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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 of verbrandingen 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)

Condensleidingen
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.
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.

3

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
Verwijdering van de verpakking

Informatie

Verpakkingsafval volgens de wettelijke bepalingen als
afval verwijderen.

Symbolen
Symbool

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

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
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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.

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.
Ieder ander gebruik moet door de fabrikant per geval
worden goedgekeurd.

Gebruik van het toestel conform de regelgeving impliceert dat een stationaire installatie in combinatie met
installatiespecifiek toegelaten componenten werd uitgevoerd.
7

Informatie

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).

Productinformatie
Vitodens 200-W, type B2HE, B2KE
HR-wandtoestel op gas met inox-radial verwarmingsoppervlak met de volgende ingebouwde componenten:
■ Modulerende MatriX-Plus-brander voor aardgas en
vloeibaar gas
■ Hydraulica met 3-wegomschakelklep en toerentalgeregelde HR-circulatiepomp
■ Type B2KE: Platenwarmtewisselaar voor tapwaterverwarming
■ Regeling voor weersafhankelijke of verhoogde werking
■ Ingebouwd membraan-drukexpansievat (10 l inhoud)
Typeplaatje

Dit toestel is afgesteld voor de toestelcategorie K (I2K)
en is geschikt voor het gebruik van G en G+ distributiegassen volgens de specificaties zoals die zijn weergegeven in de NTA 8837:2012 Annex D met een Wobbeindex van 43,46 – 45,3 MJ/m3 (droog, 0 °C, bovenwaarde) of 41,23 – 42,98 MJ/m3 (droog, 15 °C, bovenwaarde). Dit toestel kan daarnaast worden omgebouwd en/of opnieuw worden afgeregeld voor de
toestelcategorie E (I2E)
De Vitodens 200-W mag alleen in die landen worden
geleverd die op het kenplaatje staan vermeld. Voor de
levering naar andere landen moet een erkend vakbedrijf op eigen initiatief voor toelating in overeenstemming met het nationale recht zorgen.

A

Afb. 1
A Typeplaatje

Installatievoorbeelden
Om de verwarmingsinstallatie op te stellen zijn er
installatievoorbeelden met hydraulische en elektrische
aansluitschema's met functiebeschrijving beschikbaar.

Uitvoerige informatie over installatievoorbeelden:
www.viessmann-schemes.com
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Informatie

Gebruik conform de regelgeving (vervolg)
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Informatie
Lijsten met reserveonderdelen
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Informatie

Informatie over reserveonderdelen vindt u in de
Viessmann-app voor reserveonderdelen.
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Montagehandleiding
Montagevoorbereiding

369
360

450
141
350

132
Ø 96 -0,5

1925 H

767

700

Montage

161

Ø 60,5 +0,8

A
B

C

D
58

123

E

50

G F

58

125

123

186

Afb. 2

Weergegeven HR-combitoestel op gas

A Condenswaterafvoer
B Verwarmingsaanvoer
C Warm water (HR-combiketel op gas)

Boileraanvoer (HR-soloketel op gas)

F Verwarmingsretour
G Vullen/aftappen
H Afstand bij opstelling met ondergeplaatste warm-

waterboiler

D Gasaansluiting
E Koud water (HR-combiketel op gas)
6131811

Boilerretour (HR-soloketel op gas)
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Montagehandleiding
Montagevoorbereiding (vervolg)

1. Afhankelijk van de bestelling: Meegeleverde montagehulp, montageframes of wandhouder op de
voorziene plaats voor de montage plaatsen.

3. Gasaansluiting volgens de geldende voorschriften
voorbereiden.
4. Elektrische aansluitingen voorbereiden.
■ Netaansluitkabel (ca. 2 m lang) is bij de levering
aangesloten.
Opmerking
Netaansluitkabel met een vaste aansluiting op de
stroomvoorziening aansluiten.
■ Stroomverzorging: 230 V, 50 Hz, zekering
max. 16 A
■ Kabels voor accessoire: Flexibele pvc-kabel
min. 0,75 mm2 met telkens vereist aantal aders
voor externe aansluitingen.

Montagehandleiding montagehulp of montageframe
Opmerking
Kwaliteit van de montagewand controleren.
Geschiktheid van de meegeleverde pluggen voor
verschillende materialen: zie gegevens van de
fabrikant: Fischer plug SX 10 x 80
Bij ander bouwmateriaal bevestigingsmateriaal met
voldoende draagkracht gebruiken.
2. Wateraansluitingen op de armaturen van de console voorbereiden.
Verwarmingsinstallatie grondig spoelen.

