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Talk about technics!
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Storingscontact Quinta Ace en GAS 220 Ace

■

Voorplaat-isolatieschijf Avanta

■

Concentrisch RGA

■

Instructies driewegkleptool

■

Renewed

■

Project in Beeld: Stadhuis gemeente Apeldoorn

Beste installateur en technicus,
Eens per kwartaal sturen wij u dit bulletin waarmee wij
u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen,
wijzigingen en handige tips. In deze editie van Talk About
Technics komen de volgende vragen en praktijksituaties
aan bod.

• Welke voordelen heeft een concentrische aansluiting?
• Op welke manier gebruikt u de driewegkleptool bij de
Tzerra Plus en de Calenta?
• Waarom nog nieuwe onderdelen als gereviseerde
producten dezelfde kwaliteit bieden?

• Wat zijn de functies van het storingscontact in de Quinta
Ace en GAS 220 Ace?
• Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij de voorplaat van
de Avanta?

Natuurlijk wensen we u veel leesplezier, maar vooral ook
dat u de informatie die we aanbieden goed kunt gebruiken
in uw dagelijks werk. Wij denken van wel. Leest u mee?

remeha.nl
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Functies van het storingscontact
Quinta Ace en GAS 220 Ace
De Quinta Ace en de GAS 220 Ace beschikken allebei
standaard over een SCB besturingsprint. In de Quinta Ace
zit de SCB-01 en in de GAS 220 Ace de meer uitgebreide
SCB-02. Naast andere functies zijn beide printen voorzien
van twee potentiaalvrije statuscontacten. U kunt deze
contacten gebruiken om bijvoorbeeld verbinding te maken
met een gebouwbeheersysteem. Uiteraard kunt u ook een

S-control

zwaailamp of iets dergelijks op deze contacten aansluiten.

U vindt EP018 in het
submenu SCB-01 ➔

Afhankelijk van de instelling geeft de print een bepaalde

Service niveau

status van de ketel door. Denk bijvoorbeeld aan storingen
en bedrijfsmeldingen, maar ook een melding of de ketel
toe is aan een onderhoudsbeurt. De twee potentiaalvrije
contacten Status hebben beide dezelfde functionaliteit
en zijn afzonderlijk instelbaar. Het eerste contact met
Parameter EP018, het tweede met EP019.
Zo zou u het eerste contact kunnen gebruiken om een
storing te melden en het tweede contact om aan te geven

T-control

dat de ketel in bedrijf is.

U vindt EP018 in het subMeer weten over de mogelijkheden? Behoefte

menu onder Installatie ➔

aan meer informatie? Kijk dan in de installatie- en

Installatie Setup ➔

gebruikershandleiding van het bedieningspaneel.

SCB-01 ➔ Status Informatie

Deze wordt meegeleverd met de Quinta Ace en
GAS 220 Ace. Of kijk op onze professionele website.

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Storingscontact

Storingscontact (fail-safe)

Het melden van een storing is de meest gebruikte

Wilt u nog meer zekerheid en, naast storingen, ook een

toepassing van het statuscontact. In dit voorbeeld

situatie kunnen herkennen waarin de ketel geen voeding

gebruikt u hiervoor het eerste statuscontact.

(230VAC) meer heeft? Zet dan parameter EP018 op 2.

Parameter EP018 zet u dan op 1.
Zo sluit u de bedrading aan:
Zo sluit u de bedrading aan:
1 Geen storing, storingsrelais niet bekrachtigd
2 Geen storing, storingsrelais bekrachtigd

1 Geen storing én ketel aangesloten op 230VAC:
storingsrelais bekrachtigd
2 Storing of ketel niet aangesloten op 230VAC:
storingsrelais niet bekrachtigd

1

2

1

2

In geval van een storing schakelt het relaiscontact om van

Zodra de ketel op de voeding is aangesloten, schakelt het

Nc naar No en wordt de storing gemeld. In dit voorbeeld

contact om van Nc naar No. Valt de ketel in storing of wordt

via een lamp, maar dit kan ook een digitale ingang van een

de voedingsspanning onderbroken, dan valt het relaiscontact

gebouwbeheersysteem zijn.

terug van No naar Nc en zal de lamp gaan branden.
* U kunt zowel gelijk- als wisselspanning gebruiken.
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Voorplaat-isolatieschijf
Avanta
De voorplaat-isolatieschijf van de Avanta is een belangrijk onderdeel voor de veilige werking van de
ketel en moet daarom in een goede staat zijn. Een beschadigde voorplaat-isolatieschijf kan leiden tot
rookgaszijdige lekkage. Om u te helpen, zetten we een aantal belangrijke aandachtspunten op een rij.

1. Controle
Controleer tijdens onderhoud of een servicebezoek de voorplaatisolatieschijf op scheurvorming, beschadiging, vochtigheid, veroudering en vervorming. Vervang de voorplaat-isolatieschijf bij afwijkingen
of twijfel. Voor een optimale veiligheid adviseren wij om hem elke twee
jaar te vervangen. Het is u wellicht opgevallen dat een nieuwe voorplaat-isolatieschijf na plaatsing enigszins zwart uitslaat. Dit heeft te
maken met de samenstelling van de voorplaat-isolatieschijf en is niet
schadelijk voor de cv-ketel.

