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Geachte installateur / Beste technicus,

Eens per kwartaal sturen wij je dit bulletin om je op de hoogte te brengen van de laatste 

ontwikkelingen, wijzigingen en handige tips. Wanneer er wijzigingen zijn waarvan je direct op 

de hoogte moet worden gesteld, zullen wij dit middels een tussentijdse Remeha update doen.

In deze uitgave komt onder andere het volgende aan bod:
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De Remeha Aqua Load 110 is een warmwateroplaadmodule die 

dient voor het indirect bereiden van warm water en speciaal 

ontwikkeld is voor toepassing in grotere indirect cv-gestookte 

warmwaterinstallaties vanaf 60 kW. Deze komen voor in de 

utiliteit, zoals grote woongebouwen, ziekenhuizen, sportcom-

plexen, sauna’s en zwembaden. De Remeha Aqua Load 110 kan 

hydraulisch gezien op drie verschillende manieren in een warm-

watersysteem worden toegepast:

  Alleen warm water

  Warm water & centrale verwarming

  Warm water & centrale verwarming in 

  een cascadesysteem

De Remeha Aqua Load 110 is een compacte en kant-en-klare 

warmwateroplossing die bestaat uit een wandhangende metalen 

ommanteling met daarin fabrieksmatig gemonteerd alle compo-

nenten en appendages, die nodig zijn voor het realiseren van de 

warmwaterinstallatie. Naast een sanitair voorraadvat en een 

cv-ketel heb je dus verder niets nodig.

De Remeha Aqua Load 110 werkt volgens het principe van een 

indirect gestookt boileroplaadsysteem. Bij een boileroplaadsys-

teem vindt de uitwisseling van thermische energie tussen het 

cv-water en het drinkwater plaats in een dubbel gescheiden 

platenwisselaar, waarna het opgewarmde drinkwater wordt 

opgeslagen in een voorraadvat. Dit in tegenstelling tot een indirect 

gestookte boiler, waarbij de uitwisseling plaats vindt in de boiler zelf.

Remeha 
Aqua Load 110

Heeft jouw klant een grote warmwatervraag en daarnaast 

centrale verwarming?  Dan is de Aqua Liquid Plate Heatex-

changer - kortweg Aqua LPH - van Remeha een efficiënte, 

comfortabele én veilige oplossing. 

Warmteoverdracht
De Aqua LPH is een serie van platenwisselaars die je combi-

neert met een verwarmingsketel of warmtepomp, samen met 

een buffertank. 

Flexibiliteit
De klant kan nu, naast onder andere de Aqua Load, ook 

kiezen voor de Aqua LPH. Valt de keuze op de Aqua LPH, 

dan is de klant vrij in het zelf selecteren van de  benodigde 

componenten zoals de appendages en regeling die nodig 

zijn voor het realiseren van de warmwaterinstallatie.

Vermogensklasses
De platenwisselaars zijn er in verschillende vermogens-

klassen. Er is dus altijd een oplossing voor ieder situatie. 

Kenmerken 
 Compacte warmwaterunit

 Dubbel gescheiden platenwisselaar 

 (conform Waterwerkbladen)

 Isolatiedelen beschikbaar om stilstandsverliezen 

 te verlagen

 Vermogensrange van 45 tot 220+ kW 

 (1300 tot 6350 l/uur van 40°C)

 Opgebouwd uit hoogwaardige materialen 

 (roestvaststaal en koper)

 KIWA-keur

 

Voordelen
 Compleet pakket (warm water 

 en warmte) bij één toeleverancier 

 Remeha

 Productie van warm water in 

 condenserend bedrijf mogelijk

 Lekdetectie door het dubbele 

 scheidingsprincipe 

 Eenvoudige installatie

Uitbreiding Remeha portfolio

Warmwateroplossingen Aqua LPH

Aqua Load, Aqua LPH of…? 

