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1. TECHNISCHE GEGEVENS 
 

Model   WSC44 

Nominale max. belasting (bovenwaarde) 
Nominale max. belasting (onderwaarde) 
Nominaal vermogen (min./max.) 

Tapcapaciteit T = 50C 
Tapdrempel 
Minimum werkdruk 
Maximum werkdruk 
Elektrische aansluiting 
Opgenomen elektrisch vermogen 
Afstandsbediening 
Gewicht 
Geluidsniveau 

kW  
kW  
kW 
l/min. 
l/min. 
bar 
bar 
V/Hz  
W 
V DC 
kg 
dB(A) 

53,3 
48,0 

3,6 - 44,0 
12,6 
2,7 
0,7 
8 

230/50 
80 
12 
22 
49 

Aardgas, categorie 2L 
  voordruk (nominaal) 
  gasverbruik (max.) 

 
mbar 
m3/h 

 
25,0 
5,90 

Propaan, categorie 3P 
  voordruk (nominaal) 
  gasverbruik (max.) 

 
mbar 
kg/h 

 
30,0 
3,73 

Aansluitmaten 
  Gas 
  Water 

   rookgasafvoer/luchttoevoer 

 
 
 
mm 

 
3/4" 
3/4" 

80/125 

 
 
 

 
 TAPDEBIET DRUKVAL 
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2. ELEKTRISCH SCHEMA 
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3. WERKING 

 
figuur 1 

 
Zodra er water door het toestel stroomt geeft de debietsensor een signaal aan de besturingsprint. De 
besturingsprint activeert de ventilator en controleert het toerental. Vervolgens wordt de gasklep 
geopend en de brander ontstoken. 
 
De besturingsprint berekent aan de hand van de gemeten doorstroming (debietsensor) en uitgaande 
temperatuur (temperatuursensor) het benodigde vermogen. Op basis van deze gegevens wordt de 
ventilator en de modulerende gasklep aangestuurd. 
 
Met behulp van een bypassklep wordt het hete water uit de wisselaar terug gemengd naar de 
ingestelde temperatuur. 
 
Indien het toestel op vollast draait zal de besturingsprint met behulp van de debietregelklep de 
doorstroming regelen om zo de temperatuur constant te houden. 
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De brander is in 3 modulerende trappen verdeeld, wordt er weinig getapt dan is slecht 1 trap in bedrijf. 
Wordt er meer getapt dan moduleert het toestel totdat het maximum vermogen van trap 1 is bereikt 
om vervolgens trap 2 bij te schakelen waarna trap 1 en 2 gelijk op moduleren. Wordt er nog meer 
getapt dan zal op dezelfde wijze brandertrap 3 worden bij geschakeld. 
 
De brander schakelt uit zodra de doorstroming stopt. Nadat de brander is uitgeschakeld zal de 
temperatuur van het water in warmtewisselaar oplopen door de rest warmte in de verbrandingskamer. 
Gedurende 8 minuten na uitschakelen van de brander controleert het toestel de temperatuur van het 
water in de warmtewisselaar. Wordt binnen deze periode weer getapt, dan zal het toestel eerst het 
hete water uit de warmtewisselaar mengen met koud water via de bypass voordat de brander weer 
wordt ingeschakeld. 
 
 
4. BEDIENING 

4.1. Afstandsbediening 

 
Let er hierbij op dat er bij het inschakelen van de elektrische voeding geen doorstroming door het 
toestel plaats vindt, daar dit bij de eerste keer inschakelen van de elektrische voeding als een fout 
wordt gezien. Druk op de On/Off toets op de afstandsbediening, de groene LED brandt nu ter indicatie 
dat er warm water geleverd kan worden (ook hier geldt dat er geen doorstroming door het toestel mag 

zijn voordat de gele LED brandt). In het display verschijnt 40C. 
 

