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1. Installatie WPU
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Hoofdstuk 1 geeft een schematische weergave van het Itho Daalderop-warmtepompsysteem. 

Leest u a.u.b. ook de vervolghoofdstukken zorgvuldig door. 
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In deze handleiding wordt leidingwerk opgegeven in 

koper. Het is mogelijk vergelijkbaar non-ferro-

leidingmateriaal toe te passen met een vergelijkbare 

binnendiameter. 

De cijfers en letters verwijzen naar de afbeelding op 

pagina 4.

1.1 Leidingen van en naar WPU

Alle aansluitingen G1˝ binnendraad

 1. Leiding van tapwater-voorraadvat naar WPU: 

  22 mm; thermisch isoleren. 

 2. Leiding naar tapwater-voorraadvat van WPU: 

  22 mm; thermisch isoleren. 

 3. Leiding van cv-afgiftesysteem naar WPU: 28 mm; 

  thermisch & dampdicht isoleren.

 4. Leiding naar cv-afgiftesysteem van WPU: 28 mm; 

  thermisch & dampdicht isoleren. 

 5. Leiding van bronsysteem naar WPU: 28 mm; 

  thermisch en dampdicht isoleren.

 6. Leiding naar bronsysteem van WPU: 28 mm; 

  thermisch en dampdicht isoleren.

1.2 Sanitaire leidingen, waterleidingen

 7. Koudwaterinlaat naar voorraadvat met inlaat-

  combinatie en doorstroombegrenzer.

 8. Warmwaterleiding vanaf voorraadvat naar 

  tappunten warm water.

1.3 Riolering

 9. Afvoer ten behoeve van water uit overstort 

  inlaatcombinatie.

1.4 Elektraleidingen en bedrading

Bedrade buisleiding Ø 16 mm of Ø 19 mm tot opstelling 

warmtepomp.

 10. Buitentemperatuurvoeler vanaf noordelijke 

  buitengevel; bedrading 2 x 0,75 mm2.

 11. Kamerthermostaat MFT vanaf positie kamer-

  thermostaat woonkamer; bedrading 2 x 0,75 mm2.

Bedrading tussen voorraadvat en warmtepomp; geleverd 

met voorraadvat. 

 12. Bedrading temperatuurvoeler hoog, gelabeld zijnde 

  T2, lengte 2,5 meter; eventueel verlengen met

  2 x 0,75 mm2.

 13. Bedrading temperatuurvoeler laag, gelabeld zijnde 

  T3, lengte 2,5 meter; eventueel verlengen met 

  2 x 0,75 mm2.

 14. Bedrading motorgestuurde afsluiter voor groep 

  badkamer (niet nodig bij Autotemp).

1.5 Voedingen

 16. Voeding warmtepomp, separate groep in groepenkast.

•	 WPU 3c: randaarde, 1 fase 230 V + nul + aarde, 16 A 

(B-kar.)

•	 WPU 5c 230V: randaarde, 1 fase 230V + nul + aarde, 16 

A (B-kar.) 

•	 WPU 5c: 3 fase 400 V + nul + aarde, 10 A (B-kar.) 

•	 WPU 55c/65c/75c: 3 fase 400 V nul + aarde,  

16 A (B-kar.)

 17. Voeding 230 V, 1 fase + nul + aarde ten behoeve van 

  Autotemp (optioneel).

 18. Voeding 230 V, 1 fase + nul + aarde ten behoeve van 

  servicewerkzaamheden aan de  warmtepomp.
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1.6 Draadloos

 19. Draadloze communicatie Autotemp-regelaar met 

  MFT. 

 20. Draadloze communicatie ruimtethermostaat RT met 

  Autotemp-regelaar. 

 21. Draadloos communicatie monitoringboard in WPU 

  met centraalgeplaatste gateway/modem. 

1.7 Componenten Itho Daalderop

 A. Warmtepomp-type WPU 3c/5c/55c/65c/75c met 6 

  kogelafsluiters G1˝ inclusief isolatieschalen. 

 B. Voorraadvat voor warm tapwater, type SVV90, SVV150 

  of SVV200. 

 D. Kamerthermostaat type MFT. 

 E. Buitentemperatuurvoeler, type BVU.

 F. Temperatuurvoeler hoog, ingebouwd in voorraadvat 

  voor warm tapwater. 