Vraag het Remeha

Tapwaterinstallaties zijn er op diverse niveaus en elk 

warmwaterinstallatie kent zijn eigen karakteristieken. Onze 

afdeling Sales Support helpt jou graag bij het selecteren 

van de juiste oplossing bij ieder project. Of het nu gaat 

om (complexe) vraagstukken of berekeningen voor de 

woningmarkt of voor de utiliteit, de Remeha Sales Support 

medewerkers hebben de middelen en expertise in huis om 

tot een juist advies te komen.

Besturing
De Remeha Aqua Load 110 is voorzien 

van een besturingscomputer die 

het meet- en regelwerk uitvoert. 

De computer meet continu de 

gegevens van de verschillende 

sensoren en bepaalt op basis 

hiervan het moment dat de cv-ketel 

moet worden ingeschakeld en het daarbij 

behorende toerental van de sanitaire pomp. De aansturing van de 

cv-ketel gebeurt op basis van een door de Remeha Aqua Load 110 

aangestuurd potentiaalvrijcontact.

    Kijk voor meer informatie op nl.remeha.com/aquaload.

1 - Aqua Load     2 - Quinta Pro     3 - Aqua System Pro boiler 

Omdat bij een boileroplaadsysteem de uitwisseling van thermi-

sche energie tussen het cv-water en het drinkwater plaats vindt in 

een platenwisselaar, is de toepassing van een boilervat met daarin 

een warmtewisselaar (-spiraal) overbodig. De voordelen van een 

boileroplaadsysteem in vergelijking met een indirect gestookte 

boiler zijn onder andere:

  Een grotere warmwatercapaciteit door een betere 

  temperatuursverdeling in de boiler (optimaal gebruik 

  van gelaagdheid);

  Een hoger opwekkingsrendement door lagere 

  temperaturen die aangeboden worden aan de cv-ketel;

  En een constantere uitstroomtemperatuur.

De Aqua Load 110 vormt samen met een Quinta Pro 65, 90 of 

115 kW en Aqua Systeem Pro buffervat een totaaloplossing voor 

grote vraag naar warmte en warm water.

Veiligheid
De Aquaload is ontworpen volgens het dubbelwand principe. 

Dat maakt deze unit geschikt voor installaties met vermogens 

boven 45 kW (Vewin waterwerkblad 

4.4B). Ook verhoogt het dubbele 

scheidingsprincipe de veiligheid. 

Mogelijke lekkage bij interne bescha-

digingen zijn namelijk eenvoudig te 

detecteren. Daarnaast blijft het drink-

water in geval van lekkage gescheiden 

van het cv-water. 
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Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

30% subsidie op duurzame 
en energiezuinige oplossingen

Om ons klimaat te beschermen stimuleert de overheid 

consument en bedrijven te investeren in energiezuinige en 

duurzame oplossingen. In 2016 zal de overheid zich gaan 

richten op sportaccommodaties. Vanaf 1 januari is een speciale 

subsidie beschikbaar om investeringen in duurzame en 

energiezuinige oplossingen te stimuleren. 

Subsidieregeling
De hoogte van het subsidiepercentage voor sportverenigingen 

bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15%. Het verschil in 

subsidiepercentage komt doordat rekening is gehouden met de 

BTW-plicht. De subsidie voorziet ook in een eenmalige bonus van 

€ 500,- voor een Energie-advies.

Investeringen ten behoeve van nieuwbouw
In algemene zin geldt voor nieuwbouw dat de wettelijke eisen, die 

gelden op het gebied van energiehuishouding, niet in aanmerking 

komen voor deze subsidie. Maatregelen die in de nieuwbouw 

worden geïnvesteerd en verder gaan dan de wettelijke eisen 

komen wel in aanmerking voor subsidie.

Een aanvraag voor subsidie kan ingediend worden vanaf 4 januari 

tot 31 december 2016. Er moet een overeenkomst zijn afgesloten 

met een bouwer of leverancier voor de aanschaf van een  maat-

regel. Welke maatregelen dit zijn is terug te vinden op de website 

van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De overeen-

komst mag niet voor 1 september 2015 zijn aangegaan. Tevens 

mag de overeenkomst niet langer dan negen maanden voor de 

ontvangst van de subsidieaanvraag zijn afgesloten. Er wordt 

slechts subsidie verstrekt voor de aanschaf van nieuwe appara-

tuur of installaties.