2. Ontstekingselektrode
Verwijder eerst de ontstekingselektrode voordat u een nieuwe voorplaat-isolatieschijf monteert. En plaats deze weer voorzichtig terug,
zonder de voorplaat-isolatieschijf te beschadigen.

3. Thermische beveiliging
Als de thermische beveiliging ontbreekt adviseren wij hem alsnog te
plaatsen. Deze beveiliging maakt deel uit van de onderhoudsset.

4. Onderhoudsset
Wij adviseren altijd alle pakkingen bij de gedemonteerde onderdelen
te vervangen. Gebruik daarom de speciale onderhoudssets. Hierin
vindt u gegarandeerd alle pakkingen en andere benodigdheden om
goed onderhoud uit te voeren. Controleer of alle pakkingen juist zijn
geplaatst (mooi vlak in de daarvoor bestemde groef betekent gas-,
lucht- of waterdicht).

5. Actuele onderhoudsrichtlijnen
Het goed uitvoeren van onderhoud betekent natuurlijk ook dat u
vooraf de handleiding raadpleegt. Het liefst ook de versie die de meest
recente informatie biedt. Hebt u deze niet tot uw beschikking? Met
de gratis Smart Service App - voor iOS en Android – kunt u de meest
actuele handleidingen via wiﬁ op uw smartphone downloaden.
Hebt u eenmaal de Smart Service App geïnstalleerd dan kunt u hem
ook, in combinatie met de Smart Service Tool, gebruiken om via wiﬁ
online verbinding te maken met veel Remeha cv-ketels.
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De voordelen van
een concentrische RGA
Remeha levert de Tzerra Plus en Avanta met zowel een
excentrische als een concentrische aansluiting. Een concentrisch
systeem biedt een aantal voordelen ten opzichte van een
excentrisch systeem. Om te beginnen ziet het er vooral netter uit.
De eindgebruiker krijgt in plaats van twee, maar één leiding in
het zicht.
Belangrijk voordeel is de veiligheid. Bij een concentrische
aansluiting is er sprake van een pijp-in-pijp systeem. Dat betekent
dat de rookgassen door een binnenpijp worden afgevoerd en de
pijp die daarom heen zit de verbrandingslucht aanvoert. Voor een
installateur zal, met een goede voorbereiding, de installatie van
een concentrische rookgasafvoer niet meer tijd in beslag nemen

Excentrisch

dan het installeren van een excentrisch systeem.

Bent u al over op concentrisch? De voordelen zijn duidelijk:
• Bevordert een veiligere situatie
• Eenvoudige installatie
• Ruimtebesparend
• Minder beugelen
• Optimale ﬂexibiliteit

Veilig beugelen
Wat is de beste manier om een rookgasafvoersysteem te
installeren? Voor onze cv-ketels staat de werkwijze beschreven in

Concentrisch

de Installatie- en servicehandleiding. Deze is altijd leidend.
Daarnaast heeft de Vereniging
van Nederlandse Fabrieken
van Gasafvoerleidingsystemen,
Rogafa, voor haar producten een
gezamenlijke checklist gemaakt.
Download de checklist:
www.hetnieuwebeugelen.nl
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Driewegkleptool
vereenvoudigt uw werk
Het verwijderen van het binnenwerk van de

Na het verwijderen van de driewegklepmotor

driewegklep uit de Tzerra gaat niet altijd

(actuator) kunt u de driewegkleptool een-

even gemakkelijk. Daarom ontwikkelden wij

voudig op het hydroblok plaatsen. Vervolgens

een handig stukje gereedschap waarmee

kunt u met een stevige schroevendraaier het

u dit klusje een stuk eenvoudiger klaart: de

binnenwerk losmaken.

driewegkleptool.

Remeha Calenta

Remeha Tzerra en Tzerra Plus

Bekijk de instructievideo’s

Om te zien hoe u de driewegkleptool voor de
Tzerra (Plus) en Calenta cv-ketel toepast, kunt
u duidelijke instructievideo’s bekijken op het
Remeha YouTube kanaal. Scan de QR code of
ga naar youtube.com/RemehaBV.
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Renewed
Het groene én voordelige alternatief
Slim en verantwoord omgaan met materialen en onderdelen

Inruilpremie

is enorm belangrijk. Remeha is de eerste ketelfabrikant die

Heeft u defecte onderdelen, stuur ze dan retour naar Remeha.

gebruikte ketelonderdelen weer inneemt en zodanig reviseert

Na ontvangst van het retour gestuurde onderdeel, inclusief

dat u deze opnieuw kunt gebruiken.

ingevuld retourformulier, maken wij de inruilpremie van € 20,over naar de installateur.

