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1.

VITODENS

Vitodens 100-W
1.1 Productbeschrijving
Voordelen

1

A Modulerende MatriX-cilinderbrander
B Geïntegreerd membraandrukexpansievat (niet NL)
C Inox-Radial verwarmingsoppervlak van roestvast staal voor
grote bedrijfszekerheid, lange gebruiksduur en groot vermogen
op een zo klein mogelijke oppervlakte
D Toerentalgeregelde verbrandingsluchtventilator voor geluidsarme en stroombesparende werking
E Platenwarmtewisselaar
F Geïntegreerde, toerentalgeregelde HR-circulatiepomp
G Digitale regeling met touchdisplay

■ Normrendement tot 98% (Hs)/109% (Hi).
■ Modulatiebereik tot 1:4.
■ Duurzaam en efficiënt door inox-Radial-warmtewisselaar
■ Modulerende MatriX-cilinderbrander met lange levensduur

■ Eenvoudige en innovatieve bediening via regeling met touchdisplay
■ Regeling voor verhoogde of weersafhankelijke werking

Gebruiksadvies
Vervanging bij renovatie en plaatsing in nieuwbouw (vervanging van
oude toestellen in meergezinswoningen en geprefabriceerde huizen)

Toestand bij levering
■ Modulerende MatriX-cilinderbrander
■ Regeling voor verhoogde of weersafhankelijke werking
Voor weersafhankelijke werking is naast de buitentemperatuursensor een klokthermostaat of een schakelklok vereist (accessoire)
■ Veiligheidsarmaturen
■ Circulatiepomp en drieweg-omschakelklep

■ Buizen en bedrading gereed voor aansluiting
■ Wandhouder, gaskraan, vul- en aftapventiel, knelkoppelingen (15
en 22 mm) en voedingskabel met stekker.
Ingesteld voor werking op aardgas. Een omschakeling binnen de
gasgroepen E/LL is mogelijk.
Voor de omschakeling naar vloeibaar gas is een ombouwset nodig
(leveringsomvang).

Gecertificeerde kwaliteit
CE-label volgens bestaande EG-richtlijnen

5790 112 NL

Kwaliteitskenmerk van de ÖVGW voor producten van de
gas- en watersector
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Vitodens 100-W (vervolg)
1.2 Technische gegevens
Gasketel, type B en C,
Categorie II2H3P, I2E(S)B, II2ESiP, II2ELwLs3P, II2L3P
HR-combitoestel op gas, type
Nominaal vermogensbereik (gegevens conform EN 15502-1)
TV/TR = 50/30 °C
TV/TR = 80/60 °C
Nominaal vermogensbereik bij tapwaterverwarming
–
Nominale belasting
–
Product-ID-nummer
Beschermingsgraad
Gasaansluitdruk
Aardgas
Vloeibaar gas
Max. toegel. gasaansluitdruk
Aardgas
Vloeibaar gas
Geluidsniveau (gegevens volgens EN ISO 15036-1)
Elektrische vermogensopname (max.)
–
Gewicht
–
Inhoud warmtewisselaar
Max. aanvoertemperatuur
Maximaal debiet
(grenswaarde voor gebruik van een hydraulische ontkoppeling)
Nominale hoeveelheid circulatiewater bij TV/TR = 80/60 °C
Toegel. werkingsdruk
Afmetingen
Lengte
Breedte
Hoogte
Stand-by doorstroomtoestel
Aansluitingen warm en koud water
Toegestane werkdruk (tapwaterzijde)
Minimale druk koudwateraansluiting
Uitgangstemperatuur instelbaar
Continu tapwatervermogen
Specifiek debiet bij ΔT = 30 K (volgens EN 13203) l/min
Gasaansluiting
Aansluitwaarden m.b.t. de max. belasting
Aardgas E en H
Aardgas L
Vloeibaar gas

B1KC

B1KC

kW
kW

6,5 - 26,0
5,9 - 23,8

8,8 - 35,0
8,0 - 32,1

kW

5,9 - 29,3

8,0 - 35,0

kW

6,1 - 30,5
8,2 - 36,5
CE-0063CQ3356
IP X4 volgens EN 60529

mbar
kPa
mbar
kPa

20
2
50
5

20
2
50
5

mbar
kPa
mbar
kPa
dB(A)

25,0
2,5
57,5
5,75
46

25,0
2,5
57,5
5,75
48

W

103,7

118,5

kg
l
°C
l/h

36
2,2
78
1018

38
2,8
78
1370

l/h
bar
MPa

1018
3
0,3

1370
3
0,3

mm
mm
mm

350
400
700

350
400
700

G
bar
MPa
bar
MPa
°C
kW
l/min
G

½
10
1
1,0
0,1
30-60
29,3
13,9
¾

½
10
1
1,0
0,1
30-60
35
16,7
¾

m3/h
m3/h
kg/h

3,23 (B1KC)
3,75 (B1KC)
2,38 (B1KC)

3,86 (B1KC)
4,49 (B1KC)
2,85 (B1KC)

5790 112 NL
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Vitodens 100-W (vervolg)
Gasketel, type B en C,
Categorie II2H3P, I2E(S)B, II2ESiP, II2ELwLs3P, II2L3P
HR-combitoestel op gas, type
Nominaal vermogensbereik (gegevens conform EN 15502-1)
TV/TR = 50/30 °C
TV/TR = 80/60 °C
Rookgaswaarden
Rekenwaarden voor de dimensionering van de rookgasinstallatie volgens
EN 13384. Rookgastemperaturen als gemeten brutowaarden bij 20 °C verbrandingsluchttemperatuur
Rookgaswaarden volgens G 635/G 636
Rookgastemperatuur bij een retourtemperatuur van 30 °C (bepalend voor de uitvoering van de rookgasinstallatie)
– Bij nominaal vermogen
– Bij deellast
Rookgastemperatuur bij een retourtemperatuur van 60 °C (voor de bepaling van
het gebruik van rookgasleidingen bij maximaal toegestane bedrijfstemperaturen)
Massastroom
Aardgas
– Bij nominaal vermogen (tapwaterverwarming)
– Bij deellast
Vloeibaar gas
– Bij nominaal vermogen (tapwaterverwarming)
– Bij deellast
Beschikbare opvoerdruk
Normrendement
Bij TV/TR = 40/30 °C
Max. condenswaterhoeveelheid (volgens DWA-A 251)
Condenswateraansluiting (slangtule)
Rookgasaansluiting
Luchttoevoeraansluiting
Energie-efficiëntieklasse
– Verwarmen
– Tapwaterverwarming, tapprofiel XL

kW
kW

1

B1KC

6,5 - 26,0
5,9 - 23,8

8,8 - 35,0
8,0 - 32,1

G52/G51

G52/G51

45
35
68

45
35
70

kg/h
kg/h

51,0
7,4

58,6
9,2

kg/h
kg/h
Pa
mbar

56,0
8,1
100
1,0

64,3
10,1
100
1,0

°C
°C
°C

%
l/h
Ø mm
Ø mm
Ø mm

Tot 98 (Hs)/109 (Hi)
3,4
20-24
80
80
A
A

4,6
20-24
80
80
A
A

Opmerking over aansluitwaarden
Aansluitwaarden dienen enkel ter informatie (bijvoorbeeld voor gasaanvraag) of voor een benaderende en volumetrische aanvullende
controle van de instelling. Wegens de fabrieksinstelling mogen de
gasdrukwaarden niet afwijken van deze waarden. Referentie: 15 °C,
1013 mbar (101,3 kPa).

5790 112 NL

Opmerking over max. toegelaten gasaansluitdruk
Als de gasaansluitdruk boven de maximaal toegestane gasaansluitdruk ligt, moet een aparte gasdrukregelaar voor de installatie worden
geplaatst.

B1KC
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Vitodens 100-W (vervolg)
Afmetingen

1
156

350

860

700

70

5

250

400

A B CD E

F

58 58

123 123
A
B
C
D

34
125

Verwarmingsaanvoer 7 22 mm
Warm water 7 15 mm
Gasaansluiting G ¾
Koud water 7 15 mm

E Verwarmingsretour 7 22 mm
F Condenswaterafvoer/afvoer veiligheidsklep: kunststofslang
7 22 mm

Geïntegreerde circulatiepomp in Vitodens 100-W
de interne pomp wordt met een vast opgegeven max. toerental
gebruikt (< 100 %).
■ Opgegeven toerental in verwarmingswerking met buitentemperatuursensor:
het max. toerental voor de buitentemperatuur –20 °C kan op de
regeling ingesteld worden.

