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Talk about technics!

■ De Eco mode van de Calenta Ace
■ Aangepaste regelgeving voor koppeling met WTW-units
■ Hybride Mercuria warmtepomp installeren
■ Maximale belasting instellen bij Ace cv-ketels
■ Temperatuursensoren toepassen bij Calenta Ace en Quinta Ace
■ Cv- en warmwatertemperatuur instellen van Tzerra Ace
■ Remeha maakt het makkelijk met Remeha Ontzorgt!

Beste installateur en technicus,
U heeft weer een nieuwe editie van Talk about
Technics in handen. In deze editie kunt u een
artikel lezen over de Eco mode van de Calenta
Ace. Verder vindt u in deze uitgave een artikel over
wijzigingen in de koppeling met WTW-units. En
over het instellen van de maximale belasting van de
Ace-ketels. Welke parameterinstelling gebruikt
u hiervoor en wat kunt u nog meer gebruiken?
In deze Talk about Technics is ook nieuws te lezen

remeha.nl

over de temperatuursensoren van de Calenta Ace en
Quinta Ace. En we informeren u over de Mercuria hybride
warmtepomp. Wat heeft u daarvoor nodig en hoe sluit
u alles aan? Tot slot zetten wij de mogelijkheden voor
onderhoud en service op een rij en laten we u zien hoe
de cv- en warmwatertemperatuur van de Tzerra Ace zijn
in te stellen.
Wij wensen u veel leesplezier!

De Eco mode
van de Calenta Ace
Standaard zorgen Remeha cv-ketels voor een zeer snelle
warmwaterlevering van constante temperatuur. De
platenwisselaar wordt periodiek voorverwarmd, wat zorgt voor
een nog snellere warmwaterlevering.
Als de cv-ketel niet al te ver van een tappunt is geplaatst, is
het niet altijd nodig de platenwisselaar voor te verwarmen. De
Eco mode, ook wel Eco-functie, is in dit geval in te schakelen.
Resultaat: een extra energiebesparing en nog steeds een snelle
warmwaterlevering.

Calenta Ace in combinatie
met een eTwist

Instelling

Parameter

De gewenste warmwatertemperatuur. Ongeacht of de
Eco-functie aan of uit staat.

DP070:

Instellingen >

40 tot 65 °C

Warmwater instelling >

Eco-functie uitschakelen

eTwist app (alleen Calenta Ace)

Warmwater activiteiten instelling > Comfort
DP200: 1

Instellingen >
Warmwater instelling >
Altijd Comfort

Eco-functie inschakelen

DP200: 2

Instellingen >
Warmwater instelling >
Altijd Eco

Calenta Ace 40L

Instelling
De gewenste warmwater-temperatuur als
de Eco-functie is uitgeschakeld
(CP320 = 1).

De gewenste warmwatertemperatuur als
de Eco-functie is ingeschakeld
(CP320 = 2).

Parameter

eTwist app

CP350:
40 tot 65 °C

CP360

Niet beschikbaar
Eco-functie uitschakelen

CP320 = 1

Eco-functie inschakelen

CP320 = 2

Aangepaste regelgeving voor
koppeling met WTW-units
Op basis van vragen uit de markt heeft Remeha in 2013 de

Controle correcte samenwerking

Tzerra en Calenta cv-ketels onder de Europese Richtlijn

Bij bestaande combinaties, die wij eerder hebben goedgekeurd

Gastoestellen (2009/142/EG) laten certificeren voor de

en die nog onder de Europese Richtlijn Gastoestellen vallen,

combinatie met bestaande WTW-units. Kiwa heeft de

staat Remeha nog altijd achter de correcte en veilige werking.

verklaringen, over de toegelaten afvoerconstructies, destijds

Uiteraard moet u de correcte samenwerking tussen ketel en

afgegeven als een uitbreiding van de CE certificatie van de

WTW-unit, en het gezamenlijk rookgasafvoerdeel, bij periodieke

cv-ketels. In feite is de combinatie met een WTW-unit zo alleen

onderhoudsbeurten controleren.

een toevoeging op de range van toegelaten afvoerconstructies.
Combinatie via adapters
Verscherpte regelgeving WTW-units

Daarnaast zijn er ook Kiwa-verklaringen voor de combinatie

Vorig jaar is de Europese Richtlijn Gastoestellen vervangen voor

van Remeha ketels met specifieke WTW-units via bijbehorende

de Europese Verordening Gasverbrandingstoestellen ((EU)

koppelstukken/adapters. Lees de verklaring op de website voor

2016/426). Daardoor is de regelgeving aangescherpt. Dit geldt

de combinatie van Tzerra Ace ketels met Brink WTW-units. Neem

ook voor de combinatie van cv-ketels met WTW-units. Op nieuw

contact op met onze afdeling Sales Support voor de mogelijke

uit te geven verklaringen, nu dus onder de Europese Verordening

cv-ketel/WTW-unit combinaties en de aansluitsets die eventueel

Gasverbrandingstoestellen, geeft Kiwa daarom expliciet aan

nodig zijn.

dat de verklaring niet geldt bij bestaande toestellen waar de
cv/WTW-combinatie als één toestel is gecertificeerd. Dit geldt
voor de Agpo Optifor combinatie. Hierdoor kan Remeha nieuwe
combinaties met een bestaande Optifor WTW-unit niet meer
ondersteunen.

