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Algemene aanwijzingen 
 
 
 
Richtlijnen, normen en voorschriften  
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Voor de installatie in Zwitserland  
moeten de door de Zwitserse  
Vereniging van Gas- en Water- 
wetenschap (SVGW) uitgegeven  
stelregels W3 in acht worden genomen. 
 

Voor installatie binnen de EU  
gelden de voorschriften van het  
betreffende land. 
 

Planning en uitvoering van de drink- 
waterinstallatie moeten plaatsvinden  
conform de infectiebeschermingsver- 
ordening, hier vooral m.b.t. § 38 van de  
drinkwaterverordening betreffende  
DIN 1988, DIN 2000, DIN 2001 en  
DIN 18381 alsmede VDI 6003 en  
VDI 6023, alsmede de hierna ge- 
citeerde DVGW richtlijnen en de er- 
kende regels van de techniek.  
 

• W 551 drinkwater verwarmings- en  
 leidingsinstallaties, technische  
 maatregelen voor het terugdringen  
 van de toename van legionella. 
• W 553 controle van circulatie- 
 installaties in centrale drinkwater- 
 verwarmingsinstallaties. 
• W 291 reiniging en desinfectie  
 van waterverdeelinstallaties. 
• De voorschriften van de plaat- 
 selijke watervoorzieningsonderne- 
 ming.  
 

- De montage van de installatie mag  
 alleen door gekwalificeerd vak- 
 kundig personeel plaatsvinden. 
- Bij de montage moet erop worden  
 gelet, dat de open einden van de  
 pijpleidingen gedurende werk- 
 pauzes tegen het binnendringen  
 van vuil zijn beschermd. 
- De veiligheidsinstallaties van de  
 koude- en warme drinkwaterin- 
 stallatie moeten voldoen aan  
 DIN 1988. 
- De installatie moet voor de  
 ingebruikneming en overdracht aan  
 de gebruiker worden gespoeld en  
 gedesinfecteerd. 
- De waterleidingen voor warm drink- 
 water moeten conform EnEV  
 voldoen aan het voorgeschreven  
 warmte-isolatieniveau. 
- De waterleidingen voor koud drink- 
 water moeten zo zijn geïsoleerd, dat 
 een onnodige verwarming en ook  
 zweetwatervorming aan het opper- 
 vlak daarvan niet plaatsvindt.  
- Daarom moet de waterleiding voor  
 koud drinkwater niet samen met  
 warm wordende leidingen worden  
 geïsoleerd en indien mogelijk niet in  
 de directe buurt daarvan worden  
 aangelegd.  

Bij installaties in het openbaar gebied  
(meergezinswoningen, hotels,  
seniorenwoningen, ziekenhuizen, sport- 
hallen enz.) moet erop worden gelet,  
dat de minimum noodzakelijke drink- 
watertemperatuur van warm water niet  
onder de 60°C komt en dat, het in het  
station weer binnenkomende circulatie- 
water een minimumtemperatuur van  
55°C bereikt. Dit vereist een exacte  
berekening en een precieze regeling  
van de circulatieleiding.  
 
- Het onderhoud van de installatie  
 dient conform DIN 1988 deel  
 7 alsmede VDI 6023 plaats te  
 vinden. 
- Verder moet er nog op worden  
 gelet, dat de waterkwaliteit  
 overeenkomt met zoals die op  
 pagina 3 is aangegeven, hier  
 vooral m.b.t. de het geleidings- 
 vermogen en het chloridegehalte.  
 
DIN-normen en VDI-richtlijnen,  
waarmee rekening dient te worden  
gehouden:  
 
DIN EN 6946: U-waarde berekening 
 
DIN EN 12831: berekening van de  
verwarmingslast 
 
DIN EN 128282: verwarmingssystemen  
in gebouwen. Planning van warmwater  
verwarmingsinstallaties.  
 
DIN 18380: VOB / C 
 
DIN 4109: Geluidsisolatie in hoogbouw 
 
TRGI: Technische regels gasinstallatie 
 
VDI 2035: Bereiding van verwarmings- 
water 
 
EnEV: Energiespaarverordening  
 
Let, vanwege bescherming van de  
warmtewisselaar op de VDI 2035,  
waardoor een bereiding van het  
verwarmingswater afhankelijk van  
het watervolume en niet van het  
ketelvermogen noodzakelijk is.  
 