5790 112 NL

HR-circulatiepomp UPM3 15-75
■ Opgegeven toerental bij tapwaterverwarming:
de interne pomp wordt met max. toerental gebruikt (100 %).
■ Opgegeven toerental in verwarmingswerking zonder buitentemperatuursensor:

6
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Vitodens 100-W (vervolg)
Instelling van het max. toerental in de toestand bij levering

100

1

C

Toerental
circulatiepomp in %

90
80
70

B
D
A

60
50
-25 -20 -15 -10 -5
0
Buitentemperatuur in °C

5

10

15

20

25

A Max. toerental 19 kW (72 %)
B Max. toerental 26 kW (80 %)

C Max. toerental 35 kW (100 %)
D Min. toerental bij buitentemperatuur +20 °C

De verhoging van het max. toerental verandert de steilheid van de
karakteristiek. Daardoor verhoogt het toerental automatisch gedurende het hele temperatuurbereik.

Elektr. vermogensopname circulatiepomp
Nominaal vermogen in
kW
Max.

Pompvermogen
Nominaal vermogen in
kW

26,0
35,0

5790 112 NL

26,0
35,0

Toerentalaansturing bij levering in
%
Minimaal pompMaximaal pompvermogen
vermogen
72
80
72
100

Toestand bij levering
60
36
60
60

VITODENS
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Vitodens 100-W (vervolg)
Restopvoerhoogte (toestand bij levering)

700

70

600

60

500

50

400

40

300

30
D

200

C

20
B

100

0

10

kPa

Restopvoerhoogte in mbar

1

0

A

200
0
Debiet in l/h

400

800

1000

1200

1400

C Pompvermogen 35 kW(100 %)
D Bovengrens werkgebied

5790 112 NL

A Pompvermogen 19 kW/min. Pompvermogen (72 %)
B Pompvermogen 26 kW(80 %)

600
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Vitodens 111-W
2.1 Productbeschrijving
Voordelen
A Inox-Radial-verwarmingsoppervlak van roestvast staal voor
grote bedrijfszekerheid, lange gebruiksduur en groot vermogen
op een zo klein mogelijke oppervlakte
B Laadboiler van roestvast staal
C Modulerende MatriX-cilinderbrander
D Toerentalgeregelde verbrandingsluchtventilator voor geluidsarme en stroombesparende werking
E Geïntegreerd membraandrukexpansievat (niet NL)
F Geïntegreerde, toerentalgeregelde HR-circulatiepomp
G Digitale regeling met touchdisplay

■ Bijzonder plaatsbesparend HR-gastoestel met geïntegreerde edelstalen laadboiler
■ Normrendement tot 98% (Hs)/109% (Hi).
■ Duurzaam en efficiënt door inox-Radial-warmtewisselaar
■ Modulatiebereik tot 1:4.
■ Modulerende MatriX-cilinderbrander met lange levensduur

2

■ Eenvoudige en innovatieve bediening via regeling met touchdisplay
■ Regeling voor verhoogde of weersafhankelijke werking
■ Hoog tapwatercomfort door laadsysteem en geïntegreerde edelstalen laadboiler (inhoud 46 l)

Gebruiksadvies
■ Nieuwbouw
bijvoorbeeld prefab-huizen en projectontwikkeling: Plaatsing in bijkeuken of op zolder

De Vitodens 111-W is vooral in nieuwbouw het ideale product
omdat het voor het aanbrengen van de dekvloer kan worden
gemonteerd.
■ Renovatie:
vervanging van circulatiewaterverwarmers op gas, op de vloer
staande atmosferische verwarmingsketels op gas en verwarmingsketels op olie of gas met eronder geplaatste warmwaterboiler.

Toestand bij levering
■ Modulerende MatriX-cilinderbrander
■ Regeling voor verhoogde of weersafhankelijke werking
Voor weersafhankelijke werking is naast de buitentemperatuursensor een klokthermostaat of een schakelklok vereist (accessoire)
■ Geïntegreerde tapwaterverwarming via platenwarmtewisselaar en
laadboiler
■ Veiligheidsarmaturen
■ Circulatiepomp en drieweg-omschakelklep

■ Buizen en bedrading gereed voor aansluiting
■ Wandhouder, gaskraan, vul- en aftapventiel, knelkoppelingen (15
en 22 mm) en voedingskabel met stekker.
Ingesteld voor werking op aardgas. Een omschakeling binnen de
gasgroepen E/LL is vereist.
Voor de omschakeling naar vloeibaar gas is een ombouwset nodig
(leveringsomvang).

Gecertificeerde kwaliteit

5790 112 NL

CE-label volgens bestaande EG-richtlijnen
Kwaliteitskenmerk van de ÖVGW voor producten van de
gas- en watersector

VITODENS

VIESMANN

9

Vitodens 111-W (vervolg)
2.2 Technische gegevens

Vloeibaar gas
Max. toegel. gasaansluitdruk
Aardgas
Vloeibaar gas
Geluidsniveau (gegevens volgens EN ISO 15036-1)
Elektrische vermogensopname (max.)
Gewicht
Inhoud warmtewisselaar
Max. aanvoertemperatuur
Maximaal debiet
(grenswaarde voor gebruik van een hydraulische ontkoppeling)
Nominale circulatiedebiet bij ΔT = 20 K
Toegel. werkingsdruk
Aansluitingen
Ketelaanvoer en -retour
Koud en warm water
Afmetingen
Lengte
Breedte
Hoogte
Hoogte met bocht rookgasbuis
Laadboiler tapwater
Inhoud
Toegestane werkdruk (tapwaterzijde)
Continu tapwatervermogen
Warmwater-uitgangsvermogen bij tapwaterverwarming van 10 naar 45 °C
Vermogenskengetal NL
Gasaansluiting
Aansluitwaarden m.b.t. de max. belasting
Aardgas E
Vloeibaar gas P
Rookgaswaarden
Rekenwaarden voor de dimensionering van de rookgasinstallatie volgens EN 13384. Rookgastemperaturen als gemeten brutowaarden bij 20 °C verbrandingsluchttemperatuur
Rookgaswaarden volgens G 635/G 636
Rookgastemperatuur bij een retourtemperatuur van 30 °C (bepalend voor de uitvoering van
de rookgasinstallatie)
– Bij nominaal vermogen
– Bij deellast
Rookgastemperatuur bij een retourtemperatuur van 60 °C (voor de bepaling van het gebruik
van rookgasleidingen bij maximaal toegestane bedrijfstemperaturen)
Massastroom
Aardgas
– Bij nominaal vermogen (tapwaterverwarming)
– Bij deellast
Vloeibaar gas
– Bij nominaal vermogen (tapwaterverwarming)
– Bij deellast
Beschikbare opvoerdruk

kW
kW
kW
kW

8,8 - 35,0
8,0 - 32,1
8,0 - 35,0
8,2 - 36,5
IP X4 volgens EN 60529

mbar
kPa
mbar
kPa

20
2
50
5

mbar
kPa
mbar
kPa
dB(A)
W
kg
l
°C
l/h

25,0
2,5
57,5
5,75
34
152,8
64
2,8
78
1370

l/h
bar
MPa

1361
3
0,3

G
G

¾
½

mm
mm
mm
mm

480
600
900
1060

l
bar
MPa
kW
l/10 min
G

46
10
1,0
35,0
200
1,5
¾

m3/h
kg/h

3,86
2,86

G52/G51

°C
°C
°C

45
35
70

kg/h
kg/h

58,6
9,2

kg/h
kg/h
Pa
mbar

64,3
10,1
100
1,0

Normrendement
10
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Gasketel, type B en C,
Categorie II2H3P, I2E(S)B, II2ESiP, II2ELwLs3P, II2L3P
Nominaal vermogensbereik (gegevens conform EN 15502-1)
TV/TR = 50/30 °C
TV/TR = 80/60 °C
Nominaal vermogensbereik bij tapwaterverwarming
Nominale belasting
Beschermingsgraad
Gasaansluitdruk
Aardgas

Vitodens 111-W (vervolg)
Gasketel, type B en C,
Categorie II2H3P, I2E(S)B, II2ESiP, II2ELwLs3P, II2L3P
Nominaal vermogensbereik (gegevens conform EN 15502-1)
TV/TR = 50/30 °C
TV/TR = 80/60 °C
Bij TV/TR = 40/30 °C
Max. condenswaterhoeveelheid (volgens DWA-A 251)
Condenswateraansluiting (slangtule)
Rookgasaansluiting
Luchttoevoeraansluiting
Energie-efficiëntieklasse
– Verwarmen
– Tapwaterverwarming, tapprofiel XL
Opmerking over max. toegelaten gasaansluitdruk
Als de gasaansluitdruk boven de maximaal toegestane gasaansluitdruk ligt, moet een aparte gasdrukregelaar voor de installatie worden
geplaatst.
Opmerking over het vermogenskengetal NL
Het warmwater-vermogenskengetal NL verandert met de boilerbevoorradingstemperatuur Tsp.

kW
kW
%
l/h
Ø mm
Ø mm
Ø mm

8,8 - 35,0
8,0 - 32,1
maximaal 98 (Hs)/109 (Hi)
4,6
20-24
80
80
A
B

Opmerking over aansluitwaarden
Aansluitwaarden dienen enkel ter informatie (bijvoorbeeld voor gasaanvraag) of voor een benaderende en volumetrische aanvullende
controle van de instelling. Wegens de fabrieksinstelling mogen de
gasdrukwaarden niet afwijken van deze waarden. Referentie: 15 °C,
1013 mbar (101,3 kPa).

