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Remeha’s

Talk about technics!

■ Calenta Ace 40L
■ Maximaaltemperatuurbeveiliging Ace toestellen
■ Statuscontacten en analoge signalen Quinta Ace
■ Instructievideo CWH Ace bedrijfsklaar maken
■ Waterdruk uitlezen
■ Melding A02.6 bij Calenta Ace

Beste installateur en technicus,
Deze Talk about Technics begint met aandacht voor
de Calenta Ace 40L. Dit toestel heeft een ingebouwde
boiler waardoor de besturing enigszins afwijkt ten
opzichte van de combitoestellen. In een duidelijk
overzicht tonen we je de belangrijkste parameters.
Daarnaast onder andere ook aandacht voor de
CWH Ace. Een serie condenserende HR-boilers met
vermogens van 30 tot ruim 120kW en voorzien van
voorraadtanks van 200 of 300 liter. Een toestel dat
stand-alone goed tot zijn recht komt, maar daarnaast
ook kan communiceren met een gebouwbeheersysteem.
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Dit zowel digitaal als met Modbus. Ook hebben we
een korte instructievideo online beschikbaar over
het inbedrijf nemen van de CWH Ace.
De vraag hoe je, tijdens het vullen van de installatie,
de waterdruk uitleest van de Remeha Ace
wandketels wordt ook in deze Talk about Technics
beantwoord. Kortom, we proberen je weer heel wat
Remeha-kennis bij te brengen!
Heb je zelf een vraag over een van onze producten
die je graag beantwoord wilt zien in een volgende
Talk about technics? Stuur deze dan per e-mail naar
info@remeha.nl.

Calenta Ace 40L
De Remeha Calenta Ace 40L wijkt op een aantal punten
af van de bekende combi cv-ketels uit de Calenta Ace
serie. Dit vanwege het interne boilervat en de daardoor
grote beschikbare warmwaterhoeveelheid (CW6). Naast de
hoofdprint, de CU-GH08, is de 40L hiervoor uitgerust met
een tweede besturingsprint: de SCB-05.

De SCB-05 boilerregeling
Op deze print is zowel de temperatuur
sensor, die de watertemperatuur in de
boiler meet, als de warmwaterpomp
aangesloten. Dit heeft ook invloed op de
gebruikte parameters. Wil je bijvoorbeeld
de gewenste warmwatertemperatuur
wijzigen? Dan vind je deze instelling
(CP350) terug in het parametermenu
BIC0 (spreek uit als ‘bik-nul’) in plaats
van het SWW/DHW-menu.

SCB-05
Veelgebruikte parameterinstellingen

Voor het wijzigen van de
warmwatertemperatuur
gebruik je parametermenu BIC0.

Parameter

Omschrijving

CP320

Bedrijfsmodus

0 = Tijdprogramma
Schakelt tussen de waarde
van CP350 en CP360.
1 = Eco uit: CP350
2 = Eco aan: CP370

CP350

Comforttemperatuur sanitair
warmwater
(warmwatertemperatuur
overdag).

40 - 65 °C

CP360

Gereduceerde temperatuur
sanitair warmwater
(warmwatertemperatuur
gedurende de nacht).

0 °C - 40 °C

CP370

Vorstbeveiligingstemperatuur

0 °C - 40 °C

Vooralsnog is het niet mogelijk de warmwaterinstelling van de Calenta 40L met de
eTwist en app te bedienen. Gebruik hiervoor het bedieningspaneel op het toestel.

Dubbele aanvoertemperatuursensor

NTC 1
Pin 1
Pin 3

NTC 2
Pin 1
Pin 3

Geen aparte
Maximaalthermostaat

Retourtemperatuur
sensor

Maximaaltemperatuurbeveiliging
De nieuwe set met
sensoren (aanvoer
en retour) voor de
Ace ketels bestel je
met artikelnummer
7623837.

Misschien is het je al opgevallen. Op alle Ace toestellen ontbreekt
de maximaaltemperatuurbeveiliging. Hoewel de aansluiting nog wel
aanwezig is op de warmtewisselaars van de Tzerra Ace, Calenta Ace en
Quinta Ace, is deze niet meer nodig.
Remeha heeft deze geïntegreerd met de aanvoertemperatuursensor. Deze
sensor bestaat uit twee NTC weerstanden in dezelfde behuizing. De eSmart
besturing meet hiermee twee keer dezelfde warmtewisselaartemperatuur.
Met dit gecertificeerde systeem is het toegestaan de maximaal te laten
vervallen.

Quinta Ace
›
›

Statuscontacten en analoge signalen
Led-indicatie

Statuscontacten
en analoge signalen
Voor het verwerken van analoge en status-signalen beschikt Remeha
over twee uitbreidingsprinten: de IF-01 en de SCB-01. Een gedetailleerde
beschrijving vind je in de bij de printen meegeleverde handleiding. In dit
artikel geven we aanvullende informatie over de toepassing ervan.
Niet altijd duidelijk is welke print voor welke ketel te gebruiken is.
In onderstaand schema is dit duidelijk weergegeven.

IF-01

SCB-01

Quinta Ace

Quinta Ace

Quinta Pro

Quinta Pro

Op de pagina hierna geven we een paar voorbeelden in combinatie met
de Quinta Ace.

IF-01

De IF-01 print gebruik je als de cv-ketel een
analoog (0-10V) signaal ontvangt van bijvoorbeeld
een gebouwbeheersysteem. De print wordt met de
ketel verbonden middels een communicatiekabel
tussen de groene OpenTherm (OTm) aansluitklem
op de IF-01 en de R-bus connector op de CB-03
aansluitprint in de ketel.