!

Opgelet
Om schade aan het toestel te voorkomen,
alle leidingen belastingvrij en spanningsvrij
aansluiten.

Opmerking
Zodat geen vuil in de aansluitingen komt:
Beschermkappen pas vlak voor de montage van
de verwarmingsketel verwijderen.
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Opmerking
Als bovendien een expansievat (door installateur)
ingebouwd moet worden: het expansievat in de
boilerretour plaatsen, aangezien de 3-wegomschakelklep zich in de verwarmingsaanvoer bevindt.
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Montage

Opmerking
De verwarmingsketel (beschermingsklasse IP X4) is
toegelaten voor de inbouw in natte ruimten in
veiligheidsbereik 1. Het optreden van spuitwater moet
zijn uitgesloten.
Bij open werking mag de verwarmingsketel enkel met
spuitwaterkap worden gebruikt.
Aan de vereisten van NEN 1010 moet worden voldaan.

Montagehandleiding
Montagevoorbereiding (vervolg)
Aansluiting van het tapwater op het HR-combitoestel op gas

Montage

Koudwaterinstallatie

Afb. 3
Koudwateraansluiting CV-ketel
Aftap
Zichtbare uitloop van de afblaasleiding
Veiligheidsklep
Terugstroomblokkering
Afsluitklep
Koud water
Veiligheidsgroep

Waterslagdemper
Als op het tapwaternetwerk van de verwarmingsketel
aftappunten zijn aangesloten, waarbij drukstoten kunnen plaatsvinden (bijv. drukspoelkraan, was- of vaatwasmachines): In de buurt van de veroorzaker van de
drukstoten moeten waterslagdempers geplaatst worden.

6131811

A
B
C
D
E
F
G
H

Een veiligheidsgroep H volgens DIN 1988 en EN 806
hoeft alleen te worden ingebouwd als de tapwater-netaansluitdruk meer dan 10 bar (1,0 MPa) bedraagt en
geen tapwater-drukreduceerklep wordt gebruikt (volgens DIN 4753).
Een terugstroomblokkering respectievelijk een gecombineerde vrijstroomklep met terugstroomblokkering
mag enkel in combinatie met een veiligheidsklep worden gebruikt.
Wanneer een veiligheidsklep wordt gebruikt, mag de
afsluitkraan voor koud water op de verwarmingsketel
niet worden geblokkeerd.
Hendel aan de afsluitkraan voor koud water (indien
voorhanden) verwijderen zodat een manuele blokkering uitgesloten is.
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Montageverloop
Verwarmingsketel plaatsen en aansluitingen monteren
Voorplaat verwijderen

Montage

3.

2.

1.
2x

Afb. 4
1. Voorplaat aan de onderkant met schroevendraaier
of geschikt gereedschap ontgrendelen (indrukken).

2. Voorplaat iets naar voren draaien en naar boven
eraf nemen.
Opmerking
Beschermkappen van aansluitingen aan verwarmingswaterzijde en gasaansluiting pas vlak voor
de montage verwijderen.

Verwarmingsketel op de wandhouder monteren
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Opmerking
Een afzonderlijke verpakking omvat verschillende
montageonderdelen. Montageonderdelen bewaren,
deze zijn later voor de montage nodig.
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Montageverloop
Verwarmingsketel plaatsen en aansluitingen… (vervolg)
37

3.

Montage

37

2.

5.

4.

1.

Afb. 5
1. Beschermkappen eraf trekken.
2. Pakkingen plaatsen. Armaturen en gasafsluitkraan
plaatsen.
Binnendiameter pakkingen:
■ Gasaansluiting Ø 18,5 mm
■ Aansluitingen aan verwarmingswaterzijde
Ø 17,0 mm
Opmerking
Pakking voor gasaansluiting is op de gasafsluitkraan bevestigd.

4. Opmerking
Klemmen onder de wartelmoer gasbuis pas na
montage van het toestel verwijderen. Klemmen zijn
niet meer nodig.
5. Aandraaimomenten:
■ Wartelmoeren G ¾: 30 Nm
■ Wartelmoeren G ½: 24 Nm
Bij alle werkzaamheden aan de schroefverbindingen van de gasaansluiting met geschikt gereedschap tegenhouden. Geen krachten op de interne
onderdelen uitoefenen.
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3. Vitodens aan de wandhouder hangen.
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Montageverloop
Verwarmingsketel plaatsen en aansluitingen… (vervolg)
Console bedieningseenheid aan de bovenkant van de ketel monteren

Montage

Bij levering is de bedieningseenheid aan de onderkant
van de ketel gemonteerd. Deze kan aan de bovenkant
van de ketel gemonteerd worden om gemakkelijker
bediend te worden. De console daartoe naar boven
veranderen.