5790 112 NL

Richtwaarden:
Tsp = 60 °C: 1,0 x NL
Tsp = 55 °C: 0,75 x NL
Tsp = 50 °C: 0,55 x NL
Tsp = 45 °C: 0,3 x NL

VITODENS
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Vitodens 111-W (vervolg)

497

166

68

250

Afmetingen

5

945
1003

900

740

2

A

BC
F GH K
D
E
120 130
220
210
600
A
B
C
D
E

35

E
480

Bereik voor elektrische aansluitingen
Verwarmingsaanvoer Ø 22 mm
Condenswaterafvoer Ø 22 mm
Verwarmingsretour Ø 22 mm
Vullen/aftappen

F
G
H
K

Gasaansluiting G ½
Veiligheidsklep (tapwaterzijde)
Koud water Ø 15 mm
Warm water Ø 15 mm

Opmerking
De benodigde elektrische voedingskabels moeten lokaal worden
aangelegd en op de voorgeschreven plaats (A) in de verwarmingsketel worden geleid.

Geïntegreerde circulatiepomp in Vitodens 111-W
de interne pomp wordt met een vast opgegeven max. toerental
gebruikt (< 100 %).
■ Opgegeven toerental in verwarmingswerking met buitentemperatuursensor:
het max. toerental voor de buitentemperatuur –20 °C kan op de
regeling ingesteld worden.

5790 112 NL

HR-circulatiepomp UPM3 15-75
■ Opgegeven toerental bij tapwaterverwarming:
de interne pomp wordt met max. toerental gebruikt (100 %).
■ Opgegeven toerental in verwarmingswerking zonder buitentemperatuursensor:

12
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Vitodens 111-W (vervolg)
Instelling van het max. toerental in de toestand bij levering

100

Toerental
Circulatiepomp in %

90

C
B

80
70

A

2

D
60
50
-25 -20 -15 -10 -5
0
Buitentemperatuur in °C

5

10

15

20

25

A Max. toerental 19 kW (76 %)
B Max. toerental 26 kW (90 %)

C Max. toerental 35 kW (100 %)
D Min. toerental (65 %) bij buitentemperatuur +20 °C

De verhoging van het max. toerental verandert de steilheid van de
karakteristiek. Daardoor verhoogt het toerental automatisch gedurende het hele temperatuurbereik.

Elektr. vermogensopname circulatiepomp
Nominaal vermogen in
kW
Max.

Pompvermogen
Nominaal vermogen in
kW

35,0

5790 112 NL

35,0

Toerentalaansturing bij levering in
%
Minimaal pompMaximaal pompvermogen
vermogen
65
100

Toestand bij levering
60
60

VITODENS
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Vitodens 111-W (vervolg)
Restopvoerhoogte (toestand bij levering)

70

600

60

500

50

400

40

300

30
E

200

20

100

10

C

D

B
A

0

kPa

Restopvoerhoogte in mbar

2

700

0

200
0
Debiet in l/h

600

800

1000

1200

1400

D Max. pompvermogen35 kW(100 %)
E Bovengrens werkgebied

5790 112 NL

A Min. pompvermogen 65 %
B Max. pompvermogen19 kW(76 %)
C Max. pompvermogen26 kW(90 %)

400

14
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Installatie-accessoires Vitodens 100-W
3.1 Sensoren
CO-bewaker
Bestelnummer 7499 330
Controle-inrichting voor de veiligheidsuitschakeling van de verwarmingsketel bij het vrijkomen van koolstofmonoxide.
Wandmontage in het plafondgedeelte in de buurt van de ketel.
Toepasbaar voor verwarmingsketels vanaf bouwjaar 2004.

Toegestane omgevingstemperatuur

230 V~
50 Hz
3,5 W
8 A 230 V~
40 ppm CO
II
IP 20 conform EN 60529, door opbouw/
inbouw te garanderen.
70 °C

3

5790 112 NL

70

45

117

Onderdelen:
■ Behuizing met geïntegreerde CO-sensor, relais en weergaven
voor werking en alarm
■ Bevestigingsmateriaal
■ Netaansluitkabel (2,0 m lang)
■ Aansluitkabel relais voor branderuitschakeling (2,0 m lang)

Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale frequentie
Vermogensopname
Nom. belasting van de relaisuitgang
Alarmdrempel
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad

VITODENS
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Installatie-accessoires Vitodens 111-W
4.1 Overige
Gereedschapset
Bestelnr. 9537 070
Voor onderhoud en service

Koffer met alle gereedschap voor onderhoud en service:
schroevendraaier, verlenging en inzetstukken

Adapter meting ionisatiestroom
Bestelnr. 7822 883
Voor de meting van de ionisatiestroom met gewoon meettoestel

4.2 Sensoren
CO-bewaker
Bestelnummer 7499 330
Controle-inrichting voor de veiligheidsuitschakeling van de verwarmingsketel bij het vrijkomen van koolstofmonoxide.
Wandmontage in het plafondgedeelte in de buurt van de ketel.
Toepasbaar voor verwarmingsketels vanaf bouwjaar 2004.

40 ppm CO
II
IP 20 conform EN 60529, door opbouw/
inbouw te garanderen.
70 °C

117

Toegestane omgevingstemperatuur

230 V~
50 Hz
3,5 W
8 A 230 V~

70

45

Ontwerphandleiding
5.1 Plaatsing, montage
Plaatsingsvereisten voor open werking (toesteltype B)
Model B23 en B33
De Vitodens mag uitsluitend met gesloten werking in kamers worden
gebruikt die eventueel verontreinigd zijn met halogeenkoolwaterstof, zoals kappersbedrijven, drukkerijen, chemische reiniging,
laboratoria enzovoort.
Bij twijfel contact met ons opnemen.
De Vitodens mag niet in ruimtes met veel stof worden geplaatst.
De installatieruimte moet vorstvrij en goed geventileerd zijn.
In de stookruimte moet een afvoer voor het condenswater en een
afblaasleiding voor de veiligheidsklep zijn.
De maximale omgevingstemperatuur van de installatie mag niet groter zijn dan 35 °C.
Als deze instructies niet worden opgevolgd, vervalt de garantie voor
eventuele toestelschade door één van deze oorzaken.
Installatieruimte
Toegestaan:
■ Plaatsing op dezelfde verdieping
■ Verblijfruimtes met indirecte luchttoevoer

16
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■ Bijvertrekken met indirecte luchttoevoer (voorraadkamers, kelders,
werkkamers, enz.)
■ Bijvertrekken met openingen in de buitenmuur, tot 35 kW: toevoerlucht/afvoerlucht 150 cm2 of elk 2 x 75 cm2 boven en beneden in
dezelfde muur
■ Zolderruimtes, maar alleen bij een minimale hoogte van de
schoorsteen volgens DIN 18160 – 4 m boven de aansluiting (werking op onderdruk).
Niet toegestaan:
■ Trappenhuizen en gemeenschappelijke hallen. Uitzondering: Eenen tweegezinswoningen met beperkte hoogte: bovenkant afgewerkte vloer op bovenste verdieping < 7 m boven het maaiveld.
■ Badkamers of toiletten zonder buitenraam met kokerontluchting
■ Kamers waarin explosieve of licht ontvlambare stoffen worden
opgeslagen
■ Mechanisch of via 1 koker volgens DIN 18117-1 ontluchte kamers.
De nationale brandvoorschriften moeten in acht worden genomen.

