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Voorwoord 
Ieder appartement(encomplex) staat boven op een onuitputtelijke bron van energie. Door instraling 
van de zon op de aarde is er in onze omgeving voldoende duurzame energie aanwezig om onze 
huizen te verwarmen of te koelen en ons tapwater te verwarmen. Deze duurzame (gratis) energie 
heeft echter jammer genoeg een te lage temperatuur om rechtstreeks op onze normale centrale 
verwarmingsinstallatie aangesloten te worden. 
 
Een warmtepomp is in staat om energie (warmte) in temperatuur te verhogen. Dit biedt de 
mogelijkheid om (laagwaardige) duurzame energie te benutten voor hoogwaardige doeleinden, zoals 
het verwarmen van appartementen en tapwater. 
 
De installatie van een warmtepomp staat niet op zichzelf. De keuze voor een bepaald type en / of 
vermogen is afhankelijk van de eigenschappen van de bodem, het gekozen afgiftesysteem en het 
appartement zelf.  Degelijk geologisch onderzoek en een weloverwogen opstelling van een 
Programma Van Eisen liggen aan de basis van elk goed werkend warmtepompsysteem. 
 
Wij verwachten dat de toelichting een goed inzicht verschaft in de werking van het systeem en de 
aanleg van de installatie in een appartement.  
Wij verzoeken u in geval van vragen en / of onduidelijkheden tijdens het ontwerp van de installatie om 
met Itho contact op te nemen.  
 
Doordat Itho zich continu bezig houdt met het verbeteren van producten en systemen behoudt Itho 
zich het recht voor om, zonder kennisgeving vooraf, deze beschrijving en de te gebruiken apparatuur 
aan te passen. 
 
De genoemde vermogens van de warmtepompen zijn ter indicatie en zijn altijd afhankelijk van onder 
andere de watertemperatuur van de bron.  
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1 De systeemwerking 

1.1 Algemeen 

De Itho Energiewoning is een uitgebalanceerd installatieconcept van alle energiestromen.  Met een 
minimum aan energieverbruik wordt het maximale op het gebied van wooncomfort gerealiseerd.  
Voor zowel ruimteverwarming, warm tapwater, vrije koeling als ventilatie in het appartement. 
De Energiewoning is een instalaltieconcept waarin een aantal unieke systeemcomponenten zijn 
samengebracht.  In de meest ideale situatie bestaat dit concept uit: 
� Warmtepompunit van het type WPU-3c of WPU-5c, 
� Bodemwarmtewisselaar, 
� Laag Temperatuur Verwarming (LTV), 
� Tapwater voorraadvat, 
� Gebalanceerde ventilatie met warmte terugwinning, 
� HR-wasemkap. 
 

1.2 Werking van de warmtepompunit 

De aarde is een duurzame energiebron, maar heeft een te laag energieniveau om de centrale 
verwarming rechtstreeks op aan te sluiten.  Het energieniveau zal eerst verhoogd moeten worden, 
voordat wij onze appartementen met deze duurzame energie kunnen verwarmen.  De warmtepomp 
is het ideale apparaat om die temperatuurverhoging tot stand te brengen.  Bijkomende voordelen 
zijn dat met onze warmtepomp het appartement verwarmd en “gekoeld” kan worden en tevens van 
warm tapwater kan worden voorzien.  De werking van een warmtepomp is grotendeels gebaseerd 
op het volgende natuurkundig effect: Indien een gas gecomprimeerd wordt tot een hoge druk, 
dan stijgt de temperatuur van dat gas. 
 
Een warmtepomp maakt van dit verschijnsel gebruik door in een gesloten systeem het aanwezige 
gas met een compressor zodanig in druk te verhogen totdat de daarbij behorende temperatuur 
hoog genoeg is om bijvoorbeeld ons appartement mee te kunnen verwarmen.  Nadat de warmte 
afgegeven is, wordt de druk verlaagd en hierdoor kan er weer nieuwe (duurzame) warmte 
opgenomen worden. 
 
Het benodigde gas wordt gekozen aan de hand van de proceseisen en wordt in de praktijk 
aangeduid als het koudemiddel.  

Compressor

Nuttige

warmte

Expansieventiel

Verdamper
Condensor1

2

3

4

Bodem
warmte
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Om dit tot een continu werkend geheel te maken, zijn naast het koudemiddel de volgende 
hoofdcomponenten in de warmtepompkringloop nodig: 

1. Een warmtewisselaar om de warmte uit de duurzame energiebron te onttrekken: de 
verdamper 

2. Een compressor om de druk tot het gewenste niveau te verhogen 
3. Een warmtewisselaar om de warmte over te dragen aan het te verwarmen object of 

medium (LaagTemperatuur Verwarmingssysteem of tapwater voorraadvat): de condensor 
4. Een expansieventiel; dit is een vernauwing in de kringloop, waardoor de compressor druk 

kan opbouwen. 
 

1.3 Het rendement van de warmtepomp 

Uit het voorgaande blijkt, dat een compressor noodzakelijk is om de druk en daarmee de 
temperatuur te verhogen.  Het energieverbruik van de compressor bepaalt dus het uiteindelijke 
warmtepomprendement.  Het rendement van een warmtepomp wordt berekend door de 
hoeveelheid energie, die nuttig gebruikt kan worden, te delen door de energie die door de 
compressor gebruikt wordt en wordt meestal aangeduid met COP (Coëfficiënt Of Performance). 
Aangezien het energieverbruik van een compressor rechtstreeks afhangt van de gerealiseerde 
drukverhoging, kan het warmtepomprendement met het geselecteerde temperatuurverschil tussen 
verdamper en condensor positief of negatief beïnvloed worden.  Voor de warmtepomp geldt, dat 
het beste rendement gehaald wordt als de brontemperatuur zo hoog mogelijk is en het warmte 
afgiftesysteem met een zo laag mogelijke temperatuur kan werken.  Om een warmtepomp 
rendabel te laten werken is een Lage Temperatuur Verwarmingssysteem (LTV), zoals 
vloerverwarming en/of wandverwarming absoluut noodzakelijk. Hierbij geldt: hoe lager de 
benodigde temperatuur hoe beter. 
Ook is dus een goed ontworpen bronsysteem van belang.  Hoe hoger de gemiddelde 
brontemperatuur hoe hoger het gemiddelde rendement. 
 

1.4 Toepassing van warmtepompen 

Aangezien een warmtepomp andere eigenschappen heeft dan een gebruikelijke Cv-ketel is een 
grondige voorbereiding essentieel. Tevens is een goede afstemming van de afzonderlijke 
systeemcomponenten nodig om een goed werkend geheel met een hoog systeemrendement te 
verkrijgen.  Het toepassen van een warmtepomp maakt het tevens mogelijk dat een appartement 
energiezuinig gekoeld kan worden.  Hierdoor wordt zomers het comfort van de bewoner fors 
verhoogd tegen minimale meerkosten terwijl de COP (rendement) toeneemt. 
 

1.5 Typen warmtepompen 

De warmtepompen van het type WPU-3c en WPU-5c worden met name toegepast in 
appartementen(complexen).  Door de scheiding tussen het broncircuit en het Cv-circuit en de 
aanwezigheid van een bronafsluiter in plaats van een bronpomp zijn deze typen warmtepompen 
alleen geschikt voor het aansluiten op een collectief bronsysteem.  Voor grondgebonden woningen 
met een individuele bodemwarmtewisselaar zijn de typen WPU-3i en WPU-5i leverbaar.  Alle typen 
warmtepompen zijn zogenaamde combiwarmtepompen en standaard geschikt voor verwarmen, 
vrijkoelen en tapwaterbereiding.   
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1.6 Componenten in de warmtepomp  

1.6.1 De verdamper 

De Itho warmtepomp maakt gebruik van warmte uit de aarde.  De aarde in Nederland heeft een 
temperatuur van 10 tot 12°C.  In de bodem wordt een verticale bodemwarmtewisselaar aangelegd.  
Met een boortechniek worden U-lus bodemwarmtewisselaars (diepte en aantal afhankelijk van de 
lokale omstandigheden, het type warmtepompen en het aantal warmtepompen in een complex) de 
bodem ingeboord.  Dit is een gesloten systeem van kunststof leidingen waardoor water met een 
percentage monopropyleenglycol (niet toxisch) wordt rondgepompt.  In de technische ruimte van 
het complex bevindt zich de centrale bronpomp.  Deze bronpomp verzorgt het rondpompen van 
water door de bodemwisselaars en het leidingsysteem in het complex.  Met behulp van dit systeem 
kan warmte uit de aarde worden onttrokken (tijdens verwarming of tapwater bereiding) of aan de 
aarde worden toegevoerd (tijdens koelen). 
 

1.6.2 De compressor 

In de warmtepompen van het type WPU-3c is een zogenaamde rotary compressor toegepast. 
Deze compressor werkt op het koudemiddel R134A.  De warmtepomp is dus in één vermogenstrap 
te schakelen (0 - 100%). 
 
In de warmtepompen van het type WPU-5c is een zogenaamde scroll compressor toegepast.  
Deze compressor werkt op het koudemiddel R134A.  De warmtepomp is dus in één vermogenstrap 
te schakelen (0 - 100%). 
 

1.6.3 Het elektrische element 

In de warmtepompen is een elektrisch element geïntegreerd.  Dit element doet dienst als: 
� Back-up indien de compressor defect is, 
� Back-up indien het centrale bronsysteem niet functioneert, 
� Aanvullend verwarmingsvermogen bij een hoge verwarmingsvraag, 
� Boilerboost om naar keuze van de bewoners het voorraadvat snel op te warmen met de 

compressor en het elektrische element om bijvoorbeeld een bad te vullen 
 

1.6.4 De expansievaten 

In de warmtepompen is één expansievat geïntegreerd.  Dit expansievat is aangesloten op het Cv-
systeem.  In het centrale bronnensysteem is in de technische ruimte één groot expansievat 
aanwezig dat het gehele systeem (bodemwarmtewisselaars en het leidingsysteem in het complex) 
op een constante druk houdt.  De installateur hoeft aan de afgiftezijde dus geen expansievat te 
plaatsen.  De installateur dient wel een overdrukbeveiliging in het Cv-systeem aan te brengen. 
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1.6.5 De condensor 

De warmte die in de condensor vrij komt kan worden afgegeven aan het LTV of aan het tapwater. 