Met de toetsen Hot water temp.  en  kan nu de gewenste temperatuur worden ingesteld. Afhankelijk 
van de begrenzing welke met de DIP schakelaars is ingevoerd (paragraaf 4.2) kan de temperatuur in 
de volgende stappen worden ingesteld: 
 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 50 55 60 65 75 
 
Open nu een warmwaterkraan, het toestel komt nu automatisch in bedrijf. De rode LED op de 
afstandsbediening brandt nu ter indicatie dat het toestel in bedrijf is. 
 

Wordt de afstandsbediening uitgeschakeld dan blijft een geselecteerde temperatuur kleiner dan 50C 
opgeslagen in het geheugen van de afstandsbediening indien het toestel onder spanning blijft. Bij een 

geselecteerde temperatuur groter dan 50C zal de afstandsbediening terug springen naar 50C indien 
deze weer wordt ingeschakeld. 

4.2. DIP schakelaars 

 
Met behulp van de DIP schakelaars op de besturingsprint (figuur 2) kan onder andere de gassoort en 
de gewenste maximum temperatuur worden ingesteld. 

 
figuur 2 
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Gassoort 
 
De gassoort wordt op DIP schakelaar 1 van de onderste 
schakelaars (SW2) afgesteld. Bij aardgastoestellen wordt DIP 
schakelaar 1 in de positie "ON" gezet, bij propaantoestellen wordt 
deze in de positie "OFF" gezet, zie figuur 3. 
 
 
 
 
 figuur 3 
 
Maximum watertemperatuur 
 
Is de afstandsbediening aangesloten dan is de maximum instelbare temperatuur op de 
afstandsbediening te begrenzen met behulp van de DIP schakelaars 2, 3, 4, 5 en 6 van de bovenste 
schakelaars (SW1). Figuur 4 toont de posities van de DIP schakelaars met bijbehorende maximum 
instelbare temperatuur. 

 
figuur 4 

 
Wordt de afstandsbediening niet aangesloten dan wordt de watertemperatuur vast ingesteld met 
behulp van de DIP schakelaars 2, 3, 4, 5 en 6 van de bovenste schakelaars (SW1). Figuur 5 toont de 
posities van de DIP schakelaars met bijbehorende vaste temperatuurinstelling. 

 
figuur 5 
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5. INSTELLEN BRANDERDRUK 
 
Verwijder het afdekpaneel aan de voorzijde van het 
toestel en verwijder de plastic bescherming voor de 
besturingsprint. 
 
Verwijder de schroef van de drukmeetnippel en sluit 
hierop een manometer aan. 
 
Laag vermogen instellen 
 
De branderdruk bij laag vermogen wordt ingesteld met 
behulp van de regelschroef onder op het gasregelblok. 
Verwijder de plug aan de onderzijde van het toestel om 
bij deze regelschroef te komen. 
 
Zet DIP schakelaar 7 van de bovenste schakelaars 
(SW1) op de besturingsprint in de positie "ON". 
 
Open een tappunt en stel de branderdruk als volgt af: 
 
Aardgas: 2,2 mbar 
Propaan: 2,1 mbar 
 
Hoog vermogen instellen 
 
De branderdruk bij hoog vermogen wordt ingesteld met 
behulp van de potentiometer op de besturingsprint. 
 
Zet DIP schakelaars 7 en 8 van de bovenste 
schakelaars (SW1) in de positie "ON". 
 
Zet een tappunt volledig open en stel de branderdruk 
als volgt af: 
 
Aardgas: 11,6 mbar 
Propaan: 10,6 mbar 
 
Zet de DIP schakelaars 7 en 8 weer in de positie "OFF". 
 
Verwijder de manometer en plaats de schroef van de 
drukmeetnippel terug. 
 