VITODENS

5790 112 NL

4

Onderdelen:
■ Behuizing met geïntegreerde CO-sensor, relais en weergaven
voor werking en alarm
■ Bevestigingsmateriaal
■ Netaansluitkabel (2,0 m lang)
■ Aansluitkabel relais voor branderuitschakeling (2,0 m lang)

Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale frequentie
Vermogensopname
Nom. belasting van de relaisuitgang
Alarmdrempel
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad

Ontwerphandleiding (vervolg)
Aansluiting rookgaszijde
Het verbindingsstuk met de schoorsteen moet zo kort mogelijk worden uitgevoerd. De Vitodens moet daarom zo dicht mogelijk bij de
schoorsteen worden geplaatst.
De rookgasbuis moet zo recht mogelijk lopen, als bochten niet te
vermijden zijn, moeten deze direct na elkaar liggen. Het hele rookgastraject moet gecontroleerd en indien nodig gereinigd kunnen worden.
Speciale veiligheidsmaatregelen en bepaalde afstanden tot brandbare voorwerpen, zoals bijv. meubels, kartonverpakking e.d., hoeven
niet in acht te worden genomen. De Vitodens en het rookgassysteem overschrijden nergens een oppervlaktetemperatuur van 85 °C.
Bij rookgascascades of meervoudige bezetting van een rookgassysteem moet in elke verwarmingsketel de als accessoire verkrijgbare terugstroombeveiliging worden ingebouwd.

Afzuigtoestellen
Bij installatie van toestellen met afvoer naar de buitenlucht (afzuigkap, afzuigtoestel enz.) moet erop worden gelet dat door de afzuiging geen onderdruk in de installatieruimte mag ontstaan. Bij gelijktijdige werking met de Vitodens kan anders terugstroming van het
rookgas ontstaan. In dat geval moet een vergrendelingschakeling
worden ingebouwd.
Veiligheidsinrichting voor de montageruimte
De Viessmann-warmtegeneratoren zijn volgens alle veiligheidstechnische voorschriften getest, toegelaten en bijgevolg intrinsiek veilig.
Niet te voorziene externe invloeden kunnen in zeldzame gevallen leiden tot het vrijkomen van schadelijk koolstofmonoxide (CO). Voor
dat geval raden wij het gebruik van een CO-bewaker aan. Deze kan
als afzonderlijke accessoire worden besteld.

Plaatsingsvereisten voor gesloten werking (toesteltype C)
Model C13x, C33x, C43x, C53x, C63x , C83x of C93x
De Vitodens kan met gesloten werking onafhankelijk van de
grootte en ventilatie van de installatieruimte worden geplaatst.
De installatie is mogelijk in (bijv.):
■ verblijfs- en woonruimtes
■ onverluchte bijvertrekken
■ kasten (boven open)
■ nissen zonder afstand tot brandbare onderdelen
■ ruimtes direct onder het dak (zolders en bergruimtes) met directe
doorvoer van de rookgas-/luchttoevoerleiding door het dak
De installatieruimte moet vorstvrij zijn.
In de stookruimte moet een afvoer voor het condenswater en een
afblaasleiding voor de veiligheidsklep zijn.
Elektrische vergrendelingen met afzuigtoestellen (afzuigkap enz.)
zijn bij gesloten werking niet nodig.
Aansluiting rookgaszijde
De rookgasleiding moet zo kort en recht mogelijk uitgevoerd zijn.
Als bochten niet te vermijden zijn, moeten deze direct na elkaar liggen. Het hele rookgastraject moet gecontroleerd en indien nodig
gereinigd kunnen worden.
Omdat het rookgas-verbindingsstuk bij gesloten werking door verbrandingslucht is omgeven (concentrische buis), hoeft geen afstand
te worden aangehouden tot brandbare bouwconstructies.

Kokers waarop voordien olie- of vastebrandstofketels waren aangesloten, moeten grondig worden gereinigd. Er mogen aan de binnenzijde van de schoorsteen geen afzettingen (met name zwavel- of
roetresten) achterblijven. De aanleg van een concentrisch systeem
door de koker is dan niet nodig. Als een grondige reiniging niet
mogelijk is, de koker is verzand of als chloorafzettingen aanwezig
zijn, kan een rookgas-/luchttoevoerleiding in de koker worden
geplaatst. Als alternatief kan een gescheiden luchttoevoer- en
afvoerleiding (door de installateur) worden geplaatst.
Plaatsing in garages
Volgens tests van het Gaswärme-Institut e.V., Essen, is de Vitodens
geschikt voor plaatsing in garages.
Bij plaatsing in garages moet de afstand tussen vloer en brander
minimaal 500 mm bedragen. Het toestel moet door de installateur
met een beugel of plaat tegen mechanische beschadiging worden
beschermd.
Veiligheidsinrichting voor de montageruimte
De Viessmann-warmtegeneratoren zijn volgens alle veiligheidstechnische voorschriften getest, toegelaten en bijgevolg intrinsiek veilig.
Niet te voorziene externe invloeden kunnen in zeldzame gevallen leiden tot het vrijkomen van schadelijk koolstofmonoxide (CO). Voor
dat geval raden wij het gebruik van een CO-bewaker aan. Deze kan
als afzonderlijke accessoire worden besteld.

Werking van de Vitodens in natte ruimten
Elektrische veiligheidszone
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Bereik 2

2250

■ Gesloten werking:
Het is toegestaan de Vitodens in natte ruimtes te plaatsen
(beschermingsgraad IP X4 spatwaterdicht).
De verwarmingsketel mag in veiligheidszone 1 worden gemonteerd, wanneer de aanwezigheid van waterstralen (bijv. door massagedouches) is uitgesloten.
■ Open werking:
De verwarmingsketel mag in veiligheidszone 1 of 2 worden
gemonteerd, als een extra bescherming tegen spatwater (bestelnr.
7590109) wordt geplaatst.
Bij plaatsing van de Vitodens in natte ruimtes moeten de veiligheidszones en minimale afstanden tot de wand in acht worden genomen
(zie ook ”Elektrische veiligheidszone”.)

Elektrische installaties in ruimtes met badkuip of douche moeten
zodanig zijn geïnstalleerd dat personen niet aan een gevaarlijke
stroom kunnen worden blootgesteld.
VITODENS
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Ontwerphandleiding (vervolg)
Elektrische aansluiting
Aanbevolen kabels
Flexibele kabel 3 x 1,5 mm2

2-aderige mantelkabel min. 0,5 mm2

– Netaansluitkabels

– Buitentemperatuursensor
– Vitotrol 100, type UTDB

Vergrendelingschakelaar
Een vergrendeling moet bij open werking worden gebruikt als zich
een afzuigtoestel (bijvoorbeeld afzuigkap) in de ruimte voor verbrandingslucht bevindt.
Netaansluiting accessoire
De netaansluiting van accessoires kan direct op de regeling plaatsvinden.
Deze aansluiting wordt met de installatieschakelaar geschakeld.
Als de totale stroom van de installatie 6 A overstijgt, 1 of meerdere
uitbreidingen via een netschakelaar direct aan het elektriciteitsnet
aansluiten.
Bij opstelling in natte ruimtes mag de netaansluiting van accessoires
niet op de regeling plaatsvinden.

Mantelkabel
– 4-aderig 1,5 mm2
of
– 3-aderig 1,5 mm2 zonder ader groen/
geel
– Vitotrol 100, type UTDB-RF
– Vitotrol 100, type UTA

Extra eisen bij de plaatsing van CV-ketels met propaan in ruimtes onder het maaiveld
Volgens TRF 1996-deel 2– geldig sinds 1 september 1997 – is bij de
inbouw van de Vitodens onder het grondoppervlak geen externe veiligheidsmagneetklep meer nodig.
De hoge veiligheidsnorm met de externe veiligheidsmagneetklep is
echter beproefd. Daarom raden wij aan bij de montage van de
Vitodens in ruimtes onder het grondoppervlak ook verder een
externe veiligheidsmagneetklep te monteren. Daartoe is de interne
uitbreiding H1 nodig.