Hybride Mercuria
warmtepomp installeren
Wat heeft u nodig om een hybride warmtepomp van Remeha
te installeren? En hoe sluit u alles aan? Neem bijvoorbeeld de
Mercuria. Deze warmtepomp is leverbaar in een all-electric en

Belangrijk om te realiseren is dat de Mercuria regeltechnisch

hybride uitvoering.

de ‘baas’ is. De eTwist sluit u daarom aan op de Mercuria
aansluitprint. Is ondersteuning van de Tzerra Ace nodig?

Bij een veel gebruikte hybride variant levert de Mercuria

De Mercuria berekent via de buitentemperatuur, COP en/of

warmte voor de lagetemperatuurverwarming. Hierbij wordt hij

energiekosten het moment waarop en of de cv-ketel warmte

ondersteund door een willekeurige cv-ketel, bijvoorbeeld de

moet leveren. Via een AAN/UIT-contact schakelt de Tzerra Ace

Tzerra Ace (max. 28 kW). Deze verzorgt ook het warm tapwater.

dan eventueel in.

Buitentemperatuursensor
eTwist

Tout

R-bus

Tzerra
Ace

R-bus

Mercuria
warmtepomp

Centrale verwarming

AL 2

Buitenunit

Sanitair warm water

Parameterinstelling
In de installatie- en gebruikershandleiding van de Tzerra Ace en de Mercuria vindt u uitgebreide informatie over alle softwarematige
instellingen. Hieronder noemen we een aantal te controleren en eventueel te wijzigen parameters.

Toestel

Instelling

Parameter

Mercuria

Maximale aanvoertemperatuur (lagetemperatuurverwarming).
Voor hogetemperatuurverwarming een zo laag mogelijk temperatuur bepalen.

> CP000

Tzerra Ace

Aanvoertemperatuur. Gelijk aan CP000 van de Mercuria.

> CP010*

Maximum ventilatortoerental tijdens cv bedrijf.
Aanpassen aan maximaal benodigd vermogen van de installatie.

> GP007

Pomp-nadraaitijd cv: 2 minuten.

> PP015

Maximum pomptoerental cv-bedrijf: 80%

> PP016

Minimum pomptoerental voor cv-bedrijf: 30%

> PP018

* Deze parameter is instelbaar met de Smart Service Tool in combinatie met de daarbij behorende app.

Maximale belasting instellen bij
Ace cv-ketels
De maximale belasting van de Ace cv-ketels kunt u verlagen
met parameter GP007. Daarmee past u het maximum
ventilatortoerental tijdens cv-bedrijf aan, wat zorgt voor een
gewijzigde gas-luchtverhouding. Gebruik hiervoor nooit beide
parameters GP017 en GP050. Deze bepalen niet de belasting
van het toestel.

Voorbeeld: Calenta Ace 25ds/28c

Belasting
(Hi) (kW)
Toerental van de ventilator (toeren/minuut)

Keteltype

1 - Minimumbelasting

2 - Fabrieksinsstelling*
Parameter GP007

3 - Maximale belasting

Calenta Ace 25ds

1900

5600

5600

Calenta Ace 28c

1900

4600

5600

Temperatuursensoren toepassen
bij Calenta Ace en Quinta Ace
Bij een nieuwe installatie, waar u een Calenta Ace en Quinta

Buitentemperatuursensor

Ace en een externe boiler plaatst, bestelt u uiteraard ook de

De buitentemperatuursensor is voor de nieuwe en de oude

benodigde temperatuursensor. Vaak is dit een dompelvoeler.

Calenta (Ace) en Quinta (Ace) gelijk. Deze wordt standaard
geleverd met een connector. Deze connector is ook los te

Als een externe boiler een boilerthermostaat heeft dan is het ook

bestellen.

mogelijk de connector afzonderlijk te bestellen.

Sensor

Artikelnr.

AF60 Buitentemperatuur sensor

Sensor

Artikelnr.

