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Veiligheidsvoorschriften
Veiligheidsinstructies
Volg deze veiligheidsvoorschriften nauwkeurig
op ter voorkoming van lichamelijk letsel en
materiële schade.

Wat te doen bij een gaslucht
Gevaar
Ontsnappend gas kan explosies veroorzaken
met zeer ernstige verwondingen als gevolg.
■ Niet roken! Vermijd open vuur en vonkvorming. Druk nooit op schakelaars van verlichting en elektrische toestellen.
■ Gaskraan sluiten.
■ Ramen en deuren openzetten.
■ Personen verwijderen uit de gevarenzone.
■ Gas en elektriciteitsbedrijf van buiten het
gebouw informeren.
■ Stroomvoorziening naar het gebouw vanaf
een veilige plaats (buiten het gebouw) laten
onderbreken.

Toelichting bij veiligheidsvoorschriften
Gevaar
Dit teken waarschuwt voor persoonlijk letsel.

!

Opgelet
Dit teken waarschuwt voor materiële schade en
schade aan het milieu.

Opmerking
Gegevens met het woord "Opmerking" bevatten aanvullende informatie.
Doelgroep
Deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor erkende
installateurs.
■ Werkzaamheden aan gasinstallaties mogen alleen
door erkende installateurs worden uitgevoerd.
■ Elektrische werkzaamheden mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd.
■ De eerste inbedrijfstelling moet door de installateur
van de installatie of een door hem aangewezen vakman plaatsvinden.
■ Dit toestel is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke,
sensorische of geestelijke mogelijkheden of met een
gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij ze onder
toezicht staan van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is en instructies hebben gekregen over het gebruik van het toestel.
Opgelet
Kinderen moeten onder toezicht staan.
Garanderen dat kinderen niet met het toestel
spelen.

!

Wat te doen bij een rookgasgeur
Gevaar
Rookgas kan levensbedreigende vergiftiging
veroorzaken.
■ Verwarmingsinstallatie buiten bedrijf stellen.
■ Plaats van installatie ventileren.
■ Deuren van woonverblijven sluiten.
Werkzaamheden aan de installatie
■
■

■

!

Voorschriften

Opgelet
Door elektrostatische ontlading kunnen elektronische modules beschadigd worden.
Voorafgaand aan de werkzaamheden geaarde
objecten, bijvoorbeeld verwarmings- of waterleidingen, aanraken om de statische lading af te
leiden.

Reparatiewerkzaamheden

!

Opgelet
De reparatie van onderdelen met een veiligheidstechnische functie brengt de veilige werking van de installatie in gevaar.
Defecte onderdelen moeten door originele
onderdelen van Viessmann worden vervangen.
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Respecteer bij de werkzaamheden
■ de ARBO voorschriften,
■ de wettelijke milieuvoorschriften,
■ EN, NEN, VEWIN voorschriften, het bouwbesluit en
eventuele lokale voorschriften.

Bij gas als brandstof de gasafsluitkraan sluiten en
beveiligen tegen abusievelijk openen.
Installatie spanningsvrij schakelen (bijvoorbeeld met
de afzonderlijke zekering of een hoofdschakelaar) en
op aanwezige spanning controleren.
Installatie tegen opnieuw inschakelen beveiligen.
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Veiligheidsvoorschriften
Veiligheidsinstructies (vervolg)
Extra componenten, reserveonderdelen en slijtende onderdelen
Opgelet
Reserveonderdelen en slijtende onderdelen die
niet met de installatie zijn getest, kunnen de
werking nadelig beïnvloeden. De montage van
componenten die niet zijn toegestaan evenals
de wijziging en ombouw zonder toestemming
kan de veilige werking nadelig beïnvloeden en
de garantie beperken.
Bij vervanging uitsluitend originele onderdelen
van Viessmann of door Viessmann goedgekeurde onderdelen gebruiken.
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Informatie
Symbolen
Betekenis
Verwijzing naar ander document met bijkomende informatie
1.

Stap in afbeeldingen:
de nummering komt overeen met de volgorde van de stappen.

De werkwijze voor eerste inbedrijfstelling, inspectie en
onderhoud zijn in het hoofdstuk ”Eerste inbedrijfstelling, inspectie en onderhoud” samengevat en als volgt
aangeduid:
Symbool

Informatie

Symbool

Betekenis
bij de eerste inbedrijfstelling vereiste handelingen
niet vereist bij eerste inbedrijfstelling

Waarschuwing voor materiële schade en
schade aan het milieu

bij de inspectie vereiste handelingen
niet vereist bij inspectie

Bereik onder spanning

Goed voor opletten.

■

■
■

■

bij onderhoud vereiste handelingen
niet vereist bij onderhoud

Onderdeel moet hoorbaar inklikken.
of
Akoestisch signaal
Nieuw onderdeel plaatsen.
of
In combinatie met gereedschap: Oppervlakte reinigen.

Onderdeel deskundig als afval verwijderen.

Onderdeel bij geschikt verzamelpunt afgeven. Onderdeel niet met het huisvuil meegeven.

Gebruik conform de regelgeving
Het toestel mag volgens de regelgeving enkel geïnstalleerd en gebruikt worden in gesloten verwarmingssystemen conform EN 12828, rekening houdend met de
bijbehorende montage-, service- en bedieningshandleidingen en met de gegevens in het gegevensblad.
Het is uitsluitend voorzien voor de opwarming van
warm water.

Ieder ander gebruik moet door de fabrikant in elk geval
worden goedgekeurd.
Tot het reglementaire gebruik behoort ook de naleving
van de onderhouds- en testintervallen.
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Het gebruik in bedrijven of industrie voor een ander
doel als voor de opwarming van warm water geldt als
niet volgens de voorschriften.

Gebruik van het toestel volgens de regelgeving impliceert dat een stationaire installatie in combinatie met
voor het gebruik toegelaten componenten werd uitgevoerd.
Ieder ander gebruik is niet reglementair. Daaruit voortvloeiende schade valt niet onder de aansprakelijkheid.
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Informatie

Vitocrossal 200 CM2B 87 tot 311 kW met toegelaten
bedrijfsdruk 6 bar (0,6 MPa).
HR-ketel voor aardgas E en LL, met modulerende
MatriX-stralingsbrander

5677 679 NL

Informatie

Productinformatie
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Werkwijze: eerste inbedrijfstelling, inspectie en onderhoud
Stappen voor de eerste inbedrijfstelling
Stappen voor de inspectie
Stappen voor het onderhoud

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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•

•
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Instelling van de veiligheidstemperatuurbegrenzer controleren
De veiligheidstemperatuurbegrenzer mag niet hoger
dan 110 °C ingesteld zijn. Eventueel op maximaal
110 °C instellen.

Montage- en servicehandleiding van de regeling

Verwarmingsinstallatie met water vullen en ontluchten
Vulhoeveelheid, waterhardheid en pH-waarde op
pagina 56 invullen.

Opmerking
”Eisen aan de waterkwaliteit” op pagina 54 respecteren.

Sifon met water vullen
1. Sifon losmaken en vullen met water. Anders kan
rookgas ontsnappen.
2. Ongehinderde afvoer van condenswater controleren.
3. Sifon weer monteren.

Afb. 1

Installatie in bedrijf nemen
Gevaar
CO-vorming als gevolg van een verkeerde branderinstelling kan de gezondheid ernstig bedreigen.
Vóór en na werkzaamheden aan gastoestellen
moet een CO-meting worden uitgevoerd.

5677 679 NL

Bedieningshandleiding en servicehandleiding
van de regeling en bedieningshandleiding van
de neutraliseringsinstallatie
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Installatie in bedrijf nemen (vervolg)
A

B

03. Gasaansluitdruk controleren.
04. Afsluitkleppen van de gasleiding openen.
05. Hoofdschakelaar inschakelen (deze bevindt zich
buiten de installatieruimte).
06. Installatieschakelaar B op de regeling inschakelen. Als het storingslampje A op de regeling
brandt en het display C op de branderautomaat
knippert, eerst ontgrendelen. Ontgrendelingsknop
D op de branderautomaat indrukken.
Opmerking
Bij de eerste inbedrijfstelling kan het toestel in storing gaan, omdat er nog niet voldoende gas in de
gasleiding zit. Storingslampje op de regeling gaat
branden. Ontlucht de gasleiding nogmaals en ontgrendel de branderautomaat.

C

07. Coderingen op de regeling van de verwarmingsketel volgens de tabel op pagina 29 aanpassen.

D

Opmerking
Als de coderingen niet ingesteld werden, kan dat
de levensduur en het rendement van de ketel
beïnvloeden.
Montage- en servicehandleiding van de
regeling

Afb. 2

08. Controleren of de neutraliseringsinstallatie goed
werkt.

01. Druk van de verwarmingsinstallatie controleren.
Toegel. werkingsdruk

6 bar (0,6 MPa)

Min. werkingsdruk:

0,5 bar (50 kPa)

Gevaar
Bij een te lage werkingsdruk kan een te
hoge temperatuur in het rookgassysteem
lekken veroorzaken. Ontsnappend rookgas
veroorzaakt levensgevaarlijke koolstofmonoxidevergiftiging.
Minimale werkingsdruk door een minimumdrukbewaker garanderen.

09. Afdichtingen en afsluitingen controleren en indien
nodig aantrekken.
Opmerking
Wij raden aan alle aansluitingen aan verwarmingswaterzijde na circa 500 bedrijfsuren op dichtheid
te controleren. Zie pagina 20.
10. Een paar dagen na de inbedrijfstelling keteldeur
en rookgasdeksel controleren. Bij lekken schroeven van keteldeur en rookgaskast met 30 Nm aantrekken.

5677 679 NL

02. Bij open werking: Controleren of de ventilatie van
de installatieruimte open is.

Bedieningshandleiding van de neutraliseringsinstallatie
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Gastype controleren
1. Vraag gastype en Wobbe-index (Wo) op bij het
energiebedrijf.
■ Met de aardgasinstelling E kunnen de verwarmingsketels in het Wobbe-indexbereik 12,0 tot
16,1 kWh/m3 (43,2 tot 58,0 MJ/m3) worden
gebruikt.
■ Met de aardgasinstelling LL kunnen de verwarmingsketels in het Wobbe-indexbereik 10,0 tot
13,1 kWh/m3 (36,0 tot 47,2 MJ/m3) worden
gebruikt (niet in AT en CH).

2. In de toestand bij levering is de brander ingesteld
voor aardgas E. Indien nodig, de brander volgens
de gegevens van het gasbedrijf op het andere
gastype instellen.
3. Gastype in protocol in de bijlage op pagina 57
opnemen.

Omzetting op aardgas LL
(niet in AT en CH)

Omzetting bij 87 kW
01. Gasafsluitkraan sluiten.

06. Gascombiregelaar van de flens G losmaken.

02. Installatieschakelaar op de regeling uitschakelen.

07. Diafragma C met pakking D uit de Venturimengbuis H halen.

03. Hoofdschakelaar (buiten de installatieruimte) respectievelijk netspanning uitschakelen en tegen
opnieuw inschakelen beveiligen.

08. Gascombiregelaar op de flens G bevestigen:
zonder diafragma C en zonder pakking D, maar
met O-ring B.

04. Schroefverbinding A losdraaien.
09. Venturi-mengbuis H op de gasventilator schroeven.
Bij gesloten werking de compensatieleiding E
aansluiten.
10. Schroefverbinding A vastdraaien.