6.

18

0°

1.
4.
5.
7.

!
2.

3.
8.
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2x

Afb. 6
15

Montageverloop
Verwarmingsketel plaatsen en aansluitingen… (vervolg)
1. Scharnieren demonteren en bewaren, als ze later
weer geplaatst moeten worden.

6. Stekker op de omgedraaide console weer rechts
insteken.

4. Stekker van de verbindingskabel van de console
trekken.
Opgelet
Verkeerde plaatsing van de kabel kan
schade veroorzaken door warmte-inwerking
en beïnvloeding van de EMC-eigenschappen.
Positie en bevestiging van de kabel (bevestigingspunt aan de behuizing) niet wijzigen.

Aansluitingen aan verwarmings- en tapwaterzijde
Als de aansluitingen vooraf niet gemonteerd werden:
Aansluitingen aan verwarmingswater- en tapwaterzijde
voorbereiden

HR-combitoestel op gas

HR-gastoestel

A

Afb. 8

A

Afb. 7

A
B
C
D
E
F

B

C

D

E

F

Gegevens schroefdraad in combinatie met
aansluitaccessoires.

Verwarmingsaanvoer R ¾ (buitenschroefdraad)
Boileraanvoer G ¾
Gasaansluiting R ¾
Boilerretour G ¾
Verwarmingsretour R ¾ (buitenschroefdraad)
Vullen/aftappen

Opmerking
Tussenstukken aan boileraanvoer en -retour zijn
onderdelen van de aansluitset warmwaterboiler.
Als er geen warmwaterboiler wordt aangesloten, de
aansluitingen met beschermkappen afsluiten.

A
B
C
D
E
F

B

C

D

E

F

Gegevens schroefdraad in combinatie met
aansluitaccessoires.

Verwarmingsaanvoer R ¾ (buitenschroefdraad)
Warm water G ½
Gasaansluiting R ¾
Koud water G ½
Verwarmingsretour R ¾ (buitenschroefdraad)
Vullen/aftappen

Verbrandingsbeveiliging
Bij HR-combitoestellen op gas kunnen tapwatertemperaturen van meer dan 60 °C voorkomen. Daarom in de
warmwaterleiding bij de installateur een verbrandingsbeveiliging plaatsen.

6131811
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Montageverloop
Condenswateraansluiting
1. Meegeleverde afvoerslang op de afvoerverbinding
steken.
2. Afvoerslang onder constant afschot en beluchting
op de riolering of een neutraliseringsinstallatie aansluiten.
Opmerking
Verdere afvoerleiding zoveel mogelijk in het
gebouw leggen.

!

Afb. 9

Montage

Als de verdere afvoerleiding buiten het gebouw
gelegd wordt:
■ leiding min. Ø 30 mm gebruiken.
■ Leiding tegen vorst beschermen.
■ Leiding zo kort mogelijk maken.
Opgelet
Door de afvoerslang wordt ook eventueel
het heet water uit de veiligheidsklep afgevoerd.
Afvoerslang zo leggen en bevestigen dat er
geen verbrandingsgevaar bestaat.

Opmerking
Plaatselijke afvalwatervoorschriften in acht nemen.

Sifon met water vullen
Minstens 0,3 l water in de rookgasaansluiting vullen.
Opgelet
Uit de afvoerleiding van de condenswateraansluiting kan bij eerste inbedrijfstelling rookgas
komen.
Voor de inbedrijfstelling beslist de sifon met
water vullen.

!

Afb. 10

6131811

Opmerking
Bij vorstgevaar sifon pas meteen voor de inbedrijfstelling vullen.
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Montageverloop
Rookgasaansluiting
Opmerking
De stickers ”Systeemcertificering” en ”Rookgasinstallatie firma Skoberne GmbH” uit de technische documentatie mogen enkel in combinatie met het Viessmannrookgassysteem van de firma Skoberne worden
gebruikt.

Parallelle rookgas-toevoerluchtgeleiding
2. Afdichtlip aan de buitenste ring van de afdichtstop
niet beschadigen. Binnenste deel van de afdichtstop voorzichtig eruit halen, indien mogelijk zonder
gereedschap.