Elektrische aansluiting waar nood- 
zakelijk, werkzaamheden m.b.t. de  
installatie, ingebruikneming en onder- 
houd mogen alleen door gekwalificeerd  
vakkundig personeel worden uitgevoerd,  
rekening houdende met volgende  
richtlijnen en normen: 
IEC 364 resp. CENELEC HD 384 of 
DIN VDE 0100 en IEC-Report 446 
of DIN VDE 0110 alsmede EN 50178 
EN 60204 
EN 60335/deel 1 en deel 51 
 

Bovendien dient men zich te houden  
aan de bepalingen ter plaatse. 

Alle werkzaamheden voor het  
transport, voor de installatie en  
ingebruikneming en ook onderhoud  
dienen door gekwalificeerd personeel  
te worden uitgevoerd. Let op de telkens  
voor de landen geldende specifieke  
normen. en richtlijnen:  
IEC364 
CENELEC HD 384 
DIN VDE0100 
IEC-Report 664 
DIN VDE 0110 
 
en ongevallenpreventievoorschriften  
zoals: 
VDE 0100 
VDE 0160 (EN 50178) 
VDE 0113 (EN 60204). 
 
Pas op! Vóór alle werkzaamheden  
aan pompen of regelapparatuur het  
regelapparaat conform de voor- 
schriften spanningsloos schakelen.  
Ook wanneer de regelaar de  
pompen uitschakelt, staan regelaar  
en pompen onder netspanning.  
 



Functiebeschrijving 
Montage 
Technische gegevens  
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Functiebeschrijving 
Het verswaterstation (FRIWA) verzorgt  
één tot twee wooneenheden van vers  
warm water. Het gebruik van een  
FRIWA is alleen vanuit een ver- 
warmingsbufferboiler uit zinvol, er moet  
altijd een hydraulisch nulpunt aanwezig  
zijn. Er mogen geen andere pompen de  
leidingen van de FRIWA beïnvloeden.  
Dit beïnvloedt de regelnauwkeurigheid  
van de FRIWA bijzonder. 
 
De verwarming van het drinkwater vindt  
slechts, wanneer het doorstromings- 
principe noodzakelijk is plaats via een  
kopergesoldeerde roestvrijstalen plaat- 
warmtewisselaar. De energietoevoer  
vindt plaats door verwarmingswater met  
een toevoertemperatuur van tenminste  
50°C uit een bufferboiler. Bij maximale  
PS-temperaturen van >60°C (bijv.  
zonne-energie-installaties) is een  
thermostaatmenger aan de zijde van  
het warme water aan te bevelen  
(uitgaande van een waterhardheid  
van >15°dh). 
De buffertemperatuur bepaalt de max.  
watertemperatuur. Dit warm water  
wordt door een naar behoefte geregelde  
circulatiepomp in de FRIWA aan de  
warmtewisselaar toegevoerd.  
De regeling van de drinkwater- 
temperatuur vindt hierbij plaats door  
een toerentalaanpassing van de  
circulatiepomp afhankelijk van de  
koudwatervolumestroom, de  
koudwatertemperatuur, de toevoer- 
temperatuur en de ingestelde  
warmwatertemperatuur uit de buffer. 
Lage verwarmingsretourloop- 
temperaturen gedurende het tappen  
zorgen voor een zeer goede  
toepasbaarheid bij verbrandings- 
waarde techniek, brandstofcellen,  
zonne-energie-integraties, houtketels  
of andere regeneratieve energiedragers.  
 
De FRIWA is door de noodzakelijke  
warmwatertoevoer in de warmte- 
wisselaar bijna niet gevoelig voor  
verkalking. De taptemperatuur kan met  
een draaiknop aan de regelaarzijde  
worden ingesteld. Door de controle  
van de hoeveelheid tapwater en de  
beslissende temperaturen samen met  
de ultrasnelle regeling wordt ook bij  
sterk variërende hoeveelheid tapwater  
of toevoertemperaturen een stabiele  
temperatuur bereikt. 
 

Montage van het verswaterstation 
Hierbij moet de montage-informatie op  
pagina 6 in acht worden genomen. 
 
