


Rick Bruins
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Welkom!

• Stel gerust vragen in de chat

• Geef je mening in de polls 

• Presentatie sturen we na afloop
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CHATBOX

POLLS

VIDEOSCHERM
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stellen

Samenvatting
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In 2050

85% bestaand
15% nieuwbouw

Huidige markt

Kennis en 
groeipotentieel

Verduurzaming

‘Afwachtende’ 
consument

De uitdagingen van de energietransitie



Waarom hybride?
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De voordelen van hybride
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Haalbaar & eenvoudig

Betaalbaar & 
korte terugverdientijd

Realistisch en klaar
voor de toekomst



Voor welke woning is een hybride geschikt?
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Marijn Beekman
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Hybride warmtepomp Elga Ace

• Elga Ace = hybride = Elektricteit & gas

• Cv-ketel als naverwarmer

• Maximaal 70°C naar cv (met naverwarmer)

• Twee vermogens

• 4 kW

• 6 kW

• Split (F-gassen)
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Voor welke woning is een hybride geschikt?
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Voor welke woning is een hybride geschikt?

Afgiftesystemen

• 90°C – 70°C

• 80°C – 60°C

• 70°C – 50°C

• 60°C – 40°C

• 55°C – 45°C

• 50°C – 40°C

• 40°C – 30°C

• 35°C – 30°C

Geen hybride of all-electric mogelijk Hybride All-electric



Elga Ace

Technische specificaties
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Prijzen en subsidie Elga Ace

Bruto prijs

• Elga Ace 4: € 2.675,- bruto, excl. btw

• Elga Ace 6: € 3.425,- bruto, excl. btw

Subsidie

• Elga Ace 4: € 1.600,- incl. btw

• Elga Ace 6: € 1.800,- incl. btw
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De voordelen van de Elga Ace op een rij



Hoe werkt het?
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Warmte tegen de
laagste energiekosten
Door de slimme regeling is onze Elga

Ace zo in te stellen dat deze de 
energiebron aanspreekt die zorgt voor 

de laagste energiekosten.



Elga Ace

Warmte voor de laagste energiekosten
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Tools verkoop Elga Ace

Besparingstool
• Altijd Elga Ace 4 en Elga Ace 6

• Voorkeur voor 4 of 6 gezien situatie

Selectietool
• Elga Ace binnen en buitenunit

• eTwist

• Opstellingsconstructies

• Magneetfilter

• Buffervaten

• Condensvoeler
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Hoe werkt het?
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Compact
Door zijn compactheid en 
lage gewicht is het toestel 
makkelijk te tillen en te 

plaatsen.
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Elga Ace

Krachtig en compact

Tzerra Ace
55 x 37 x 27 cm

(h x b x d)
17,5 kg

Elga Ace
49 x 27 x 22 cm

(h x b x d)
16 kg
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Installatie

Aansluiten zonder fouten
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Elga Ace links of rechts van de cv-ketel: geen probleem



Wat is er nodig?

Ontwerp
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• Opstellingsconstructie buitenunit

• Koudemiddelleidingen

• 3-Polige werkschakelaar buitenunit

• Kabel binnenunit-buitenunit (4 * 1,5 mm²)

• 230 Volt voeding binnenunit via wcd (Elga 4, 8 A)

of werkschakelaar (Elga 6, 13 A)

• Signaalkabel (2 * 0,35 mm²)
• Buitenvoeler naar binnenunit
• Binnenunit naar cv-ketel
• Thermostaat naar binnenunit (optie)

• Antenne (meegeleverd)

Wat is er nodig?

Ontwerp
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• CV-leidingen en koppelingen

• Afgiftesysteem aan Elga (22 mm)

• Cv-ketel aan Elga (22 mm)

• Waterfilter (zeeffilter meegeleverd)

• Opties

• Magneetfilter

• Signaalkabel van regeling naar Elga Ace 
(thermostaat of regeling per vertrek)

• Buffervat en by-pass

• Condensvoeler

Wat is er nodig?