1.6.5.1 Ruimteverwarming 

Afgifte van de warmte aan het appartement gebeurt via de verdelers van een lage temperatuur 
vloerverwarming, wandverwarming of een combinatie hiervan. De circulatiepomp van dit circuit 
bevindt zich in de warmtepompunit. 

1.6.5.2 Tapwater voorraadvat 

Het voorraadvat heeft een inhoud van 90, 150 of 200 liter.  De 90 liter uitvoering kan alleen in 
hangende uitvoering worden geleverd.  De 150 liter uitvoering kan zowel hangend als staand 
worden geleverd.  De 200 liter uitvoering kan alleen in staande uitvoering worden geleverd.   
De voorkeur gaat hierbij uit naar de hangende uitvoering van het voorraadvat omdat dan 
ontluchtingsproblemen tot een minimum worden beperkt.  Het starten van de tapwatermodus in de 
warmtepomp wordt aangestuurd door een temperatuursensor die op circa 20 liter van de bodem 
van het 90 liter voorraadvat, en 30 liter van de bodem van het 150 liter of 200 liter voorraadvat is 
geplaatst. 
 

1.7 Vrije koeling 

De Itho warmtepomp kan naast verwarmen of het maken van warm tapwater, het appartement ook 
voorzien van vrije koeling. Hiermee is het mogelijk de temperatuur in het appartement in de zomer 

circa 4 tot 6°C beneden de buitentemperatuur te houden. De tijdvertraging waarmee dit effect 
wordt bereikt is onder meer afhankelijk van de ligging van de ruimte in het appartement en de 
actuele brontemperatuur. 
Het grote voordeel van topkoeling is een hoog comfortniveau in het appartement.  Een bijkomend 
positief effect is dat de warmte die uit de appartementen wordt gehaald nuttig kan worden 
aangewend om warmte in de bron (de aarde) terug te brengen met een zeer laag energieverbruik 
(regeneratie). 
Zo wordt getracht een zogenaamde “energie nulbalans” (evenveel energie onttrekken als 
toevoeren) in de bodem te verkrijgen.  
 

1.8 De kamerthermostaat 

Via de kamerthermostaat kan de bewoner de gewenste kamertemperatuur instellen. De 
kamerthermostaat is niet voorzien van een klokfunctie. Om reden van comfort en energiekosten 
wordt bewoners in de bewonerinformatie aangeraden om geen nachtverlaging toe te passen. 
In geval van vraag om warmte vanuit de kamerthermostaat (Cv) wordt de compressor 
ingeschakeld. 
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1.9 Temperatuur tapwater voorraadvat en hoog/laag tarief functie (daluren) 

In de regeling van de warmtepomp is een dalurenfunctie opgenomen. Hierop is een tijdklok, 
ingebouwd in de warmtepomp, aangesloten. Deze tijdklok is door de bewoner zelf in te stellen. 
De watertemperatuur is afhankelijk van de schakelklok en de instelling van de kamerthermostaat.   
Indien de kamerthermostaat in stand I (Eco stand) staat wordt het voorraadvat alleen ’s nachts en 
in het weekeinde (de zogenaamde daluren) opgewarmd tot 62°C (op signaal van de schakelklok). 
Indien de kamerthermostaat in stand II (Comfort stand) staat wordt het voorraadvat ’s nachts en in 
het weekeinde opgewarmd tot 62°C (op signaal van de schakelklok), maar wordt tevens de 
watertemperatuur overdag (de zogenaamde piekuren) tussen de 45°C en de 55°C gehouden.  De 
bewoner kan op deze manier zelf, afhankelijk van het tapwatergedrag, de juiste stand selecteren.  
Het voorraadvat wordt dus altijd ’s nachts, zonder elektrische naverwarming, tot 62°C verwarmd. 
  
De voeding van het voorraadvat (toevoer van warmwater vanuit de warmtepomp) is zodanig 
ontworpen dat er geen ontmenging plaats vindt tussen warm en koud water bij verbruik van warm 
water (tappen).  Hierdoor ontstaat een goede “gelaagdheid” in het voorraadvat en is de effectieve 
waterinhoud 95%.  
 

1.10 Prioriteiten in warmtevraag 

Wanneer het voorraadvat en de centrale verwarming gelijktijdig om warmte vragen dan krijgt het 
maken van warm tapwater voorrang boven de centrale verwarming. Deze prioriteit is gelijk aan 
ketelsystemen. 
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1.11 Principeschema warmtepomp 

Door middel van één compressor, een tweetal pompen voor twee met water gevulde circuits te 
weten de het lage temperatuur afgifte systeem en het voorraadvat, wordt met behulp van vier 
warmtewisselaars, twee driewegkleppen en een tweewegklep en de benodigde elektronica het 
water naar het juiste systeem geleid. 
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1.12 Principeschema collectief gesloten bronnensysteem 

Met behulp van een collectieve bronpomp wordt het water door de bodemwarmtewisselaars en het 
leidingsysteem van het complex gepompt. 
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2 De systeemcomponenten 

2.1 Opstellingsruimte warmtepompunit 

De warmtepompunit wordt geplaatst in een afgesloten ruimte die ongeveer centraal ligt binnen de 
schil van het appartement (berging, bijkeuken, etc) en naast een leidingschacht.  
Het bijgevoegde principe schema ”Overzicht leidingen waterzijdig” in hoofdstuk 5.1 geeft in 
doorsnede een inzicht in de plaatsing van de verschillende systeemcomponenten in het 
appartement.  
 
In de opstellingsruimte kunnen worden geplaatst: 
� De warmtepompunit (WPU) 
� Het tapwater voorraadvat 
� De aansluitingen voor de bron (collectief bronnensysteem) 
� De verdeler voor het laagtemperatuur afgiftesysteem 
 

2.1.1 Eisen ten aanzien van de opstellingsruimte 

Bij de keuze voor een juiste opstellingsruimte spelen de volgende punten een rol: 
1. Goede toegang naar de systeemonderdelen 
2. Voldoende vrije toegang en voldoende ruimte om de warmtepomp voor installatie- en 

onderhoudswerkzaamheden (voorzijde 1000 mm, zijkant en achterkant 50 mm).  Zie ook 
“Maatschets warmtepomp” in hoofdstuk 5.3 

3. Op het hoogste punt van het Cv-systeem moet een automatische ontluchter worden geplaatst 
4. Door de inpandige ligging van de opstellingsruimte is deze vorstvrij 
5. Voor het aansluiten van het leidingwerk wordt altijd een aansluitset gebruikt 
6. In de opstellingsruimte wordt, bij voorkeur bij de warmtepomp, een water vulpunt geplaatst 
7. In het Cv-systeem dient een drukmeter te worden geplaatst en dient een vul- aftappunt te 

worden opgenomen 
8. In het Cv-systeem dient een overdrukbeveiliging te worden opgenomen 
9. De benodigde elektra voorzieningen moeten aanwezig zijn (zie hoofdstuk 4). 
 

2.1.2 Randvoorwaarden ten aanzien van de opstellingsruimte 

1. Dicht bij de grootste afname van Cv-warmte (woonkamer) waardoor warmteverliezen in 
leidingen als gevolg van transport gering zullen zijn 

2. De aansluitingen van de bron moeten in de ruimte goed bereikbaar zijn (ten behoeve van 
isolatie, controle en onderhoud)  

3. Er moet voldoende afstand van de warmtepomp tot de slaapvertrekken en goede 
mogelijkheden voor eventuele geluidsisolatie zijn met name in eventuele leidingkoven 

4. Goede mogelijkheden voor trilling- en geluidsdemping.  Rondom de WPU wordt tenminste 5 
cm vrije ruimte gehouden 

5. De vloer van de opstellingsruimte heeft voldoende massa om het gewicht van de unit te 
dragen en om trillingen te kunnen afdempen 

6. De deur van deze opstellingsruimte kan rondom goed worden afgesloten (inclusief drempel) 
zodat een eventuele uittrede van geluid uit de ruimte kan worden beperkt 

7. Goede mogelijkheden om alle leidingdoorvoeren uit te voeren met mantelbuizen 
8. De resterende openingen zijn afgedicht met siliconen of rubber doorvoer tulen om lucht- en 

geluidslekkage te voorkomen 
9. De plaats van het voorraadvat moet afgestemd zijn op de plaats van de warmtepomp en de 

plaats van de keuken (dit om tapverliezen zo klein mogelijk te houden).  Voorraadvat en 
keuken zo dicht mogelijk bij elkaar en het voorraadvat en de warmtepomp zo dicht mogelijk bij 
elkaar. 
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2.2 De warmtepompunit 

2.2.1 Algemeen 

Alle warmte-uitwisseling vindt plaats in de warmtepompunit.  In de unit zijn alle warmtewisselaars, 
pompen, kleppen en temperatuursensoren opgenomen. 
 

