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Beste installateur en technicus,
U heeft weer een nieuwe uitgave van Talk about
Technics in handen. In deze eerste editie van 2019
besteden wij aandacht aan veel voorkomende
vraagstukken. Zo is er de mogelijkheid om de
nieuwe Remeha Quinta Ace 45-115 aan te sluiten op
de Aqua Cella. We geven u daarvoor advies over
de parameterinstellingen.
Verder geven we gehoor aan de vraag voor een
overzicht met parameters voor de vertrouwde
Calenta, Tzerra en Tzerra Plus als ook de
overeenkomstige parameters voor de Calenta Ace
remeha.nl

en Tzerra Ace. We behandelen in deze uitgave een aantal
verschillen tussen de eTwist en de iSense thermostaat en
de spare parts voor de eSmart besturing.
Wij hopen u met deze Talk about Technics weer nuttige
informatie te verstrekken om uw werkzaamheden met onze
producten nog beter uit te voeren. Leest u mee?

Quinta Ace 45-115 combineren
met de Aqua Cella oplaadboiler
De Remeha Aqua Cella is een indirect gestookte oplaadboiler.
Er zijn meerdere mogelijkheden om een Quinta Ace 45-115
aan te sluiten op de Aqua Cella. Voor een daarvan maakt u
gebruik van een driewegklep. Bij warmwatervraag schakelt de
driewegklep om van het cv-circuit naar de boiler.
Omschakelen van cv naar warmwater
met driewegklep
U sluit de driewegklep aan op de CB-08 print. Deze vindt u in

Benodigd
- CB-08 driewegklep-print. In
deze set zit geen 24VAC
of 230VAC driewegklep
en aansluitbox.

Artikelnr.

7721953

Aansluiting Calenta Ace
(Tdhw klem)

Elektrisch aansluiten
Om de Quinta Ace van cv- naar warmwaterbedrijf te
laten omschakelen, biedt de Aqua Cella een potentiaal vrij
relaiscontact aan. Zodra de watertemperatuur van de Aqua
Cella onder de ingestelde waarde komt, sluit dit contact en
levert de Quinta Ace 45-115 warm water.

Keuze

Aansluiting Aqua Cella

Eén van deze
twee. Met
of zonder
driewegklep

- CB-08 driewegklep-print.
Deze set bevat een 230VAC
driewegklep en aansluitbox.

7705818

- Blauwe Tdhw connector

7667410

De driewegklep sluit u aan op de 230VAC of 24VAC aansluiting
van de CB-08 print. De werkingsrichting van de driewegklep is
eenvoudig om te draaien.

een optionele aansluitbox aan de binnenzijde van de Quinta Ace
45-115.

- Extra energiezuinige,
modulerende pomp
Quinta Ace 45 en 65.

Hydraulisch schema

- Extra energiezuinige,
modulerende pomp
Quinta Ace 90 en 115.

U kunt de poorten A en B inverteren.

Altijd nodig

230VAC: door de draad onder klem D te
verplaatsen naar klem C.
S101614

24VAC: door draden op klemmen

Eén van deze
twee. Afhankelijk
van het type
Quinta Ace

N en L om te wisselen.

7608398

U sluit de pomp aan op de bekabeling in de
aansluitbox van de Quinta Ace. Links vindt u de
230VAC voedingskabel (X81 X81), rechts de kabel
van het PWM toerental (X116a X112).

Afsluiter
Regelafsluiter
Keerklep
Circulatiepomp
Aftapkraan
Trechter

Parameterinstelling Quinta Ace 45-115
Wilt u de Quinta Ace 45-115 goed laten samenwerken met de Aqua Cella, dan adviseren we de volgende
parameterinstelling over te nemen.

