Servicehandleiding

VIESMANN

voor de installateur

Vitocrossal
type CI
Installatie met 1 ketel: 80 tot 318 kW
Duo-ketel: 240 tot 636 kW
HR-gasketel met MatriX-cilinderbrander
Open en gesloten

■
■

VITOCROSSAL
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10/2018

Bewaren a.u.b.!

Veiligheidsvoorschriften
Veiligheidsinstructies
Volg deze veiligheidsvoorschriften nauwkeurig
op ter voorkoming van lichamelijk letsel en
materiële schade.
Toelichting bij veiligheidsvoorschriften
Gevaar
Dit teken waarschuwt voor persoonlijk letsel.

!

Opmerking
Gegevens met het woord "Opmerking" bevatten aanvullende informatie.

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

Doelgroep
Deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor erkende
installateurs.

■

■
■

Werkzaamheden aan gasinstallaties mogen alleen
door erkende en bevoegde installateurs worden uitgevoerd.
Elektrische werkzaamheden mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd.
De eerste inbedrijfstelling moet door de fabrikant van
de installatie of een door de fabrikant aangewezen
installateur worden uitgevoerd.

In aanmerking te nemen voorschriften
■
■
■

de ARBO voorschriften,
de wettelijke milieuvoorschriften,
EN, NEN, VEWIN voorschriften, het bouwbesluit en
eventuele lokale voorschriften.

Veiligheidsinstructies voor werkzaamheden aan de installatie
Werkzaamheden aan de installatie
■
■

■
■

Bij gas als brandstof de gasafsluitkraan sluiten en
beveiligen tegen onbedoeld openen.
Installatie spanningsvrij schakelen, bijv. aan de
afzonderlijke zekering of een hoofdschakelaar, en op
aanwezige spanning controleren.
De installatie tegen opnieuw inschakelen beveiligen.
Bij alle werkzaamheden geschikte persoonlijke
beschermende uitrusting dragen.

Opgelet
Door elektrostatische ontlading kunnen elektronische modules worden beschadigd.
Voor de werkzaamheden geaarde objecten, bijv.
verwarmings- of waterbuizen, 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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Gevaar
Hete oppervlakken en media kunnen brandwonden veroorzaken.
■ Het toestel voor onderhouds- en servicewerkzaamheden uitschakelen en laten afkoelen.
■ Hete oppervlakken aan de verwarmingsketel,
de brander, het rookgassysteem en de buizen
niet aanraken.

!
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Veiligheidsvoorschriften
Veiligheidsinstructies (vervolg)
Extra componenten, reserveonderdelen en slijtagegevoelige onderdelen

!

Opgelet
Reserveonderdelen en slijtagegevoelige onderdelen die niet met de installatie zijn getest, kunnen de werking nadelig beïnvloeden. De montage van componenten die niet zijn toegestaan,
evenals wijziging en ombouw zonder toestemming, kunnen de veilige werking nadelig beïnvloeden en de garantie beperken.
Bij vervanging uitsluitend originele onderdelen
van Viessmann of door Viessmann goedgekeurde onderdelen gebruiken.

Veiligheidsinstructies voor de werking van de installatie
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.
■ Gasafsluitkraan 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.
Wat te doen bij een rookgasgeur
Gevaar
Rookgas kan levensbedreigende vergiftiging
veroorzaken.
■ Verwarmingsinstallatie buiten bedrijf stellen.
■ Installatieplaats ventileren.
■ Deuren naar woonruimtes sluiten om een verspreiding van het rookgas te voorkomen.
Wat te doen bij wateruittrede uit het toestel
Gevaar
Als water uit het toestel komt, bestaat gevaar
voor elektrische schokken.
Verwarmingsinstallatie aan de externe scheidingsinrichting uitschakelen (bijv. zekeringskast,
stroomverdeling)

Gevaar
Het contact met condenswater kan de gezondheid schaden.
Condenswater niet met huid en ogen in aanraking brengen en niet inslikken.
Rookgasinstallaties en verbrandingslucht
Zorg ervoor dat rookgasinstallaties vrij zijn en niet
gesloten kunnen worden, bijv. door opgehoopt condenswater of invloeden van buiten uit.
Permanente condenswaterafvoer via windbeschermingsinrichting vermijden.
Zorg voor voldoende aanvoer van verbrandingslucht.
Installatiebeheerders erop wijzen dat latere wijzigingen
aan de bouwkundige situatie niet toegelaten zijn (bijv.
verplaatsen van leidingen, bekledingen of scheidingswanden).
Gevaar
Ondichte of verstopte rookgasinstallaties of
onvoldoende aanvoer van verbrandingslucht
veroorzaken levensgevaarlijke vergiftigingen
door koolmonoxide in het rookgas.
Een onberispelijke werking van de rookgasinstallatie garanderen. Openingen voor de aanvoer van verbrandingslucht mogen niet vergrendelbaar zijn.
Afzuigtoestellen
Bij gebruik van toestellen met afvoer naar de buitenlucht (afzuigkap, afzuigtoestel, airconditioning, enz.)
kan door de afzuiging een onderdruk ontstaan. Bij
gelijktijdige werking met de verwarmingsketel kan
terugstroming van het rookgas ontstaan.
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Gevaar
Als water uit het toestel komt, bestaat gevaar
voor brandwonden.
Heet verwarmingswater niet aanraken.

Condensleidingen
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Veiligheidsvoorschriften
Veiligheidsinstructies (vervolg)
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Gevaar
Gelijktijdige werking van de verwarmingsketel
met toestellen met luchtafvoer naar de buitenlucht kan door terugstroming van rookgas
levensgevaarlijke vergiftigingen veroorzaken.
Vergrendelingsschakeling inbouwen of door
geschikte maatregelen voor voldoende aanvoer
van verbrandingslucht zorgen.
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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 bedieningshandleiding. Het is uitsluitend voorzien voor de verwarming
van verwarmingswater van tapwaterkwaliteit.
Gebruik van het toestel conform de regelgeving impliceert dat een stationaire installatie in combinatie met
installatiespecifiek toegelaten componenten werd uitgevoerd.

Ieder ander gebruik moet door de fabrikant per geval
worden goedgekeurd.
Verkeerd gebruik van het toestel resp. ondeskundige
bediening (bijv. wanneer de gebruiker het toestel
opent) is verboden en leidt tot aansprakelijkheidsuitsluiting. Van verkeerd gebruik is sprake wanneer de
functie volgens de regelgeving van componenten in
het verwarmingssysteem wordt gewijzigd (bijvoorbeeld
door het afsluiten van rookgas- en toevoerluchtwegen).
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Het gebruik in bedrijven of industrie voor een ander
doel dan voor het verwarmen van gebouwen of van
tapwater geldt als niet volgens de voorschriften.
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Informatie

Vitocrossal, type CI, 80 tot 318 kW met toegelaten
werkingsdruk 6 bar (0,6 MPa).
HR-ketel voor aardgas E, L en LL, met modulerende
MatriX-cilinderbrander. MatriX-cilinderbrander met verbrandingsregeling Lambda Pro Control
Als duo-ketel bevinden zich telkens 2 Vitocrossal, type
CI in een behuizing. Warmtevermogens van de duoketel 240 tot 636 kW.

Opmerking
Bij duo- en meerketelinstallaties cascaderegeling conform prijslijst gebruiken.

Informatie over de duo-ketel
De werkzaamheden voor de eerste ingebruikneming,
de inspectie en het onderhoud zijn aan de individuele
ketel weergegeven. Bij de duo-ketel moeten de werkzaamheden telkens aan beide ketels worden uitgevoerd. De afbeeldingen zijn daarom gedeeltelijk afwijkend.
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Informatie

Productinformatie
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Stappen - 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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•

•
•
•
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•
•
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•
•
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24. Alle verwarmings- en tapwateraansluitingen op lekkage controleren
25. Veiligheidskleppen op werking controleren
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27. Elektrische aansluitingen op vastzitten controleren
28. Alle gasgeleidende onderdelen bij werkdruk op dichtheid controleren....................... 29
29. Verbrandingskwaliteit controleren................................................................................... 29
30. Luchttoevoeropeningen van installatieruimte controleren (alleen bij open werking)
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•
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Verwarmingsinstallatie vullen en luchttoevoer controleren

!
■
■
■
■

■

Opgelet
Ongeschikt vulwater bevordert afzettingen en
corrosievorming. Corrosie kan schade aan de
verwarmingsketel veroorzaken.
Alleen geschikt vulwater gebruiken.
De verwarmingsinstallatie vóór het vullen grondig
spoelen.
Eisen aan de waterkwaliteit, zie pagina 120.
Uitsluitend met water van tapwaterkwaliteit vullen.
Vulwater moet conform de eisen van VDI 2035 onthard worden, bijv. met een kleine onthardingsinstallatie voor verwarmingswater.Zie eisen aan de waterkwaliteit pagina 122.
Prijslijst Visoset
Aan het vulwater kan een speciaal voor verwarmingsinstallaties geschikt antivriesmiddel worden
toegevoegd. De geschiktheid moet door de fabrikant
van het antivriesmiddel aangetoond worden, aangezien anders beschadigingen aan afdichtingen en
membranen alsook geluiden tijdens het stoken kunnen optreden.
Voor hierdoor optredende schade en volgschade kan
Viessmann niet aansprakelijk worden gesteld.

3. Eventueel aanwezige terugslagkleppen openen.
4. Verwarmingsinstallatie met water vullen en ontluchten tot de vuldruk 0,1 tot 0,2 bar (10 tot
20 kPa) groter is dan de voordruk van het expansievat.
Toegel. werkdruk: 6 bar (0,6 MPa)
Minimale werkdruk: 0,5 bar (50 kPa)
Opmerking
De minimale werkdruk is vereist voor een veilige
werking.
5. Vulhoeveelheid, waterhardheid en pH-waarde in
de tabel op pagina 122 noteren.
Opmerking
”Eisen aan de waterkwaliteit” op pagina 120 respecteren.
6. De terugslagkleppen weer naar de werkingsstand
terugzetten.

1. Controleren of de luchttoevoer geopend is.
2. De voordruk van het expansievat bij een koude
installatie controleren.
Opmerking
Als de voordruk van het expansievat lager is dan
de statische druk van de installatie: stikstof bijvullen tot de voordruk 0,1 tot 0,2 bar (10 tot 20 kPa)
groter is dan de statische druk van de installatie.
De statische druk komt overeen met de statische
hoogte.

Elektrische netaansluiting controleren

Taalkeuze (indien vereist)
Alleen bij regeling voor weersafhankelijke werking
Bij de eerste inbedrijfstelling verschijnen de begrippen
in het Duits (toestand bij levering).

4. Met / gewenste taal instellen.

Uitgebreid menu:
1. å

3. ”Taal”
10
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2. ”Instellingen”

Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Taalkeuze (indien vereist) (vervolg)

Sprache
Deutsch

ç
DE ê

Bulgarski

BG ê

Cesky

CZ ê

Dansk

DK ê

Wählen mit

(

Afb. 1

Tijd en datum instellen (indien vereist)
Alleen bij regeling voor weersafhankelijke werking
Bij de eerste inbedrijfstelling of na langdurige stilstand
(ca. 18 dagen) moeten de tijd en datum opnieuw worden ingesteld.
1. å
2. ”Instellingen”

4. Actuele tijd en datum instellen.
Opmerking
Als de tijd en datum ingesteld zijn, controleert de regeling automatisch de functie van de rookgastemperatuursensor. Op het display verschijnt: ”Controle rookgastemp. sensor” en ”Actief”.

3. ”Tijd / datum”

Verwarmingscircuits aanduiden
Alleen bij regeling voor weersafhankelijke werking
In de toestand bij levering worden de verwarmingscircuits als ”V.circuit 1”, ”V.circuit 2”, ”V.circuit ...”
(indien aanwezig) aangeduid.
De installatiegebruiker kan de verwarmingscircuits
voor de duidelijkheid een specifieke naam geven.

Namen voor verwarmingscircuits invoeren:
Bedieningsaanwijzing

Gastype controleren
1. Gastype en Wobbe-index navragen bij de gasleverancier.
2. Gastype in protocol op pagina 122 opnemen.
Opmerking
Dit toestel is ontworpen voor de toestelcategorieën E
en K en voor het gebruik van G– en G+ verdeelgassen
volgens de specificaties conform NTA 8837: 2012 bijlage D.
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De verwarmingsketel is uitgerust met een elektronische verbrandingsregeling die de brander overeenkomstig de aanwezige gaskwaliteit op een optimale
verbranding instelt.
■ Bij de werking met aardgas is daarom voor het volledige Wobbe-indexbereik geen omschakeling nodig.
De verwarmingsketel kan in het Wobbe-indexbereik
van 9,5 tot 15,2 kWh/m3 (34,2 tot 54,7 MJ/m3) worden gebruikt.
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Voorplaat verwijderen
1. Voorplaat bovenaan lichtjes naar voren kantelen.
2. Borgschroeven uitdraaien tot de voorplaat verwijderd kan worden.

2.

1.

3.

Afb. 2

Functieverloop en mogelijke storingen
Displayweergave
nee

Warmteaanvraag door regeling

Maatregel
Gewenste waarde verhogen,
voor warmteafname zorgen

ja
nee

Ventilator start

Na ca. 51 s storing F9

Ventilator, verbindingskabels
naar de ventilator, voedingsspanning op ventilator en
aansturing van de ventilator
controleren.

Brander blokkeert en in codering 38 wordt 3 weergegeven. (codeerniveau 2/ketel)

Verbindingskabel en branderkamer-drukbewaker controleren.

nee

Storing EE

Ontstekingsmodule controleren (aansturing 230 V tussen
stekker ”X2.1” en ”X2.2”).
Gastoevoer controleren.

nee

Storing EE

Gascombiregelaar controleren (aansturing 230 V∼),
gasaansluitdruk controleren

ja
Ontsteking

Gascombiregelaar opent

12
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ja

Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Functieverloop en mogelijke storingen (vervolg)
ja
Ionisatiestroom wordt opgebouwd
Symbool A

nee

Storing EE

Instelling ionisatie-elektrode
controleren.
Gasleiding ontluchten.

nee

Schakelt beneden de ingestelde, gewenste ketelwatertemperatuur uit en start dan
direct opnieuw.

Dichtheid van de rookgasinstallatie controleren (rookgashercirculatie), dynamische gasdruk controleren

Storing E3

Voor voldoende warmteafname zorgen. Ontgrendelingstoets R indrukken.

Storing EB

Afstand van de ionisatieelektrode tot de vlambeker
controleren.
Indeling van het gastype
controleren (codeeradres 82,
instelling gascombiregelaar).
Rookgassysteem controleren, evt. rookgashercirculatie
opheffen.
Ontgrendelingstoets R indrukken.

ja
Brander in bedrijf

ja
Automatische kalibrering
van de verbrandingsregeling

nee

Meer gegevens over storingen: zie pagina 67.

Rustdruk en aansluitdruk meten
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Gevaar
CO-vorming kan de gezondheid ernstig bedreigen.
Voor en na werkzaamheden aan gastoestellen
moet een CO-meting worden uitgevoerd.
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Rustdruk en aansluitdruk meten (vervolg)
3. Gasafsluitkraan openen.
4. Rustdruk meten. Meetwaarde in het protocol op
pagina 122 opnemen.
Gewenste waarde: max. 30 mbar (3 kPa)
5. Verwarmingsketel in bedrijf stellen.

A

Opmerking
Bij de eerste inbedrijfstelling kan het toestel in storing gaan omdat er lucht in de gasleiding zit. Na
ca. 5 s ontgrendelingstoets R voor de ontgrendeling van de brander indrukken.
6. Aansluitdruk (stromingsdruk) meten.
Gewenste waarde: 20/25 mbar (2/2,5 kPa)

Afb. 3

Opmerking
Voor de meting van de aansluitdruk geschikte
meettoestellen met een resolutie van minstens
0,1 mbar (10 Pa) gebruiken.

Tot 80 kW

7. Meetwaarde in het protocol op pagina 122 opnemen.
Maatregelen volgens de volgende tabel nemen.
8. Verwarmingsketel buiten bedrijf stellen, gasafsluitkraan sluiten, manometer verwijderen, meetaansluiting A met schroef afsluiten.
9. Gasafsluitkraan openen. Toestel in werking nemen.

A

Afb. 4

Vanaf 120 kW

1. Gasafsluitkraan sluiten.

Gevaar
Ontsnappend gas bij de meetaansluiting
leidt tot explosiegevaar.
Gasdichtheid op de meetaansluiting A controleren.
Aansluitdruk
(dynamische
druk)

Maatregelen

Onder 17 mbar
(1,7 kPa)

Niet in bedrijf stellen en de leverancier van (vloeibaar) gas informeren.

17 tot 25 mbar
(1,7 bis 2,5 kPa)

Verwarmingsketel in bedrijf stellen.

Boven 25 mbar
(2,5 kPa)

Aparte gasdrukregelaar voor de installatie plaatsen en voordruk op
20 mbar (2 kPa) instellen. Gasbedrijf informeren.

5816026

2. Schroef A in meetaansluiting ”PE” op de gascombiregelaar losmaken, niet eruit draaien. Manometer
aansluiten.
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Max. vermogen instellen
Voor de verwarming kan het max. verwarmingsvermogen worden begrensd. De begrenzing wordt via het
modulatiebereik ingesteld. Het max. instelbare vermogen is door de codeerstekker naar boven beperkt.
Regeling voor weersafhankelijke werking

Regeling voor verhoogde werking

Servicemenu
1. OK en å ca. 4 s gelijktijdig indrukken.
2. ”Servicefuncties”
3. ”Max. stookvermogen”
4. ”Wijzigen?” ”Ja” kiezen.
Op de display verschijnt een waarde (bijv. ”85”). Bij
levering is deze waarde 100 % van het nominale
vermogen.
5. Gewenste waarde instellen.

Servicemenu
1. OK en å ca. 4 s gelijktijdig indrukken.
2. Met Ú ”3” selecteren. Met OK bevestigen.
Op de display verschijnt ”FL” en ”on” knippert.
3. Met OK bevestigen.
4. Op het display verschijnt het ingestelde vermogen
(bijv. ”85”) en ”A”. Bij levering is deze waarde
100 % van het nominale vermogen.
5. Gewenste waarde instellen. Met OK bevestigen.

Verbrandingskamerdrukbewaker controleren
De verbrandingskamerdrukbewaker wordt geactiveerd
bij een explosie, blokkeert de brander en verhindert
lekkend rookgas als gevolg van een beschadigd verbrandingsgassysteem.
Controleren of de verbrandingskamerdrukbewaker geactiveerd is
Weerstand tussen aansluiting 1 en 3 meten. Bij weerstand > 0 Ω is de drukbewaker geactiveerd.

4
2

1
3

Als de verbrandingskamerdrukbewaker geactiveerd is, de volgende componenten controleren,
evt. vervangen:
■ Elektroden
■ Vlambeker
■ Ontstekingstransformator en ontstekingskabels
■ Rookgassysteem op beschadigingen en lekkage
controleren.

5816026

Afb. 5
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Verbrandingskamerdrukbewaker controleren (vervolg)
Drukbewaker op werking controleren

B

1. Verbindingsslang eraf trekken.
Verbrandingskamer-drukbewaker op de aansluiting
verbindingsslang B met afdruktester op werking
controleren.

C

2. Schakelpunt vaststellen. Schakelpunt
100 ±10 mbar. Als de meetwaarde afwijkt, verbrandingskamerdrukbewaker vervangen.

A

Afb. 6
A Ontgrendelingsknop
B Aansluiting verbindingsslang
C Stekkeraansluiting
C

B

3. Extra drukbewaker bij duo- of meerketelinstallaties tot 4 ketels
Verbindingsslang eraf trekken.
Extra verbrandingskamer-drukbewaker op de aansluiting verbindingsslang B met afdruktester op
werking controleren.

mb0
ar

4. Schakelpunt vaststellen. Schakelpunt 80 ±10 mbar.
Als de meetwaarde afwijkt, verbrandingskamerdrukbewaker vervangen.

8

A

Afb. 7

5. Bij beide drukbewakers verbindingsslangen op de
aansluitingen B steken. Verbindingsslangen op
correct zitten en beschadiging controleren, evt.
vervangen.

A Ontgrendelingsknop
B Aansluiting verbindingsslang
C Stekkeraansluiting

Opgelet
Beschadigde of foute montage van brandercomponenten kunnen explosies veroorzaken.
■ Functie van de verbrandingskamerdrukbewaker controleren.
■ Brandercomponenten op beschadigingen en
juiste inbouw controleren.

Gevaar
Foute componenten en explosies kunnen
levensbedreigende vergiftigingen door koolmonoxide uit het rookgas veroorzaken.
Onderhoudsvoorschriften in acht nemen.

5816026

!
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Brander demonteren en branderafdichting controleren
Brander tot 80 kW

A
C
D

B
K
G

E
F

H

Afb. 8
A
B
C
D
E

80 kW

Branderbevestiging, 4 schroeven
Ontstekingselektrode
Ionisatie-elektrode
Ontstekingstransformator
Ventilatormotor

Opmerking
Brandergewicht 10 kg
1. Hoofdschakelaar of netspanning uitschakelen en
beveiligen tegen onverhoeds weer inschakelen.
2. Gasafsluitkraan sluiten en beveiligen.
3. Elektrische kabels van ventilatormotor, gascombiregelaar en ionisatie-elektrode loskoppelen.

Gascombiregelaar
Gasaansluitleiding
Luchttoevoerslang, alleen bij gesloten werking
Verbrandingskamer-drukbewaker

5. 4 schroeven losdraaien. Brander verwijderen.

!

Opgelet
Beschadigingen aan de vlambeker beïnvloeden de werking van de brander.
Weefsel niet beschadigen!
Weefsel van de vlambeker niet aanraken.
Brander op een geschikte ondergrond neerzetten.

6. Branderdeurafdichting op beschadigingen controleren, indien nodig vervangen.

5816026

4. Schroefverbinding van de gasaansluitleiding losmaken. Luchttoevoerslang lostrekken.

F
G
V
K
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Brander demonteren en branderafdichting… (vervolg)
Brander 120 tot 160 kW
Brander voor verwarmingsketel 120 tot 160 kW en
duo-ketel 240 tot 320 kW

G
B
K
A
D
C
F
E

H

Afb. 9
A
B
C
D
E

Branderbevestiging, 4 schroeven
Ontstekingselektrode
Ionisatie-elektrode
Ontstekingstransformator
Ventilatormotor

Opmerking
Brandergewicht 11 kg
1. Hoofdschakelaar of netspanning uitschakelen en
beveiligen tegen onverhoeds weer inschakelen.
2. Gasafsluitkraan sluiten en beveiligen.
3. Elektrische kabels van ventilatormotor, gascombiregelaar en ionisatie-elektrode loskoppelen.

Gascombiregelaar
Gasaansluitleiding
Luchttoevoerslang, alleen bij gesloten werking
Verbrandingskamer-drukbewaker

5. 4 schroeven losdraaien. Brander verwijderen.

!

Opgelet
Beschadigingen aan de vlambeker beïnvloeden de werking van de brander.
Weefsel niet beschadigen!
Weefsel van de vlambeker niet aanraken.
Brander op een geschikte ondergrond neerzetten.

6. Branderdeurafdichting op beschadigingen controleren, indien nodig vervangen.

5816026

4. Schroefverbinding van de gasaansluitleiding losmaken. Luchttoevoerslang lostrekken.

F
G
V
K
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Brander demonteren en branderafdichting… (vervolg)
Brander vanaf 200 kW
Brander voor verwarmingsketel 200 tot 318 kW en
duo-ketel 400 tot 636 kW

G
B
L
D
C
A
F
E

K

H

Afb. 10
A
B
C
D
E
F

Branderbevestiging, 4 schroeven
Ontstekingselektrode
Ionisatie-elektrode
Ontstekingstransformator
Ventilatormotor
Gascombiregelaar

Opmerking
Brandergewicht 15 kg
1. Hoofdschakelaar of netspanning uitschakelen en
beveiligen tegen onverhoeds weer inschakelen.
2. Gasafsluitkraan sluiten en beveiligen.
3. Elektrische kabels van ventilatormotor, gascombiregelaar en ionisatie-elektrode loskoppelen.

der vanaf 200 kW
L Verbrandingskamer-drukbewaker

5. 4 schroeven losdraaien. Brander verwijderen.

!

Opgelet
Beschadigingen aan de vlambeker beïnvloeden de werking van de brander.
Weefsel niet beschadigen!
Weefsel van de vlambeker niet aanraken.
Brander op een geschikte ondergrond neerzetten.

6. Branderdeurafdichting op beschadigingen controleren, indien nodig vervangen.

5816026

4. Schroefverbinding van de gasaansluitleiding losmaken. Luchttoevoerslang lostrekken.

G Gasaansluitleiding
V Luchttoevoerslang, alleen bij gesloten werking
K Venturiverlenging, alleen bij open werking bij bran-
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Vlambeker en isolatieblok controleren
Vlambeker op beschadiging controleren. Als er
beschadigingen zijn, vlambeker vervangen.
F
E
D

B

C

A

4x

G

Afb. 11
A
B
C
D

tot 80 kW

Ontstekings- en ionisatie-elektrodes
Vlambekerafdichting
Isolatiemat
Branderdeurafdichting

Vlambeker op beschadiging controleren. Als er
beschadigingen zijn, vlambeker vervangen.
1. Elektroden demonteren.
2. 4 moeren losdraaien. Vlambeker en isolatiedelen
verwijderen.

3. Beschadigde onderdelen vervangen. Nieuwe
afdichtingen gebruiken.
Opmerking
De positioneerhulp op het isolatieblok respecteren.
4. In omgekeerde volgorde monteren. Aanhaalmomenten in acht nemen, zie tabel pagina 23.

Opgelet
Beschadigingen aan de vlambeker beïnvloeden de werking van de brander.
Weefsel niet beschadigen!
Weefsel van de vlambeker niet aanraken.
Brander horizontaal op een geschikte ondergrond neerzetten.

5816026

!

E Isolatieblok
F Vlambeker
G Ventilator
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Vlambeker en isolatieblok controleren (vervolg)
F
E
D

B

C

4x
A

G

Afb. 12
A
B
C
D

120 tot 160 kW

Ontstekings- en ionisatie-elektrodes
Vlambekerafdichting
Isolatiemat
Branderdeurafdichting

1. Elektroden demonteren.

E Isolatieblok
F Vlambeker
G Ventilator

2. 4 moeren losdraaien. Vlambeker en isolatiedelen
verwijderen.
Opgelet
Beschadigingen aan de vlambeker beïnvloeden de werking van de brander.
Weefsel niet beschadigen!
Weefsel van de vlambeker niet aanraken.
Brander horizontaal op een geschikte ondergrond neerzetten.

