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Beste installateur en technicus,
U heeft weer een nieuwe uitgave van Talk about Technics
in handen. In deze editie besteden wij aandacht aan de
Calenta Ace. Vanaf april is deze nieuwe ketel beschikbaar.
De Calenta Ace beschikt over een optionele, automatische
(bij)vulinrichting. Een nieuwe toepassing die we in deze
uitgave graag nader uitleggen.
Verder kunt u meer lezen over ketelvervanging met de
Quinta Ace Cascade en het aansluiten van de hydraulische
aansluitset bij de Gas 310/610 Eco Pro.

remeha.nl

Wij hopen u met deze uitgave weer nuttige informatie te
verstrekken om uw werkzaamheden met onze ketels nog
beter uit te voeren. Leest u mee?

Wij maken onderhoud steeds
gemakkelijker
De onderhoudsbeschrijving van Remeha-producten vindt

Bekijk de instructievideo

u uiteraard in de Installatie- en servicehandleiding. Stap

Veel van onze onderhoudstips verwerken wij ook in onze

voor stap beschrijven wij daarin de standaard inspectie- en

instructievideo’s. Bijvoorbeeld over hoe u de warmtewisselaar van

onderhoudswerkzaamheden.

de Avanta kunt vervangen. We vroegen aan één van onze ervaren
instructeurs om alle handelingen te demonstreren. De video’s zijn

Wilt u meer weten over het onderhoud? Volg dan één van de

echt de moeite van het bekijken waard.

servicetrainingen bij Remeha. Daar leert u, vooral ook door het
zelf te doen, precies hetgene dat belangrijk is. En ja, ook als u de

Bekijk de instructievideo op het YouTube kanaal van

training jaren geleden al hebt gevolgd, zult u er versteld van staan

Remeha. Scan de code of ga naar youtube.com/

hoeveel nieuwe tips wij u kunnen aanreiken.

RemehaBV.

Warmtewisselaar Avanta

Expansievat plaatsen?
In de retour natuurlijk!
Installeert u een combiketel in een installatie waarbij de aanvoer geheel van de
retour afgesloten kan worden (bijvoorbeeld bij toepassing van thermostaatkranen),
dan heeft u twee mogelijkheden. Of u monteert een bypassleiding óf u plaatst het
expansievat in de aanvoer cv-leiding.

Met het expansievat aan de zuigzijde van de pomp zit het
druk-nulpunt van de installatie ook aan de zuigzijde. De minimale
druk in de installatie wordt dan nauwelijks beïnvloed door de
opvoerhoogte van de pomp. Met het expansievat in de aanvoer
zou de druk aan de zuigzijde wel onder de atmosferische druk
kunnen komen, waardoor de installatie lucht kan aanzuigen. Een
expansievat in de aanvoer moet dan ook een hogere voordruk
hebben dan een expansievat in de retour. Bovendien wordt de
levensduur van het expansievat in de retour gunstig beïnvloed
door de lagere temperatuur.

Speciale aandacht voor de cascaderegelaar bij ketelvervanging
Remeha heeft al jaren de Rematic® MC in het programma. Dit

Stap 1

is een modulerende, weersafhankelijke regelaar voor maximaal
vijf cv-ketels in cascade. Het is ook een cascaderegelaar die bij
uitstek geschikt is om een cascadeopstelling met Quinta Pro’s
en/of Quinta Ace’s aan te sturen.
Esc

Gaat het om ketelvervanging in een bestaande installatie,
dan kunt u in veel gevallen de bestaande Rematic® MC weer
gebruiken. Houd daarbij wel rekening met de volgende
aandachtspunten.
•

Alleen Rematic® MC regelaars vanaf versie 1.4a zijn geschikt
voor onze huidige cv-ketels.

•

Deze versie is beschikbaar gekomen vanaf april 2005.

•

Een Rematic® MC met versienummer vanaf 1.4a kunt u zonder

Stap 2

problemen toepassen in een cascade met bijvoorbeeld de
Quinta Pro, Quinta Ace of een Gas 220 Ace.

Esc

Om te controleren of een Rematic® MC over de juiste versie
beschikt, kunt u de stappen hiernaast uitvoeren. De Rematic® MC
regelaar is voorzien van een bedieningspaneel met lcd-scherm en
vier toetsen. Bedien achtereenvolgens de toetsen die hiernaast
geel zijn aangegeven.
Stap 3
De Rematic® MC vanaf versie 1.4a is geschikt voor de huidige
Remeha cv-ketels. Heeft u een Rematic® MC van vóór april 2005
met een versie lager dan 1.4a dan moet u deze vervangen bij
plaatsing van nieuwe ketels. Updaten van de versie is helaas niet
mogelijk.