 G. Temperatuurvoeler laag, ingebouwd in voorraadvat 

  voor warm tapwater.

 J. Monitoringboard, ingebouwd in WPU, voor beheer op 

  afstand (optioneel).

 U. Intern expansievat cv-zijdig ingebouwd in WPU3c en 

  WPU 5c.

1.8 Componenten installateur

 L. Verzamelaar(s) en verdeler(s) vloerverwarming met 

  ontluchter en vul/aftapvoorziening (onderdeel 

  levering Itho Daalderop bij toepassing Autotemp). 

 M. Inlaatcombinatie koudwateraanvoer naar 

  voorraadvat. 

 N. Vulkraan afgiftesysteem.

 O. Vuilfilter bron uit, WPU in, circa 600 tot 800 micron, 

  drukverlies maximaal 1 kPa bij ontwerpflow.

 P. Doorstroombegrenzer, ingesteld op maximaal 10 

  liter/minuut. 

 R. Afgiftesysteem. 

 U. Extern expansievat cv-zijdig bij WPU 55c, WPU 65c 

  en WPU 75c.

 V. Ontluchters. 

 W. Manometer. 

 X. Drukverschilregelaar verwarmingssysteem 

  (aanbeveling) 25 kPa, (vervalt bij toepassing 

  Autotemp).

 Y. Motorgestuurde afsluiter voor badkamergroep 

  (vervalt bij Autotemp). 

ww.  Tappunten warm water. 

kw. Aanvoer koud water.

1.9 Autotemp (optioneel)

 H. Autotemp regelaar voor actieve temperatuurregeling 

  per ruimte. 

 K. Ruimtethermostaat type RT voor ruimtetemperatuur 

  regeling bij Autotemp.

 S. Autotemp verdeler/verzamelaar met motorkleppen.
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2. Warmtepompsysteem
2.1 Onderdelen warmtepompsysteem

In bovenstaande afbeelding zijn de onderdelen van het 

warmtepompsysteem aangegeven. 

Nummer Onderdeel

 1. Warmtepomp, type WPU. 

 2. Bronsysteem, collectief.

 3. Laagtemperatuurverwarmingssysteem (vloer- en/

  of wandverwarming). 

 4. Kamerthermostaat type MFT. 

 5. Voorraadvat voor warm tapwater type SVV met 

  muur- of vloerbevestigingsset.

 6. Optioneel: Autotemp-temperatuurregeling per 

  ruimte.

2.2 De warmtepomp type WPU

2.3 Componenten in WPU

De warmtepomp-type WPU 3c, WPU 5c, WPU 55c, WPU 

65c en WPU 75c zijn voorzien van de volgende 

water-zijdige componenten: 

•	 Bronafsluiter.

•	 Cv-pomp.

•	 Tapwaterpomp.

•	 Cv-zijdig expansievat, 6 liter (alleen bij WPU 3c en 

WPU 5c).

Het koelcircuit van de warmtepompen type WPU bestaat uit:

•	 Verdamper. 

•	 Compressor. 

•	 Condensor (2 maal in WPU 55c, WPU 65c en WP 75c).

•	 Expansieventiel.

In de warmtepomp zijn ook de volgende onderdelen 

opgenomen: 

•	 Elektrisch element. In de WPU 3c en 5c is elektrische 

verwarming mogelijk voor zowel cv- als tap-water. In 

de WPU 55c, 65c en 75c is enkel elektrische  

verwarming van cv mogelijk.

•	 Tapwaterwarmtewisselaar (alleen in WPU 3c en 

WPU5c). 

•	 Warmtewisselaar voor passieve koeling.
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Werking

De WPU kiest op basis van de instellingen in de WPU en 

de MFT voor een van de volgende bedrijfsmodi: 

•	 Verwarmen 

•	 Koelen

•	 Tapwater bedrijf

•	 Uit

Plaatsing

De WPU 3c en 5c zijn voorzien van 4 stelvoeten. De WPU 

55c, 65c en 75c zijn aan de achterzijde voorzien van 2 

wielen in plaats van stelvoeten.