Montage

B

Rookgas-luchttoevoerleiding aansluiten
Montageaanwijzing rookgassysteem

A

Afb. 11
A Toevoerlucht
B Rookgas

6.
4.
6.

2.

3.

1.

Afb. 12
Aansluiting van meerdere Vitodens op een
gemeenschappelijk rookgassysteem

6131811

Als meerdere Vitodens op een gemeenschappelijk
rookgassysteem worden aangesloten in elke verwarmingsketel een terugstroombeveiliging monteren.

Verticale meervoudige bezetting:
terugstroombeveiliging als afzonderlijk accessoire
verkrijgbaar
■ Rookgascascade:
Terugstroombeveiliging in de leveringsomvang van
de rookgascascade (accessoire)
Terugstroombeveiliging monteren:
■

18

Montageverloop
Rookgasaansluiting (vervolg)

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.
Condenswaterafvoer via windbescherming vermijden.

6131811

De ingebruikneming pas uitvoeren wanneer aan de
volgende voorwaarden is voldaan:
■ vrije doorgang van de rookgaswegen;
■ overdruk-rookgasinstallatie is gasdicht;
■ Afsluitdeksel van revisieopeningen op veilige en
dichte zitting gecontroleerd.
■ openingen voor een voldoende aanvoer van verbrandingslucht zijn open en niet-vergrendelbaar uitgevoerd;
■ aan de geldende voorschriften voor de plaatsing en
ingebruikneming van rookgasinstallaties is voldaan.

Regeling omzetten voor werking op gemeenschappelijk rookgassysteem:
■ In de inbedrijfstellingsassistent in ”Rookgassysteem type” de instelling ”Meervoudige bezetting”
selecteren.
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Montagehandleiding terugstroombeveiliging

Montageverloop

Montage

Gasaansluiting

A

Afb. 13

1. Als de gasaansluiting vooraf niet gemonteerd
werd: Gasafsluitkraan A aan de gasaansluiting
afdichten.
Bij alle werkzaamheden aan de schroefverbindingen van de gasaansluiting met geschikt gereedschap tegenhouden. Geen krachten op de interne
onderdelen uitoefenen.
Opmerking over de werking op vloeibaar gas
Bij het inbouwen van de verwarmingsketel in
ondergrondse ruimtes moet een externe veiligheidsmagneetklep worden ingebouwd.
Voor de aansluiting van de veiligheidsmagneetklep
is een uitbreiding EM-EA1 (accessoires) nodig.

2. Dichtheid controleren.
Gevaar
Ontsnappend gas leidt tot explosiegevaar.
Dichtheid van alle gasaansluitingen (ook in
het toestel) controleren.
Opmerking
Voor de dichtheidscontrole uitsluitend geschikte en
toegestane lekzoekmiddelen (EN 14291) en apparatuur gebruiken. Lekzoekmiddelen die ongeschikte stoffen bevatten (bijvoorbeeld nitriet, sulfide), kunnen materiaalschade veroorzaken.
Achtergebleven lekzoekmiddel na de controle verwijderen.

!

Opgelet
Een te hoge testdruk leidt tot schade aan de
verwarmingsketel en de gascombiregelaar.
Maximale overdruk bij de test 150 mbar
(15 kPa). Bij een hogere druk voor het
opsporen van lekkages de verwarmingsketel
en gascombiregelaars van de hoofdleiding
scheiden (schroefverbinding losdraaien).

6131811

3. Gasleiding ontluchten.
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Montageverloop
Elektrische aansluitingen
Aansluitruimte openen
Opmerking
Als op de warmteopwekker alleen PlusBus, buitentemperatuursensor en boilertemperatuursensor worden
aangesloten, moet de aansluitruimte niet geopend
worden.

Montage

1.

5. 2x
2.
3.

6.

4.

Afb. 14

!

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

6131811

Opmerking
Stappen 1 tot 3 alleen als de bedieningseenheid
onderaan geplaatst is.
Stekker op de console niet uittrekken. Positie en
bevestiging van de kabel (bevestigingspunt aan de
behuizing) niet wijzigen.
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Montageverloop
Elektrische aansluitingen (vervolg)
Overzicht elektrische aansluitingen
Opmerking
Meer informatie over de aansluitingen: zie volgende
hoofdstuk.