Boilertemperatuursensor, inclusief

7657329

connector
Losse connector voor boilersensor of

S100316

(inclusief connector)
Losse connector voor

7731327

buitentemperatuursensor

7731328

boilerthermostaat

Buitentemperatuursensor
+ Tout connector
Boilertemperatuursensor
+ Tdhw connector

Belangrijk om te weten is dat u voor de voorgangers van
de Ace-ketels, de Calenta en Quinta Pro, een ander type
boilertemperatuursensor moet toepassen: S43946.

Cv- en warmwatertemperatuur
instellen van Tzerra Ace
Warmwatertemperatuur

Aanvoertemperatuur

De gewenste warmwatertemperatuur kunt u instellen met

Ongeveer hetzelfde geldt voor de maximale

een parameterinstelling (DP070) en met de min-knop

aanvoertemperatuur. Ook deze kunt u instellen met een

op het bedieningspaneel. Het heeft de prioriteit om de

parameterinstelling (CP000) of met de plus-knop op het

temperatuur in te stellen op het bedieningspaneel; de

bedieningspaneel. Het instellen van de temperatuur op het

instelling DP070 wordt dan genegeerd.

bedieningspaneel wordt altijd begrensd door CP000.

Het is ook mogelijk het warmwaterbedrijf of de centrale verwarming uit te

2 x mintoets
of DP070

schakelen. Allereerst door via de hierboven beschreven methode de temperatuur
lager dan 1 in te stellen. Op het display staat dan ‘OFF’.
Daarnaast kunt u ook de hiervoor bestemde parameters aanpassen:
Centrale verwarming:

AP016 (0 = uitgeschakeld)

Sanitair warmwater:

AP017 (0 = uitgeschakeld)

Door via deze parameters het cv- of warmwaterbedrijf uit te
schakelen vervalt de mogelijkheid dit via het bedieningspaneel te
wijzigen.

2 x plustoets
of CP000

Remeha maakt het makkelijk
met Remeha Ontzorgt!
Remeha levert producten die vele jaren onopgemerkt en
ongestoord warmte moeten leveren. Hiervoor is het essentieel
dat specialisten de inspectie- en onderhoudsbeurten op de
juiste momenten uitvoeren. Als installateur kan Remeha u hierin
volledig ontzorgen.
Diverse pakketten
Een installateur kan de overeenkomsten van Remeha Ontzorgt!
met Remeha afsluiten. Zo is er onlangs een contract met een
installateur afgesloten voor 43 cv-ketels op Schiphol. Deze
worden allemaal door Remeha onderhouden. Afhankelijk van het
gekozen pakket voert Remeha diensten uit voor een vaste prijs

Aanvraag

per jaar.

Aanvraag van de overeenkomst bij uw accountmanager of
Remeha After Sales.

Staande ketels

› 5 jaar
› 10 jaar
› 15 jaar

Quinta Pro/Ace

›
›

Nulmeting

5 jaar

Remeha voert een nulmeting uit en brengt de gehele situatie

10 jaar

in kaart.
Contract
Het contract wordt opgemaakt en afgesloten met de
installateur
Werkzaamheden
Remeha neemt contact op wanneer er werkzaamheden
uitgevoerd moeten worden.

Kies je pakket

1.

Onderhoud basis

Dit pakket is gericht op

2.

Onderhoud extra

In dit pakket is zowel het

3.

Verplichte inspecties

Naast het onderhoud kennen

4.

All-in oplossing

Het All-in pakket is een

preventief onderhoud. Een

preventief als correctief

we in Nederland ook de

combinatie van pakket 2 en 3.

Remeha specialist zal ieder

onderhoud opgenomen. Dit wil

wettelijk verplichte inspecties.

Het doel van de All-in oplossing

jaar het periodiek onderhoud

zeggen dat wij het periodiek

uitvoeren aan de cv-ketel.

onderhoud uitvoeren maar

is om maximaal te ontzorgen.

ook de 2e lijns storingen en
reparaties.
Dit pakket bevat:
Dit pakket bevat:

Dit pakket bevat:

Dit pakket bevat:

Periodiek onderhoud

Periodiek onderhoud

EBI (Eerste bijzondere

Periodiek onderhoud

Noodzakelijk te

Reparaties

inspectie)

Reparaties

vervangen onderdelen bij

Benodigde onderdelen

PI (Periodieke inspectie)

Benodigde onderdelen

het standaard onderhoud

van zowel reparaties als

EBI gasleiding scope 7a

van zowel reparaties als

periodiek onderhoud

PI gasleiding scope 7a

periodiek onderhoud
EBI (Eerste bijzondere
inspectie)
PI (periodieke inspectie)
EBI gasleiding scope 7a

Voor meer informatie of het aanvragen van een overeenkomst
kunt u contact opnemen met aftersales@remeha.nl of uw
accountmanager.

PI gasleiding scope 7a

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