Principeschema WPU 3c en WPU 5c

Principeschema WPU 55c, WPU 65c en WPU 75c
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Legenda principe schema’s WPU 3c/5c/55c/65c/75c

 A. Warmtewisselaar voor passieve koeling

 B. Verdamper 

 C. Compressor

 D. Expansieventiel

 E. Condensor

 F. Elektrisch element voor verwarmen en warm water

 G. Driewegklep verwarmen cv/passief koelen

 H. Driewegklep verwarmen tapwater

 I. Warmtewisselaar voor warm tapwater

 J. Expansievat cv

 L. Flowsensor bron 

 M. Pressostaat

 N. Cv-druksensor 

 O. Elektrisch element voor verwarmen

 P. Bron afsluiter

P1.  Tapwaterpomp

P2.  Cv-pomp

Ai1-Ai11: Temperatuursensoren

 1. Tapwater retour (van vat naar warmtepomp)

 2. Tapwater aanvoer (van warmtepomp naar vat)

 3. Cv-retour (van afgiftesysteem naar warmtepomp)

 4. Cv-aanvoer (van warmtepomp naar afgiftesysteem)

 5. Bron retour (van bronsysteem naar warmtepomp)

 6. Bron aanvoer (van warmtepomp naar bronsysteem)
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Rendement Ruimteverwarming NEN 5128 en NEN 7120 WPU 3c WPU 5c WPU 55c WPU 65c WPU 75c

Gesloten systeem (met water gevuld), aanv ≤ 30°C 6,44 6,41 6,45

Open systeem, aanv ≤ 30°C 6,63 6,61 6,63

Gesloten systeem (met water gevuld), aanv ≤ 35°C 5,95 5,84 6,32 6,22 6,18

Open systeem,  aanv ≤ 35°C 6,14 6,05 6,51 6,42 6,35

Rendement Tapwater NEN 5128 en NEN 7120 WPU 3c WPU 5c WPU 55c WPU 65c WPU 75c

Klasse 1 3,1

Klasse 2 3,08 ** 2,66

Klasse 3 3,06 2,69 ** 3,17

Klasse 4 n.v.t 2,71 3,34 3,25 3,2

** geïnterpoleerd

Technische specificaties WPU 3c WPU 5c* WPU 55c WPU 65c WPU 75c

Toepassing Collectieve bron

Type water/water

Kleur zilvergrijs / blauw

Afmetingen (hxbxd) mm 1025x480x600

Gewicht kg 100 120 125 129,5 132

Nominaal thermisch vermogen W10/W35 (EN14511) kW 3,5 4,5 5,7 6,8 7,8

Maximaal koelvermogen bij ontwerpflows, bron 15ºC / CV 
22ºC warmtepomp in

kW 3,7 4,1 4,3 4,6 4,8

Ontwerpflow bronzijde l/u 1000 1200 1400 1600 1800

Minimale aanvoertemperatuur bronzijde bij ontwerpflow ºC 7 7 7 7 7

Ontwerp aanvoertemperatuur bronzijde ºC 10 10 10 10 10

Vorstbeveiliging bronzijde ºC 2 2 2 2 2

Maximale aanvoertemperatuur bronzijde ºC 20 20 20 20 20

Intern drukverlies bronzijde bij ontwerpflow kPa 8,4 11,6 13 17 21,5

Maximale druk bronzijde bar 7 7 7 7 7

Expansievat cv-circuit 6 L (1 bar voordruk) ja ja nee nee nee

Ontwerpflow cv l/u 1200 1200 1200 1200 1200

Maximale aanvoertemperatuur cv-zijde ºC 42 42 42 42 42

Beschikbare opvoerhoogte cv-zijde bij ontwerpflow kPa 29 29 38 38 38

Maximale druk cv-zijde bar 3 3 3 3 3

Elektrisch opgenomen vermogen bij W10/W35 kW 0,7 0,9 1,1 1,3 1,4

Elektrisch element  voor cv- en warm tap-water kW 2 3

Elektrisch element voor cv kW 4,5 4,5 5,5

Elektrische aansluiting 230V 50Hz 1~ 
+N +PE

400V 50Hz 3~ 
+N +PE

400V 50Hz 3~ 
+N +PE

400V 50Hz 3~ 
+N +PE

400V 50Hz 3~ 
+N +PE

Afzekering (B-kar)  16A  10A  16A  16A  16A

Koudemiddel R134A R134A R134A R134A R134A

Geluidsvermogen Lw(A) dB(A) 38 44 48 48 49

* De WPU 5 is ook verkrijgbaar in een 230 V-uitvoering met eenfase 230 V-aansluiting van 16 A en een elektrisch element van 2 kW.