2.2.2 Technische specificaties 

  WPU-3c WPU-5c 

Type warmtepomp  water / water water / water 

Aantal trappen  1 1 

Maximaal thermisch vermogen W10/35 kW 3,43 4,50 

COP W10/35 (open systeem)  6,16  
*)
 6,35  

*)
 

COP W10/35 (gesloten systeem)  6,00  
*)
 6,15  

*)
 

COP voor tapwaterbereiding 
(Tappatroon 4, tapwater voorraadvat 150 liter) 

 2,65 2,37 

Verdamper capaciteit W10/35 kW 2,86 3,77 

Nominale flow bronzijde volgens EN255 m
3
/h 0,83 1,10 

Minimale flow bronzijde m
3
/h 0,75 0,75 

Ontwerp flow bronzijde m
3
/h 1,02 

***)
 1,25 

***)
 

Ontwerp temperatuur inlaat bronzijde °C 13 13 

Minimale temperatuur inlaat bronzijde 
(bij nominale flow) 

°C 6 6 

Minimale temperatuur inlaat bronzijde 
(bij minimale flow) 

°C 7 7 

Maximale temperatuur inlaat bronzijde °C 20 20 

∆T bronzijde °C 2,5 2,6 

Bronzijdige weerstand  (bij nominale flow) kPa 13,9 21,4 

Bronzijdige weerstand  (bij minimale flow) kPa 8 8 

Nominale flow Cv systeem volgens EN255 m
3
/h 0,31 0,38 

Minimale flow Cv systeem m
3
/h 0,9 0,9 

Ontwerp flow Cv systeem m
3
/h 1,2 1,2 

Minimale inlaat temperatuur Cv-zijde °C 20 20 

Maximale afgifte temperatuur Cv-zijde °C 50 50 

∆T Cv systeem °C 2,5 3,2 

Maximale beschikbare ∆p Cv-zijde kPa 25 25 

Maximale druk Cv-systeem bar 3 3 

Aantal compressoren  1 1 

Type compressor  Rotary Scroll 

Koudemiddel  R134A R134A 

Hoeveelheid koudemiddel kg 1,25 1,25 

Ingebouwd elektrisch element kW 3 3 

Elektrische aansluiting  
400V, 50Hz, 3~ +N 

+PE 
400V, 50 Hz  3~ +N 

+PE 

Benodigde zekering A 16 (traag) 16 (traag) 

Nominaal opgenomen elektrisch vermogen kW 0,57 0,73 

Maximale stroom A 7,7 10,3 

Gewicht kg 125 135 

Afmetingen (H * B * D) mm 1100 x 600 x 600 1100 x 600 x 600 

Kleur  wit / blauw wit / blauw 

Ingebouwde besturingseenheid  ja Ja 

Nominaal koelvermogen (vrije koeling, systeem 1) kW 2,3 
**)
 2,6 

**)
 

Nominaal rendement koelwisselaar % 82 
**)
 82 

**)
 

Materiaal koelwisselaar  RVS, AISI 316 RVS, AISI 316 
*)
 De opgegeven COP-waarden zijn van toepassing voor de NEN5128:2001 

**)
 Het opgegeven koelvermogen en rendement zijn weergegeven onder nominale condities en zijn in de 

praktijk afhankelijk van de broncondities en het afgiftesysteem 
***)
 Zie opmerking bij hoofdstuk 3.1.3 
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2.2.3 Omkasting 

De omkasting van de warmtepomp is een 0,8 mm dikke witte (RAL9016) gepoedercoate zincor 
plaat met een blauwe deksel (RAL5002) van hetzelfde materiaal.  De uitvoering van beide typen 
warmtepompen is gelijk. 
 

2.2.4 Technische specificaties conform EN255 

W10/35  WPU-3 WPU-5 

Vermogen  % 100 100 

COP   5,67 5,59 

Ph (th. afgegeven vermogen condensor) KW 3,44 4,50 

 
 

W10/50  WPU-3 WPU-5 

Vermogen  % 100 100 

COP   3,90 3,68 

Ph (th. afgegeven vermogen condensor) KW 3,09 4,28 

 
 

W15/50  WPU-3 WPU-5 

Vermogen  % 100 100 

COP   4,43 4,29 

Ph (th. afgegeven vermogen condensor) KW 3,58 4,93 

 
 

2.2.5 Vrije koeling 

De warmtepompen zijn standaard uitgerust met de mogelijkheid van vrije 
koeling, ook wel free-cooling genoemd.  Om condensatie op vloeren en/of 
wanden te voorkomen is de warmtepomp uitgerust met een anti-
condensregeling.  In vrijkoel bedrijf zal de regeling de pomp schakelen naar 
puls-pauze wanneer de watertemperatuur uit de vloerverwarming beneden 
de 20°C ligt. 
Om te voorkomen dat de warmtepomp gaat pendelen tussen verwarmen en 
koelen is de regeling voorzien van een “dode-zone” en een minimale 
wachttijd tussen vrijgave verwarmen en vrijgave koelen. 
 
De warmtepomp is voorzien van een extra uitgang die wordt geactiveerd 
tijdens vrijkoel bedrijf.  Hiermee kan bijvoorbeeld een badkamergroep 
worden dichtgezet tijdens vrijkoel bedrijf.   
 
Tevens bestaat de mogelijkheid tot het aansluiten van een externe condensbeveiliging.  Zolang het 
signaal van deze condensbeveiliging actief is wordt het vrijkoelen onderbroken.   
 

2.2.6 Maatschets 

Zie bijlage “Maatschets warmtepomp“ in hoofdstuk 5.3. 
 

2.2.7 Geluidsgegevens 

Geluidsvermogen LwA, gemeten conform ISO 9614-2  

 
Geluidsniveau tijdens 
Verwarming bedrijf 

Geluidsniveau tijdens 
Tapwater bedrijf 

WPU-3 42,5 dB(A) 42,5 dB(A) 

WPU-5 55,5 dB(A) 55,5 dB(A) 
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2.3 De bron 

Om te kunnen functioneren heeft het warmtepompsysteem een bron nodig.  Voor een 

appartementen complex zijn in principe de volgende bronsystemen mogelijk: 
� Collectieve open bron 
� Individuele gesloten bron 
� Collectieve gesloten bron 

Het nadeel van een open bron zijn de hoge kosten, het terugkerende onderhoud en de problemen 

die kunnen ontstaan als gevolg van methaan, ijzer, mangaan en algengroei. 

 

Een gesloten bron heeft als voordeel de lange levensduur (circa 50 jaar) en is in principe 

onderhoudsvrij.  In veel projecten in Nederland wordt gebruik gemaakt van verticale 

bodemwarmtewisselaars (VBWW’s) die zijn geplaatst met de sondeertechniek.  Nadeel hiervan is 

de geringe diepte (maximaal 40 meter) die mogelijk is met dit soort VBWW’s.  Ook heeft de 

(mogelijkheid tot) regeneratie van de bron invloed op de ontwerp lengte en het aantal van de 

VBWW.  Door de beperkte diepte en de geringe onderlinge afstand tussen de VBWW’s onderling is 

de sondeertechniek voor appartementencomplexen niet ideaal. 

Door het toepassen van diepere boringen (U-lus VBWW) is veel minder bodemkoppeling nodig per 

warmtepomp en is regeneratie van de bodem niet meer noodzakelijk.  Regeneratie van de bodem 

(door de Free Cooling en bijvoorbeeld asfalt collectoren) heeft wel een positief effect. 

 
Voor de bron adviseert Itho om gebruik te maken van een collectieve gesloten bron.  De nieuw 
ontwikkelde collectieve gesloten bron maakt gebruik van het feit dat altijd de gehele bron wordt 
gebruikt, maar dat er gemiddeld slechts 20% van de warmtepompen gelijktijdig in bedrijf is.  Indien 
een warmtepomp niet in bedrijf is, wordt de toevoer van bronwater afgesloten en circuleert er dus 
geen bronwater over de warmtepomp.  Er wordt hierbij gebruik gemaakt van het feit dat de 
bronpomp bij een geringe gelijktijdigheid slechts weinig water behoeft te verpompen.  In het 
systeem dienen twee frequentie geregelde circulatiepompen worden opgenomen (die elkaars 
reserve zijn) op basis van een ∆P regeling.  Hierdoor wordt in elke situatie het benodigde 
pompvermogen geoptimaliseerd  en worden dus hoge energiekosten vermeden wat het 
systeemrendement ten goede komt. 
 

Opmerking: 
Het dimensioneren, plaatsen en testen van de bron kan deel uitmaken van de 
levering en gebeurt dan in opdracht en onder regie van Itho. 
Aansluiten van de bronleidingen op de WPU en het isoleren van deze leidingen 
is voor de verantwoording van de installateur. 
De leidingen en het isolatie materiaal voor de leidingen is niet in de offerte van 
Itho opgenomen. 

 
De bron wordt onder regie van Itho aangebracht voldoet aan zeer strenge kwaliteitseisen. Verder 
wordt de bron in een aantal secties verdeeld, zodat bij een calamiteit een gedeelte van de bron kan 
worden afgesloten, zodat bewoners vrijwel geen hinder zullen ondervinden.  
In het complex dient wel een leidingsysteem voor de distributie van bronwater naar de 
appartementen te worden aangelegd. 
 
De afmetingen van de bron worden per project en per complex berekend in samenwerking met een 
gespecialiseerd ingenieursbureau. 
Het ontwerp van de bron is onder meer afhankelijk van: 
� Het energieprofiel van de appartementen (transmissie, maximaal benodigd 

verwarmingsvermogen, infiltratie, isolatiewaarden, oriëntatie van de appartementen etc.) 
� De bodemsamenstelling (sonderingrapport, geothermisch bodemonderzoek, grondwaterstand, 

watervoerende pakketten, bestaande funderingen etc.) 
� De kavelgrootte, ligging van de kavel ten opzichte van andere kavels en andere 

omgevingsfactoren (sloten, bomen, andere (open) bronsystemen etc.). 
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2.4 Laagtemperatuur (LT-) afgiftesysteem 

2.4.1 Algemeen 

Het is gebruikelijk om het gehele appartement te voorzien van zeer comfortabele vloer- en/of 
wandverwarming.  Het afgiftevermogen van het LTV is mede afhankelijk van de uitleg van het Cv-
systeem (totale hoeveelheid leidingen, hartafstanden en verdeling in de ruimten). 
 
Voor een goed resultaat dienen de vloeren te worden afgewerkt conform de adviezen van de 
vloerverwarmingleverancier.  De verdelers van het LTV dienen te zijn uitgevoerd in non-ferro en 
geheel thermisch en dampdicht te worden geïsoleerd. 
De verdelers moeten in de opstellingsruimten goed bereikbaar worden gemonteerd ten behoeve 
van isolatie, ontluchting, controle en onderhoud.  De groepen van de vloerverwarming zijn op de 
verdelers met inregelventielen allen afzonderlijk instelbaar. 
 

Opmerking: 
Het warmte afgiftesysteem voor vloer en/of wand maakt geen deel uit van de 
levering. 

 
Uitleg van het afgiftesysteem is voor verantwoording van de leverancier van de vloerverwarming.  
Voor een goede werking van het geheel dienen de adviezen van deze leverancier te worden 
gevolgd. 
 

Opmerking: 
Installatie en aansluiting als ook het thermisch en dampdicht isoleren van de 
leidingen van de WPU naar de verdelers is voor verantwoording van de 
installateur. De leidingen en het isolatie materiaal voor de leidingen is niet in de 
offerte van Itho opgenomen. 

