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Talk about technics!

■

Waterzijdig inregelen van hybride systemen

■

Bedrijfsverzamelgebouw verduurzamen

■

Beveiliging tegen onderdruk

■

De servicemelding resetten

■

Toepassing groepenregelaar

Beste installateur/technicus,
Graag willen wij kennis delen. Wij zien kennis, naast

Los je de klacht op of de oorzaak van de klacht? Hoe,

ervaring, als een van de belangrijke fundamenten binnen

waarom en waarmee kun je een installatie hydraulisch

de installatiebranche. Eens per kwartaal sturen wij vanuit

inregelen en beter laten presteren? Wat verandert er in de

Remeha dit bulletin om jou op de hoogte te brengen van

comfortbeleving bij een bewoner bij het plaatsen van een

onze laatste ontwikkelingen, wijzigingen en handige tips.

nieuwe cv-ketel? Welke stappen zijn van belang bij een

De volgende vragen en praktijksituaties komen aan bod

separate temperatuurregeling? Lees mee.

in deze editie.

prof.remeha.nl

Waterzijdig inregelen

Inregelen van hybride systemen
Met de hybride warmtepompsystemen biedt de installateur zijn

Een bewoner ervaart dit gedrag vervolgens als een gebrek aan

klant het beste van twee werelden: het benutten van duurzame

comfort: het wordt gewoon niet lekker warm in huis. Met als

energie uit de buitenlucht en de zekerheid van een zeer zuinige

gevolg dat de thermostaat omhoog wordt gedraaid. Later zal

cv-ketel.

deze bewoner de installateur bellen met de klacht dat de energierekening hoger uitvalt dan verwacht.

‘Duurzame cascadeketelopstelling voor
bedrijfsverzamelgebouw’

Om de warmtepomp goed tot zijn recht te laten komen is het

mogelijk is. Bij een hoge watertemperatuur in de installatie maakt
de warmtepomp minder draaiuren met een lager rendement.
Dit heeft een negatieve invloed op het rendement (COP) van
de warmtepomp. Dit laatste gebeurt bij een te hoge retourtem-

“

Bij een hybride
installatie valt de meeste
winst te behalen!

“

belangrijk dat de watertemperatuur in de installatie zo laag

peratuur van het cv-water. Ook dan schakelt de warmtepomp
voortijdig uit.

Training

Verrijk je kennis met
Waterzijdig inregelen

Bedrijfsverzamelgebouw het Koningshof aan de Schipluiden-

Compacte installatie

laan in Amsterdam is begin dit jaar energetisch naar een hoger

Sjoerd Langereis (Account Manager bij Remeha) vertelt:

niveau getild. De bestaande cv-ketels in het ketelhuis hebben

“De Quinta Ace is het ideale cascade toestel voor dit soort

plaatsgemaakt voor veertien Remeha Quinta Ace gaswandketels

grotere installaties. Door het hoge vermogen kunnen nog

in cascade-opstelling, waarmee duurzaam verwarmd

compactere cascade installaties worden gerealiseerd.”

kan worden.
Door de lage uitstoot aan stikstofoxiden voldoet de Quinta
De oude opstelling in het ketelhuis bestond uit twee cv-ketels

Ace bovendien aan de MIA\Vamil eisen. Hierdoor kan een ﬂink

met voorzetbrander, met een gezamenlijk vermogen van 2 MW,

belastingvoordeel worden behaald. De MIA regeling geeft de

Hoe, waarom, en waarmee kun je een installatie hydraulisch

vertelt Steven Muijnen, projectcoördinator bij aannemer De

mogelijkheid om 27% van de investering voor een Quinta Ace

inregelen en beter laten presteren? Dit leer je tijdens de cursus

Bosman Bedrijven B.V. “Deze ketels waren zodanig verouderd,

installatie, af te trekken van de ﬁscale winst. En via de Vamil

“Waterzijdig regelen”.

dat er geregeld mankementen/storingen optraden. Daarnaast

regeling kan 75% van de investering op een willekeurig moment

waren de cv-ketels niet modulerend. Ze brandden altijd voluit,

worden afgeschreven.

Vanuit praktijkvoorbeelden willen we grip krijgen op dit toch

met een hoog gasverbruik tot gevolg.”

redelijk ingewikkelde onderwerp. Wat verandert er bijvoorbeeld

Doelgroep:

in de comfortbeleving van een bewoner, zodra je een moderne,

Servicemonteurs, servicetechnici

modulerende HR-ketel in de woning plaatst? Te vaak nog ervaart

Cursusduur:

latie afgelopen februari/maart dan ook vervangen door een

Beheerder: Boatex Beheer B.V.

een klant een vermindering van het comfort na het plaatsen van

1 dag

Remeha Quinta Ace cascade-opstelling. “In tegenstelling tot de

Aannemer: De Bosman Bedrijven B.V.

een nieuwe cv-ketel. Wordt dit veroorzaakt door de cv-ketel of

Toelatingsvoorwaarden:

oude cv-ketels hebben de nieuwe ketels juist een groot modulerend

Klimaatinstallaties: Wolf Klimaat Service BV, Remeha B.V.

door een installatie die niet waterzijdig is ingeregeld?

