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Uiteraard streven wij perfectie na, maar natuurlijk kan het voorkomen dat er toch nog onvolkomenhe-

den in dit handboek staan. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de 

tekst en illustraties. Wij staan open voor kritiek, tips en adviezen, dus mocht u iets tegengekomen zijn 

wat u met ons wilt delen, dan houden wij ons graag aanbevolen. Voor de recentste uitgaven van de on-

derwerpen uit dit handboek verwijzen wij u naar onze website, wth.nl, daar treft u tevens onze documen-

tatie digitaal aan.
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Installatiehandleiding

WTH Econtrol koudwatermachine

Leverancier: WTH Vloerverwarming en -koeling

Type unit: RC090MDHXGA

Koudemiddel: R410A

© Copyright 2013
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, of in een geautomatiseerd ge-
gevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen, of op enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WTH Vloerverwarming B.V. 

WTH Vloerverwarming B.V. behoudt zich het recht voor om onderdelen op elk gewenst moment te wijzigen, 
zonder voorafgaande of directe kennisgeving aan de afnemer. De inhoud van deze installatiehandleiding kan 
eveneens worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing.

Deze installatiehandleiding is met alle mogelijke zorg samengesteld maar WTH Vloerverwarming B.V. kan geen 
verantwoordelijkheid op zich nemen voor eventuele fouten in deze handleiding of voor de gevolgen daarvan.
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1 Algemeen

1.1 Doelgroep

Deze installatiehandleiding is geschreven voor degenen die de Econtrol koudwater-

machine op locatie gaan installeren en monteren.

1.2 Levering

Controleert u alstublieft voor ingebruikstelling de koudwatermachine op beschadigingen.

Deze leverantie bestaat uit:

- Doos met koudwatermachine, inclusief:

	 •	Trillingsdempers

	 •	Installatiehandleiding

- Doos met Control Kit voorzien van:

	 •	Aansluitstekker	230V	met	randaarde

	 •	Pompsnoer	met	aansluitstekker	WTH	circulatiepomp

	 •	Kabel	ten	behoeve	van	vrijgave	koudwatermachine	

	 •	Kabel	met	flowsensor

	 •	Kabel	met	retourwatertemperatuursensor

	 •	Kabel	voor	de	vrijgave	vanuit	de	ruimteregeling

-	Installatieset

 De installatieset met artikelnummer D92552 wordt door WTH  geleverd en dient 

 door de installateur samengebouwd te worden. Deze set bevat de volgende 

	 appendages	voor	het	koelwaterzijdig	aansluiten	van	de	koudwatermachine:

 Omschrijving  WTH artikelnummer

 Werkschakelaar met wartels K496 + K460 +  K460A

	 Buffervat	40	liter	 D92140

	 Herz	Calis	TS	RD	3-wegventiel	incl.	staartstukken	1”	 D577

	 Herz	Thermostatisch	regelelement	TH7420		 D525

	 Grundfos	UPM2	type	25-70	 D959

	 Vuilfilter	1”	 J452A

	 Kogelkraan	1”	(2	stuks)	 D551

	 T-stuk	1”x½”x1”	 P073

	 Expansievat	4	liter	met	ophangbeugel		 J557	+	P072

	 Overstortventiel	½”	 J550

	 Manometer	met	verloopring	½”	 D0107	+	D01095

		 Vul-aftapkraan	½”	 J548	

Het primaire leidingwerk dient door de installateur zelf verzorgd te worden.
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1.3 Aansluiting

U	dient	de	koudwatermachine	waterzijdig	conform	onderstaande	punten	

aan te sluiten:

- De appendages uit de installatieset dienen gemonteerd te worden volgens het  

 hydraulische schema.

-	 De	twee	bijgeleverde	kogelafsluiters	worden	in	de	aanvoer-	en	retourleiding	

	 bij	de	koudwatermachine	gemonteerd,	zodat	het	vuilfilter	gereinigd	kan	worden.

- Het aansluiten van het koelsysteem dient uitgevoerd te worden met een 

	 minimale	leidingdiameter	van	1”.	De	theoretisch	berekende	leidinglengte	

	 aanvoer-	en	retourleiding	inclusief	appendages	bedraagt	maximaal	30	meter.	Dit		

 in verband met het drukverlies in de leidingen en de opvoerhoogte van de pomp.