F
G
H
E
D
C
B
A

11. Meegeleverde sticker ”"Ingesteld op ..."” F over
de aanwezige sticker plakken.
12. Brander in bedrijf stellen.
Gevaar
Ontsnappend gas leidt tot explosiegevaar.
Schroefverbinding op gaslekkage controleren.

!

Opgelet
Het gebruik van lekzoekspray kan leiden tot storingen.
Lekzoekspray mag niet met elektrische contacten in aanraking komen.

Afb. 3
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05. Venturi-mengbuis H van de gasventilator schroeven.
Bij gesloten werking de compensatieleiding E
eraf trekken.
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Omzetting op aardgas LL (vervolg)
Omstelling bij 115 tot 311 kW
01. Gasafsluitkraan sluiten.

05. Behalve bij 115 kW: Compensatieslang G van de
gascombiregelaar lostrekken.

02. Installatieschakelaar op de regeling uitschakelen.
06. Gascombiregelaar van de flens E losmaken.
03. Hoofdschakelaar (buiten de installatieruimte) respectievelijk netspanning uitschakelen en tegen
opnieuw inschakelen beveiligen.
04. Schroefverbinding A losdraaien.

F G

07. Diafragma C met de rubberkurkpakking D eruit
nemen.
08. Gascombiregelaar op de flens E bevestigen:
zonder diafragma C en zonder rubberkurkpakking D, maar met O-ring B. De schroeven uit de
fabriek M 5 × 16 vervangen door M 5 × 12. De
schroeven ter vervanging zijn meegeleverd.
09. Schroefverbinding A vastdraaien.
10. Behalve bij 115 kW: Compensatieslang G aan de
gascombiregelaar bevestigen.
11. Meegeleverde sticker ”"Ingesteld op ..."” F over
de aanwezige sticker plakken.
12. Brander in bedrijf stellen.
Gevaar
Ontsnappend gas leidt tot explosiegevaar.
Schroefverbinding op gaslekkage controleren.

A

BCD E

!

Afb. 4

Opgelet
Het gebruik van lekzoekspray kan leiden tot storingen.
Lekzoekspray mag niet met elektrische contacten in aanraking komen.

Vermogen reduceren (indien nodig)

5677 679 NL

Desgewenst kan het maximale vermogen van de brander worden ingesteld op 70 tot 100% van het nominale
vermogen.
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Vermogen reduceren (indien nodig) (vervolg)
1. Houd knop S E langer dan 2 s ingedrukt.
knippert.
2. Houd knop F ingedrukt tot in het display C
onder Service ”6” verschijnt.
3. Houd knop S E ingedrukt tot in het display C
onder Status verschijnt ”6”.

C
D

4. Druk knop S E in, in het display C onder Status
verschijnt ”1” en onder Service wordt de actuele
waarde voor het maximaal vermogen in % weergegeven.

E
F

5. Druk knop F of
male vermogen.
Afb. 5

Status

6. Druk knop S E in voor bevestiging. Bij geslaagde
overname verschijnt in het display C onder Service ”1”, bij mislukte overname ”0”.

Service
R

C

S

D

E

D in voor het gewenste maxi-

G

7. Druk knop S E in om naar de bedrijfsweergave te
gaan.
8. Druk knop R G in.
Een nieuwe systeemstart wordt in gang gezet.

F

5677 679 NL

Afb. 6
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Rustdruk en aansluitdruk controleren
Rustdruk
87 kW

115 tot 311 kW

Afb. 7

A
Afb. 8
1. Gasafsluitkraan sluiten.

4. Gasafsluitkraan openen.

2. Schroef in de meetaansluiting A losmaken, niet
eruit draaien.

5. Rustdruk meten: max. 60 mbar (6 kPa).

3. Drukmeetapparaat op de meetaansluiting A aansluiten.

6. Meetwaarde in het protocol (op pagina 56)
meten.

Aansluitdruk
1. Brander in bedrijf stellen.
Opmerking
Inbedrijfstelling: Brander op max. warmtevermogen
instellen. Serviceschakelaar op de regeling indrukken.

3. Meetwaarde in het protocol (op pagina 57)
meten.
4. Gasafsluitkraan sluiten.
5. Drukmeetapparaat eraf halen, meetaansluiting A
sluiten.

2. Aansluitdruk (dynamische druk) meten, zie volgende tabel.

5677 679 NL

Opmerking
De aansluitdruk (stromingsdruk) moet tussen 18 en
50 mbar (1,8 bis 5 kPa) liggen. De gasdrukbewaking is af fabriek op 10 mbar (1 kPa) ingesteld.
Instelling niet veranderen.
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Rustdruk en aansluitdruk controleren (vervolg)
Aansluitdruk
(stromingsdruk)

Maatregel

Onder 15 mbar (1,5 kPa)

Geen instellingen uitvoeren Gasbedrijf informeren.

15 tot 18 mbar (1,5 tot
1,8 kPa)

Opgelet! De verwarmingsketel mag slechts tijdelijk (noodbedrijf) met deze instelling
gebruikt worden.
Gasbedrijf informeren.

18 tot 50 mbar (1,8 tot
5 kPa)

Verwarmingsketel in bedrijf stellen.

Boven 50 mbar (5 kPa)

Afzonderlijke gasdrukregelaar met nulafsluiting van de ketelinstallatie voorschakelen.
Druk op 20 mbar (2 kPa) instellen.
Gasbedrijf informeren.

Instelling draaischuifklep controleren

B

A

C

D

Afb. 9
1. Gasafsluitkraan openen.
2. Stand van de draaischuifklep bij stilstand van de
brander controleren. De vensters van de draaischuifklep B moeten volledig geopend zijn. De
schaalring D op de luchtklepservomotor moet, in
relatie tot de markering C, op ”0” staan.
3. Controleren of de compensatieslang A tussen
gascombiregelaar en verdeelbuis is aangesloten.

5. Stand van de draaischuifklep tijdens de startfase
controleren. De vensters van de draaischuifklep B
moeten gedurende circa 5 s bijna dicht gaan, de
schaalring D staat gedurende deze periode op de
volgende instellingen:
Nominaal vermogen in
kW

Instelling draaischuifklep

248

30°

314

30°

5677 679 NL

4. Brander in bedrijf stellen.
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
CO2-gehalte meten
Meting voorbereiden
1. Gasafsluitkraan openen.
2. Neem de brander in bedrijf met de service-testschakelaar.

C
D
E
F

3. Gelijktijdig de toetsen S E en D langer dan 2 s
indrukken.
Op het display C verschijnt de volgende weergave:
■ Status: ”P” (= regelstop)
■ Service: Modulatiegraad in % (”100” = 100 % =
hoogste vermogen, ”0” = 0 % = laagste vermogen)

Afb. 10

CO2-meting bij hoogste vermogen (87 kW)
1. Toets F indrukken tot de service-indicatie
op ”100” (= 100 %) staat.
2. CO2-gehalte in het rookgaskanaal meten.
Brandervermogen Toegelaten CO2-gehalte in
in kW
%
87

9,0 (+0,3/-0,1)

Opmerking
Het vrije slangeinde is bij open werking open. Het
wordt bij gesloten werking op de aanzuigadapter
gestoken.
3. Als het CO2-gehalte moet worden veranderd:
Instelschroef A heel langzaam draaien. Draaien
tot het CO2-gehalte in het aangegeven bereik ligt.
■ Met de klok mee draaien
→ CO2-gehalte daalt
■ Tegen de klok in draaien
→ CO2-gehalte stijgt
Opmerking
Geen aanslag van de instelschroef. Na 4 omwentelingen is de uitgangstoestand weer bereikt.
4. Meetwaarde in het protocol in bijlage noteren.

5677 679 NL

Afb. 11

15

Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
CO2-gehalte meten (vervolg)
CO2-meting bij laagste vermogen (87 kW)
1. Toets D indrukken tot de service-indicatie op ”0”
(laagste vermogen) staat.
2. CO2-gehalte in het rookgaskanaal meten.

C
D
E
F

Brandervermogen Toegelaten CO2-gehalte in
in kW
%
87

8,5 (+0,2/-0,2)

Opmerking
Het CO2-gehalte moet in deellast altijd kleiner zijn
dan in vollast.

Afb. 12
3. Als het CO2-gehalte moet worden veranderd:
■ Afdekking B losschroeven.
■ Instelschroef A heel langzaam draaien (Torx
40). Draaien tot het CO2-gehalte in het aangegeven bereik ligt.
– Met de klok mee draaien
→ CO2-gehalte stijgt
– Tegen de klok in draaien
→ CO2-gehalte daalt
Afb. 13

4. Meetwaarde in het protocol in bijlage noteren.
Meetwaarden nog een keer controleren
Opnieuw het hoogste en laagste vermogen via de
bedieningseenheid van de branderautomaat
opstarten. Als de waarden niet overeenkomen met
het toegelaten CO2-gehalte volgens de tabel op
pagina 15: stappen voor het hoogste en laagste
vermogen opnieuw uitvoeren.

5677 679 NL

5. Toetsen S E en D gelijktijdig langer dan 2 s
indrukken. Brander gaat naar de werkmodus.
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
CO2-gehalte meten (vervolg)
CO2-meting bij hoogste vermogen (115 tot 311 kW)
1. Toets F indrukken tot de service-indicatie
op ”100” (= 100 %) staat.
2. CO2-gehalte in het rookgaskanaal meten.
Brandervermogen in kW

C
D

Toegelaten CO2-gehalte in %

115
142

E

186

F

246

9,0 (+0,3/-0,1)

311

Afb. 14
3. Als het CO2-gehalte moet worden veranderd:
■ Afdekkap B eraf halen.
■ Instelschroef A heel langzaam draaien (inbussleutel 3 mm). Draaien tot het CO2-gehalte in het
aangegeven bereik ligt.
– Met de klok mee draaien
→ CO2-gehalte daalt
– Tegen de klok in draaien
→ CO2-gehalte stijgt
4. Meetwaarde in het protocol in bijlage noteren.
Afb. 15

CO2-meting bij laagste vermogen (115 tot 311 kW)
1. Toets D indrukken tot de service-indicatie op ”0”
(laagste vermogen) staat.
2. CO2-gehalte in het rookgaskanaal meten.

C
D

Brandervermogen in kW

Toegelaten CO2-gehalte in %

115
142

E

186

F

246

8,5 (+0,2/-0,2)

311

5677 679 NL

Afb. 16

Opmerking
Het CO2-gehalte moet in deellast altijd kleiner zijn
dan in vollast.

17

Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
CO2-gehalte meten (vervolg)
3. Als het CO2-gehalte moet worden veranderd:
■ Afdekking B losschroeven.
■ Instelschroef A heel langzaam draaien (Torx
40). Draaien tot het CO2-gehalte in het aangegeven bereik ligt.
– Met de klok mee draaien
→ CO2-gehalte stijgt
– Tegen de klok in draaien
→ CO2-gehalte daalt
4. Meetwaarde in het protocol in bijlage noteren.
Meetwaarden nog een keer controleren
Opnieuw het hoogste en laagste vermogen via de
bedieningseenheid van de branderautomaat
opstarten. Als de waarden niet overeenkomen met
het toegelaten CO2-gehalte volgens de tabel: stappen voor het hoogste en laagste vermogen
opnieuw uitvoeren.