2.4 Technische specificaties WPU
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3. Opstelling
3.1 Opstelling warmtepomp

Opstelling WPU met voorraadvat SVV 90 (weergegeven 

plaatsingshoogte vat is indicatief)

Opstelling WPU met voorraadvat SVV 150 met 

muurbevestigingsset (weergegeven plaatsingshoogte vat 

is indicatief)

Opstelling WPU met voorraadvat SVV 150 met 

vloerbevestigingsset

Opstelling WPU met voorraadvat SVV 200 met vloer- 

bevestigingsset (weergegeven plaatsingshoogte vat is met 

ingekorte poten in verband met plafondhoogte)
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3.2 Benodigde serviceruimte 
  warmtepomp

Bovenaanzicht benodigde serviceruimte WPU met 

voorraadvat SVV90

Bovenaanzicht benodigde serviceruimte WPU met voor-

raadvat SVV150 en SVV200
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4. Systeemeisen
4.1 Eisen opstellingsruimte WPU

De opstellingsruimte moet voldoen aan:

 1. Goede toegang naar de systeemonderdelen. 

 2. Ruimte om de warmtepomp voor werkzaamheden:  

  voorzijde 800 mm, zijkanten 50 mm, achterzijde 

  100 mm. Zie tekening serviceruimte WPU. 

 3. De opstellingsruimte is vorstvrij. 

 4. Opstellingsruimte is voorzien van een watervulpunt.

 5. Opstellingsruimte is voorzien van een lichtpunt.

 6. Opstellingsruimte is voorzien van een stopcontact.

 7. Opstellingsruimte is voorzien van een waterafvoer.

 

4.2 Randvoorwaarden WPU-systeem

 1. Stel de WPU bij voorkeur op in een separate 

  gesloten installatiekast, dichtbij de grootste afname 

  van verwarming (woonkamer) voor minimale 

  warmteverliezen in leidingen.

 2. De aansluitingen van het bronsysteem moeten in de 

  opstellingsruimte goed bereikbaar zijn, ten behoeve 

  van controle en onderhoud. 

 3.  Rondom de WPU wordt tenminste 5 cm vrije ruimte 

  gehouden ter voorkoming van overdracht van 

  trillingen en/of geluid.

 4.  De vloer van de opstellingsruimte heeft voldoende 

  massa om het gewicht van de unit te dragen en om 

  trillingen te kunnen dempen. Bij zwevende 

  dekvloeren is hier extra aandacht voor nodig om 

  overdracht te beperken. 

 5.  De deur van de opstellingsruimte dient rondom een 

  goede afsluiting te hebben, inclusief drempel zodat 

  de uittrede van geluid uit de ruimte beperkt wordt. 

 6. Indien benodigd: maatregelen nemen voor trilling- 

  en geluidsdemping.

 7.  Houd de afstand (leidinglengte) tussen het 

  voorraadvat en de warmtepomp zo klein mogelijk

  om leidingverliezen te voorkomen.

 8.  Gebruik enkel een vloerbedekking welke geschikt is 

  voor vloerverwarming.
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5. Waterzijdig aansluiten
5.1 Wateraansluitingen WPU

De warmtepomp type WPU heeft 6 wateraansluitingen 

aan de bovenzijde. De aansluitingen zijn voorzien van 

kogelkranen G1˝. Vanaf de voorzijde gezien zijn de 

aansluitingen van links naar rechts:

 1. Retour (van) voorraadvat  

 2. Aanvoer (naar) voorraadvat

 3. Retour (van) cv-afgifte

 4. Aanvoer (naar) cv-afgifte

 5. Retour (van) bron

 6. Aanvoer (naar) bron

De nummers verwijzen naar het schema op bladzijde 4 

van deze handleiding. De warmtepomp is intern voorzien 

van circulatiepompen voor respectievelijk:

Warmtapwatercirculatie:   aansluiting 1-2 

Cv-watercirculatie:   aansluiting 3-4

Bronwatercirculatie geschiedt middels een collectieve 

bronpomp welke geplaatst is in de centrale technische 

ruimte van het gebouw.