Gasaansluiting

5

Thermische veiligheidsafsluitklep
Volgens § 4, lid 5 van de Duitse stookrichtlijn (FeuVo 2008) moeten
voor vuurhaarden of in gasleidingen direct voor vuurhaarden thermische afsluitinrichtingen worden aangebracht, die de gastoevoer bij
een uitwendige temperatuurbelasting van meer dan 100 °C moeten
blokkeren. Deze kleppen moeten dan tot een temperatuur van
650 °C de gastoevoer minstens gedurende 30 minuten onderbreken.
Daarmee moet de vorming van explosieve gasmengsels bij brand
worden voorkomen.
Nominale belasting

Gastype

kW
Aardgas E
Vloeibaar gas
Aardgas E
Vloeibaar gas
Aardgas E
Vloeibaar gas
Aardgas E
Vloeibaar gas

24,3
28,0
32,7

VIESMANN

kg/h

1,89
1,40
2,57
1,93
2,96
2,38
3,46

Ontwerpadvies gasstromingsbewaker
In de verzorgingsgebieden met HIB kleiner dan 8,6 kWh/m3 en gastoestellen van de categorie I2N moet een fictieve nominale belasting
worden berekend. Deze fictieve nominale belasting volgt uit de
nominale belasting (QNB) van het gastoestel vermenigvuldigd met de
factor 1,14 (verhouding HIB 8,6/7,55). Met deze fictieve nominale
belasting moet u de gasstromingsbewaker kiezen en de afmetingen
van de leidinginstallatie uitvoeren.
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Gasaansluitleiding
De volgende tabel dient voor de geraamde dimensionering van de
externe gasaansluitleiding.
90°-bochten worden telkens als 1 m buislengte van de maximaal
mogelijke buislengte afgetrokken.
Een berekening volgens de geldende voorschriften wordt geadviseerd.

Aansluitwaarde
m3/h

17,8

De gasafsluitkranen die bij de Vitodens worden geleverd, zijn voorzien van een ingebouwde thermische veiligheidsafsluitklep.

2,60

Nominale waarde van de gasaansluitleiding
DN 15
DN 20
DN 25
Maximaal mogelijke buislengte in m
8
40
127
62
–
–
6
28
91
36
156
–
4
21
68
23
100
–
4
21
68
23
100
–

Nominaal vermogen Vitodens
kW
19
26
35 (HR-gastoestellen)
35 (HR-gascombitoestellen)

Gasstromingsbewaker bij aardgas
GS 4
GS 6
GS 6
GS 10

Ondanks het ontwerpadvies voor de gasstromingsbewaker moet ook
de leidinginstallatie worden ontworpen.
VITODENS
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De gasinstallatie mag uitsluitend door een bevoegde installateur
worden uitgevoerd.
De gasaansluiting moet volgens voorschriften worden gedimensioneerd en uitgevoerd.
Maximale testdruk 150 mbar (15 kPa).
Wij adviseren een gasfilter conform DIN 3386 in de gastoevoerleiding te monteren.

Ontwerphandleiding (vervolg)
Minimumafstanden
Voor onderhoudswerkzaamheden een vrije ruimte van 700 mm voor
de Vitodens aanhouden.

Links en rechts naast de Vitodens hoeft voor onderhoud geen vrije
ruimte te worden gelaten.

5.2 Keuzehulp voor tapwaterverwarming
Aanwijzing voor de waterkwaliteit
Bij de tapwateropwarming is kalkafzetting op de vlakken van de platenwarmtewisselaar niet helemaal te vermijden. De neiging tot kalkafscheiding hangt af van verschillende omstandigheden, met name
van de stoffen die zich in het water bevinden, de hoeveelheid verwarmd water (warmwaterverbruik) en de warmwatertemperatuur.
Hoewel de kalkafscheiding in de platenwarmtewisselaar meestal zo
gering is, dat de warmwatercapaciteit niet wordt beïnvloed, is beïnvloeding van de warmwatercapaciteit niet wordt bij stijgende waterhardheid niet uit te sluiten. Vanaf een algemene hardheid hoger dan
20 °dH (3,5 mol/m3) adviseren we daarom een intern verwarmde
warmwaterboilers in te bouwen respectievelijk een waterbehandeling
in de koudwateraanvoerleiding te plaatsen.

Let op: regionale waterbedrijven geven vaak een mildere waterhardheid aan. In de praktijk kunnen daarom periodiek ook hogere hardheden optreden, waardoor onder bepaalde omstandigheden het
gebruik van een waterbehandeling reeds vanaf 17 °dH
(> 3,0 mol/m3) raadzaam kan zijn.

Selectietabel

Warmwaterbehoefte,
comfort

Warmwaterbehoefte voor een woning
Warmwaterbehoefte voor een eengezinswoning
Warmwaterbehoefte centraal voor een meergezinswoning
Warmwaterbehoefte decentraal voor een meergezinswoning
Gebruik van verschilEén aftappunt
lende aangesloten afMeerdere aftappunten, geen gelijktijdig gebruik
tappunten
Meerdere aftappunten, gelijktijdig gebruik
Afstand van het aftapTot 7 m (zonder circulatieleiding)
punt tot het toestel
Met circulatieleiding
Renovatie
Warmwaterboiler aanwezig
Vervanging van een aanwezig combitoestel
Plaatsbehoefte
Geringe plaatsbehoefte (plaatsing in een nis)
Voldoende plaats (installatieruimte)
Solaire tapwaterverwar- Aansluiting op bivalente warmwaterboiler
ming aansluitbaar
Aansluiting op geïntegreerde warmwaterboiler

Vitodens 100-W
HR-gascombinatietoestel met doorstroomtoestel
+
0
–
+
+
+
–
+
–
–
+
+
+
–
–

Vitodens 111-W
Met geïntegreerde
tapwater-laadboiler
+
+
–
0
0
+
+
+
–
–
0
0
+
–
–

5

+ = Aanbevolen
0 = Beslist aanbevolen
– = Niet aanbevolen

5.3 Wateraansluitingen
Tapwateraansluiting
Wanneer op meerdere tappunten gelijktijdig warm water wordt
getapt, adviseren wij het gebruik van een Vitodens 111-W.
Vanaf een waterhardheid van 20 °dH (3,5 mol/m3) adviseren wij voor
de tapwaterverwarming de toepassing van waterbehandeling in de
koudwaterleiding.

5790 112 NL

Vitodens 100-W
Door de geïntegreerde tapwaterwisselaar wordt het tapwater meteen
verwarmd.
Bij gebruik in combinatie met verzinkte leidingen erop letten dat de
tapwaterwisselaar als roestvast stalen platenwarmtewisselaar met
koper is gesoldeerd (vloeigrens in acht nemen).
In bestaande installaties (bij renovatie) is het gevaar van elektrolytische corrosie gering omdat zich in de buizen een beschermlaag
heeft gevormd.

VITODENS
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Ontwerphandleiding (vervolg)
Koudwaterinstallatie Vitodens 100-W

B
CD E
A

F

Veiligheidsgroep

Als in de koudwatertoevoerleiding een terugstroomblokkering is
ingebouwd, moet een veiligheidsklep worden aangebracht. Bovendien moet de knevel op de koud water afsluitklep worden gedemonteerd.
Terugstroomblokkeringen zijn onder andere in drukreduceerkleppen
en gecombineerde vrijstroomkleppen met terugstroomblokkering
aanwezig.
Waterslagdemper

Ø 86
WW KW
GA

HR

115

HV

D

A
B
C
D
E
F
GA
HR
HV
KW
WW

R½"

Als op hetzelfde netwerk als de Vitodens aftappunten zijn aangesloten waarbij drukstoten kunnen plaatsvinden (bijv. drukspoelkraan,
was- of vaatwasmachines): waterslagdemper in de buurt van de veroorzaker van de drukstoot plaatsen (advies).
Product Flexofit S van de firma Flamco-Flexcon
of
fabricaat Reflex van de firma Winkelmann + Pannhoff GmbH
(in de vakhandel verkrijgbaar).

Een veiligheidsklep volgens DIN 1988 hoeft alleen te worden ingebouwd als de tapwater-netaansluitdruk meer dan 10 bar(1 MPa)
bedraagt en geen tapwater-drukreduceerklep wordt gebruikt (volgens DIN 4753).

5.4 Condenswateraansluiting
Condenswaterafvoerleiding onder gelijkmatig afschot installeren.
Het condenswater uit de rookgasinstallatie samen met het condenswater uit de verwarmingsketel rechtstreeks naar de riolering afvoeren.

Opmerking
Tussen sifon en neutralisatie-inrichting moet een buisbeluchting
aanwezig zijn.