Plaats de plastic bescherming voor de besturingsprint 
weer terug en monteer het afdekpaneel. 
 figuur 13 
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6. STORINGSMELDINGEN 
 
In geval zich er een storing voordoet verschijnt er in het display van de afstandsbediening een 
knipperend cijfer. Onderstaand tabel geeft de betekenis van de verschillende codes. Hersteld de 

storing zich weer dan springt de temperatuur op de afstandsbediening terug naar 50C indien deze 

hoger als 50C was afgesteld. 
 
code omschrijving mogelijke oorzaken, handelingen 

10 ventilatorstroom te hoog - rookgasafvoer en/of luchttoevoer verstopt 
- ventilator defect 

11 geen vlamsignaal gedurende 
ontstekingsfase 

- geen gastoevoer of te lage gasvoordruk 
- ontstekingstrafo defect 
- controleer ontstekingselektrode 
- controleer ionisatie-elektrode 
- controleer gaskleppen (zie tabel A) 

12 verlies vlamsignaal tijdens 
branderbedrijf 

- controleer gasvoordruk 
- controleer positie DIP schakelaar "gassoort" (zie hoofdstuk 4) 
- controleer de branderdruk hoog en laag (zie hoofdstuk 5) 
- controleer op recirculatie van rookgassen 
- controleer ionisatie-elektrode 
- controleer aarding 

14 ingrijpen maximaal beveiliging 
of thermische zekering 

- controleer thermische zekering + controleer maximaal 

beveiliging (connector B3, < 1) 
- controleer positie DIP schakelaars "gassoort" en "branderdruk 

instellen" (zie hoofdstuk 4 en 5) 
- controleer branderdruk (zie hoofdstuk 5) 
- bypassklep defect 

16 overtemperatuur - controleer positie DIP schakelaars "gassoort" en "branderdruk 
instellen" (zie hoofdstuk 4 en 5) 

- controleer branderdruk (zie hoofdstuk 5) 
- controleer gaskleppen (zie tabel A) 
- controleer debietsensor (zie tabel B) 
- controleer waterdebietregelaar (zie tabel C) 
- controleer warmtewisselaarsensor (zie tabel D) 
- controleer watertemperatuursensor (zie tabel D) 

32 watertemperatuursensor defect - controleer watertemperatuursensor (zie tabel D) 

33 warmtewisselaarsensor defect - controleer warmtewisselaarsensor (zie tabel D) 

34 luchttemperatuursensor defect - controleer luchttemperatuursensor (zie tabel D) 

52 modulerende gasklep defect - controleer modulerende gasklep 

61 ventilator defect - controleer ventilator (zie table E) 

65 waterdebiet regelaar defect - controleer waterdebietregelaar (zie tabel C) 

71 gasklep defect - controleer gaskleppen (zie tabel A) 

72 fout ionisatie(vlam)signaal - controleer ionisatie-elektrode 

- geen uitlezing op display - zorg ervoor dat er geen doorstroming door het toestel is en 
schakel de elektrische voeding opnieuw in. 

- controleer de zekeringen 
- controleer de overspanningsbeveiliging 
- controleer de transformator 

- uitlezing op display, maar 
toestel komt niet in bedrijf 

- controleer het filter in de koudwateraansluiting 
- controleer de debietsensor 

- uitlezing op display, maar 
circulatieleiding of voorraadvat 
komt niet op temperatuur 

- controleer het filter in de koudwateraansluiting 
- controleer de circulatiepomp in het systeem 
- controleer de debietsensor 
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tabel A: gaskleppen 
onderdeel connector kleur spanning, weerstand 

hoofdgasklep 
gasklep 1 
gasklep 2 
gasklep 3 

E1 
E2 
E3 
E4 

roze - zwart 
geel - zwart 
blauw -  zwart 
bruin - zwart 

80 - 100 V DC, 1,7 - 2,1 k 

80 - 100 V DC, 1,7 - 2,1 k 

80 - 100 V DC, 1,7 - 2,1 k 

80 - 100 V DC, 1,7 - 2,0 k 

 
  
 

tabel B: debietsensor 
connector kleur spanning opmerking 

B4 rood (+) - zwart (-) 
geel - zwart 

11 - 13 V DC 
4 - 7 V DC 

aan bij 2,7 l/min = 1800 puls/min. 
uit bij 2,0 l/min = 1200 puls/min. 

