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Product datablad

De nieuwe miTera werkt  
nauw samen met de moderne 
Ace-platform cv-ketels.



Remeha miTera.
Remeha ontwikkelde de perfecte cascade 
regelaar, de miTera. Hij blinkt niet alleen uit in design, 
gebruiksvriendelijkheid en connectiviteit, maar is nog 
efficiënt bovendien. 

Daarnaast werkt de cascade manager nauw samen met alle 
moderne cv-ketels voorzien van ons Ace platform, maar ook 
met bestaande producten.
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Sterke punten  
van de cascade 
manager.
Met de nieuwe miTera cascade manager kun je 
tot maximaal 8 cv-ketels koppelen aan een enkele 
regelaar. De regelaar beschikt over een heldere, 
gebruiksvriendelijke grafische gebruikersinterface, 
met een duidelijk overzicht van de cascadeopstelling. 
Het platform van de cascade manager is hetzelfde 
als de Ace cv-ketels van Remeha. Hierdoor werkt de 
cascade manager erg intuïtief en heeft het dezelfde 
bediening als de andere Remeha producten.

De cascade regelaar beschikt over een autodetect 
functie van de nieuwste Remeha Ace cv-ketels. Bij 
het aansluiten van de cv-ketels wordt alle informatie 
automatisch uit de cv-ketel opgehaald. Hiermee 
wordt de tijd die nodig is voor het instellen van de 
cascade configuratie sterk gereduceerd. Tevens 
komt het de gebruiksvriendelijkheid sterk ten goede.

 De regelaar beschikt over slimme regelstrategieën, 
zodat de aangesloten cv-ketels op een zo optimaal 
en efficiënt mogelijke manier functioneren. Dit 
resulteert in een langere levensduur van de cv-ketels, 
lagere onderhoudskosten en minder stookkosten 
voor de eindgebruiker. 

Vanzelfsprekend is het ook een slimme regelaar en 
is hij door middel van een groot aantal interfaces te 
verbinden. De miTera werkt ook samen met alle cv-
ketels met het OpenTherm protocol door middel van 
een additionele gateway.

De perfecte 
cascade 
regelaar.



Prijslijst, manuals en overige 
documentatie zijn te downloaden 
op remeha.nl/product/mitera
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Wanneer zet je 
een cascade in? 
In veel situaties is het interessant om het totaal op te 
stellen cv-ketelvermogen te verdelen over meerdere 
cv-ketels. De vraag over het optimale aantal toestellen 
in cascade komt daarbij regelmatig aan de orde. De 
factoren die hierbij een rol spelen zijn onder andere: 

Investering 
Bij ketelopsplitsing kunnen de investeringskosten  
(cv-ketelprijs inclusief montage, appendages, leidingen, 
pompen, rookgasafvoer en regelapparatuur) lager uitval-
len. Dit is echter zeer situatie-afhankelijk. 

Bedrijfszekerheid 
Een groter aantal toestellen zal een grotere bedrijfs-
zekerheid opleveren. Hier is echter een duidelijke boven-
grens aan te geven. Onderzoek heeft uitgewezen dat bij 
cascadeopstellingen van vier toestellen de bedrijfszeker-
heid al optimaal is. 

Rendement 
Mits regeltechnisch en hydraulisch alles in orde is (en dat 
is moeilijker naarmate het aantal cv-ketels groter wordt), 
zijn er geen noemenswaardige rendementsverschillen 
tussen meerdere kleine of enkele grote cv-ketels.
Deze stelling kan ook worden omgedraaid; in een  
cascade-opstelling met een groot aantal cv-ketels waar 
hydraulisch en regel technisch niet alles in orde is, zal er 
sprake zijn van rendementsverlies. 

Onderhoud en storing 
Een installatie met meerdere cv-ketels vertoont een  
grotere absolute kans op storingen. Het onderhoud van 
vele kleine cv-ketels kost meer dan één of enkele grote 
cv-ketels. Hier staat tegenover dat service en onderhoud 
van kleinere cv-ketels door een grotere groep monteurs 
kan geschieden. 

Opstelling 
Dankzij de lichtere en kleinere cv-ketels neemt het aantal 
plaatsingsmogelijkheden binnen een gebouw toe. Er is 
praktisch geen vloeroppervlak nodig en er is geen  
vloerbelasting.



Regelstrategieën.
De miTera cascade manager beschikt over meerdere regelstrategieën. 
De keuze voor een regelstrategie wordt bepaald door verschillende 
uitgangspunten. Is het bijvoorbeeld de bedoeling dat de cv-ketels zo efficiënt 
mogelijk in bedrijf zijn? Of moet een minimaal aantal branduren van de cv-ketels 
worden nagestreefd? Op basis van deze keuzes kan één van de verschillende 
regelstrategieën ingesteld worden. 