5790 112 NL

5

Zichtbare uitloop van de afvoerleiding
Veiligheidsklep
Terugstroomblokkering
Aftap
Afsluitkraan
Koud water
Gasaansluiting
Verwarmingsretour
Verwarmingsaanvoer
Koud water
Warm water
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Ontwerphandleiding (vervolg)
Vitodens 100-W

Vitodens 111-W

A

A Afvoerslang (leveringsomvang Vitodens)

A

A Afvoerslang (leveringsomvang Vitodens)

5.5 Hydraulische opname
Algemeen
Configuratie van de installatie
Viessmann-HR-gaswandketels kunnen in principe in alle pompwarmwater-stookinstallaties (gesloten installaties) worden gebruikt.
De warmtegenerator moet deskundig worden gedimensioneerd en
gekozen.
De circulatiepomp is in het toestel geïntegreerd.
Minimale installatiedruk 1,0 bar (0,1 MPa).
De ketelwatertemperatuur is begrensd op 82 °C.
Om de verdelingsverliezen te beperken, adviseren wij de warmteverdelingsinstallatie op maximaal 70 °C aanvoertemperatuur in te stellen.
Om aan de verordening voor energiebesparing te voldoen, moet bij
een verhoogde en weersafhankelijke werking een klokthermostaat
(accessoire) gebruikt worden. In de regeling is geen schakelklok
geïntegreerd.

5790 112 NL

Chemische corrosiewerende middelen
In gesloten verwarmingsinstallaties die volgens de voorschriften
geïnstalleerd en gebruikt worden, treedt meestal geen corrosie op.
Chemische corrosiewerende middelen mogen niet worden gebruikt.
Sommige producenten van kunststofbuizen adviseren het gebruik
van chemische additieven. In dit geval mogen uitsluitend door de
vakhandel aangeboden corrosiewerende middelen worden gebruikt
die voor verwarmingsketels met tapwaterverwarming via een warmtewisselaar met enkele wand (wisselaar of warmwaterboiler) zijn toegestaan.
Daarbij moet de VDI-richtlijn 2035 in acht worden genomen.
Verwarmingscircuits
Met de ingebouwde ketelcircuitregeling kan een direct aangesloten
verwarmingscircuit zonder mengklep geregeld worden. Met de als
accessoire leverbare uitbreidingsset mengklep kan een verwarmingscircuit zonder mengklep en een verwarmingscircuit met mengklep met afzonderlijke CV-pomp geregeld worden.

VITODENS

Kunststof buissystemen voor radiatoren
Bij systemen met kunststof buizen voor verwarmingscircuits met
radiatoren adviseren wij de plaatsing van een temperatuurbewaker
voor de begrenzing van de maximumtemperatuur.
Plaatsing op zolder
De inbouw van een beveiliging tegen watergebrek bij ketels op zolder is niet nodig.
De ketels conform EN 12828 tegen watergebrek beveiligen.
Veiligheidsklep
In de Vitodens is een veiligheidsklep conform TRD 721 geïntegreerd
(openingsdruk 3 bar (0,3 MPa)).
De uitblaasleiding moet volgens EN 12828 in een afvoertrechter uitmonden (afvoertrechterset als accessoire leverbaar). In de afvoertrechter is een sifon als geurafsluiter geïntegreerd.
Laagwaterstandbeveiliging
Volgens EN 12828 kan bij verwarmingsketels tot 300 kW van de vereiste laagwaterstandbeveiliging worden afgezien, als is gegarandeerd dat ontoelaatbare verwarming bij watergebrek niet kan voorkomen.
HR-toestellen van Viessmann zijn voorzien van een laagwaterstandbeveiliging (droogstookbeveiliging). Door tests is aangetoond dat bij
een eventueel optredend watergebrek als gevolg van lekken aan de
verwarmingsinstallatie en gelijktijdige werking van de brander, zonder bijkomende maatregelen, de brander wordt uitgeschakeld voordat ontoelaatbare verwarming van de verwarmingsketel en de rookgasinstallatie intreedt.
Waterkwaliteit/vorstbescherming
Ongeschikt vul- en bijvulwater kan afzettingen en corrosie veroorzaken en tot beschadiging van de verwarmingsketel leiden.
Voor kwaliteit en hoeveelheid van het verwarmingswater (inclusief
vul- en bijvulwater) moet VDI 2035 worden nageleefd.
■ Verwarmingsinstallatie vóór het vullen grondig spoelen.
■ Uitsluitend met water van tapwaterkwaliteit vullen.
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Ontwerphandleiding (vervolg)
■ Vul- en bijvulwater met een waterhardheid boven de volgende
waarden moet worden onthard, bijvoorbeeld met een kleine onthardingsinstallatie voor verwarmingswater (zie prijslijst Viessmann
Vitoset):
Toegestane totale hardheid van het vul- en bijvulwater
Totaal verSpecifiek installatievolume
mogen
kW
< 20 l/kW
≥ 20 l/kW tot
≥ 50 l/kW
< 50 l/kW
≤ 50
≤3,0 mol/m3
≤ 2,0 mol/m3
< 0,02 mol/m3
(16,8 °dH)
(11,2 °dH)
(0,11 °dH)
> 50 tot ≤ 200 ≤ 2,0 mol/m3
≤ 1,5 mol/m3
< 0,02 mol/m3
(11,2 °dH)
(8,4 °dH)
(0,11 °dH)
■ Bij installaties met meerdere ketels en een specifiek installatievolume van meer dan 20 liter/kW stookvermogen moet het vermogen
van de kleinste ketel worden gebruikt.
■ Aan het vulwater kan een speciaal voor verwarmingsinstallaties
geschikt antivriesmiddel van categorie 1 tot 3 worden toegevoegd.
De fabrikant van het antivriesmiddel moet de geschiktheid hiervan
aantonen, omdat anders beschadigingen aan pakkingen en membranen evenals geluid tijdens de verwarming kunnen voorkomen.
Voor daaruit ontstane schade kan Viessmann niet aansprakelijk
worden gesteld.

Bedrijfsinstructies:
■ De inbedrijfstelling van een installatie moet trapsgewijs, beginnend
met het laagste vermogen van de ketel, bij een hoog verwarmingswaterdebiet plaatsvinden. Daarmee wordt de plaatselijke concentratie van kalkafzettingen op de verwarmingsoppervlakken van de
warmtegenerator voorkomen.
■ Bij uitbreidings- en reparatiewerkzaamheden alleen de absoluut
noodzakelijke gedeelten aftappen.
■ Als aan de waterzijde maatregelen nodig zijn, moet al bij de eerste
vulling van de verwarmingsinstallatie de inbedrijfstelling met
behandeld water plaatsvinden. Dat geldt ook voor elke nieuwe vulling, bijvoorbeeld na reparaties of uitbreiding van de installatie en
voor al het bijvulwater.
■ 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, bijv.
bij hardheid).
Renovatie bestaande installaties
Voor de Vitodens 100-W zijn adapters voor oude toestellen als
accessoire beschikbaar.
Daarmee kunnen de bestaande hydraulische aansluitingen van de
typen Thermobloc-VC/-VCW, Cerastar-ZR/-ZWR en Ceramini aan
de Vitodens worden aangepast.

Bij het ontwerp moet het volgende in acht worden genomen:
■ Per gedeelte moeten afsluitkleppen worden gemonteerd. Daarmee
wordt vermeden dat bij elke reparatie of elke uitbreiding van de
installatie al het verwarmingswater moet worden afgetapt.
■ Bij installaties > 50 kW moet voor de registratie van de hoeveelheid vul- en bijvulwater een watermeter worden ingebouwd. De
gevulde hoeveelheid water en de waterhardheid moet u noteren.

Expansievat
Volgens EN 12828 moeten waterverwarmingsinstallaties met een
drukexpansievat zijn uitgerust.
■ De grootte van het te installeren expansievat moet volgens
EN 12828 worden bepaald.

Er moet door de installateur een expansievat met de juiste capaciteit
worden geïnstalleerd.

5.6 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).