MBO-niveau met minimaal enkele jaren ervaring als service-

bereik, vertelt hij. “Alle veertien ketels kunnen teruggeschakeld

Sloopwerkzaamheden: Schero

monteur / servicetechnicus op het gebied van hedendaagse

worden tot twintig procent. Dit heeft een zeer positief eﬀect op

Isolatie leidingwerk: Domstad

HR-wandketels.

het gasverbruik in het Koningshof.”

Privaregeling: Coneco

Interesse?

Opleidingskosten:

Aanmelden kan via onze website

€ 225,00 (excl. BTW)

prof.remeha.nl/trainingen.

Nieuw!

Uit besparings- en comfortoverwegingen is de bestaande instal-

Bouwinfo

Keuring ketelhuis: Clysan Inspectie en Service B.V.

Warmwatertechniek

Denk aan beveiliging
tegen onderdruk

Servicemelding

Een geïmplodeerde
watertank. Dit wil je
echt niet!

Iedereen kent natuurlijk de inlaatcombinatie, die je in de koudwatertoevoer moet opnemen. De inlaatcombinatie verenigt drie
functies die zijn voorgeschreven in het waterwerkblad (WB) 4.4B
(zie kader): een terugstroombeveiliging, een beveiliging tegen te
hoge druk en een afsluiter. Wat we echter vaak vergeten is dat een
voorraadwarmwatertoestel in sommige gevallen ook een ‘beveiliging tegen onderdruk’ moet hebben. Hiervoor is het nodig om
een beluchter (anti-vacuümklep) te monteren. Daarmee voorkom
je dat het boilervat door een grote onderdruk implodeert. Deze
onderdruk kan bijvoorbeeld ontstaan bij het tappen van warm-

Tzerra Plus

water met gesloten afsluitkranen. Maar het kan ook ontstaan
als het boilervat op de bovenverdieping staat en de gebruikers
onderin het gebouw ﬂink gaan tappen.

Tzerra (Plus)

Een beluchter moet je aanbrengen op de warmwateruitgang
van de boiler. Let daarbij tijdens het ontwerp op de dimensione-

De servicemelding resetten

ring, en check bij inbedrijfsname of de beluchter daadwerkelijk
functioneert.

Twijfel je of het ontwerp van de installatie juist is? Neem dan
contact op met onze afdeling Sales Support. Het team van Sales
Support helpt je graag bij het selecteren van de juiste oplossing
voor ieder project.
E salessupport@remeha.nl T +31 (0)55 549 6940

Principeschema met
beluchter type DA.

De Remeha Tzerra (Plus) is bijzonder servicevriendelijk. Deze

Deze servicemelding moet je resetten, nadat de aangegeven

cv-ketel geeft zelf aan wanneer en welk onderhoud hij nodig

servicebeurt is uitgevoerd.

heeft, zowel via een periodiek oranje lichtsignaal op de ketel als

Ga hiervoor als volgt te werk:

via een daarvoor geschikte regelaar (zoals de Remeha eTwist,
iSense of qSense) in de woonkamer.

Voldoet de installatie aan NEN 1006?

Het moment waarop deze servicemelding verschijnt, berekent

1.

Haal de stekker van de ketel uit het stopcontact

2.

Wacht 20 seconden,

3.

Druk de reset-toets in en houd deze ingedrukt tot en

de besturingsautomaat. Afhankelijk van het gebruik van de ketel

met stap 6

verschijnt de eerste servicemelding uiterlijk drie jaar na instal-

4. Steek de stekker weer in het stopcontact,

latie van de ketel. De servicemelding geeft aan welke serviceset

5. De

Het installeren van een warmwaterinstallatie vraagt speciﬁeke

Voor onze warmwatertoestellen zijn de volgende

je moet gebruiken. In deze servicesets zitten alle onderdelen en

kennis van de toegepaste techniek en regelgeving. Een drink-

Waterwerkbladen in het bijzonder van toepassing:

pakkingen die nodig zijn voor de betreﬀende servicebeurt. Deze

6. Zodra

waterinstallatie moet voldoen aan de NEN 1006. De Waterwerk-

• WB 3.8 (Aansluiting en beveiliging van (gevaarlijke) toestellen)

door Remeha samengestelde servicesets (A, B of C) zijn verkrijg-

7.

bladen (te vinden op infodwi.nl/waterwerkbladen) zijn daarvan

• WB 4.4A (Warmtapwaterinstallaties: Leidingontwerp,

baar bij jouw leverancier van reserveonderdelen.

een uitwerking. Zodra je een installatie maakt volgens de be-

• WB 4.4B (Warmtapwaterinstallaties: beveiligingen)

aan de NEN 1006.

