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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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In 2050

85% bestaand
15% nieuwbouw

Huidige markt

Kennis en 
groeipotentieel

Verduurzaming

‘Afwachtende’ 
consument

De uitdagingen van de energietransitie



Voor welke woning is een hybride geschikt?
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De voordelen van hybride
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Haalbaar & eenvoudig

Betaalbaar & 
korte terugverdientijd

Realistisch en klaar
voor de toekomst
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De voordelen van de Elga Ace op een rij



Vorig webinar

Basisinstallatie

• Leveromvang en opties

• Hydraulisch en koudetechnisch aansluiten
• Cv-leidingen voor afgiftesysteem en ketel

• Koudemiddelleidingen binnen- en buitenunit

• Minimale flow in vrije systeeminhoud

• Elektrisch aansluiten
• Buitenvoeler, thermostaat en ketel

• Voeding binnen- en buitenunit

• Basis inbedrijfstelling
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Marijn Beekman

11



12

Inhoud

Koelen met de 
Elga Ace

Regelen per 
vertrek

Apps en
beheer op 

afstand

Optimalisatie-
mogelijkheden

Samenvatting Korte inleiding



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



• Vloerverwarming
• Mengverdeler

• Directe vloerverwarming (alles LTV)

• Ventilatorconvectoren
• Met of zonder condensafvoer
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Koelen met Elga Ace

Afgiftesystemen voor koeling



• Condensvoeler op aanvoer ter beveiliging

• Leiding(en) isoleren?

• Regeling instellen voor koeling
• Geschikt afgiftesysteem

• Configuratie voor koeling

• Aanvoertemperatuur
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Koelen met Elga Ace

Randvoorwaarden
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Koelen met Elga Ace

Condensvoeler aansluiten
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Koelen met Elga Ace

Condensvoeler aansluiten

Condensvoeler aansluiten (koeling)



• Geschikt afgiftesysteem

• ‘Menggroep’ activeren: VV in app of PAR CP020 
[Direct]

• Configuratie voor koeling

• Koeling toestaan: in app of PAR AP028 [Uit]

• Koeling toestaan: in app of PAR AP029 
[Toegestaan]

• Aanvoertemperatuur

• Setpoint aanvoer: PAR CP270 [18°C]
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Koelen met Elga Ace

Regeling instellen



• Condensvoeler configureren

• Vochtigheidssensor PAR AP072 Aan/uit [Nee]

• Automatisch omschakelen (WA)

• Wintergrens Tbuiten: PAR AP073 [22°C]

• Dode band boven wintergrens: PAR AP075 [4 K]

• Traagheid gebouw (Tbuiten, gem): PAR AP079 [3]
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Koelen met Elga Ace

Regeling instellen
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Koelen met Elga Ace

Zomer-winter aansluiten

Zomer-winter-contact 

X3 aansluiten

Open = winter



Vragen over koelen?
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Regelen per vertrek

Speciale aandacht
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Aandachtspunten bij knijpen groepen

• Minimale volumestroom
(afvoeren warmte/koude)

• Minimale vrije systeeminhoud      
(anti-pendelen en ontdooien)

Oplossingen

• Voldoende groepen altijd open houden

• Veerbelaste bypass en/of buffervat 
toepassen



Regelen per vertrek

Minimale vrije systeeminhoud
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• Vloerverwarming

• 16 * 2 mm = 0,113 liter/meter

• Elga Ace 4: 20 liter (2 groepen)

• Elga Ace 6: 30 liter (3 groepen)

• Radiatoren

• Elga Ace 4: 30 liter

• Elga Ace 6: 45 liter

• Regeling per vertrek

• Elga Ace 4: 35 liter

• Elga Ace 6: 50 liter



Regelen per vertrek

Buffer toepassen
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Serieel

• Goedkoop (geen extra pomp)

• In retour

• Vaak iets kleinere inhoud

• Draait altijd mee (trager)

Parallel

• Als schakelvat

• Minder afhankelijk 
van afgiftesysteem

• Duurder (extra pomp)

WP

Afgifte

WP Afgifte

WP Afgifte



Regelen per vertrek

Drie opties
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Regeling per vertrek

Met naregeling



Optie 1
Volledig weersafhankelijk
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Regelen per vertrek

1. Volledig weersafhankelijk
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Regelen per vertrek

1. Volledig weersafhankelijk

Alleen voor verwarmen

• Brug op R-bus ingang
• Continu vraag

• Niet erg energiezuinig

• Warmtepomp regelt weersafhankelijk

• Thermostaatkraan per radiator/convector

• Let op volumestroom en vrije systeeminhoud
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Regelen per vertrek