Algemeen

Bochten in het leidingwerk dienen bij voorkeur gebogen 

of met bochtstukken te worden uitgevoerd. Alle leidingen 

moeten ontluchtend worden aangelegd. De waterzijdige

installatie moet uitgevoerd worden met nonferro-

materialen. De leidingen worden uitgevoerd in koper of 

een ander gelijkwaardig, nonferro-leidingmateriaal. Alle 

leidingen dienen thermisch geïsoleerd te worden.

Spanningscorrosie

In verband met het risico op spanningscorrosie dient 

gelet te worden op:

•	 De aanwezigheid van ammoniak in het isolatie- 

materiaal of andere agressieve stoffen in de  

nabijheid van de installatie 

•	 Condensvorming op de installatie

•	 Trekspanning (of restspanning) in de koppelingen/ 

fittingen. Bij het gebruik van messing knelfittingen bij 

het installeren van warmtepompen is dus voorzichtig-

heid geboden. Wij adviseren het gebruik van ammo-

niakvrije isolatie, spanningsvrije koppelingen, koperen 

soldeerfittingen of bronzen draad/soldeerfittingen 

welke niet gevoelig zijn voor spanningscorrosie.

Ontluchters

De leidingen van de bron en cv moeten ontluchtend 

aangelegd worden om het risico van obstructie van de 

circulatie door luchtbellen te voorkomen. Hiertoe dienen 

ontluchtingsvoorzieningen in het bron- en cv-circuit 

geplaatst te worden, bij voorkeur in lijn automatische 

ontluchters. Deze kunnen gecombineerd worden met het 

te plaatsen bronfilter. Bij het plaatsen van ontluchtings-

afsluiters moeten deze geplaatst worden op voldoende 

grote luchtverzamel eindstukken (luchtpotten).

Leidingen naar voorraadvat voor warm water 1 en 2

De leidingen van/naar het voorraadvat worden uitgevoerd 

in Ø 22 mm uitwendig, koperen leiding, drinkwaterkwaliteit,

voorzien van 13 mm thermische isolatie. Indien het 

voorraadvat boven de warmtepomp wordt geplaatst, is het 

mogelijk deze aan te sluiten met flexibele leidingen van ¾

geschikt voor drinkwater. In het tapwatervoorraadvatcircuit 

wordt geen ontluchting opgenomen. In verband met het 

ontluchtend aanleggen van de leidingen verdient het de 

voorkeur het voorraadvat  boven de WPU te plaatsen.

Leidingen naar verwarmingssysteem 3 en 4

De leidingen van en naar de verdeler(s) en verzamelaar(s) 

van het verwarmingssysteem moeten zo worden 

uitgevoerd dat het drukverlies lager is dan de beschikbare 

externe opvoerhoogte. Daarnaast dienen de leidingen 

voldoende thermisch en dampdicht geïsoleerd te zijn om 

tijdens koelbedrijf condensvorming en tijdens 

verwarming onnodig warmteverlies te voorkomen.

Leidingen naar bronsysteem 5 en 6

De leidingen van en naar de bronaansluitingen moeten zo 

worden uit gevoerd dat het drukverlies lager is dan  de 

beschikbare opvoerhoogte. Daarnaast dienen de leidingen 

voldoende thermisch en dampdicht geïsoleerd te zijn om 

condensvorming te voorkomen.

5.2 Afgiftesysteem

Het afgiftesysteem is een laagtemperatuursysteem en 

bestaat uit vloerverwarming en/of  wandverwarming.
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Verdeler en verzamelaar

De verdelers van het systeem uitvoeren in non-ferro en 

geheel thermisch en dampdicht isoleren. De verdelers 

moeten in de opstellingsruimten goed bereikbaar zijn ten 

behoeve van isolatie, ontluchting, controle en onderhoud. 

De groepen van de vloerverwarming moeten met inregel 

ventielen op de verdelers allen afzonderlijk instelbaar 

zijn. Bij de Autotemp-regeling zijn de verdeler(s) en 

verzamelaar(s) onderdeel van de levering en hoeft het 

afgiftesysteem niet ingeregeld te worden.