Vroeg aan, laat uit
Hierbij worden de verschillende cv-ketels zo vroeg mogelijk ingeschakeld bij 
een stijgende warmtevraag. Wanneer de warmtevraag afneemt zullen de  
cv-ketels ook weer zo laat mogelijk afgeschakeld worden. Dit betekent dat er 
een zo groot mogelijk aantal cv-ketels tegelijkertijd in bedrijf is. Op deze manier 
maken de toestellen maximaal gebruik van de inschakelduur, en hebben de  
cv-ketels zo min mogelijk schakelingen.

Laat aan, vroeg uit
In deze regelstrategie wordt ervoor gekozen om de opvolgende cv-ketels in 
de cascade zo laat mogelijk bij te schakelen, maar wel in het condenserende 
bereik van de cv-ketel. Wanneer de eerste cv-ketel buiten zijn condenserende 
bereik komt, wordt de volgende cv-ketel ingeschakeld. Dit proces gaat door 
tot alle cv-ketels in bedrijf zijn, mocht hierna nog meer vermogen nodig zijn dan 
kunnen de cv-ketels gaan werken op maximaal vermogen.

Wanneer niet meer het volledige vermogen benodigd is, zal de laatste 
cv-ketel zo snel mogelijk afschakelen, zodat de resterende  
cv-ketels op het maximale vermogen de warmtevraag 
waarborgen.
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Laat aan, laat uit 
In deze regelstrategie wordt ervoor gekozen om de opvolgende   
in de cascade zo laat mogelijk bij te schakelen, maar wel in het 
condenserende bereik van de cv-ketel. Wanneer de eerste cv-ketel 
buiten zijn condenserende bereik komt, wordt de volgende cv-ketel 
ingeschakeld. Dit proces gaat door tot alle cv-ketels in bedrijf zijn, 
mocht hierna nog meer vermogen nodig zijn dan kunnen de cv-ketels 
gaan werken op maximaal vermogen.

Wanneer de vermogensvraag afneemt, zullen alle cv-ketels 
(condenserend) blijven doorstoken, totdat het moment bereikt is dat 
de cv-ketels gezamenlijk niet meer in het ideale condensatiebereik 
functioneren. Dan zullen opvolgend de cv-ketels uitschakelen zodat er 
resterende cv-ketels met optimaal rendement kunnen functioneren.

Traditionele cascade 
Bij een traditionele cascadeschakeling worden de cv-ketels simpelweg 
aan-uit geregeld op basis van de warmtevraag. Wanneer de eerste 
cv-ketel de complete warmtevraag niet aan kan, wordt de volgende 
cv-ketel ingeschakeld.
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Connectivity.

Cascade manager in het kort.

De gebruikelijke Modbus of BACnet standaarden zijn optioneel mogelijk. De cascade manager 
is ideaal inzetbaar als single-point-of-contact van de complete cascadeinstallatie voor het 
gebouwbeheersysteem.

  (Weersafhankelijke) regeling tot maximaal 8 Remeha cv-ketels.
  Intelligente regelstrategieën zodat de meest efficiënte werking van de cv-ketels wordt benut
  Duidelijk display met gebruikersinterface
  Autodetect van Remeha-Ace cv-ketels
  Single-point-of-contact voor het gebouwbeheersysteem
  Toepasbaar met Remeha Connect waarmee alle cv-ketels verbonden zijn
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Technische gegevens.
Communicatie

Ingang R Bus, OpenTherm*, ModBus**, BACnet**, aan/uit

Uitgang L-Bus, eSMART, ModBus**, BACnet**

Draadloos Bluetooth

Algemeen

Aantal cv-ketels (max.) 8

Afmetingen ( b x h x d ) mm 440 x 300 x 125

Bedrijfstemperatuur ℃ 0 - 60

Opslagtemperatuur ℃ -25 - 60

Relatieve vochtigheid % 0 - 95

Nominale voedingspanning VAC 230

Stroomverbruik (maximaal) W 14

Interne zekering A 6,3

* i.c.m. additionele GTW-40
** i.c.m. additionele gateway



7836703 - 08122022 
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Over Remeha
Remeha is een toonaangevend internationaal 
merk voor binnenklimaatoplossingen. Al sinds 
1935 leveren we slimme, impactvolle en efficiënte  
oplossingen voor verwarming, koeling en warm 
water, zowel voor woningen als utiliteitsgebouwen. 
Met onze innovaties anticiperen we op de comfort-
wensen van morgen en bieden we onze klanten 
een efficiënt en duurzaam comfort. Een duurzaam 
binnenklimaat voor iedereen. Remeha maakt  
het mogelijk.

Met ruim 500 medewerkers geeft Remeha
op eigentijdse wijze invulling aan ontwikkeling, 
productie en marktbenadering, waarmee zij in 
Nederland én in Europa is uitgegroeid tot een 
vooraanstaande fabrikant. Remeha is één van de 
voornaamste merken binnen BDR Thermea Group, 
een internationaal toonaangevende producent en 
distributeur van innovatieve verwarmings-
systemen, warmwatersystemen en aanverwante 
diensten. 

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

remeha.nl