Ontwerp
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Hoe werkt het?
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Met ieder
cv-ketel

Door de mogelijkheid 
voor zowel OpenTherm
als aan-uit aansturing is 

de Elga Ace toe te passen 
met elk merk cv-ketel.



De Elga werkt met ieder merk en type ketel dat met 
OpenTherm of aan/uit gestuurd kan worden.
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Buitenvoeler

of

OpenTherm

Aan/Uit

Elga Ace

Met iedere CV-ketel



Hoe werkt het?
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Optimale inzet 
warmtepomp en cv-ketel
Elga Ace stuurt de cv-ketel als enige in de 
markt aan met OpenTherm, waardoor de 
warmtepomp optimaal wordt ingezet. De 

cv-ketel produceert nooit meer warmte dan 
nodig is.



Ontwerp

Optimale inzet warmtepomp en cv-ketel
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Ontwerp

Manier van regelen
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Weersafhankelijke basis

• Bijv. met thermostaatkranen of andere 
niet-gekoppelde regeling per vertrek

• Aandacht voor voldoende flow en vrije 
systeeminhoud



Ontwerp

Manier van regelen
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eTwist

• Correctie op stooklijn 
(binnentemperatuurinvloed 
instelbaar)

• Op afstand instelbaar

• Klokprogramma’s

• Verwarmen en koelen



Ontwerp

Manier van regelen
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OpenTherm thermostaat

• Regelen op gewenste watertemperatuur (aanvoer) 
vanuit de thermostaat

• Gedrag Elga Ace is afhankelijk van 
regelkwaliteit thermostaat

• Verwarmen en koelen (als thermostaat geschikt is)



Ontwerp

Manier van regelen
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Aan/uit (weersafhankelijk)

• Bij voorkeur alleen verwarmen

• Bij vrijgave door thermostaat: 
weersafhankelijk verwarmen

• Geen correctie stooklijn



Ontwerp

Manier van regelen
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Adviesinstellingen



Elektrisch aansluiten: 
buitenvoeler, 
thermostaat en 
cv-ketel
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Installatie

Binnenunit elektrisch aansluiten
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Installatie

Binnenunit elektrisch aansluiten
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Kabels invoeren (thermostaat, ketel, buitenvoeler)



Installatie

Binnenunit elektrisch aansluiten
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Zomer-winter-contact
Ketelaansturing A = Aan/Uit

B = OpenTherm
C = 0 – 10 Volt

Buitentemperatuurvoeler
Thermostaat / Room unit / eTwist

A
B C

1

2
3

4

1

2

3

4

EHC-07 printCB-12
print



Installatie

Binnenunit elektrisch aansluiten
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Buitenvoeler en thermostaat



Installatie

Binnenunit elektrisch aansluiten
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Cv-ketel aansluiten

Ketel-contact X2 of X5 aansluiten
OpenTherm = voorkeur



Overige elektrische 
aansluitingen
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Installatie

Binnenunit elektrisch aansluiten
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Voeding buitenunit
Elga 6: voeding 
rechtstreeks op 

groep,
16 Ampere
afzekeren

Elga 4: voeding via 
wandcontactdoos,

tenminste 8 Ampere
beschikbaar



Installatie

Binnenunit elektrisch aansluiten
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Voeding buitenunit

Voeding naar buitenunit invoeren Voeding buitenunit aansluiten
in binnenunit



Installatie

Binnenunit elektrisch aansluiten
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Antenne aansluiten

Display verwijderen

Antenne aansluiten



Aandachtspunten 
afgiftesysteem: 
volumestroom en 
systeeminhoud
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Ontwerp

Manier van regelen

48

• Minimale flow

• Afvoeren van warmte/koude

• Groepen open, by-pass, buffer

• Minimale vrije systeeminhoud

Groepen open of buffer voor

traagheid t.b.v.:

• Capaciteit voor ontdooien

• Anti-pendel maatregel
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Hoe werkt het?
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Eenvoud en snelheid
Ingebouwde verdeler en sensoren 

zorgen samen met andere 
slimmigheden voor een snelle en 

eenvoudige installatie.