Drukverschil-regelaar

Op het meest ver gelegen punt in het verwarmingssysteem 

wordt een drukverschilregelaar geplaatst en ingesteld op 

25 kPa. Door toepassen van een drukverschilregelaar is de 

doorstroming in het systeem gegaradeerd. Bij toepassing 

van Autotemp is de drukverschilregelaar in de 

verwarmingsinstallatie niet nodig.

Overstortventiel

Op een goed bereikbare plaats binnen 0,5 meter van de 

warmtepomp wordt een overstortventiel cv gemonteerd 

dat is ingesteld op 3 bar. Sluit het overstortventiel nooit 

af. Uit het overstortventiel kan heet water komen. Sluit de 

ontlastbeveiliging altijd aan op een afvoer, zodanig dat er 

geen kans bestaat op verbranding of wateroverlast.

Vulopening

De vulopening van het verwarmingssysteem dient op een 

goed bereikbare plaats in de installatie, in de opstellings-

ruimte van de WPU, in de verwarmingsleiding 

aangebracht te worden.

Koudwateraansluiting met vulkraan

In de opstellingsruimte van de WPU, binnen 1,5 meter van 

de vulopening van het  verwarmingssysteem dient een 

koudwateraansluiting te zijn, voorzien van vulkraan en 

een vulslang van voldoende lengte.

Systeemdruk

Het verwarmingssysteem moet op een systeemdruk van 

circa 2 bar worden gezet, gemeten bij de warmtepomp. 

Leidingweerstand verwarmings- en koelingssysteem

Bij de ontwerpflow in het verwarmingssysteem van 1200 

liter per uur is de beschikbare  opvoerhoogte van de 

cv-pomp voor het afgiftesysteem voor een WPU3c en 5c 

29 kPa. Voor de WPU 55c, 65c en 75c dient 38 kPa 

aangehouden te worden.

Badkamerafsluiter

Ten behoeve van het dichtsturen van de groep van de 

badkamer bij koelen, dient een elektrisch bedienbare 

afsluiter gemonteerd te worden op de groep van de 

badkamer. De afsluiter wordt dichtgestuurd tijdens 

koelen. Bij toepassing van Autotemp is de extra 

badkamerklep niet nodig.

Autotemp

Voor installatie en in bedrijf stellen van Autotemp 

verwijzen wij u naar de installatiehandleiding van Autotemp. 

5.3 Bronsysteem

Collectieve bron

Bij de warmtepompen type WPU 3c, WPU 5c, WPU 55c, 

WPU 65c en WPU 75c wordt de bronaansluiting van de 

warmtepomp aangesloten op een collectief bron 

distributiesysteem.

Voor het ontwerpen van het collectieve bron distributie-

systeem verwijzen wij naar de ontwerphandleiding van 

bron distributiesysteem.

Systeemdruk

Het bronsysteem wordt in de technische ruimte van het 

gebouw automatisch op de juiste druk gehouden. 

Filter

In de centrale aanvoerleiding van de bron naar de WPU 

dient een vuilfilter geplaatst te worden met een

 maaswijdte van 0,6 tot 0,8 mm (600 tot 800 micron). Het 

filter vangt vuildeeltjes op die in de bron aanwezig zijn en 

voorkomt dat de WPU bronzijdig verstopt raakt. 

Het huis van het filter en het filterelement moeten 

non-ferro zijn. Het filter in de opstellingsruimte dient zo 

geplaatst te worden dat deze goed bereikbaar is en door 

het inblokken met afsluiters zonder veel waterverlies kan 

worden gereinigd.
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Type voorraadvat Inhoud Montagewijze Benodigdheden

SVV90H 90 liter Boven warmtepomp, aan de muur Ophangframe inclusief bij levering SVV90H

SVV150 150 liter Boven warmtepomp, aan de muur Muurbevestigingsset (accessoire)

SVV150 150 liter Boven warmtepomp, aan de muur, steunend op vloer Vloerbevestigingsset (accessoire)

SVV200 200 liter Boven warmtepomp, aan de muur, steunend op vloer Vloerbevestigingsset (accessoire)

Indien er geen centraal geplaatst vuilfilter wordt toe-

gepast dient er per warmtepomp een vuilfilter geplaatst 

te worden in de aanvoerleiding van de bron naar de WPU.