Instelling

Parameter

Waarde

Menulocatie

Aftapkraan

Warmwatertemperatuur Tset

DP070

65 °C

DHW/SWW

Reduceer (indien nodig)

Aanvoersetpunt verhoging voor
externe boilertank

DP005

10 °C

DHW/SWW

Type groep

CP020

1 = Direct

Type warmwaterbereider
warmwater

DP140

1 = Solo

Beluchter

ADV

CIRC A

Overstop
Driewegklep

DHW/SWW

ADV

Parameters Calenta Ace

Parameters Tzerra Ace

Het kan soms even zoeken zijn naar de juiste parameters. Verschillende keren kregen

Let wel op dat de functionaliteit van de
‘Ace-parameters’ in sommige gevallen
enigszins is gewijzigd ten opzichte van de
voorgaande ketelseries. Raadpleeg
daarom altijd de installatiehandleiding
voor meer gedetailleerde informatie.

De ADV parameters kunt

wij de vraag of we een overzicht konden samenstellen met daarin de parameters van de

u wijzigen als u een Smart

vertrouwde Calenta, Tzerra en Tzerra Plus ten opzichte van de overeenkomstige parameters

Service Tool aansluit op de

van de Calenta Ace en Tzerra Ace. Aan dit verzoek geven wij graag gehoor.

Tzerra Ace eSmart besturing.

De ADV parameters vindt u in het servicemenu, na de laatste parameter.

Parameter

Calenta
Combi toestellen

Calenta Ace Combi toestellen
Menulocatie

Aanvoertemperatuur: Tset

P1

CP000

CIRC A

Temperatuur SWW: Tset

P2

DP070

DHW/SWW

Cv-functie activeren

P3

AP016

CU-GH08

Warmwaterfunctie activeren

P3

AP017

CU-GH08

Aanvoertemperatuur: Tset

P1

CP000

ECO stand

P4

DP200

DHW/SWW

Temperatuur SWW: Tset

P2

DP070

Anticipatieweerstand

P5

-

Cv-functie activeren

P3

AP016

Pompnadraaitijd CV

P7

PP015

CU-GH08

P3

AP017

P17

GP007

CU-GH08

ADV

Warmwaterfunctie activeren

Maximum toerental van de ventilator (CV)
Maximum toerental van de ventilator (SWW)

P18

DP003

DHW/SWW

ADV

ECO stand

P4

DP200

P19 / P20

GP008

CU-GH08

ADV

Pompnadraaitijd CV

P5

PP015

Starttoerental

P21

GP009

CU-GH08

ADV

Maximum toerental van de ventilator (CV)

P17

GP007

Minimum waterdruk

P22

AP006

CU-GH08

Maximum toerental van de ventilator (SWW)

P18

DP003

Maximum aanvoertemperatuur systeem

P23

-

Minimum toerental van de ventilator (CV + SWW)

Instelpunten van de stooklijn

P25 / P26 / P27

Parameter

Minimum toerental van de ventilator (CV + SWW)