 

2.4.2 Naregeling 

In de woonkamer, waar meer dan 50% van de flow door stroomt, is naregeling niet toegestaan. De 
temperatuur wordt geregeld door de kamerthermostaat. In de overige ruimten (bijvoorbeeld de 
slaapkamers) is er een mogelijkheid om de temperatuur lager in te stellen dan de temperatuur in 
de woonkamer.  Het naregelen van ruimtes dient zoveel mogelijk te worden beperkt.  Aangezien 
het appartement normaliter is voorzien van een gebalanceerd ventilatie systeem is de temperatuur 
in het gehele appartement nagenoeg gelijk.  Naregelen van ruimtes is dan ook in slechts zeer 
beperkte mate mogelijk. 
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2.5 Het tapwater voorraadvat 

2.5.1 Algemeen 

Het tapwater voorraadvat is leverbaar in drie uitvoeringen: 
� SVV90H met een inhoud van 90 liter, 
� SVV150H en SVV150S met een inhoud van 150 liter, 
� SVV200S met een inhoud van 200 liter. 
 
De mantel van het voorraadvat SVV90H is van EPP (Expanded Poly 
Propyleen).  Op de zichtdelen is een leatherlook structuur aanwezig.  De 
achterkant en de voorkant zijn grijs en de onderkap is antraciet.  De 
bovenkap is een spuitgiet kap, kleur blauwgrijs. 
 
De voorraadvaten SVV150 en SVV200 hebben dezelfde uitvoering, een 
witte kunststof mantel (RAL 9016) en kunststof grijze (RAL 7035) onder- en 
bovenkappen. 
 
Alle voorraadvaten zijn geïsoleerd (CFK vrij) en voorzien van een kunststof 
mantel.  De voorraadvaten worden gefabriceerd van een hoogwaardige 
roestvast staal soort AISI 444, gepassiveerd en voldoen aan de KIWA-eisen. 
De plaats van het voorraadvat dient afgestemd te zijn op de plaats van de 
warmtepompunit en het tappunt met de de hoogste tapfrequentie.  Vaak is dit 
de keuken. 
Plaats het vat zo dat tapverliezen en stilstandverliezen zoveel mogelijk 
worden beperkt.  Daarom ook verdient het de voorkeur om het vat in 
dezelfde ruimte boven de WPU te plaatsen. Eventueel ernaast op de grond.  
 
Bij wandmontage dient de muur voldoende stevig te zijn om het voorraadvat 
te kunnen dragen. In geval van een staand voorraadvat dient de vloer 
voldoende draagkracht te hebben. Bij plaatsing/montage dient men rekening 
te houden met meerdere in-/uitgaande leidingen vanuit de onderzijde van het 
voorraadvat. 
   

Opmerking: 
Uitleg en levering van het sanitair leidingwerk (inclusief de inlaatcombinatie), 
alsook de aarding van het drinkwaterleidingnet in het appartement is voor 
verantwoording van de installateur. 

 

2.5.2 Technische informatie 

Type Inhoud 
[liter] 

Uitvoering Tapklasse 
[CW] 

Gewicht leeg/vol 
[kg] 

SVV90H 90 Hangend 4 24/114 

SVV150H 150 Hangend 6 33/183 

SVV150S 150 Staand 6 33/183 

SVV200S 200 Staand 6 39/239 

 

2.5.3 Maatschets 

Zie bijlage ”Maatschets voorraadvat” in hoofdstuk 5.4. 
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2.6 Regelingen 

2.6.1 De drukverschilregelaar 

Tussen de aanvoer- en retourleiding in het Cv-systeem is een drukverschilregelaar gemonteerd.  
De zelfwerkende drukverschilregelaar opent bij een stijgend drukverschil over de afsluiter.  De 
drukverschilregelaar voorkomt het onnodig aan/uit schakelen van de warmtepompunit (bij geringe 
afname), zorgt voor voldoende doorstroming door de warmtepomp en voorkomt het optreden van 
stromingsgeluid in de (regel) afsluiters.  De drukverschilregelaar moet zover mogelijk in de 
installatie geplaatst worden en op 25 kPa worden ingesteld. 
 

2.6.2 Het expansievat 

In de warmtepomp is een expansievat ingebouwd.  Dit expansievat is aangesloten op het 
Cv-systeem.  De voordruk van het vat is 1 bar.  
Expansievaten zijn stalen vaten (al dan niet met een interne coating) waarin een membraan is 
gemonteerd (het ingebouwde expansievat heeft een coating).  Onder het membraan bevindt zich 
een met stikstof gevulde ruimte.  Door de samendrukbaarheid van het gas (stikstof) kan de volume 
vermeerdering, als gevolg van opwarming van het water, worden opgevangen.  Het gas kan 
worden samengedrukt tot de maximaal toelaatbare druk ter plaatse van het vat wordt bereikt.  
Deze maximale druk wordt begrensd door het veiligheidsventiel, de zogenaamde “overstort” 
beveiliging.   
 
De voordruk van het expansievat wordt bepaald door de statische hoogte van de installatie.  De 
statische hoogte is de hoogte van de installatie, tussen het aansluitpunt van het expansievat en het 
hoogste punt, gemeten in meters waterkolom (1 meter waterkolom komt overeen met 0,1 bar, dus 
1 m.w.k. = 0,1 bar). 
De voordruk op het expansievat is de druk, gemeten op het stikstof vulventiel in: onbelaste 
toestand en bij omgevingstemperatuur.  Deze voordruk moet overeenkomen met de statische 
hoogte van de installatie afgerond op een veelvoud van 0,5 bar.  Dit is om te voorkomen dat er in 
koude toestand water in het vat wordt gedrukt en het vat dus niet meer functioneert. 
 

2.6.3 De kamerthermostaat 

In de woonkamer is een kamerthermostaat, de 
ThermoCom200-WP, gemonteerd waarmee de bewoner de 
gewenste temperatuur in kan stellen. De kamerthermostaat 
wordt gevoed vanuit de warmtepomp en heeft een 
modulerende werking.  Dit houdt in dat hij er voor zorgt dat 
de verwarmingscapaciteit van de warmtepomp voortdurend 
wordt aangepast aan de gewenste ruimtetemperatuur. 
Door de modulerende werking wordt de ruimtetemperatuur 
comfortabel en energiezuinig geregeld zonder hinderlijke 
temperatuur schommelingen. 
 
De ThermoCom200-WP geeft de ingestelde temperatuur, instelbaar met de knoppen plus (+) en 
min (-), met kleine cijfers weer (rechtsonder) en slaat de instelling automatisch op in het geheugen.  

De actuele ruimtetemperatuur wordt weergegeven met grote cijfers.  Het instelbereik is van 17°C 

tot 24°C met een nauwkeurigheid van 0,1°C.  Het wordt aangeraden om de timerfunctie, het 
verlagen van de temperatuur voor een bepaalde tijd of vakantieperiode, niet te gebruiken.  Achter 
de thermostaatdeksel, die eenvoudig geopend kan worden, bevindt zich een keuzeschakelaar.  

TIMER

C

COMFORT

ECO



TECHNISCH HANDBOEK ITHO ENERGIEWONING MET WPU-3c OF WPU-5c 

Auteur: Eric Stutterheim Datum: 23 september 2005 Versie : 03 

 Document : TH_WPU3c &WPU5c.pdf Pagina: 20 van 52 

 
 

Itho bewijst dat het kan 
 

Hierbij kan worden gekozen uit vier standen: 
Stand 1 - Centrale verwarming met automatische vrije koeling 
� De warmtepomp verwarmt tot de ingestelde temperatuur op de thermostaat is bereikt 
� De warmtepomp start automatisch de vrije koeling, als de gemeten temperatuur in de ruimte 

3°C boven de ingestelde temperatuur is gestegen en de verwarming de voorafgaande 24 uur 
buiten bedrijf is geweest 

� Het tapwater in het voorraadvat wordt alleen tijdens de daluren (laagtarief) verwarmd tot 62°C.  
Dit is de zogenaamde Eco-stand. 

 
Stand 2 - Centrale verwarming met automatische vrije koeling 
� De warmtepomp verwarmt tot de ingestelde temperatuur op de thermostaat is bereikt 
� De warmtepomp start automatisch de vrije koeling, als de gemeten temperatuur in de ruimte 

3°C boven de ingestelde temperatuur is gestegen en de verwarming de voorafgaande 24 uur 
buiten bedrijf is geweest 

� Het tapwater in het voorraadvat wordt tijdens piekuren op een temperatuur tussen de 45°C en 
de 55°C gehouden.  Dit is de zogenaamde Comfort-stand.  Het tapwater in het voorraadvat 
wordt ’s-nachts opgewarmd tot 62°C. 

 
Stand 3 – Permanente vrije koeling 
� De warmtepomp start met de koeling wanneer de gemeten ruimtetemperatuur 1°C boven de 

ingestelde temperatuur ligt en probeert de ingestelde temperatuur te bereiken 
� Het tapwater in het voorraadvat wordt alleen tijdens de daluren (laagtarief) verwarmd tot 62°C.  

Dit is de zogenaamde Eco-stand. 
 
Stand 4 – Permanente vrije koeling met extra koud water  
� De warmtepomp start met de koeling wanneer de gemeten ruimtetemperatuur 1°C boven de 

ingestelde temperatuur ligt en probeert de ingestelde temperatuur te bereiken.  Door extra lang 
door te koelen bestaat de kans op condensvorming bij gebruik van deze stand. 

� Het tapwater in het voorraadvat wordt alleen tijdens de daluren (laagtarief) verwarmd tot 62°C.  
Dit is de zogenaamde Eco-stand. 

 
Op de thermostaat worden automatisch diverse meldingen weergegeven.  In de 
gebruikershandleiding wordt het uitlezen van de thermostaat nader verklaard.   
Door het tegelijkertijd indrukken van de A en de C toets kan de warmtepomp gereset worden. 
Door het indrukken van de D toets kan de functie “boilerboost” worden geactiveerd.  De 
warmtepomp warmt dan direct met behulp van de compressor en het elektrische element het 
voorraadvat op naar 62°C. 
 

Opmerking: 
De kamerthermostaat dient op een goed bereikbare plaats in de woonkamer op 
een niet zonbeschenen binnenmuur worden geplaatst en mag niet worden 
beïnvloed door een deuropening en/of of openhaard.  Aangezien de 
thermostaat de ruimtetemperatuur meet dient luchtcirculatie langs de 
thermostaat mogelijk te zijn. 