 
 
 

tabel C: waterdebietregelaar 
connector kleur spanning, weerstand 

B2 rood - blauw 
oranje -  grijs 

10 - 13 V DC, 10 - 30 k 
10 -13 V DC 

 
 
 

tabel D: sensoren 
onderdeel connector kleur weerstand 

warmtewisselaarsensor 
watertemperatuursensor 
luchttemperatuursensor 

B6 
B5 
B1 

wit - wit 
wit - wit 
wit - wit 

15°C: 11,4  - 14,0 k 

30°C: 6,4  - 7,8 k 

45°C: 3,6  - 4,5 k 

60°C: 2,2  - 2,7 k 

105°C: 0,6  - 0,8 k 
 
 
 

tabel E: ventilator 
connector kleur spanning, weerstand 

A1 rood - zwart 
geel - zwart 
wit - zwart 

6 - 45 V DC 
11 - 13 V DC 
5 - 10 V DC 
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7.  ONDERDELEN 
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8. ONDERDELEN DEMONTEREN 

8.1. Ventilator verwijderen 

 
- Haal het rubber aansluitstuk los. 
 
- Verwijder de connector van de 

ventilatormotor. 
 
- Verwijder de twee schroeven (A). 
 

 

 
 

 
- Trek de ventilator naar voren en haal de 

gele connector (A) van de luchtsensor los. 
 
Let er op dat bij montage de lip achter op het 
waaierhuis goed in de beugel wordt gestoken. 

 

 
 

 

8.2. Bypassklep verwijderen 

 
- Verwijder de ventilator. 
 
- Verwijder de borgplaten (A). 
 
- Trek de hoofd- en bypassleiding naar 

voren uit de bypassklep. 
 
- Verwijder de schroeven (B). 
 
- Trek de bypassklep naar voren en haal de 

connector van de bypassklep los. 
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8.3. Debietregelaar + debietsensor verwijderen 

 
- Verwijder de ventilator. 
 
- Verwijder de bypassklep. 
 
- Haal de connectoren van het 

vorstbeveiligingselement (A), de 
debietsensor (B) en de regelkep (C) los. 

 

 

 
 

 
- Verwijder de 4 schroeven (A) aan de 

onderzijde bij de koudwateraansluiting. 
 
- Trek de debietregelaar naar boven en 

verwijder deze. 
 

 

 
 

 

8.4. Besturingsprint verwijderen 

 
- Verwijder de schroeven (A). 
 
- Trek de besturingsprint naar voren en haal 

de connectoren los. 
 

 

 
 



 14 

8.5. Gasregelblok verwijderen 

 
- Verwijder de besturingsprint. 
 
- Haal de ontstekingskabel (A) los. 
 
- Verwijder schroeven (B) en (C). 
 
- Haal connector (D) los en verwijder de 

gascollector. 
 

 

 
 

 
- Haal de connectoren en de referentieslang 

(A) los. 
 
 

 

 
 

 
- Verwijder de 4 schroeven (A) aan de 

onderzijde bij de gasaansluiting. 
 
- Trek het gasregelblok naar boven en 

verwijder deze. 
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8.6. Ontstekingstrafo verwijderen 

 
- Verwijder de besturingsprint. 
 
- Haal de onstekingskabel (A) en de 

connector (B) los. 
 
- Verwijder schroef (C) en verwijder de 

ontstekingstrafo. 
 

 

 
 

 

8.7. Transformator verwijderen 

 
- Verwijder de ventilator. 
 
- Verwijder de besturingsprint. 
 
- Haal de connector (A) los. 
 
- Verwijder de schroeven (B) aan weerszijde 

van de transformator en verwijder de 
transformator. 

 

 

 
 

 
 
  

 