CP210 / CP230

CIRC A

CP240

CIRC A

ADV

Minimale pompsnelheid CV-bedrijf

P28

PP018

CU-GH08

ADV

Maximale pompsnelheid CV-bedrijf

P29

PP016

CU-GH08

ADV

Temperatuur vorstbeveiliging

P30

AP080

CU-GH08

Aansturing driewegklep

P34

DP007

DHW/SWW

Keteltype

P35

-

Functie blokkerende ingang

P36

AP001

P37 / P38

Gasklep schakeltijd
Functie storingsrelais
GPS aangesloten

P41

GP010

CU-GH08

WTW aangesloten

P42

EP000

SCB-09

Fase detectie lichtnet

P43

-

Servicemelding

P44

AP010

CU-GH08

Service bedrijfsuren

P45

AP011

Service branduren

P46

Detectie aangesloten uitbreidingsprinten

Vrijgavefunctie

Fabrieksinstelling

Tzerra
Combi toestellen

P19 / P20

Tzerra Ace Combi toestellen
Menulocatie

GP008

Starttoerental

P21

GP009

Minimum waterdruk

P22

AP006

Maximum aanvoertemperatuur systeem

P23

-

P25 / P26 / P27

CP210 / CP230

Instelpunten van de stooklijn

CP240
Minimale pompsnelheid CV-bedrijf

P28

PP018

CU-GH08

Maximale pompsnelheid CV-bedrijf

P29

PP016

AP008

CU-GH08

Temperatuur vorstbeveiliging

P30

AP080

P39

AP003*

CU-GH08

Setpuntverhoging boiler

P32

DP005

P40

EP018 / EP019

Aansturing driewegklep

P34

DP007

Keteltype

P35

-

Functie blokkerende ingang

P36

AP001

Minimum gasdrukschakelaar

P37

GP010

CU-GH08

Gasklep schakeltijd

P39

AP003*

AP009

CU-GH08

Servicemelding

P41

AP010

AD

AD

CU-GH08

Service bedrijfsuren

P42

AP011

DF/DU

CN1/CN2

CU-GH08

Service branduren

P43

AP009

Detectie aangesloten uitbreidingsprinten

AD

AD

DF/DU

CN1/CN2

* Alleen instelbaar in combinatie met een SCB-09 uitbreidingsprint
Let wel op dat de functionaliteit van de ‘Ace-parameters’ in
sommige gevallen enigszins is gewijzigd ten opzichte van de
voorgaande ketelseries. Raadpleeg daarom altijd de
installatiehandleiding voor meer gedetailleerde informatie.

SCB-01
ADV

Fabrieksinstelling

* Alleen instelbaar in combinatie met een SCB-09 uitbreidingsprint

Verschillen in
klokprogramma’s voor
eTwist en iSense

Nieuws over de eTwist app
Eind 2017 gaf Microsoft aan dat ze stopt met de verdere
ontwikkeling van Windows 10 Mobile. Dit betekent dat
gebruikers van Windows 10 Mobile vanaf 10 december
2019 niet langer in aanmerking komen voor gratis nieuwe

Een belangrijk onderscheid tussen de iSense

beveiligingsupdates, niet-beveiligingshotfixes, gratis

en de eTwist is natuurlijk dat deze laatste een

ondersteuningsopties of online technisch inhoudelijke

slimme thermostaat is. Dat wil zeggen dat de

updates van Microsoft.

gebruiker via een app snel en eenvoudig de
temperatuur in een woning kan regelen.
Er is echter nog een belangrijk verschil.

Helaas dwingt dit Remeha te stoppen met de verdere ontwikkeling

Klokprogramma
opnieuw instellen na:

Combinatie
regelaar + cv-ketel

Programmeert u een klokprogramma in
de iSense, dan wordt dit klokprogramma
opgeslagen in de iSense zelf. De eTwist
doet dit anders. Deze regelaar ‘bewaart’ het

eTwist + Calenta Ace
of Tzerra Ace

de eSmart besturing (de branderautomaat) van
Een gebruiker merkt daar helemaal niets van.
Voor u als installateur is dat echter belangrijk om
te weten. In een aantal gevallen zal u namelijk het

eTwist-app kunnen hem wel blijven gebruiken. Echter zonder dat
deze nieuwe updates krijgt. Ook zal de eTwist Windows 10 app niet

Vervanging van de eSmart
besturing van de ketel of als
deze terug is
gebracht naar de
fabrieksinstellingen (door
opnieuw de CN1/CN2 code in

klokprogramma niet zelf, maar slaat deze op in
de ketel of de gateway.

van de eTwist-app voor Windows 10. Gebruikers van deze

eTwist + Gateway + Calenta
of Tzerra

Vervanging van de gateway

iSense + Calenta of Tzerra

Vervanging van de iSense

langer beschikbaar zijn in de Windows Store.