Via ons zogeheten Renewed programma bieden wij sinds
2015 volledig gereviseerde gasluchteenheden aan voor de

De voordelen

Tzerra en Tzerra Plus ketels. Deze producten hebben dezelfde

Het gereviseerde product voldoet volledig aan onze kwaliteits-

kwaliteit en garantievoorwaarden als nieuwe onderdelen.

eisen en is kwalitatief gelijkwaardig aan een nieuw product.

Dit jaar is het programma uitgebreid met vier printplaten

•

Renewed is de milieubewuste keuze.

(beveiligingsautomaten) van de GAS 310 Eco, Quinta, Selecta

•

Renewed is het voordelige alternatief.

en W21/W28. Ons streven is om dit aanbod in de toekomst uit
Meer informatie en actuele prijzen: remeha.nl/renewed

te breiden.

Toepassing

Product
omschrijving

Nieuw
art.nr.

Brutoprijs

Renewed
art.nr.

Brutoprijs

Prijsvoordeel €

Prijsvoordeel %

Tzerra (Plus)

Gasluchteenheid
15-28 kW

7628435

€ 252,70

7614272

€ 181,70

€ 71,00

28%

Tzerra (Plus)

Gasluchteenheid
35-40 kW

7628436

€ 252,70

7614273

€ 181,70

€ 71,00

28%

Quinta t/m
85 kW

Beveiligingsautomaat MCBA 5461

7675357

€ 367,30

7672515

€ 244,90

€ 122,40

33%

W21 en W28

Beveiligingsautomaat
MCBA 1461-D 1.11

7675356

€ 373,80

7672513

€ 249,20

€ 124,60

33%

Selecta

Controlbox
MCBA 1459D 3.00

7675358

€ 370,10

7672516

€ 246,75

€ 123,35

33%

GAS 310 Eco

Beveiligingsautomaat
MCBA 1458D

7675359

€ 782,10

7672517

€ 521,40

€ 260,70

33%
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Project in beeld

Stadhuis gemeente
Apeldoorn

Stadhuis
gemeente Apeldoorn

Bekijk het project
door de QR code te
scannen of kijk op
http://bit.ly/2uEPTqR

Het stadhuis in de gemeente Apeldoorn wordt in 2020

Dijkoraad Wiecherink. Dit raadgevende ingenieursbureau heeft

ingrijpend gerenoveerd en tegelijkertijd verduurzaamd.

tevens de aanbesteding geleid en de uitvoeringsbegeleiding

Afgelopen winter was de bestaande ketel echter aan

gedaan.

vervanging toe. Aan Remeha de vraag om mee te denken.
De gemeente Apeldoorn is erg tevreden over de samenwerking.
Het stadhuis dient aangepast te worden aan de eisen van de

“We willen echt zoveel mogelijk (ca. 70~80%) besparen op de

tijd en de gemeente Apeldoorn wil daarnaast van de gelegen-

gaskosten en deze oplossing draagt daar zeker aan bij. We

heid gebruik maken om het gebouw te verduurzamen. De

zijn erg positief over dit project en de samenwerking met alle

verwachting is dat er hierdoor in 2020 aanzienlijk minder

partijen.”, aldus de heer J. Huiskamp, Adviseur duurzaamheid bij

verwarmingsvermogen noodzakelijk is. In 2016 was het bestaande

de gemeente Apeldoorn.

cv-systeem echter al aan vervanging toe. De gemeente
Apeldoorn heeft Remeha gevraagd om een creatieve oplossing.

Het aangepaste business model dat Remeha is overeengekomen
met de gemeente zorgt, mede door de producten opnieuw de

Het advies van Remeha was om het huidige cv-systeem te

markt in te gaan brengen, voor een zekere ﬂexibiliteit. “In feite is

vervangen voor een combinatie van een vaste ketelopstelling

deze oplossing een voorloper op het leveren van warmte in plaats

(GAS 610 ECO Pro, ca. 600 kWh) en ﬂexibele ketelopstelling in

van een product.”, aldus de heer I. de Wit, Manager Commercial

cascade (Quinta Pro, ca. 400 kWh). De ﬂexibele ketelopstelling kan

Innovations bij Remeha.

naar wens worden aangepast als blijkt dat dit na de renovatie van
het stadhuis nodig is. Remeha koopt de ketels in dit geval terug.
De uitvoerend installateur voor dit project was Löwik
Installatietechniek. De bestekteksten zijn opgesteld door

Nú zowel de Quinta Ace als
de Quinta Pro in aanmerking
voor subsidie.
Meer informatie:
remeha.nl/mia-vamil

Gouden ketelbezoek
installateur en opdrachtgever
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Remeha
T +31 (0)55 549 6969
E remeha@remeha.nl
Remeha B.V.
Marchantstraat 55
7332 AZ Apeldoorn
P.O. Box 32
7300 AA Apeldoorn

Talk about technics voortaan digitaal ontvangen?
Wilt u per e-mail op de hoogte blijven van onze laatste ontwikkelingen,
wijzigingen en handige tips? Meld u dan aan voor de e-mailnieuwsbrief
door een mail te sturen naar technischbulletin@remeha.nl.

the feeling
of warmth
remeha.nl
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