5.4 Warmwatersysteem

Plaatsing voorraadvat voor warm tapwater

Het voorraadvat voor warm tapwater wordt in een vorst-

vrije, inpandige ruimte geplaatst, bij voorkeur een ruimte 

met kamertemperatuur. De opstelplaats dient zo gekozen 

te worden dat de leidinglengte tussen WPU en voorraad-

vat maximaal 2,5 meter is. Dit beperkt tapverliezen en 

stilstandverliezen. Het verdient de voorkeur om het voor-

raadvat in opstelruimte van de WPU recht boven de WPU 

te plaatsen, in verband met de minimale leidinglengte en 

het voorkomen van lucht in het tapwatersysteem.

Toepasbare voorraadvaten

In combinatie met de WPU kunnen verschillende voor-

raadvaten voor warm water, type SVV, toegepast worden. 

Afhankelijk van het warmwatergebruik is er keuze voor 

voorraadvaten met een verschillende waterinhoud. De 

voorraadvaten voor warm water hebben verschillende 

bevestigingsmogelijkheden:

Bij het 150 liter voorraadvat SVV150 kunnen beide 

bevestigingssets zowel recht boven de WPU als op een 

andere positie, bijvoorbeeld naast de WPU, geplaatst 

worden. Bij zwakke muren dient de vloerbevestigingsset 

toegepast te worden.

Sanitair leidingwerk

Naar en vanaf de opstelplaats van het voorraadvat dient 

onderstaand sanitair leidingwerk opgenomen te worden: 

•	 Koudwaterleiding van inlaatcombinatie naar  

voorraadvat. Aansluiting op voorraadvat koper  

Ø 15 mm uitwendig. 

•	 Warmwaterleiding vanaf het voorraadvat naar 

verschillende warmwatertappunten. Aansluiting op 

voorraadvat koper Ø 15 mm uitwendig.

Inlaatcombinatie

De inlaatcombinatie wordt in de koudwatertoevoerleiding 

van het voorraadvat aangebracht. De overstort van de 

inlaatcombinatie moet via een sifon worden aangesloten op 

het rioleringssysteem. De inlaatcombinatie moet voorzien 

in het toevoeren van water en het zo nodig afsluiten hier-

van, het toestel beveiligen tegen overdruk en verhinderen 

dat warm water terugstroomt in de aanvoerleiding.

Doorstroombegrenzer

Het voorraadvat is ontworpen om bij een tapdebiet van 10 

liter per minuut de gelaagdheid in het vat te handhaven. 

Het warme water en het koude water in het vat mengen 

dan niet. Hierdoor is de benutting van het warme water 

maximaal. Om de afname van warm water te beperken 

moet een doorstroombegrenzer geplaatst worden in 

de sanitaire koud water aanvoerleiding, na de inlaat-

combinatie. De doorstroombegrenzer dient zo gekozen 

te worden dat deze maximaal 10 liter per minuut doorlaat.

Afvoer

Nabij de opstelplaats van het voorraadvat dient een 

afvoer geplaatst te worden om overstort van de 

inlaatcombinatie op aan te kunnen sluiten.

Afvoer van lekwater

De warmtepomp is voorzien van de mogelijkheid om een 

afvoeropening aan de onderzijde van de warmtepomp te 

maken voor het afvoeren van lekwater. Er is een 

slangpilaar meegeleverd om onderin de WPU een afvoer 

te maken. Met een slang kan lekwater gecontroleerd 

afgevoerd worden.
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6. Elektrisch aansluiten WPU
6.1 Benodigde elektravoorzieningen

Voeding

•	 WPU 3c 1~230 V, wandcontactdoos met randaarde.

Separate groep* afzekering 16 A (B-kar.)

•	 WPU 5c 1~230 V, wandcontactdoos met randaarde. 

Separate groep* afzekering 16 A (B-kar.) 

•	 WPU 5c 3~400 V, CEE form wandcontactdoos 16 A 

3-fasen + nul + aarde, separate groep afzekering  

10 A (B-kar.) 

•	 WPU 55c/65c/75c 3~400 V, CEE form wandcontact-

doos 16 A 3-fasen + nul + aarde,  separate groep 

afzekering 

•	 16 A (B-kar.)

* Bij toepassing van Autotemp mag de Autotempregelunit 

 in de opstelruimte WPU op dezelfde groep als de warmtepomp.

De warmtepompen zijn voorzien van een voedingkabel 

met een lengte van 1,3 meter. 