- De aansluitmaten van de componenten die in de transportleiding opgenomen  

	 worden	bevatten	allen	1”	binnen	of	buitendraad.

-	 Haakse	bochten	(knieën)	mogen	niet	worden	toegepast	i.v.m.	drukverlies.	

- De transportleidingen en appendages dienen dampdicht geïsoleerd te worden 

 vanaf de koelmachine tot en met de platenwisselaar van de vloerverwarmings-  

 verdeler i.v.m. vermogensverlies en condensvorming.

-	 Handmatige	ontluchtingsmogelijkheid	op	het	hoogste	punt	van	de	

 koelinstallatie plaatsen.

1.4 Transport

Transporteer	de	unit	altijd	rechtop	en	laat	hem	na	transport	minstens	24	uur	staan	

alvorens	u	hem	in	bedrijf	stelt.	De	koudwatermachine	kan	op	verzoek	worden	geleverd	

op het dak van het gebouw. Dit dient tenminste 1 week voor de leveringsdatum opge-

geven	te	worden.	(prijs	op	aanvraag)

1.5 Opstelling

De	koudwatermachine	dient	buiten	opgesteld	te	worden.	Wij	adviseren	u	de	unit	op	

straattegels	of	balken	(WTH	artikelnummer	D92145)	te	plaatsen	om	een	gunstige	ver-

deling	van	gewicht	en	geluid	te	krijgen	(Figuur	1).	Trillingsdempers	worden	standaard	

los	meegeleverd	bij	de	koudwatermachine.	Let	u	er	op	dat	de	unit	vrij	kan	aanzuigen	

en uitblazen. Naast de goede werking komt dat ook het geluidsniveau ten goede 

(Figuur	2).	Het	leidingwerk	dient	resonantie	vrij	te	worden	gemonteerd	aan	de	unit	

om geluidshinder te voorkomen.
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Figuur 1: Opstelling koudwatermachine

Figuur 2: Minimale plaatsingsruimte koudwatermachine
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1.6 Werking bij lage buitentemperaturen

De	koudwatermachine	is	voorzien	van	een	winterregeling	(toerenregeling	

condensor	ventilator)	zodat	ook	bij	lagere	buitentemperaturen	de	installatie	

kan	blijven	functioneren.

1.7 Bevriezingsgevaar koelinstallatie bij buitenopstelling

Om te voorkomen dat de gekoeldwaterleidingen, appendages en de platenwisselaar 

in	de	koudwatermachine	bevriezen,	moet	de	installatie	met	30%	mono-ethyleenglycol	

gevuld	zijn.	Hiermee	is	het	gekoeld	water	beschermd	tegen	bevriezing	tot	een	buiten-

temperatuur	van	-15°C.

1.8 Logboek

Voor	dit	model	is	het	niet	noodzakelijk	om	een	logboek	bij	te	houden,	omdat	de	

inhoud	van	het	koelmiddel	onder	de	3	kg	blijft.	
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Aansluiten 

2.1 Het vuilfilter en de kogelafsluiters

- Het vuilfilter dient verplicht gemonteerd te worden in de leiding naar de  

	 koudwatermachine	toe	(figuur	3).	Houd	rekening	met	de	stromingsrichting	

	 (figuur	4).	

-	 Twee	van	de	bijgeleverde	kogelafsluiters	dienen	in	de	aanvoer-	en	retourleiding	bij	

 de koudwatermachine geplaatst te worden voor het kunnen reinigen van het 

	 vuilfilter.	(De	reiniging	heeft	hierdoor	een	gering	water-glycol	verlies	tot	gevolg).	

Figuur 3: Vuilfilter in retourleiding                     Figuur 4: Stromingsrichting vuilfilter

2.2  Aansluiting op de koudwatermachine

 

Figuur 5: aansluitleidingen + stromingsrichting  

2 

Aanvoer	10°C	naar

vloerverwarming

Retour	15°C	naar

koudwatermachine. 
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2.3  Hydraulisch principe schema

D.m.v. een Calis 3-wegafsluiter is een 100% flow over de koudwatermachine 

gegarandeerd. Onvoldoende waterstroming leidt tot storingen. Voor een optimale 

werking	is	een	volumestroom	van	15	Liter	per	uur	nodig.	Stel	het	thermo	statisch	

regelelement	op	deze	afsluiter	in	op	18°C.