 

2.6.4 De schakelklok 

In de warmtepomp is een schakelklok geplaatst.  Deze schakelklok zorgt er voor dat aan 
de warmtepomp het signaal wordt doorgegeven wanneer het goedkope stroomtarief 
ingaat.  De installateur stelt het klokprogramma in op de standaard daluren, namelijk van 
23:00 uur tot 07:00 uur en in het weekeinde, of conform de in de desbetreffende regio 
geldende daluren.  De warmtepomp warmt dan tijdens deze daluren het voorraadvat op 

naar 62°C. 
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2.6.5 De buitentemperatuurvoeler 

Op de noordgevel van het appartement moet een buitentemperatuurvoeler worden aangebracht bij 
voorkeur op een droge plek en niet beïnvloedbaar door een warmtebron. 
 

2.6.6 De naregeling in de slaapkamer 

De slaapkamers kunnen worden voorzien van een naregeling. Hiermee 
kan de temperatuur in de slaapkamer worden begrensd tot een 
maximum waarde (tijdens Cv-bedrijf) resp. tot een minimum waarde 
(tijdens vrije koeling).  Een en ander is afhankelijk van de instellingen op 
de thermostaat in de woonkamer. 
 
Naregeling in de “slaapkamers” is alleen mogelijk als de warmtepomp in 
bedrijf is (verwarmen of vrij koelen) en niet door de thermostaat in de 
woonkamer is uitgeschakeld. 
 
Bij de verdeler voor de slaapkamer worden per slaapkamer afsluiters geplaatst met een open/dicht 
motor. Op deze motor wordt de naregeling aangesloten. 
In Cv-bedrijf kan de temperatuur lager worden ingesteld dan de ingestelde temperatuur in de 
woonkamer. In vrij-koel bedrijf kan de temperatuur hoger worden ingesteld dan de temperatuur in 
de woonkamer. Een en ander is wel afhankelijk van bijvoorbeeld de zoninstraling in de ruimte. 
 
Met de schakelaar kan worden bepaald of de naregeling in Cv-bedrijf (rode LED licht op) of in vrij-
koelbedrijf (groene LED licht op) moet werken. Hierbij wordt de regeling “omgedraaid” gespiegeld. 
Als de schakelaar in de middenstand staat (handbediening) wordt de klep geheel open gestuurd. 
 

2.7 De ventilatie WTW 

In het appartement is een Itho warmteterugwinunit type ECO-
fan HRU gemonteerd. De unit is uitgevoerd met twee motoren. 
Via ventilatiekanalen wordt de lucht afgezogen uit de keuken, 
badkamer en toilet en eventueel een berging. In de keuken 
wordt de lucht afgezogen via een HR-wasemkap en/of via één 
of meer afzuigroosters. Deze afzuigroosters bevinden zich ook 
in de badkamer en het toilet. 
 
Voordat de lucht naar buiten wordt gevoerd, wordt deze 
gefilterd en door de warmtewisselaar geleidt. Hierin draagt de 
lucht zijn warmte over aan de van buiten aangevoerde verse 
lucht. De luchtstromen worden dus niet met elkaar vermengd. 
Ook de verse buitenlucht wordt, voordat deze het appartement 
wordt ingebracht, eerst gefilterd en ook door de 
warmtewisselaar gevoerd. Door middel van metalen 
ventilatiekanalen wordt de lucht ingeblazen in slaapkamers 
en/of woonkamer en hal waar zich de toevoerroosters 
bevinden. 
 
De warmte-uitwisseling vindt plaats met een zeer hoog rendement. Gemiddeld wordt 95% van de 
afgevoerde warmte weer in het appartement toegevoerd. Er is dus minder dan 5% warmteverlies. 
Het ventilatiesysteem zorgt voor een comfortabel en gezond leefklimaat in het appartement. 
'Luchten' is niet nodig, omdat het appartement constant wordt voorzien van benodigde verse 
buitenlucht. Indien er toch gelucht dient te worden zal dit in de winter voor extra warmteverlies 
zorgen. 
 

2.7.1 Maatschets 

Zie bijlage “Maatschets ventilatie WTW“ in hoofdstuk 5.14. 
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2.8 De HR-wasemkap 

De Hoog Rendement wasemkap is voorzien 
van een unieke “luchtgordijnfunctie”, waardoor 
een optimale afvoer van kook- en 
braaddampen wordt gewaarborgd.  Door 
middel van de speciale knop op de wasemkap 
wordt de zogenaamde suppletiefan aangezet.  
Deze inblaasventilator zuigt ongeveer 90 m

3
/h 

lucht aan uit de keuken.  Deze lucht wordt 
door een speciale plaat heen geblazen 
waardoor een luchtgordijn ontstaat rondom de 
kookplaat.  Door deze speciale 
luchtgordijntechniek wordt zo’n 80 à 90% van 
de kookdampen direct afgevoerd via het 
centrale ventilatiesysteem van het 
appartement. 
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3 Inpassing 

3.1 Hydraulische inpassing warmtepomp (Leidingen) 

 

Opmerking: 
Opstelling en inbedrijfstellen, maar ook onderhoud en reparaties aan de 
warmtepomp mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend installatiebedrijf 

 

3.1.1 Algemeen 

Bij aanleg van het leidingwerk van de installatie mogen geen kniekoppelingen worden gebruikt. 
Bochten dienen bij voorkeur gebogen of met bochtstukken te worden uitgevoerd. Wanneer er toch 
kniekoppelingen worden gebruikt dan behoud Itho zich het recht voor om de systeemgarantie aan 
te passen. Alle leidingen moeten ontluchtend worden aangelegd.  
 

Opmerking: 
In de gehele waterzijdige installatie mogen alleen 'non-ferro' materialen 
worden toegepast. 

 
 

Opmerking: 
Het leidingwerk tussen de systeemcomponenten als ook de isolatie van de 
leidingen en de bevestigingsmaterialen zijn voor verantwoording van de 
installateur en vallen buiten de door Itho uitgebrachte offerte.  

 

3.1.2 Bronleidingen 

De leidingen van/naar de bronaansluitingen dienen te worden uitgevoerd in Ø 28 mm uitwendig, 
koperen leiding, voorzien van 13 mm isolatie (thermisch en dampdicht).  Het is ook mogelijk de 
bronleidingen uit te voeren in kunststof.  In de leidingen worden geen kniekoppelingen maar alleen 
bochten gebruikt. 
 

Opmerking: 
De verbindingleidingen en de isolatie tussen de bronaansluitingen en de WPU 
zijn voor verantwoording van de installateur en vallen buiten de door Itho 
uitgebrachte offerte. Het isolatie materiaal voor de leidingen is niet in de offerte 
van Itho opgenomen. 

 

Opmerking: 
Spanningscorrosie kan onder bepaalde condities in messing optreden en tot 
materiaalbreuk leiden.  Deze vorm van corrosie treedt op wanneer in het 
materiaal hoge mechanische spanningen aanwezig zijn en de omgeving 
amoniakdamp of kwikdamp bevat die op het product neer kan slaan, 
bijvoorbeeld door condensvorming.  Bij warmtepomp installaties is de kans 
hierop groot.  Spanning in het materiaal kan worden beperkt door de 
wartelmoeren volgens voorschrift aan te halen en de invloed van de omgeving 
kan worden verminderd door het messing te voorzien van een beschermende 
coating. 
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3.1.3 Bronafsluiter 

Als de warmtepomp niet in bedrijf is, wordt de toevoer 
van bronwater afgesloten en circuleert er dus geen 
bronwater over de warmtepomp.  In collectieve systemen 
worden veelal meerdere typen warmtepompen 
toegepast.  Ook zijn op het collectieve bronsysteem vaak 
nog andere componenten aangesloten die elk een 
andere flow vereisen.  Daarom dient voor elk component 
in het collectieve systeem een regelafsluiter met een 
ingebouwde automatische debietbegrenzing of 
gelijkwaardig te worden geplaatst.  Veelal wordt hiervoor 
de Danfoss AB-QM gebruikt.  Dit is een regelafsluiter die 
zichzelf balanceert en onder alle belastingen optimaal 
functioneert.  Voordeel van deze regelafsluiter is dat 
deze tevens als bronafsluiter kan worden gebruikt.  
Aansturing van de bronafsluiter geschiedt door de 
warmtepomp.  De afsluiter kan direct op de warmtepomp 
worden aangesloten.  Dit dient een klep te zijn van het type NC, spanning 230VAC. 
 
Bij de warmtepomp wordt standaard een Danfoss TWA-Z aandrijving geleverd.  Deze is 
rechtstreeks aan te sluiten op een AB-QM bronafsluiter.  Indien de combinatie AB-QM met TWA-Z 
aandrijving wordt gebruikt kan de flow op de AB-QM bij de typen DN25 en groter maximaal worden 
ingesteld op 60% van de maximale flow van het geselecteerde type.  Voor een: 
� AB-QM DN20 komt dit neer op 100% van 900 l/h = 900 l/h 
� AB-QM DN25 komt dit neer op 60% van 1700 l/h = 1020 l/h en voor een 
� AB-QM DN32 komt dit neer op 60% van 3200 l/h = 1920 l/h.  
 

3.1.4 Cv-leidingen 

De leidingen van/naar de Cv-laagtemperatuurverdelers dienen te worden uitgevoerd in Ø 28 mm 
uitwendig koperen leiding, voorzien van 13 mm isolatie (thermisch en dampdicht).  Na het 1

e
 T-stuk 

naar de verdelers (bij toepassing van meerdere verdelers) mag er worden overgegaan naar Ø22 
mm koper. In de leidingen worden geen kniekoppelingen maar uitsluitend bochten gebruikt. 
 
Op het meest ver gelegen punt in de installatie wordt een drukverschilregelaar geplaatst, 
bijvoorbeeld een Danfoss type AVDO 20 ingesteld op 25 kPa. 
Zie voor maximale leiding weerstand de bijlage “Grafiek externe opvoerhoogten” in hoofdstuk 5.12. 
 

Opmerking: 
De verbindingleidingen en de isolatie tussen Cv (verdelers) en de WPU zijn 
voor verantwoording van de installateur en vallen buiten de door Itho 
uitgebrachte offerte. Het isolatie materiaal voor de leidingen is niet in de offerte 
van Itho opgenomen. 