Afb. 17

5. Toetsen S E en D gelijktijdig langer dan 2 s
indrukken. Brander gaat naar de werkmodus.

CO-gehalte meten

Rookgastemperatuur meten

Ionisatiestroom weergeven
Opmerking
Ionisatiestroom moet via de branderautomaat worden
opgevraagd. Een ionisatiestroom-meting met Testomatik-Gas of een meervoudig meetapparaat is niet mogelijk.

07. Ionisatiestroom aflezen.
Opmerking
De ionisatiestroom moet ca. 2 tot 3 s na het
openen van de gascombiregelaar en tijdens werking minimaal 3 µA bedragen.

01. Knop S circa 2 s indrukken, ” ” knippert.
08. Meetwaarde in het protocol opnemen.
02. Knop

indrukken tot ”5” onder Service verschijnt.
09. Knop S circa 2 s indrukken, ” ” knippert.

03. Knop S indrukken. Onder Status verschijnt ”5”.
10. Knop
04. Knop

indrukken tot ”5” onder Service verschijnt.

indrukken tot ”3” onder Service verschijnt.
11. Knop S indrukken. Onder Status verschijnt ”5”.

05. Knop S indrukken. Onder Status verschijnt ”3” en
onder Service wordt in bedrijf de ionisatiestroom
weergegeven (bijvoorbeeld 30 = 3,0 µA).

indrukken tot ”0” onder Service verschijnt.

13. Knop S indrukken. De bedrijfsindicatie verschijnt
weer.
5677 679 NL

06. Neem de brander in bedrijf met de service-testschakelaar.

12. Knop
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Installatie buiten bedrijf stellen
1. Hoofdschakelaar of netspanning uitschakelen en
beveiligen tegen onverhoeds weer inschakelen.
Gevaar
Netspanning is levensgevaarlijk.
Bij onderhoudswerkzaamheden moet de
installatie spanningsvrij zijn.

2. Branderkap eraf halen.
3. Branderleidingen met stekkers fA en lÖ op de
branderautomaat losmaken. Branderleiding uit de
branderbehuizing halen.
4. Gasafsluitkraan sluiten.

Keteldeur openen
1. Gasaansluitbuis demonteren.
2. 4 schroeven aan de keteldeur losmaken en keteldeur openzwenken.

!

Opgelet
Krassen in de verbrandingskamer kunnen tot
corrosie leiden.
Geen gereedschap of andere voorwerpen in de
vuurhaard leggen.

Opmerking
Keteldeur beveiligen tegen onopzettelijk dichtklappen.

Verbrandingskamer en verwarmingsoppervlakken reinigen
Verbrandingskamer en verwarmingsoppervlakken met
een waterstraal grondig reinigen.

■

!

■

Opgelet
Krassen op onderdelen die met rookgas in aanraking komen, kunnen corroderen.
Alleen kunststof borstels, geen staalborstels of
scherpe voorwerpen gebruiken.

Voor de reiniging verwarmingsoppervlakken grondig
met een waterstraal afspoelen. Bij vastzittend vuil,
oppervlakteverkleuringen of roetafzettingen kunnen
reinigingsproducten worden gebruikt.
Let daarbij op het volgende:
■ Geen reinigingsproducten met oplosmiddelen gebruiken. Let erop dat er geen reinigingsmiddel tussen
ketellichaam en isolatie komt.
■ Roetafzettingen met alkalische middelen met tenside-toevoeging (bijv. Fauch 600) verwijderen.

Aanslag en oppervlakteverkleuringen (geel-bruin)
met licht-zure, chloridevrije reinigingsmiddelen op
basis van fosforzuur weghalen (bijv. Antox 75 E).
Opgeloste aanslag uit de ketel verwijderen, verwarmingsoppervlakken en rookgasverzamelkast grondig
met waterstraal afspoelen.
Fabrikantgegevens van reinigingsproduct

Opmerking
”Fauch 600” en ”Antox 75 E”
Fabrikant:
Hebro Chemie GmbH
Rostocker Straße 40
D-41199 Mönchengladbach

Pakkingen en isolatieonderdelen controleren
1. Pakkingen en afdichtingkoorden van de keteldeur
controleren op beschadiging.

3. Beschadigde onderdelen vervangen.

5677 679 NL

2. Isolatieonderdelen van de keteldeur op beschadigingen controleren.
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Alle verwarmingswateraansluitingen en dompelhulzen op dichtheid controleren

A

Afb. 18
A Dompelhuls

Opmerking
Aansluitingen voor regelinrichtingen en minimumdrukbewaking (laagwaterniveaubeveiliging) ook op lekkage
controleren.

Neutraliseringsinstallatie demonteren, afvoerslang aansluiten
Als neutraliseringsinstallatie voorhanden:
1. Slang A naar de neutraliseringinstallatie van de
sifon B losmaken.
2. Afvoer- resp. reinigingsslang C op de sifon aansluiten en naar de riolering leggen.

C

A

B

5677 679 NL

Afb. 19

20

Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Condenswaterafvoersysteem reinigen en weer aansluiten
Opmerking
Het condenswaterafvoersysteem minstens eenmaal
per jaar van binnen reinigen.
1. Afvoer- of reinigingsslang C eraf trekken.
2. Condenswaterafvoersysteem (slang, buizen) van
binnen reinigen.
3. Neutraliseringsinrichting (indien aanwezig) volgens
de gegevens van de fabrikant reinigen.
Bedieningshandleiding van de neutraliseringsinstallatie

C
B
A

Opmerking
Het neutraliseringsmiddel kan bij Viessmann onder
bestelnr. 9521 702 worden besteld.
4. Onderste gedeelte A van de sifon B eraf schroeven en uitspoelen.

D
Afb. 20

5. Onderste gedeelte A van de sifon B met water
vullen en vastschroeven.
6. Slang D van de neutraliseringsinrichting weer op
de sifon aansluiten.

Condenswaterafvoer en neutraliseringsinrichting (indien aanwezig)
controleren
Water in de vuurhaard vullen.
Opmerking
Het water moet zonder opstuwen via de condenswaterafvoer wegstromen.

5677 679 NL

Indien nodig, condenswaterafvoer nog een keer reinigen.
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Vlambeker controleren
1.

Gevaar
Ontsnappend gas leidt tot explosiegevaar.
Gasafsluitkraan sluiten.
Schroefverbinding A van de gasaansluitbuis losmaken.

2. Bouten aan de keteldeur losmaken en keteldeur
openzwenken.
A

3. Draadgaas van de vlambeker B met isolatiering
C op beschadiging controleren. Lichte golfvormige vervormingen van de vlambeker B kunnen
geen kwaad.
4. Indien nodig, vlambeker B met isolatiering C vervangen.
Montagehandleiding
Vervangen van brandercomponenten

C

B

Afb. 21

Ontstekingselektroden en ionisatie-elektrode controleren
Ontstekingselektroden

12 ± 2

5 -+1

Ionisatie-elektrode

7 +- 0,5

Afb. 23

3,5 +- 0,5

Montagehandleiding
Vervangen van brandercomponenten

5677 679 NL

Afb. 22

Ontstekingselektroden en ionisatie-elektrode controleren op juiste afstand tot de vlambeker en controleren
op beschadigingen? Indien nodig, elektroden vervangen.
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Keteldeur sluiten
Gevaar
Lekken van de keteldeur kunnen tot vergiftigingen door ontsnappend gas leiden.
Keteldeur op rookgaslekken controleren.
Opdat de keteldeur perfect zou sluiten, de
afstand tussen de ketelbodem en de scharnierbeugel op 16 mm ± 0,5 mm instellen. Evt. met
de 4 moeren corrigeren.
3.

16
18 Nm

A
B

2x
4x

2.

4.

1.

Afb. 24
4. Schroeven op de keteldeur met een aanhaalmoment van ca. 18 Nm kruislings aantrekken.
Bij lekken met 30 Nm aanhalen.

Brander reinigen
87 kW

115 tot 311 kW

F

F

E

5677 679 NL

D
C
Afb. 25

A
B

B
D
C
Afb. 26

A
E
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Brander reinigen (vervolg)
1. Schroefverbinding C van de gasaansluitbuis D
losmaken.
2. Venturi-mengbuis E van de ventilator A losschroeven.
3. Venturi-mengbuis E met gascombiregelaar B en
gasaansluitbuis D eraf halen.
Opmerking
Bij grotere branders (246 tot 311 kW) is op positie
E bovendien de draaischuifklep met aandrijving
gemonteerd.

4. Aansluitkabels ”100” en ”100A” van de ventilator
A lostrekken. Ventilator A demonteren.
Opmerking
Let op de juiste plaats van de pakking tussen de
ventilatorbehuizing en de keteldeur.
5. Behuizing en loopwiel van de ventilator met perslucht reinigen.
6. Indien nodig, de vlambeker F van binnen uitzuigen.

Brander monteren
87 kW

2. Aansluitkabels ”100” en ”100A” op de ventilator
steken.
3. Venturi-mengbuis E met gascombiregelaar B en
gasaansluitbuis D aan de ventilator A schroeven.

E
D

Opmerking
Bij grotere branders (246 tot 311 kW) is op positie
E bovendien de draaischuifklep met aandrijving
gemonteerd.

A
B

C
Afb. 27

4. Schroefverbinding C op de gasaansluitbuis D
bevestigen.

115 tot 311 kW
Gevaar
Ontsnappend gas leidt tot explosiegevaar.
Gasdichtheid van de schroefverbinding en
de pakking tussen de ventilatorbehuizing en
de keteldeur controleren.

B
D
C

A

5. Keteldeur sluiten. Schroeven kruislings met 18 Nm
aantrekken. Keteldeur op lekkage controleren.

E

Afb. 28
1. Ventilator A monteren.

5677 679 NL

Opmerking
Let op de juiste plaats van de pakking tussen de
ventilatorbehuizing en de keteldeur.
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Lekkage kleppen gascombiregelaar controleren
Dichtheid van de beide kleppen van de gascombiregelaar controleren (bij 115 tot 311 kW)
5. Met de handpomp voorzichtig een testdruk van ca.
50 mbar (5 kPa) opbouwen.
6. Ca. 5 min voor de temperatuurcompensatie
afwachten, dan de weergave op het drukmeetapparaat bekijken:
als de aangegeven druk binnen nog 5 min niet
meer dan 1 mbar (0,1 kPa) daalt, is de gascombiregelaar dicht.
Anders is er een lek. In dat geval de gascombiregelaar ter controle naar Viessmann sturen.
7. Na de test de schroeven in beide meetaansluitingen sluiten.
Gevaar
Ontsnappend gas leidt tot explosiegevaar.
Gasdichtheid op de meetaansluiting controleren.

Afb. 29

!

1. Gasafsluitkraan sluiten.
2. Schroef in de meetaansluiting B losmaken, niet
eruit draaien.

Opgelet
Het gebruik van lekzoekspray kan leiden tot
storingen.
Lekzoekspray mag niet met elektrische contacten in aanraking komen.

3. Schroef in de meetaansluiting A losmaken, niet
eruit draaien.
4. Drukmeetapparaat met handpomp op de meetaansluiting A aansluiten.

Filterelement gasleiding controleren
Als zich in de gasleiding een filterelement bevindt, dat
controleren en evt. vervangen.