5816026

!
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Vlambeker en isolatieblok controleren (vervolg)
3. Beschadigde onderdelen vervangen. Nieuwe
afdichtingen gebruiken.

4. In omgekeerde volgorde monteren. Aanhaalmomenten in acht nemen, zie tabel pagina 23.
Vlambeker op beschadiging controleren. Als er
beschadigingen zijn, vlambeker vervangen.

Opmerking
De positioneerhulp op het isolatieblok respecteren.

F
E
D

B

C

4x
A

G

H

A
B
C
D

200 tot 318 kW

Ontstekings- en ionisatie-elektroden
Vlambekerafdichting
Isolatiemat
Branderdeurafdichting

1. Elektroden demonteren.

E
F
G
H

Isolatieblok
Vlambeker
Ventilator
Venturiverlenging, alleen bij open werking

2. 4 moeren losdraaien. Vlambeker en isolatiedelen
verwijderen.

!
22

Opgelet
Beschadigingen aan de vlambeker beïnvloeden de werking van de brander.
Weefsel niet beschadigen!
Weefsel van de vlambeker niet aanraken.
Brander horizontaal op een geschikte ondergrond neerzetten.

5816026

Afb. 13

Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Vlambeker en isolatieblok controleren (vervolg)
3. Beschadigde onderdelen vervangen. Nieuwe
afdichtingen gebruiken.

4. In omgekeerde volgorde monteren. Aanhaalmomenten in acht nemen.

Opmerking
De positioneerhulp op het isolatieblok respecteren.
Aanhaalmoment in Nm
kW

Tot 80

Elektroden

120/160

Vanaf 200

4

4

4

1,5

1,5

1,5

Ventilator

5

3

6

Gascombiregelaar

3

3

3

Vlambeker

5

5

5

Ontstekingstransformator

Ontstekings- en ionisatie-elektrode controleren en instellen
16±1
3,5±0,5

10-2

A

B

B

Afb. 14
A Ionisatie-elektrode
B Ontstekingselektroden

1. Elektroden op slijtage en vervuiling controleren.
2. Elektroden met kleine borstel (geen staalborstel) of
reinigingsvlies schoonmaken.

!

3. Afstanden controleren. Als afstanden niet in orde
of de elektroden beschadigd zijn, de elektroden
met afdichting vervangen en uitlijnen. Bevestigingsschroeven voor elektroden vasttrekken met
4 Nm draaimoment.

Opgelet
Beschadigingen aan de vlambeker beïnvloeden de werking van de brander.
Weefsel niet beschadigen!

Verbrandingskamer en verwarmingsoppervlakken reinigen
Opgelet
Het aanraken met ongelegeerd ijzer en krassen
op onderdelen die met rookgas in aanraking
komen, kunnen tot corrosie leiden.
Alleen kunststof borstels, geen staalborstels of
scherpe voorwerpen gebruiken.

Gevaar
Opgeloste afzettingen en resten van reinigingsmiddelen kunnen tot letsel leiden.
Veiligheidsbril, werkhandschoenen en beschermende kleding dragen.

5816026
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Verbrandingskamer en verwarmingsoppervlakken… (vervolg)
1. 3 schroeven losdraaien. Borgplaat verwijderen.
2. Revisiedeksel openen en afnemen.
2.
A

B

1.

3. Vuurhaard en verwarmingsoppervlakken reinigen.
■ Voor de normale 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
toevoeging van tenside verwijderen.
– Aanslag en oppervlakteverkleuringen (geelbruin) met licht-zure, chloridevrije reinigingsproducten op basis van fosforzuur weghalen.
4. Losgekomen resten uit de verwarmingsketel verwijderen. Verwarmingsoppervlakken grondig spoelen met waterstraal.

Afb. 15
A Branderopening
B Revisieopening rookgas

Fabrikantgegevens van de reinigingsmiddelen
5. Montage in omgekeerde volgorde:
Revisiedeksel aanbrengen. Rechtsom met de hand
tot aan de aanslag vastdraaien.
6. Borgplaat aanbrengen. Schroeven met kleefbeveiliging inzetten. Schroeven handvast tot aan de
aanslag indraaien, dan 1 omwenteling vastdraaien.
Gevaar
Lekken kunnen leiden tot vergiftigingen door
ontsnappend gas.
Correcte positie van pakkingring en revisiedeksel controleren.

Condenswaterafvoersysteem reinigen
Tot het condenswaterafvoersysteem behoren
Condenswaterafvoer
Sifon
Neutraliseringsinstallatie
Alle tussen deze delen voorhanden slangen of buisleidingen

Opmerking
Condenswaterafvoersysteem minstens eenmaal per
jaar van binnen reinigen.

5816026
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■
■
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Condenswaterafvoersysteem reinigen (vervolg)
1. Wartelmoer B van de sifon losdraaien. Sifon
demonteren.
2. Inlaat C van binnen met kunststof borstel reinigen.
3. Alle delen van de sifon reinigen.
4. Sifon met water vullen en monteren. Toevoeraansluiting aanbrengen.
Gevaar
Uit de sifon lekkend rookgas kan levensbedreigende vergiftigingen door koolmonoxide
veroorzaken.
De sifon moet altijd met water gevuld zijn.

C

A

B

Afb. 16

Neutraliseringsinstallatie (indien voorhanden) reinigen
Neutraliseringsinstallatie (indien voorhanden) voor de
reiniging/het onderhoud van de verwarmingsketel loskoppelen.
Individuele ketel

A

B
C

Afb. 17
A Afvoerslang van de sifon naar de neutraliseringsin-

stallatie
B Afvoerslang van neutraliseringsinstallatie naar de
C

riolering
C Neutraliseringsinstallatie

Afb. 18

5816026

1. Afvoerslangen losmaken.
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Neutraliseringsinstallatie (indien voorhanden)… (vervolg)
2. Neutraliseringsinstallatie van voren onder de ketel
naar voren trekken.
Voorplaat afnemen, zie pagina 12.
3.

Duo-ketel

Montage- en servicehandleiding ”Neutraliseringsinrichting”
B

Opmerking
Bij de duo-ketel staat de neutraliseringsinrichting achter de ketel.

A

D

C

E

Afb. 19
A Afvoerslang van de sifon naar de neutraliseringsin-

stallatie
B Afvoerslang van de rookgascollector naar de neu-

traliseringsinstallatie
C Neutraliseringsinstallatie
D Afvoerslang van neutraliseringsinstallatie naar de
riolering E

Condenswaterafvoer en neutraliseringsinrichting (indien aanwezig) op
doorgankelijkheid en dichtheid controleren
Water in de verbrandingskamer vullen.
Opmerking
Het water moet zonder opstuwen via de condenswaterafvoer wegstromen.
Indien nodig, condenswaterafvoer nog een keer reinigen.

Ketelzijdige afdichtingen en isolatiedelen controleren
1. Afdichtingen A aan het rookgasaansluitbocht B
op dichtheid controleren.

A

Opmerking
De pakkingen kunnen bij de werking met volledige
belasting met een dauwspiegel worden gecontroleerd. Indien nodig isolatieonderdelen demonteren.
Ook sporen van condenswater van buiten aan het
rookgasaansluitbocht wijzen op lekkages.

C

5816026

B

Opmerking
Vóór de demontage van het rookgasaansluitbocht
de stekker op de rookgastemperatuursensor C
loskoppelen.
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Ketelzijdige afdichtingen en isolatiedelen… (vervolg)
2. Schroefverbindingen aan de verwarmingswaterzijde op dichtheid controleren, indien nodig, afdichtingen vervangen.

3. Isolatie van de verwarmingsketel op correct zitten
controleren. Indien nodig, isolatie goed plaatsen of
bij beschadiging vervangen.

Gevaar
Bij werkzaamheden aan onder druk staande
onderdelen bestaat gevaar op verwondingen.
Aansluitingen aan de verwarmingswaterzijde
mogen pas worden geopend als de verwarmingsketel niet langer onder druk staat.
Aftappen van de ketel met een pomp alleen
bij geopende ontluchting uitvoeren.
Montage als rookgasaansluitbocht gedemonteerd werd:
3. Stekker op de rookgastemperatuursensor steken
(C afb.).
2.

1.
M8 - 18 Nm

Afb. 20

Rookgasklep en rookgascollectorgeleiding controleren

5816026

Rookgasklep op werking en lekkage controleren. De
controle is vereist bij elke rookgasklep in duoketel en
meerketelinstallaties tot 2 ketels. Meerketelinstallaties
vanaf 3 ketels mogen uitsluitend met apart rookgassysteem worden bediend.
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Rookgasklep en rookgascollectorgeleiding… (vervolg)
1. Afdichtingen aan de rookgasklep en rookgascollectorgeleiding op dichtheid controleren. Indien nodig
afdichtingen vernieuwen.
2. Dichtheid van de rookgasklep in gesloten toestand
controleren:
Dichtheidsvereiste Vmax. = 200 l/h bij -20 +100 Pa

C

B

A

Opmerking
De pakkingen kunnen bij de werking met volledige
belasting met een dauwspiegel worden gecontroleerd.
Ook sporen van condenswater van buiten aan het
rookgassysteem wijzen op lekkages.
Vóór de demontage van de rookgasklep, de stekker 53
loskoppelen.

Afb. 21
A Ketelaansluitstuk met meetopeningen
B Motorische rookgasklep
C Schuifelement

Expansievat en installatiedruk controleren
Opmerking
Bij koude installatie controleren.
1. Installatie leegmaken of kapventiel aan het expansievat sluiten. Druk afbouwen tot de manometer ”0”
aangeeft.
2. Als de voordruk van het expansievat lager is dan
de statische druk van de installatie: Stikstof bijvullen tot de voordruk 0,1 tot 0,2 bar (10 tot 20 kPa)
hoger is.

3. Water bijvullen tot de vuldruk bij een afgekoelde
installatie 0,1 tot 0,2 bar (10 tot 20 kPa) hoger is
dan de voordruk van het expansievat.
Toegel. werkingsdruk: 6 bar (0,6 MPa)
Minimale werkdruk: 0,5 bar (50 kPa)
Opmerking
De minimale werkdruk is vereist voor een veilige
werking. Deze kan gegarandeerd worden door een
minimumdrukbewaker (door de installateur) worden verzekerd (bij installaties met meerdere ketels
één per installatie).

Waterkwaliteit controleren
De hoeveelheid bijvulwater en de totale hardheid van
het voedings- en ketelwater in de tabel in de bijlage
noteren (pagina 122).
Eisen aan de waterkwaliteit, zie pagina 120.

De totale hardheid van het voedings- en bijvulwater
mag de richtwaarden conform VDI 2035 (zie
pagina 120) niet overschrijden.
De pH-waarde moet tussen 8,2 en 10,0 liggen.

Mengklep op soepele beweging en dichtheid controleren
3. Mengklep controleren op lekkage. Bij lekkage Oring vervangen.

2. Mengklep controleren op soepele werking.

4. Motorhendel inklikken.
5816026

1. Motorhendel lostrekken van de mengklephandgreep.
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Alle verwarmings- en tapwateraansluitingen op lekkage controleren

Veiligheidskleppen op werking controleren

Brander monteren
Brander in de omgekeerde volgorde opnieuw monteren.
■ Brander tot 80 kW zie pagina 17.
■ Brander 120 tot 160 kW zie pagina 18.
■ Brander vanaf 200 kW zie pagina 19.

Brander plaatsen. Schroeven handvast vastdraaien.
Schroeven kruiselings vastdraaien, aanhaalmoment 10
Nm.

Elektrische aansluitingen op vastzitten controleren

Alle gasgeleidende onderdelen bij werkdruk op dichtheid controleren
Gevaar
Ontsnappend gas leidt tot explosiegevaar.
Gasvoerende onderdelen op gaslekkage controleren.

Opmerking
Voor de dichtheidscontrole uitsluitend geschikte en
toegestane lekzoekmiddelen (EN 14291) en apparatuur gebruiken. Lekzoekmiddelen met ongeschikte
inhoudsstoffen (bijv. nitraten, sulfiden) kunnen tot
schade aan het materiaal leiden.
Restanten van lekzoekmiddelen na de controle verwijderen.

Verbrandingskwaliteit controleren
De elektronische verbrandingsregeling zorgt automatisch voor een optimale verbrandingskwaliteit. Bij de
eerste inbedrijfstelling of het onderhoud is alleen een
controle van de verbrandingswaarden nodig. Hiervoor
het CO2- of O2-gehalte meten. Functiebeschrijving van
de elektronische verbrandingsregeling, zie
pagina 110.

Opmerking
De verbrandingsregeling verricht bij de inbedrijfstelling
een automatische kalibratie. De emissiemeting pas
circa 30 s na de branderstart uitvoeren.

Opmerking
Om storingen en schade te vermijden, het apparaat
met schone verbrandingslucht gebruiken.
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CO2 of O2-gehalte
■ Het CO2-gehalte moet bij het laagste en hoogste vermogen steeds in de volgende bereiken liggen:
– 7,7 tot 9,2 % bij aardgas E en LL
■ Het O2-gehalte moet bij alle gastypen tussen 4,4 en
6,9 % liggen.
Als de gemeten CO2- of O2-waarde buiten het desbetreffende bereik ligt als volgt te werk gaan:
■ Ionisatie-elektrode en aansluitkabel controleren, zie
pagina 23.

A

Afb. 22
29

Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Verbrandingskwaliteit controleren (vervolg)
01. Rookgasanalyseapparaat aan rookgasmeetopening A op het ketelaansluitstuk steken en in de
rookgaskernstroom meten.

06. Waarde in het protocol noteren.

02. Gasafsluitkraan openen. Verwarmingsketel in werking nemen. Warmteaanvraag genereren.
03. Minimumvermogen instellen (zie pagina 30).

08. CO2-gehalte controleren. Als de waarde met meer
dan 1 % van de hierboven genoemde bereiken
afwijkt, de ionisatie-elektrode en de aansluitkabel
controleren. Zie paragraaf ”CO2 of O2-gehalte”.

04. Minimumvermogen controleren.

09. Na de controle op OK drukken.

05. CO2-gehalte controleren. Als de waarde met meer
dan 1 % van de hierboven genoemde bereiken
afwijkt, de ionisatie-elektrode en de aansluitkabel
controleren. Zie paragraaf ”CO2 of O2-gehalte”.

10. Waarde in protocol opnemen.

07. Maximumvermogen instellen (zie pagina 30).

Hoogste/laagste vermogen selecteren
Regeling voor weersafhankelijke werking

Regeling voor verhoogde werking

Servicemenu
1. OK en å gelijktijdig ca. 4 s indrukken.
2. ”Actorentest”
3. Laagste vermogen selecteren:
”Basisbelasting uit” selecteren. Daarna verschijnt ”Basisbelasting aan” en draait de brander
met het laagste vermogen.
4. Hoogste vermogen selecteren:
”Volledige belasting uit” selecteren. Daarna verschijnt ”Volledige belasting aan” en draait de brander met het hoogste vermogen.
5. Vermogenskeuze beëindigen:
ä indrukken.

Servicemenu
1. OK en å gelijktijdig ca. 4 s indrukken.
2. Met Ú ” ” selecteren en met OK bevestigen.
Op de display verschijnt ”I” en ”on” knippert.
3. Laagste vermogen selecteren:
OK indrukken, ”on” verschijnt statisch.
4. Hoogste vermogen selecteren:
ä indrukken.
5. Met Ú ”2” selecteren, ”on” knippert.
6. OK indrukken, ”on” verschijnt statisch.
7. Vermogenskeuze beëindigen:
ä indrukken.

Luchttoevoeropeningen van installatieruimte controleren (alleen bij open
werking)

Regeling aan de verwarmingsinstallatie aanpassen
De regeling moet afhankelijk van de uitvoering van de
installatie worden aangepast. Verschillende installatiecomponenten worden door de regeling automatisch
herkend en de codering wordt automatisch ingesteld.

■

Stappen voor de codering: zie pagina 35.

Stooklijnen instellen
Alleen bij regeling voor weersafhankelijke werking

30

Ingesteld bij levering:
■ Steilheid = 1,4
■ Niveau = 0
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De stooklijnen tonen het verband tussen de buitentemperatuur en de ketelwater- of aanvoertemperatuur.
Vereenvoudigd: hoe lager de buitentemperatuur, hoe
hoger de ketelwater- respectievelijk aanvoertemperatuur.
Van de ketelwater- resp. aanvoertemperatuur is vervolgens de ruimtetemperatuur afhankelijk.

Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Stooklijnen instellen (vervolg)

35

Ketelwater- respectievelijk
aanvoertemperatuur in °C
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Opmerking
Als in de verwarmingsinstallatie verwarmingscircuits
met mengklep aanwezig zijn, is de aanvoertemperatuur voor het verwarmingscircuit zonder mengklep een
ingesteld verschil (bij levering 8 K) hoger dan de aanvoertemperatuur voor de verwarmingscircuits met
mengklep.
Het temperatuurverschil is via codeeradres ”9F” in de
groep ”Algemeen” instelbaar.

10

10

in °

C

5

0 -5 -10 -15 -20 -25 -30
Buitentemperatuur in °C

5

Afb. 23
Instelbereik steilheid:
■ Vloerverwarmingen: 0,2 tot 0,8
■ Lagetemperatuurverwarmingen: 0,8 tot 1,6

Gewenste normale ruimtetemperatuur

90
A

Gewenste ruimtetemperatuur instellen
Voor elk CV-circuit apart in te stellen.
De stooklijn wordt langs de as van de gewenste ruimtetemperatuur verschoven. Deze leidt bij geactiveerde
CV-pomplogica tot een gewijzigd in- en uitschakelgedrag van de CV-pomp.

C 26

+2

0

D
Afb. 24

B -20
E

Voorbeeld 1: Wijziging van de gewenste normale ruimtetemperatuur van 20 naar 26 °C

A Ketelwater- respectievelijk aanvoertemperatuur in
B
C
D
E

°C
Buitentemperatuur in °C
Gewenste ruimtetemperatuur in °C
CV-pomp ”Uit”
CV-pomp ”Aan”

Wijziging van de gewenste normale kamertemperatuur

5816026

Gebruiksaanwijzing
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Stooklijnen instellen (vervolg)

90
A

C

+2
0

D
Afb. 25

14

B -20

5

E
Voorbeeld 2: Wijziging van de gewenste
gereduceerde ruimtetemperatuur van 5 °C
naar 14 °C

A Ketelwater- respectievelijk aanvoertemperatuur in
B
C
D
E

°C
Buitentemperatuur in °C
Gewenste ruimtetemperatuur in °C
CV-pomp ”Uit”
CV-pomp ”Aan”

90
Ketelwater- resp.
Aanvoertemperatuur in °C

Gewenste gereduceerde ruimtetemperatuur

3,5

1,4

A

B

0,2

+20
-20
Buitentemperatuur in °C
Afb. 26
A Inclinatie wijzigen
B Niveau wijzigen (verticale parallelle verschuiving

van de stooklijn)

Wijziging van de gewenste gereduceerde kamertemperatuur
Gebruiksaanwijzing

Uitgebreid menu:
1. å
2. ”Verwarming”
3. CV-circuit kiezen.
4. ”Stooklijn”
5. ”Inclinatie” of ”Niveau”
6. Stooklijn volgens de installatie-eisen instellen.

Steilheid en niveau wijzigen
Voor elk CV-circuit apart in te stellen.

Regeling in LON integreren
De communicatiemodule LON moet zijn ingestoken.
Opmerking
De gegevensoverdracht via LON kan enkele minuten
duren.

Opmerking
Binnen het LON-systeem mag hetzelfde deelnemersnummer niet tweemaal worden toegekend.
Slechts één Vitotronic mag als foutmanager worden
gecodeerd.

Voorbeeld: Installatie met één ketel met Vitotronic
200-H
LON-deelnemersnummers en overige functies via
codering 2 instellen (zie volgende tabel).
Alle in de tabel aangegeven codeeradressen zijn opgevoerd in de groep ”Algemeen”.
Ketelcircuitregeling
Vitotronic 200-H
Vitotronic 200-H

Deelnemersnr. 1,
Codering ”77:1”
32

LON

Deelnemersnr. 10,
Codering ”77:10”

Deelnemersnr. 11,
codering ”77:11” instellen.
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LON

Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Regeling in LON integreren (vervolg)
Ketelcircuitregeling

Vitotronic 200-H

Vitotronic 200-H

Regeling is foutmanager,
Codering ”79:1”

Regeling is geen foutmanager,
Codering ”79:0”

Regeling is geen foutmanager,
Codering ”79:0”

Regeling zendt tijd,
Codering ”7b:1”

Regeling ontvangt tijd,
codering ”81:3” instellen.

Regeling ontvangt tijd,
codering ”81:3” instellen.

Regeling verzendt buitentemperatuur,
Codering ”97:2” instellen.

Regeling ontvangt buitentemperatuur,
Codering ”97:1” instellen.

Regeling ontvangt buitentemperatuur,
Codering ”97:1” instellen.

Viessmann installatienummer,
codering ”98:1”.

Viessmann installatienummer,
codering ”98:1”.

Viessmann installatienummer,
codering ”98:1”.

Foutbewaking LON-deelnemer,
Codering ”9C:20”

Foutbewaking LON-deelnemer,
Codering ”9C:20”

Foutbewaking LON-deelnemer,
Codering ”9C:20”

LON-deelnemerscontrole uitvoeren
Met de deelnemerscontrole wordt de communicatie
van de op de foutmanager aangesloten toestellen in
een installatie gecontroleerd.

4. Deelnemer selecteren (bijv. deelnemer 10).
5. Met ”OK” deelnemerscontrole starten.
■
■

Voorwaarden:
■ De regeling moet als foutmanager zijn gecodeerd
(codering ”79:1” in de groep ”Algemeen”).
■ In alle regelingen moet het LON-deelnemersnummer
zijn gecodeerd.
■ LON-deelnemerslijst in de foutmanager moet actueel
zijn.
Servicemenu:
1. OK en
gelijktijdig circa 4 s lang indrukken.
2. ”Servicefuncties”
3. ”Deelnemerscontrole”

Succesvol geteste deelnemers worden met ”OK”
gemarkeerd.
Niet succesvol geteste deelnemers worden
met ”Niet OK” gemarkeerd.
Opmerking
Voor een nieuwe deelnemerscontrole:
Met ”Lijst wissen?” een nieuwe lijst met deelnemers maken (lijst met deelnemers wordt geactualiseerd).

Opmerking
In het display van de desbetreffende deelnemer worden tijdens de deelnemerscontrole gedurende ca.
1 min het deelnemersnummer en ”Wink” weergegeven.

Indicatie ”Onderhoud” opvragen en terugzetten
Nadat in het codeeradres ”21” en ”23” de opgegeven
grenswaarden bereikt zijn, knippert de rode storingsindicatie. Codeeradres de groep ”Ketel” (Regeling voor
weersafhankelijke werking) of Groep 2 (Regeling voor
verhoogde werking)
Regeling voor weersafhankelijke werking
Weergave
”Onderhoud” en ”¸”

Onderhoud accepteren
OK indrukken.
Onderhoud uitvoeren.

Regeling voor verhoogde werking
Het aangegeven aantal bedrijfsuren of de aangegeven
tijdsinterval met kalendersymbool ”ý” (afhankelijk van
instelling) en ”¸”
OK indrukken.
Onderhoud uitvoeren.
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Opmerking
Opmerking
Een bevestigde onderhoudsmelding die niet is terugge- Een bevestigde onderhoudsmelding die niet is teruggezet, verschijnt opnieuw op de volgende maandag.
zet, verschijnt opnieuw na 7 dagen.
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Indicatie ”Onderhoud” opvragen en terugzetten (vervolg)
Regeling voor weersafhankelijke werking
Na uitgevoerd onderhoud: Codering terugzetten
Servicemenu:
1. OK en å gelijktijdig ca. 4 s indrukken.
2. ”Servicefuncties”
3. ”Onderhoud reset”

Regeling voor verhoogde werking
Codering ”24:1” in Groep 2 op ”24:0” terugzetten.
Opmerking
De ingestelde onderhoudsparameters voor bedrijfsuren
en tijdsinterval beginnen weer op ”0”.

Opmerking
De ingestelde onderhoudsparameters voor bedrijfsuren
en tijdsinterval beginnen weer op ”0”.

Voorplaat monteren

3.

1.

2.

Afb. 27
1. Voorplaat in de onderste rand plaatsen en vast
dichtklappen.

2. Met 2 schroeven borgen.

Instructie van de installatiegebruiker
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De installateur van de installatie moet de bedieningshandleiding overhandigen aan de gebruiker van de
installatie en de bediening uitleggen.
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Codering 1
Codeerniveau 1 oproepen

■

■

Bij regeling voor weersafhankelijke werking worden
de coderingen in volle tekst aangegeven.
Coderingen die door de uitvoering van de verwarmingsinstallatie of instelling van andere coderingen
niet relevant zijn, worden niet getoond.
Verwarmingsinstallaties met één verwarmingscircuit
zonder mengklep en één of twee verwarmingscircuits met mengklep:
Het verwarmingscircuit zonder mengklep wordt
hierna ”Verwarm.circuit 1” en de verwarmingscircuits met mengklep worden hierna ”Verwarm.circuit
2” of ”Verwarm.circuit 3” genoemd.
Als de verwarmingscircuits individueel een naam
kregen, verschijnt in plaats daarvan de gekozen
benaming en ”VC1”, ”VC2” of ”VC3”.

Regeling voor weersafhankelijke werking
De coderingen zijn in groepen ingedeeld
■ ”Algemeen”
■ ”Ketel”
■ ”Warm water”
■ ”Zonnesysteem”
■ ”Verwarm.circuit 1/2/3”
■ ”Alle cod. Basistoestel”
In deze groep worden alle codeeradressen van codeerniveau 1 (behalve de codeeradressen van de
groep ”Solar”) in oplopende volgorde getoond.
■ ”Basisinstelling”
Codering 1 oproepen
Servicemenu:
1. OK en å circa 4 s gelijktijdig indrukken.
2. ”Codeerniveau 1”
3. Groep van het gewenste codeeradres selecteren.
4. Codeeradres selecteren.
5. Waarde volgens de volgende tabellen instellen en
met OK bevestigen.