 

3.1.5 Leidingen voorraadvat 

De leidingen van/naar het voorraadvat dienen te worden uitgevoerd in Ø 22 mm uitwendig, 
koperen leiding, drinkwater kwaliteit, voorzien van 13 mm isolatie (thermisch). In de leidingen 
worden geen kniekoppelingen maar alleen bochten gebruikt.  Indien het voorraadvat boven de 
warmtepomp wordt geplaatst, mag deze ook worden aangesloten met flexibele leidingen ¾”, 
geschikt voor drinkwater. 
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3.1.6 Automatische ontluchter 

In de installatie dienen automatische ontluchters (bij voorbeeld Braukmann) te worden gemonteerd 
op het hoogste punt van de verschillende leidingen. Bij de engineering van de leidingloop moet het 
(noodzakelijk) gebruik van ontluchters op voorhand zoveel mogelijk worden vermeden door de 
leidingen ‘ontluchtend’ aan te leggen. Als voor het voorraadvat systeem toch een ontluchter 
noodzakelijk is moet deze een minimale werkdruk hebben die gelijk aan of hoger is dan de 
overstortdruk van de inlaatcombinatie. 
 

3.1.7 Vulopeningen en ontlastbeveiliging 

De vulopening van het Cv-circuit dient op een goed bereikbare plaats in de installatie in de 
leidingen te worden aangebracht. 
Op een goed bereikbare plaats binnen 0,5 m van de warmtepomp wordt een ontlastbeveiliging 
gemonteerd die is ingesteld op 3 bar. 
 

Opmerking: 
Sluit nooit de ontlastbeveiliging af!  Uit de ontlastbeveiliging kan heet water 
komen!  Sluit de ontlastbeveiliging daarom altijd aan op een afvoer, zodanig dat 
er geen kans bestaat op verbranding of wateroverlast. 

 

3.1.8 Inlaatcombinatie koud water 

De inlaatcombinatie wordt in de koud water toevoerleiding van het voorraadvat aangebracht. De 
overstort van de inlaatcombinatie moet via een sifon worden aangesloten op het rioleringssysteem. 
 

3.1.9 Systeemdruk 

De installatie moet op een systeemdruk van circa 2 bar worden gezet, gemeten bij de 
warmtepomp. 
 

3.1.10 Afvoer warmtepomp 

De warmtepomp is voorzien van een afvoeropening aan de onderzijde die in principe alleen bij 
servicewerkzaamheden of interne lekkage afvoert. In overleg met de opdrachtgever moet nader 
bepaald worden of aansluiting op het riool gewenst is. 
 

3.1.11 Waterpas zetten warmtepomp 

De warmtepomp is vrij zwaar. Alle vier de poten zullen altijd op de vloer staan, echter als de vloer 
niet vlak is staat de warmtepomp ‘gewrongen’. 
Zorg voor het plaatsen van de warmtepomp dat de vloer vlak is. Plaats de warmtepomp waterpas 
door het stellen (uit of indraaien) van de pootjes.  Controleer na maximaal 10 uur opnieuw of de 
pootjes bijgesteld moeten worden. 
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3.1.12 Aansluitset warmtepomp 

De warmtepomp moet worden aangesloten met flexibele verbindingen.  Hiermee wordt voorkomen 
dat trillingen van de warmtepomp aan de leidingen worden overgedragen.  Hiervoor zijn de 
volgende aansluitsets leverbaar: 
Aansluitset type A, voor het aansluiten van het voorraadvat indien deze niet direct boven de 
warmtepomp is geplaatst.  Deze set bestaat uit: 
� 2 korte flexibels, lengte 225 mm, ¾” buitendraad - ¾” wartelmoer 
� 2 kogelafsluiters, ¾” buitendraad - ¾” binnendraad 
� 4 fiber ringen ¾”  
 
Aansluitset type C, voor het aansluiten van bron en Cv-leidingen.  Deze set bestaat uit: 
� 2 korte flexibels, lengte 215 mm, 1” buitendraad - 1” wartelmoer 
� 2 kogelafsluiters, 1” buitendraad - 1” binnendraad 
� 4 fiber ringen 1” 
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3.2 Elektrische inpassing warmtepomp 

 

Opmerking: 
Elektrotechnische werkzaamheden aan de warmtepomp mogen alleen worden 
uitgevoerd door een erkend elektrotechnisch bedrijf 

 

3.2.1 Voedingen 

� 1x wandcontactdoos CEE-form op de muur met 3 x 400V + nul + aarde ten behoeve van de 
WPU, (5 x 2,5 mm²) op aparte groep aangesloten, zekering 16 A traag.  De wandcontactdoos 
aan de linkerzijde van de warmtepomp plaatsen, dit in verband met de lengte (circa 1 meter) 
van de voedingskabel 

� 1x tweevoudige 230V voeding, (3 x 1,5 mm²) fase + nul + aarde voor servicedoeleinden 
uitgevoerd als WCD in de nabijheid van de warmtepomp 

� 1x 24V AC voeding t.b.v. afsluiters naregeling, 2 W per motor (alleen bij gebruik van een Itho 
naregeling) 

Voor het aansluitschema zie bijlage “Aansluitschema warmtepomp” in hoofdstuk 5.6 
 

Opmerking: 
De aanleg van de elektrische installatie in het appartement c.q. tot bij de WPU 
is voor verantwoording van de installateur en valt buiten de door Itho 
uitgebrachte offerte. 

 

3.2.2 Signaalleidingen 

Met de volgende signaalleidingen dient bij het ontwerp van de installatie rekening te worden 
gehouden: 
� Loze leiding Ø16 mm ten behoeve van de kamerthermostaat tussen de woonkamer en de 

WPU, 2-draads 0,8 mm 
� Loze leiding Ø 16 mm ten behoeve van de buitentemperatuurvoeler tussen de noordgevel en 

de WPU, 2-draads 0,8 mm 
� Loze leiding Ø 16 mm ten behoeve van de sensor in het voorraadvat, tussen het voorraadvat 

en de WPU, 2-draads 0,8 mm 
� Loze leiding Ø 16 mm ten behoeve van de naregeling in de slaapkamers tussen de regelaar in 

de slaapkamer en de verdeler waar de slaapkamer is aangesloten, 3-draads 0,8 mm (optie) 
� Loze leiding Ø 16 mm ten behoeve van een externe storingsmelding (optie)  
� Loze leiding Ø 16 mm ten behoeve van een externe condensbeveiliging (optie) 
Voor leidingschema elektra zie bijlage “Overzicht leidingen elektra” in hoofdstuk 5.2 
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4 Garantie / Onderhoud / IBS / Storingen 

4.1 Garantie en onderhoud 

Standaard wordt op de geleverde producten, onder voorwaarden, een garantie verleend van 3 jaar. 
Een van de voorwaarden is dat er voldoende onderhoud wordt uitgevoerd door een erkende 
installateur. In combinatie met een onderhoudscontract kan de standaard garantie van 3 jaar 
verlengd worden tot 5 of zelfs 10 jaar. Zie hiervoor de bepalingen in het onderhoudscontract. 
 

4.2 In Bedrijf Stellen 

4.2.1 Voorwaarden voor een IBS aanvraag 

� De totale installatie moet volgens de geldende installatienormen en de in deze handleiding 
aangegeven richtlijnen zijn geïnstalleerd 

� Voor het vullen van de installatie met water moeten alle afsluiters boven de warmtepomp open 
staan 

� Het bronsysteem in het complex moet gespoeld, gevuld en ontlucht zijn.  De centrale 
bronpompen moeten functioneren 

� De Cv-installatie moet gespoeld, gevuld en ontlucht zijn 
� Het voorraadvat systeem moet gevuld zijn 
� Alle elektrische voorzieningen moeten volgens de geldende installatie normen en de in deze 

handleiding aangegeven richtlijnen zijn geïnstalleerd 
� Er moet spanning staan op de krachtstroom wantcontactdoos voor de warmtepomp 

LET OP!: De stekker van de warmtepomp nog niet in de wandcontactdoos plaatsen 
� Er moet druk op het waterleidingsysteem staan om eventueel bij te kunnen vullen 
� Eventuele naregelingen worden door de installateur zelf in bedrijf gesteld 
� De IBS moet minimaal 5 werkbare dagen van tevoren worden aangevraagd 
 

4.3 Storingen 

4.3.1 Resetten van de warmtepomp 

De warmtepomp kan gereset worden door op de kamerthermostaat de knop A en C tegelijkertijd in 
te drukken of door de stekker van de warmtepomp er uit te trekken. Hierdoor zal de warmtepomp 
opnieuw een zelftest uitvoeren voordat de warmtepomp in bedrijf komt. 
 
Storingen worden door de warmtepomp weergegeven op de kamerthermostaat.  Voor een 
overzicht van alle storingsmeldingen zie hoofdstuk 4.3.2  
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4.3.2 Storing tabel kamerthermostaat 

 
Nr. Mogelijke oorzaak Actie, na actie resetten 

0 Geen storing, alles is in orde - 

1 Temperatuurwaarde buiten sensor (IT-1) is buiten het 
normale werkgebied of de sensor is onderbroken of 
kortgesloten 

Neem de sensor los, meet door en vervang de sensor 
indien deze defect is.  Let ook op eventueel vocht in de 
sensor 

2 Reserve - 

3 Reserve - 

4 Temperatuurwaarde voorraadvat sensor (IT-4) is buiten 
het normale werkgebied of de sensor is onderbroken of 
kortgesloten 

Neem de sensor los, meet door en vervang de sensor 
indien deze defect is 

5 Temperatuurwaarde inspuittemperatuur sensor (IT-5) 
compressor is buiten het normale werkgebied of de 
sensor is onderbroken of kortgesloten 

Neem de sensor los, meet door en vervang de sensor 
indien deze defect is 

6 Temperatuurwaarde zuiggastemperatuur sensor (IT-6) 
compressor is buiten het normale werkgebied of de 
sensor is onderbroken of kortgesloten 

Neem de sensor los, meet door en vervang de sensor 
indien deze defect is 

7 Temperatuurwaarde persgastemperatuur sensor (IT-7) 
compressor is buiten het normale werkgebied of de 
sensor is onderbroken of kortgesloten 