Gasverbindingen op dichtheid controleren
Gevaar
Ontsnappend gas leidt tot explosiegevaar.
De volgende stappen absoluut uitvoeren.

!

Opgelet
Het gebruik van lekzoekspray kan leiden tot storingen.
Lekzoekspray mag niet met elektrische contacten in aanraking komen.

3. Afdichtingpunten aan de ingang van de gascombiregelaar op dichtheid controleren.
4. Brander in bedrijf stellen (zie pagina 8).
5. Op dichtheid controleren:
■ Afdichtingpunten aan de uitgang van de gascombiregelaar
■ Afdichtpunt tussen ventilator en keteldeur
■ Afdichtpunt tussen ventilator en Venturi-buis

5677 679 NL

1. Bij losse gasverbindingen nieuwe pakkingen plaatsen en vastschroeven.

2. Gasafsluitkraan openen.
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Dichtheid aan de rookgaszijde controleren

A

B C

D

Afb. 30

10 Nm

3

Afb. 31

5677 679 NL

1. Rookgasverzamelkast C en ketellichaam A controleren op lekkage.
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Dichtheid aan de rookgaszijde controleren (vervolg)
2. Lipafdichting B van het ketelaansluitstuk op dichtheid controleren.

3. Indien nodig de rookgasverzamelkast bij de spanbeugels D naspannen, met 10 Nm kruislings aantrekken. Lipafdichting B bij lekkage vernieuwen.

Opmerking
De pakkingen kunnen bij de werking met volledige
belasting met een dauwspiegel worden gecontroleerd. Indien nodig, isolatieonderdelen demonteren. Ook sporen van condenswater aan de buitenkant van de rookgasverzamelkast C wijzen op
lekkage.

Afsluitende meting uitvoeren
1. Afsluitende meting volgens de punten op
pagina 15 tot 18 uitvoeren.

2. Meetwaarden in protocol noteren (op pagina 56).

Waterkwaliteit controleren
De hoeveelheid toegevoegd water, de totale hardheid en de pH-waarde in de tabellen op pagina 56noteren.
Eisen aan de waterkwaliteit, zie pagina 54.

Veiligheidskleppen op werking controleren

Expansievat
Opmerking
Aanwijzingen van de fabrikant van het expansievat
respecteren.
Controle bij koude installatie uitvoeren.

3. Water bijvullen. De vuldruk bij een afgekoelde
installatie moet 0,1 tot 0,2 bar (10 tot 20 MPa)
hoger zijn dan de voordruk van het expansievat.
Toegestane werkdruk: 6 bar/0,6 MPa

1. Installatie zover aftappen tot de manometer ”0”
aangeeft resp. kapventiel op het expansievat sluiten en druk in het expansievat verlagen.
2. Als de voordruk van het membraandrukexpansievat lager is dan de statische druk van de installatie:
stikstof bijvullen tot de voordruk 0,1 tot 0,2 bar
(10 tot 20 MPa) hoger is.

5677 679 NL

Mengklep op soepele werking en dichtheid controleren
1. Motorhendel lostrekken van de mengklephandgreep.

3. Mengklep controleren op lekkage. Bij lekkage Oringpakkingen vervangen.

2. Mengklep controleren op soepele werking.

4. Motorhendel inklikken.

Controleren of de isolatie stevig is aangebracht
27

Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Luchttoevoeropeningen van de stookruimte controleren
Bij open werking controleren of de luchttoevoeropening geopend is.

Instrueren van de installatiegebruiker
De installateur van de installatie moet de bedieningshandleiding overhandigen aan de gebruiker van de
installatie en de bediening uitleggen.

Daartoe behoren ook alle als accessoire ingebouwde
componenten, bijv. afstandsbedieningen. Bovendien
moet de installateur van de installatie wijzen op de vereiste onderhoudswerkzaamheden.

Bedienings- en servicedocumentatie
1. Klantenkaart invullen en afscheuren:
■ Gedeelte voor de installatiegebruiker ter bewaring overhandigen.
■ Gedeelte voor de installateur bewaren.

5677 679 NL

2. Alle onderdelenlijsten, bedienings- en servicehandleidingen in de ordner leggen en aan de installatiegebruiker overhandigen.
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Codering Vitotronic-regeling
Coderingen op de regeling instellen
Servicehandleiding Vitotronic
In combinatie met de volgende regelingen:
Vitotronic 100, type GC1B
Vitotronic 200, type GW1B
Vitotronic 300, type GW2B

■
■
■

Codeeradres

Nominaal vermogen van de MatriX-stralingsbrander in kW

Codeerstekker

115

142

186

246

311

2

2

2

2

2

2

05

0

0

0

0

0

0

08

80

5

30

70

25

85

09

0

1

1

1

2

2

15

20

20

20

20

20

20

0A

33

33

33

25

33

33

1041
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Coderingen

87
02
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Branderautomaat
Branderautomaat VUC 310
Indicatie- en bedieningseenheid
In de branderautomaat zijn een display en bedieningseenheid geïntegreerd. In het indicatieveld zijn de
bedrijfssituaties, de service- en parametersituaties
evenals de storings- en foutmeldingen zichtbaar.

Status

Het display bestaat uit viermaal 7-segmentelementen.
Vier toetsen dienen voor de instelling op de verschillende bedieningsniveaus.

Service
R

Afb. 32
A Ontgrendelingsknop (reset)
B Led van links: Warmteaanvraag, vlam, onderhoud

en storing
C Keuzetoets (select)
D Cursor-toetsen

Bedrijfsweergave
In de normale werking wordt op de statusweergave de
bedrijfstoestand weergegeven. Dat gebeurt ook bij een
storing na het indrukken van de ontgrendelingsknop R.
De volgende weergaven worden automatisch doorlopen. Bij optredende storingen zie storingscodes vanaf
pagina 36. Met behulp van de ontgrendelingsknop R
A (0,5 tot 10 s indrukken) kunt u de weergave op elk
gewenst moment verlaten.

Status

Service

Systeemstart na voedingsspanning ”Aan”

Service

Service

Ventilatorstart

Service

Klep- en/of relaiscontrole

Service

Voorbeluchting

Service

Voorontsteking

Service

Ontsteken
Beveiligingstijd vlamvorming

Afb. 36

Status

Afb. 37

Status

Afb. 33

Status

Status

Stand-by
Afb. 38

Status

Afb. 34

Status

Afb. 35

Service

Ruststandcontrole systeemtest

Afb. 39

Status
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Coderingen

S
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Branderautomaat
Branderautomaat VUC 310 (vervolg)
Status

Service

Vlamstabilisering

Status

Service

Wachtprogramma geen
gasdruk of onderspanning
net

Service

Geforceerde ventilatie als
geen vlamvorming waargenomen werd.

Service

Veiligheidsuitschakeling bij
vlamonderbreking

Afb. 43

Afb. 40

Status

Service

Werking met vlam

Status

Service

Naverbranden naventilatie

Status

Afb. 44

Status
Afb. 41

Service

Wachtprogramma geen
luchtdruk

Coderingen

Status

Afb. 42

Info- en configuratie-indicatie
De info- en configuratie-indicatie worden vanuit de
bedrijfsweergave geactiveerd. Om de menukeuze te
activeren, toets S langer dan 2 s indrukken. De menupunten kunnen worden doorgeschakeld met / . Desbetreffende menupunt selecteren door nogmaals op de
toets S te drukken. Gekozen menupunt wordt in het
display bij 'Service' weergegeven.
Als binnen 20 s geen andere toets wordt ingedrukt,
wordt deze modus automatisch beëindigd.
Via de infoweergave kan informatie over de actuele
meterstanden, zoals de aanloopteller en de permanente bedrijfsurenteller, worden opgeroepen.
Informatie:
MenuBeschrijving
punt
1

Permanente teller voor starts en bedrijfsuren

2

Terugstelbare teller voor starts en bedrijfsuren

3

Softwareversie

4

Fouthistorie voor de laatste 10 foutcodes

Voorbeeld bedrijfsurenteller wissen, volgende toetsen
indrukken:
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1. S langer dan 2 s, ” ” knippert.
2.

tot ”2” onder Service verschijnt.

3. S onder Status verschijnt ”1”.
4.

Status doorschakelen tot ”6” onder Status verschijnt:
Status

Beschrijving

1

Weergave van de terugstelbare aanloopteller positie eenheden

2

Weergave van de terugstelbare aanloopteller positie duizendtallen

3

Menupunt voor het wissen van de
aanlooptellerstand

4

Weergave van de terugstelbare bedrijfsurenteller positie eenheden

5

Weergave van de terugstelbare bedrijfsurenteller positie duizendtallen

6

Menupunt voor het wissen van de bedrijfsurentellerstand

5. S ter bevestiging van de wisprocedure. Bij een
geslaagde wisprocedure verschijnt onder Service ”1”, bij een mislukte wisprocedure ”0”.
6. S om naar de bedrijfsweergave te gaan.
Via de menupunten ”5” en ”6” kunt u de configuratieinstellingen van de branderautomaat veranderen.
Opmerking
De instellingen uitsluitend in de stand-bymodus van de
branderautomaat realiseren.
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Branderautomaat
Branderautomaat VUC 310 (vervolg)
Configuraties:
MenuBeschrijving
punt
5

Omschakelen van de bedrijfsweergave van
de branderautomaatfase naar andere procesgegevens

6

Configuratie van bedrijfsparameters van de
regelfuncties

0

Fase

1
30

1

Ketelwatertemperatuur*1

°C

2

Rookgastemperatuur

°C

3

Ionisatiestroom

4

Gewenst toerental

%

5

PWM-stelgrootte

%

6

Gemeten toerental

n in 10/min

7

Gasdrukbewaker 1

8

Gasdrukbewaker 2

9

Luchtdrukbewaker

0 of 1

A

Gasklep 1

0 of 1

B

Gasklep 2

0 of 1

*1

I in 1/10 μA

0 of 1
0 of 1

*1

*1

Voorbeeld ionisatiestroom weergeven, volgende toetsen indrukken:

3. S onder Status verschijnt ”5”.
4.

tot ”3” onder Service verschijnt.

1. S langer dan 2 s, ” ” knippert.
2.

tot ”5” onder Service verschijnt.

5. S Onder Status verschijnt ”3” en onder Service
wordt tijdens de werking de ionisatiestroom
weergegeven (bijv. 30 = 3,0 µA).

Onder het menupunt ”6” kunnen de volgende bedrijfsparameters worden veranderd:
Submenupunt
Parameters
Eenheid/schaalverdeling
1

Maximaal vermogen

% van het nominaal vermogen

0

Alle bedrijfsparameters naar de toestand bij levering
terugzetten.
Voorbeeld maximaal brandervermogen op 70 tot
5. / voor het gewenste maximale vermogen.
100 % instellen, volgende toetsen indrukken:
6. S
ter bevestiging. Bij een geslaagde overname
1. S
verschijnt onder Service ”1”, bij een mislukte
langer dan 2 s, ” ” knippert.
overname ”0”.
2.
tot ”6” onder Service verschijnt.
7. S
om naar de bedrijfsweergave te gaan.
3. S
onder Status verschijnt ”6”.
4. S

*1
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Onder Status verschijnt ”1” en onder Service
wordt de actuele waarde voor het maximale
vermogen in % weergegeven.