WPU 3c: randaarde stekker 230 V.

WPU 5c 230 V: randaarde stekker 230 V

WPU 5c/55c/65c/75c: CEE form stekker 5-polig 400 V.

6.2 Elektraleidingen

Voor een aantal componenten dienen elektraleidingen 

aangebracht te worden naar de opstellingsruimte van de 

WPU: de kamerthermostaat MFT, de buitentemperatuur-

voeler, de temperatuurvoeler tapwater hoog, de 

temperatuurvoeler tapwater laag.

•	 Van kamerthermostaat type MFT tot opstelplaats 

warmtepomp WPU. Bedrading maximaal 15 meter  

2 x 0,75 mm2.

•	 Van buitentemperatuurvoeler op noordelijke gevel tot 

opstelplaats warmtepomp WPU. Bedrading maximaal 

15 meter 2 x 0,75 mm2.

Bedrading

Indien het voorraadvat voor warm water niet in dezelfde 

ruimte opgesteld is als de WPU dienen leidingen voor de 

twee temperatuurvoelers aangebracht te worden. 

De temperatuurvoelers zijn NTC-weerstanden en dienen 

verlengd te worden met 2 x 0,75 mm2. Bij het verlengen 

dient er op toegezien te worden dat de labels (resp. T2 en 

T3) op de aan te sluiten uiteinden wederom zichtbaar zijn.

6.3 Aansluiten bedrading op WPU

Het aansluiten van de bedrading op de ingangen van 

de regeling gebeurt onder blauwe kap van de WPU. De 

tapwatertemperatuurvoelers zijn geïntegreerd binnen de 

constructie van het voorraadvat. De bedrading is aan de 

onderzijde met overlengte naar buiten gevoerd.

 

Op de aansluiting OT kan alleen de kamerthermostaat 

type MFT aangesloten worden. Het is niet mogelijk een 

andere thermostaat toe te passen.

Afbeelding regeling

In bijlage B is een afbeelding met de ingangen op de 

regeling aangegeven.

Omschrijving 

item

Bedrading Positie Ingang op 

regeling

Kamer-

thermostaat 

type MFT

2 x 0,75mm2 Woonkamer OT

Buiten-

temperatuur-

voeler type BV

2 x 0,75mm2 Noordelijke gevel T1

Tapwater tem-

peratuurvoeler 

hoog

2 x 0,75mm2 Voorraadvat hoog T2

Tapwater tem-

peratuurvoeler 

laag

2 x 0,75mm2 Voorraadvat laag T3
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7. Bijlagen
Bijlage A – Externe opvoerhoogte en intern drukverlies

Intern drukverlies bronzijdig WPU 3c en WPU 5c

Intern drukverlies bronzijdig WPU 55c, WPU 65c en WPU 75c

Externe opvoerhoogte cv-zijdig WPU 3c/5c

Externe opvoerhoogte cv-zijdig WPU 55c/65c/75c
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Bijlage B - Aansluitingen

T1  Temperatuursensor buiten (noordkant van gevel).

T2  Hogetemperatuursensor in tapwatervat. 

T3  Lagetemperatuursensor in tapwatervat. 

HLT Aansluiting voor potentiaalvrij contact ten behoeve 

 van hoog-laag-tarief (optioneel).

CP  Aansluiting voor potentiaalvrij contact ten behoeve 

 van dauwpuntregeling (optioneel).

Counter  Aansluiting voor potentiaalvrij contact ten behoeve 

 van pulsteller (optioneel).

Spare  Niet gebruikt. 

OT  Aansluiting voor Itho Daalderop MFT open-therm 

 kamerthermostaat.

Add-on  Add-on-interface. 

Fault  Potentiaalvrij wisselcontact ten behoeve van 

 externe storingsmelding. 

Cooling  Potentiaalvrij wisselcontact ten behoeve van 

 externe afsluiter badkamer.

van
boiler

naar
boiler

van
CV

naar
CV

van
bron

naar
bron

HLT
CP

Counter
Spare

OT

T1T2T3

Fault

Doorvoer t.b.v. externe 
sensoren ,thermostaat en 
externe bronafsluiter

Add-on

Cooling
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Bijlage C - Bedradingsschema
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Notitie
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Notitie
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Notitie
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