Regeling voor verhoogde werking
1:
2:
3:
4:
5:
6:

”Algemeen”
”Ketel”
”Warm water”
”Zonne-energie”
”Verwarmingscircuit 1”
”Alle coderingen basistoestel”
In deze groep worden alle codeeradressen in oplopende volgorde weergegeven.
7: ”Basisinstelling”

Servicemenu:
1. OK en å circa 4 s gelijktijdig indrukken.
2. Met Ú ”1” selecteren voor codeerniveau 1 en met
OK bevestigen.
3. Op het display knippert ”I” voor de codeeradressen
in groep 1.
4. Met V/v groep van het gewenste codeeradres selecteren en met OK bevestigen.
5. Codeeradres met V/v selecteren.
6. Waarde volgens onderstaande tabellen met V/v instellen en met OK bevestigen.
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Alle coderingen in de toestand bij levering terugzetten
”Basisinstelling” selecteren.
Met Ú ”7” selecteren en met OK bevestigen.
Als ” ” knippert met OK bevestigen.
Opmerking
Ook de coderingen van codeerniveau 2 worden weer
Opmerking
teruggezet.
Ook de coderingen van codeerniveau 2 worden weer
teruggezet.
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Coderingen

■

Codering 1
Algemeen/groep ”1”
Coderingen
Codering in uitlevertoestand

Mogelijke omstelling

Installatieschema
Installatie-uitvoering 1:
één verwarmingscircuit zonder
mengklep A1 (verwarmingscircuit
1), zonder tapwaterverwarming

00:2
tot
00:10

Installatieschema's zie volgende tabel:

waarde adres
00: ...

Beschrijving

2

1 verwarmingscircuit zonder mengklep A1 (verwarmingscircuit 1), met tapwaterverwarming (codering wordt automatisch ingesteld)

3

1 verwarmingscircuit met mengklep M2 (verwarmingscircuit 2), zonder tapwaterverwarming

4

1 verwarmingscircuit met mengklep M2 (verwarmingscircuit 2), met tapwaterverwarming

5

1 verwarmingscircuit zonder mengklep A1 (verwarmingscircuit 1) en 1 verwarmingscircuit met
mengklep M2 (verwarmingscircuit 2) zonder tapwaterverwarming (codering wordt automatisch
ingesteld)

6

1 verwarmingscircuit zonder mengklep A1 (verwarmingscircuit 1) en 1 verwarmingscircuit met
mengklep M2 (verwarmingscircuit 2) met tapwaterverwarming (codering wordt automatisch ingesteld)

7

1 verwarmingscircuit met mengklep M2 (verwarmingscircuit 2) en 1 verwarmingscircuit met
mengklep M3 (verwarmingscircuit 3), zonder tapwaterverwarming

8

1 verwarmingscircuit met mengklep M2 (verwarmingscircuit 2) en 1 verwarmingscircuit met
mengklep M3 (verwarmingscircuit 3), met tapwaterverwarming

9

1 verwarmingscircuit zonder mengklep A1 (verwarmingscircuit 1), 1 verwarmingscircuit met
mengklep M2 (verwarmingscircuit 2) en 1 verwarmingscircuit met mengklep M3 (verwarmingscircuit 3), zonder tapwateropwarming (codering stelt zich automatisch in)

10

1 verwarmingscircuit zonder mengklep A1 (verwarmingscircuit 1), 1 verwarmingscircuit met
mengklep M2 (verwarmingscircuit 2) en 1 verwarmingscircuit met mengklep M3 (verwarmingscircuit 3), met tapwateropwarming (codering stelt zich automatisch in)
Installatievoorbeelden

Codering in uitlevertoestand

Mogelijke omstelling

Codering 1
77:1

LON-deelnemersnummer, als com- 77:2
municatiemodule LON aanwezig
tot
77:99

LON-deelnemersnummer instelbaar
tussen 1 en 99:
1 - 4 = verwarmingsketel
5 - 9= niet instellen
10 - 90 = Vitotronic 200-H
98 = Vitogate
99 = Vitocom
Opmerking
Elk nummer mag slechts eenmaal
worden toegekend.

Eengezins-/meergezinswoning
7F:1

36

Eengezinswoning

7F:0

Meergezinswoning
Aparte instelling van vakantieprogramma en tijdprogramma voor tapwaterverwarming mogelijk
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Coderingen

00:1

Codering 1
Algemeen/groep ”1” (vervolg)
Codering in uitlevertoestand

Mogelijke omstelling

Bediening blokkeren
8F:0

Bediening in het basismenu en in
het uitgebreide menu vrijgegeven.

8F:1

Opmerking
Pas als het servicemenu verlaten
8F:2
wordt, wordt de desbetreffende codering geactiveerd.

Bediening in het basismenu en in
het uitgebreide menu is geblokkeerd. Schoorsteenvegertestwerking
is activeerbaar.
Bediening in het basismenu vrijgegeven, in het uitgebreide menu geblokkeerd. Schoorsteenvegertestwerking is activeerbaar.

Gewenste aanvoertemperatuur bij externe vraag
Gewenste aanvoertemperatuur bij
externe vraag 70 °C

9B:0
tot
9B:127

Gewenste aanvoertemperatuur bij
externe vraag instelbaar van 0 tot
127 °C (begrensd door ketelspecifieke parameters)

Ketel/groep ”2”
Bij regeling voor weersafhankelijke werking ”Ketel”
selecteren (zie pagina 35).

Bij regeling voor verhoogde werking groep ”2”selecteren (zie pagina 35).

Coderingen
Codering in uitlevertoestand

Mogelijke omstelling

Installatie met één ketel/met meerdere ketels
01:1

Installatie met een ketel (alleen bij
regeling voor verhoogde werking)

01:2

Installatie met meerdere ketels met
Vitotronic 300-K

Ketelnummer
07:1

Ketelnummer bij installatie met
07:2
meerdere ketels (alleen bij regeling tot
voor verhoogde werking)
07:4

Ketelnummer 2 tot 4 bij installatie
met meerdere ketels

Onderhoud bedrijfsuren brander in 100
21:0

Geen onderhoudsinterval (bedrijfs- 21:1
uren) ingesteld
tot
21:100

Aantal bedrijfsuren van de brander
tot het volgende onderhoud instelbaar van 100 tot 10.000 uur
Eén instelstap ≙ 100 uur

Onderhoudsinterval in maanden
23:0

Geen tijdsinterval voor branderonderhoud

23:1
tot
23:24

Tijdsinterval instelbaar van 1 tot
24 maanden

Geen indicatie ”Onderhoud” op
het display

24:1

Indicatie ”Onderhoud” op het display. Adres wordt automatisch geactiveerd, moet na het onderhoud manueel worden teruggezet.

Ontluchtingsprogramma/vulprogramma niet actief

2F:1

Ontluchtingsprogramma actief

2F:2

Vulprogramma actief

Status onderhoud
24:0

Vullen/ontluchten
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2F:0
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Coderingen

9B:70

Codering 1
Warm water/groep ”3”
Coderingen
Codering in uitlevertoestand

Mogelijke omstelling

Gewenste warmwatertemperatuur naverwarmingsonderdrukking
67:40

Bij tapwaterverwarming met zon67:0
ne-energie: Gewenste tapwatertot
temperatuur 40 °C. Boven de inge- 67:95
stelde gewenste waarde is de onderdrukking van de naverwarming
actief. Verwarmingsketel wordt enkel als ondersteuning bijgeschakeld, indien de toename van de
boilertemperatuur te gering is.

Gewenste tapwatertemperatuur instelbaar van 0 tot 95 °C (begrensd
door ketelspecifieke parameters)

Vrijgave circulatiepomp
Tapwatercirculatiepomp: ”Aan” volgens tijdprogramma
(Alleen bij regeling voor weersafhankelijke werking)

73:1
tot
73:6

Tijdens het tijdprogramma 1 keer/uur
gedurende 5 min ”AAN” tot 6
keer/uur gedurende 5 min ”AAN”

73:7

Permanent ”AAN”

Zonnesysteem/groep ”4”
Opmerking
De groep zonnesysteem wordt alleen weergegeven als
een zonneregelingsmodule van het type SM1 aangesloten is.
Coderingen
Codering in uitlevertoestand

Mogelijke omstelling

Toerentalregeling zonnecircuitpomp
02:...

Indicatie afhankelijk van de softwa- 02:0
reversie van de zonneregelingsmodule SM1
02:1
02:2

Zonnecircuitpomp zonder toerentalregeling
Met functie golfgroepregeling
Niet instellen!
Zonnecircuitpomp met toerentalregeling en PWM-aansturing

Maximumboilertemperatuur
08:60

De solarcircuitpomp wordt uitge08:10
schakeld als de werkelijke drinktot
watertemperatuur de maximumboi- 08:90
lertemperatuur (60 °C) bereikt.

Gewenste tapwatertemperatuur instelbaar tussen 10 en 90 °C.

Verlaging stagnatietijd
0A:5

Temperatuurverschil voor reducering stagnatietijd (reducering van
het toerental van de zonnecircuitpomp ter bescherming van installatiecomponenten en warmteoverdrachtsmedium) 5 K.

0A:0

Reducering stagnatietijd niet actief.

0A:1
tot
0A:40

Temperatuurverschil instelbaar tussen 1 en 40 K.

0F:1
tot
0F:255

Debiet instelbaar tussen 0,1 en
25,5 l/min,
1 instelstap ≙ 0,1 l/min

Debiet zonnecircuit
0F:70

Debiet van het zonnecircuit bij
max. pomptoerental 7 l/min.
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Coderingen

73:0
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Codering 1
Zonnesysteem/groep ”4” (vervolg)
Codering in uitlevertoestand

Mogelijke omstelling

20:0

Geen uitgebreide regelingsfunctie
actief

20:1

Extra functie voor tapwaterverwarming

20:2

2e temperatuurverschilregeling.

20:3

2e temperatuurverschilregeling en
extra functie.

20:4

2e temperatuurverschilregeling voor
verwarmingsondersteuning.

20:5

Thermostaatfunctie

20:6

Thermostaatfunctie en extra functie

20:7

Verwarming door zonne-energie via
externe warmtewisselaar zonder extra temperatuursensor

20:8

Verwarming door zonne-energie via
externe warmtewisselaar met extra
temperatuursensor

20:9

Verwarming door zonne-energie van
twee warmwaterboilers

Verwarmingscircuit 1, verwarmingscircuit 2, verwarmingscircuit 3/groep ”5”
Bij regeling voor weersafhankelijke werking ”Verwarm.circuit ...” selecteren (zie pagina 35).

Bij regeling voor verhoogde werking groep ”5” selecteren (zie pagina 35).

Coderingen
Codering in uitlevertoestand

Mogelijke omstelling

Voorrang tapwateropwarming
A2:2

Boilervoorrang op CV-pomp en
mengklep

A2:0

Zonder boilervoorrang op CV-pomp
en mengklep

A2:1

Boilervoorrang alleen op mengklep

A2:3
tot
A2:15

Gereduceerde voorrang op mengklep: aan het verwarmingscircuit
wordt een gereduceerde warmtehoeveelheid toegevoerd.

A5:0

Zonder functie voor CV-pomplogica

A5:1
tot
A5:15

Met functie voor CV-pomplogica:
CV-pomp ”UIT” zie volgende tabel

Spaarstand buitentemperatuur

5816026

A5:5

Met functie voor CV-pomplogica
(spaarschakeling): CV-pomp ”UIT”
als de buitentemperatuur (BT) 1 K
hoger is dan gewenste kamertemperatuur (KTgewenst)
BT > KTgewenst + 1 K (alleen bij regeling voor weersafhankelijke werking)

Parameter adres A5:...

Met functie voor CV-pomplogica: CV-pomp ”UIT”

1

BT > KTgewenst + 5 K

2

BT > KTgewenst + 4 K

3

BT > KTgewenst + 3 K

4

BT > KTgewenst + 2 K
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Coderingen

Uitgebreide zonneregelingsfunties

Codering 1
Verwarmingscircuit 1, verwarmingscircuit 2,… (vervolg)
Parameter adres A5:...

Met functie voor CV-pomplogica: CV-pomp ”UIT”

5

BT > KTgewenst + 1 K

6

BT > KTgewenst

7
tot
15

BT > KTgewenst - 1 K
BT > KTgewenst - 9 K

Codering in uitlevertoestand

Mogelijke omstelling

Uitgebreide spaarfunctie gecorrigeerde buitentemperatuur
Uitgebreide spaarschakeling niet
actief (alleen bij regeling voor
weersafhankelijke werking)

A6:5
tot
A6:35

Uitgebreide spaarschakeling actief:
Bij een variabele instelbare waarde
van 5 tot 35 °C vermeerderd met
1 °C worden brander en CV-pomp
uitgeschakeld. De mengklep wordt
gesloten. Basis is de gecorrigeerde
buitentemperatuur. Deze bestaat uit
de werkelijke buitentemperatuur en
een tijdconstante die rekening houdt
met het afkoelen van een gemiddeld
gebouw.

A7:1

Met spaarfunctie mengklep (uitgebreide CV-pomplogica):
CV-pomp aanvullend ”UIT”:
■ Als de mengklep langer dan
20 minuten werd gesloten.
CV-pomp ”AAN”:
■ Als de mengklep in regelwerking
gaat
■ Bij vorstgevaar

A9:0

Zonder pompstilstandtijd

A9:1
tot
A9:15

Met pompstilstandtijd, instelbaar van
1 tot 15. Hoe hoger de waarde, des
te langer is de pompstilstandtijd

B0:1

Verwarming: Weersafhankelijk
Gereduceerde werking: Met kamertemperatuurverhoging

B0:2

Verwarming: Met kamertemperatuurbijschakeling
Gereduceerde werking: Weersafhankelijk

B0:3

Verwarmingswerking/gereduceerde
werking: Met kamertemperatuurbijschakeling

Coderingen

A6:36

Uitgebreide spaarfunctie mengklep
A7:0

Zonder spaarfunctie mengklep
(Alleen bij regeling voor weersafhankelijke werking en verwarmingscircuit met mengklep.)

Pompstilstandtijd overgang gereduceerd. Werking
A9:7

Met pompstilstandtijd: CVpomp ”UIT” bij verandering gewenste waarde door wisselen van
modus of wijzigingen van de gewenste kamertemperatuur (alleen
bij regeling voor weersafhankelijke
werking)

Weersafhankelijke/kamertemperatuurbijschakeling
Met afstandsbediening: Verwarmingswerking/gereduceerde werking: Weersafhankelijk (alleen bij
regeling voor weersafhankelijke
werking). Codering uitsluitend wijzigen voor het verwarmingscircuit
met mengklep.
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B0:0
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Codering 1
Verwarmingscircuit 1, verwarmingscircuit 2,… (vervolg)
Codering in uitlevertoestand

Mogelijke omstelling

Spaarfunctie kamertemperatuur
Met afstandsbediening: Geen CV- B5:1
pomplogica afhankelijk van kamer- tot
temperatuur (alleen bij regeling
B5:8
voor weersafhankelijke werking).
Codering uitsluitend wijzigen voor
het verwarmingscircuit met mengklep.

CV-pomplogica zie volgende tabel:

Parameteradres
b5:...

Met CV-pomplogicafunctie:
CV-pomp ”UIT”

CV-pomp ”AAN”

1

KTWerkelijk > KTGewenst + 5 K

KTWerkelijk < KTGewenst + 4 K

2

KTWerkelijk > KTGewenst + 4 K

KTWerkelijk < KTGewenst + 3 K

3

KTWerkelijk > KTGewenst + 3 K

KTWerkelijk < KTGewenst + 2 K

4

KTWerkelijk > KTGewenst + 2 K

KTWerkelijk < KTGewenst + 1 K

5

KTWerkelijk > KTGewenst + 1 K

KTWerkelijk < KTGewenst

6

KTWerkelijk > KTgewenst

KTWerkelijk < KTGewenst - 1 K

7

KTWerkelijk > KTGewenst - 1 K

KTWerkelijk < KTGewenst - 2 K

8

KTWerkelijk > KTGewenst - 2 K

KTWerkelijk < KTGewenst - 3 K

Codering in uitlevertoestand

Coderingen

B5:0

Mogelijke omstelling

Minimale aanvoertemperatuur verwarmingscircuit
C5:20

Elektronische minimumbegrenzing
van de aanvoertemperatuur op
20 °C (alleen bij regeling voor
weersafhankelijke werking)

C5:1
tot
C5:127

Minimumbegrenzing instelbaar van
1 tot 127 °C (begrensd door ketelspecifieke parameters)

Elektronische maximumbegrenzing C6:10
van de aanvoertemperatuur op
tot
74 °C(alleen bij regeling voor
C6:127
weersafhankelijke werking)

Maximumbegrenzing instelbaar van
10 tot 127 °C(begrensd door ketelspecifieke parameters)

Maximale aanvoertemperatuur verwarmingscircuit
C6:74

Omschakeling werkingsprogramma
D5:0

Externe omschakeling werkingsprogramma schakelt werkingsprogramma om naar ”Permanente
werking met gereduceerde kamertemperatuur” of ”Uitschakelwerking” (alleen bij regeling voor
weersafhankelijke werking)

D5:1

Externe omschakeling werkingsprogramma schakelt om naar ”Permanente werking met normale kamertemperatuur” (afhankelijk van codeeradres 3A, 3B en 3C)

Ext. omschakeling werkingsprogramma naar verwarmingscircuit
Geen omschakeling van werkingsprogramma via uitbreiding EA1

D8:1

Omschakeling van werkingsprogramma via ingang DE1 op uitbreiding EA1

D8:2

Omschakeling van werkingsprogramma via ingang DE op uitbreiding EA1

D8:3

Omschakeling van werkingsprogramma via ingang DE3 op uitbreiding EA1
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D8:0
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Codering 1
Verwarmingscircuit 1, verwarmingscircuit 2,… (vervolg)
Codering in uitlevertoestand

Mogelijke omstelling

Max. pomptoerental in normale werking
E6:...

Maximaal toerental van de toeren- E6:0
talgeregelde CV-pomp in % van
tot
het max. toerental bij normale wer- E6:100
king. Waarde is vooraf ingesteld
door ketelspecifieke parameters
(alleen bij regeling voor weersafhankelijke werking).

Maximaal toerental instelbaar van 0
tot 100 %

Minimaal pomptoerental
E7:30

Minimaal toerental van de toerentalgeregelde CV-pomp: 30 % van
het maximale toerental (alleen bij
regeling voor weersafhankelijke
werking)

E7:0
tot
E7:100

Minimaal toerental instelbaar van 0
tot 100% van het maximale toerental

F1:1
tot
F1:6

Estrikdroging instelbaar volgens 6
selecteerbare temperatuurtijdprofielen.

F1:15

Constante aanvoertemperatuur 20
°C

F2:0

Geen tijdbegrenzing voor partywerking*1

F2:1
tot
F2:12

Tijdbegrenzing instelbaar van 1 tot
12 uur*1

F6:0

CV-pomp is in de modus ”Alleen
warm water” permanent uitgeschakeld.

F6:1
tot
F6:24

CV-pomp wordt in werkingsmodus ”Alleen warm water” 1 tot 24
keer per dag gedurende telkens
10 min ingeschakeld.

F7:0

CV-pomp is in de modus ”Uitschakelwerking” permanent uitgeschakeld

F7:1
tot
F7:24

CV-pomp wordt in de werkingsmodus ”Uitschakelwerking” 1 tot 24
keer per dag gedurende telkens
10 min ingeschakeld.

F8:+10
tot
F8:-60

Temperatuurgrens instelbaar van
+10 tot -60 °C

F8:-61

Functie inactief

F1:0

Estrikdroging niet actief (alleen bij
regeling voor weersafhankelijke
werking).

Partywerking tijdbegrenzing
F2:8

Tijdbegrenzing voor partywerking
of externe omschakeling werkingsprogramma met knop: 8 uur (alleen bij regeling voor weersafhankelijke werking)*1

Pompschakeling bij “Alleen warm water”
F6:25

CV-pomp is in de modus ”Alleen
warm water” permanent ingeschakeld (alleen bij regeling voor verhoogde werking)

Pompschakeling bij “Uitschakelwerking”
F7:25

CV-pomp is in de modus ”Uitschakelwerking” permanent ingeschakeld (alleen bij regeling voor verhoogde werking)

Begin temperatuurverhoging
F8:-5

*1
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Temperatuurgrens voor verhoging
van de verlaagde werking −5 °C.
Instelling codeeradres ”A3” in acht
nemen. (alleen bij regeling voor
weersafhankelijke werking)

De partywerking eindigt in het werkingsprogramma ”Verwarmen en warm water” automatisch bij omschakeling naar werking met normale kamertemperatuur.

5816026

Coderingen

Estrikdroogfunctie

Codering 1
Verwarmingscircuit 1, verwarmingscircuit 2,… (vervolg)
Codering in uitlevertoestand

Mogelijke omstelling

Einde temperatuursverhoging
F9:-14

Temperatuurgrens om de gereduceerde gewenste kamertemperatuur op te heffen -14 ºC. (alleen bij
regeling voor weersafhankelijke
werking)

F9:+10
tot
F9:-60

Temperatuurgrens voor verhoging
van de gewenste kamertemperatuur
tot de normale waarde instelbaar
van
+10 tot -60 °C

Verhoging gewenste aanvoertemperatuur
FA:20

Temperatuurverhoging van de ge- FA:0
wenste ketel- respectievelijk aantot
voertemperatuur bij de overgang
FA:50
van werking met verlaagde kamertemperatuur naar de werking met
normale kamertemperatuur 20%
(alleen bij regeling voor weersafhankelijke werking).

Temperatuurverhoging instelbaar
tussen 0 en 50 %

Periode van de gewenste verhoging van de gewenste ketelwaterof aanvoertemperatuur (zie codeeradres ”FA”) 60 min (alleen bij
regeling voor weersafhankelijke
werking).

FB:0
tot
FB:240

Periode instelbaar van 0 tot 240 min
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FB:60
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Coderingen

Periode verhoging gewenste aanvoertemperatuur

Codering 2
Codeerniveau 2 oproepen
■
■

■

In het codeerniveau 2 zijn alle coderingen bereikbaar.
Coderingen die door de uitvoering van de verwarmingsinstallatie of instelling van andere coderingen
niet relevant zijn, worden niet getoond.
Het verwarmingscircuit zonder mengklep wordt
hierna ”Verwarm.circuit 1” en de verwarmingscircuits met mengklep worden hierna ”Verwarm.circuit
2” of ”Verwarm.circuit 3” genoemd.
Als de verwarmingscircuits individueel een naam
kregen, verschijnt in plaats daarvan de gekozen
benaming en ”VC1”, ”VC2” of ”VC3”.

Codering 2 oproepen
Servicemenu:
1. OK en
gelijktijdig circa 4 s lang indrukken.
2. OK en
gelijktijdig circa 4 s lang indrukken.
3. ”Codeerniveau 2”
4. Groep van het gewenste codeeradres selecteren.
5. Codeeradres selecteren.
6. Waarde volgens de volgende tabellen instellen en
met OK bevestigen.

Regeling voor verhoogde werking
1:
2:
3:
4:
5:
6:

”Algemeen”
”Ketel”
”Warm water”
”Zonne-energie”
”Verwarmingscircuit 1”
”Alle coderingen basistoestel”
In deze groep worden alle codeeradressen in oplopende volgorde weergegeven.
7: ”Basisinstelling”

Servicemenu:
1. OK en å ca. 4 s gelijktijdig indrukken.
2. OK en ä ca. 4 s gelijktijdig indrukken.
3. Met Ú ”2” selecteren voor codeerniveau 2 en met
OK bevestigen.
4. Op het display knippert ”I” voor de codeeradressen
in groep 1.
5. Met V/v groep van het gewenste codeeradres selecteren en met OK bevestigen.
6. Codeeradres met V/v selecteren.
7. Waarde volgens onderstaande tabellen met V/v instellen en met OK bevestigen.

Alle coderingen naar de toestand bij levering terugzetten
”Basisinstelling” selecteren.
Met Ú ”7” selecteren en met OK bevestigen.
Als ” ” knippert met OK bevestigen.
Opmerking
Ook de coderingen van codeerniveau 1 worden weer
Opmerking
teruggezet.
Ook de coderingen van codeerniveau 1 worden weer
teruggezet.

Algemeen/groep ”1”
Coderingen
Codering in uitlevertoestand

Mogelijke omstelling

00:1

00:2
tot
00:10
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Installatie-uitvoering 1:
één verwarmingscircuit zonder
mengklep A1 (verwarmingscircuit
1), zonder tapwaterverwarming

Installatieschema's zie volgende tabel:
5816026

Coderingen

Regeling voor weersafhankelijke werking
De coderingen zijn in groepen ingedeeld
■ ”Algemeen”
■ ”Ketel”
■ ”Warm water”
■ ”Zonnesysteem”
■ ”Verwarmingscircuit 1/2/3”
■ ”Alle cod. Basistoestel”
In deze groep worden alle codeeradressen (behalve
de codeeradressen van de groep ”Solar”) in oplopende volgorde getoond.
■ ”Basisinstelling”

Codering 2

waarde adres
00: ...

Beschrijving

2

1 verwarmingscircuit zonder mengklep A1 (verwarmingscircuit 1), met tapwaterverwarming (codering wordt automatisch ingesteld)

3

1 verwarmingscircuit met mengklep M2 (verwarmingscircuit 2), zonder tapwaterverwarming

4

1 verwarmingscircuit met mengklep M2 (verwarmingscircuit 2), met tapwaterverwarming

5

1 verwarmingscircuit zonder mengklep A1 (verwarmingscircuit 1) en 1 verwarmingscircuit met
mengklep M2 (verwarmingscircuit 2) zonder tapwaterverwarming (codering wordt automatisch
ingesteld)

6

1 verwarmingscircuit zonder mengklep A1 (verwarmingscircuit 1) en 1 verwarmingscircuit met
mengklep M2 (verwarmingscircuit 2) met tapwaterverwarming (codering wordt automatisch ingesteld)

7

1 verwarmingscircuit met mengklep M2 (verwarmingscircuit 2) en 1 verwarmingscircuit met
mengklep M3 (verwarmingscircuit 3), zonder tapwaterverwarming

8

1 verwarmingscircuit met mengklep M2 (verwarmingscircuit 2) en 1 verwarmingscircuit met
mengklep M3 (verwarmingscircuit 3), met tapwaterverwarming

9

1 verwarmingscircuit zonder mengklep A1 (verwarmingscircuit 1), 1 verwarmingscircuit met
mengklep M2 (verwarmingscircuit 2) en 1 verwarmingscircuit met mengklep M3 (verwarmingscircuit 3), zonder tapwateropwarming (codering stelt zich automatisch in)

10

1 verwarmingscircuit zonder mengklep A1 (verwarmingscircuit 1), 1 verwarmingscircuit met
mengklep M2 (verwarmingscircuit 2) en 1 verwarmingscircuit met mengklep M3 (verwarmingscircuit 3), met tapwateropwarming (codering stelt zich automatisch in)
Installatievoorbeelden

Codering in uitlevertoestand

Mogelijke omstelling

11:...

Geen toegang tot de codeeradressen voor de parameters van de
verbrandingsregeling

11:9

Toegang tot de codeeradressen voor
de parameters van de verbrandingsregeling open

25:0

Niet verstellen (alleen bij verhoogde werking).