Uiteraard blijft de eTwist-app wel voor de iOS en Android
platformen beschikbaar, en blijven we deze
doorontwikkelen en up-to-date houden.

klokprogramma opnieuw moeten instellen.

Update voor spare parts
van de eSmart besturing
Naast de Tzerra Ace en de Calenta Ace is de Remeha Ace-familie
alweer even geleden uitgebreid met de Quinta Ace 45-115.
Zowel de Calenta Ace als de Quinta Ace 45-115 beschikken over
dezelfde eSmart besturing; de GH08.
Ongeveer gelijktijdig met de introductie van de Quinta Ace 45-115
heeft het spare part van deze GH08 een update gekregen. Daardoor
is deze ook geschikt voor de GH08.
Even opletten dus als je een print vervangt:
De CU-GH08 heeft een nieuw artikelnummer gekregen:
7726804. Deze is geschikt voor zowel de Calenta Ace als de
Quinta Ace 45-115.
De CU-GH08 met artikelnummer 7665195 is komen te vervallen.
Deze versie is echter vanaf revisie 8 (REV.08) ook geschikt voor

Wijziging in het
Remeha Retourportal

Alle eSmart besturingsprinten op een rij gezet:

Eind 2018 is het proces om onderdelen retour te sturen naar
Remeha gewijzigd. Via uw ‘Mijn Remeha’-omgeving kunt u nu

Calenta Ace

CU-GH08

7726804

Quinta Ace 45-115

CU-GH08

7726804

Quinta Ace 160

CU-GH06

7718238

Gas 220 Ace

CU-GH06

7718238

Tzerra Ace

CU-GH09

7694001

Een snellere afhandeling van uw retourzending.

Eria Tower

EHC-04

7646936

U ontvangt updates over de status van de retourzending(en).

Mercuria

EHC-04

7646936

Een duidelijk overzicht van al uw retouronderdelen.

Neptuna

EHC-05

7684855

gemakkelijk al uw retourzendingen aanmelden en opsturen. Deze
nieuwe werkwijze geeft u vele voordelen:
U wordt vooraf geïnformeerd of uw retour in aanmerking komt
voor garantie. Dit voorkomt onnodig logistieke handelingen.

zowel de Calenta Ace als de Quinta Ace 45-115.
CU-GH08 met een lagere revisie is alleen geschikt voor de
Calenta Ace.

Hoe werkt het?
De Remeha Retourportal is bereikbaar via uw
‘Mijn Remeha’-omgeving.
Login met uw account via mijnremeha.nl en ga naar
het tabblad ‘Service’.

Zo herkent u de juiste versie. Op het etiket van de verpakking is
het artikelnummer duidelijk zichtbaar aangegeven.

Nog geen inloggegevens of uw inloggegevens vergeten?
Vraag uw persoonlijke inloggegevens aan via ‘Nieuwe

Vervolgens kiest u voor ‘Artikelen retour sturen’.

gebruiker’ of kies ‘Inloggegevens vergeten’ op mijnremeha.nl.

Artikelnummer zoeken
Vind nu snel en eenvoudig het
artikelnummer van Remeha spare parts
op onze website.

Zoek op het toestel en/of omschrijving
en u vindt naast het artikelnummer ook
een afbeelding en de PDF onderdelen
tekening.
Artikelen kunt u bewaren en exporteren
naar een handig lijstje in excel. Deze
kunt u doorsturen aan de groothandel.

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.

Ga naar Remeha.nl/zoekartikel of via
het menu van de scan-app.

Trainingstool in een nieuw jasje!
We hebben de trainingen voor het
aanmelden van trainingen vernieuwd.
Remeha ziet trainingen van technici
als onderdeel van onze producten.
Graag nodigen we u uit in ons
trainingscentrum met ruime
praktijkmogelijkheden waar u zowel
theoretisch als praktisch getraind
kunt worden. Ga naar Remeha.nl/
trainingen om u aan te melden.

the feeling
of warmth
remeha.nl