Flowsensor

Om	een	juiste	meeting	van	de	flowsensor	te	waarborgen	dient	deze	verplicht	in	een	

horizontale	leiding	gemonteerd	te	worden.	Er	dient	voor	en	na	de	flowsensor	een	

recht	stuk	leiding	opgenomen	te	worden	van	tenminste	15	cm.

Systeem inhoud (gekoeldwaterzijdig)

In	verband	met	de	waterzijdige	systeeminhoud	wordt	een	buffervat	toegepast	met	

een inhoud van 40 liter.  

-	 Een	minimale	systeeminhoud	is	noodzakelijk	om	het	pendelen	van	de	koudwater-	

 machine te voorkomen. 

- U dient dit buffervat te plaatsen in de retourleiding naar de koudwatermachine toe. 
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Systeemdruk gekoeld water

De	waterdruk	dient	minimaal	1.8	bar	te	zijn	op	het	hoogste	punt	in	de	koelinstallatie.	

2.4  Elektrische installatie (aansluiten volgens NEN1010, incl. werkschakelaar)

-	 Het	elektrische	paneel	van	de	koudwatermachine	is	toegankelijk	door	het	paneel		

	 aan	de	rechtervoorzijde	te	verwijderen.

-	 Het	aansluiten	van	de	elektrische	bedrading	dient	volgens	de	wettelijke	norme-		

 ringen gedaan te worden en zoals in het elektrisch schema is aangegeven.

- De koudwatermachine dient voorzien te worden van een aparte voeding. Deze  

	 betreft	een	1	fase	230V~,	16A	traag	afgezekerd	met	een	C-Karakteristiek.	Voor	de		

	 voedingskabel	dient	een	3-aderig	VMVK	2,5mm²	te	worden	toegepast.

- Er dient een werkschakelaar op de unit te worden geplaatst. Vanaf deze schakelaar  

 moet de voedingskabel op de koudwatermachine worden aangesloten. 

-	 Aarding	van	de	unit	is	wettelijk	verplicht	om	een	veilig	gebruik	te	waarborgen.

-	 De	Control	Kit	dient	via	een	2	aderige	communicatie	kabel	op	de	buitenunit	te	

	 worden	aangesloten	(zie	2.7)

Buitenunit voeding 1 fase 230V~ 16A traag                              Communicatie F1 F2

Figuur 6: Aansluitingen op de koudwatermachine
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2.5  Vrijgave koudwatermachine

De	unit	kan	worden	vrijgegeven	door	een:

- WTH Comfort UMR 

-	 Een	potentiaalvrij	schakelcontact

2.6  Het bedieningspaneel

Het bedieningspaneel voor de gebruiker is gemonteerd op de Control Kit.

Dit bedieningspaneel dient voor bediening van de koudwatermachine, verstellen van 

de parameters en het uitlezen van storingen.

Figuur 7: Control Kit en bedieningspaneel
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2.7  Control Kit (binnen opgehangen)

Aansluitingen op de Control Kit: 

1.	Voedingstekker	met	randaarde	230V~	maximaal	2.5A

2.	Vrijgave	koudwatermachine	vanuit	de	regeling

3.	Flowsensor

4. Retourwater temperatuursensor

5.	Pompstekker	t.b.v.	WTH	circulatiepomp	UPM2.

6.	Communicatie	kabel,	2-aderig	0.8	mm².	(Niet afgebeeld en niet meegeleverd) 

	 Max.	lengte	100	meter.	Aan	te	sluiten	op	de	klemmen	F1-F2	van	de	koudwater	-	

	 machine	en	F1-F2	van	de	Control	Kit.

Figuur 8
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Figuur 9 

Nr. Contr. kit Omschrijving Poort nr. Input/Output AC/DC Piek

1	 Hoofdvoeding	 A1,	A2	 Input	 AC	 30A

2	 Communicatiekabel	 F1,	F2	 Input/Output	 DC	 10mA

3	 Flowsensor	 F/S	 Input	 DC	 1mA

4	 Retour	temp.	sensor	 T3	 Input

5	 Transportpomp	 B5,	B6	 Output	 AC	 2A		
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2.8  Elektrische specificaties

Vermogens koudwatermachine 

Ten	opzichte	van	de	buitentemperatuur	(Tomg)	bij	een	gekoeld	watertraject	

van	10-15°C		en	30%	glycol.