2A:0

Niet verstellen.

2D:0

Niet verstellen.

32:0

Zonder uitbreiding AM1

32:1

Met uitbreiding AM1 (wordt automatisch herkend)

33:1

Functie uitgang A1 op uitbreiding
AM1: CV-pomp

33:0

Functie uitgang A1: Tapwatercirculatiepomp

33:2

Functie uitgang A1: Circulatiepomp
voor de boilerverwarming

Functie uitgang A2 op uitbreiding
AM1: Tapwatercirculatiepomp

34:1

Functie uitgang A2: CV-pomp

34:2

Functie uitgang A2: Circulatiepomp
voor de boilerverwarming

35:0

Zonder uitbreiding EA1

35:1

Met uitbreiding EA1 (wordt automatisch herkend)

36:0

Functie uitgang aBJ op uitbreiding
EA1: Storingsmelding

36:1

Functie uitgang aBJ: Toevoerpomp

36:2

Functie uitgang aBJ: Circulatiepomp

Functie uitgang sA: Circulatiepomp 39:0
voor de boilerverwarming

Functie uitgang sA: Tapwatercirculatiepomp

34:0

39:2

5816026

3A:0

Functie ingang DE1 op uitbreiding
EA1: Geen functie

39:1

Functie uitgang sA: CV-pomp

3A:1

Functie ingang DE1: Omschakeling
werkingsprogramma
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Coderingen

Algemeen/groep ”1” (vervolg)

Codering 2
Algemeen/groep ”1” (vervolg)
Mogelijke omstelling
3A:2

Functie ingang DE1: Externe vraag
met gewenste aanvoertemperatuur
Instelling gewenste aanvoertemperatuur bij externe aanvraag: Codering 9b
Functie circulatiepomp voor de boileropwarming: Codeeradres 5F
Functie CV-pompen: Codeeradres
D7

3A:3

Functie ingang DE1: Extern blokkeren
Functie circulatiepomp voor de boileropwarming: Codeeradres 5E
Functie CV-pompen: Codeeradres
D6

3A:4

Functie ingang DE1: Extern blokkeren met storingsmeldingsingang
Functie circulatiepomp voor de boileropwarming: Codeeradres 5E
Functie CV-pompen: Codeeradres
D6

3A:5

Functie ingang DE1: Storingsmeldingsingang

3A:6

Functie ingang DE1: Kortstondige
werking circulatiepomp (tastfunctie).
Instelling looptijd circulatiepomp: Codeeradres 3d

3B:1

Functie ingang DE2: Omschakeling
werkingsprogramma

3B:2

Functie ingang DE2: Externe vraag
met gewenste aanvoertemperatuur
Instelling gewenste aanvoertemperatuur bij externe aanvraag: Codering 9b
Functie circulatiepomp voor de boileropwarming: Codeeradres 5F
Functie CV-pompen: Codeeradres
D7

3B:3

Functie ingang DE2: Extern blokkeren
Functie circulatiepomp voor de boileropwarming: Codeeradres 5F
Functie CV-pompen: Codeeradres
D7

3B:4

Functie ingang DE2: Extern blokkeren met storingsmeldingsingang
Functie circulatiepomp voor de boileropwarming: Codeeradres 5E
Functie CV-pompen: Codeeradres
D6

3B:5

Functie ingang DE2: Storingsmeldingsingang

3B:6

Functie ingang DE2: Kortstondige
werking circulatiepomp (tastfunctie).

Coderingen

Codering in uitlevertoestand

Functie ingang DE2 aan uitbreiding EA1: Geen functie

5816026

3B:0
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Codering 2

Codering in uitlevertoestand

Mogelijke omstelling
Instelling looptijd circulatiepomp: Codeeradres 3d

3C:0

3C:1

Functie ingang DE3: Omschakeling
werkingsprogramma

3C:2

Functie ingang DE3: Externe vraag
met gewenste aanvoertemperatuur
Instelling gewenste aanvoertemperatuur bij externe aanvraag: Codering 9b
Functie circulatiepomp voor de boileropwarming: Codeeradres 5F
Functie CV-pompen: Codeeradres
D7

3C:3

Functie ingang DE3: Extern blokkeren
Functie circulatiepomp voor de boileropwarming: Codeeradres 5F
Functie CV-pompen: Codeeradres
D7

3C:4

Functie ingang DE3: Extern blokkeren met storingsmeldingsingang
Functie circulatiepomp voor de boileropwarming: Codeeradres 5E
Functie CV-pompen: Codeeradres
D6

3C:5

Functie ingang DE3: Storingsmeldingsingang

3C:6

Functie ingang DE3: Kortstondige
werking circulatiepomp (tastfunctie).
Instelling looptijd circulatiepomp: Codeeradres 3d

3D:1
tot
3D:60

Looptijd circulatiepomp instelbaar
van 1 tot 60 min

3D:5

Looptijd circulatiepomp bij kortstondige werking: 5 min

4B:0

Functie ingang 96 kamertempera- 4B:1
tuurregelaar (Vitotrol 100, alleen bij 4B:2
regeling voor verhoogde werking)

Extern opvragen.

Installatie met open verdeler aan- 51:1
gesloten: ketelcircuitpomp (uitgang
20) wordt bij warmteaanvraag altijd
ingeschakeld.

Installatie met open verdeler:
Ketelcircuitpomp wordt bij warmteaanvraag ingeschakeld als de brander in werking is. Ketelcircuitpomp
wordt met nalooptijd uitgeschakeld.

51:0

5816026

Functie ingang DE3 aan uitbreiding EA1: Geen functie

Extern blokkeren.

51:2

Installatie met verwarmingswaterbuffer:
Ketelcircuitpomp wordt bij warmteaanvraag ingeschakeld als de brander in werking is. Ketelcircuitpomp
wordt met nalooptijd uitgeschakeld.

52:0

Zonder sensor open verdeler

52:1

Met sensor open verdeler (wordt automatisch herkend)

53:1

Functie aansluiting 28 op interne
uitbreiding H1

53:0

Groepsalarmmeld.

53:1

Circulatiepomp (afleverstand)

53:2

Externe CV-pomp

53:3

Boilerlaadpomp
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Coderingen

Algemeen/groep ”1” (vervolg)

Codering 2
Algemeen/groep ”1” (vervolg)
Codering in uitlevertoestand

Mogelijke omstelling

54:0

54:1

Met Vitosolic 100 (wordt automatisch herkend)

54:2

Met Vitosolic 200 (wordt automatisch herkend)

54:4

Met zonneregelingsmodule SM1 met
extra functie, bijv. verwarmingsondersteuning (wordt automatisch herkend)

Zonder zonne-installatie

Geen correctie van de gemeten
buitentemperatuur (alleen bij regeling voor weersafhankelijke werking)

6E:0
tot
6E:100

Correctie van de buitentemperatuur
in stappen van 0,1 K
0 tot 49 = -5 K tot -0,1 K
51 tot 100 = 0,1 K tot 5 K

76:0

Zonder communicatiemodule LON

76:1

Met communicatiemodule LON
(wordt automatisch herkend)

77:1

LON-deelnemersnummer, als com- 77:2
municatiemodule LON aanwezig
tot
77:99

Coderingen

6E:50

LON-deelnemersnummer instelbaar
tussen 1 en 99:
1 - 4 = verwarmingsketel
5 - 9 = niet instellen
10 - 90 = Vitotronic 200-H
98 = Vitogate
99 = Vitocom
Opmerking
Elk nummer mag slechts eenmaal
worden toegekend.

79:1

Met communicatiemodule LON:
Regeling is foutmanager.

79:0

Regeling is niet foutmanager.

7B:1

Met communicatiemodule LON:
Regeling zendt tijd.

7B:0

Tijd niet verzenden.

7F:1

Eengezinswoning
(Alleen bij regeling voor weersafhankelijke werking)

7F:0

Meergezinswoning
Aparte instelling van vakantieprogramma en tijdprogramma voor tapwaterverwarming mogelijk

80:6

Als de storing min. 30 s voorhanden is, vindt een storingsmelding
plaats.

80:0

Storingsmelding direct

80:2
tot
80:199

Minimumduur van de storing tot storingsmelding volgt, instelbaar van
10 s tot 995 s; 1 instelstap ≙ 5 s

Automatische omschakeling zomer-/wintertijd

81:0

Handmatige omschakeling zomer-/
wintertijd

81:2

Plaatsing van de draadloze tijdmodule (wordt automatisch herkend)

81:3

Met communicatiemodule LON: Regeling ontvangt tijd.

82:1

Werking op vloeibaar gas (alleen instelbaar als codeeradres 11:9 ingesteld is)

88:1

Temperatuurindicatie in ºF (Fahrenheit)

81:1

Werking op aardgas

86:

Niet verstellen.

87:

Niet verstellen.

88:0

Temperatuurindicatie in °C (Celsius)

8A:175

Niet verstellen!
5816026

82:0

48

Codering 2
Algemeen/groep ”1” (vervolg)
Codering in uitlevertoestand

Mogelijke omstelling

8F:0

8F:1

Opmerking
De betreffende codering wordt pas
geactiveerd als u het servicemenu
verlaat.
8F:2

Alle bedieningselementen geblokkeerd
Bediening in het basismenu en in
het uitgebreide menu geblokkeerd,
schoorsteenvegertestwerking is activeerbaar.
Alleen basisinstellingen bedienbaar.
Bediening in het basismenu vrijgegeven, in het uitgebreide menu geblokkeerd, schoorsteenvegertestwerking is activeerbaar.

90:128

Tijdconstante voor de berekening
90:1
van de gewijzigde buitentempera- tot
tuur 21,3 h (alleen bij regeling voor 90:199
weersafhankelijke werking)

94:0

Niet verstellen.

95:0

Niet verstellen.

97:0

Met communicatiemodule LON:
Buitentemperatuur van de op de
regeling aangesloten sensor wordt
intern gebruikt.

97:1

Regeling ontvangt buitentemperatuur.

97:2

Regeling zendt buitentemperatuur
naar LON-deelnemer.

98:1

Viessmann installatienummer (in
combinatie met bewaking van
meerdere installaties via
Vitocom 300)

98:1
tot
98:5

Installatienummer instelbaar tussen
1 en 5

99:0

Niet verstellen.

9A:0

Niet verstellen.

9B:70

Gewenste aanvoertemperatuur bij
externe vraag 70 °C

9B:0
tot
9B:127

Gewenste aanvoertemperatuur bij
externe vraag instelbaar van 0 tot
127 °C (begrensd door ketelspecifieke parameters)

9C:20

Bewaking LON-deelnemer.
Wanneer een deelnemer niet antwoordt, worden na 20 minuten instelwaarden van de regeling gebruikt. Pas dan volgt een storingsmelding.

9C:0

Geen bewaking

9C:5
tot
9C:60

Tijd instelbaar van 5 tot 60 min

Verschiltemperatuur 8 K, alleen in 9F:0
combinatie met verwarmingscircuit tot
met mengklep
9F:40

Temperatuurverschil instelbaar van
0 tot 40 K
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9F:8

Afhankelijk van de ingestelde waarde snelle (lagere waarden) of langzame (hogere waarden) aanpassing
van de aanvoertemperatuur bij wijziging van de buitentemperatuur.
1 instelstap ≙ 10 min
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Coderingen

Alle bedieningselementen in werking

Codering 2
Ketel/groep ”2”

Codering in uitlevertoestand

Mogelijke omstelling

01:1

Installatie met een ketel (alleen bij
regeling voor verhoogde werking)

01:2

04:1

Minimale pauze van de brander af- 04:0
hankelijk van de belasting van de
verwarmingsketel (ingesteld door
codeerstekker)

Minimale pauze van de brander vast
ingesteld (ingesteld door codeerstekker)

06:...

Maximumbegrenzing van de ketel- 06:20
watertemperatuur, bepaald door de tot
codeerstekker, in °C
06:127

Maximumbegrenzing van de ketelwatertemperatuur binnen de door de
verwarmingsketel opgegeven bereiken

07:1

Ketelnummer bij installatie met
07:2
meerdere ketels (alleen bij regeling tot
voor verhoogde werking)
07:4

Ketelnummer 2 tot 4 bij installatie
met meerdere ketels

08:...

Maximumvermogen van de brander in kW bij een installatie met
meerdere ketels

Maximumvermogen van de brander
instelbaar in stappen van 1 kW van
0 tot 199 kW (begrensd door ketelspecifieke parameters)

0D:0

Niet verstellen.

08:0
tot
08:199

Installatie met meerdere ketels met
Vitotronic 300-K

0E:0

Niet verstellen.

13:1

Niet verstellen.

14:1

Niet verstellen.

15:1

Niet verstellen.

21:0

Geen onderhoudsinterval (bedrijfs- 21:1
uren) ingesteld
tot
21:100

Aantal bedrijfsuren van de brander
tot het volgende onderhoud instelbaar van 100 tot 10 000 h
Een instelstap ≙ 100 h

23:0

Geen tijdsinterval voor branderonderhoud

23:1
tot
23:24

Tijdsinterval instelbaar van 1 tot
24 maanden

24:0

Geen indicatie ”Onderhoud” op
het display

24:1

Indicatie ”Onderhoud” op het display (adres wordt automatisch geactiveerd, moet na onderhoud handmatig worden teruggezet)

28:0

Geen intervalontsteking van de
brander

28:1
tot
28:24

Tijdsinterval van 1 uur tot 24 uur instelbaar. Brander wordt telkens gedurende 30 s geforceerd ingeschakeld (alleen bij werking op vloeibaar
gas).

2E:0

Niet verstellen.

2F:0

Niet verstellen.

30:0

■

30:1

Niet instellen.

30:2

Ketelcircuitpomp toerentalgeregeld
met debiet

■

38:0

Aansluiting van de getrapte ketelcircuitpomp
Werking met open verdeler (één
ketel of installatie met meerdere
ketels)

Status branderbesturingsapparaat: 38:≠0
werking (geen fout)

Status branderbesturingsapparaat:
Fout
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Coderingen

Coderingen
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Codering 2
Warm water/groep ”3”
Coderingen
Codering in uitlevertoestand
56:0

Mogelijke omstelling

Gewenste tapwatertemperatuur in- 56:1
stelbaar van 10 tot 60 °C.

Gewenste tapwatertemperatuur instelbaar van 10 tot boven 60 °C

58:0

Zonder extra functie voor tapwater- 58:10
verwarming
tot
58:60

Invoer van een tweede gewenste
tapwatertemperatuur, in te stellen
van 10 tot 60 °C (codeeradres ”56”
en ”63” respecteren)

59:0

Boilerverwarming:
inschakelpunt -2,5 K
uitschakelpunt +2,5 K

59:1
tot
59:10

Inschakelpunt instelbaar van 1 tot
10 K onder de gewenste waarde

5B:0

Warmwaterboiler direct op de verwarmingsketel aangesloten.

5B:1

Warmwaterboiler achter de open
verdeler aangesloten.

5E:0

Circulatiepomp voor boilerverwarming blijft bij signaal ”Extern blokkeren” in regelwerking.

5E:1

Circulatiepomp voor de boilerverwarming wordt bij signaal ”Extern
blokkeren” uitgeschakeld.

5E:2

Circulatiepomp voor de boilerverwarming wordt bij signaal ”Extern
blokkeren” ingeschakeld.

5F:1

Circulatiepomp voor de boilerverwarming wordt bij signaal ”Externe
vraag” uitgeschakeld.

5F:2

Circulatiepomp voor de boilerverwarming wordt bij signaal ”Externe
vraag” ingeschakeld.

5F:0

Circulatiepomp voor boilerverwarming blijft bij signaal ”Externe
vraag” in regelwerking.

Coderingen

Opmerking
Maximumwaarde afhankelijk van codeerstekker
Maximaal toegestane tapwatertemperatuur respecteren.

60:20

Tijdens de tapwaterverwarming is
de gewenste ketelwatertemperatuur max. 20 K hoger dan de gewenste tapwatertemperatuur.

60:5
tot
60:25

Verschil tussen gewenste ketelwatertemperatuur en gewenste tapwatertemperatuur instelbaar van 5 tot
25 K

62:2

Circulatiepomp voor boileropwarming met 2 min naloop na boilerverwarming

62:0

Circulatiepomp voor boileropwarming zonder naloop.

62:1
tot
62:15

Nalooptijd instelbaar van 1 tot
15 min

63:0

Zonder extra functie voor tapwater- 63:1
verwarming (alleen bij regeling
63:2
voor verhoogde werking)
tot
63:14
63:15
Zonder omschakelklep

67:40

Bij tapwaterverwarming met zon67:0
ne-energie: Gewenste tapwatertot
temperatuur 40 °C. Boven de inge- 67:95
stelde gewenste waarde is de naverwarmingsonderdrukking actief.

Om de 2 dagen tot om de 14 dagen

2 x dagelijks
Gewenste tapwatertemperatuur instelbaar van 0 tot 95 °C (begrensd
door ketelspecifieke parameters)
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65:0

Extra functie: 1 x dagelijks

51

Codering 2
Warm water/groep ”3” (vervolg)
Codering in uitlevertoestand
6F:...

Max. vermogen bij tapwateropwar- 6F:0
ming in %, opgegeven door de co- tot
deerstekker
6F:100

Maximaal vermogen bij tapwaterverwarming instelbaar van minimaal
vermogen tot 100 %

71:0

Tapwatercirculatiepomp: ”Aan” vol- 71:1
gens tijdprogramma (alleen bij regeling voor weersafhankelijke wer- 71:2
king)

”Uit” tijdens de tapwaterverwarming
tot de eerste gewenste waarde

Tapwatercirculatiepomp: ”Aan” vol- 72:1
gens tijdprogramma (alleen bij regeling voor weersafhankelijke wer- 72:2
king)

”Uit” tijdens de tapwaterverwarming
tot de tweede gewenste waarde

Tapwatercirculatiepomp: ”Aan” volgens tijdprogramma (alleen bij regeling voor weersafhankelijke werking)

73:1
tot
73:6

Tijdens het tijdprogramma 1 keer/uur
gedurende 5 min ”Aan” tot 6
keer/uur gedurende 5 min ”Aan”

73:7

Permanent ”Aan”

72:0

73:0

”Aan” tijdens de tapwaterverwarming
tot de eerste gewenste waarde

”Aan” tijdens de tapwaterverwarming
tot de tweede gewenste waarde

Zonnesysteem/groep ”4”
Opmerking
De groep zonnesysteem wordt alleen weergegeven als
een zonneregelingsmodule van het type SM1 aangesloten is.
Coderingen
Codering in uitlevertoestand

Mogelijke omstelling

Geen functiewijze toegekend
00:8

De zonnecircuitpomp wordt ingeschakeld als de collectortemperatuur de werkelijke boilertemperatuur met 8 K overstijgt.

00:2
tot
00:30

Het verschil tussen de werkelijke
boilertemperatuur en het inschakelpunt van de zonnecircuitpomp kan
worden ingesteld tussen 2 en 30 K.

01:4

De zonnecircuitpomp wordt uitgeschakeld als het verschil tussen
collectortemperatuur en werkelijke
boilertemperatuur minder dan 4 K
bedraagt.

01:1
tot
01:29

Het verschil tussen de werkelijke
boilertemperatuur en het uitschakelpunt van de zonnecircuitpomp kan
worden ingesteld tussen 1 en 29 K.

02:...

Indicatie afhankelijk van de softwa- 02:0
reversie van de zonneregelingsmodule SM1
02:1

Zonnecircuitpomp zonder toerentalregeling
Met functie golfgroepregeling
Niet instellen!

02:2

Zonnecircuitpomp met toerentalregeling en PWM-aansturing

03:10

Het temperatuurverschil tussen
collectortemperatuur en werkelijke
tapwatertemperatuur wordt op
10 K geregeld.

03:5
tot
03:20

De verschiltemperatuurregeling tussen collectortemperatuur en werkelijke boilertemperatuur kan ingesteld
worden van 5 tot 20 K.

04:4

Regelaarversterking van de toerentalregeling 4%/K

04:1
tot
04:10

Regelaarversterking instelbaar van 1
tot 10 %/K

05:10

Minimumtoerental van de zonnecircuitpomp 10 % van het maximumtoerental

05:2
tot
05:100

Min. toerental van de zonnecircuitpomp is instelbaar van 2 tot 100%.
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Coderingen

Mogelijke omstelling

Codering 2
Zonnesysteem/groep ”4” (vervolg)
Mogelijke omstelling

06:75

Maximale toerental van de zonne- 06:2
circuitpomp 75% van het maximaal tot
mogelijke toerental
06:100

Max. toerental van de zonnecircuitpomp is instelbaar van 2 tot 100%.

07:0

Intervalfunctie van de zonnecircuit- 07:1
pomp uitgeschakeld

Intervalfunctie van de zonnecircuitpomp ingeschakeld
Voor een nauwkeurige registratie
van de collectortemperatuur wordt
de zonnecircuitpomp cyclisch kortstondig ingeschakeld.

08:60

De zonnecircuitpomp wordt uitgeschakeld als de werkelijke boilertemperatuur 60 °C (maximale boilertemperatuur) bereikt.

De maximale boilertemperatuur is
instelbaar van 10 tot 90 °C.

09:130

De zonnecircuitpomp wordt uitge- 09:20
schakeld als de collectortempera- tot
tuur 130 °C bereikt (maximale col- 09:200
lectortemperatuur ter bescherming
van de componenten van de installatie).

De maximale boilertemperatuur is
instelbaar van 20 tot 200 °C.

0A:5

Ter bescherming van de componenten van de installatie en het
warmtedragermedium wordt het
toerental van de zonnecircuitpomp
gereduceerd als het verschil tussen de werkelijke boilertemperatuur en de gewenste boilertemperatuur kleiner is dan 5 K .

Het verschil tussen gewenste boilertemperatuur en inschakelpunt reductie van de stagnatietijd is instelbaar
van 0 tot 40 K.

0B:0

Vorstbeschermingsfunctie collector 0B:1
uitgeschakeld

Vorstbeschermingsfunctie collector
ingeschakeld (niet nodig bij
Viessmann warmtedragend medium).

0C:1

Delta-T-controle ingeschakeld
0C:0
Er wordt te weinig of geen debiet
in het collectorcircuit geregistreerd.

Delta-T-controle uitgeschakeld

0D:1

Controle nachtcirculatie ingeschakeld
Ongewild debiet in het collectorcircuit (bijv. 's nachts) wordt vastgelegd.

0D:0

Controle nachtcirculatie uitgeschakeld

0E:1

Bepaling opbrengst zonne-energie
met Viessmann warmtedragend
medium.

0E:2

Bepaling opbrengst zonne-energie
met water als warmtedragend medium (niet instellen, aangezien alleen
werking met warmtedragend medium van Viessmann mogelijk).

0E:0

Bepaling opbrengst zonne-energie
uitgeschakeld

08:10
tot
08:90

0A:0
tot
0A:40

0F:70

Debiet van het collectorcircuit bij
0F:1
max. pomptoerental is ingesteld op tot
7 l/min.
0F:255

Debiet van het collectorcircuit kan
worden ingesteld tussen 0,1 en
25,5 l/min.

10:0

Doeltemperatuurregeling uitgeschakeld (zie codeeradres 11)

Doeltemperatuurregeling ingeschakeld
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10:1
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Coderingen

Codering in uitlevertoestand

Codering 2

Codering in uitlevertoestand

Mogelijke omstelling

11:50

Gewenste boilertemperatuur zonne-energie 50 ℃
■ Regeling richttemperatuur ingeschakeld (codering 10:1):
temperatuur waarmee het met
zonne-energie opgewarmde water in de warmwaterboiler geladen dient te worden.
■ Uitgebreide regelingsfuncties ingesteld op verwarming van twee
warmwaterboilers (codering
20:9):
Als de werkelijke temperatuur
van een warmwaterboiler de ingestelde gewenste boilertemperatuur bereikt, wordt de verwarming op de 2e warmwaterboiler
omgeschakeld.

11:10
tot
11:90

Gewenste boilertemperatuur zonneenergie is instelbaar van 10 tot
90 °C.

12:20

Minimum collectortemperatuur
20 °C
De zonnecircuitpomp wordt pas ingeschakeld als de ingestelde minimale collectortemperatuur aan de
collectortemperatuursensor wordt
overschreden.

12:0

Functie voor minimale collectortemperatuur uitgeschakeld.

12:1
tot
12:90

Minimale boilertemperatuur is instelbaar van 1 tot 90 °C.

Geen uitgebreide regelingsfunctie
actief

20:1

Extra functie voor tapwaterverwarming

20:2

2e temperatuurverschilregeling

20:3

2e temperatuurverschilregeling en
extra functie

20:4

2e temperatuurverschilregeling voor
verwarmingsondersteuning

20:0

22:8

20:5

Thermostaatfunctie

20:6

Thermostaatfunctie en extra functie

20:7

Verwarming door zonne-energie via
externe warmtewisselaar zonder extra temperatuursensor

20:8

Verwarming met zonne-energie via
externe warmtewisselaar met extra
temperatuursensor

20:9

Verwarming door zonne-energie van
twee warmwaterboilers

Inschakeltemperatuurverschil bij
22:2
verwarmingsondersteuning: 8 K
tot
De schakeluitgang sS wordt inge- 22:30
schakeld als de temperatuur aan
sensor / de temperatuur aan
sensor aÖ met de ingestelde waarde overschreden heeft.

Inschakeltemperatuurverschil bij verwarmingsondersteuning kan worden
ingesteld tussen 2 en 30 K.
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Coderingen

Zonnesysteem/groep ”4” (vervolg)
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Codering 2
Zonnesysteem/groep ”4” (vervolg)
Codering in uitlevertoestand

Mogelijke omstelling

Uitschakeltemperatuurverschil bij
23:2
verwarmingsondersteuning: 4 K
tot
De schakeluitgang sS wordt uitge- 23:30
schakeld als de temperatuur aan
sensor / het uitschakelpunt onderschrijdt. Het uitschakelpunt is
de som van de temperatuur aan
sensor aÖ plus de ingestelde waarde van het uitschakeltemperatuurverschil.

Het uitschakeltemperatuurverschil
bij de verwarmingsondersteuning
kan worden ingesteld tussen 1 en
29 K.

24:40

Inschakeltemperatuur voor thermo- 24:0
staatfunctie 40 °C.
tot
Inschakeltemperatuur thermostaat- 24:100
functie ≤ uitschakeltemperatuur
thermostaatfunctie:
Thermostaatfunctie bijv. voor naverwarming. De schakeluitgang sS
wordt ingeschakeld als de temperatuur aan sensor / onder de inschakeltemperatuur thermostaatfunctie daalt.
Inschakeltemperatuur thermostaatfunctie > uitschakeltemperatuur
thermostaatfunctie:
Thermostaatfunctie bijv. voor gebruik van overtollige warmte. De
schakeluitgang sS wordt ingeschakeld als de temperatuur aan sensor / de inschakeltemperatuur
thermostaatfunctie overschrijdt.