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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Regeling
6.1 Regeling voor verhoogde en weersafhankelijke werking
Opbouw en functies
Opbouw

A

B

C

A Manometer
B Touchdisplay met bediening
C Netschakelaar
Touchdisplay van de bedieningseenheid:
■ Instelling/bediening van:
– Ketelwatertemperatuur
– Warmwatertemperatuur
– Werkingsprogramma (eco/comfort)
– Verwarmingskarakteristieken (parallelle verschuiving niveau)
– Ontgrendeling brander (reset)
– Coderingen
– Servicefuncties
– Displaycontrast
■ Indicatie van:
– Ketelwatertemperatuur
– Warmwatertemperatuur
– Bedrijfsgegevens
– Diagnosegegevens
– Storingsmeldingen
■ Met akoestische signaalgever (kan uitgeschakeld worden) voor de
reactie van de touchbediening.
Functies
■ In combinatie met buitentemperatuursensor en klokthermostaat
(accessoire) of externe schakelklok:
Weersafhankelijke regeling van de ketelwater- en/of aanvoertemperatuur
■ Regeling van een verwarmingscircuit zonder mengklep
■ Alleen in combinatie met uitbreidingsset mengklep en kamertemperatuurregelaar (accessoire):
Regeling van een verwarmingscircuit met mengklep en een verwarmingscircuit zonder mengklep
■ Elektronische maximale en minimale temperatuurbegrenzing (vast
ingesteld)
■ Schakeling CV-pomp en brander naar behoefte
■ Pomp-blokkeerbeveiliging
■ Vorstbescherming van de verwarmingsinstallatie (in combinatie
met buitentemperatuursensor)
■ Geïntegreerd diagnosesysteem
■ Boilertemperatuurregeling met voorrangsschakeling
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Regelkarakteristiek
PI-gedrag met modulerende uitgang
Schakelklok
Schakeltijden kunnen op de regeling niet ingesteld worden.
Voor weersafhankelijke werking en de instelling van schakeltijden is
een klokthermostaat of een schakelklok vereist (accessoire).

VITODENS

Instelling van de werkingsprogramma's
Voor alle werkingsprogramma's is de vorstbeveiliging (zie vorstbeschermingsfunctie) van de verwarmingsinstallatie actief.
De volgende werkingsprogramma's kunnen worden ingesteld:
■ Verwarmen en warm water
■ Alleen warm water
Vorstbeschermingsfunctie
Met buitentemperatuursensor
■ De vorstbeschermingsfunctie wordt ingeschakeld als de buitentemperatuur lager is dan ca. +5 °C.
Bij de vorstbeschermingsfunctie wordt de CV-pomp ingeschakeld
en in combinatie met uitbreidingsset mengklep wordt de mengklep
geopend. Het ketelwater wordt op een minimale temperatuur van
ca. 20 °C gehouden.
De warmwaterboiler wordt verwarmd op ca. 20 °C.
■ De vorstbeschermingsfunctie wordt uitgeschakeld als de buitentemperatuur hoger is dan ca. +5 °C.
Zonder buitentemperatuursensor
Alleen vorstbescherming van ketel.

6

Zomerwerking
De brander wordt alleen in bedrijf genomen als de warmwaterboiler
moet worden verwarmd of als bij het gascombitoestel wordt getapt.
Instelling verwarmingskarakteristiek (niveau)
Bij weersafhankelijke werking wordt de ketelwatertemperatuur (=
aanvoertemperatuur van het verwarmingscircuit zonder mengklep)
afhankelijk van de buitentemperatuur geregeld.
De noodzakelijke aanvoertemperatuur voor het bereiken van een
bepaalde kamertemperatuur is afhankelijk van de verwarmingsinstallatie en de isolatie van het te verwarmen gebouw.
Met de instelling van de stooklijnen worden de ketelwatertemperatuur en de aanvoertemperatuur aan deze omstandigheden aangepast.
Verwarmingskarakteristieken:
■ De ketelwatertemperatuur wordt door de temperatuurbewaker
naar boven begrensd.
■ De aanvoertemperatuur kan niet hoger zijn dan de ketelwatertemperatuur.
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X Kengetal van de ingestelde stooklijn
De instelling kan in stappen van - - tot 35 uitgevoerd worden.

Keteltemperatuursensor
De keteltemperatuursensor is in de regeling aangesloten en in de
verwarmingsketel gemonteerd.

Technische gegevens
Beschermingsgraad
Sensortype

Technische gegevens
Sensortype
Viessmann NTC 10 kΩ bij 25 °C
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +130 °C
– Bij opslag en transport
–20 tot +70°C

Toegestane omgevingstemperatuur
– bij werking
– bij opslag en transport

IP 32
Viessmann NTC 10 kΩ, bij
25 °C
0 tot +90 °C
–20 tot +70 °C

Vitodens 111-W: Boilertemperatuursensor en uittredetemperatuursensor
De sensoren zijn in de regeling aangesloten en in de verwarmingsketel of warmwaterboiler gemonteerd.

Technische gegevens regeling
Nominale spanning
Nominale frequentie
Nominale stroom
Beschermingsklasse
Toegestane omgevingstemperatuur
– bij werking

– bij opslag en transport
Instelling elektronische
temperatuurbewaker
(verwarming)

230 V ∼
50 Hz
6A
I

0 tot +40 °C
Gebruik in woningen en verwarmingsruimtes (normale omgevingsvoorwaarden)

Instelgebied van de
tapwatertemperatuur
– Vitodens 100-W:
– Vitodens 111-W
Instelgebied van de
stooklijn
Steilheid
Niveau

10 tot 57 °C
10 tot 63 °C

0,2 tot 3,5
–13 tot 40 K

–20 tot +65 °C

82 °C (veranderen niet mogelijk)
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Regeling (vervolg)
6.2 Accessoires voor de regeling
Vitotrol 100, type UTDB
Bestelnr. Z007 691

Technische gegevens
Nominale spanning

Kamertemperatuurregelaar
■ Met schakeluitgang (tweepuntsuitgang)
■ Met digitale schakelklok
■ Met dag- en weekprogramma
■ Met menugestuurde bediening:
– 3 vooraf ingestelde tijdprogramma's, individueel instelbaar
– Continu manuele werking met instelbare gewenste kamertemperatuur
– Vorstbescherming
– Vakantieprogramma
■ Met toetsen voor party- en spaarwerking

Werkwijze
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
– Bij opslag en transport
Instelgebieden
– Comfort-temperatuur
– Verlaagde temperatuur
– Vorstbeschermingstemperatuur
Loopreserve tijdens vervanging batterijen

6(1) A, 230 V~
1 mA, 5 V–
IP 20 conform EN 60529 door
opbouw/inbouw te garanderen
RS type 1B volgens
EN 60730-1
0 tot +40 °C
–25 tot +65 °C
10 tot 40 °C
10 tot 40 °C
5 °C
3 min

130

29

Montage in het hoofdverblijf op een binnenwand tegenover radiatoren. Niet aanbrengen in wandmeubels of nissen, in de buurt van
deuren of warmtebronnen (bijv. direct zonlicht, schoorsteen, televisie
enzovoort).
Netonafhankelijke werking
Aansluiting op de regeling:
2-aderige kabel met een kabeldiameter van 0,75 mm2 voor 230 V~.

Nom. belasting van het spanningsloze contact
– max.
– min.
Beschermingsgraad

3 V–
2 batterijen LR6/AA

80

Vitotrol 100, type UTDB-RF
Bestelnr. Z011 244

6
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Montage in het hoofdverblijf op een binnenwand tegenover radiatoren. Niet aanbrengen in wandmeubels of nissen, in de buurt van
deuren of warmtebronnen (bijv. direct zonlicht, schoorsteen, televisie
enzovoort).
Netonafhankelijke werking
Draadloze ontvanger met indicatie van relaistoestand.
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130

29

Kamertemperatuurregelaar met geïntegreerde draadloze zender en
ontvanger voor inbouw in de regelingsdrager
■ Met digitale schakelklok
■ Met dag- en weekprogramma
■ Met menugestuurde bediening:
– 3 vooraf ingestelde tijdprogramma's, individueel instelbaar
– Continu manuele werking met instelbare gewenste kamertemperatuur
– Vorstbescherming
– Vakantieprogramma
■ Met toetsen voor party- en spaarwerking

80

Technische gegevens kamertemperatuurregelaar
Nominale spanning
3 V–
2 batterijen LR6/AA
Zendfrequentie
868 MHz
Zendvermogen
< 10 mW
Reikwijdte
ca. 25 - 30 m in gebouwen
afh. van bouwwijze
Beschermingsgraad
IP 20 conform EN 60529 door
opbouw/inbouw te garanderen
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Regeling (vervolg)
Werkwijze