Opmerkingen

KC = Koelcapaciteit

PI		=	Opgenomen	elektrisch	vermogen

	 Tomg		 20		 25		 30		 35

	 (°C)

	 Taanv		 KC(kW)		 PI(kW)		 KC(kW)		 PI(kW)		 KC(kW)		 PI(kW)		 KC(kW)		 PI(kW)

	 (°C)

	 10		 8.75		 2.30		 8.60		 2.44		 8.27		 2.58		 7.77		 2.71

*1)~*2) De meetcondities lucht/water zijn in overeenstemming met de 
Eurovent-norm voor groepen voor de productie van gekoeld water 6/C/003-2008C
*1) Meetcondities lucht/water #1: warm water intrede-/uittredetemperatuur 
23°C/18°C, de buitenluchttemperatuur DB 35°C
*2) Meetcondities lucht/water ESEER water uittredetemperatuur 18°C
*3) De geluidsdruk werd gemeten in een echovrije ruimte. Het geluidsniveau kan 
dus gevoelig variëren als gevolg van de installatie omstandigheden.

Uitvoering

V/Fase/Hz 230/1/50

Koudwater
machine

(lucht/water)

Performance
(A2W #1)

Performance
(A2W, lage

temperatuur)

Waterzijdig

Koelzijdig

Werkingsgebied

Geluidsdrukniveau*3)

Geluidsvermogen
Gewicht

Afmetingen (BxHxD)

Capaciteit*1)
Opgenomen
vermogen*1)

Nominale
stroom*1)

Lucht 2°C
Water 35°C

Lucht -7°C

Benodigde waterdruk
Benodigde debiet

   Leidingen  In/Out
Compressor

Koudemiddel

Lucht/water

Uitgaande 
watertemp.

Koelen

Type

Type

Koelen
DHW

Koelen

EER (Koelen)*1)

ESEER*2)

W/W
W/W

W/W

W/W

bar
LPM
inch

-

-

°C
°C
°C

dB(A)
dB(A)

kg
mm

2,97

2,45

Max. 2,8
Min. 16,0
1” (BSPP)

Rotary Inverter

R410A

10~46
-20~43
5~25

51
66
75

940x998x330

3,50
5,60

Koelen
Koelen

Koelen

COP

COP

W
W

W

10.000
2.860

13,5



16

2.9  Checklist voor het opstarten

Voordat	de	koudwatermachine	in	bedrijf	wordt	genomen	dienen	onderstaande	

punten	gecontroleerd	te	worden.	Deze	controle	is	noodzakelijk	om	een	goed	

functioneren van de koudwatermachine te kunnen garanderen.

Checklist

-	 Is	de	voedingsspanning	via	een	werkschakelaar	op	de	koudwatermachine	aanwezig?

-	 Is	de	koudwatermachine	aangesloten	conform	het	hydraulische	schema	op	pagina					

				10*	van	de	WTH	installatie	instructie?

-	 Is	de	Control	Kit	gemonteerd	en	aangesloten?

-	 Is	de	communicatiekabel	F1-F2	tussen	de	Control	Kit	en	koudwatermachine	

				aangesloten?**

-	 Is	het	externe	vrijgave	commando	aangesloten	op	de	Control	Kit?

-	 Is	de	retourwater	temperatuursensor	op	de	juiste	locatie	geplaatst?

-	 Is	de	Calis	3-wegafsluiter	op	de	juiste	wijze	geplaatst?

-	 Is	het	expansievat	geplaatst?

-	 Is	het	buffervat	geplaatst?

-	 Is	de	circulatiepomp	met	de	juiste	stromingsrichting	geplaatst?

-	 Is	het	waterfilter	in	de	leiding	naar	de	koudwatermachine	toe	geplaatst?

-	 Is	het	waterfilter	met	de	juiste	stromingsrichting	geplaatst?

-	 Is	het	gekoeld	watersysteem	beschermd	met	mono-ethyleenglycol?