Inschakeltemperatuur voor thermostaatfunctie is instelbaar van 0 tot
100 K.

25:50

Uitschakeltemperatuur voor ther25:0
mostaatfunctie 50 °C.
tot
Inschakeltemperatuur thermostaat- 25:100
functie ≤ uitschakeltemperatuur
thermostaatfunctie:
Thermostaatfunctie bijv. voor naverwarming. De schakeluitgang sS
wordt uitgeschakeld als de temperatuur aan sensor / de inschakeltemperatuur thermostaatfunctie
overschrijdt.
Inschakeltemperatuur thermostaatfunctie > uitschakeltemperatuur
thermostaatfunctie:
Thermostaatfunctie bijv. voor gebruik van overtollige warmte. De
schakeluitgang sS wordt uitgeschakeld als de temperatuur aan
sensor / de inschakeltemperatuur thermostaatfunctie onderschrijdt.

Inschakeltemperatuur voor thermostaatfunctie is instelbaar van 0 tot
100 K.

5816026

Coderingen

23:4
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Codering 2
Zonnesysteem/groep ”4” (vervolg)
Codering in uitlevertoestand

Voorrang voor warmwaterboiler 1 – 26:0
met pendelverwarming
Alleen bij instelling codering 20:9. 26:2

Voorrang voor warmwaterboiler 1 –
zonder pendelverwarming

26:3

Voorrang voor warmwaterboiler 2 –
met pendelverwarming

26:4

Pendelverwarming zonder voorrang
voor een van de warmwaterboilers

Voorrang voor warmwaterboiler 2 –
zonder pendelverwarming

27:15

Pendelverwarmingstijd 15 min.
De warmwaterboiler zonder voorrang wordt maximaal voor de duur
van de ingestelde pendelverwarmingstijd verwarmd, als de warmwaterboiler met voorrang is verwarmd.

27:5
tot
27:60

De pendelverwarmingstijd is instelbaar van 5 tot 60 min.

28:3

Pendelpauzetijd 3 min.
Na afloop van de ingestelde pendelopwarmtijd voor de warmwaterboiler zonder voorrang wordt tijdens de pendelpauze de stijging
van de collectortemperatuur vastgesteld.

28:1
tot
28:60

De pendelpauzetijd is instelbaar van
1 tot 60 min.

Verwarmingscircuit 1, verwarmingscircuit 2, verwarmingscircuit 3/groep ”5”
Coderingen
Codering in uitlevertoestand

Mogelijke omstelling

A0:0

Zonder afstandsbediening (alleen
bij regeling voor weersafhankelijke
werking)

A0:1

Met Vitotrol 200-/200-RF (wordt automatisch herkend).

A0:2

Met Vitotrol 300 (wordt automatisch
herkend).

A1:0

Alle op de afstandsbediening mogelijke instellingen kunnen worden
toegepast (alleen bij regeling voor
weersafhankelijke werking).

A1:1

Op de afstandsbediening kan alleen
partywerking worden ingesteld.
(Alleen bij Vitotrol 200-A.)

A2:2

Boilervoorrang op CV-pomp

A2:0

Zonder boilervoorrang op CV-pomp

A2:1

Boilervoorrang op mengklep. Tijdens
de boileropwarming is de mengklep
gesloten. De CV-pomp loopt.

A2:3
tot
A2:15

Glijdende voorrang op mengklep.
Aan het verwarmingscircuit wordt
een gereduceerde warmtehoeveelheid toegevoerd.

A3:2

!
56

Buitentemperatuur onder 1 °C: CV- A3:-9
pomp ”Aan”
tot
Buitentemperatuur meer dan 3 °C: A3:15
CV-pomp ”Uit”

CV-pomp ”Aan/Uit” (zie volgende tabel)

Opgelet
Bij instellingen onder 1 °C bestaat het gevaar dat buisleidingen die zich buiten de isolatie van het huis
bevinden, bevriezen.
Voorzichtigheid is vooral geboden bij de uitschakelmodus, bijv. tijdens vakantie.
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Coderingen

26:1

Mogelijke omstelling

Codering 2

Parameter
Adres A3:...

CV-pomp
”Aan”

”Uit”

-9

-10 °C

-8 °C

-8

-9 °C

-7 °C

-7

-8 °C

-6 °C

-6

-7 °C

-5 °C

-5

-6 °C

-4 °C

-4

-5 °C

-3 °C

-3

-4 °C

-2 °C

-2

-3 °C

-1 °C

-1

-2 °C

0 °C

0

-1 °C

1 °C

1

0 °C

2 °C

2
tot
15

1 °C
tot
14 °C

3 °C
tot
16 °C

Codering in uitlevertoestand

Mogelijke omstelling

A4:0

A4:1

Met vorstbescherming (alleen bij
regeling voor weersafhankelijke
werking)

Geen vorstbescherming, instelling
alleen mogelijk als codering ”A3:-9”
ingesteld is.
Opmerking
”Opgelet” bij codering ”A3” in acht
nemen.

A5:5

Met functie voor CV-pomplogica
(spaarschakeling): CV-pomp ”uit”
als buitentemperatuur (BT) 1 K hoger is dan de gewenste kamertemperatuur (KTgewenst) (alleen bij regeling voor weersafhankelijke werking)
BT > KTgewenst + 1 K

A5:0

Zonder functie voor CV-pomplogica

A5:1
tot
A5:15

Met functie voor CV-pomplogica:
CV-pomp ”UIT” zie volgende tabel

Parameter adres A5:...

Met functie voor CV-pomplogica: CV-pomp ”Uit”

1

BT > KTgewenst + 5 K

2

BT > KTgewenst + 4 K

3

BT > KTgewenst + 3 K

4

BT > KTgewenst + 2 K

5

BT > KTgewenst + 1 K

6

BT > KTgewenst

7
tot
15

BT > KTgewenst - 1 K
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BT > KTgewenst - 9 K
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Verwarmingscircuit 1, verwarmingscircuit 2,… (vervolg)

Codering 2

Codering in uitlevertoestand

Mogelijke omstelling

A6:36

Uitgebreide spaarschakeling niet
actief (alleen bij regeling voor
weersafhankelijke werking)

A6:5
tot
A6:35

Uitgebreide spaarschakeling actief,
d.w.z. bij een variabel instelbare
waarde van 5 tot 35 °C plus 1 °C
worden de brander en CV-pomp uitgeschakeld. De mengklep wordt gesloten. Basis is de gecorrigeerde
buitentemperatuur. Deze bestaat uit
de werkelijke buitentemperatuur en
een tijdsconstante die rekening
houdt met het afkoelen van een gemiddeld gebouw.

A7:0

Zonder mengklepspaarfunctie (alleen bij verwarmingscircuit met
mengklep) (alleen bij regeling voor
weersafhankelijke werking)

A7:1

Met mengklepspaarfunctie (uitgebreide CV-pomplogica):
CV-pomp aanvullend ”Uit”:
■ Als de mengklep langer dan
20 minuten werd gesloten.
CV-pomp ”Aan”:
■ Als de mengklep met de regelwerking begint
■ Bij vorstgevaar

A9:7

Met pompstilstandtijd: CVpomp ”UIT” bij verandering gewenste waarde door wisselen van
modus of wijzigingen van de gewenste kamertemperatuur (alleen
bij regeling voor weersafhankelijke
werking)

A9:0

Zonder pompstilstandtijd

A9:1
tot
A9:15

Met pompstilstandtijd, instelbaar tussen 1 en 15

B0:0

B2:8

B5:0

Met afstandsbediening: Stookwer- B0:1
king/gereduceerd. Werking:
Weersafhankelijk (codering alleen
veranderen voor het verwarmings- B0:2
circuit met mengklep) (alleen bij regeling voor weersafhankelijke werking)

Verwarming: Weersafhankelijk
Gereduceerde werking: met kamertemperatuurbijschakeling

B0:3

Stookwerking/gereduceerde werking: met kamertemperatuurbijschakeling

B2:0

Zonder kamerinvloed

B2:1
tot
B2:64

Kamerinvloedfactor instelbaar van 1
tot 64

Met de afstandsbediening en voor
het verwarmingscircuit moet de
werking met kamertemperatuurbijschakeling gecodeerd zijn: Kamerinvloedfactor 8 (codering alleen
veranderen voor het verwarmingscircuit met mengklep) (alleen bij regeling voor weersafhankelijke werking)

Met afstandsbediening: Geen kaB5:1
mertemperatuurafhankelijke CVtot
pomplogicafunctie (codering alleen B5:8
veranderen voor het verwarmingscircuit met mengklep) (alleen bij regeling voor weersafhankelijke werking)

Verwarmingswerking: met kamertemperatuurbijschakeling
Gereduceerde werking: Weersafhankelijk

CV-pomplogica zie volgende tabel:
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Codering 2

Parameteradres
b5:...

Met CV-pomplogicafunctie:
CV-pomp ”Uit”

CV-pomp ”Aan”

1

KTWerkelijk > KTGewenst + 5 K

KTWerkelijk < KTGewenst + 4 K

2

KTWerkelijk > KTGewenst + 4 K

KTWerkelijk < KTGewenst + 3 K

3

KTWerkelijk > KTGewenst + 3 K

KTWerkelijk < KTGewenst + 2 K

4

KTWerkelijk > KTGewenst + 2 K

KTWerkelijk < KTGewenst + 1 K

5

KTWerkelijk > KTGewenst + 1 K

KTWerkelijk < KTGewenst

6

KTWerkelijk > KTgewenst

KTWerkelijk < KTGewenst - 1 K

7

KTWerkelijk > KTGewenst - 1 K

KTWerkelijk < KTGewenst - 2 K

8

KTWerkelijk > KTGewenst - 2 K

KTWerkelijk < KTGewenst - 3 K

Codering in uitlevertoestand

Mogelijke omstelling

C5:20

Elektronische minimumbegrenzing
van de aanvoertemperatuur 20 °C
(alleen bij regeling voor weersafhankelijke werking)

C5:1
tot
C5:127

Minimumbegrenzing instelbaar van
1 tot 127 °C(begrensd door ketelspecifieke parameters)

C6:74

Elektronische maximumbegrenzing C6:10
van de aanvoertemperatuur 90 °C tot
(alleen bij regeling voor weersafC6:127
hankelijke werking)

Maximumbegrenzing instelbaar van
10 tot 127 °C(begrensd door ketelspecifieke parameters)

D3:14

Steilheid van de stooklijn = 1,4
(Alleen bij regeling voor weersafhankelijke werking)

D3:2
tot
D3:35

Steilheid van de stooklijn instelbaar
van 0,2 tot 3,5 (zie pagina 30)

D4:0

Niveau van de stooklijn = 0
(Alleen bij regeling voor weersafhankelijke werking)

D4:–13
tot
D4:40

Niveau van de stooklijn instelbaar
van –13 tot 40 (zie pagina 30)

D5:0

Externe omschakeling van het
D5:1
werkingsprogramma schakelt het
werkingsprogramma om naar ”Permanente werking met gereduceerde kamertemperatuur” of ”Uitschakelwerking”. (Alleen bij regeling
voor weersafhankelijke werking)

Externe omschakeling werkingsprogramma schakelt om naar ”permanente werking met normale kamertemperatuur” (afhankelijk van codeeradres 3A, 3B en 3C)

D6:0

CV-pomp blijft bij signaal ”Extern
blokkeren” in regelwerking.

D6:1

Verwarmingscircuitpomp wordt bij
signaal ”extern blokkeren” uitgeschakeld.

D6:2

Verwarmingscircuitpomp wordt bij
signaal ”extern blokkeren” ingeschakeld.

D7:1

Verwarmingscircuitpomp wordt bij
signaal ”extern aanvragen” uitgeschakeld.

D7:2

Verwarmingscircuitpomp wordt bij
signaal ”extern aanvragen” ingeschakeld (afhankelijk van codeeradres 3A, 3B en 3C)

D8:1

Omschakeling van werkingsprogramma via ingang DE1 op uitbreiding EA1

D8:2

Omschakeling van werkingsprogramma via ingang DE op uitbreiding EA1

D7:0

5816026

D8:0

CV-pomp blijft bij signaal ”Externe
vraag” in regelwerking.

Geen omschakeling van het werkingsprogramma via uitbreiding
EA1 (alleen bij regeling voor
weersafhankelijke werking)
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Codering 2
Verwarmingscircuit 1, verwarmingscircuit 2,… (vervolg)

E1:1

Niet verstellen.

E2:50

Met afstandsbediening: Geen indicatiecorrectie werkelijke kamertemperatuur

Mogelijke omstelling
D8:3

Omschakeling van werkingsprogramma via ingang DE3 op uitbreiding EA1

E2:0
tot
E2:49

Indicatiecorrectie –5 K
tot
Indicatiecorrectie –0,1 K

E2:51
tot
E2:99

Indicatiecorrectie +0,1 K
tot
Indicatiecorrectie +4,9 K

E5:...

Niet verstellen.

E6:...

Maximaal toerental van de toeren- E6:0
talgeregelde CV-pomp in % van
tot
het max. toerental bij normale wer- E6:100
king. Waarde wordt gegeven door
ketelspecifieke parameter.
(Alleen bij regeling voor weersafhankelijke werking)

Maximaal toerental instelbaar van 0
tot 100 %

E7:30

Minimaal toerental van de toerentalgeregelde CV-pomp: 30 % van
het max. toerental.
(Alleen bij regeling voor weersafhankelijke werking)

E7:0
tot
E7:100

Maximaal toerental instelbaar van 0
tot 100 %

F1:0

Estrikdroogfunctie niet actief. (Alleen bij regeling voor weersafhankelijke werking)

F1:1
tot
F1:6

Estrikdroging instelbaar volgens 6
selecteerbare temperatuurtijdprofielen.

F1:15

Permanente aanvoertemperatuur
20 °C

F2:0

Geen tijdbegrenzing voor partywerking

F2:1
tot
F2:12

Tijdbegrenzing instelbaar van 1 tot
12 uur

Nalooptijd van de ketelcircuitpomp
bij verwarming: 12 min (alleen bij
regeling voor verhoogde werking)

F5:0

Geen nalooptijd van de ketelcircuitpomp

F5:1
tot
F5:20

Nalooptijd van de ketelcircuitpomp
instelbaar van 1 tot 20 min

Ketelcircuitpomp is in de modus ”Alleen warm water” permanent ingeschakeld (alleen bij regeling voor verhoogde werking)

F6:0

Ketelcircuitpomp is in de modus ”Alleen warm water” permanent uitgeschakeld.

F6:1
tot
F6:24

Ketelcircuitpomp wordt in de modus ”Alleen warm water” 1 tot 24
keer per dag gedurende telkens
10 min ingeschakeld.

Ketelcircuitpomp is in de modus ”Uitschakelwerking” permanent ingeschakeld (alleen bij regeling voor verhoogde werking)

F7:0

Ketelcircuitpomp is in de modus ”Uitschakelwerking” permanent uitgeschakeld

F7:1
tot
F7:24

Ketelcircuitpomp wordt in de werkingsmodus ”Uitschakelwerking” 1
tot 24 keer per dag gedurende telkens 10 min ingeschakeld.

F2:8

F5:12

F6:25

F7:25

Tijdbegrenzing voor partywerking
of externe omschakeling werkingsprogramma met knop: 8 uur (alleen bij regeling voor weersafhankelijke werking)
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Codering 2

Mogelijke omstelling

F8:-5

Temperatuurgrens voor verhoging
van de gereduceerde werking
-5 °C (alleen bij regeling voor
weersafhankelijke werking)
Instelling codeeradres ”A3” in acht
nemen.

F8:+10
tot
F8:-60

Temperatuurgrens instelbaar van
+10 tot -60 °C

F8:-61

Functie inactief

F9:-14

Temperatuurgrens voor verhoging
van de gereduceerde gewenste
kamertemperatuur -14 °C (alleen
bij regeling voor weersafhankelijke
werking)

F9:+10
tot
F9:-60

Temperatuurgrens voor verhoging
van de gewenste kamertemperatuur
tot de normale waarde instelbaar
van
+10 tot -60 °C

FA:20

Temperatuurverhoging van de gewenste ketel- of aanvoertemperatuur bij de overgang van werking
met verlaagde kamertemperatuur
naar de werking met normale kamertemperatuur 20 % (alleen bij
regeling voor weersafhankelijke
werking)

FA:0
tot
FA:50

Temperatuurverhoging instelbaar
tussen 0 en 50 %

FB:30

Periode van de gewenste verhoging van de gewenste ketelwaterresp. aanvoertemperatuur (zie codeeradres ”FA”) 60 min (alleen bij
regeling voor weersafhankelijke
werking)

FB:0
tot
FB:150

Periode instelbaar van 0 tot 300 min
1 instelstap ≙ 2 min)
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Coderingen

Verwarmingscircuit 1, verwarmingscircuit 2,… (vervolg)

Diagnose en serviceopvragingen
Serviceniveau, regeling weersafhankelijke werking
Serviceniveau oproepen
Servicemenu:
1. OK en å gelijktijdig circa 4 s lang indrukken.
2. Gewenst menu selecteren. Zie volgende afbeelding.

Servicemenu:
1. ”Service beëindigen?” selecteren.
2. ”Ja” kiezen.
3. Met OK bevestigen.
Opmerking
Het serviceniveau wordt na 30 min automatisch verlaten.

Serviceniveau verlaten
Overzicht servicemenu voor weersafhankelijke werking
Service
Diagnose
Actorentest
Codeerniveau 1
Codeerniveau 2
Fouthistorie
Servicefuncties
Service beëindigen?

Algemeen
Verwarmingscircuit 1
Verwarmingscircuit 2
CV-circuit 3
VC3
Warm water
Solar
Korte opvraging
Gegevens terugzetten

VC1
VC2

Deelnemerscontrole
Service pin LON
Vitocom invoer pincode
Onderhoud reset
Vullen
Ontluchten
Max. stookvermogen
Installatie met meerdere ketels

Opmerking
Menupunt ”Installatie met meerdere ketels” niet
instellen.
Het menupunt maakt uit de regeling voor weersafhankelijke werking een regeling voor verhoogde werking.

Diagnose, regeling weersafhankelijke werking
Werkingsgegevens opvragen
Werkingsgegevens kunnen in 6 bereiken worden
opgevraagd. Zie ”Diagnose” in het overzicht servicemenu.
Werkingsgegevens voor verwarmingscircuits met
mengklep en het zonnesysteem kunnen alleen worden
opgevraagd als de componenten in de installatie aanwezig zijn.
Voor meer informatie over de bedrijfsgegevens, zie
hoofdstuk ”Korte opvraging”.

3. Gewenste groep selecteren, bijv. ”Algemeen”.
Werkingsgegevens resetten
Opgeslagen werkingsgegevens (bijvoorbeeld bedrijfsuren) kunnen op 0 worden teruggezet.
De waarde ”Buitentemperatuur gecorrigeerd” wordt op
de werkelijke waarde teruggezet.
1. OK en å gelijktijdig circa 4 s lang indrukken.

Opmerking
Als een opgevraagde sensor defect is, verschijnt ”- - -”
op de display.

2. ”Diagnose”
3. ”Gegevens terugzetten”

Werkingsgegevens oproepen
1. OK en å gelijktijdig circa 4 s lang indrukken.

4. Gewenste waarde (bijv. ”Branderstarts”) of ”Alle
gegevens” selecteren.

2. ”Diagnose”
5816026

Diagnose
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Diagnose en serviceopvragingen
Diagnose, regeling weersafhankelijke werking (vervolg)
Korte opvraging
In de korte opvraging kunnen bijv. temperaturen, softwareversies en aangesloten componenten worden
opgevraagd.

Diagnose kort opvraging

1. OK en å gelijktijdig circa 4 s lang indrukken.

1
0
0
0

F
0
0
0

0
0
0
0

1
0
0
0

A
0
0
0

Selecteren met

2
0
0
0

Ø

1:
2:
3:
4:

Afb. 29

2. ”Diagnose”
3. ”Korte opvraging”.
4. OK indrukken.
Op het display verschijnen 9 regels met elk 6
velden.

Zie de volgende tabel voor de betekenis van de waarden op de verschillende regels en in de velden:
Regel (korte
Veld
opvraging)

5816026

2

3

4

5

6

1:

Installatieschema 01 tot 10

Softwareversie
Regeling

Softwareversie
Bedieningseenheid

2:

0

0

Revisiestand toestel

Toestelaanduiding ZE-ID

3:

0

0

Aantal KM-BUS-deelnemers

Softwareversie zonneregelingsmodule SM1

4:

Softwareversie
Gasbranderautomaat

Type
Gasbranderautomaat

Revisiestand gasbranderautomaat

5:

Interne gegevens voor de kalibratie

0

Softwareversie uitbreiding AM1

Softwareversie
uitbreiding EA1
0 = geen EA1

6:

0

0

0

0

7:

LON
Subnetadres/installatienr.

LON
Node-adres

0

0

8:

LON
SBVT-configuratie

LON
Softwareversie neuron-chip

Aantal LON-deelnemers

9:

Verwarmingscircuit A1/VC1
AfstandsbeSoftwareverdiening
sie afstands0: Zonder
bediening
1: Vitotrol
200A/
200 RF
2: Vitotrol
300A

Verwarmingscircuit M2/VC2
AfstandsbeSoftwareverdiening
sie afstands0: Zonder
bediening
1: Vitotrol
200A/
200 RF
2: Vitotrol
300A

Verwarmingscircuit M3/VC3
AfstandsbeSoftwareversie
diening
afstandsbedie0: Zonder
ning
1: Vitotrol
200A/
200 RF
2: Vitotrol
300A

11:

0

Softwareversie
Mengklepuitbreiding verwarmingscircuit M2
0: Geen
mengklepuitbreiding

Softwareversie
Mengklepuitbreiding verwarmingscircuit M3
0: Geen
mengklepuitbreiding

0

LON
Softwareversie communicatie-coprocessor

0

0

0

0
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Diagnose en serviceopvragingen
Diagnose, regeling weersafhankelijke werking (vervolg)
Uitgangen controleren (relaistest)
1. OK en å tegelijk ca. 4 s lang indrukken.

2. ”Actorentest”

Alle actoren
Basisbelasting

Uit
Aan

Vollast

Aan

Uitgang intern
Uitgang 21/28
CV-pomp VC2
Mengklep VC2

Aan
Aan
Aan
Open

Mengklep VC2

Dicht

CV-pomp VC3
Mengklep VC3

Aan
Open

Mengklep VC3

Dicht

Uitg. int. uitbr. H1
AM1 uitgang 1
AM1 uitgang 2
EA1 uitgang 1
Zonnecircuitpomp
Zonnecircuitpomp min.

Aan
Aan
Aan
Aan
Aan
Aan

Zonnecircuitpomp max.

Aan

SM1 uitgang 22

Aan

Alle actoren zijn uitgeschakeld.
Brander wordt met min. vermogen gebruikt, circulatiepomp is ingeschakeld.
Brander wordt met max. vermogen gebruikt, circulatiepomp is ingeschakeld.
Uitgang sÖ actief (ketelcircuitpomp)
Uitgang sA actief (circulatiepomp voor de boilerverwarming)
Uitgang CV-pomp actief (uitbreiding verwarmingscircuit met mengklep)
Uitgang ”Mengklep open” actief (uitbreiding verwarmingscircuit met
mengklep)
Uitgang ”Mengklep dicht” actief (uitbreiding verwarmingscircuit met
mengklep)
Uitgang CV-pomp actief (uitbreiding verwarmingscircuit met mengklep)
Uitgang ”Mengklep open” actief (uitbreiding verwarmingscircuit met
mengklep)
Uitgang ”Mengklep dicht” actief (uitbreiding verwarmingscircuit met
mengklep)
Uitgang op interne uitbreiding actief
Uitgang A1 op de uitbreiding AM1 actief
Uitgang A2 op de uitbreiding AM1 actief
Contact P - S op stekker aBJ van uitbreiding EA1 gesloten.
Uitgang zonnecircuitpomp sF aan zonneregelingmodule SM1 actief
Uitgang zonnecircuitpomp op de zonneregelingsmodule SM1 op minimumtoerental geschakeld
Uitgang zonnecircuitpomp op de zonneregelingsmodule SM1 op maximumtoerental geschakeld
Uitgang sS aan zonneregelingmodule SM1 actief

Serviceniveau, regeling verhoogde werking
Serviceniveau oproepen
Servicemenu:
1. OK en å tegelijk ca. 4 s lang indrukken.
Op het display knippert ”Ü” .
2. Gewenste functie selecteren. Zie volgende pagina's.
Serviceniveau verlaten

Servicemenu:
1. Met Ú ”Serv” 7 selecteren.
2. Met OK bevestigen.
”OFF” knippert.
3. Met OK bevestigen.
Opmerking
Het serviceniveau wordt na 30 min automatisch verlaten.

Diagnose, regeling voor verhoogde werking
1. OK en å tegelijk ca. 4 s lang indrukken.
Op het display knippert ”Ü” .

