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Daarnaast bevat deze uitgave ook nieuwe informatie over 
het uitlezen van het storingsgeheugen van de Calenta. 
Verder bieden wij u meer informatie over de warmhoud-
functie op de Calenta en hoe u deze zou kunnen wijzigen.

Tot slot zetten wij de mogelijkheden nog eens op een rij 
hoe en wanneer u ons kunt bereiken, mocht u een storing 
hebben waar u zelf niet uitkomt. En we laten u zien dat de 
cascadeselectietool is vernieuwd. We zijn erg benieuwd 
naar uw mening en reactie! Wij wensen u veel leesplezier!

Beste installateur en technicus, 

U heeft weer een nieuwe editie van Talk about Technics 
in handen. In deze editie kunt u een artikel lezen over het 
inzetten van een iSense of eTwist. Want wanneer kiest u 
voor welke regelaar en hoe zit het met weersafhankelijk 
regelen? De tips in dit artikel kunnen u daarbij helpen.
 
Verder vindt u in deze uitgave een artikel over het 
aansturen van de cv-ketel via een gebouwbeheer systeem. 
Met onze interfaceprint is dit via een 0-10V signaal 
eenvoudig te regelen. 

Talk about technics!
Remeha’s

Nieuwsbrief december 2017

■	 Tips rondom weersafhankelijk regelen

■		 De cv-ketel aansturen met 0-10V

■		 Uitlezen storingsgeheugen Calenta; een handige hulp

■		 We hebben de cascadeselectietool vernieuwd! 

■		 Project in Beeld: Woningcorporatie Kennemer Wonen
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Verschuiving van de stooklijn

Als een u buitensensor op de Tzerra, Calenta, Calora Tower en Quinta 
Pro aansluit, dan kunt u daarmee de interne stooklijn gebruiken. De 
instelling kunt u wijzigen met behulp van parameters 1, 25, 26 en 27. 
Houd er rekening mee dat op het moment dat u een buitensensor op 
de Tzerra (Plus), Calenta, Calora Tower en Quinta Pro aansluit, deze de 
cv-ketels altijd weersafhankelijk regelen.

Voor deze situatie, dus zonder dat er een eTwist of iSense op de 

cv-ketel is aangesloten, zal u wel een draadbruggetje tussen de on/

off klemmen moeten aansluiten. Dit is een minder zuinige manier van 

stoken omdat de ketel altijd ‘paraat’ staat op de stooklijntemperatuur, 

ook als er geen warmtevraag is. Deze regeling is wel zuinig in combinatie 

met zonekleppen. De eindschakelaars van de zonekleppen schakelen 

de ketel uitsluitend in als er warmtevraag is. Vergeet u dan niet om een 

drukverschilregelaar of shuntleiding in de installatie op te nemen. 

Kiest u voor de eTwist of iSense als regelaar denk er dan aan dat u de 

instellingen voor de stooklijn op deze regelaar instelt en niet op de ketel zelf. 

Wat bestelt u?
Wilt u een Avanta-ketel weersafhankelijk aansturen, zorg dan dat u naast 

de ZAF 250 buitenvoeler S62372 ook de gateway met artikelnummer 

S58786 bestelt. Voor de Tzerra Plus, Calenta, Calora Tower en Quinta 

Pro heeft u aan een buitenvoeler AF60 voldoende. Deze bestelt u met 

artikelnummer S100316.

AF60

ZAF 250 en Gateway

iSense of eTwist?
Kiest u voor de iSense of de eTwist als regelaar van uw cv-installatie, 

weet dan dat u de instellingen voor de stooklijn op deze regelaar moet 

instellen, en niet op de ketel zelf.

De eTwist regelt altijd weersafhankelijk in combinatie met 

ruimtecompensatie. Dit houdt in dat de installatie op basis van de 

ingestelde stooklijn altijd zal trachten een ruimtetemperatuur van 20°C 

te bereiken. Is een hogere of juist lagere temperatuur gewenst dan kan 

de gebruiker dit met de draaiknop van de eTwist instellen. Bij iedere 

verschuiving van 1°C zal de stooklijn 3°C parallel verschuiven ten opzichte 

van de oorspronkelijke lijn (zie afbeelding). Bij de eTwist vindt u de 

instellingen voor de stooklijn in het menu > Installateur > Geavanceerde 

functie. Deze is toegankelijk met code 0012.