Neem de sensor los, meet door en vervang de sensor 
indien deze defect is 

8 Temperatuurwaarde vloeistoftemperatuur sensor (IT-8) 
compressor is buiten het normale werkgebied of de 
sensor is onderbroken of kortgesloten 

Neem de sensor los, meet door en vervang de sensor 
indien deze defect is 

9 Temperatuurwaarde bron intredetemperatuur sensor  
(IT-9) is buiten het normale werkgebied of de sensor is 
onderbroken of kortgesloten 

Neem de sensor los, meet door en vervang de sensor 
indien deze defect is 

10 Temperatuurwaarde bron uittredetemperatuur sensor  
(IT-10) is buiten het normale werkgebied of de sensor is 
onderbroken of kortgesloten 

Neem de sensor los, meet door en vervang de sensor 
indien deze defect is 

11 Temperatuurwaarde Cv-retour temperatuur sensor (IT-11) 
is buiten het normale werkgebied of de sensor is 
onderbroken of kortgesloten 

Neem de sensor los, meet door en vervang de sensor 
indien deze defect is 

12 Temperatuurwaarde Cv-aanvoer temperatuur sensor  
(IT-12) is buiten het normale werkgebied of de sensor is 
onderbroken of kortgesloten 

Neem de sensor los, meet door en vervang de sensor 
indien deze defect is 

13 Reserve - 

14 Reserve - 

15 Reserve - 

16 Reserve - 

17 Reserve - 

18 Stroomtrafo 1 defect Controleer op een losse soldering op de print of op een 
defecte printingang.  Vervang zonodig de hoofdprint 
(powerprint) 

19 Stroomtrafo 2 defect Controleer op een losse soldering op de print of op een 
defecte printingang.  Vervang zonodig de hoofdprint 
(powerprint) 

20 Reserve - 

21 Reserve - 

22 Reserve - 

23 Reserve - 

24 Reserve - 

25 Reserve - 

26 Reserve - 

27 Reserve  - 

28 Lepel van flowschakelaar valt niet terug door vervuiling, 
geen of te weinig flow of door een defect contact 

Reinig de flowschakelaar en vervang de flowschakelaar 
indien deze defect is 

29 Reserve - 
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Nr. Mogelijke oorzaak Actie, na actie resetten 

30 Te hoge condensatiedruk compressor Controleer de waterflow over het Cv en/of 
voorraadvatcircuit, controleer de watertemperatuur, 
controleer de sensor en controleer op 
condensorvervuiling.  Herstel de flow, vervang de sensor, 
of reinig de condensor 

31 Reserve - 

32 Hoge druk pressostaat compressor aangesproken. Het contact van HP 1 blijft onderbroken als P<18 bar door 
een slechte verbinding in of aan de pressostaat.  Neem de 
drukschakelaar los en meet door. 
Als de druk <18 bar moet het contact gesloten zijn, als de 
druk >25 bar moet het contact open zijn 

33 Reserve - 

34 Reserve - 

35 Clixon compressor aangesproken Indien de clixon in de stuurstroom opgenomen is dan 
clixon controleren.  Anders de doorverbinding CL1 op de 
print herstellen 

36 Reserve - 

37 Reserve - 

38 Inkomende voedingsspanningen of fasevolgorden zijn niet 
in orde 

Controleer de voedingspanning van de 3 fasen en de nul.  
Indien spanning aanwezig is wissel L2 en L3  van de 
inkomende voeding van de print en NIET de 
compressorkabel!!  Controleer de spanning t.o.v. N (230V) 
en de spanning tussen de fasen onderling (400V) 

39 Inkomende voedingsspanningen of fasevolgorden zijn niet 
in orde 

Controleer de voedingspanning van de 3 fasen en de nul.  
Indien spanning aanwezig is wissel L2 en L3  van de 
inkomende voeding van de print en NIET de 
compressorkabel!!  Controleer de spanning t.o.v. N (230V) 
en de spanning tussen de fasen onderling (400V) 

40 Stroomopname compressor te laag De clixon, compressorkabel of compressorwikkeling is 
onderbroken van compressor (clixon kan open zijn door 
hoge opstartstroom en/of compressorstroom) of het 
expansieventiel opent niet.  Laat de compressor en clixon 
afkoelen en meet door.  Repareer indien nodig.  
Controleer het expansieventiel.   

41 Stroomopname elektrisch element te laag Controleer de beveiliging van het element, het element 
zelf en de kabel naar het element.  Repareer indien nodig. 

42 Stroomopname compressor te hoog Te hoge condensatiedruk, voedingsspanning te laag, 
bedrijfscondensator defect, compressor loopt zwaar of 
sensor IT4 niet correct geplaatst.  Controleer de 
watertemperaturen, flows, voedingsspanningen en de 
plaatsing van IT4. 

43 Stroomopname elektrisch element te hoog Voedingsspanning te laag, element verkeerd aangesloten 
of het element is defect.   
Controleer de weerstandwaarden van de individuele 
elementen 

44 Te hoge startstroom compressor Voedingsspanning te laag, compressor rotor staat vast, 
bedrijfscondensator defect of de compressor start op met 
een te groot drukverschil tussen zuig en pers. 
Controleer de voedingsspanning en koelmiddeldruk  

45 Reserve - 

46 Reserve - 

47 Reserve - 

48 Uittredewater temperatuur (IT-9) van verdamper te laag Controleer sensor IT-9, de waterflow en de 
brontemperatuur 

49 Brontemperatuur (IT-10) te laag Controleer sensor IT-10, de waterflow en de 
brontemperatuur 
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Nr. Mogelijke oorzaak Actie, na actie resetten 

50 Condensatie temperatuur compressor (IT-8) te hoog  Controleer sensor IT-8 of de watertemperatuur van het 
Cv- of voorraadvatcircuit is te hoog door een te lage flow 
of door vervuiling van de condensor 

51 Reserve - 

52 Persgastemperatuur compressor (IT-7) te hoog,  Controleer sensor IT-7, de koelmiddelvulling en de  
koelmiddel drukken.  Er kan lucht in het koelmiddel 
aanwezig zijn, de zuiggas oververhitting is niet correct of 
er is te weinig flow over de verdamper 

53 Reserve - 

54 Persgastemperatuur sensor (IT-7) compressor reageert 
niet 

Na start van de compressor stijgt de persgastemperatuur  
onvoldoende.  De Compressor is defect of er is een te 
kleine oververhitting over het koelcircuit.  Controleer de 
pers- en zuigdrukken, de werking van het expansieventiel 
en de stijging van de watertemperatuur 

55 Reserve - 

56 Verdampingstemperatuur (IT-5) compressor te laag  De temperatuur van sensor IT-5 is te laag, te lage 
verdamperwatertemperatuur, te lage verdamperwaterflow 
of te weinig koelmiddelinspuiting.  Controleer de  flow, 
temperaturen, koelmiddelvulling, het expansieventiel en 
mogelijke verstopping van het ventiel  

57 Reserve  

58 Te hoge persgastemperatuur compressor en 
expansieventiel staat volledig open 

Persgastemperatuur IT-7 te hoog en het expansieventiel 
staat vol open.  Er is te weinig koelmiddel, er is koelmiddel 
lekkage of een verstopping in het koelcircuit.  Controleer 
de  koelmiddeldrukken en temperaturen en het 
expansieventiel 

59 Reserve - 

60 Temperatuur elektrisch element te hoog Controleer de flow over het element 

61 Reserve - 

62 Reserve - 

63 Reserve - 

64 Reserve - 

65 Reserve - 

66 Reserve - 

67 Reserve - 

68 Reserve - 

69 Reserve - 

70 Reserve - 

71 Flowstoring Er is onvoldoende flow over de verdamper, de centrale 
bronpomp draait niet, de bronafsluiter opent niet of 
onvoldoende of er zit lucht in het bronsysteem of het 
verdampercircuit.  Controleer de verdamper flow 

72 Reserve - 

73 Reserve - 

74 Reserve - 

75 Reserve - 

76 Reserve - 

77 Reserve - 

78 Reserve - 

79 Reserve - 
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Nr. Mogelijke oorzaak Actie, na actie resetten 

80 Communicatie storing thermostaat Bedrading naar thermostaat onderbroken/kortgesloten, 
thermostaat defect of print defect.  Controleer bedrading 
thermostaat of vervang de print.  Storing treedt ook op bij 
loshalen en aansluiten thermostaat bij in bedrijf zijnde 
warmtepomp. 

81 Reserve - 

82 Het elektrische element staat te lang bij Controleer of de compressor wel bij komt.  Is het langdurig 
koud waardoor teveel vermogen gevraagd wordt.  
Controleer de brontemperatuur.  Controleer of de 
instelling “Max_tijd_elektr” niet te laag staat ingesteld 

83 Reserve - 

84 Geen communicatie met PC Foutcode wordt nog niet gebruikt 

85 Handbediening Eén of meerdere handbedieningen zijn actief.  Na het 
opheffen van de handbedieningen de storingen resetten. 