3. Gewenste opvraging met V/v selecteren. Bijv. ”b”
voor ”Maximaal vermogen” (zie volgende tabel):

2. Met OK bevestigen.

4. Geselecteerde opvraging met OK bevestigen.
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De volgende relaisuitgangen kunnen afhankelijk van de installatie-uitvoering worden aangestuurd:
Displayweergave
Toelichting

Diagnose en serviceopvragingen
Diagnose, regeling voor verhoogde werking (vervolg)
Voor de betekenis van de afzonderlijke opvragingen, zie volgende tabel:
Korte opvraging
Displayweergave
0

Installatieschema 1 tot 2

Softwareversie
Regeling

Softwareversie
Bedieningseenheid

1

Gecorrigeerde buitentemperatuur

3

Gewenste ketelwatertemperatuur

4

Gemeenschappelijke aanvraagtemperatuur

5

Gewenste boilertemperatuur

6

Aantal KM-BUS-deelnemers

Aantal LON-deelnemers

Softwareversie
communicatie-coprocessor

Softwareversie
Communicatiemodule LON

8

Subnetadres/installatienummer

Node-adres

9

Type branderautomaat

Toesteltype

SNVT-configuratie
0: Auto
1: Tool

A

Maximumvermogen in %

b

Codeerstekker (hexadecimaal)

C

Revisiestand
Toestel

Revisiestand
Gasbranderautomaat

d
E
1

F
1

0
Softwareversie Softwareversie
Zonneregelings- Gasbranderautomaat
module, type
SM1
Instelling codering 53

0
Softwareversie
Communicatiemodule LON cascade

Interne gegevens voor de kalibratie
Uitbreiding AM1

F

Softwareversie

2

Configuratie uitgang A1
(waarde komt
overeen met instelling codering
33)

Schakeltoestand
uitgang A1
0: uit
1: aan

Configuratie uitgang A2
(waarde komt
overeen met instelling codering
34)

Schakeltoestand
uitgang A2
0: uit
1: aan

Schakeltoestand
ingang DE2
0: open
1: gesloten

Schakeltoestand
ingang DE3
0: open
1: gesloten

Uitbreiding EA1
F
3

F

Configuratie uitgang 157
(waarde komt
overeen met instelling codering
36 in groep
1 ”Algemeen”)

Schakeltoestand
uitgang 157
0: uit
1: aan

Softwareversie

4

Schakeltoestand
ingang DE1
0: open
1: gesloten

Externe bijschakeling 0 - 10 V
Weergave in %
Zonneregelingsmodule SM1

F

Stagnatietijd van het zonnesysteem in uur

5

F

Nachtcirculatie zonnesysteem (aantal)

6
5816026

F

Bewaking verschiltemperatuur

7

65

Diagnose

7

Diagnose en serviceopvragingen
Diagnose, regeling voor verhoogde werking (vervolg)
Korte opvraging

Displayweergave

F

Verwarmingsondersteuning met
zonne-energie
0: niet actief
1: actief

8

Schakeltoestand
uitgang 22
0: uit
1: aan

Uitbreiding Open Therm (indien aanwezig)
F
9

Softwareversie

Status tapwaterverwarming

Externe bijschakeling 0 - 10 V
Weergave in %

Uitgangen controleren (relaistest)
1. OK en å tegelijk ca. 4 s lang indrukken.
Op het display knippert ”Ü” .
2. Met Ú ”

4. Geselecteerde actor met OK bevestigen.
Op de display verschijnt het getal voor de geactiveerde actor en ”ON”.

” selecteren en met OK bevestigen.

3. Gewenste actor (uitgang) met V/v selecteren (zie
volgende tabel):

0
1
2
3
10
15
16
17
18
19
20
21
22

Alle actoren zijn uitgeschakeld.
Brander wordt met min. vermogen gebruikt, circulatiepomp is ingeschakeld.
Brander wordt met max. vermogen gebruikt, circulatiepomp is ingeschakeld.
Uitgang sÖ actief (ketelcircuitpomp)
Uitgang interne uitbreiding actief
Uitgang zonnecircuitpomp sF op de zonneregelingsmodule SM1 actief
Uitgang zonnecircuitpomp op de zonneregelingsmodule SM1 op minimumtoerental
geschakeld
Uitgang zonnecircuitpomp op de zonneregelingsmodule SM1 op maximumtoerental
geschakeld
Uitgang sS op de zonneregelingsmodule SM1 actief
Contact P - S op stekker aBJ van uitbreiding EA1 gesloten.
Uitgang A1 op de uitbreiding AM1 actief
Uitgang A2 op de uitbreiding AM1 actief
Uitgang sA actief (circulatiepomp voor de boilerverwarming)
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De volgende actoren (relaisuitgangen) kunnen worden aangestuurd al naargelang de installatie-uitrusting:
Displayweergave
Toelichting
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Storingen oplossen
Storingsweergave
Regeling voor weersafhankelijke werking
Bij een storing knippert de rode storingsindicatie A.
Op de display knippert ” ” en ”Storing” verschijnt.
C

Bevestigde storingen oproepen
In het basismenu ”Storing” selecteren. Een lijst met
de actieve storingen wordt weergegeven.
Storingscodes in storingsgeheugen uitlezen (fouthistorie)
De laatste 10 opgetreden storingen (ook opgeheven)
worden opgeslagen en kunnen worden opgevraagd.
De storingen zijn volgens actualiteit geordend.
1. OK en å ca. 4 s gelijktijdig indrukken.

Afb. 30

2. ”Fouthistorie”

Met OK wordt de storingscode getoond.
Zie de volgende pagina's voor de betekenis van de
storingscodes.
Bij enkele storingen wordt het storingstype ook in volle
tekst getoond.

3. ”Tonen?”

Storing bevestigen

2. ”Fouthistorie”

Aanwijzingen op de display volgen.

3. ”Wissen?”

Fouthistorie wissen
1. OK en å ca. 4 s gelijktijdig indrukken.

Diagnose

AB

Opmerking
■ De storingsmelding wordt in het basismenu opgenomen.
■ Een eventueel aangesloten storingsmeldinrichting
wordt uitgeschakeld.
■ Als een bevestigde storing niet wordt opgeheven,
verschijnt de storingsmelding de volgende dag
opnieuw en wordt de storingsmeldinrichting weer
ingeschakeld.

Regeling voor verhoogde werking
Bij een storing knippert de rode storingsindicatie A.
Op de display van de bedieningseenheid knippert de
2-cijferige storingscode en (afhankelijk van het storingstype) ” ” of ” ”.

Met / kunnen meer storingen worden opgeroepen.
Voor de betekenis van de storingscodes zie de volgende pagina's.

ã

C

1
AB

Afb. 32

50

Voorbeeld: Storingsmelding ”50”

5816026

Afb. 31
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Storingen oplossen
Storingsweergave (vervolg)
Storing bevestigen

De storingen zijn volgens actualiteit geordend.

OK indrukken. Op de display verschijnt het hoofdscherm.
Een eventueel aangesloten storingsmeldinrichting
wordt uitgeschakeld.
Als een bevestigde storing niet wordt opgeheven, verschijnt de storingsmelding de volgende dag opnieuw
en wordt de storingsmeldinrichting weer ingeschakeld.

1. OK en å ca. 4 s gelijktijdig indrukken.
2. ”ã” selecteren. Met OK fouthistorie activeren.
3. Met / storingsmeldingen selecteren.
Fouthistorie wissen
Tijdens de weergave van de lijst de toets OK indrukken tot knippert. Met toets OK bevestigen.

Bevestigde storingen oproepen
OK circa 4 s indrukken.
De laatste 10 opgetreden storingen (ook opgeheven)
worden opgeslagen en kunnen worden opgevraagd.
Storingscodes in storingsgeheugen uitlezen (fouthistorie)
De laatste 10 storingen (ook die verholpen zijn) die
zich hebben voorgedaan, kunnen opgevraagd worden
en worden opgeslagen.

Storingen zonder storingsindicator
Storing
Brander blokkeert, in codering 38 wordt 3
weergegeven (codering 2/ketel)

Storingsoorzaak

Maatregel

Verbrandingskamerdrukbewaker is geactiveerd of verbindingskabel met de verbrandingskamerdrukbewaker onderbroken.

Verbrandingskamerdrukbewaker,
verbindingsslang, brander en
rookgassysteem controleren, zie
pagina 15
Branderkamer-drukbewaker ontgrendelen.

Storingscode
op het display

Gedrag van de installatie

Storingsoorzaak

Maatregel

10

Regelt op 0 °C buitentemperatuur.

Kortsluiting buitentemperatuursensor

Buitentemperatuursensor controleren (zie pagina 75).

18

Regelt op 0 °C buitentemperatuur.

Onderbreking buitentemperatuursensor

Buitentemperatuursensor controleren (zie pagina 75).

19

Regelt op 0 °C buitentemperatuur.

Configuratiefout

Codering 2A respecteren
Temperatuursensor vervangen.

20

Regelt zonder aanvoertemperatuursensor (open verdeler)

Kortsluiting aanvoertemperatuursensor installatie

Sensor open verdeler controleren

28

Regelt zonder aanvoertemperatuursensor (open verdeler)

Onderbreking aanvoertemperatuursensor installatie

Sensor open verdeler controleren
Als er geen sensor open verdeler
is aangesloten, codering 52:0 instellen.

30

Brander geblokkeerd

Kortsluiting keteltemperatuursensor

Keteltemperatuursensor controleren (zie pagina 76)

38

Brander geblokkeerd

Onderbreking keteltempe- Keteltemperatuursensor controleratuursensor
ren (zie pagina 76)
5816026
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Storingscode
op het display

Gedrag van de installatie

Storingsoorzaak

Maatregel

40

Mengklep gaat dicht.

Kortsluiting aanvoertemperatuursensor verwarmingscircuit 2 (met mengklep)

Aanvoertemperatuursensor controleren.

44

Mengklep gaat dicht.

Kortsluiting aanvoertemperatuursensor verwarmingscircuit 3 (met mengklep)

Aanvoertemperatuursensor controleren.

48

Mengklep gaat dicht.

Onderbreking aanvoertemperatuursensor verwarmingscircuit 2 (met
mengklep)

Aanvoertemperatuursensor controleren.

4C

Mengklep gaat dicht.

Onderbreking aanvoertemperatuursensor verwarmingscircuit 3 (met
mengklep)

Aanvoertemperatuursensor controleren.

50

Geen warmwaterbereiding

Kortsluiting boilertempera- Sensoren controleren (zie pagituursensor
na 76).

58

Geen warmwaterbereiding

Onderbreking boilertemperatuursensor

Sensoren controleren (zie pagina 76).

90

Regelwerking

Kortsluiting temperatuursensor /

Sensor / op de zonneregelingsmodule controleren.

91

Regelwerking

Kortsluiting temperatuursensor aÖ

Sensor aÖ op de zonneregelingsmodule controleren.

92

Geen warmwaterbereiding
door zonne-energie

Kortsluiting collectortemperatuursensor

Temperatuursensor & op de zonneregelingsmodule of sensor op de
Vitosolic controleren.

93

Regelwerking

Kortsluiting boilertempera- Temperatuursensor op aansluiting
tuursensor
S3 op de Vitosolic 100 controleren.

94

Geen warmwaterbereiding
door zonne-energie

Kortsluiting boilertempera- Temperatuursensor % op de zontuursensor
neregelingsmodule of sensor op de
Vitosolic controleren.

98

Regelwerking

Onderbreking temperatuursensor /

Sensor / op de zonneregelingsmodule controleren.

99

Regelwerking

Onderbreking temperatuursensor aÖ

Sensor aÖ op de zonneregelingsmodule controleren.

9A

Geen warmwaterbereiding
met zonne-energie

Onderbreking collectortemperatuursensor

Temperatuursensor & op de zonneregelingsmodule of sensor op de
Vitosolic controleren.

9B

Regelwerking

Onderbreking boilertemperatuursensor

Temperatuursensor op aansluiting
S3 op de Vitosolic 100 controleren.

9C

Geen warmwaterbereiding
met zonne-energie

Onderbreking boilertemperatuursensor

Temperatuursensor % op de zonneregelingsmodule of sensor op de
Vitosolic controleren.

9E

Regelwerking

Te weinig of geen debiet
in het collectorcircuit of
temperatuurbewaker is
geactiveerd.

Zonnecircuitpomp en zonnecircuit
controleren. Foutmelding bevestigen.

9F

Regelwerking

Fout zonneregelingsmodule of Vitosolic

Zonneregelingsmodule of Vitosolic
vervangen.

A3

Brander geblokkeerd.

Rookgastemperatuursensor niet juist geplaatst.

Rookgastemperatuursensor juist
inbouwen. Zie pagina 77
69

Diagnose

Storingscodes (vervolg)

Storingen oplossen

Storingscode
op het display

Gedrag van de installatie

Storingsoorzaak

Maatregel

A4

Regelwerking

Max. installatiedruk overschreden

Installatiedruk controleren: max.
3 bar (0,3 MPa)
Werking en dimensionering van het
membraandrukexpansievat controleren.
Verwarmingsinstallatie ontluchten.

A7

Regelwerking volgens toestand bij levering

Bedieningsgedeelte defect Bedieningsgedeelte vervangen.

B0

Brander geblokkeerd

Kortsluiting rookgastemperatuursensor

Rookgastemperatuursensor controleren.

B1

Regelwerking volgens toestand bij levering

Communicatiefout bedieningseenheid

Aansluitingen controleren, eventueel bedieningseenheid vervangen.

B5

Regelwerking volgens toestand bij levering

Interne fout

Regeling vervangen.

B7

Brander geblokkeerd

Fout codeerstekker

Codeerstekker insteken of, indien
defect, vervangen.

B8

Brander geblokkeerd

Onderbreking rookgastemperatuursensor

Rookgastemperatuursensor controleren.

BA

Mengklep regelt op 20 °C
aanvoertemperatuur.

Communicatiefout uitbreidingsset voor verwarmingscircuit 2 (met mengklep)

Aansluitingen en codering uitbreidingsset controleren.

BB

Mengklep regelt op 20 °C
aanvoertemperatuur.

Communicatiefout uitbreidingsset voor verwarmingscircuit 3 (met mengklep)

Aansluitingen en codering uitbreidingsset controleren.

BC

Regelwerking zonder afstandsbediening

Communicatiefout afstandsbediening Vitotrol
verwarmingscircuit 1 (zonder mengklep)

Aansluitingen, kabel, codeeradres ”A0” in groep ”Verwarmingscircuit” en instelling van de
afstandsbediening controleren. Bij
draadloze afstandsbedieningen:
verbinding controleren, afstandsbediening in de buurt van de verwarmingsketel brengen.

BD

Regelwerking zonder afstandsbediening

Communicatiefout afstandsbediening Vitotrol
verwarmingscircuit 2 (met
mengklep)

Aansluitingen, kabel, codeeradres ”A0” in groep ”Verwarmingscircuit” en instelling van de
afstandsbediening controleren. Bij
draadloze afstandsbedieningen:
verbinding controleren, afstandsbediening in de buurt van de verwarmingsketel brengen.

BE

Regelwerking zonder afstandsbediening

Communicatiefout afstandsbediening Vitotrol
verwarmingscircuit 3 (met
mengklep)

Aansluitingen, kabel, codeeradres ”A0” in groep ”Verwarmingscircuit” en instelling van de
afstandsbediening controleren. Bij
draadloze afstandsbedieningen:
verbinding controleren, afstandsbediening in de buurt van de verwarmingsketel brengen.

BF

Regelwerking

Verkeerde communicatiemodule LON

Communicatiemodule LON vervangen.
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Storingscode
op het display

Gedrag van de installatie

Storingsoorzaak

Maatregel

C1

Regelwerking

Communicatiefout uitbreiding EA1

Aansluitingen controleren.

C2

Regelwerking

Communicatiefout zonneregelingsmodule of
Vitosolic

Zonneregelingsmodule of Vitosolic
controleren.

C3

Regelwerking

Communicatiefout AM1

Aansluitingen controleren.

CF

Regelwerking

Communicatiefout communicatiemodule LON

Communicatiemodule LON vervangen.

D6

Regelwerking

Ingang DE1 op uitbreiding Fout aan betreffende toestel verEA1 meldt een storing.
helpen.

D7

Regelwerking

Ingang DE2 op uitbreiding Fout aan betreffende toestel verEA1 meldt een storing.
helpen.

D8

Regelwerking

Ingang DE3 op uitbreiding Fout aan betreffende toestel verEA1 meldt een storing.
helpen.

DA

Regelwerking zonder kamerinvloed

Kortsluiting kamertemperatuursensor verwarmingscircuit 1 (zonder
mengklep)

Kamertemperatuursensor verwarmingscircuit 1 controleren.

DB

Regelwerking zonder kamerinvloed

Kortsluiting kamertemperatuursensor verwarmingscircuit 2 (met mengklep)

Kamertemperatuursensor verwarmingscircuit 2 controleren.

DC

Regelwerking zonder kamerinvloed

Kortsluiting kamertemperatuursensor verwarmingscircuit 3 (met mengklep)

Kamertemperatuursensor verwarmingscircuit 3 controleren.

DD

Regelwerking zonder kamerinvloed

Onderbreking kamertemperatuursensor verwarmingscircuit 1 (zonder
mengklep)

Kamertemperatuursensor verwarmingscircuit 1 en instelling van de
afstandsbediening controleren.

DE

Regelwerking zonder kamerinvloed

Onderbreking kamertemperatuursensor verwarmingscircuit 2 (met mengklep)

Kamertemperatuursensor verwarmingscircuit 2 en instelling van de
afstandsbediening controleren.

DF

Regelwerking zonder kamerinvloed

Onderbreking kamertemperatuursensor verwarmingscircuit 3 (met mengklep)

Kamertemperatuursensor verwarmingscircuit 3 en instelling van de
afstandsbediening controleren.

E0

Regelwerking

Fout externe LON-deelne- Aansluitingen en LON-deelnemer
mers
controleren.

E1

Brander op storing

Ionisatiestroom tijdens het Afstand van de ionisatie-elektrode
kalibreren te hoog
tot vlambeker controleren (zie pagina 23).
Bij open werking hoge stofbelasting in de verbrandingslucht voorkomen.
Ontgrendelingstoets R indrukken.

E3

Brander op storing

Te geringe warmteafname Voor voldoende warmteafname
tijdens het kalibreren.
zorgen.
Temperatuurbewaker is
Ontgrendelingstoets R indrukken.
uitgeschakeld.

E4

Brander geblokkeerd

Fout voedingsspanning
24 V

Regeling vervangen.
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op het display
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Storingsoorzaak

Maatregel

E5

Brander geblokkeerd

Fout vlamversterker

Regeling vervangen.

E7

Brander op storing

Ionisatiestroom tijdens het Ionisatie-elektrode controleren:
■ Afstand tot de vlambeker (zie pakalibreren te laag
gina 23)
■ vervuiling van de elektrode
■ verbindingskabel en steekverbindingen
Rookgassysteem controleren, evt.
rookgashercirculatie opheffen.
Ontgrendelingstoets R indrukken.

E8

Brander op storing

Ionisatiestroom niet in het
geldige bereik

Gastoevoer (gasdruk en gasstromingsbewaker) controleren, gascombiregelaar en verbindingskabel
controleren.
Ionisatie-elektrode controleren:
Afstand tot de vlambeker (zie pagina 23)
■ vervuiling van de elektrode

■

Ontgrendelingstoets R indrukken.
Brander op storing

Ionisatiestroom tijdens het
kalibreren niet in het geldige bereik (te grote afwijking t.o.v. de waarde van
het voorgaande toestel)

Rookgassysteem controleren, evt.
rookgashercirculatie opheffen.
Bij open werking hoge stofbelasting in de verbrandingslucht voorkomen.
Ontgrendelingstoets R indrukken.
Na meerdere vergeefse ontgrendelpogingen de codeerstekker vervangen en ontgrendelingstoets R
indrukken.

EB

Brander op storing

Herhaald vlamverlies tijdens het kalibreren

Afstand van de ionisatie-elektrode
tot vlambeker controleren (zie pagina 23).
Rookgassysteem controleren, evt.
rookgashercirculatie verhelpen.
Ontgrendelingstoets R indrukken.

EC

Brander op storing

Parameterfout tijdens het
kalibreren

Ontgrendelingstoets R indrukken.
of
codeerstekker vervangen en dan
ontgrendelingstoets R indrukken.

ED

Brander op storing

Interne fout

Regeling vervangen.
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Storingscode
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Storingsoorzaak

Maatregel

EE

Brander op storing

Vlamsignaal is bij brander- Gastoevoer (gasdruk en gasstrostart niet aanwezig of te
mingsbewaker) controleren,
laag.
Gascombiregelaar controleren.
Ionisatie-elektrode en verbindingskabel controleren.
Ontsteking controleren:
■ verbindingskabels ontstekingsmodule en ontstekingselektrode
■ Ontstekingselektrode afstand en
vervuiling (zie pagina 23).
Condenswaterafvoer controleren.
Ontgrendelingstoets R indrukken.

Brander op storing

Vlamverlies direct na
vlamvorming (tijdens de
beveiligingstijd).

Gastoevoer (gasdruk en gasstromingsbewaker) controleren.
Rookgas-/luchttoevoerinstallatie op
rookgashercirculatie controleren.
Ionisatie-elektrode controleren (indien nodig vervangen):
■ Afstand tot de vlambeker (zie pagina 23)
■ vervuiling van de elektrode
Ontgrendelingstoets R indrukken.

Brander geblokkeerd

Interne fout

Regeling vervangen.

F1

Brander op storing

Rookgastemperatuurbegrenzer is geactiveerd.

Niveau van verwarmingsinstallatie
controleren. Installatie ontluchten.
Ontgrendelingstoets R na afkoelen
van de rookgasinstallatie indrukken.

F2

Brander op storing

Temperatuurbegrenzer is
geactiveerd.

Niveau van verwarmingsinstallatie
controleren. Circulatiepomp controleren. Installatie ontluchten. Temperatuurbegrenzer en verbindingskabels controleren.
Ontgrendelingstoets R indrukken.

F3

Brander op storing

Vlamsignaal is reeds aanwezig bij branderstart.

Ionisatie-elektrode en verbindingskabel controleren.
Ontgrendelingstoets R indrukken.

F6

Brander op storing

Temperatuurwaarden van
de keteltemperatuursensoren wijken te veel van
elkaar af.

Keteltemperatuursensoren vervangen.

F9

Brander op storing

Ventilatortoerental bij de
branderstart te laag

Ventilator controleren. Verbindingsleidingen naar de ventilator controleren. Spanningsvoeding aan de
ventilator controleren. Ventilatoraansturing controleren.
Ontgrendelingstoets R indrukken.
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Storingscode
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Storingsoorzaak
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FA

Brander op storing

Ventilatorstilstand niet bereikt

Ventilator controleren. Verbindingsleidingen naar de ventilator controleren. Ventilatoraansturing controleren.
Ontgrendelingstoets R indrukken.

FC

Brander op storing

Gascombiregelaar defect Gascombiregelaar controleren.
of foutieve aansturing mo- Rookgasinstallatie controleren.
dulatieklep of rookgasweg Ontgrendelingstoets R indrukken.
geblokkeerd

FD

Brander op storing en bijkoCodeerstekker ontbreekt.
mende fout b7 wordt weergegeven.

Codeerstekker insteken.
Ontgrendelingstoets R indrukken.
Als de storing niet wordt opgeheven, regeling vervangen.

FD

Brander op storing

Ontstekingselektroden en verbindingskabels controleren. Controleren of er een sterk stoorveld (EMC)
in de buurt van het toestel is.
Ontgrendelingstoets R indrukken.
Als de storing niet wordt opgeheven, regeling vervangen.

FE

Brander blokkeert of is in sto- Codeerstekker of basisring
printplaat defect of verkeerde codeerstekker

Ontgrendelingstoets R indrukken.
Als storing niet opgeheven wordt,
codeerstekker controleren of codeerstekker of regeling vervangen.

FF

Brander blokkeert of is in sto- Interne fout of ontgrendering
lingstoets R is geblokkeerd.

Toestel opnieuw inschakelen. Als
toestel niet opnieuw gaat werken,
regeling vervangen.

Fout branderautomaat

5816026

Diagnose

Storingscodes (vervolg)

74

Onderhoud
Buitentemperatuursensor controleren

1.

2.

X3
3.

Afb. 33
3. Stekker ”X3” van de regeling lostrekken.
200

100
80

5. Bij sterke afwijking van de karakteristiek aders op
de sensor afklemmen. Meting direct aan de sensor
herhalen.

60

Weerstand in kΩ

40

6. Afhankelijk van het meetresultaat de kabel of de
buitentemperatuursensor vervangen.

20

10
8
6

-20
-10
0
Temperatuur in °C

20

30

Sensortype: NTC 10 kΩ

5816026

Afb. 34

10

75

Instandhouding

4. Weerstand van de buitentemperatuursensor tussen ”X3.1” en ”X3.2” op de afgetrokken stekker
meten. Met karakteristiek vergelijken.

Onderhoud
Boilertemperatuursensor controleren
1. Boilertemperatuursensor
Stekker % lostrekken. Weerstand meten.
5

2. Weerstand van de sensor meten en met de stooklijn vergelijken.

Afb. 35
20

3. Bij sterke afwijking sensor vervangen.

10
8
6
4

1
0,8
0,6
0,4
10
30
50
Temperatuur in °C

Afb. 36

70

90

110

Sensortype: NTC 10 kΩ

Keteltemperatuursensor controleren
Opmerking
De keteltemperatuursensor is een dubbele sensor.
A

1. Keteltemperatuursensor
Stekker loskoppelen en de weerstand meten.

Afb. 37

5816026

Instandhouding

Weerstand in kΩ

2

76

Onderhoud
Keteltemperatuursensor controleren (vervolg)
20

2. Weerstand van de beide sensoren meten en telkens met stooklijn vergelijken.

10
8
6

3. Bij sterke afwijking sensor vervangen.

4

Weerstand in kΩ

2
1
0,8
0,6
0,4
10
30
50
Temperatuur in °C

Afb. 38

70

90

110

Sensortype: NTC 10 kΩ

Rookgastemperatuursensor controleren
Opmerking
De rookgastemperatuursensor is een dubbele sensor.

5816026

Instandhouding

Bij overschrijding van de toegestane rookgastemperatuur vergrendelt de rookgastemperatuursensor het toestel. De vergrendeling na afkoeling van de rookgasinstallatie opheffen door de ontgrendelingstoets R in te
drukken.

77

Onderhoud
Rookgastemperatuursensor controleren (vervolg)
1. Kabels aan de rookgastemperatuursensor loskoppelen.

Instandhouding

Afb. 39
20

2. Weerstand van de beide sensoren meten en telkens met stooklijn vergelijken.

10
8
6

3. Bij sterke afwijking sensor vervangen.

4

Weerstand in kΩ

2
1
0,8
0,6
0,4
10
30
50
Temperatuur in °C

Afb. 40

70

90

110

Sensortype: NTC 10 kΩ

Opmerking
Netspanning uitschakelen.
78
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Zekering controleren

Onderhoud
Zekering controleren (vervolg)

1.
2.

3.
4.

5.

F1

Instandhouding

Afb. 41
5. Zekering F1 controleren (zie aansluitschema
pagina 111).