Voor situaties waarbij het niet nodig is dat een eindgebruiker de 

ruimtetemperatuur wijzigt, maar het wel gewenst is om bijvoorbeeld 

een klokprogramma te gebruiken, adviseert Remeha toepassing van 

de iSense. Deze regelaar kunt u dan nabij de ketel plaatsen of, zoals bij 

de Calenta, Calora Tower en Quinta Pro mogelijk is, inbouwen in het 

frontpaneel. Kiest u voor deze laatste optie bestel dan, naast de iSense, 

ook de iSense inbouwset S100994. Daarmee kunt u de 

iSense in een van de hierboven genoemde ketels monteren.

Tips rondom weersafhankelijk  
regelen
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Instellingen

Warmwater instellingen

Mogelijkheden van de warmhoud-
functie op Calenta 25L/40L

De Calenta 40L heeft een ingebouwde 40 liter geïsoleerde 

oplaadboiler. Deze slaat op efficiënte wijze warm water op 

dat direct kan worden afgetapt. Om op ieder moment over 

voldoende warm water te beschikken is het belangrijk de 

warmhoudfunctie bij de Calenta 40L altijd ingeschakeld 

te houden. Zo blijft er altijd voldoende warm water in de 

ingebouwde oplaadboiler opgeslagen.

De warmhoudfunctie wijzigen doe je zo
De warmhoudfunctie kunt u zowel met de eTwist als de 

iSense eenvoudig aanpassen. En dit geldt niet alleen voor 

de Calenta 40L. Ook bij veel andere Remeha cv-ketels is 

dat op deze manier mogelijk.

0 = Comfort (warmhoudfunctie ingeschakeld, sneller warm water)

 1 =  ECO-stand (warmhoudfunctie uitgeschakeld)

 2 = Regelaarafhankelijk (deze instelling gebruikt  

  u wanneer u de warmhoudfunctie via de  

  eTwist of iSense wilt in- of uitschakelen)

Bij de Remeha Calenta heeft u de keuze om met parameter 
4 de instellingen van de warmhoudfunctie te wijzigen. 

iSense eTwist App

Warmwater

Hoofdmenu

Druk op draaiknop

Continu aan

Instellingen

Menu

Warmwater instellingen Altijd Comfort

Menu Instellingen



Wilt u een Remeha cv-ketel aansturen vanuit een 
gebouwbeheersysteem, dan gaat dat prima met een analoog 
0-10V signaal. Hiervoor is de interfaceprint IF-01 ontwikkeld. 
Afhankelijk van het type cv-ketel bestelt u de geschikte 
uitvoering van de IF-01 print:

Via een koppeling met de OpenTherm-aansluiting kunnen op 

deze wijze alle Remeha cv-ketels analoog worden aangestuurd. 

De IF-01 ‘vertaalt’ dit analoge signaal naar een OpenTherm-

signaal, dat vervolgens de aansturing van de cv-ketel verzorgt.

De GAS 310 ECO Pro, Quinta Ace en GAS 220 Ace zijn standaard 

al voorzien van een analoge ingang. Voor deze ketels is het niet 

nodig de IF-01 te bestellen.

De cv-ketel aansturen met 0-10V 
OpenTherm signaal

LED Betekenis

Aan In bedrijf / geen storing 

Uit Communicatiestoring OpenTherm / geen voedingsspanning

Knippert 2x Communicatiestoring OpenTherm

Knippert 3x Communicatiestoring OpenTherm

Knippert 4x 1 van de 2 jumpers niet aanwezig

Groene LED
Handig om te weten is dat de LED 

op de IF-01 een duidelijke functie 

heeft. Deze geeft u informatie over 

de status van deze print. Bijvoorbeeld 

als u wilt onderzoeken of een storing 

veroorzaakt wordt door de print zelf 

of door de bekabeling. De volgende 

codes zijn hiervoor van betekenis.

Temperatuur
0,0 - 1,5 V = cv-ketel uit

1,5 - 1,8 V =  cv-ketel uit,  

pomp aan

1,8 - 10 V =  cv-ketel aan met 

gewenste aanvoer-

temperatuur

Vermogen
- 0,0 - 2,0 V = cv-ketel uit

- 2,0 - 2,2 V =  cv-ketel uit, 

pomp aan

- 2,0 - 10 V =  cv-ketel aan 

op gewenst 

vermogen

Temperatuur- of vermogengestuurd
Met een jumper op de IF-01 print kunt u instellen hoe de ketel

wordt aangestuurd. Dit kan zijn op basis van de aanvoer-

temperatuur of het gewenste vermogen. Plaats hiervoor de 

jumper in de juiste positie. Let op: stel de juiste jumper in. Met 

jumper 1 stelt u de analoge uitgang in voor de IF-01. Met jumper 

2 de analoge ingang. Beide nummers zijn duidelijk op 

de print aangegeven. 