Niet voor alle keteltypen beschikbaar, eventueel op de regeling aflezen.
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Coderingen

Onder het menupunt ”5” kan de volgende procesinformatie worden weergegeven:
Submenupunt
Procesgegevens
Eenheid/schaalverdeling

Branderautomaat
Branderautomaat VUC 310 (vervolg)
Bedrijfsparameters terugzetten in de toestand bij levering:
1. S langer dan 2 s, .” ” knippert.
2.

tot ”6” onder Service verschijnt.

3. S onder Status verschijnt ”6”.
4.

5. S Onder Status verschijnt ”1” en onder Service ”dEL”.
6. S ter bevestiging. Bij een geslaagde reset verschijnt onder Service ”1”, bij een mislukte
reset ”0”.

tot ”0” onder Service verschijnt.
7. S om naar de bedrijfsweergave te gaan.

Voor het oproepen van de service-indicatie en voor
handmatige werking moet de brander in bedrijf zijn. In
de service-indicatie wordt de actuele modulatiegraad
in % weergegeven.

2.

voor het laagste vermogen, tot onder Service ”0” verschijnt.

3.

voor het hoogste vermogen, tot onder Service ”100” verschijnt.

4.

/S gelijktijdig langer dan 2 s.
De brander gaat weer over naar modulerende
werking.

De volgende toetsen indrukken:
/S gelijktijdig langer dan 2 s.
Brander gaat naar handmatig bedrijf, in het
display verschijnt onder Status een ”P”. De
actuele modulatiegraad knippert onder Service.

5677 679 NL

1.
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Coderingen

Handmatige werking en service-indicatie
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Fase

Schermweergave

Beschrijving

Tijdsduur

Systeemstart

”A”

Systeemstart

10 s

Initialisering foutteller

0,1 s

Test net, gasdruk

1s

Ventilatorstart systeemstart

maximaal 20 s

Geforceerde ventilatie systeemstart

20 s

5677 679 NL

Evaluatie ingang

Aansturing uitgang

A

Systeemstart
P

Relaistest

Ingang niet geëvalueerd
Ingang moet actief zijn voor continue rotatie
Ingang moet passief zijn voor continue rotatie

Storingsmeldingsuitgang

Ventilator

Ontsteking

Extra klep /
stelmotor
Rookgasklep

Brandstofklep BV2

Brandstofklep BV1

Vraag

Vlam

Ventilatortoerental

Luchtdrukbewaker2

Gasdrukbewaker1

Luchtdrukbewaker1

Fase
0

1

2
4

5

6

7

Bedrijf
8

Uitschakelen

Vervolgtoestand hangt af van
parametrering kleptest.

U C

F

Wachten Foutstatus

Signaalverandering wordt verwacht voor continue rotatie
Uitgang is actief
Evaluatie vindt vermogenafhankelijk plaats

3

Start

Coderingen

Branderautomaat
Verloopdiagram van de branderautomaat

Afb. 45

Beschrijving van de toestand:

Branderautomaat
Verloopdiagram van de branderautomaat (vervolg)
Fase

Schermweergave

Beschrijving

Tijdsduur

Relaistest

”P”

Ventilator starten voor test

maximaal 20 s

Test veiligheidsrelais

0,9 s

Relais BV1 en BV2 deactiveren.

0,9 s

Test relais BV1 en BV2

0,9 s

Test ontstekingsrelais

0,9 s

Veiligheidsrelais deactiveren.

0,9 s
0,1 s

”0”

Stand-by

0 ... s

Start

”1”

Test vlamversterker

maximaal 50 s

Test gasventilator en luchtdrukbewaker

maximaal 20 s

”2”

Ventilatorstart

maximaal 20 s

”3”

Voorventileren

10 s

Startlast instellen, test WD 1

1,9 s

”4”

Voorontsteken

2s

”5”

Veiligheidstijd ontsteking

2,3 s

Veiligheidstijd vlamwaarneming

maximaal 0,51 s

”6”

Stabiliseringstijd vlam

15 s

”7”

Starten kleinlast.

20 s

Modulerende werking

0 tot 24 h

Uitschakellast instellen.

0,1 s

Naverbranden, test WD 2

minimaal 10 s, maximaal 60 s

Ventilator starten, naventileren

maximaal 20 s

Naventileren

10 s

”U”

Wachten op nieuwe start

1 min

”C”

Wachten net, gasdruk

5 min

”9”

Geforceerd ventileren storing

20 s

”10”

Vlamonderbreking

0 ... s

”11”

Veiligheidsuitschakeling

0 ... s

”F”

Uitschakeling wegens storing

0 ... s

Werking

Uitschakelen

Wachten
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Foutstatus

”8”

Coderingen

Initialisering startteller
Stand-by
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Storingen oplossen
Storingsindicatie
Als de branderautomaat op stoorstand gaat, wordt de
storingsindicatie automatisch geactiveerd. De laatst
opgetreden storing wordt weergegeven. Bovendien
brandt de storings-led bij een niet vergrendelde fout of
knippert samen met de storingscode bij een vergrendelde fout.

Status

Service

A Storingscode van de laatst opgetreden storing (zie

tabel vanaf pagina 36)
1. Storing verhelpen. Storingscodes en maatregelen,
zie vanaf pagina 36. Maatregelen in aangegeven
volgorde verrichten.
2. Ontgrendelingsknop R langer dan 0,5 s indrukken.
De bedrijfsindicatie verschijnt weer. De branderautomaat is ontgrendeld.

Afb. 46

Storingsgeheugen
5. S

onder Status verschijnt de geselecteerde storingsgeheugenindicatie.

6. /

voor het doorschakelen van de storingscode.

Storingsgeheugen uit de bedrijfsweergave wissen:

Opmerking
Wanneer de brander vanwege een niet vergrendelde
storing herhaaldelijk weer start, zonder een foutcode te
tonen, kan het storingsgeheugen eventueel aanwijzingen over de oorzaak geven.

3. S onder Status verschijnt ”4”.

Storingscodes oproepen:

4.

1. S

langer dan 2 s, ” ” knippert.

5. S Onder Status verschijnt ”1” en onder Service ”dEL”.

2.

tot ”4” onder Service verschijnt.

3. S

onder Status verschijnt ”4”.

4. /

voor het doorschakelen van de storingsgeheugenindicatie.
Service

Beschrijving

1

Indicatiefoutcodes

2

Detailfoutcodes

3

Storingsgeheugen wissen.

1. S langer dan 2 s, ” ” knippert.
2.

tot ”4” onder Service verschijnt.

tot ”3” onder Service verschijnt.

6. S ter bevestiging van de wisprocedure. Bij een
geslaagde wisprocedure verschijnt onder Service ”1”, bij een mislukte wisprocedure ”0”.
7. S om naar de bedrijfsweergave te gaan.

Storingscodes
Algemeen optredende processtoringen
Storingsindicatie op de indicatie- en bedieningseenheid op de brander
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Diagnose

De laatste 10 opgetreden storingen worden opgeslagen en kunnen worden opgevraagd. Daarbij worden
de meest recente storingscodes het eerst opgevraagd,
de oudste het laatst. Als er binnen de 20 s geen toets
wordt ingedrukt, wordt de storingsgeheugen-indicatie
automatisch beëindigd.
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Storingen oplossen
Storingscodes (vervolg)

5677 679 NL

Opmerking
Maatregelen in aangegeven volgorde uitvoeren.
Iedere storingscode wordt in het storingsgeheugen
opgeslagen en de tien laatste kunnen worden uitgelezen.
Gedrag van de installatie

Storingsoorzaak

Maatregel

F b7

Branderautomaat op storing, Codeerstekker niet in
installatie koelt af, branderau- branderautomaat gestotomaat vergrendeld.
ken, codeerstekker verkeerd
of defect

Codeerstekker insteken, codeerstekker controleren, eventueel vervangen.

F b7

Type codeerstekker

Codeerstekker past niet
bij de branderautomaat.

Codeerstekker of branderautomaat
vervangen.
I Gevaar
Op de stekkerklemmen van de
branderautomaat staat netspanning.
Codeerstekker alleen in
stroomloze toestand van de
branderautomaat vervangen.

F E4

Brander schakelt uit

Meervoudige onderspan- Voorzieningsnet controleren.
ningsdetectie met herhaling en hernieuwde onderspanning

F E5

Branderautomaat op storing

Interne fout van de branBranderautomaat vervangen.
derautomaat en bij de test
van de ionisatie-ingang

F EE

Branderautomaat op storing

Interne fout van de terugmelding van de gasbeveiligingskleppen. Uitgangsrelais schakelt niet.

Branderautomaat ontgrendelen,
branderautomaat vervangen.

F EF

Branderautomaat op storing

Interne fout van de terugmelding van de gasbeveiligingskleppen. Uitgangsrelais schakelt niet.

Branderautomaat ontgrendelen,
branderautomaat vervangen.

F F3

Ionisatievlambewaker meldt
verkeerd vlamsignaal tijdens
het opstarten of na de naventilatie.

Gascombiregelaar lekt
(gas ontsnapt en verbrandt), verkeerde codeerstekker.

Iononisatietraject controleren, codeerstekker vervangen, gascombiregelaar vervangen.

F F4

Geen vlamvorming tijdens
beveiligingstijd, ionisatievlambewaker meldt geen vlamsignaal.

Ionisatie-elektrode fout ingesteld, stekker van de ionisatie-elektrode niet aangesloten. Massasluiting
van de elektrode of de leiding

Stekker van de ionisatie-elektrode
erin steken, kabel controleren, ionisatie-elektrode instellen (zie pagina 22)

F F4

Geen vlamvorming tijdens
beveiligingstijd, ionisatievlambewaker meldt geen vlamsignaal.

Ontstekingselektroden
verkeerd ingesteld, massasluiting van de elektroden, ontstekingsapparaat
defect, branderautomaat
defect

Ontstekingselektroden instellen
(zie pagina 22), ontstekingsapparaat vervangen, branderautomaat
vervangen.

F F4

Geen vlamvorming tijdens
Isolatiemantel van de ont- Ontstekings- of ionisatie-elektrode
beveiligingstijd, ionisatievlam- stekings- of ionisatie-elek- vervangen.
bewaker meldt geen vlamsig- trode gescheurd
naal.

Diagnose

Storingscode
op het display

37

Storingen oplossen

Storingscode
op het display

Gedrag van de installatie

Storingsoorzaak

Maatregel

F F4

Slecht startgedrag, draaiCompensatieleiding geen
schuifklep sluit niet, magneet- verbinding, servomotor
klep schakelt niet.
defect, aansluitkabel servomotor defect, magneetklep defect, uitgangsrelais
branderautomaat defect

Compensatiekabels en aansluitingen controleren (zie pagina 51),
aansluitkabels vervangen, servomotor vervangen, magneetklep
vervangen, branderautomaat vervangen.

F F4

Geen vlamvorming tijdens
Verkeerd gastype ingebeveiligingstijd, ionisatievlam- steld
bewaker meldt geen signaal.

Gastype instellen (zie pagina 10).

F F4

Geen vlamvorming tijdens
Gascombiregelaar opent
beveiligingstijd, ionisatievlam- niet.
bewaker meldt geen signaal.

Aansluitkabel controleren, gascombiregelaar controleren, eventueel
vervangen.