Elektrische aansluiting 
• Om het drooglopen van de pompen 
 te vermijden, mag de FRIWA pas  
 dan aan de spanning worden  
 aangesloten, wanneer de installatie 
 gevuld en ontlucht is! 
• De FRIWA wordt goed  
 functionerend van kabels voorzien  
 geleverd. De aansluiting aan het  
 elektriciteitsnet vindt plaats door  
 de gemonteerde netaans- 
 luitingskabel. 
• Netkabel aan 230 V / 50Hz AC  
 aansluiten. De stroomkring moet  
 met een 10 A leidingszekering  
 worden beveiligd.  
 
Spoelen en vullen van de installatie 
• Voor het vullen de gehele  
 installatie grondig en zorgvuldig  
 schoonspoelen. 
• Retourstroomafsluiter op de pomp  
 sluiten. 
• Dichtheid van de vlakke  
 afdichtende verbindingen  
 controleren, evt. vastzetten. 
• Regelmatig opgestuwde lucht in  
 de FRIWA door openen van de  
 ontluchtingsschroef verwijderen.  
 Hierbij letten op de installatie- 
 bedrijfsdruk. evt. bijvullen. 
 
Instelling pomp verwarmingswater 
Niveau III 
hoge buffertemperaturen ca. >80 °C 
 
Niveau II 
gemiddelde temperaturen ca. 60-75 °C 
 
Niveau I 
lage temperaturen ca. 50-60 °C  
 
 

Technische gegevens 
Aansluiting koud-warmwater 3/ 4 " IG 
Bedrijfsdruk, verwarming   3 bar 
Drukniveau, water    PN10 
Max. aanvoer toevoertemp.  110°C 
Constructiediepte    160 mm 
Gewicht      15 kg 
Veiligheidsklasse regelaar  IP 54 
Voedingsspanning    230 VAC 
Aansluitingen v. bufferboiler, 
warmwasser     1" IG 
Aansluiting voor circulatie ¾ " AG 
(optioneel) 



Algemene informatie 
 
 
 
Randvoorwaarden  
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Stoffen in het water en karakteristieken  Eenheid  Plaatwarmte-overdrager kopergesoldeerd 

pH-waarde  7-9 (met inachtneming van de SI Index) 

Verzadigingsindex SI (delta pH-waarde)  -0,2 < 0 < +0,2 

Totale hardheid °dH 6-15 
Bij lage toevoertemperaturen 

(<60°C bij WP-toepassingen of thermostaatmenger) 
is ook een hogere totale hardheid acceptabel  

Geleidingsvermogen μS/cm 10...500 

Te filteren stoffen mg/l <30 

Chloride mg/l Boven 100°C geen chloride toegestaan (zie diagram onder) 

Vrij chloor mg/l <0,5 

Zwavelwaterstof (H2S) mg/l <0,05 

Ammoniak mg/l <2 

Sulfaat mg/l <100 

Hydrogeencarbonaat mg/l <300 

Waterstofcarbonaat / sulfaat mg/l <1,0 

Sulfide mg/l <1 

Nitraat mg/l <100 

Nitriet mg/l <0,1 

IJzer, los mg/l <0,2 

Mangaan mg/l <0,1 

Vrije agressieve koolzuur mg/l <20 

Eisen betreffende de waterkwaliteit  

De installaties moeten conform de  
onderstaande installatie-informatie  
worden gemonteerd. Bij schade die aan 
dezelfde of de verwarmingsinstallatie  
resp. het gebouw door overtreding  
ontstaan, vervalt onze garantie. 
 

De geautoriseerde verwarmings- 
vakman moet de eindgebruiker op de  
hoogte brengen van de bediening. 
De overdracht van deze gebruiks- 
handleiding maakt deel uit van de  
instructie. 