In dit voorbeeld willen wij met de 

analoge uitgang de cv-ketel 

aansturen. In dit geval stellen we 

dit in met jumper 2 (hier rood 

aangegeven).

De interfaceprint IF-01 kunt u 

inbouwen in de ketels Calenta, 

Calora Tower, Quinta Pro en Gas 

210 Eco Pro.

De IF-01 box is  

geschikt voor Avanta 

en Tzerra (Plus).

Type Productnummer

Calenta, Quinta Pro S100763

GAS 210 ECO Pro S100325

Tzerra (Pus) en Avanta S100865



Avanta

Quinta Pro

Quinta Ace

Uitlezen storingsgeheugen 
Calenta; een handige hulp

De medewerkers van de Servicedesk bij Remeha helpen u graag bij het oplossen 
van technische problemen. Heeft u een storing aan een van onze producten, 
houd dan de beschikbare informatie bij de hand op het moment dat u contact 
met de Servicedesk opneemt. Daarbij gaat het om het exacte type van het 
product en de storingscode. 
  

Daarnaast is het bij Remeha cv-ketels mogelijk om de opgeslagen informatie uit 

het toestel te halen. Denk daarbij aan de status van het toestel en de gemeten 

temperaturen op het moment van de storing. Hieronder ziet u de informatie die 

u kunt uitlezen bij een Remeha Calenta, het toestel dat we hier als voorbeeld 

gebruiken. Overigens is deze gelijk aan die van de Quinta Pro.

Aantal keren dat de storing  
is voorgekomen

Het aantal gebrande uren

Status

Substatus

Aanvoertemperatuur (ºC)

Retourtemperatuur (ºC)

Boilertemperatuur (ºC)

Buitentemperatuur (ºC) 
(alleen met buitensensor)

Zonneboilertemperatuur (ºC)

Intern setpunt (ºC)

Ionisatiestroom (μA)

Toerental van de ventilator (omw/min.)

Waterdruk (bar)

Geleverd relatief vermogen (%)

Welke gegevens de Calenta opslaat, heeft 

u hierboven kunnen lezen. Hoe u deze kunt 

uitlezen, bekijkt u in de instructievideo op het 

Remeha YouTube-kanaal. Scan de QR-code of 

ga naar youtube.com/RemehaBV. 

Bekijk de 
instructievideo

Blokkeringen en vergrendelingen
Een vergrendeling wordt aangeduid met een E. Nadat u de oorzaak van een 

vergrendelende storing heeft weggenomen, moet u de cv-ketel resetten. 

Een blokkering wordt aangeduid met St: 9. Nadat u de oorzaak van een 

blokkerende storing heeft weggenomen, hoeft u de cv-ketel niet te resetten.



We hebben de  
cascadeselectietool vernieuwd! 

Misschien is het u al opgevallen. We hebben onze populaire 
cascadeselectietool vernieuwd! Het werd tijd voor een nieuw 
en moderner jasje.

Wat is er nieuw? 

Voor de nieuwe opzet zijn we vooral vanuit de ogen van de 

gebruiker naar de tool gaan kijken. Een belangrijke wijziging 

is dat de resultaten nu standaard worden bepaald voor een 

systeemtemperatuur van 50/30°C. Tot voor kort was dit op basis 

van een berekening met 80/60°C. Wilt u alsnog een berekening 

met een systeemtemperatuur van 80/60°C gebruiken, dan kunt u 

dit gemakkelijk wijzigen op de resultatenpagina. 

Nieuw is ook dat u direct bij onze Sales Support-afdeling een 

vraag kunt stellen via de button ‘ik heb een vraag’. Wij bellen  

of mailen u dan zo spoedig mogelijk terug. Naast dat we de  

tool overzichtelijker hebben gemaakt, gaven we hem ook een 

frissere uitstraling.

 

Ontdek de vernieuwde tool op cascadetool.remeha.nl.

