-emissie.
Remeha schreef hier de adviesrapporten voor. In december 2015

Feenstra Venray is erg enthousiast over de samenwerking. “Alles

werd het eerste ketelhuis vervangen.

is naar wens verlopen en de opdrachtgever is zeer tevreden.”,
aldus de heer F. Massoeurs van Feenstra. Ook de heer P. Houben

Om aan de doelstelling te voldoen heeft Remeha woning-

van Maasvallei is zeer tevreden. “Duurzaamheid is voor ons

corporatie Maasvallei geadviseerd ketel(s) te combineren

enorm belangrijk. CO2-reductie en besparing op gas zijn voor ons

met warmtepompen. Voor de Weth. Vranckenstraat heeft de

belangrijke pijlers. De huidige cv-opstelling(en) dragen hier nu

woningcorporatie gekozen voor vijf Quinta Pro’s (in cascade)

een mooi steentje aan bij.”

met drie GAS HP’s. Deze drie gasabsorptiewarmtepompen
realiseren een reductie aan CO2 van maar liefst 13 ton en een
gasbesparing van 17%.
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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
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