Voor montage en ingebruikneming van  
de installatie moet dit op volledigheid  
worden gecontroleerd.  
Eventueel door transport losgeraakte  
schroefverbindingen moeten worden  
vastgezet. 
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Opbouw van de apparatuur 
 
 
 
Montage-informatie  
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1 Warmwaterafvoer 
2 Koudwatertoevoer 
3 FRIWA-regeling 
4 Warmwaterpomp 
5 Retourloop bufferboiler (koud) 
6 Toevoer bufferboiler (warm) 
7 Plaatwarmtewisselaar 
P2 Circulatiepomp (optioneel) 
T1 Temperatuursensor 
 voor koudwatertemperatuur. 
T2 Temperatuursensor 
 voor warmwaterpomp. 
Z Doorstroomsensor 
A Bufferboiler 
B WW-aansluiting 
C KW-aansluiting 
 met veiligheidsgroep 
D Opbouwconsole  

Montage 
• FRIWA-station zo dicht mogelijk  
 bij de bufferboiler plaatsen. Het  
 station moet zo laag mogelijk  
 hangen.  
• Station in de buurt van de console  
 monteren, vastzetten en in de  
 juiste stand brengen. 
• Buizen aanbrengen. 
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FRIWA-regeling  
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Nettoevoer 
 

Warmwaterpomp 
 

Circulatiepomp 
 

Temperatuursensor 

 
Instellen circulatiepomp 
• Aanslag links = Uit 
• Tapherkenning (milddelste positie) 
 1 - 60 min. nalooptijd 
• Aanslag rechts = Aan  

Bedieningsknop (1) 
 

Afdekkap (2) 
 

Codeerstekker  

Zekering 
 
 
 
 
 
230V - zijde  
Netaansluiting (X1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sensorzijde (X2) 

RS232-Interface  
(X5) 

 
 
 
 
 

Codeerstekker  
Constante 

temperatuur (X3) 

Voor het openen van het apparaat  
spanningsvrij schakelen  

Regelaarafbeelding geopend apparaat  

Regelaarafbeelding van gesloten apparaat         Kabelaansluitingen  

 
Instellen warmwatertemperatuur 
• Traploze instelling 
 tussen 25 - 75°C 

Hoofdprintplaat FriWa-regeling  



FRIWA-regeling 
Technische gegevens 
Functiebeschrijving 
Bediening en instelling  
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Bedrijfsspanning 1 x 230 VAC, 50Hz 

Uitgangsvermogen 2 x 100W (pompen, P1/2) 

Stuurbeveiliging 2,0 AT 250 V (regelaar) 

Omgevingstemperatuur -10 tot 50°C (max.) 

Technische gegevens  

Eisen aan de pompen 
Het apparaat is alleen voor de regeling  
van direct aangedreven getrapt  
natlopende pompen geschikt; pompen  
met een geïntegreerde regeling of  
AAN- resp. UIT- resp. omschakel- 
elektronica kunnen met dit apparaat  
niet worden gebruikt.  
 

Bij het verwisselen van een pomp  
alleen maar types gebruiken die wat  
constructie betreft hetzelfde zijn en  
dezelfde pomptrap instellen. 
 

Veiligheidswijziging 
Om de interne beveiliging te wijzigen het  
apparaat spanningsloos schakelen, de  
behuizingsschroeven verwijderen  
(bajonetsluiting! – eerst drukken, dan  
draaien) en de deksel eraf halen. Een  
extra zekering bevindt zich in een hoek  
van de behuizing, in een kleine plastic  
zak gerold.  

Functie van de FRIWA-regeling 
Uit een bufferboiler wordt via een  
plaatwarmtewisselaar warm water met  
een constante temperatuur bereid.  
Daarbij wordt het helemaal afgekoelde  
retourloopwater in het onderste gebied  
van de bufferboiler in lagen verdeeld.  
De regeling functioneert wanneer die  
nodig is. Alleen wanneer het tappen  
van warm water via de enkelstraalteller  
(Z) wordt herkend, zorgt de ver- 
warmingswaterpomp (P1) voor  
stroming door de wisselaar met een  
variabele verwarmingswater- 
volumestroom uit de bufferboiler,  
zodat een gedefinieerde warm- 
watertemperatuur blijft bestaan.  
 
De regeling van de warmwaterpomp  
(P1) vindt plaats afhankelijk van de  
grootheden koudwater-, warmwater- 
temperatuur (T1, T2) en koud- resp.  
warmwaterdoorstroming (Z),zonder  
registratie van de uitgangsgrootheid  
(warmwatertemperatuur). 
 