Uitbreidingsset mengklep
Instelling draaischakelaar S1 controleren
De draaischakelaar op de printplaat van de uitbreidingsset bepaalt de toekenning aan het desbetreffende verwarmingscircuit.
Verwarmingscircuit

Instelling draaischakelaar S1

Verwarmingscircuit met mengklep M2 (verwarmingscircuit 2)

2

Verwarmingscircuit met mengklep M3 (verwarmingscircuit 3)

4

9 01

456

23

78

9 01

456

23

78
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Draairichting van de mengklepmotor controleren

Opmerking
De mengklepmotor kan ook door een actortest in
beweging gezet worden (zie hoofdstuk ”Uitgangen
controleren”).
Tijdens de zelftest op de draairichting van de mengklepmotor letten.
Dan de mengklep met de hand op stand ”Open” zetten.
De aanvoertemperatuursensor moet nu een hogere
temperatuur herkennen. Als de temperatuur daalt, is
de draairichting van de motor verkeerd of het mengklepinzetstuk verkeerd ingebouwd.
Montagehandleiding mengklep

Na het inschakelen voert het toestel een zelftest uit.
Daarbij wordt de mengklep geopend en gesloten.
79

Onderhoud
Uitbreidingsset mengklep (vervolg)
Draairichting van de mengklepmotor wijzigen (indien nodig)
1. Afdekking aan de bovenkant van de behuizing van
de uitbreidingsset demonteren.

gS

Gevaar
Een elektrische schok kan levensgevaarlijk
zijn.
Vóór het openen van het toestel netspanning uitschakelen, bijv. met de zekering of
een hoofdschakelaar.

|
~ BU

Afb. 42

2. Op stekker gS de aders op de klemmen ”|”
en ”~” verwisselen.
3. Afdekking van de behuizing weer monteren.
Aanvoertemperatuursensor controleren
20

1. Stekker ? (aanvoertemperatuursensor) lostrekken.

10
8
6

2. De weerstand van de sensor meten en met de
stooklijn vergelijken.
Bij sterke afwijking sensor vervangen.

4

Weerstand in kΩ

1
0,8
0,6
0,4
10
30
50
Temperatuur in °C

Afb. 43

70

90

110

Sensortype: NTC 10 kΩ

Vitotronic 200-H controleren (toebehoren)
Vitotronic 200-H is via de LON-verbindingskabel met
de regeling verbonden. Ter controle van de verbinding
deelnemerscontrole aan de regeling van de verwarmingsketel uitvoeren (zie pagina 32).

5816026

Instandhouding

2
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Onderdelenlijsten
Moduleoverzicht
Voor de bestelling zijn volgende gegevens vereist:
Serienr. (zie typeplaatje A)
■ Module (uit deze onderdelenlijst)
■ Positienummer van het onderdeel in de module (uit
deze onderdelenlijst)

■

A

0002

0005

0004
0003

0005

0001

0004

0003

0004
0005
0006
0007

Module bedieningsunit
Module regeling
Overige
Ketelbevestiging, alleen duo-ketel

5816026

Typeplaatje
A
0001 Module ketel
0002 Module isolatie
0003 Module brander

0006

0001

Onderdelen

0007

81

Onderdelenlijsten
Module ketel

0006

0006

0007

0004
0003

0008

0001
0009

0005

0004

0002
0003
0005
0006
0007
0008
0009

0002

0002

0002

Afb. 44
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Onderdelen

0002

82

Onderdelenlijsten
Module ketel

(vervolg)

Onderdeel

0001

Ketel

0002

Stelpoot

0003

Veiligheidsplaat

0004

Toebehoren veiligheidsplaat

0005

Deksel met spanafdichting

0006

Temperatuurvoeler NTC

0007

Bevestigingsplaat

0008

Ketelaansluitstuk

0009

Sifon

5816026

Onderdelen

Pos.

83

Onderdelenlijsten
Module isolatie
0019

0018

0013

0005
0012

0009
0002

0003

0006

0011

0008
0014

0016

0015
0016
0017

0017

0004

0001

0007
0008

0021

Afb. 45
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Onderdelen

0020

0010

84

Onderdelenlijsten
Module isolatie (vervolg)
Onderdeel

0001

Isolatiemantel

0002

Isolatiemat voor boven

0003

Isolatiemat voor midden

0004

Isolatiemat voor onder

0005

Isolatiemat achter boven

0006

Isolatiemat achter midden

0007

Isolatiemat achter onder

0008

Bevestigingsrail

0009

Zijplaat links

0010

Zijplaat rechts

0011

Achterplaat onder

0012

Achterplaat boven

0013

Stootplaat

0014

Regelingsplaat

0015

Voorplaat

0016

Logo Viessmann

0017

Logo Vitocrossal

0018

Bovenplaat voor

0019

Bovenplaat achter

0020

Frontplaat

0021

Bevestigingselementen

5816026

Onderdelen

Pos.

85

Onderdelenlijsten
Module isolatie duo-ketel
0019
0018

0012

0022
0013

0011
0005

0013

0001

0009

0006
0005

0007

0006

0002
0014

0002

0008

0007

0003
0016
0017
0016

0003
0010
0004

0017

0001

0004
0023

0016
0017

Afb. 46

0021

0020

0016
0017

5816026

Onderdelen

0015

0008

86

Onderdelenlijsten
Module isolatie duo-ketel (vervolg)
Onderdeel

0001

Isolatiemantel

0002

Isolatiemat boven voor

0003

Isolatiemat voor midden

0004

Isolatiemat onder voor

0005

Isolatiemat achter boven

0006

Isolatiemat achter midden

0007

Isolatiemat achter onder

0008

Bevestigingsrail

0009

Zijplaat links

0010

Zijplaat rechts

0011

Achterplaat onder duo-ketel

0012

Achterplaat boven duo-ketel

0013

Stootplaat

0014

Regelingsplaat

0015

Voorplaat duo-ketel links

0016

Logo Viessmann

0017

Logo Vitocrossal

0018

Bovenplaat voor duo-ketel

0019

Bovenplaat achter duo-ketel

0020

Voorplaat duo-ketel rechts

0021

Voorplaat duo-ketel

0022

Dwarsligger

0023

Bevestigingselementen cascade

5816026

Onderdelen

Pos.

87

Onderdelenlijsten
Module brander tot 80 kW

0009
0007
0004
0002
0003
0007
0006 0007
0009
0008
0009

0009
0007
0004
0003
0002
0005

0002
0001

0002

0004

0020
0019

0018

0015

0019
0010

0014

Onderdelen

0016

0011
0016

0012

0017
0016
0016
0013

5816026

Afb. 47

88

Onderdelenlijsten
Module brander tot 80 kW (vervolg)
Onderdeel

0001

Vlambeker VC100

0002

Pakking vlambeker

0003

Isolatiedelen

0004

Keteldeur afdichtpakking

0005

Keteldeur

0006

Ontstekingselektrodenblok inclusief ontstekingskabel

0007

Afdichting elektrodeblok

0008

Ionisatie-elektrode

0009

Pakking ionisatie-elektrode

0010

Ontstekingsapparaat

0011

Gascombiregelaar

0012

Gasinjector 06 zwart

0013

Pakking A 21 x 30 x 2 (5 stuks)

0014

Radiaalventilator

0015

O-ring

0016

Pakkingset A 16 x 24 x 2 (5 stuks)

0017

Gasverdeling

0018

Verbrandingskamer-drukbewaker

0019

Verbindingsslang verbrandingskamerdrukbewaker

0020

Slangtule met afdichting

5816026

Onderdelen

Pos.

89

Onderdelenlijsten
Module brander 120/160 kW

0009
0007
0004
0002
0003
0007
0006

0002
0001

0002

0007
0004

0009
0007
0004
0003
0002
0005

0009
0008
0009

0010

0018
0019

0019

0020

0013

0011

0012

Afb. 48

0017

0015

0014

5816026

Onderdelen

0016
0017
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Onderdelenlijsten
Module brander 120/160 kW (vervolg)
Onderdeel

0001

Vlambeker VC100

0002

Pakking vlambeker

0003

Isolatiedelen

0004

Keteldeur afdichtpakking

0005

Keteldeur

0006

Ontstekingselektrodeblok met ontstekingskabel

0007

Pakking elektrodeblok

0008

Ionisatie-elektrode

0009

Pakking ionisatie-elektrode

0010

Ontstekingsapparaat

0011

Gascombiregelaar CES25

0012

Gasinjector 02 natuur 120/160kW CES25

0013

Set afdichtingen

0014

Gasventilator

0015

Pakking branderdeurflens

0016

Verbindingsbuis

0017

Afdichting verbindingsflens

0018

Verbrandingskamer-drukbewaker

0019

Verbindingsslang verbrandingskamerdrukbewaker

0020

Slangtule met afdichting

5816026

Onderdelen

Pos.

91

Onderdelenlijsten
Module brander 200 tot 318 kW
0002
0001

0007
0006
0007
0009
0008

0009
0007
0004
0002
0003
0009
0007
0004
0003
0002
0005

0002

0004

0009

0016

0020
0021
0021

0022

0010

0015

0012
0018

0014
0017 0019
0019

Afb. 49
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Onderdelen

0011

92

Onderdelenlijsten
Module brander 200 tot 318 kW (vervolg)
Onderdeel

0001

Vlambeker VC100

0002

Pakking vlambeker

0003

Isolatiedelen

0004

Keteldeur afdichtpakking

0005

Keteldeur

0006

Ontstekingselektrodenblok inclusief ontstekingskabel

0007

Pakking elektrodeblok

0008

Ionisatie-elektrode

0009

Pakking ionisatie-elektrode

0010

Ontstekingsapparaat

0011

Gascombiregelaar

0012

Gasinjector

0014

Venturi-mengbuis VMU400

0015

Gasventilator

0016

Pakking

0017

Verbindingsflens

0018

Set afdichtingen

0019

Afdichting verbindingsflens

0020

Verbrandingskamer-drukbewaker

0021

Verbindingsslang verbrandingskamerdrukbewaker

0022

Slangtule met afdichting

5816026

Onderdelen

Pos.

93

Onderdelenlijsten
Bedieningsmodule
0002
0002
0003
0006
0008
0010
0001

0003

0006

0012

0010
0013

0008

0004

0012

0007

0009

0011

Afb. 50
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Onderdelen

0005

94

Onderdelenlijsten
Bedieningsmodule (vervolg)
Onderdeel

0001

Bedieningsmodule

0002

Afdekking bedieningsgedeelte

0003

Deksel afdekking bedieningsgedeelte

0004

Vitotronic 100 HO1B

0005

Vitotronic 100

0006

Printplaat SA168 A10

0007

Platte kabel met kabeltules

0008

Wipschakelaar UIT 2-pol

0009

Netaansluitkabel intern

0010

Resetknop

0011

Kabel resettoets

0012

Schuif links en rechts

0013

Kabeltules (10 stuks)

5816026

Onderdelen

Pos.

95

Onderdelenlijsten
Module regeling
0003

0004
0005

0010

0014
0015

0013
0009

0015

0008

0010
0009
0007
0006
0004
0001

0026

0006
0008
0007

0011

Onderdelen

0012

0018

0022

0016

0020

0019

0023

0024

0017

0021

0025

0027

5816026

Afb. 51
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Onderdelenlijsten
Module regeling (vervolg)
0001

Regeling VBC144-A10

0003

Codeerstekker

0004

Zekeringhouder

0005

Zekering T 6,3 A/250 V (10 stuks)

0006

Zijdelen regeling (set)

0007

Kleine onderdelen (voeten, schroeven, tule)

0008

Zijdeel met kabelinvoering

0009

Printplaat SA169-A10

0010

Interne uitbreiding H1

0011

Buitentemperatuursensor NTC

0012

Boilertemperatuursensor NTC

0013

Contrastekker

0014

Communicatiemodule LON

0015

Printplaat adapter
Verbindingskabel LON
Afsluitweerstand LON (2 stuks)

0018

Kabelboom X8

0019

Kabelboom X9 (modulatiespoel(en) en verbrandingskamerdrukbewaker)

0020

Kabelboom ionisatie

0021

Aansluitkabel ventilator

0022

Aansluitkabel ontstekingstrafo 54

0023

Aansluitkabel gasklep 35

0024

Kabelboom aansluitingsuitbreiding X7

0025

Netaansluitkabel stekker 40/40A

0026

Trekontlastingen (10 stuks)

0027

Netaansluitkabel

5816026

Onderdelen

0016
0017
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Onderdelenlijsten
Module overige

0001

0002

0003

0004

Afb. 52
Onderdeel
Spuitbuslak vitozilver spuitbus 150 ml

0002

Lakstift vitozilver

0003

Montagehandleiding

0004

Servicehandleiding

5816026

Onderdelen

Pos.
0001
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Functiebeschrijving
Regeling voor weersafhankelijke werking

VC1

14°C

21°C

Keteltemperatuur

48°C

Afb. 53

Verwarming
De regeling bepaalt een gewenste ketelwatertemperatuur in functie van de buitentemperatuur of de kamertemperatuur (bij aansluiting van een kamertemperatuurgestuurde afstandsbediening) en van de steilheid
en het niveau van de stooklijn.
De bepaalde gewenste ketelwatertemperatuur wordt
naar het branderbesturingsapparaat gestuurd. Het
branderbesturingsapparaat bepaalt uit de gewenste en
werkelijke ketelwatertemperatuur de modulatiegraad
en stuurt overeenkomstig de brander aan.

De ketelwatertemperatuur wordt door de elektronische
thermostaat in het branderbesturingsapparaat
begrensd.

Warmwaterbereiding
Als in de boilervrijgavetijd de boilertemperatuur 2,5 K
onder de gewenste boilertemperatuur ligt, worden de
brander en de circulatiepomp voor de boilerverwarming ingeschakeld.

De gewenste ketelwatertemperatuur ligt in de toestand
bij levering 20 K boven de gewenste tapwatertemperatuur (instelbaar in codeeradres ”60”). Als de werkelijke
boilertemperatuur 2,5 K boven de gewenste boilertemperatuur ligt, wordt de brander uitgeschakeld en wordt
de naloop van de circulatiepomp actief.

Bijkomende opwarming tapwater
De bijkomende opwarming vindt plaats tijdens de in
deze fase ingestelde perioden.

5816026

Functies

De functie wordt geactiveerd door via de parameter/
codeeradres 58 in groep ”Warm water” een tweede
gewenste tapwatertemperatuur op te geven en de 4e
warmwaterfase voor de tapwaterverwarming te activeren.
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Functiebeschrijving
Interne uitbreidingen
Interne uitbreiding H1

Afb. 54
Op aansluiting gD kan een externe veiligheidsklep worden aangesloten.
lH Netaansluiting accessoire en Vitotrol 100

5816026

Functies

De interne uitbreiding wordt in de regelingsbehuizing
ingebouwd. Op de relaisuitgang sK kunnen als alternatief de volgende functies aangesloten worden. De functie wordt via codeeradres ”53” in de groep ”Algemeen” toegekend:
■ Verzamelstoringsmelding (codering ”53:0”)
■ Tapwatercirculatiepomp (codering ”53:1”) (alleen bij
weersafhankelijke werking)
Tapwatercirculatiepompen met zelfstandige functies
direct op 230 V ∼ aansluiten.

100

Functiebeschrijving
Interne uitbreidingen (vervolg)
Interne uitbreiding H2

Afb. 55
Via aansluiting aBJ kan een afzuigtoestel uitgeschakeld worden als de brander start.
lH Netaansluiting accessoire en Vitotrol 100

5816026

Functies

De interne uitbreiding wordt in de regelingsbehuizing
ingebouwd. Op de relaisuitgang sK kunnen als alternatief de volgende functies aangesloten worden. De functie wordt via codeeradres ”53” in de groep ”Algemeen” toegekend:
■ Verzamelstoringsmelding (codering ”53:0”)
■ Tapwatercirculatiepomp (codering ”53:1”) (alleen bij
weersafhankelijke werking)
Tapwatercirculatiepompen met zelfstandige functies
direct op 230 V ∼ aansluiten.
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Functiebeschrijving
Externe uitbreiding (accessoire)
Uitbreiding AM1

Afb. 56
A1
A2
fÖ

Circulatiepomp
Circulatiepomp
Netaansluiting

fÖ A Netaansluiting voor andere accessoires
aVG KM-BUS

Functies

Functietoekenning
Functie

Parameter/codering (groep ”Algemeen”)
Uitgang A1
Uitgang A2

33:0
Tapwatercirculatiepomp sK
33:1 (toestand bij levering)
CV-pomp sÖ
Circulatiepomp voor de boilerverwarming sA 33:2

34:0 (toestand bij levering)
34:1
34:2

5816026

Functies

Op aansluiting A1 en A2 kan een van de volgende circulatiepompen worden aangesloten:
■ CV-pomp voor verwarmingscircuit zonder mengklep
■ Circulatiepomp voor de boilerverwarming
■ Tapwatercirculatiepomp (alleen bij regeling voor
weersafhankelijke werking)
Tapwatercirculatiepompen met zelfstandige functies
direct op 230 V ∼ aansluiten.

De functie van de uitgangen wordt via parameterwijzigingen/coderingen op de regeling van de verwarmingsketel geselecteerd.
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Functiebeschrijving
Externe uitbreiding (accessoire) (vervolg)
Uitbreiding EA1

Afb. 57
Digitale ingang 1
Digitale ingang 2
Digitale ingang 3
Zekering
0 - 10 V ingang

aVG

Netaansluiting
Netaansluiting voor andere accessoires
Verzamelstoringsmelding/toevoerpomp/
tapwatercirculatiepomp (potentiaalvrij)
KM-BUS

Digitale gegevensingangen DE1 tot DE3

Functietoekenning van de ingangen

De volgende functies kunnen als alternatief worden
aangesloten:
■ Externe omschakeling werkingsprogramma voor telkens één verwarmingscircuit
■ Extern blokkeren
■ Extern blokkeren met storingsmeldingsingang
■ Externe vraag met minimale ketelwatertemperatuur
■ Storingsmeldingsingang
■ Kortstondige werking van de tapwatercirculatiepomp

De functie van de ingangen wordt via coderingen op
de regeling van de verwarmingsketel geselecteerd:
■ DE1: Codering 3A
■ DE2: Codering 3b
■ DE3: Codering 3C

De ingeschakelde contacten moeten aan veiligheidsklasse II voldoen.

5816026

fÖ
fÖ A
aBJ

Toekenning van de functie omschakeling werkingsprogramma aan de verwarmingscircuits
De toekenning van de functie werkingsprogrammaomschakeling voor het betreffende verwarmingscircuit
wordt via codering d8 op de regeling van de verwarmingsketel geselecteerd:
■ Omschakeling via ingang DE1: Codering d8:1
■ Omschakeling via ingang DE2: Codering d8:2
■ Omschakeling via ingang DE3: Codering d8:3
De werking van de werkingsprogramma-omschakeling
wordt via codering d5 geselecteerd.
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Functies

DE1
DE2
DE3
F1
0 - 10 V

Functiebeschrijving
Externe uitbreiding (accessoire) (vervolg)
De tijdsduur van de omschakeling wordt via codering
F2 ingesteld.
Werking van de functie Extern blokkeren op de
pompen

0 - 1 V wordt beoordeeld als ”geen instelling voor
gewenste ketelwatertemperatuur”.
1V
≙ gewenste waarde 10 °C
10 V ≙ gewenste waarde 100 °C
Uitgang aBJ

De werking op de betreffende CV-pomp wordt via
codering d6 geselecteerd.
De werking op een circulatiepomp voor de boilerverwarming wordt in codering 5E gekozen.
Werking van de functie Extern vragen op de pompen
De werking op de betreffende CV-pomp wordt via
codering d7 geselecteerd.
De werking op een circulatiepomp voor de boilerverwarming wordt in codering 5F gekozen.
Looptijd van de tapwatercirculatiepomp bij kortstondige werking
De looptijd wordt via codering 3d ingesteld.

De volgende functies kunnen op uitgang aBJ worden
aangesloten:
■ Toevoerpomp naar substation
of
■ Tapwatercirculatiepomp
of
■ Storingsmeldinrichting
Aanwijzing bij de tapwatercirculatiepomp
Tapwatercirculatiepompen met zelfstandige functies
direct op 230 V∼ aansluiten.
Functietoekenning
De functie van de uitgang aBJ wordt via codering 36
aan de regeling van de verwarmingsketel geselecteerd.

Analoge ingang 0 - 10 V
De 0 - 10 V-bijschakeling geeft een extra gewenste
ketelwatertemperatuur:

Regelingsfuncties
Externe omschakeling werkingsprogramma
De functie ”Externe werkingsprogramma-omschakeling” wordt via de uitbreiding EA1 gerealiseerd. Op de
uitbreiding EA1 zijn 3 ingangen (DE1 tot DE3) beschikbaar.

De functie wordt via volgende coderingen geselecteerd:

Omschakeling werkingsprogramma

Codering

Ingang DE1
Ingang DE2
Ingang DE3

3A:1
3b:1
3C:1

Omschakeling werkingsprogramma

Codering

Omschakeling via ingang DE1
Omschakeling via ingang DE2
Omschakeling via ingang DE3

d8:1
d8:2
d8:3

In welke richting de werkingsprogramma-omschakeling
plaatsvindt, wordt op codeeradres ”d5” ingesteld:
104
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Functies

De toekenning van de functie werkingsprogrammaomschakeling voor het betreffende verwarmingscircuit
wordt via codering d8 op de regeling van de verwarmingsketel geselecteerd:

Functiebeschrijving
Regelingsfuncties (vervolg)
Omschakeling werkingsprogramma

Codering

Omschakeling in richting ”Permanent gereduceerd” of ”Permanente uitschakelwerking” (afhankelijk van gewenste waarde)
Omschakeling in richting ”Permanente verwarming”

d5:0
d5:1

De duur van de werkingsprogramma-omschakeling
wordt op codeeradres ”F2” ingesteld:
Omschakeling werkingsprogramma

Codering

Geen omschakeling werkingsprogramma
Duur van de omschakeling van het werkingsprogramma 1 tot 12 uur

F2:0
F2:1 tot
F2:12

De omschakeling van het werkingsprogramma blijft
zolang actief als het contact gesloten is, minstens echter zolang als de op codeeradres ”F2” opgegeven tijdinstelling.

Extern blokkeren
Bij gesloten contact wordt de brander uitgeschakeld.
De CV-pomp en (indien voorhanden) de circulatiepomp voor de boilerverwarming worden overeenkomstig de ingestelde codering geschakeld.
De externe aansluiting wordt via een potentiaalvrij contact geschakeld.
Aansluitmogelijkheden:
Stekker lH
■ Uitbreiding EA1 (accessoire)

Uitbreiding EA1
Realisatie van de functies ”Extern blokkeren”
en ”Extern blokkeren en storingsmeldingsingang” via
de uitbreiding EA1. Op de uitbreiding EA1 zijn 3 ingangen (DE1 tot DE3) beschikbaar.
De functie wordt via volgende coderingen geselecteerd:

■

Stekker lH

■

■

De functie wordt via de coderingen ”4b:2 ”in
groep ”Algemeen”/1 geselecteerd.
De werking op de circulatiepomp voor de boilerverwarming wordt in codering ”5E” ”Warm water”/3
gekozen.
Het effect op de desbetreffende CV-pomp wordt in
codering ”d6” in de groep ”Verwarmingscircuit”
geselecteerd.
Codering

Ingang DE1
Ingang DE2
Ingang DE3

3A:3
3b:3
3C:3

Extern blokkeren en ingang storingsmelding

Codering

Ingang DE1
Ingang DE2
Ingang DE3

3A:4
3b:4
3C:4

5816026

Extern blokkeren

Functies

■
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Functiebeschrijving
Regelingsfuncties (vervolg)
Extern opvragen
Bij gesloten contact wordt de brander lastafhankelijk
gebruikt. Het ketelwater wordt verwarmd tot de in het
codeeradres ”9b” in de groep ”Algemeen”/1ingestelde
gewenste waarde. De begrenzing van de ketelwatertemperatuur vindt plaats via deze gewenste waarde en
de elektronische maximumbegrenzing (codeeradres ”06” in groep ”Ketel”/ 2).
De externe aansluiting wordt via een potentiaalvrij contact geschakeld.
Aansluitmogelijkheden:
■ Stekker lH
■ Uitbreiding EA1 (accessoire)

Stekker lH
■
■

■

De functie wordt via de coderingen 4b:1 in
groep ”Algemeen”/1 geselecteerd.
De werking op de circulatiepomp voor de boilerverwarming wordt in codering 5F in groep ”Warm
water”/3 geselecteerd.
Het effect op de desbetreffende CV-pomp wordt in
codering ”d7” groep ”Verwarmingscircuit” geselecteerd.

Uitbreiding EA1
Realisatie van de functie ”Extern opvragen” via de uitbreiding EA1. Op de uitbreiding EA1 zijn 3 ingangen
(DE1 tot DE3) beschikbaar.
De functie wordt via volgende coderingen geselecteerd:

Extern opvragen

Codering

Ingang DE1
Ingang DE2
Ingang DE3

3A:2
3b:2
3C:2

■

■

■

De werking op de circulatiepomp voor de boilerverwarming wordt in codering 5F in groep ”Warm
water”/3 geselecteerd.
Het effect op de desbetreffende CV-pomp wordt in
codering ”d7” groep ”Verwarmingscircuit” geselecteerd.
De gewenste minimale ketelwatertemperatuur bij
externe Opvraging wordt in codeeradres ”9b” ingesteld.

Met de estrikfunctie is de droging van estrik mogelijk.
Hiervoor moeten de gegevens van de estrikproducent
worden gerespecteerd.
Als de estrikdroging is geactiveerd, wordt de CV-pomp
van het verwarmingscircuit met mengklep ingeschakeld en wordt de aanvoertemperatuur op het ingestelde profiel gehouden. Na afloop (30 dagen) wordt
het verwarmingscircuit met mengklep automatisch met
de ingestelde parameters geregeld.
EN 1264 in acht nemen. Het protocol dat door de verwarmingsfirma wordt opgesteld, moet de volgende
informatie over het verwarmen bevatten:

Verwarmingsgegevens met de desbetreffende aanvoertemperaturen
■ Bereikte maximale aanvoertemperatuur
■ Bedrijfstoestand en buitentemperatuur bij overdracht
Verschillende temperatuurprofielen zijn via het codeeradres ”F1”instelbaar.
Na stroomuitval of uitschakelen van de regeling wordt
de functie voortgezet. Als de estrikdroging is beëindigd
of de codering ”F1:0” handmatig wordt ingesteld,
wordt ”Verwarmen en warm water” ingeschakeld.
■

5816026

Functies

Estrikdroging
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Functiebeschrijving
Regelingsfuncties (vervolg)
Temperatuurprofiel 1: (volgens EN 1264-4) codering ”F1:1”
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Afb. 58
Temperatuurprofiel 2: (volgens ZV parket- en vloertechniek) codering ”F1:2”
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Afb. 59
Temperatuurprofiel 3 (volgens ÖNORM): codering ”F1:3”
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Temperatuurprofiel 4: Codering ”F1:4”
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Temperatuurprofiel 5: Codering ”F1:5”
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Afb. 62
Temperatuurprofiel 6: Codering ”F1:6”
Functies
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Functiebeschrijving
Regelingsfuncties (vervolg)

Aanvoertemperatuur °C

Temperatuurprofiel 7: Codering ”F1:15”

50
40
30
20
10
1

5

10

15

20

25

30
Dagen

Afb. 64

Verhoging van de gereduceerde kamertemperatuur
Bij de werking met gereduceerde kamertemperatuur
kan de gewenste gereduceerde kamertemperatuur
afhankelijk van de buitentemperatuur automatisch worden verhoogd. De temperatuurverhoging vindt plaats
volgens de ingestelde stooklijn en maximaal tot de normale gewenste kamertemperatuur.