Wat vindt u ervan? 
Wij zijn natuurlijk harstikke trots op de tool, maar we zijn ook 

erg benieuwd naar wat u ervan vindt. Mail uw commentaar of 

complimenten naar salessupport@remeha.nl. 

Voor advies, storingen of klachten aan bestaande installaties kunt u altijd contact met ons 
opnemen. Wist u dat onze technische adviseurs in maar liefst 92% van de situaties een storing 
direct telefonisch kunnen oplossen!

Bent u medewerker van een installatiebedrijf of werkt u bij een groothandel bel dan naar 

055 - 549 69 69, toets daarna een 1 in en u wordt direct doorverbonden met de juiste medewerker.

Of stuur uw vraag naar ons op via WhatsApp. Op werkdagen kan dat tussen 08:00 en  

17:30 uur. Vervolgens ontvangt u binnen 15 minuten een antwoord op uw vraag.  

Ons WhatsApp-nummer is 06 - 10 38 68 90.

Remeha helpt u op vele manieren

(+31) 06 10 38 68 90



(+31) 06 10 38 68 90

Kennemer Wonen is een sociale huisvester in de gemeenten Alkmaar, Bergen, 
Castricum, Uitgeest en Heiloo. De woningcorporatie bouwt en verhuurt betaalbare 
en goede woningen. Cv-ketels spelen hierin een belangrijke rol als het gaat om 
leefbaarheid (woongenot) en duurzaamheid. 

Kennemer Wonen is een woningcorporatie met ruim 10.000 huurwoningen in de regio 

Noord-Kennemerland. Kernactiviteit is het beheren, verhuren, bouwen van woningen 

en de activiteiten die hier direct uit voortkomen. Andere activiteiten richten zich op 

het behouden of verbeteren van de waarde van het bezit. Hierbij spelen leefbaarheid 

en duurzaamheid een belangrijke rol. De cv-installatie moet hier aan bijdragen. Bij 

het vervangen of plaatsen van cv-ketels is de doelstelling om energie te besparen 

en het comfort te verhogen. Een betrouwbare ketel is hiervoor een must. Kennemer 

Wonen werkt al decennia met de Remeha cv-ketels. Om aan de gestelde doelstelling 

te voldoen is er voor 460 woningen in diverse gemeentes rondom Castricum gekozen 

voor de Remeha Tzerra Plus CW4. Een ketel die compacter is dan de verjaarde ketel 

(Remeha W21 ECO), maar grootser in zijn prestaties. 

Succesvol verloop
Installatietechniek De Noord uit Heiloo is de installateur van alle 460 cv-ketels die 

zijn vervangen. Het OK CV-gecertificeerde bedrijf is een echte specialist op het 

gebied van installatietechniek en werkt al jaren naar tevredenheid met de Remeha 

producten. “Voor dit project en vanuit de woningcorporatie is een betrouwbare 

ketel, zowel op het gebied van storingen als op kosten, enorm belangrijk. De cv-ketel 

moet gaan bijdragen aan het verhogen van het comfort in de woning en energie 

besparen. De Tzerra Plus CW4 sluit perfect 

aan op deze wens, de appendages zijn 

op elkaar afgestemd en de ketel is ook 

nog eens gemakkelijk te installeren”, aldus 

Ronald Wernsen, de Noord. De installateur 

uit Heiloo werkt niet alleen graag met de 

juiste producten, maar ook graag met goed 

geschoolde en ervaren jongens die een 

buitengewone kwaliteit leveren. Dit maakt het 

voor Kennemer Wonen en Remeha prettig 

samenwerken met de installateur. “We zijn 

erg tevreden over dit project. Het verloopt 

volledig naar wens”, aldus de heer P. Hopman 

van Kennemer Wonen.

Ook Kennemer Wonen en Remeha zijn al 

jarenlang succesvol met elkaar verbonden op 

het gebied van warmtecomfort. Daarnaast 

werken de drie partijen graag samen op 

het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld 

met de Remeha Tzerra Hybride. “We kijken 

als woningcorporatie altijd naar duurzame 

alternatieven. De producten van Remeha zijn 

een stap in de goede richting.”

Project in Beeld

Woningcorporatie  
Kennemer Wonen Bekijk het project 

door de QR code te 
scannen of kijk op 
http://bit.ly/2yhNhy3
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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 e-mail te sturen naar technischbulletin@remeha.nl.