Elga Ace

Snelle installatie

• Ingebouwde open verdeler.

• Temperatuursensoren 
ingebouwd.

• Geen terugslagkleppen nodig. 

• Ingebouwde automatische 
ontluchter.
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Installatie

Binnenunit hydraulisch aansluiten
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Hydraulisch aansluiten 
afgiftesysteem en cv-ketel

Cv-ketel 
hydraulisch 
aansluiten

Afgiftesysteem 
hydraulisch 
aansluiten



Installatie

Binnenunit vullen en ontluchten
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Systeem vullen, Elga en systeem ontluchten
en vullen tot circa 1,5 bar (koud)



Installatie

Koudetechnisch aansluiten
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Let op vloeroppervlakte i.v.m. R32
Onderkant binnenunit op 1 meter hoogte
Elga Ace 4: 2 m²
Elga Ace 6: 6 m²
Bij 60 cm hoogte: 5,5 m² en 16,2 m²

Stikstof overdruk (2 bar) verwijderen 
uit de binnenunit

Buitenunit voorgevuld met koudemiddel

Koudemiddel R32 
is brandbaar (A2L)

F-gassen vereist



Installatie

Koudetechnisch aansluiten
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• Let op vloeroppervlakte i.v.m. R32

• Hoogte onderkant binnenunit is bepalend (EN378)

Elga Ace 4 Elga Ace 6

Koudemiddelvulling
in kg 0,48 0,6 0,7 0,8 0,98 1,1 1,2 1,3 1,4
Vloeroppervlakte in 
m² bij 100 cm hoogte 0,8 1,1 1,5 2,0 3,0 3,8 4,5 5,2 6,1
Vloeroppervlakte in 
m² bij 60 cm hoogte 2,0 3,1 4,2 5,5 8,2 10,3 12,3 14,4 16,7



• Leidingdiameters

• Elga Ace 4: 1/4” en 3/8”

• Elga Ace 6: 1/4” en 1/2”

• Maximale lengte (A)

• Met standaard vulling: 7 | 10 meter

• Met bijvullen: 20 | 30 meter

• Maximale hoogteverschil (B) en aantal bochten (C)

• Dampdicht isoleren en beschermen
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Installatie

Koudetechnisch aansluiten



Wat zijn de 
aandachtspunten bij
het plaatsen van de 
buitenunit?
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Installatie

Buitenunit aansluiten - plaatsing

Aandachtspunten

• Luchtstroom (obstakels, 
inclusief wind)

• Geluid

• Afvoer condens/smeltwater, 
hoogte i.v.m. sneeuw

• Bereikbaar voor 
service/onderhoud
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Luchtstroom, voorkom 
tegenwind

Voorkom 
geluidsklachten naar 
omgeving (en eigen 

woning)



Installatie

Buitenunit aansluiten - plaatsing
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Minimale afstanden tot omringende vlakken in 
verschillende situaties

in 
mm

ELGA 
4/6

A 150

B 500

C 500

D 1000

E 150

F 300



Installatie

Buitenunit aansluiten - plaatsing
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Q = 2 (½  bol) = vrije veld 
opstelling

Q = 4 (¼  bol) = tegen een
buitenmuur geplaatst

Q = 8 (⅛ bol) = in een hoek
geplaatst met twee wanden



Installatie

Buitenunit aansluiten - plaatsing
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Q



Installatie

Buitenunit aansluiten - plaatsing

Geluid

• Voorkom direct contact

• Gebruik een zware constructie 
voor bevestiging

• Gebruik trillingsdempers

• Plaats eventueel afscherming
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Installatie