Esc

Stap 4

Esc

Stap 5

Esc

Aanvullende beveiliging
in aansluitset bij Gas 310 Eco Pro
De NEN-EN 12828 beschrijft een aantal
aanvullende beveiligingen voor het veilig
functioneren van verbrandingstoestellen
met een vermogen van > 300 kW. In
de norm staan meerdere opties om te

Gas 310 Eco Pro

voldoen aan de gestelde beveiliging.
Eén van die opties is het toepassen
van een maximaaltemperatuur en
waterdrukbewaking. Deze aanvullende
beveiligingen kan Remeha als
optie leveren bij de aansluitset
(artikelnummer 100016229, Gas 310 Eco
Pro 1x / Gas 610 Eco Pro 2x).
In de aanvoerleidingen plaatst u voor
deze beveiligingen een speciaal passtuk.
Hierop kunt u dan lagedruk-, hogedruken maximaaltemperatuurbewaking
monteren. Sluit deze aan conform het
installatievoorschrift (zie foto hieronder).
Als u ze zo plaatst, voldoet de installatie
aan de norm NEN-EN 12828 en NEN
3028. Raadpleeg de documentatie bij het
product voor meer detailinformatie over
de montage.

In serie aangesloten
beveiligingen
(aarde-aansluiting
niet weergegeven).

Gebruik de normaal
gesloten contacten
van de beveiligingen.

3
1

2
1

Storing E39 als
contact opent.

3
1

3x drukbewaking / 1x maximaaltemperatuurbewaking

Lagedrukbewaking 0,8 bar

Hogedrukbewaking (2x)
Deze instellen op 0,2 bar
onder de maximale druk
van het overstortventiel.
Maximaaltemperatuurbewaking 108 C

Aansluiting overstortventiel
De hierboven genoemde waterdruk en
temperatuur zijn advieswaarden. Deze kunt
u, afhankelijk van de installatie, handmatig
instellen.
U sluit de beveiligingen aan op de
blokkerende ingang (BL) van de cv-ketel.
De cv-ketel heeft een blokkerende
ingang (BL) met daarop een draadbrug
aangesloten. Dit is een potentiaalvrij
contact. Als dit contact wordt verbroken,
schakelt de cv-ketel uit of wordt
vergrendeld. Deze blokkerende BL-ingang
kunt u, indien gewenst, toepassen in
combinatie met een rookgasthermostaat
of een andere beveiliging. Ook deze
worden dan in serie verbonden met de
hierboven genoemde beveiligingen.
Afhankelijk van de situatie kunt u
vervolgens parameter P35 instellen op:
1 = Blokkering zonder vorstbeveiliging
2 = Blokkering met vorstbeveiliging
3 = Vergrendeling met vorstbeveiliging
(alleen pomp)
In alle gevallen stopt de ketel zodra één
van de beveiligingen wordt aangesproken.
Wij adviseren om deze parameter
op 3 in te steIlen. Wordt dan één van
de beveiligingen aangesproken, dan
vergrendelt de Gas 310 Eco Pro. Dit is op
het display herkenbaar aan de melding
E39. Na het wegnemen van de oorzaak
kunt u het systeem weer in bedrijf
nemen. Eerst door het, voor zover nodig,
handmatig uitvoeren van een reset van
de afzonderlijke veiligheidscomponenten.
Vervolgens kunt u de Gas 310 Eco Pro weer
in bedrijf nemen door het bedienen van de
Reset-toets.

Remeha introduceert unieke,
automatische (bij)vulinrichting
Remeha heeft op de VSK-beurs de nieuwe Calenta Ace en de

Bijvullen van een cv-installatie

Tzerra Ace gepresenteerd. Voor beide ketels leveren wij als

Met bijvullen bedoelen we het weer op druk brengen van de

accessoire een automatische (bij)vulinrichting. Dit kan als losse

cv-installatie als de waterdruk te laag wordt. Afhankelijk van de

unit, die u direct onder de ketel monteert, of als onderdeel van

gekozen parameterinstelling op de ketel of in de eTwist app kunt

een montageframe.

u zelf bepalen of het bijvullen volledig automatisch opstart of
semiautomatisch.

Het automatische vulsysteem controleert de ingestelde druk op
de installatie en vult bij wanneer nodig. Zodra dit te kort achter

Kiest u voor automatisch? Dan heeft de gebruiker er geen

elkaar plaatsvindt, krijgt u als klant een waarschuwing via de

omkijken naar. Hij krijgt alleen een bevestiging op de eTwist en via

eTwist of de daarbij behorende app.

de eTwist app dat zijn installatie succesvol is bijgevuld.

Schematisch weergave
Sanitair koud leidingwatercircuit.

U en uw klant kunnen ook voor semiautomatisch bijvullen kiezen.
Dit betekent dat het vullen pas begint als de gebruiker dit
bevestigt met het indrukken van een toets op het display van de
ketel. Of door via de eTwist of de eTwist app opdracht voor het

Retour cv-watercircuit.

bijvullen te geven.