1. Volledig weersafhankelijk
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Regelen per vertrek

1. Volledig weersahankelijk
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1. Buitenvoeler

2. Draadbrug (continu vraag)

3. Ketel (OT of aan/uit)

1

2

3



Regelen per vertrek

1. Volledig weersafhankelijk

Regeling instellen

• Stooklijn via app of CP230

• Basistemperatuur dag CP210 en nacht CP220

• Bedrijfsmodus CP320 Schema of Handmatig

• Activiteittemperatuur CP080 t/m CP084
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Optie 2
Hoofdthermostaat leidend 
met naregeling
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Regelen per vertrek (naregelen)

2. Hoofdthermostaat leidend
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Zo-Wi

Met naregeling



Regelen per vertrek (naregelen)

2. Hoofdthermostaat leidend

Hoofdthermostaat (master)

• eTwist, OpenTherm of aan/uit

• Referentievertrek is leidend voor warmtevraag of 
koudevraag

• Let op volumestroom en vrije systeeminhoud

Naregeling (slave)

• ‘Knijpt’ overige groepen

• Geen warmte/koude als hoofdthermostaat niet vraagt

• Bijv. thermostaatkranen / naregeling vloerverwarming

• Let op, bij koelen naregeling geschikt en link Elga Ace
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Regelen per vertrek (naregelen)

2. Hoofdthermostaat leidend
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1. Buitenvoeler

2. Thermostaat (eTwist, OT of aan/uit

3. Ketel (OT of aan/uit)

4. Zo-Wi naregeling (alleen bij koelen)

1

2

34



Regelen per vertrek (naregelen)

2. Hoofdthermostaat leidend

Regeling instellen

• Stooklijn via app of CP230

• Ruimte-invloed op stooklijn CP240

• Basistemperatuur dag CP210 en nacht CP220

Instelling op 15°C volgt instelling eTwist

• Bedrijfsmodus CP320 Schema of Handmatig of op 
eTwist

• Activiteittemperatuur CP080 t/m CP084 of op 
eTwist
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Optie 3
Regeling per vertrek 
leidend

38



Regelen per vertrek

3. Regeling per vertrek leidend
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Regeling per vertrek



Regelen per vertrek

3. Regeling per vertrek leidend

Uitgangspunten

• Vraag op een willekeurige thermostaat leidt tot 
vraag op het toestel
• Via aan/uit i.c.m. weersafhankelijke regeling Elga Ace

• Via OpenTherm o.b.v. aanvoertemperatuur uit regeling 
per vertrek

• Let op volumestroom en vrije systeeminhoud

Regeling per vertrek (master-master)

• Regeling per vertrek bepaalt altijd vraag
• Warmtevraag (in winterbedrijf)

• Koudevraag (in zomerbedrijf)
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Regelen per vertrek

3. Regeling per vertrek leidend
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Regeling per vertrek

Zo-Wi



Regelen per vertrek

3. Regeling per vertrek leidend
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1. Buitenvoeler

2. Vraag signaal verwarmen

• Aan/uit

• OpenTherm

3. Ketel (OT of aan/uit)

1

2

3

ALLEEN VERWARMEN



Regelen per vertrek

3. Regeling per vertrek leidend
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1. Buitenvoeler

2. Vraag signaal aan/uit

• Verwarmen op BL1

• Koelen op R-bus

3. Ketel (OT of aan/uit)

1

2

3

VERWARMEN & KOELEN – VERTREKREGELING LEIDEND



Regelen per vertrek

3. Regeling per vertrek leidend

Regeling per vertrek leidend verwarmen en koelen

• Blokkeerfunctie AP001 instellen op Verwarming 
Koeling

• Configuratie BL1-contact AP098 instellen op 1 (Open)

• Configuratie aan/uit-ingang verwarmen CP640 
instellen op 0 (Gesloten)

• Omkeren aan/uit-ingang bij koelen CP690 instellen op 
1 (Ja)

• Buitentemperatuurgrens zomerbedrijf AP073 instellen 
op 30°C
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Vragen over de 
regeling per vertrek?
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Apps en beheer op afstand

IBS met Smart Start app



Apps en beheer op afstand

Registratie met Smart Scan app
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Registreren voor garantie in MijnRemeha