RS type 1B volgens
EN 60730-1

Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
– Bij opslag en transport
Instelgebieden
– Comfort-temperatuur
– Verlaagde temperatuur
– Vorstbeschermingstemperatuur
Loopreserve tijdens vervanging batterijen

Draadloze ontvanger
■ Voor inbouw in de regelingsdrager
■ Met aansluitkabel en stekker voor aansluiting op de regeling

0 tot +40 °C
–25 tot +65 °C
10 tot 40 °C
10 tot 40 °C
5 °C
3 min

Uitbreidingsset mengklep (Open Therm)
Nominale belasting van de relaisuitgangen
– CV-pomp sÖ
2(1) A, 230 V~
– Mengklepmotor
0,2 (0,1 A), 230 V~
Benodigde looptijd van de
mengklepmotor voor 90°
∢
Ca. 120 s
Aanvoertemperatuursensor (klemtemperatuursensor)
42

60

Bestelnr. Z013 877
Voor de aansluiting van een mengklepmotor en een CV-pomp voor
verwarmingscircuit met mengklep en een CV-pomp voor verwarmingscircuit zonder mengklep.
Aansluiting aan de regeling van de verwarmingsketel via Open
Therm.
Onderdelen:
■ Mengklepelektronica voor de aansluiting van een afzonderlijke
mengklepmotor
■ 2 aanvoertemperatuursensoren (klem- en dompeltemperatuursensor)
■ Stekker voor aansluiting van de CV-pompen en de mengklepmotor
Mengklepelektronica

231

66

Bevestiging met spanband
Technische gegevens
Kabellengte
Beschermingsgraad

24

0

59
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Technische gegevens mengklepelektronica
Nominale spanning
230 V ∼
Nominale frequentie
50 Hz
Nominale stroom
4A
Vermogensopname
1,5 W
Beschermingsgraad
IP 20 D volgens EN 60529, door opbouw/inbouw te garanderen
Beschermingsklasse
I
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
– Bij opslag en transport
–20 tot +65 °C

5,8 m
IP 32 D volgens EN 60529, door opbouw/inbouw te garanderen
Sensortype
Viessmann NTC 10 kΩ bij 25 °C
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +120 °C
– Bij opslag en transport
–20 tot +70 °C
Dompeltemperatuursensor
Voor de registratie van de aanvoertemperatuur voor het verwarmingscircuit zonder mengklep.
Technische gegevens
Kabellengte
Beschermingsgraad

3,75 m
IP 32 D volgens EN 60529, door opbouw/inbouw te garanderen
Sensortype
Viessmann NTC 10 kΩ bij 25 °C
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +90 °C
– Bij opslag en transport
–20 tot +70 °C

Pakket uitbreidingsset mengklep (Open Therm) met 1 kamertemperatuurregelaar

26

VIESMANN

■ 1 uitbreidingsset mengklep (meer informatie zie best.nr. Z013 877)
■ 1 kamertemperatuurregelaar (Open Therm)
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Bestelnr. Z013 919
Voor de aansluiting van een mengklepmotor en een CV-pomp voor
verwarmingscircuit met mengklep en een CV-pomp voor verwarmingscircuit zonder mengklep.
Aansluiting aan de regeling van de verwarmingsketel via Open
Therm.
Onderdelen:

VITODENS

Regeling (vervolg)
Kamertemperatuurregelaar (Open Therm)

Beschermingsklasse
Beschermingsgraad

Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
– Bij opslag en transport
Instelgebieden
– Kamertemperatuur
– Warmwatertemperatuur
– Vorstbeschermingstemperatuur
(toestand bij levering)
Loopreserve

Open Therm-aansluiting van
de uitbreidingsset mengklep
II
IP 40 conform EN 60529 door
opbouw/inbouw te garanderen
0 tot +40 °C
–25 tot +65 °C
5 tot 32 °C
20 tot 60 °C
5 °C
> 1 uur

95

De kamertemperatuurregelaar omvat de verwarmingscircuitregeling
voor een verwarmingscircuit zonder mengklep of een verwarmingscircuit met mengklep. Voor kamertemperatuurafhankelijke werking of
weersafhankelijke werking in combinatie met buitentemperatuursensor (afzonderlijke accessoire).
■ Met digitale schakelklok
■ Met dag- en weekprogramma
■ Met menugestuurde bediening:
– 4 vooraf ingestelde tijdprogramma's (individueel in te stellen) en
een vrij in te stellen tijdprogramma voor verwarming en tapwaterverwarming
– Continu manuele werking met instelbare gewenste kamertemperatuur
– Vorstbescherming
– Vakantieprogramma
–
■ Indicatie van:
– Gewenste en werkelijke temperaturen
– Bedrijfstoestanden
– Foutmeldingen
Montage in het hoofdverblijf op een binnenwand tegenover radiatoren. Niet aanbrengen in wandmeubels of nissen, in de buurt van
deuren of warmtebronnen (bijv. direct zonlicht, schoorsteen, televisie
enzovoort).
Netonafhankelijke werking
Aansluiting op de regeling:
2-aderige kabel met een kabeldiameter van 0,75 mm2.

Technische gegevens
Spanningsvoeding

25

14

0

6

Pakket uitbreidingsset mengklep (Open Therm) met 2 kamertemperatuurregelaars
Bestelnr. Z013 920
Voor de aansluiting van een mengklepmotor en een CV-pomp voor
verwarmingscircuit met mengklep en een CV-pomp voor verwarmingscircuit zonder mengklep.
Aansluiting aan de regeling van de verwarmingsketel via Open
Therm

Onderdelen:
■ 1 uitbreidingsset mengklep (Open Therm)
Meer informatie zie best.nr. Z013 877
■ 2 kamertemperatuurregelaar (Open Therm)
Meer informatie zie best.nr. Z013 919

Buitentemperatuursensor
Bestelnr. ZK02 485
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Aansluiting:
■ 2-aderige kabel, kabellengte maximaal 35 m bij een kabeldiameter
van 1,5 mm2 koper.
■ Kabel mag niet samen met 230/400V-kabels worden gelegd

VITODENS

80

Montageplaats:
■ Noordelijke of noordwestelijke wand van het gebouw
■ 2 tot 2,5 m boven de grond, bij gebouwen met verschillende verdiepingen in de bovenste helft van de 2e etage

41

66
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Regeling (vervolg)
Technische gegevens
Beschermingsgraad

Sensortype
Toegestane omgevingstemperatuur bij
werking, opslag en transport

IP 43 conform EN 60529,
door opbouw/inbouw te garanderen
Viessmann NTC 10kΩ bij
25 °C
−40 tot +70 °C

Modulerende kamertemperatuurregelaar ”Open Therm”
Bestelnr. Z007 399
■ Met weekprogramma
■ Met aansluitkabel
■ Werking zonder batterijen (stroomtoevoer via warmtegenerator)

Bijlage
7.1 Voorschriften / Richtlijnen
Voorschriften en richtlijnen
Wij, Viessmann Werke GmbH & Co. KG, bewijzen dat de HR-ketels
op gas Vitodens volgens de actueel geldende richtlijnen, verordeningen, normen en technische regelgeving zijn getest en toegelaten.
Voor plaatsing en werking van de installatie moeten de bouwtechnische regels en wettelijke voorschriften worden gerespecteerd.
De montage, de aansluiting aan gas- en rookgaszijde, de inbedrijfstelling, de elektrische aansluitingen, het onderhoud en de instandhouding in het algemeen mogen enkel worden uitgevoerd door een
erkende vakfirma.
De installatie van een condensatieketel moet bij de bevoegde gasmaatschappij worden gemeld en goedgekeurd.
Afhankelijk van de plaatselijke voorschriften zijn vergunningen vereist voor de rookgasinstallatie en de aansluiting van de condenswaterafvoer op de openbare riolering.

Voor de montage moeten de erkende schoorsteenveger en de
instantie voor rioolwater worden geïnformeerd.
We adviseren onderhoud en eventuele reiniging eenmaal per jaar te
laten uitvoeren. Daarbij moet de gehele installatie op probleemloze
werking worden gecontroleerd. Optredende gebreken moeten worden verholpen.
HR-ketels mogen enkel worden gebruikt in combinatie met speciale,
gekeurde en toegelaten rookgasleidingen.
Ombouw voor andere dan de op het typeplaatje aangegeven landen
mag alleen door een erkend installatiebedrijf plaatsvinden dat gelijktijdig de toelating volgens het betreffende nationale recht aanvraagt.
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Technische wijzigingen voorbehouden.