F F4

Geen vlamvorming tijdens
Verbrandingswaarden niet Brander instellen. Indien nodig,
beveiligingstijd, ionisatievlam- optimaal
ook bij branderstilstand aan de inbewaker meldt geen signaal.
stelschroeven draaien om de brander te kunnen starten.

F F5

Luchtdrukbewaker 1 meldt
geen luchtdruk, ventilator
draait niet

F F5

Luchtdrukbewaker 1 schakelt Rookgasstuwing, conuit tijdens de werking
denswaterstuwing, slang
luchtdrukbewaker 1 defect, verbindingsslang lek

Rookgasstuwing verhelpen, condenswaterstuwing controleren,
branderautomaat ontgrendelen,
slang vervangen.

F F6

Gasdrukbewaker meldt geen
gasdruk.

Gasafsluitkraan gesloten,
gasdrukbewaker defect,
meervoudige problemen
met de gastoevoer

Gasafsluitkraan openen, gasstromingsdruk controleren, eventueel
gasfilter reinigen, branderautomaat
ontgrendelen, gascombiregelaar
vervangen.

F F7

Tijdens de ruststandcontrole
van luchtdrukbewaker 1 ontstaat ventilatordruk.

Windinvloed op ventilator

Rookgastrek (schoorsteen) controleren.

F F7

Contact van de luchtdrukbewaker 1 niet in ruststand

Luchtdrukbewaker 1 defect

Luchtdrukbewaker 1 vervangen.

F F8

Vlam dooft tijdens de werking Verkeerd gastype ingesteld

Gastype instellen (zie pagina 10).

F F8

Vlam dooft tijdens de werking Vlambeker defect

Vlambeker controleren. Indien
vlambeker beschadigd, vervangen.

F F8

Vlam dooft tijdens de werking Verbrandingswaarden niet Brander instellen (zie pagina 15).
optimaal

F F9

Ventilator draait niet, ventilatortoerental niet bereikt.

F F9

Statusduur te lang, ventilator- Interne fout, ventilator kan Ventilator of branderautomaat verstart
de gewenste waarde niet vangen.
bereiken.

F F9

Afwijking ventilatortoerental

Luchtdrukbewaker 1 deLuchtdrukbewaker 1 vervangen,
fect, niet correct aangeslo- juist aansluiten of instellen
ten of ingesteld

Ventilator defect, kabels
defect of onderbroken

Ventilator defect, kabel ”a-ÖA” defect of onderbroken

Kabels controleren, evt. ventilator
vervangen.

Kabel controleren, eventueel kabel ”a-ÖA” of ventilator vervangen.
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Diagnose

Storingscodes (vervolg)
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Storingscodes (vervolg)
Storingscode
op het display

Gedrag van de installatie

Storingsoorzaak

Maatregel

F F9

Geen terugmelding van de
ventilator

Ventilator defect, externe
stroomtoevoer van de
ventilator niet aangesloten
of defect, kabel ”a-ÖA”
defect of onderbroken,
ventilator geblokkeerd
(eventueel door vreemd
voorwerp)

Kabel ”a-ÖA” controleren, externe
stroomtoevoer controleren, kabel
of ventilator vervangen, vreemd
voorwerp verwijderen.

F FA

Ventilator draait zonder
vraag, branderautomaat op
storing.

Ventilatorstilstand niet bereikt, kabel ”a-ÖA” defect,
ventilator defect, branderautomaat defect

Windinvloed op ventilator, rookgastrek en ventilator controleren, kabel ”a-ÖA” vervangen, ventilator
vervangen, branderautomaat vervangen.

F FB

Druk in de verbrandingskamer te hoog, branderautomaat op storing

Rookgas- of condensaatweg afgesloten

Rookgas- of condensaatweg controleren en eventueel reinigen.

Interne systeemfouten

Weergave op
het display

Gedrag van de installatie

Storingsoorzaak

Maatregel

F E5, F EC, F
Ed, F Fd, F FF

Fout in het bereik van de
branderautomaat

Interne systeemfout en
EMC

Branderautomaat ontgrendelen.
Wanneer de fout blijft optreden,
branderautomaat vervangen.

Diagnose

Als niet meer gegarandeerd kan worden dat het programma correct verloopt, treden interne systeemfouten
op.
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Storingen zonder storingsindicatie
Storing

Storingsoorzaak

Maatregel

Storingen bij de verbranding wegens pulsatie

Gasdebiet te hoog

Gasdebiet overeenkomstig het nominale vermogen
van de ketel instellen.

Luchttekort of luchtoverschot
Condenswaterstuwing in
de rookgasinstallatie

Condenswaterafvoer controleren.

Rookgastrek niet in orde

Rookgastrek en -systeem controleren.

Thermo-akoestiek / verbrandingsgeluiden

CO2-instelling niet correct,
luchttekort of luchtoverschot

Brander volgens de gegevens vanaf pagina 15 instellen.

CO2-gehalte te laag

Verkeerde instelling

Controleren of de brander op het juiste gastype is ingesteld, eventueel gasdiafragma vervangen (zie vanaf
pagina 10).
Brander volgens de gegevens vanaf pagina 15 instellen.

CO-vorming of brander
roet.

Luchttekort of luchtoverschot

Instelling corrigeren. Ventilatie van de installatieruimte
controleren.

Druk van de rookgasinstallatie gebrekkig

Rookgasinstallatie controleren.
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Storingen oplossen
Storingen zonder storingsindicatie (vervolg)
Storingsoorzaak

Maatregel

Vlam dooft tijdens de werking

Zeef aan ingangszijde van
de gascombiregelaar verontreinigd

Flens demonteren en zeef reinigen.

Rookgastemperatuur te
hoog

Gasdebiet te hoog

Gasdebiet overeenkomstig het nominale vermogen
van de ketel instellen. Toestand van de nageschakelde
verwarmingsoppervlakken van de ketel controleren,
eventueel reinigen.
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Diagnose

Storing
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Onderdelenlijsten
Overzicht van de modules
Voor de bestelling van onderdelen zijn de volgende
gegevens vereist:
■ Serienummer (zie typeplaatje A)
■ Module (uit deze onderdelenlijst)
■ Positienummer van het onderdeel in de module (uit
deze onderdelenlijst)

B

Onderdelen

A

D

C

Afb. 47
C Module isolatie
D Module overig
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A Typeplaatje
B Module ketel
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Onderdelenlijsten
Module ketel
0001

0004

0003

Afb. 48
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Onderdelen

0005
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Onderdelenlijsten
Module ketel (vervolg)
Onderdeel

0001

Rookgasdeksel CM2 met pakking

0003

Geurafsluiter

0004

Scharnierbeugel CM2

0005

Basisframe
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Onderdelen

Pos.
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Onderdelenlijsten
Module isolatie
0008

0007

0003
0006

0015

0015

0005
0016

0011

0004

0009
0014

0001

0010

0002
0012

0017

0018

0014

0006

Afb. 49
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Onderdelen

0013
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Onderdelenlijsten
Module isolatie (vervolg)
Onderdeel

0001

Voorplaat boven

0002

Voorplaat onder

0003

Achterplaat boven

0004

Achterplaat onder

0005

Zijplaat rechts voor en links achter

0006

Zijplaat links voor en rechts achter

0007

Bovenplaat rechts

0008

Bovenplaat links

0009

Regelingsplaat

0010

Isolatiemantel

0011

Isolatiemat achter

0012

Isolatiemat voor

0013

Afdekplaat rechts en links

0014

Logo Vitocrossal 200

0015

Kantbescherming

0016

Bevestigingsrail boven

0017

Bevestigingsrail onder

0018

Zijplaat rechts vooraan

0019

Bevestigingsdelen
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Onderdelen

Pos.
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Onderdelenlijsten
Module overig
0001
0002

0003

0004
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Onderdelen

Afb. 50
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Onderdelenlijsten
Module overig (vervolg)
Onderdeel

0001

Spuitbuslak vitozilver spuitbus 150 ml

0002

Lakstift vitozilver

0003

Montagehandleiding

0004

Servicehandleiding
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Onderdelen

Pos.

47

Overzicht van de onderdelen
Overzicht van de onderdelen brander
Gasbrander, type VMA III, 87 kW
A

U
T
S

B
C
R
Q
P

D

N

E

F

C

G

M
L

H
K
D

Afb. 51
A
B
C
D
E
F
G
H
K

Keteldeur
Ventilator
Weergave- en bedieningseenheid
Gasaansluitbuis
Gasafsluitkraan
Vlambeker
Ontstekingselektroden
Ionisatie-elektrode
Isolatieblok

L
M
N
P
Q
R
S
T
U

Gasbranderautomaat
Ontstekingseenheid
Aanzuigadapter voor gesloten werking (optioneel)
Gasdrukbewaker
Gascombiregelaar
Venturi-mengbuis
Luchtdrukbewaker 1
Starthulpklep
Luchtdrukbewaker 2
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Functies

E
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Overzicht van de onderdelen
Overzicht van de onderdelen brander (vervolg)
Gasbrander, type VMA III, 115 tot 311 kW
A

T

B

C
D

E

S

F
R

G

Q

H

D
P

K

N
L
M
F

G

A
B
C
D
E
F
G
H
K

Keteldeur
Luchtdrukbewaker 1
Ventilator
Weergave- en bedieningseenheid
Gascombiregelaar
Gasaansluitbuis
Gasafsluitkraan
Vlambeker
Ontstekingselektroden

Functies

Afb. 52
Ionisatie-elektrode
Isolatieblok
Gasbranderautomaat
Ontstekingseenheid
Smoorbox
Aanzuigadapter voor gesloten werking (bij 115,
142 en 186 kW)
S Venturi-mengbuis
T Luchtdrukbewaker 2

L
M
N
P
Q
R
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Niet afgebeeld: starthulpklep voor 142 en 186 kW en
draaischuifklep voor 246 en 311 kW.
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Beschrijving van de werking
Luchtdrukbewaker
Functie ventilatordrukbewaking (LDW1)
A

B
Afb. 53
De schakelgrens van de luchtdrukbewaker 1 (LDW1)
wordt in alle ventilatoropstartfasen bewaakt en in de
modulerende brandermodus gecontroleerd. Hiermee
wordt onder andere een minimale voorventilatie veiliggesteld.
De luchtdrukbewaker A veroorzaakt op de branderautomaat in de volgende situaties een uitschakeling
wegens storing:

Als de ruststandcontrole na circa 5 minuten niet succesvol was.
■ Wanneer in de voorventilatiefase de luchtdruk buiten
het toegelaten bereik ligt (tolerantieperiode circa 5
minuten).
■ Wanneer in de regelwerking de luchtdrukbewaker
uitvalt of de luchtdruk buiten het toegestane bereik
ligt.
De uitschakeling wegens storing wordt met de storingsindicaties ”F F5” en ”F F7” in het display van de
branderautomaat (zie pagina 30) aangegeven. De uitschakeling wegens storing wordt verholpen door op
ontgrendelingstoets B te drukken.
■

Brandervermogen in kW

Instelwaarde LDW1 in mbar (Pa)
87

0,5 ↓ (50)

115
142
186

1 ↓ (100)

246
311

Functie verbrandingskamerbewaking (LDW2)
C

Wanneer in de voorventilatiefase, in de regelmodus
of in de naventilatiefase na twee pogingen de druk in
de verbrandingskamer buiten het toegestane bereik
ligt.
De uitschakeling wegens storing wordt met de storingsindicaties ”F FB” in het display van de branderautomaat (zie pagina 30) aangegeven. De uitschakeling
wegens storing wordt verholpen door op ontgrendelingstoets B te drukken.