Open verbinding (‘luchtkamer’)

Veiligheid voor alles

volgens norm NEN-EN 1717:
bescherming tegen verontreiniging

Gedurende het vullen en bijvullen zijn een aantal beveiligingen

van drinkwater in waterinstallaties en

actief. Een te grote afname van de waterdruk in een te korte

algemene eisen voor inrichtingen ter

periode kan duiden op een lekkage. Dit geldt ook als het vullen

voorkoming van verontreiniging door

of bijvullen te lang duurt. Deze situaties worden gemeld op het

terugstroming.

display van de cv-ketel, op de eTwist en via de eTwist app, zodat
de gebruiker kan ingrijpen.
Wit u meer weten over de werking van het automatische
vulsysteem van Remeha?
Volg dan onze e-learning op Mijn Remeha
door in te loggen op https://mijnremeha.nl/.
Of scan de QR code hiernaast.

Vullen cv-installatie
Het vullen van een installatie gebeurt semiautomatisch. Dit
betekent dat het vullen pas begint wanneer u ter bevestiging

Mijn Remeha is het nieuwe, alles-in-één platform van Remeha.

een toets indrukt op het display. U hoeft nooit bang te zijn dat

Aanmelden voor dit platform geeft u vele voordelen:

het vullen ‘zomaar’ gebeurt. Het semiautomatisch vullen start

•

Online cv-ketels registreren voor garantie.

op na iedere spanningsonderbreking of detectie van nieuwe

•

Spaarpunten verzilveren in de Remeha cadeaushop.

besturingsprinten. In de praktijk dus vooral bij het in bedrijf

•

Gemakkelijk en snel een Onderdelen Garantie Plan afsluiten.

nemen van de cv-ketel of na de uitgevoerde onderhouds-

•

Gratis toegang tot e-learning modules.

of servicewerkzaamheden.

Project in Beeld

Beter Wonen IJsselmuiden
Eria Tower + 4,5 kW warmtepomp

Beter Wonen IJsselmuiden verhuurt zo’n 1.100 woningen

Bekijk het project

in IJsselmuiden en omgeving. In december 2017 zijn in 10

door de QR code te

nieuwbouwwoningen warmtepompen van Remeha geplaatst.

scannen of kijk op

Er is in dit project gekozen voor de Eria Tower + 4,5 kW

http://bitly.nl/s8ﬁM

warmtepomp.
Beter Wonen had al eerder het plan om woningen te
verduurzamen. Met de komst van dit nieuwbouwproject leek
dit een geschikt startmoment. Doelstelling van dit project was
met name het realiseren van duurzame nieuwbouw met lage
woonlasten voor de bewoners. Voorwaarde voor Beter Wonen
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was haar bewoners wel een hoog wooncomfort te bieden. Met de
keuze voor de Eria Tower is dit zeker gelukt. De bewoners zijn erg
tevreden over de nieuwe manier van energielevering. Het zorgt
wel voor wat gewenning, zoals het koken op inductie in plaats
van op gas.
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De woning voorziet in grote mate in haar eigen energiebehoefte.

REALISATIE

Hierdoor dragen de bewoners ook bij aan een duurzame

2017

oplossing voor de levering van de energie.
De samenwerking met Remeha kenmerkt zich met name als

GEPLAATST

oplossingsgericht en meedenkend. Kortom: een mooi innovatief

10x 10x Eria Tower

project dat mede mogelijk is gemaakt door Beter Wonen,

10x 4,5 kW warmtepomp

HulstFlier en Remeha.
Succesvol verloop

Eria Tower

HulstFlier Installateurs was erg verheugd om mee te werken aan
dit project. HulstFlier is een totaalinstallateur waar duurzaamheid
en milieubewustzijn centraal staat.
De installateur heeft nog niet eerder een warmtepomp van
Remeha geplaatst. Maar omdat de ervaringen met Remeha
goed zijn had zij hier alle vertrouwen in. De selectie van de juiste
warmtepomp heeft Remeha vol verve op zich genomen.
“Na een warmteverlies berekening heeft Remeha deze
warmtepomp geselecteerd. Daarnaast is dit een mooie compacte
warmtepomp, omdat het een all-in-one warmtepomp is”, aldus
Nico Jonker, HulstFlier.
“Door plaatsing van de warmtepomp kunnen we woningen
Er waren kleine opstartproblemen. Deze zijn samen opgelost

zonder gasaansluiting opleveren. In combinatie met de

waardoor er in IJsselmuiden een mooi nieuwbouwproject staat

zonnepanelen voorziet de woning grotendeels in de eigen

dat klaar is voor de toekomst.

energiebehoefte.”
De heer A. Huisman, Beter Wonen IJsselmuiden

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

Talk about Technics voortaan 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