• WB 4.4C (Warmtapwaterinstallaties: zonne-energiesystemen)

melding wilt voorkomen. Bijvoorbeeld als je kort voor een
Als het tijd is voor een servicebeurt, dan

geplande onderhoudsbeurt een storing verhelpt en gelijktijdig

knippert de oranje statussignalering van de

het onderhoud meeneemt.

schoorsteenveger toets:

prof.remeha.nl

-toets groen oplicht, de reset toets loslaten

Het afmelden is gereed

Deze procedure pas je ook toe als je de volgende onderhouds-

wachttijden, toestellen en temperatuurregeling)

schrijvingen in de Waterwerkbladen, voldoet deze automatisch

-toets knippert eerst kort oranje, (± 2 seconden)

… daarna continu rood (± 13 seconden)

Toepassing c-Mix groepenregelaar

Twee verwarmingsgroepen

1

4. Instelling van de draaischakelaars

4

Stel de beide schakelaars voor de open-/
dichtkleppen in op stand 3: Thermische klep

5

(twee contacten met tweewegklep).
Met de c-Mix groepenregelaar (in dit voorbeeld) creëer je twee

De draaischakelaar voor de pompinstelling

open/dicht-groepen waarbij je beide groepen onafhankelijk van

hoef je niet in te stellen.

2

elkaar open of dicht kunt regelen. Veelgebruikte toepassingen
waarbij je twee groepen wilt kunnen regelen, zijn:
5. Draaischakelaars voor instelling pomp
1 en 2, met status-LEDs - (O)
Woning met praktijkruimte.

In dit voorbeeld hebben deze schakelaars geen

Dubbele woning.

functie.

Kantoor met werkplaats.
Separate badkamerverwarming.
6. Open-/dichtklep
Bij een dergelijk installatieontwerp gaat het
3

om een ruimteregeling met een kamer-

8

thermostaat geregelde ruimte. In dat geval
is het zinvol om een klep met een thermische
motor (tweedraads tweewegklep) toe te
passen. Vanwege het regelgedrag van de c-Mix
raden we het gebruik van veerbelaste kleppen af.
Let op: je sluit op de c-Mix alleen 230VAC
kleppen aan.

6
7
6

7.

Instelbaar drukverschilventiel

De toepassing van een instelbaar drukverschil3. iSense of eTwist

ventiel is een vereiste om doorstroming te

Wanneer je een principeschema opstelt van

In dit voorbeeld passen we de iSense toe. In

garanderen wanneer beide open-/dichtkleppen

de installatie die je ontwerpt, kun je installa-

veel gevallen kun je uiteraard ook de eTwist

gesloten zijn.

tiefouten eenvoudiger zichtbaar maken. Dit is

toepassen. Welke regelaar je toepast is afhanke-

belangrijk om eventuele comfortklachten, zodra

lijk van de klantwens. Kies je voor de iSense dan

die optreden, te kunnen verklaren aan de hand

is installatie- en regeltechnisch het maximale

8. Twee regelaars

van het ontwerp.

mogelijk. Kies je voor optimaal gebruikers-

Wanneer je twee groepen creëert, hebben

gemak en bediening met de smartphone dan

beide groepen een eigen regelaar. Elke groep

kies je natuurlijk voor de nieuwe eTwist.

moet namelijk de ruimtetemperatuur kunnen

1.

Principeschema

2. Knop ‘Save conﬁg’

prof.remeha.nl

meten. Gebruik je daarvoor de iSense, stel deze

Om er zeker van te zijn dat alle instellingen op

Vergeet niet bij toepassing van de iSense deze

dan in op ‘geen groepen’. Per iSense regel je

de c-Mix ook daadwerkelijk zijn opgeslagen,

te voorzien van batterijen (3x AA). Hierdoor

namelijk maar één groep.

druk je - voorafgaand aan het testen - de ‘Save

blijven ook de datum- en tijdinstelling behouden

conﬁg’ knop in. Ga altijd als volgt te werk: sluit

bij spanningsuitval of herstart van de c-Mix.

In de handleidingen voor de iSense

de bedrading aan, stel de draaischakelaars in,

en c-Mix vind je alle informatie die

druk de ‘Save conﬁg’ knop in en controleer

nodig is voor de juiste instellingen en

daarna de installatie op de juiste werking.

het voorkomen van installatiefouten.

Remeha

Wij willen jou zo snel mogelijk van dienst zijn.

T +31 (0)55 549 6969

Daarom graag extra aandacht voor onderstaande menuopties van het

E remeha@remeha.nl

huidige telefoonmenu.

Remeha B.V.

Het professional menu is rechtstreeks

Het rechtstreekse nummer voor storingen en technische

Marchantstraat 55

benaderbaar via 055-5496920

vragen bij geplaatste producten: 055-5496930

7332 AZ Apeldoorn

Keuze 1: Storingsmenu

Keuze 1: Wandketels

P.O. Box 32

Keuze 2: Spare Parts

Keuze 2: Staande ketels en warmtepompen

7300 AA Apeldoorn

Keuze 3: Sales support

Keuze 3: Warmwaterbereiders en overige producten

Keuze 5: Verkoop
Of kijk op prof.remeha.nl voor antwoorden op veelgestelde vragen.

the feeling
of warmth
Talk about technics voortaan digitaal ontvangen?
Wil je per e-mail op de hoogte blijven van onze laatste ontwikkelingen,
wijzigingen en handige tips? Meld je dan aan voor de e-mailnieuwsbrief

prof.remeha.nl

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