• Smart Scan app

• Inscannen serienummer op doos of binnenunit



Apps en beheer op afstand

Smart Service Support app

50

Op locatie de volgende functies

• Status, blokkades en vergrendelingen

• Actuele meetwaarden

• Parameters uitlezen en instellen

• Tellers uitlezen en resetten

• Smart Service tool werkt ook



Apps en beheer op afstand

Beheer op afstand met Remeha Connect
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Beheer op afstand

Nu

• Registratie van gebruiker (AVG)

• Registratie installateur mailmelding bij storing

https://mijnremeha.nl/productregistraties/registratie-connect/

Toekomst

• Externe toegang tot data via api (application
programming interface)

• Dashboard voor installateur

https://mijnremeha.nl/productregistraties/registratie-connect/


Apps en beheer op afstand

Beheer op afstand antenne
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Antenne

Display verwijderen



Vragen over apps en 
beheer op afstand?
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• Mengverdeler ‘meer water geven’

Alleen als aanvoer thermostatisch geregeld is

• Ontwerpdebiet HP069 [12 of 17 l/min]

Flow afstemmen op afgiftesysteem

Voorkomen te veel of te weinig debiet

55

Optimalisatiemogelijkheden

Inregelen afgiftesysteem



Optimalisatiemogelijkheden

Ace platform
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• Vertrouwd Ace platform

• Informatie gemakkelijk 
beschikbaar via 
carrousel-menu

• Afgeschermd 
installateursniveau

• Zoekfunctie 
parameternummer
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Gebruik code 0012 om installateursniveau vrij te geven

Optimalisatiemogelijkheden

Ace platform



Aandachtspunten na 
inbedrijfstelling
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Optimalisatiemogelijkheden

Na IBS nog parameters instellen

Parameters instellen verwarmen

• Ontwerpdebiet HP069 [12 of 17 l/min]

>Waterdebiet en -druk

Flow afstemmen op afgiftesysteem

Voorkomen te veel of te weinig debiet

• Ruimte-invloed (bij eTwist) CP240

Correctie van stooklijn

Voorkomen te hoge of lage watertemperatuur
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Optimalisatiemogelijkheden

Na IBS nog parameters instellen

Parameters instellen verwarmen

• Bedrijfsmodus CP320 [Schema]

>BedrijfsmGroepModus

Schema bij eTwist, Handmatig bij aan/uit

Parameters instellen hybride omschakeling

• Tarieven elektra en gas HP062/HP063/HP064

Onderscheid hoog/laag o.b.v. SmartGrid

Invoer in centen per kWh of m³ [22 en 77]
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Overige optimalisatie-
mogelijkheden
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Optimalisatiemogelijkheden

Overige mogelijkheden

Parameters instellen hybride omschakeling

• Andere hybride modus instellen via HP061

• Primaire energie

COP-drempel HP054 [2,5]

• CO2 emissie

CO2 emissie coëfficiënt elektriciteit HP065

[45 = 0,45 kg/kWhe]

CO2 emissie coëfficiënt gas HP067

[19 = 0,193 kg/kWh warmte]
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Optimalisatiemogelijkheden

Overige mogelijkheden

Parameters instellen verwarmen

> Warmtecurve

• Maximale aanvoer systeem CP000 [70°C]

• Stooklijn aanpassen CP230 [0,7]

• Voetpunt dag/nacht CP210/CP220 [15°C]

Aanvullende hybride instellingen

>Back-up

• Max. buitentemperatuur naverwarmer HP000 [15°C]

• Tijdvertraging naverwarmer HP030 [0]

Bij instelling 0 is tijdvertraging afhankelijk van Tbuiten
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Optimalisatiemogelijkheden

Overige mogelijkheden

Vervolg tijdvertraging 
naverwarmer cv

HP030 = 0 tijdvertraging 
afhankelijk van Tbuiten
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Tijdvertraging (1) 
HP047 [8 min] bij 
minimale Tbuiten (3) 
HP049 [-10°C]

2. Tijdvertraging (2) 
HP048 [30 min] bij 
maximale Tbuiten (4) 
HP050 [15°C]



Optimalisatiemogelijkheden

Overige mogelijkheden

Stille modus

>Stil

• Stille modus HP058 [Nee]

• Starttijd stille modus [22:00]

• Eindtijd stille modus [06:00]

• Verwarmingsvermogen wordt gelimiteerd

kWh-meter aansluiten

>Energiebeheer

• Pulswaarde instellen HP033 [1Wh]

65



Vragen over de 
optimalisatie-
mogelijkheden?
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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? 
www.remeha.nl/elga-ace

Meld je aan als hybrid hero! 
www.remeha.nl/hybridhero