Meer informatie?
Ga naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland ( rvo.nl/subsidies-regelingen) en zoek op ‘sport-

accommodatie’. Je vindt informatie over de regeling onder 

‘Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportac-

commodaties’.

In aanmerking komen voor de subsidie? 
Sportstichtingen en sportverenigingen kunnen voor investeringen 

in energiebesparing of duurzame energie gebruikmaken van deze 

subsidieregeling wanneer zij voldoen aan bepaalde voorwaarden. 

Voor stichtingen geldt dat zij (een deel van) een sportaccom-

modatie in eigendom hebben wat bestemd én in gebruik is voor 

activiteiten van een sportvereniging. Voor sportverenigingen 

geldt een lidmaatschap bij een landelijke koepelorganisatie of een 

bij NOC*NSF aangesloten bond. Daarnaast moet de aanvrager – 

sportvereniging of sportstichting – investeren in de maatregel(en) 

en de energierekening van de sportaccommodatie betalen.

Investeer en ontvang subsidie met Remeha cv- 
en warmwateroplossingen

  Gas HP 35 A en Tzerra HP warmtepomp

  WHC, LWHC en CWHwarmwatersystemen

  Remeha Zonlichtsystemen

In de Remeha onderhoudsvoorschriften wordt gedetailleerd 

uitgelegd wat je moet doen tijdens een onderhoudsbeurt 

aan een Remeha cv-ketel. Ook tijdens onze praktijktraining 

besteden wij uitgebreid aandacht aan het juist uitvoeren 

daarvan. Onder begeleiding van een van onze trainers leer je 

stap voor stap hoe je dit in de praktijk het beste doet.

Zo leer je tijdens de Tzerra- en Calentatraining onder andere het 

belang van het inspecteren en reinigen van de warmtewisselaar 

van deze toestellen. Na het verwijderen van de brander hoef je 

slechts het bovenste deel van de warmtewisselaar, de vuurhaard, 

met een nylon borstel en stofzuiger schoon te maken. 

Meer dan alleen schoonmaken
Wist je dat het controleren en juist inregelen van de installatie 

zelf minstens even belangrijk is. Dit zowel voor de veilgiheid 

als het rendement. Een HR-ketel haalt het hoogste rendement 

bij een retourtemperatuur lager dan 55ºC. Stook je hoger dan 

condenseren de rookgassen niet in de ketel en vliegt de conden-

satiewarmte onbenut de schoorsteen uit.

Remeha denkt mee
Om vele jaren storingsvrij te kunnen genieten van de warmte van 

een Remeha cv-ketel is het belangrijk regelmatig onderhoud uit te 

voeren. En niet voor niets adviseert Remeha in het onderhouds-

voorschrift dit uit te laten voeren door een erkend installateur. 

En hoewel onze ketels onderhoudsarm zijn, adviseren wij perio-

diek een onderhoudsbeurt in te plannen. Om het beste moment 

van service te bepalen zijn onder andere de Tzerra en Calenta 

uitgerust met een automatische servicemelding. Afhankelijk van 

het gebruik van de ketel verschijnt de eerste servicemelding 

ongeveer 2 tot 2,5 jaar na installatie van de ketel.

De servicemelding geeft aan welke ‘serviceset’ gebruikt moet 

worden. In deze ‘servicesets’ zitten alle onderdelen en pakkingen 

die nodig zijn voor de betreffende servicebeurt. Ons advies is: 

vervang alle in de set geleverde pakkingen en onderdelen. 

In een aantal ‘servicesets’ zitten ook waterzijdige pakkingen. Deze 

zijn toegevoegd om een eventueel geconstateerde waterzijdige 

lekkage tijdens onderhoud direct te kunnen verhelpen. Maar 

óók als bijvoorbeeld een bestaande pakking er op het oog nog 

prima uitziet. Door dit advies aan te houden verzeker je de klant 

én jezelf van een goed onderhouden CV-ketel. Ook de kans dat 

je later nog een keer terug moet om alsnog een onderdeel te 

vervangen verklein je op deze manier. Zeker in het stookseizoen 

zit je niet te wachten op extra ritten.