M
1~

M
1~

6 5 432 1

Montage

C

40

A

B

156

156

6 5 432 1

P1

P2

96

74

5

1

91

91

Afb. 15
Aansluitingen aan stekker 230 V~
Netaansluiting
Configureerbare ingang 230 V, potentiaalvrij
Uitgang 230 V
aBH Geschakelde netuitgang
P1 Uitgang 230 V voor:
Circulatiepomp voor de boilerverwarming of CVpomp voor verwarmingscircuit zonder mengklep
P2 Uitgang 230 V voor:
CV-pomp voor verwarmingscircuit zonder mengklep of tapwatercirculatiepomp
A Netaansluiting branderautomaat BCU (in de toestand bij levering aangesloten)
B Netaansluiting accessoire
C Stekker buiten aan de onderkant van het toestel
(zie ook volgende afbeelding)

Aansluitingen op laagspanningsstekker
! Buitentemperatuursensor
Klemmen 1 en 2 aan de stekker buiten C
% Boilertemperatuursensor
Klemmen 3 en 4 aan de stekker buiten C
jF PlusBus
Klemmen 5 en 6 aan de stekker buiten C
lA CAN-BUS
Opmerking bij de aansluiting van accessoires
Voor de aansluiting van de accessoires de meegeleverde aparte montagehandleidingen respecteren.

6131811

fÖ
lH
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Montageverloop
Elektrische aansluitingen (vervolg)
De installateur te voorziene aansluitingen op de centrale elektronicamodule HMU

Montage

C

D

A

B

Afb. 16
A Doorvoertules 230V-kabels
B Doorvoertules laagspanning

C Connector aan de onderkant van het toestel
D Stekker voor de aansluiting van sensoren en Plus-

Bus
Stekker uit de verpakking van de montageonderdelen halen.
■

■
■

Doorvoertules telkens indien nodig openen. Telkens
slechts één kabel zonder stekker erdoor brengen.
Doorvoertules moeten luchtdicht sluiten. Indien nodig
stekker van kabel losmaken. Na het doorbrengen
stekker weer met adereindhulzen monteren.
De vereiste stekkers zijn apart verpakt geleverd.
Kabels zonder trekontlasting in de aansluitruimte met
kabelbinders trekontlasten.

Buitentemperatuursensor !
Montageplaats voor buitentemperatuursensor
■

Niet direct onder een balkon of dakgoot
Niet bepleisteren

Aansluiting buitentemperatuursensor
2-aderige kabel, maximaal 35 m lang bij een kabeldiameter van 1,5 mm2

6131811

■

Aan de noordelijke of noordwestelijke muur, 2 tot
2,5 m boven de grond, bij gebouwen met verschillende verdiepingen op de bovenste helft van de 2e
verdieping.
Niet boven ramen, deuren en luchtafvoeren

■
■
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Elektrische aansluitingen (vervolg)
Aansluiting boilertemperatuursensor
Boilertemperatuursensor aan klemmen 3 en 4 aan de
stekker buiten C aansluiten. Zie pagina 22.

Beschikbare stekkers aan de sensor verwijderen en
adereindhulzen monteren.

Circulatiepomp aansluiten op P1 en P2

Montage

Opmerking
Rekening houden met prioriteit van de aansluitingen.
M A
1~

B

Afb. 17
A Circulatiepomp
B Stekker P1/P2 op de centrale elektronicamodule

HMU
Mogelijke aansluitingen op P1 en prioriteit van de aansluitingen:
1. Circulatiepomp voor de boilerverwarming
2. Als er geen circulatiepomp voor de boilerverwarming voorhanden is:
CV-pomp voor verwarmingscircuit zonder mengklep
A1 met open verdeler en verwarmingscircuit met
mengklep

Mogelijke aansluitingen op P2 en prioriteit van de aansluitingen:
1. CV-pomp voor verwarmingscircuit zonder mengklep
A1 met open verdeler en verwarmingscircuit met
mengklep
2. Als geen circulatiepomp voor verwarmingscircuit
zonder mengklep voorhanden is:
Tapwatercirculatiepomp
Opmerking
Als CV-pomp voor verwarmingscircuit zonder mengklep voorhanden is, tapwatercirculatiepomp op uitbreiding P1 (accessoire) aansluiten.
Tapwatercirculatiepompen met zelfstandige functies
direct op 230 V ∼ aansluiten.
De functie van de aansluitingen P1 en P2 wordt in de
inbedrijfstellingsassistent door de instelling van de
aangesloten componenten geselecteerd.
Technische gegevens
Nominale stroom