SCB-01

De SCB-01 kan alleen gebruikt worden in een
Quinta Ace. Deze print maakt deel uit van het
nieuwe eSmart besturingsplatform en is daarmee
niet geschikt voor inbouw in een Quinta Pro.
De bekabeling om de SCB01 met de hoofdprint
te verbinden is standaard aanwezig. Dit is te
herkennen aan de connector X133.

Led-indicatie
Print

Status

Omschrijving

SCB-01

Uit

Geen voeding aanwezig of defect

Knipperen:
0,2 sec. aan / 0,8 sec. uit

Opstartfase ±2 seconden

Continu aan

In bedrijf

Knipperen:
0,5 sec. aan / 0,5 sec. uit

Communicatiefout, interne fout of onjuiste
parameterinstelling

Print

Status

Omschrijving

IF-01

Uit

Geen voeding aanwezig, geen OpenTherm
slave aanwezig of defect

2x Knipperen

OpenTherm storing

3x Knipperen

OpenTherm storing

4x Knipperen

Jumper ontbreekt

Continu aan

In bedrijf

CWH Ace
›
›
›

Handige instructievideo
Digitale communicatie met gebouwbeheersysteem
Gegevensuitwisseling via Modbus

Handige
instructievideo
Wanneer je een CWH Ace hebt geïnstalleerd zal
het toestel in bedrijf moeten worden genomen.
Om hierbij te helpen hebben we, naast de bij
het toestel geleverde handleiding, ook een
instructievideo beschikbaar.
Hierin behandelen de stappen om het toestel
daadwerkelijk bedrijfsklaar te maken.

Digitale communicatie
met een gebouw
beheersysteem

Aan bod komen drie onderwerpen:
• Het toestel bedrijfsklaar te maken
• 	Buiten het klokprogramma om de
CWH Ace tank opladen
• Het klokprogramma activeren

De video’s
bekijken?

Om digitale signalen uit te wisselen met bijvoorbeeld
een gebouwbeheersysteem heeft de CWH Ace een
aantal contacten beschikbaar. Zo kan de CWH Ace
op afstand vrijgegeven worden en informeert het
gebouwbeheersysteem of het systeem in werking is
of in storing staat.
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Bekijk ze hier!
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Vrijgave
warmwaterbedrijf

Potentiaalvrij
storingscontact

Potentiaalvrij
statuscontact

Potentiaalvrij
statuscontact

Aansluitklemmen
8 en 9

Aansluitklemmen
11 en 14

Aansluitklemmen
11 en 14

Aansluitklemmen
11 en 14

Deze draadbrug kan
vervangen worden
door een potentiaalvrij
relaiscontact. Gebruik
hiervoor de klemmen
8 en 9.

(Aansluitklemmen 11
en 14). Zodra een
storing optreedt sluit
het relaiscontact.

(Aansluitklemmen 11 en
14). Als de brander is
ingeschakeld, sluit het
relaiscontact.

Als de brander is
ingeschakeld, sluit
het relaiscontact.
Dit is alleen aanwezig
bij toestellen met twee
warmtewisselaars. In dat
geval is storingsrelais 3
actief voor de bovenste
en nummer 4 voor de
onderste wisselaar.

Extra
bedieningspaneel
Bovenste unit:
eigen bedieningspaneel

Onderste unit:
instellen via servicetool

De CWH Ace 90/302 en 120/302 hebben in
tegenstelling tot de 30/201, 60/201, 30/301 en
60/301 twee in plaats van één warmtewisselaar(s).
Voor volledige diagnose van deze tweede wisselaar
is als accessoire een extra bedieningspaneel
beschikbaar. Hiermee kunnen onder andere
gemeten temperaturen en storingen van de
tweede wisselaar uitgelezen worden.
Werk je als servicemonteur veel met
CWHtoestellen? Dan is het gebruik van dit extra
bedieningspaneel een handig hulpmiddel. Neem je
alleen de toestellen in bedrijf of voer je onderhoud
uit? Dan kan dit ook prima zonder dit extra
bedieningspaneel.

Volg de CWH-Ace training
Er valt natuurlijk veel meer te vertellen over de
CWH Ace. Echt specialist ben je pas na het volgen
van een experttraining bij Remeha in Apeldoorn.
We hopen dat we snel weer van start kunnen met
onze trainingen.

Gegevens
uitwisselen
via modbus
Wil je meer gegevens uitwisselen? Naast
de standaard aanwezige mogelijkheden
is de CWH Ace ook aan te sluiten op
een Modbus netwerk. Gedetailleerde
informatie wordt serieel uitgewisseld met
een gebouwbeheersysteem. Hiervoor is
wél gedegen kennis benodigd van het
Modbus-systeem.

De Modbus-module
is te bestellen met
artikelnummer
7720069.

Melding A02.6 bij Calenta Ace

Waterdruk
uitlezen
Zolang de waterdruk van onder andere de Remeha Tzerra Ace
en Calenta Ace boven de minimale ingestelde waarde van
0,8 bar (parameter AP002) blijft, kan deze worden uitgelezen
op het display van de ketel.
Informatiemenu Calenta Ace

Bij een waterdruk lager dan deze druk verschijnt de waarschuwing
A02.6. Dit kan als lastig ervaren worden tijdens het vullen van de
installatie.
Wil je toch tijdens het vullen van de installatie de actuele waterdruk
willen uitlezen? Zoek dan in het informatiemenu signaal AM019 op.

the feeling
of warmth
remeha.nl