De grenswaarden van de buitentemperatuur voor
begin en einde van de temperatuurverhoging kunnen
met de codeeradressen ”F8” en ”F9” worden ingesteld.

Voorbeeld met de instellingen bij levering
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Afb. 65
A Stooklijn voor werking met normale kamertempe-

temperatuur
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Functies

ratuur
B Stooklijn voor werking met gereduceerde kamer-
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Functiebeschrijving
Regelingsfuncties (vervolg)
Verkorting opwarmtijd
Bij de overgang van werking met gereduceerde kamertemperatuur naar werking met normale kamertemperatuur wordt de ketelwater- of aanvoertemperatuur conform de ingestelde stooklijn verhoogd. De verhoging
van de ketelwater- of aanvoertemperatuur kan automatisch worden ingesteld.

De waarde en de duur voor de extra verhoging van de
gewenste ketelwater- respectievelijk aanvoertemperatuur wordt in de codeeradressen ”FA” en ”Fb” ingesteld.

Voorbeeld met de instellingen bij levering
C
D

Ketelwatertemperatuur/
gewenste aanvoertemperatuur in °C
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Afb. 66
A Begin van de werking met normale kamertempera-

C Gewenste ketelwater- resp. aanvoertemperatuur

tuur
B Gewenste ketelwater- of aanvoertemperatuur volgens de ingestelde stooklijn

volgens codeeradres ”FA”:
50 °C + 20 % = 60 °C
D Periode van werking met gewenste verhoogde
ketelwater- of aanvoertemperatuur volgens
codeeradres ”Fb”:
60 min

Toewijzing van de verwarmingscircuits op de afstandsbediening

Verwarmingscircuit

Configuratie Vitotrol
200-A/200-RF
300-A

Afstandsbediening werkt op verwarmingscircuit zonder mengklep
A1.
Afstandsbediening werkt op verwarmingscircuit met mengklep M2.
Afstandsbediening werkt op verwarmingscircuit met mengklep M3.

H1

VC 1

H2
H3

VC 2
VC 3

■

Aan de Vitotrol 200-A/200-RF kan één verwarmingscircuit worden toegekend.
Aan de Vitotrol 300-A kunnen max. 3 verwarmingscircuits worden toegekend.

5816026

■

Functies

De toekenning van de verwarmingscircuits moet bij de
inbedrijfstelling op de Vitotrol worden geconfigureerd.
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Functiebeschrijving
Toewijzing van de verwarmingscircuits op de… (vervolg)
■
■

Er kunnen maximaal twee afstandsbedieningen op
de regeling worden aangesloten.
Als de toewijzing van een verwarmingscircuit achteraf weer ongedaan moet worden gemaakt, parameter/codeeradres A0 voor dit verwarmingscircuit
weer op de waarde 0 zetten (storingsmelding bC, bd,
bE).

Elektronische verbrandingsregeling
De elektronische verbrandingsregeling werkt op basis
van het natuurkundige verband tussen de hoogte van
de ionisatiestroom en de luchtfactor λ. Bij elke gaskwaliteit wordt bij luchtfactor 1 de maximale ionisatiestroom ingesteld.
De verbrandingsregeling analyseert het ionisatiesignaal. Het luchtgetal wordt op een waarde tussen λ =
1,24 en 1,44 afgesteld. In dit bereik ontstaat er een
optimale verbrandingskwaliteit. De elektronische gascombiregelaar regelt daarna afhankelijk van de
beschikbare gaskwaliteit de benodigde gashoeveelheid.

Om de verbrandingskwaliteit te controleren, wordt het
CO2-gehalte of het O2-gehalte van het rookgas gemeten. Met de gemeten waarden wordt de luchtfactor
bepaald. De verhouding tussen het CO2- of O2-gehalte
en de luchtfactor λ wordt in de volgende tabel weergegeven.

Luchtfactor λ– CO2- /O2-gehalte
Luchtfactor λ

O2-gehalte (%) CO2-gehalte (%) bij aardgas E

CO2-gehalte (%) bij aardgas LL

1,20

3,8

9,6

9,2

1,24

4,4

9,2

9,1

1,27

4,9

9,0

8,9

1,30

5,3

8,7

8,6

1,34

5,7

8,5

8,4

1,37

6,1

8,3

8,2

1,40

6,5

8,1

8,0

1,44

6,9

7,8

7,7

1,48

7,3

7,6

7,5
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Functies

Voor een optimale verbrandingsregeling kalibreert het
systeem zichzelf cyclisch of na een spanningsonderbreking (buitenbedrijfstelling). Daarbij wordt de verbranding gedurende korte tijd op max. ionisatiestroom
ingeregeld (komt overeen met luchtfactor λ= 1). Het
zelfstandig kalibreren wordt kort na de branderstart uitgevoerd en duurt ca. 5 s. Daarbij kunnen gedurende
korte tijd verhoogde CO-emissies voorkomen.
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Aansluit- en bedradingschema

Aanhangsel

Aansluit- en bedradingsschema

Afb. 67
!
?

sA

Circulatiepomp naar keuze:
Circulatiepomp voor de boilerverwarming
Externe CV-pomp
Tapwatercirculatiepomp

■
■
■

5816026

%
sÖ

Buitentemperatuursensor
Aanvoertemperatuursensor voor de evenwichtsfles (toebehoren)
Boilertemperatuursensor
Ketelcircuitpomp of smoorklep met terugstelveer
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Aansluit- en bedradingschema
Aansluit- en bedradingsschema (vervolg)
Interne uitbreiding H1
■ Groepsalarmmelding
■ Tapwatercirculatiepomp
■ Externe CV-pomp
■ Circulatiepomp voor de boilerverwarming
dG Gascombiregelaar
gD Rookgasklep (accessoire)
aVG KM-BUS-deelnemer (accessoire)
■ Afstandsbediening Vitotrol 200-A of 300-A
■ Uitbreidingsset mengklep
■ Zonneregelingsmodule, type SM1
■ Uitbreiding EA1
■ Basisstation
■ Uitbreiding AM1
a¢Ö Ventilatormotor

A1
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11

Basisprintplaat
Codeerstekker
Netschakelaar
Bedieningsgedeelte
Aansluitadapter met Optolink
Aansluitadapter
Communicatiemodule LON (toebehoren)
Ontgrendeling/reset
Aansluituitbreiding
Vermogensuitbreiding

5816026

Aanhangsel

sK
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Aansluit- en bedradingschema

Aanhangsel

Aansluit- en bedradingsschema (vervolg)

Afb. 68
A1 Basisprintplaat
A11 Kabeluitbreiding SA 169
A4 Netschakelaar

5816026

sÖ Ketelcircuitpomp of smoorklep met terugstelveer
fÖ Netaansluiting
a¢Ö Ventilatormotor
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Aansluit- en bedradingschema
Aansluit- en bedradingsschema (vervolg)

Aanhangsel

Tot 80 kW

5816026

Afb. 69
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Aansluit- en bedradingschema
Aansluit- en bedradingsschema (vervolg)

Aanhangsel

120 tot 318 kW

Afb. 70
!

5816026

?
%
sA

Buitentemperatuursensor, alleen bij weersafhankelijke installatie
Aanvoertemperatuursensor
Boilertemperatuursensor
Circulatiepomp, naar keuze:
■ Circulatiepomp voor de boilerverwarming
■ Externe CV-pomp
■ Tapwatercirculatiepomp

sK

Interne uitbreiding H1
Groepsalarmmelding
Tapwatercirculatiepomp
Externe CV-pomp
Circulatiepomp voor de boilerverwarming
Codering 53
Gascombiregelaar
Netaansluiting
■
■
■
■

dG
fÖ
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Aansluit- en bedradingschema

gD
lH
aYA
aVG

A1
A2

Rookgasklep
Netaansluiting accessoire en Vitotrol 100
Gasdrukbewaker
KM-BUS-deelnemer (accessoire)
■ Afstandsbediening Vitotrol 200-A of 300-A
■ Uitbreidingsset mengklep
■ Zonneregelingsmodule, type SM1
■ Uitbreiding EA1
■ Basisstation
■ Uitbreiding AM1
Basisprintplaat
Schakelvoeding geïntegreerd in basisprintplaat

A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11

Codeerstekker
Netschakelaar
Bedieningsgedeelte
Aansluitadapter met Optolink
Aansluitadapter
Communicatiemodule LON (accessoires)
Ontgrendeling/reset
Aansluitingsuitbreiding SA 100
Vermogensuitbreiding

Basisprintplaat tot 80 kW

Afb. 71
§/§A
aA
aG
gF
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Keteltemperatuursensor
Ionisatie-elektrode
Rookgastemperatuursensor
Ontstekingseenheid

Ventilatormotor
a¢Ö
Aansturing ventilatormotor
a¢ÖA
a:Ö/a:ÖA Modulatiespoel
X9.8/9

Verbrandingskamer-drukbewaker

5816026

Aanhangsel

Aansluit- en bedradingsschema (vervolg)

Aansluit- en bedradingschema
Aansluit- en bedradingsschema (vervolg)

Aanhangsel

Basisprintplaat 120 tot 160 kW

Afb. 72
Keteltemperatuursensor
Ionisatie-elektrode
Rookgastemperatuursensor
Ontstekingseenheid

a¢Ö
a¢ÖA
a:Ö

X9.8/9

Ventilatormotor
Aansturing ventilatormotor
Modulatiespoel
Verbrandingskamer-drukbewaker

5816026

§/§A
aA
aG
gF
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Aansluit- en bedradingschema
Aansluit- en bedradingsschema (vervolg)

Aanhangsel

Basisprintplaat 240 tot 318 kW

Afb. 73
Keteltemperatuursensor
Ionisatie-elektrode
Rookgastemperatuursensor
Ontstekingseenheid

a¢Ö
a¢ÖA
a:Ö

X9.8/9

Ventilatormotor
Aansturing ventilatormotor
Modulatiespoel
Verbrandingskamer-drukbewaker

5816026

§/§A
aA
aG
gF
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Aansluit- en bedradingschema
Aansluitschema extern
N

40
230V~

Aanhangsel

L
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M
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Afb. 74
Stekker 230 V~
sÖ Ketelcircuitpomp of smoorklep met terugstelveer

5816026

(alleen bij installatie met meerdere ketels)
Nominale spanning: 230 V~
Nom. stroom: max. 2 (1) A~
sA Circulatiepomp voor de boilerverwarming B

Nominale spanning: 230 V~
Nom. stroom: max. 2 (1) A~
sK Circulatiepomp (accessoire)
Nominale spanning: 230 V~
Nom. stroom: max. 2 (1) A~
fÖ Netaansluiting, op vermogensuitbreiding SA 169
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Waterkwaliteit

Eisen aan de waterkwaliteit

Voorkomen van schade door ketelsteenvorming

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.

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

Totale hardheid
°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 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.
■

■

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.
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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:
■ 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.

5816026

Aanhangsel

Vereisten

Waterkwaliteit

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.

5816026

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

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.
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Aanhangsel

Vereisten (vervolg)

Meterstand

Vulwater en
bijvulwater

Totaal watervolume

m3

m3

m3

Totale hardheid
VoedingsKetelwater
water

pH-waarde

Datum

Instel- en meetwaarden
Instel- en meetwaarden

Gewenste waarde

Eerste inbedrijf- Onderhoud/
stelling
service

op
door
Rustdruk

mbar
kPa

≤ 30
≤3,0

= bij aardgas E

mbar
kPa

17 - 25
1,7 - 2,5

= bij aardgas L

mbar
kPa

20 - 30
2-3

bij aardgas E en L
■ bij minimumvermogen

Volume-%

7,2 - 9,2

bij hoogste vermogen

Volume-%

7,7 - 9,2

Volume-%

4,4 - 7,9

Aansluitdruk (dynamische
druk)

Gastype aankruisen.
Kooldioxidegehalte CO2

■

Zuurstofgehalte O2
■

bij minimumvermogen
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Protocollen

Protocollen
Instel- en meetwaarden (vervolg)

■

bij hoogste vermogen

Gewenste waarde
Volume-%

4,4 - 6,9

Eerste inbedrijf- Onderhoud/
stelling
service
Aanhangsel

Instel- en meetwaarden

Koolmonoxidegehalte CO
bij minimumvermogen

ppm

< 60

■

bij hoogste vermogen

ppm

< 100

5816026

■
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Nominale spanning

230 V

Nominale frequentie

50 Hz

Beschermingsklasse

I

Toegestane omgevingstemperatuur
■ Werking
■ Bij opslag en transport

0 tot +40 °C
-20 tot +65 °C

Voorzekering (net)

max. 16 A

Nominaal vermogensbereik
Pcond: TV/TR = 50/30

kW

16 - 80 32 - 120 32 - 160 48 - 200 48 - 240 64 - 280

64 - 318

Pn: TV/TR = 80/60

kW

15 - 74 29 - 110 29 - 146 44 - 184 44 - 220 58 - 258

58 - 291

Nominale belasting

kW

76

113

Product-ID-nummer

151

189

226

264

300

CE-0085CR0391

Bedrijfstemperatuur max.
Aanvoertemperatuur max.
(= veiligheidstemperatuur)

°C
°C

95
110

Toegel. werkingsdruk max.

bar
MPa

6
0,6

Toegel. werkingsdruk min.

bar
MPa

0,5
0,05

Testdruk

bar
MPa

7,8
0,78

Afmetingen ketellichaam
Lengte
Breedte
Hoogte

mm
mm
mm

660
680
1459

780
680
1459

780
680
1459

900
680
1459

900
680
1459

1010
680
1459

1010
680
1459

Totale afmetingen zonder
rookgasaansluitbocht
Lengte g
Breedte c
Hoogte a

mm
mm
mm

745
750
1500

875
750
1500

875
750
1500

980
750
1500

980
750
1500

1090
750
1500

1090
750
1500

Afmetingen fundatie
Lengte
Breedte
Hoogte

mm
mm
mm

750
800
100

850
800
100

850
800
100

1000
800
100

1000
800
100

1100
800
100

1100
800
100

kg
kg
kg
kg

238
288
183
210

295
345
230
260

295
345
230
260

340
390
265
295

340
390
265
295

385
435
300
330

385
435
300
330

kg

10

11

11

15

15

15

15

l

65

103

103

145

145

180

180

Gewicht
Totaal gewicht unit
Unit verpakt
Ketellichaam
Ketellichaam met transportpallet
Brander
Waterinhoud

5816026
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Nominaal vermogensbereik
Pcond: TV/TR = 50/30

kW

16 - 80 32 - 120 32 - 160 48 - 200 48 - 240 64 - 280

64 - 318

Pn: TV/TR = 80/60

kW

15 - 74 29 - 110 29 - 146 44 - 184 44 - 220 58 - 258

58 - 291

Aansluitingen
Ketelaanvoer
Ketelretour
Veiligheidsaansluiting
Aftap
Sifon met condenswaterafvoer
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
Rookgasaansluiting
Opvoerdruk aan de
Rookgasaansluiting

PN 6
DN
PN 6
DN
R
R
mm

50

50

50

65

65

65

65

50

50

50

65

65

65

65

1¼
1¼
20

1¼
1¼
20

1¼
1¼
20

1¼
1¼
20

1¼
1¼
20

1¼
1¼
20

1¼
1¼
20

°C
°C
°C

45
35
65

45
35
65

45
35
65

45
35
65

45
35
65

45
35
65

45
35
65

kg/h
kg/h
DN

120
36
200

180
54
200

240
72
200

300
90
200

360
108
200

420
126
200

477
143
200

mbar
Pa

0,7
70

0,7
70

0,7
70

0,7
70

0,7
70

0,7
70

0,7
70

0,6

0,6

0,6

Productwaarden conform
EnEV
Normrendement
Bij verwarmingssysteemtempe- %
ratuur 40/30 °C
Bij verwarmingssysteemtempe- %
ratuur 75/60 °C
Stand-byverlies qB,70

tot 98 (Hs)/109 (Hi)
tot 96 (Hs)/106 (Hi)

%

0,6

0,5

NOx

0,6

NOx-klasse 6, < 56 mg/kWh

Technische gegevens duo-ketel
Nominaal vermogen

kW

240

320

400

480

560

636

Duo-ketel bestaat uit 2 ketels van

kW

120

160

200

240

280

318

Totale afmetingen zonder rookgasaansluitbocht
lengte
Breedte
Hoogte

mm
mm
mm

875
1500
1500

875
1500
1500

980
1500
1500

980
1500
1500

1090
1500
1500

1090
1500
1500

Totaal gewicht

kg

590

590

680

680

770

770

Waterinhoud

l

206

206

290

290

360

360

*2

5816026

0,3

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 deellast gelden voor een vermogen van 30 % van het nominale vermogen. Bij afwijkende deellast (afhankelijk van het gebruik van de brander) moet het rookgasdebiet opnieuw worden berekend.
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Technische gegevens

Nominaal vermogen van de
verwarmingsketel
TV/TR 50/30 °C

kW

80

120

160

200

240

280

318

240

320

400

480

560

636

15,1/
75,5

30,2/
113,2

30,2/
150,9

45,3/
188,7

45,3/
226,4

60/
264,2

60/300

CI
75/
80 kW

CI
120/
160 kW

CI
CI
CI
CI
120/
200/
200/
280/
160 kW 240 kW 240 kW 318 kW

CI
280/
318 kW

Duo- ketel
Vermogen van de brander
laagste/hoogste vermogen*3

kW

Brandertype

Product-ID-nummer

Zie verwarmingsketel

Spanning

V

230

Frequentie

Hz

50

Vermogensopname
Bij maximumvermogen
Bij laagste vermogen

W
W

140,5
19,5

130
28

268
28

Uitvoering
Afmetingen
Breedte a
Lengte b
Hoogte c

171
29

279
29

260
26,5

393
26,5

modulerend
mm
mm
mm

463
442
400

426
481
273

426
481
273

463
655
356

463
655
356

463
731
356

463
731
356

Gewicht
Brander met combigasblok

kg

10

11

11

15

15

15

15

Gasaansluitdruk G20/G25

mbar
kPa

Gasaansluiting
Aansluitwaarden bij max. belasting op
■ Aardgas E (G20) deellast/
vollast
■ Aardgas LL (G25) deellast/
vollast

*3

20/25
2/2,5

R

1

1½

1½

1½

1½

1½

1½

m3/h

1,6/
7,99
1,86/
9,28

3,19/
11,98
3,71/
13,92

3,19/
15,97
3,71/
18,57

4,79/
19,97
5,57/
23,21

4,79/
23,56
5,57/
27,85

6,35/
27,95
7,38/
32,49

6,35/
31,75
7,38/
36,9

m3/h

Komt overeen met het nominaal vermogen van de verwarmingsketel.
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Technische gegevens MatriX-cilinderbrander

Buitenbedrijfstelling en afvoer
Definitieve buitenbedrijfstelling en verwijdering

Aanhangsel

Alle componenten moeten deskundig verwijderd worden.

5816026

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.
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Verklaringen

Wij, Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107
Allendorf, verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat
het volgende product qua constructie en werking in
overeenstemming is met de Europese richtlijnen en de
aanvullende nationale vereisten.

De conformiteit werd gewaarborgd door de CE-markering. De volledige conformiteitsverklaring is met behulp
van het fabricagenr. op volgend internetadres te vinden:
www.viessmann.nl/eu-conformity

Verklaring van de fabrikant conform 1.BlmSchV
Wij, Viessmann Werke GmbH & Co. KG, D-35107 Allendorf, bevestigen dat het product Vitocrossal de volgens
1e BImSchV § 6 vereiste NOx -grenswaarden naleeft.

Allendorf, 2 januari 2018

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

ppa. Reiner Jansen
Leider Strategisch kwaliteitsmanagement

5816026
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Conformiteitsverklaring
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Index
Index
A
Aansluitdruk............................................................... 13
Aansluitschema........................................................ 111
– extern.................................................................... 119
Afdichtingen controleren............................................ 26
Afstandsbediening....................................................109
Afvoer.......................................................................127
B
Bestelling van onderdelen..........................................81
Bevestigen van een storingsindicatie.........................67
Bijkomende opwarming tapwater............................... 99
Boilertemperatuursensor............................................76
Brander
– demonteren............................................................. 17
– monteren................................................................. 29
Buitenbedrijfstelling.................................................. 127
Buitentemperatuursensor...........................................75
C
Codeerniveau 1
– Algemeen................................................................ 36
– Groep 1................................................................... 36
– Groep 2................................................................... 37
– Groep 3................................................................... 38
– Groep 4................................................................... 38
– Groep 5................................................................... 39
– Ketel........................................................................ 37
– oproepen................................................................. 35
– Verwarmingscircuit 1 tot 3....................................... 39
– Warm water............................................................. 38
– Zonnesysteem.........................................................38
Codeerniveau 2
– Algemeen................................................................ 44
– Groep 1................................................................... 44
– Groep 2................................................................... 50
– Groep 3................................................................... 51
– Groep 4................................................................... 52
– Groep 5................................................................... 56
– Ketel........................................................................ 50
– oproepen................................................................. 44
– Verwarmingscircuit.................................................. 56
– Warm water............................................................. 51
– Zonnesysteem.........................................................52
Communicatiemodule LON........................................ 32
Condenswaterafvoer.................................................. 24
Condenswaterafvoersysteem.....................................24
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D
Datum instellen...........................................................11
Draairichting mengklepmotor
– controleren.............................................................. 79
Draairichting van de mengklepmotor
– wijzigen................................................................... 80

Extern blokkeren...................................................... 105
Extern opvragen.......................................................106
F
Fouthistorie................................................................ 67
Foutmanager..............................................................33
Functiebeschrijvingen................................................ 99
Functies controleren.............................................64, 66
Functieverloop............................................................12
G
Gasaansluitdruk......................................................... 14
Gascombiregelaar .....................................................14
Gastype...................................................................... 11
Gebruik conform de regelgeving.................................. 7
Gereduceerde kamertemperatuur
– Verhoging.............................................................. 108
Gewenste gereduceerde ruimtetemperatuur............. 32
Gewenste normale ruimtetemperatuur.......................31
Gewenste ruimtetemperatuur instellen...................... 31
I
Installatiedruk............................................................. 28
Installatie vullen..........................................................10
Ionisatie-elektrode......................................................23
Isolatie
– Onderdelen............................................................. 84
K
Ketel
– Onderdelen............................................................. 82
Keteltemperatuursensor.............................................76
Kleine onthardingsinstallatie...................................... 10
Korte opvragingen......................................................63
L
LON............................................................................32
– deelnemerscontrole.................................................33
– deelnemersnummer instellen.................................. 32
– foutbewaking........................................................... 33
M
Meetopening rookgas.................................................30
Mengklep controleren.................................................28
Mengklep open/dicht.................................................. 79
N
Netaansluiting
– controleren.............................................................. 10
Neutraliseringsinstallatie...................................... 24, 26
– Reinigen.................................................................. 25
Niveau stooklijn.......................................................... 32

E
Eisen aan het ketelwater..........................................120
Elektronische verbrandingsregeling......................... 110
Estrikdroging............................................................ 106
Expansievat................................................................28
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Index
Index (vervolg)
O
Omschakeling werkingsprogramma.........................104
Onderdelen
– Brander 120/160 kW............................................... 90
– Brander 200 - 318 kW............................................. 92
– Brander 80 kW........................................................ 88
– Isolatie.....................................................................84
– Ketel........................................................................ 82
– Overige....................................................................98
– Regeling.................................................................. 96
Onderhoud opvragen................................................. 33
Ontstekingselektroden............................................... 23
Opwarmtijd............................................................... 109
P
Protocol.................................................................... 122
– Instel-/ meetwaarden.............................................122
– Vul- en bijvulwater................................................. 122
R
Regeling
– aanpassen...............................................................30
– Onderdelen............................................................. 96
Regelingstype
– In LON integreren....................................................32
Regeling verhoogde werking
– Relaistest................................................................ 66
– Servicemenu........................................................... 64
Regeling voor verhoogde werking
– Werkingsgegevens opvragen..................................64
Regeling weersafhankelijke werking
– Relaistest................................................................ 64
– Servicemenu........................................................... 62
– Werkingsgegevens opvragen..................................62
Relaistest............................................................. 64, 66
Revisiedeksel............................................................. 24
Rookgasaansluitbocht................................................26
Rookgastemperatuursensor.......................................77
Rustdruk...............................................................13, 14

T
Taalkeuze................................................................... 10
Technische gegevens...............................................124
Tijd instellen................................................................11
Totale hardheid van het ketelwater............................ 28
U
Uitbreiding
– AM1.......................................................................102
– EA1....................................................................... 103
– intern H1................................................................100
– intern H2................................................................101
Uitbreidingsset voor verwarmingscircuit met mengklep ............................................................................79
V
Verbergen van een storingsindicatie.......................... 67
Verbrandingskamerdrukbewaker............................... 15
Verbrandingskamer reinigen...................................... 23
Verbrandingskwaliteit controleren.............................. 29
Verbrandingsregeling............................................... 110
Verklaring fabrikant ................................................. 128
Verkorting van de opwarmtijd...................................109
Verlaging opwarmingsvermogen..............................108
Vermogen instellen.....................................................15
Verwarmingscircuits aanduiden..................................11
Verwarmingscircuits toewijzen................................. 109
Verwarmingsoppervlakken reinigen........................... 23
Vitotronic 200-H........................................................ 80
Vlambeker controleren............................................... 20
– Brander 200 tot 318 kW.......................................... 22
– Brander tot 120 tot 160 kW..................................... 21
– Brander tot 80 kW................................................... 20
Voorplaat
– monteren................................................................. 34
– verwijderen..............................................................12
Vul- en bijvulwater...................................................... 28
Vulwater..................................................................... 10
W
Waterkwaliteit
– controleren.............................................................. 28
Waterkwaliteit, eisen................................................ 120
Werkingstoestanden
– Regeling voor verhoogde werking...........................64
– Regeling weersafhankelijke werking....................... 62
Z
Zekering..................................................................... 78
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S
Schakelschema........................................................ 111
Servicemenu
– Regeling verhoogde werking...................................64
– Regeling weersafhankelijke werking....................... 62
Servicemenu oproepen........................................ 62, 64
Serviceniveau oproepen...................................... 62, 64
Sifon........................................................................... 24
Steilheid stooklijn....................................................... 32
Stooklijn......................................................................30
Storingcodes.............................................................. 68
Storingen....................................................................67
Storingsgeheugen................................................ 67, 68

Storingsmelding oproepen................................... 67, 68
Symbolen..................................................................... 7
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Viessmann Nederland B.V.
Postbus 322
2900 AH Capelle a/d IJssel
Tel. : 010-458 44 44
Fax : 010-458 70 72
e-mail : info-nl@viessmann.com
www.viessmann.com