■

B
Afb. 54

Instelwaarde LDW2 in mbar (Pa)
87

115
142

Om de druk in de verbrandingskamer te bewaken,
wordt de schakelgrens van de luchtdrukbewaker 2
(LDW2) in alle bedrijfsfasen (uitgezonderd veiligheidsen stabiliseringstijd) bewaakt.
De luchtdrukbewaker C veroorzaakt op de branderautomaat in de volgende situaties een uitschakeling
wegens storing:

186

5 ↑ (0,5)

246
311
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Functies

Brandervermogen in kW
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Beschrijving van de werking
Luchtdrukbewaker (vervolg)
Ventilator voor brander 115 tot 311 kW

A

Afb. 55
A Aansluitnippel met schroef
■

5677 679 NL

Functies

■

Bij 142 en 186 kW schroef uitdraaien, aansluitkabel
aansluiten. Op dichtheid controleren.
Bij 115, 246 en 311 kW schroef in aansluitnippel
vastdraaien. Op dichtheid controleren.
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Aansluitschema's
Aansluitschema van de branderautomaat

Afb. 56
A Branderautomaat VUC 310
H Ventilatormotor met PWM-aansturing en terugmel-

ding

M Gasdrukbewaker 1
N Luchtdrukbewaker 2
T Weergave- en bedieningseenheid

5677 679 NL

Aanhangsel

L Luchtdrukbewaker 1
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Aansluitschema's
Aansluitschema van de branderautomaat (vervolg)

Afb. 57
Voorzekering
Voorzekering
Veiligheidstemperatuurbegrenzer
Temperatuurregelaar
Bedrijfsurenteller modulatie
Storingsmelding
Netschakelaar

5677 679 NL

F1
F2
F6
F7
H1
H2
S1

Aanhangsel

Branderautomaat VUC 310
Vlambewaker met ionisatiestroom
Regeling Vitotronic
Servoaandrijving voor draaischuifklep of 2/2-wegmagneetklep
E Ontstekingseenheid
F Brandstofklep BV1
U Smoorbox
A
B
C
D
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Eisen aan de waterkwaliteit
Eisen aan de waterkwaliteit
Opmerking
Onze garantie is niet van toepassing als niet aan de
hierna genoemde vereisten wordt voldaan.
De garantie geldt niet voor waterschade en schade als
gevolg van ketelsteenvorming.

Voorkomen van schade door ketelsteenvorming
Er moet worden voorkomen dat zich te veel ketelsteen
(calciumcarbonaat) op de verwarmingsoppervlakken
afzet. Voor verwarmingsinstallaties met bedrijfstemperaturen tot 100 °C geldt de VDI-richtlijn 2035 blad
1 ”Voorkomen van schade in warmwater-verwarmingsinstallaties - ketelsteenvorming in tapwater- en warmwater-verwarmingsinstallaties” met de volgende richtwaarden. Zie ook toelichtingen in de originele tekst van
de richtlijn.

Totaal vermogen
kW

Som aardalkaliën
mol/m3

°dH

≤ 50

≤ 3,0

≤ 16,8

> 50 tot ≤ 200

≤ 2,0

≤ 11,2

> 200 tot ≤ 600

≤ 1,5

≤ 8,4

> 600

< 0,02

< 0,11

Bij de richtwaarden wordt van de volgende voorwaarden uitgegaan:
■ De som van de totale hoeveelheid vul- en bijvulwater
tijdens de levensduur van de installatie overschrijdt
niet het drievoudige van de waterinhoud van de verwarmingsinstallatie.
■ Het specifieke installatievolume is lager dan
20 liter/kW vermogen. Bij installaties met meerdere
ketels moet daarbij het vermogen van de kleinste
ketel worden ingezet.
■ Alle maatregelen ter voorkoming van corrosie aan de
waterzijde volgens VDI 2035 blad 2 zijn getroffen.

■

■

Bij installaties > 50 kW moet voor de registratie van
de hoeveelheid vul- en bijvulwater een watermeter
worden ingebouwd. De bijgevulde waterhoeveelheden en de waterhardheid moeten in de onderhoudschecklisten van de verwarmingsketel worden ingevuld.
Bij installaties met een specifiek installatievolume
groter dan 20 l/kW vermogen moeten de eisen van
de volgende hogere groep voor het totale verwarmingsvermogen (zie tabel) worden toegepast. Bij
installaties met meerdere ketels moet daarbij het vermogen van de kleinste ketel worden ingezet. Bij ernstige overschrijdingen (> 50 l/kW) moet worden onthard tot de som van aardalkaliën ≤ 0,02 mol/m3
bereikt is.

Bedrijfsinstructies:
■ Bij uitbreidings- en reparatiewerkzaamheden mogen
alleen de absoluut noodzakelijke gedeelten worden
afgetapt.
■ Filters, vuilvangers of andere reinigings- of afscheidingsinrichtingen in het verwarmingswatercircuit
moeten na de eerste of een nieuwe installatie vaker
gecontroleerd, gereinigd en gebruikt worden. Later
naar behoefte afhankelijk van de waterbehandeling
(bijvoorbeeld bij hardheid) controleren en onderhouden.
■ Als de verwarmingsinstallatie met volledig onthard
water wordt gevuld, zijn bij de inbedrijfstelling geen
verdere maatregelen nodig.
Als de verwarmingsinstallatie niet met volledig onthard water, maar met water volgens de eisen in
bovenstaande tabel wordt gevuld, moet bij de inbedrijfstelling bovendien met het volgende rekening worden gehouden:
5677 679 NL
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Bij verwarmingsinstallaties met de volgende gegevens
moeten het vul- en bijvulwater worden onthard:
■ De som van de aardalkaliën in het vul- en bijvulwater
ligt boven de richtwaarde.
■ Houd rekening met grotere hoeveelheden vul- en bijvulwater.
■ Het specifieke installatievolume is hoger dan
20 liter/kW vermogen. Bij installaties met meerdere
ketels moet daarbij het vermogen van de kleinste
ketel worden ingezet.

Totale hardheid
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Eisen aan de waterkwaliteit (vervolg)

■

■

De inbedrijfstelling van een installatie moet trapsgewijs bij een hoog verwarmingswaterdebiet plaatsvinden, beginnend met het laagste vermogen van de
ketel. Daarmee wordt plaatselijke concentratie van
kalkafzetting op de verwarmingswateroppervlakken
van de verwarmingsketel vermeden.
Bij installaties met meerdere ketels moeten alle
ketels gelijktijdig in bedrijf worden gesteld, zodat de
totale kalkhoeveelheid niet op het warmteoverdrachtsoppervlak van slechts één ketel komt.
Als aan de waterzijde maatregelen nodig zijn, moet
de inbedrijfstelling al bij de eerste vulling van de verwarmingsinstallatie met behandeld water plaatsvinden. Dat geldt ook voor elke nieuwe vulling,
bijvoorbeeld na reparaties of uitbreiding van de
installatie en voor al het toegevoegde water.

Als deze aanwijzingen worden gerespecteerd, wordt
de vorming van kalkafzettingen op de verwarmingsoppervlakken geminimaliseerd.
Bij niet naleving van de VDI-richtlijn 2035 kunnen
schadelijke kalkafzettingen ontstaan. De levensduur
van de ingebouwde verwarmingsapparaten is dan
meestal reeds beperkt. Het verwijderen van de kalkafzettingen kan een optie zijn voor het herstel van de
juiste werking.
Deze maatregel moet door een gespecialiseerd bedrijf
worden uitgevoerd. De verwarmingsinstallatie dient
vóór de hernieuwde inbedrijfstelling op schade te worden onderzocht. Om te voorkomen dat er opnieuw
overmatig kalksteen wordt gevormd, dienen de foutieve bedrijfsparameters te worden gecorrigeerd.
Vermijding van schade door corrosie aan de waterzijde
De corrosiebestendigheid van de in verwarmingsinstallaties en warmtegeneratoren gebruikte ijzerlegeringen
aan de verwarmingswaterzijde berust op de afwezigheid van zuurstof in het verwarmingswater. De zuurstof
die bij de eerste en latere vullingen met het water in de
verwarmingsinstallatie terechtkomt, reageert met de
materialen van de installatie zonder schade te veroorzaken.
De karakteristieke zwarte kleur van het water na enige
bedrijfstijd geeft aan dat er geen vrije zuurstof meer
aanwezig is. De technische regels, vooral die van de
VDI-richtlijn 2035-2, schrijven daarom voor verwarmingsinstallaties zodanig te ontwerpen en te gebruiken
dat de voortdurende toetreding van zuurstof in het verwarmingswater niet mogelijk is.

Gesloten installaties, bijv. met expansievaten, bieden
bij de juiste grootte en systeemdruk een goede
bescherming tegen het binnendringen van zuurstof uit
de lucht. De druk moet overal in de verwarmingsinstallatie, ook aan de zuigzijde van de pomp, en bij elke
bedrijfssituatie boven de druk van de plaatselijke
atmosfeer liggen. De voordruk van het expansievat
moet minstens bij het jaarlijkse onderhoud worden
gecontroleerd. Het gebruik van gasdoorlatende onderdelen, bijv. diffusie-open kunststofleidingen in vloerverwarmingen, moet vermeden worden. Als deze toch
worden gebruikt, moet een systeemscheiding worden
aangebracht. Deze moet het door de kunststofbuizen
stromende water door middel van een warmtewisselaar van corrosiebestendig materiaal van de andere
verwarmingscircuits, bijv. van de warmtegenerator,
scheiden.
Bij een corrosietechnisch gesloten warmwater-verwarmingsinstallatie die aan bovengenoemde punten voldoet, zijn geen extra beschermende corrosiemaatregelen nodig. Als het gevaar toch bestaat dat zuurstof binnendringt, kunnen extra beschermende maatregelen
worden genomen, bijvoorbeeld door toevoegen van
een zuurstofbindmiddel als natriumsulfiet (5 - 10 mg/l
in overschot). De pH-waarde van het verwarmingswater moet 8,2 - 9,5 bedragen.
Als onderdelen van aluminium aanwezig zijn, gelden
hiervan afwijkende voorwaarden.
Als chemicaliën tegen corrosie worden gebruikt, adviseren wij een verklaring van geen bezwaar voor het
ketelmateriaal en het materiaal van de overige onderdelen van de verwarmingsinstallatie te laten afgeven
door de producent van deze chemicaliën. Bij vragen
over de waterbehandeling contact opnemen met een
gespecialiseerd bedrijf.
Meer gedetailleerde informatie kunt u in de VDI-richtlijn
2035-2 en EN 14868 vinden.