86 Reserve - 

87 Reserve - 

88 Reserve - 

89 Reserve - 

90 Reserve - 

 

Opmerking: 
Werkzaamheden aan het koudemiddel circuit mogen alleen door STEK erkende 
bedrijven worden uitgevoerd 

 

4.4 Service en storingsmelding 

Bij een storing die niet door de eindgebruiker opgeheven kan worden dient de installateur of het 
bedrijf waarmee een servicecontract is afgesloten te worden benaderd.  Kunnen ook zij de storing 
niet verhelpen dan kan contact worden opgenomen met: 
 

Itho b.v.      
Postbus 21     Telefoon: 010 – 4278 674 
3100 AA Schiedam    Telefax: 010 – 4278 886 
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5 Bijlagen 

5.1 Overzicht leidingen waterzijdig 

2

3

4

1

5

2

3

4

1

5

2

3

4

1

5

 
 
 
 1 Bronleidingen 
 2 Warmtepomp 
 3 Voorraadvat 
 4 LT-verdeler Cv 
 5 Automatische ontluchter 
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5.2 Overzicht leidingen elektra 

IT4

Meterkast

1

2

3

7

4

6

8

IT1

5

2

IT4

Meterkast

1

2

3

7

4

6

8

IT1

5

2

IT4

Meterkast

1

2

3

7

4

6

8

IT1

5

2

 
 
 
 1 3 x 400V AC voeding + N + PE   5 x 2,5 mm

2
 loze leiding Ø16 mm 

 2 230V AC voeding + PE    3 x 1,5 mm
2
 loze leiding Ø16 mm 

 3 signaalleiding kamerthermostaat  2 x 0,8 mm loze leiding Ø16 mm 
 4 signaalleiding voorraadvatsensor IT 4  2 x 0,8 mm loze leiding Ø16 mm 
 5 signaalleiding buitentemperatuursensor IT 1 2 x 0,8 mm loze leiding Ø16 mm 
 6 signaalleiding naregeling slaapkamer  3 x 0,8 mm loze leiding Ø16 mm 
 7 kamerthermostaat 
 8 naregeling slaapkamer 
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5.3 Maatschets warmtepomp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOVENAANZICHT

602

6
0
1

5050

1
0
0
0

SERVICERUIMTE

afvoer positie 2
afvoer positie 1

50

9
8
6

VOORAANZICHT RECHTER ZIJAANZICHT

1
0
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5.4 Maatschets voorraadvat 

5.4.1 90 liter hangend 

 

 
 

          Vooraanzicht    Achteraanzicht 
 
 
 A Sanitairaansluiting koud 
 B Warmtepomp aansluiting warm 
 C Warmtepomp aansluiting koud 
 D Sanitairaansluiting warm 
 

A    B   C    D 
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5.4.2 150 liter hangend 

VOORAANZICHT ZIJAANZICHT

Ø 605

9
5
6

c
a
. 
2
5
0

5
0
0

2
0
5

1
2

D

B A

C

ONDERAANZICHT MUURBEUGEL

400

3

351
40

E

E

 
 
 1 Voorraadvat 150 liter hangend 
 2 4 x leiding Ø 22 mm 
 3 Muurbeugel 
 
 A Sanitairaansluiting warm 
 B Warmtepomp / ketel aansluiting koud 
 C Warmtepomp / ketel aansluiting warm 
 D Sanitairaansluiting koud 
 E Sensorbuizen  
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5.4.3 150 liter staand 

ONDERAANZICHT

VOORAANZICHT

Ø 605

9
5
6

2

1

~
 1
0
0

A

D

C

B

E

E

3

 
 
 1 Stelvoet 
 2 Voorraadvat 150 liter staand 
 3 4 x leiding Ø 22 mm 
 
 A Sanitairaansluiting warm 
 B Warmtepomp / ketel aansluiting koud 
 C Warmtepomp / ketel aansluiting warm 
 D Sanitairaansluiting koud 
 E Sensorbuizen 
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5.4.4 200 liter staand 

ONDERAANZICHT

VOORAANZICHT

Ø 605

1
2
1
6

3

A

D

C

B

E

E

1

~
1
0
0

2

 
 
 1 Stelvoet 
 2 4 x leiding Ø 22 mm 
 3 Voorraadvat 200 liter staand 
 
 A Sanitairaansluiting warm 
 B Warmtepomp / ketel aansluiting koud 
 C Warmtepomp / ketel aansluiting warm 
 D Sanitairaansluiting koud 
 E Sensorbuizen 
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5.5 Wateraansluitingen warmtepomp (dekselsticker) 

Aan de onderzijde van het deksel van de warmtepomp zit een dekselsticker geplakt.  Op deze 
sticker staan de waterzijdige en elektrische aansluitingen vermeldt.   
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t

     van boiler         naar boiler             van CV              naar CV              van bron            naar bron

Aansluitingen warmtepomp  WPU - 3c

voedingsspanning

Elektrische aansluitingen op warmtepomp  
 
Kls-0 Aansluiting voor potentiaalvrij kontakt van 

dauwpuntschakelaar. (optioneel) 
Klp N-R Aansluiting voor thermische motor 230V~  

t.b.v.  vrijkoelen (optioneel) 
P2 Aansluiting voor thermische motor 230V~ 

t.b.v. afsluiter bij collectief bronsysteem 
IT-1 Temp sensor buiten (noordkant van gevel) 

IT-4 Temp sensor tapwatervat 
0-OT Aansluiting voor ITHO WP open-therm 

kamerthermostaat 
0-abn Uitgang voor  thermische motor  24V= 
 (optioneel) 
SM Potentiaal vrij wisselkontakt tbv externe 

storingsmelding 

PCB

Klok

Kls 0EV K1EV K2 FLS 0

K
L
P

LR N
P
2

L N

LR N
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     van boiler         naar boiler             van CV              naar CV              van bron            naar bron

Aansluitingen warmtepomp  WPU - 5c

voedingsspanning

Elektrische aansluitingen op warmtepomp  
 
Kls-0 Aansluiting voor potentiaalvrij kontakt van 

dauwpuntschakelaar. (optioneel) 
Klp N-R Aansluiting voor thermische motor 230V~  

t.b.v.  vrijkoelen (optioneel) 
P2 Aansluiting voor thermische motor 230V~ 

t.b.v. afsluiter bij collectief bronsysteem 
IT-1 Temp sensor buiten (noordkant van gevel) 

IT-4 Temp sensor tapwatervat 
0-OT Aansluiting voor ITHO WP open-therm 

kamerthermostaat 
0-abn Uitgang voor  thermische motor  24V= 
 (optioneel) 
SM Potentiaal vrij wisselkontakt tbv externe 

storingsmelding 

PCB

Klok

Kls 0EV K1EV K2 FLS 0
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LR N
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5.6 Aansluitschema warmtepomp 

E
le
k
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c
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 e
le
m
e
n
t

IT-1 IT-4

5 12 13 20

Interne sensoren IT5 - IT12

v
o
o
1
x
x

119

20 2

O-HLT O-OT o-abn SM

C
o
m
p
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s
s
s
o
r 
1

voedingsspanning

PCB

IT-2 IT-3

KLS-0FLS-0

R   L   N

KLP

 
 
 
Aansluitingen voor externe bedrading: 

 0-HLT Ingang voor potentiaal vrij schakelcontact van schakelklok ten behoeve 
   van hoog/laag tarief 
   Ingang “kortgesloten”  �  Hoog tarief 
   Ingang “open”   �  Laag tarief  
 IT-1  Buitentemperatuursensor (noordkant gevel) 
 IT-2  Niet gebruikt 
 IT-3  Niet gebruikt 
 IT-4  Sensor voorraadvat 
 0-OT OpenTherm kamerthermostaat 
 0-ABN Uitgang voor eventuele thermische motor Danfoss ABN 
 SM  Potentiaal vrij wisselcontact ten behoeve van externe storingsmelding 
 FLS-0 Flowswitch 
 KLS-0 Ingang voor condensbeveiliging 
 KLP R-N Uitgang voor eventueel aan te sluiten aandrijving om een  
   vloer- of wandverwarminggroep af te schakelen tijdens koelbedrijf 
   Spanning (230VAC) op klemmen R en N als vrijkoelen actief is 
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5.8 Stroomkringschema 
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5.9 Tabel sensoren 10k NTC 

Temperatuur Waarde Temperatuur Waarde 

-10 °C 55,33 kΩ 55 °C 2,99 kΩ 

-5 °C 42,31 kΩ 60 °C 2,49 kΩ 

0 °C 32,65 kΩ 65 °C 2,08 kΩ 

5 °C 25,39 kΩ 70 °C 1,75 kΩ 

10 °C 19,90 kΩ 75 °C 1,48 kΩ 

15 °C 15,71 kΩ 80 °C 1,26 kΩ 

20 °C 12,49 kΩ 85 °C 1,07 kΩ 

25 °C 10,00 kΩ 90 °C 0,92 kΩ 

30 °C 8,06 kΩ 95 °C 0,79 kΩ 

35 °C 6,53 kΩ 100 °C 0,68 kΩ 

40 °C 5,33 kΩ 120 °C 0,59 kΩ 

45 °C 4,37 kΩ 110 °C 0,51 kΩ 

50 °C 3,60 kΩ 115 °C 0,45 kΩ 
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5.10 Aansluitschema naregeling 
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5.11 Maatschets naregeling 
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5.12 Grafiek externe opvoerhoogten 

5.12.1 Bronzijdige weerstand tijdens Cv- en tapwaterbedrijf 

Bronzijdige weerstand WPU-3 & WPU-5
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5.12.2 Bronzijdige weerstand tijdens vrijkoelbedrijf 

Bronzijdige weerstand WPU-3 & WPU-5
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5.12.3 Cv-pomp 
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Pomp karakteristiek

0

1

2

3

4

5

6

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000

Volume flow [l/h]

E
x
te
rn
e
 o
p
v
o
e
rh
o
o
g
te
 [
m
w
k
]

 
 



TECHNISCH HANDBOEK ITHO ENERGIEWONING MET WPU-3c OF WPU-5c 

Auteur: Eric Stutterheim Datum: 23 september 2005 Versie : 03 

 Document : TH_WPU3c &WPU5c.pdf Pagina: 49 van 52 

 
 

Itho bewijst dat het kan 
 

5.13 Voorbeelden opstelling tekeningen 

5.13.1 Voorraadvat 90 liter hangend + warmtepompunit boven elkaar 
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 1 Voorraadvat 90 liter hangend 
 2 Warmtepompunit 
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5.13.2 Voorraadvat 150 liter hangend + warmtepompunit boven elkaar 
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5.13.3 Voorraadvat 200 liter staand + warmtepompunit naast elkaar 
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5.14 Maatschets ventilatie WTW 

5.14.1 Maatschets 

 

5.14.2 3-D view 
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Conformiteitverklaring 
 

 
 
Wij, Itho bv, technische handels onderneming gevestigd te: 

Admiraal de Ruyterstraat 2 
3115 HB  SCHIEDAM 
Nederland 

 
 

Verklaren geheel onder eigen 
verantwoordelijkheid dat het product 

 
Itho Warmtepomp 

Typen: WPU-3, WPU-5, WPU-6 en WPU 8 
 
 
Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met 
de bepalingen van: 

• Machinerichtlijn (89/392/EEG) 

• EMC- Richtlijn (89/336/EEG) 

• Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG) 

• RLK dec 97 

• Richtlijn Drukapparatuur (97/23/EG), 29 mei 1997 
Zoals laatstelijk gewijzigd 
 
 
 
 
 
 
Itho bv 
W. van den Bogerd 
 

 