-	 Wat	is	het	percentage	mono-ethyleenglycol	in	het	systeem?	

	 (Advies	30%	glycol	=	-15°C)

-	 Staat	het	gekoeld	waterleidingsysteem	op	druk	(min.	1,8	bar	op	hoogste	punt)?

-	 Is	het	gekoeld	waterleidingsysteem	goed	ontlucht?

-	 Is	er	voldoende	koelbelasting	aanwezig?

-	 Zo	ja,	hoeveel	belasting	(bij	voorkeur	100%)

-	 Is	de	koudwatermachine	voldoende	bereikbaar?

-	 Zijn	alle	primair	gekoelde	waterleidingen	geïsoleerd	van	de	koudwatermachine	tot									

				aan	de	WTH	verdeler(s)?

*   zie pagina 10, hydraulisch schema     

**  zie pagina 11, elektrische installatie
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3 Maatvoeringen 

3.1 Maatvoering koudwatermachine
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 3.2 Maatvoering Control Kit
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Storingen 

Storingen worden weergegeven op het bedieningspaneel. Voor specifieke verklarin-

gen	verwijzen	wij	u	naar	de	bij	de	koudwatermachine	geleverde	documentatie	van	

Samsung.

4 
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Opmerkingen 

- Trillingdempers voor onder de koelunit vangen alleen resonantie op. De mate van de    

				resonantie	is	afhankelijk	van	de	toegepaste	ondergrond.

-	 Het	gekoeld	water	leidingwerk	aan	de	koelunit	dient	resonantievrij	te	worden		

 gemonteerd om contactgeluiden te voorkomen.

Advies: Jaarlijks preventief onderhoud van de WTH Econtrol koudwater-

machine.

Om de bedrijfszekerheid van de WTH Econtrol koudwatermachine te bevor-

deren, de levensduur te verlengen, de operationele kosten voor u zo laag mogelijk 

te houden en om storingen te voorkomen, is goed onderhoud voor u en/of uw 

opdrachtgever van groot belang.

Om een juiste werking van het systeem te garanderen dient de installatie 

volledig conform deze handleiding uitgevoerd te worden.

Voor onderhoud en onderhoudscontracten kunt u contact opnemen met 

de Service afdeling van WTH te Dordrecht.

WTH Service

Tel: 078-65 25 547  

Email: service@wth.nl

    

5 



Uw comfort, onze missie!

ZD 780 WTH vloerverwarmingssysteem heeft KOMO/KIWA keur onder nr. K11399/02 en nr. K11400/01

WTH Vloerverwarming B.V.
Mijlweg 75
Postbus 491
3300 AL  Dordrecht

Tel  : (078) 651 06 40
Fax  : (078) 618 42 82
Mail : info@wth.nl
Web : www.wth.nl

Uw comfort, onze missie!

WTH Vloerverwarming is de toonaangevende leverancier van vloer- en wandsystemen 

voor verwarmen en koelen. 

Al meer dan 40 jaar ontwikkelt, produceert en verkoopt WTH met succes kwalitatief  

hoogwaardige systemen die een bijdrage leveren aan een laag energieverbruik en een 

optimaal comfort. Zowel in bedrijfsgebouwen als in de woningbouw.

Alles in één hand 

Doe uw voordeel met dé marktleider in vloerverwarming en -koeling. Met WTH heeft 

u immers het hele proces in één hand.

Ontwerp, calculaties, engineering, projectmanagement en montage; WTH beheerst 

het gehele traject.

Maar WTH biedt u nog meer! Uw vragen zijn voor ons de ultieme uitdaging. En voor 

extra ondersteuning of servicecontracten kunt u altijd terecht bij onze serviceafdeling.

Kenniscentrum voor verwarmen en koelen

Kennis is voor WTH een onmisbaar middel om u beter van dienst te zijn. Onze ingenieurs 

werken dan ook dagelijks aan de nieuwste ontwikkelingen. Al onze medewerkers delen 

hun uitgebreide kennis en ervaring graag met u. Bijvoorbeeld op onze informatiedagen 

waar adviseurs, architecten en installateurs kennis kunnen maken met onze innovaties en 

praktijkervaringen. 

Vanaf de start van het project tot aan het gebruik van het systeem; uw comfort, onze missie!

>

>

>