Goed onderhoud kun je leren

Spoelen is echt niet nodig
Ben jij ook een van de vele installateurs die tijdens het onderhoud de wisselaar nog spoelt? Het is niet nodig de warmtewisselaar 

verbrandingsgaszijdig met water te spoelen. Door te spoelen veroorzaak je mogelijk ophoping van vervuiling met verstopping tot gevolg.

Voorbeeld Remeha serviceset
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CLV systemen worden vaak toegepast in hoogbouw 

om het mogelijk te maken om elk appartement van een 

eigen combiketel te voorzien. CLV staat voor combinatie-

luchttoevoer-verbrandingsgasafvoersysteem.

Om te controleren of een toestel geschikt is voor gebruik op een 

CLV-systeem moet de code C43 bij de type aanduiding op de 

typeplaat vermeld staan. Uiteraard voldoen de Remeha Avanta, 

Tzerra en Calenta aan alle eisen om toegepast te mogen worden 

in een CLV-systeem.

Een CLV-systeem moet voldoen aan Beoordelingsrichtlijn Gastec 

QA 138 van 1 april 2015. Daarnaast heeft Remeha zelf ook aanvul-

lende eisen opgesteld. Deze eisen kun je terugvinden in het 

Praktijkboek Rookgasafvoersystemen voor de Calenta, Tzerra 

en Avanta. Alle drie als download beschikbaar op de Remeha 

website prof.remeha.nl.

Eigenlijk zouden we niet moeten spreken van een CLV-systeem. 

CLV-CV-systeem zou eigenlijk een betere benaming zijn. Waarom? 

Alle componenten van een verwarmingsinstallatie met meerdere 

cv-ketels en aangesloten op een gezamenlijke luchttoevoer en 

verbrandingsgasafvoer beïnvloeden elkaar. Iets om rekening mee 

te houden in de ontwerpfase, het installeren en tijdens het onder-

houd van de installatie.

Stel, een vereniging van eigenaren (VVE) besluit tot vervangen 

van de cv-ketels in een appartementencomplex. Alle toestellen op 

één schacht zullen dan tegelijkertijd moeten worden vervangen. 

Blijft in een appartement bijvoorbeeld een exemplaar achter, dan 

kan de goede werking van de nieuw geplaatste cv-ketels in de 

overige appartementen niet worden gegarandeerd. Een collectief 

systeem vraagt altijd om een gedegen collectieve, gezamenlijke 

aanpak.

Minstens zo belangrijk is het volgende punt. Bij vervanging van 

een op een CLV-systeem aangesloten cv-ketel zal altijd moeten 

worden nagegaan of het afvoersysteem opnieuw gedurende de 

levensduur van één cv toestel goed en veilig kan functioneren. In 

de praktijk zal in veel gevallen de conclusie moeten zijn om naast 

het vervangen van de cv-ketels ook gelijktijdig het CLV-systeem 

te vervangen. 

Door het aansluiten van moderne, diep modulerende HR ketels 

wordt elk CLV-systeem (soms) een overdruk systeem. Daarom 

moeten deze toestellen altijd voorzien zijn van een terugslagklep 

die samen met het toestel is gekeurd of een separate terug-

slagklep waarvoor door de ketelfabrikant een verklaring van 

goedkeur is afgegeven. Hoewel dit laatste voor de Remeha Tzerra 

en Calenta niet nodig is. Deze zijn standaard al voorzien van een 

terugslagklep. Voor de Avanta is deze als accessoire leverbaar 

(Aansluitset Overdruk CLV, artikelnummer S100.282).

Dat een integrale benadering van belang is blijkt ook uit het stellen 

van de juiste diagnose bij een storing. Als er een storing aan een van 

de op het CLV-systeem aangesloten cv-ketels optreedt, is het lastig 

de oorzaak hiervan te achterhalen. Natuurlijk kan de storing zich 

beperken tot die ene cv-ketel.  Echter, de storing kan ook veroor-

zaakt worden door een andere cv-ketel of door het CLV-systeem  

zelf. En wat het nog lastiger maakt is dat sommige problemen alleen 

maar optreden bij een bepaalde windsterkte en/of windrichting. 