Aanhangsel

■
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De toetreding van zuurstof kan tijdens het bedrijf
alleen plaatsvinden:
■ via doorstroomde open expansievaten
■ door onderdruk in de installatie
■ via gasdoorlatende onderdelen
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Protocollen
Protocollen
Protocol vulwater
Vulwater

Toegevoegd water

Meterstand

Totaal watervolume

m3

m3

m3

m3

datum

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Max. vulhoeveelheid: ...........................m3

pH-waarde
Ketelwater

Waterbehandeling
Product
Doseerhoeveelheid

datum

De pH-waarde moet tussen 8,2 en 9,5 liggen.
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Protocol waterkwaliteit
Totale hardheid
Voedingswater
Ketelwater

Protocollen
Protocollen (vervolg)
Instelwaarden en meetwaarden
Eerste inbedrijfstelling
Rustdruk

Onderhoud/service

mbar
kPa

Aansluitdruk (dynamische druk)
= bij aardgas E

mbar

= bij aardgas LL

mbar

kPa
kPa
Gastype aankruisen.
Kooldioxidegehalte CO2
■

bij hoogste nominale ver- gemeten
mogen
ingesteld

Vol.-%

gemeten

Vol.-%

ingesteld

Vol.-%

bij hoogste nominale ver- gemeten
mogen
ingesteld

Vol.-%

bij laagste nominale vermogen

gemeten

Vol.-%

ingesteld

Vol.-%

Koolmonoxidegehalte
CO

gemeten

ppm

ingesteld

ppm

Rookgastemperatuur
(bruto)

gemeten

°C

ingesteld

°C

■

bij laagste nominale vermogen

Vol.-%

Zuurstofgehalte O2
■

■

Ionisatiestroom
■ bij hoogste nominale vermogen
■ bij laagste nominale vermogen

μA
μA

gemeten

hPa

ingesteld

hPa

5677 679 NL
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Pompdruk

Vol.-%
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Technische gegevens
Technische gegevens
Technische gegevens
Nominale warmtevermogen
TV/TR = 50/30
TV/TR = 80/60

kW
kW

29 - 87
27 - 80

38 - 115
35 - 105

47 - 142
43 - 130

62 - 186
56 - 170

82 - 246
75 - 225

104 - 311
95 - 285

Nominale belasting

kW

82

108

134

175

232

293

Product-ID-nummer

CE-0085 BQ 0021

Toegest. gebruikstemperatuur
Toegestane aanvoertemperatuur
(= veiligheidstemperatuur)

°C
°C

95
110

95
110

95
110

95
110

95
110

95
110

Toegel. werkingsdruk max.

bar
MPa

6
0,6

6
0,6

6
0,6

6
0,6

6
0,6

6
0,6

Toegel. werkingsdruk min.

bar
MPa

0,5
0,05

0,5
0,05

0,5
0,05

0,5
0,05

0,5
0,05

0,5
0,05

Testdruk

bar
MPa

7,8
0,78

7,8
0,78

7,8
0,78

7,8
0,78

7,8
0,78

7,8
0,78

Afmetingen ketellichaam
Lengte
Breedte
Hoogte

mm
mm
mm

1260
660
1178

1260
660
1178

1260
660
1178

1270
760
1277

1270
760
1277

1270
760
1277

Totale afmetingen
Lengte
Breedte
Hoogte

mm
mm
mm

1766
816
1350

1766
816
1350

1766
816
1350

1791
916
1450

1791
916
1450

1791
916
1450

Afmetingen fundatie
Lengte
Breedte
Hoogte

mm
mm
mm

1200
800
100

1200
800
100

1200
800
100

1200
800
100

1200
800
100

1200
800
100

308

308

318

376

382

402

210

210

220

261

267

287

225

225

221

306

292

279

50
50
50
1¼
1
20

50
50
50
1¼
1
20

50
50
50
1¼
1
20

65
65
50
1¼
1
20

65
65
50
1¼
1
20

65
65
50
1¼
1
20

Gewicht
Totaal gewicht
kg
■ Verwarmingsketel met brander,
isolatie en ketelcircuitregeling
Nettogewicht (= vergunning)
kg
l

Aansluitingen
Ketelaanvoer
Ketelretour
Veiligheidsaansluiting
Veiligheidsklep
Aftap
Sifon met condenswaterafvoer

PN 6 DN
PN 6 DN
PN 6 DN
R
R
mm
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Waterinhoud
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Technische gegevens
Technische gegevens (vervolg)
Nominale warmtevermogen
TV/TR = 50/30
TV/TR = 80/60
Rookgaswaarden*2
Temperatuur (bij retourtemperatuur van 30 °C)
■ Bij nominaal vermogen
■ Bij deellast
Temperatuur (bij retourtemperatuur van 60 °C)
Massastroom (bij aardgas)
■ Bij nominaal vermogen
■ Bij deellast
Beschikbare opvoerdruk
bij de rookgasaansluiting*3
Rookgasaansluiting

kW
kW

29 - 87
27 - 80

38 - 115
35 - 105

47 - 142
43 - 130

62 - 186
56 - 170

82 - 246
75 - 225

104 - 311
95 - 285

45
35
75

45
35
75

45
35
75

45
35
75

45
35
75

45
35
75

kg/h
kg/h
Pa
mbar

127
42
70
0,7

166
55
70
0,7

205
69
70
0,7

269
90
70
0,7

356
119
70
0,7

451
150
70
0,7

DN
mm

150
160

150
160

150
160

200
200

200
200

200
200

70

70

70

70

70

70

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,3

0,3

VMA III-1 VMA III-2 VMA III-3 VMA III-4 VMA III-5

VMA III-6

°C
°C
°C

Opvoerdruk aan de rookgasaan- Pa
sluiting
mbar
Productwaarden conform
EnEV
Normrendement
Bij verwarmingssysteemtemperatuur 40/30 °C
Bij verwarmingssysteemtemperatuur 75/60 °C

%

tot 98 (Hs) / 109 (Hi)

%

tot 96 (Hs) / 106 (Hi)

Stand-by verlies qB,70

%

0,6

0,5

0,4

0,4

MatriX-stralingsbrander
Brandertype
Spanning

V

230

230

230

230

230

230

Frequentie

Hz

50

50

50

50

50

50

vermogensopname
■ Hoogste nominale vermogen
■ Laagste nominale vermogen
■ Modulatiebereik

W
W
%

75
25
33-100

140
40
33-100

185
45
33-100

270
45
25-100

330
50
33-100

385
55
33-100

Afmetingen
Lengte
Totale lengte
Lengte met branderkap
Breedte
Hoogte

mm
mm
mm
mm
mm

450
595
510
550
480

450
595
510
550
480

450
595
510
550
480

450
595
510
550
480

450
595
510
550
480

450
595
510
550
480

kg

27.5

32

32.5

33

33.5

35.5

Totaal gewicht (met branderkap
en combinatiearmatuur)

5677 679 NL

*2

*3

Rekenwaarden voor uitvoering van de rookgasinstallatie volgens EN 13384 gebaseerd op 10 % CO2 bij aardgas.
Rookgastemperaturen als gemeten brutowaarden bij 20 °C verbrandingsluchttemperatuur.
De cijfers voor gedeeltelijke belasting gelden voor 33 % van het nominale vermogen. Bij afwijkende deellast (afhankelijk
van het gebruik van de brander) moet het rookgasdebiet opnieuw worden berekend.
Bij gebruik van de Vitocrossal 200 op vochtbestendige schoorstenen mag de opvoerdruk max. 0 Pa bedragen.
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Technische gegevens (vervolg)
Brandertype

VMA III-1 VMA III-2 VMA III-3 VMA III-4 VMA III-5

Gasaansluitdruk

mbar
kPa

Gasaansluiting

R

VMA III-6

20
2

20
2

20
2

20
2

20
2

20
2

1

1

1

1

1¼

1¼

Toewijzing MatriX-stralingsbrander
Nominaal vermogen verwarmingsketel
TV/TR = 50/30 °C
kW

29-87

38-115

47-142

47-186

82-246

104-311

TV/TR = 80/60 °C

27-80

36-105

43-130

43-170

75-225

95-285

VMA III-1 VMA III-2 VMA III-3 VMA III-4 VMA III-5

VMA III-6

kW

Brandertype

Afmetingen gasdiafragma (aardgas E) voor 87 kW

Nominale vermogen

Afmeting a
mm
87 kW

a

10.7

a

Afb. 58
Afmetingen gasdiafragma (aardgas E) voor 115 tot
311 kW

a

Nominale vermogen

Afmeting a
mm
115 kW

12.9

142 kW

12.9

186 kW

16.0

246 kW

15.7

311 kW

16.8

a
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Definitieve buitenbedrijfstelling
Definitieve buitenbedrijfstelling en verwijdering
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De producten van Viessmann kunnen gerecycleerd
worden. Componenten en bedrijfsstoffen van uw verwarmingsinstallatie horen niet thuis in het huisvuil.
Voor de buitenbedrijfstelling de installatie spanningsvrij
schakelen en de componenten evt. laten afkoelen.
Alle componenten moeten deskundig verwijderd worden.
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Schriftelijke verklaringen
Conformiteitsverklaring
Vitocrossal 200, type CM2, 87 tot 311 (80 tot 285) kW met ketelcircuitregeling Vitotronic en MatriX-stralingsbrander

92/42/EEG
2014/35/EU
2014/30/EU
90/396/EEG
2009/142/EG
2011/65/EU
2009/125/EG
2010/30EU
811/2013
813/2013

Warmwaterverwarmingsketel
Laagspanningsrichtlijn
EMC-richtlijn
Gasverbruikinrichtingen
Richtlijn inzake gastoestellen
RoHS II
Richtlijn Ecodesign
Kaderrichtlijn inzake vermelding van het energieverbruik
EU-verordening "Energie-efficiëntielabel"
EU-verordening "Energie-efficiëntie-eisen"

Toegepaste normen:
EN 3033: 1998 + A2: 2004 + (01.10.2004)
EN 676: 2003 + A2: 2008
EN 15417: 2006
EN 15420: 2011
EN 50090-2-2
EN 55014-1: 2011
EN 55014-2: 2015

EN 60335-1: 2012 + A11: 2014
EN 60335-2-102: 2006 + A1: 2010
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2013
EN 62233: 2008

Overeenkomstig de bepalingen van de volgende richtlijnen wordt dit product met

Allendorf, 19 juli 2016

gekenmerkt:

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

ppa. Manfred Sommer
Bij de energetische keuring van verwarmings- en luchtbehandelinginstallaties conform DIN V 4701-10, zoals vereist door de Duitse EnEV-voorschriften, kan bij de bepaling van de installatiewaarden voor het product
Vitocrossal 200, type CM2, worden uitgegaan van de productwaarden die bij de Europese typehomologatie
overeenkomstig de rendementsrichtlijn zijn bepaald (zie tabel Technische gegevens).
Dit product voldoet aan de vereisten van de rendementsrichtlijn (92/42/EEG) voor HR-ketels.
Deze verwarmingsketel voldoet aan de eisen van het geldende TRD-reglement.

Verklaring van de fabrikant volgens 1. BImSchV
Wij, Viessmann Werke GmbH& Co KG, D-35107 Allendorf, bevestigen dat het product, Vitocrossal 200,
type CM2, 87 tot 311 (80 tot 285) kW met MatriX-stralingsbrander aan de volgende door de 1e BImSchV
vereiste voorwaarden voldoet:
■ De NOx-grenswaarden volgens §6(1).
■ Het rookgasverlies van maximaal 9 % volgens § 10 (1).
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Wij, Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het volgende product in overeenstemming is met de bepalingen van de volgende richtlijnen en verordeningen:

Schriftelijke verklaringen
Verklaring van de fabrikant volgens 1. BImSchV (vervolg)

Allendorf, 19 juli 2016

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
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ppa. Manfred Sommer
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