De circulatiepomp (P2) wordt inge- 
schakeld, wanneer een warmwater- 
aftapping via de enkelstraalteller wordt  
herkend (tapherkenning) en de  
koudwatertemperatuur (T1) (komt  
overeen met de circulatieretourloop)  
onder de instelwaarde voor de  
circulatieretourloop temperatuur- 
begrenzing komt. De circulatiepomp  
(P2) wordt uitgeschakeld, wanneer de  
ingestelde nalooptijd is afgelopen of  
de koudwatertemperatuur (T1) (komt  
overeen met de circulatieretourloop)  
de instelwaarde voor de circulatie- 
retourloop – temperatuurbegrenzing  
overschrijdt. Gedurende tappauzes  
(gereedheidsfase) wordt de FriWa op  
één temperatuur gehouden (continue  
temperatuur). Wordt de temperatuur  
lager dan T2, (<40°C vanaf fabriek)  
start de verwarmingswaterpomp P1  
kort. 
 

1 Warmwaterafvoer 
2 Koudwatertoevoer 
3 FRIWA-regeling 
4 Warmwaterpomp 
5 Retourloop bufferboiler (koud) 
6 Toevoer bufferboiler (warm) 
7 Plaatwarmtewisselaar 
P2 Circulatiepomp (extern) 
T1 Temperatuursensor 
 voor koudwatertemperatuur. 
T2 Temperatuursensor 
 voor warmwaterpomp. 
Z Doorstroomsensor 

Bedieningsknop 
Warmwatertemperatuur 
Om de warmwatertemperatuur te  
verhogen, moet de bedieningsknop in  
de richting van de wijzers van de klok  
worden gedraaid, een wijziging vindt  
plaats in 1K stappen. 
Aanslag links  ca. 25°C, 
Gemiddelde positie ca. 50°C 
(Fabrieksinstelling) 
Aanslag rechts   ca. 75°C 
 
Bedieningsknop circulatienaloop 
Onder de afdekkap bevindt zich een  
instelmogelijkheid, om de nalooptijd  
voor de circulatiepomp (ter plekke  
gemonteerd) te variëren. Instelling  
vindt plaats met een kleine sleuf- 
schroevendraaier. Om de nalooptijd te  
verhogen, moet in de richting van de  
wijzers van de klok worden gedraaid,  
een wijziging vindt plaats in stappen  
van 1min. (aanslag links UIT, middelste  
positie 30 min, aanslag rechts AAN).  
Instelbereik: 0 ... 61 min. Instelling af  
fabriek: ca. 3 min 
(Pijl in  8 ...9 uur positie). 
 
Codering van de continue  
temperatuur 
De coderingsstekkers bevinden zich in  
het apparaat en dienen slechts door de  
vakman te worden gewijzigd. 
Met de coderingsstekker X3, H kan de  
continue temperatuur van de ver- 
warmingswatersensor (T2) worden  
bepaald. 
 
Fabrieksinstelling: WW+/- = 50°C 
Continue temperatuur van  40°C. 
De continue temperatuur ligt vanaf  
fabriek 10k onder de ingestelde  
WW-temperatuur. 
 
Zonder de codeerstekker X3,  
H bedraagt de continue temperatuur  
25°C. 
 
Met de codeerstekker X3, 20% tot  
X3,100 % vindt de aanpassing van  
warmtewisselaar en pomp plaats – een  
andere instelling dient slechts na  
overleg met de fabrikant plaats te  
vinden. 
 
Fabrieksinstelling 
Codeerstekker X3, H (met brug) 
Codeerstekker X3, 20% (open) 
Codeerstekker X3, 50% (met brug) 
Codeerstekker X3, 100% (open) 



Opsporing van fouten  
 
 
 

 9 

Taptemperatuur te gering  

Buffertemperatuur te laag Buffertemperatuur moet ca. 5K boven de gewenste taptemperatuur liggen 

Stuurbeveiliging defect Stuurbeveiliging vervangen 

Lucht in de installatie Lucht via de ontluchtingsschroeven verwijderen 

Te geringe warmwatertemperatuur  
ingesteld 

De regelinstelling  (fabrieksinstelling ca. 50°) met ca. 5 K verhogen.  
Werkwijze: Draaiknop tegen wijzers van de klok in tot aan aanslag terugdraaien,  
daarna de regelaar een beetje hoger stellen dan oorspronkelijk was gefixeerd. 