Kortom: alle systeemcomponenten moeten worden onderzocht. 

CLV? Remeha denkt mee
Of het nu gaat om een nieuw of bestaand CLV-systeem. Ieder 

gebouw en iedere installatie zal vooraf door de fabrikant van 

de toegepaste cv-ketel  en/of rookgasafvoersystemen  moeten 

worden beoordeeld. Te veel nog ontstaan achteraf problemen (zie 

kader CLV storingen hiernaast) of zelfs gevaarlijke situaties, die 

met een goed advies vooraf voorkomen hadden kunnen worden.

Aandacht voor CLV

Terugslagklep Calenta

Wil je een CLV-systeem plaatsen? Neem dan contact op met 

Remeha. Onze afdeling Sales Support kan een deskundig 

advies geven.

CLV Storingen

Storingen worden vrijwel altijd veroorzaakt door 

rookgasrecirculatie. Om dit vast te stellen kan een CO2 

meting in de verbrandingsluchttoevoer uitgevoerd 

worden. Er zijn grofweg drie situaties waarbij 

rookgasrecirculatie kan optreden:

  Via de verbinding tussen luchttoevoer en rookgasaf-

voer onder in het CLV-systeem. Vooral de onderste 

ketels zullen in dit geval storen.

  Via de uitmondingsconstructie. Bijvoorbeeld omdat de 

plaats van uitmonding niet juist gekozen is. Vooral de 

bovenste ketels zullen dan storen.

  Via lekkage in de rookgasafvoer van het CLV-systeem. 

Als er geen onderdruk in de rookgasafvoerbuis heerst 

dan treden door de lekkage rookgassen uit naar de 

luchttoevoer, die vervolgens de ketel op elke verdieping 

kunnen verstikken. 

Door meerdere oorzaken kan de noodzakelijke onder-

druk in de rookgasafvoerbuis verdwijnen: windaanval bij 

een verkeerde positie of constructie van de uitmonding, 

onderdruk in de schacht door woningventilatie of door een 

gebrek aan trek door de zeer lage rookgastemperaturen 

van moderne HR-ketels.

In theorie zouden ook te veel tegendruk of te veel ‘mee-

druk’ (trek) de oorzaak kunnen zijn van storende ketels. In 

alle gevallen zal de ketel een storingscode tonen die met 

ionisatiewegval te maken heeft.

CLV-systeem bestaande uit 
C43 goedgekeurde CV-ketels
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Talk about technics voortaan 
digitaal ontvangen?
Wil je per e-mail op de hoogte blijven van 

de laatste ontwikkelingen, wijzigingen 

en handige tips? Meld je dan aan voor de 

e-mailnieuwsbrief door een mail te sturen 

naar technischbulletin@remeha.nl.

Om je zo goed én snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, kun je voor al 

jouw vragen en meldingen bellen naar (055) 549 69 69. 

Of kijk op prof.remeha.nl voor antwoorden op veelgestelde vragen.

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 

Bezoek Remeha op VSK 2016

Remeha staat ook dit jaar weer op de VSK – dé tweejaarlijkse 

vakbeurs voor verwarming, sanitair, klimaatbeheersing  en 

koudetechniek. Tijdens deze VSK presenteert Remeha 

vanzelfsprekend diverse noviteiten, maar ook bestaande 

producten en systeemoplossingen. Het thema van de VSK voor 

2016 is ‘Kennis omhoog, verbruik omlaag’, een motto waarop 

Remeha nauw aansluit met haar huidige en toekomstige 

productportfolio.

Gratis kaarten via Remeha
De VSK is in Nederland de belangrijkste vakbeurs voor de totale 

installatiebranche. Je bent van harte welkom op dinsdag 2 tot en 

met vrijdag 5 februari 2016 in de Jaarbeurs te Utrecht.

Registreer nu voor een bezoek en verhoog je kennis. 

Gratis kaarten kun je aanvragen via de website van Remeha:

prof.remeha.nl

De specialisten van Remeha staan je graag te 

woord op stand B.124 in hal 7.