Buitenunit aansluiten - plaatsing
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Afvoer smeltwater, positie buitenunit niet ‘in de loop’



Installatie

Buitenunit elektrisch aansluiten
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Voeding buitenunit

Voeding van binnenunit naar 
buitenunit via werkschakelaar

Kap van buitenunit 
verwijderen



Installatie

Buitenunit aansluiten
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Niet vergeten

Buitenunit is voorgevuld 
met koudemiddel

Serienummer buitenunit 
voor registratie

Koudemiddel
R32 is brandbaar
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Installatie

Klaar voor IBS – Checklist doorlopen
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• Hydraulisch

• Geen lekkage

• Gevuld en ontlucht

• Afsluiters open

• Koudetechnisch

• Geen lekkage

• Gevacumeerd

• Afsluiters buitenunit open

• Elektrisch

• Kabel tussen binnen- en buitenunit

• Buitenvoeler, thermostaat, ketel aangesloten

• Accessoires aangesloten

• Voldoende voeding



Installatie

Klaar voor IBS – Aandachtspunten

68

• Bij eerste opstart speciaal configuratiemenu en 
ontluchtingscyclus

• Bij aanvoertemperatuur <20°C eerst naverwarmer
aan

• Buitenunit gaat aan als aanvoer >20°C

• Bij lage buitentemperatuur mogelijk ook alleen 
naverwarmer

• Bij te hoge aanvoer-/retourtemperatuur alleen 
naverwarmer



Hoe werkt het?
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Eenvoud en snelheid
De Smart Start App en vooraf 

ingestelde keuzeprogramma’s zorgen 
voor eenvoudige inbedrijfstelling.



Installatie

Display en menu
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• Vertrouwd Ace 
platform

• Informatie gemakkelijk 
beschikbaar via 
carrousel-menu

• Afgeschermd 
installateursniveau

• Zoekfunctie 
parameternummer



Installatie

Bediening display - installateurscode 
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Gebruik code 0012 om installateursniveau vrij te geven



Gemakkelijk IBS:

Smart Start App
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Inbedrijfstelling

Smart Start App



Installatie

IBS – Nog een paar parameters instellen
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Parameters instellen verwarmen

• Ontwerpdebiet (nominaal 12 of 17 l/min)
HP069

• Ruimteïnvloed (bij eTwist)
CP240

• Bedrijfsmodus (klok bij eTwist, continu bij aan/uit)

CP320

• Tarieven elektra en gas
HP061/HP062/HP063

• Overige instellingen voor bijvoorbeeld koeling of 
regeling per vertrek



Installatie

Registratie en Beheer op afstand
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Registreren voor garantie in MijnRemeha

• Smart Scan app

• Inscannen serienummer op doos of binnenunit

Beheer op afstand

• Registratie van gebruiker (AVG)

• Registratie installateur mailmelding bij storing
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De voordelen van de Elga Ace op een rij
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Elga Ace

Be a hybrid hero

Als je bent aangesloten bij 
het hybrid-hero-programma 
helpen we je graag op weg 
om een vakkundige hybride 
warmtepompinstallateur te 
worden.



Elga Ace
De zes voordelen van het hybrid hero programma

Tools en ondersteuning

Leads

Eigen bespaartool

Altijd op de hoogte

Verder verbeteren

Korting op trainingen
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Elga Ace
Hybrid hero worden?

Waar wacht je nog op?
Wat vind je van het programma? Heb je interesse om 

hybrid hero te worden, duurzaam te verdienen en te 

profiteren van alle voordelen? Ga dan snel naar 

remeha.nl/hybridhero voor meer informatie en om je 

aan te melden. 

https://remeha.nl/hybridhero


Bedankt

Meer weten van de Elga Ace? Meld je aan voor het 
vervolgwebinar van 7 juli 2020.

Onderwerpen
• Koelen met de Elga Ace
• Regelen per vertrek
• Optimaliseringsmogelijkheden
• Connectiviteit