Taptemperatuur varieert zeer  
Buffertemperatuur zeer hoog (> 80°) 1. De regelaarinstelling (fabrieksinstelling ca. 50°) met ca. 5 K (Kelvin) verhogen.  

 Handelwijze: Draaiknop tegen de richting van de wijzers van de klok in naar  
 aanslag terugdraaien, daarna de regelaar een beetje hoger zetten dan  
 oorspronkelijk is vastgezet.  
2. Mogelijke luchtverzamelingen in de plaatwarmtewisselaar via ontluchtingsklep  
 bij tappunt verwijderen. 
3. Lucht in de pomp: Lucht in de pomp bij tappen via ontluchtingsschroef  
 verwijderen.  
4. Bij punt  2 + 3 moet de retourstroomvertrager zijn geopend. Na het uitvoeren  
 van de werkzaamheden weer sluiten.  

In de circulatiemodus (optioneel)  

Het tappen van warmwater duurt  
te lang 

Circulatiepomp defect, afstand tot tappunt te ver weg (pompvermogen te gering),  
Lucht in de installatie, instelling circulatiepomp verkeerd 

Primaire pomp loopt niet bij het tappen  

Wordt niet gepulseerd Pompbeveiliging in de vermogensuitgang  van de regelaar testen, evt. vervangen. 
Vermogensaansluiting van de pomp testen, evt. pomp controleren. 

Pump wordt gepulseerd Controle bij volledig tappen 

Geen warmwater 
Regelaar of pomp defect Controleren of bij het tappen de verwarmingswaterpomp aanloopt, eventueel  

pomp, regelaar of sensor vervangen. Stroomvoorziening controleren. 

Indien de storingen niet zijn op te heffen met behulp van de hierboven vermelde informatie.  
Dan contact met servicedienst opnemen.  



Diagrammen van karakteristieken FRIWA  
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Aan zijde van warm water (Primair)                                                          Aan zijde van koud water (secundair)  

Het verschil tussen curve A en B geeft de restpershoogte van de circulatiepomp in de FRIWA weer, die voor het  
overwinnen van de buisleidingweerstanden tussen bufferboiler en verswaterstation ter beschikking staat. 

Drukverliezen  

Vermogens en retourlooptemperaturen  

Koudwaterverwarming met 35º K (10-45ºC)        Koudwaterverwarming met 50º K (10-60ºC)  

Maximaal vermogensbereik  

A: Pershoogte verwarmingswaterpomp  

B:  Drukverlies in bar  
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Onderdelenlijst 
 
 
Verswatermodule FriWa 20 l/min., artikelnummer 3720833 
Circulatieset t.b.v. verswatermodule, artikelnummer 3720834 
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Pos. Aanduiding  Artikel-Nr. 

1 Veiligheidsgroep compl. FriWa 65000461 

2 Veiligheidsklep 10 bar Friwa 65000462 

3 Regelaar thermodrive FriWa compl. met aansluitkabel 65000463 

4 Houder compl. met bevestigingsklemmen 65000464 

5 T-stuk met ontluchter 65000465 

6 Circulatiepomp UPSD 15-60 12081825 

7 Plaatwarmtewisselaar WP 24-30 65000466 

8 Kogelafsluiter-Set (2 stuks rood, blauw) 65000467 

9 Sensorset (2 stuks zonder kabel) 65000468 

10 Isolatie compl. 65000469 

11 Circulatiepomp UPS 15-30B circulatie drinkwater 65000470 

12 Retourstroomvertrager DN15 voor UPS 15-30B 65000471 

- Retourstroomvertrager voor UPS 15-60 65000472 

- Buisset (alle buisverbindingen compl.) 65000473 

- Afdichting D21/30x2 - AFM34 12013493 
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 Service: ELCO GmbH 
D - 64546 Mörfelden-Walldorf 
 

ELCO Austria GmbH 
A - 2544 Leobersdorf 
 

ELCOTHERM AG 
CH - 7324 Vilters 
 

ELCO-Rendamax B.V. 
NL - 1410 AB Naarden 
 

ELCO Belgium n.v./s.a. 
B - 1731 Zellik 
 

ELCO Italia S.p.A. 
I - 31023 Resana 