1A

Nominale spanning

230 V~

Aansluiting potentiaalvrij schakelcontact
Aansluiting op stekker lH
Een van de volgende functies kan aangesloten worden:
■ Externe aanvraag
■ Extern blokkeren
■ Externe aanvraag tapwatercirculatiepomp (toetsfunctie, pomp werkt 5 min). Niet aan te sluiten bij
Vitodens 222-W.
■ Kamertemperatuurregelaar (kamerthermostaat)
Bij werkwijze Kamertemperatuurafhankelijk

A

1 L?N

lH

Afb. 18
A Potentiaalvrij contact

Zie inbedrijfstellingsassistent in ”Eerste inbedrijfstelling”.
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Functie in inbedrijfstellingsassistent toekennen

Montageverloop
Elektrische aansluitingen (vervolg)
Opmerkingen voor de aansluiting PlusBus-deelnemer
Op de regeling kunnen max. volgende PlusBus-deelnemers aangesloten worden:
■ 2 uitbreidingen EM-M1 of EM-MX (elektronicamodule
ADIO)
■ 2 Vitotrol 200-E
■ 3 uitbreidingen EM-EA1 (elektronicamodule DIO)

■
■

1 uitbreiding EM-S1 (elektronicamodule ADIO of
SDIO/SM1A)
1 uitbreiding EM-P1 (elektronicamodule ADIO)

De max. totale lengte van de PlusBus-kabel is 50 m.
Bij niet-afgeschermde kabel, 2-aderig, 0,34 mm2.

Met schakelaar A in de aansluitruimte wordt de CANBUS-weerstand geschakeld.

■

■

1

ON
91

91

C

A

C

ON
91 91

A

Afb. 19

Als het toestel niet in een CAN-BUS-systeem wordt
geïntegreerd:
Schakelaar A mag niet op ”ON” staan.
Als het toestel in een CAN-BUS-systeem geïntegreerd wordt en zich op het begin of einde (niet in
het midden) van het CAN-BUS-systeem bevindt
(slechts 1 stekker lA aangesloten): Schakelaar A
op ”ON” (ingeschakeld) zetten.

B
■

B

Afb. 20
Als het toestel in een CAN-BUS-systeem geïntegreerd wordt en zich niet op het begin of einde van
het CAN-BUS-systeem bevindt (beide stekkers lA
aangesloten): Schakelaar A niet op ”ON” (uitgeschakeld) zetten.
A

C

C

ON
91 91

B

B

Afb. 21

Netaansluiting accessoires aan stekker lH/aBH (230 V ~)
Wanneer het totale stroomverbruik van de installatie
meer wordt dan 6 A, moet u één of meer uitbreidingen
via een netschakelaar direct op het stroomnet aansluiten (zie volgend hoofdstuk).

6131811

Bij de opstelling in vochtige ruimtes mag de netaansluiting van de accessoires buiten het vochtige bereik
niet op de centrale elektronicamodule HMU worden
uitgevoerd. Als de verwarmingsketel buiten vochtige
ruimtes opgesteld wordt, kan de netaansluiting van
accessoires direct op de centrale elektronicamodule
HMU plaatsvinden. Deze aansluiting wordt direct met
de netschakelaar van het toestel geschakeld.
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Instelling schakelaar afsluitweerstand CAN-BUS controleren

Montageverloop
Elektrische aansluitingen (vervolg)
Netaansluiting en PlusBus-aansluiting van accessoires
Netaansluiting van alle accessoires op de centrale elektronicamodule HMU

40A
40

D

74
74

74
74

40A
40

C

40A
40

74
74

B

E

Afb. 22
Accessoires deels met directe netaansluiting

40A
40

D

74
74

40A
40

74
74

C

40A
40

B

74
74

40
96/156

A

74
E

Afb. 23
A
B
C
D

Centrale elektronicamodule HMU warmteopwekker
Uitbreidingsset mengklep (elektronicamodule
ADIO)
Uitbreidingsset mengklep (elektronicamodule
ADIO)
Uitbreiding EM-EA1 (elektronicamodule DIO)
en/of uitbreiding EM-S1 (elektronicamodule
ADIO of SDIO/SM1A)

Systeemlengte PlusBus max. 50 m bij kabeldoorsnede
0,34 mm2 en niet-afgeschermde kabel.
Wanneer de stroom die naar de aangesloten actoren
(bijv. circulatiepompen) vloeit, groter is dan de zekeringwaarde van het accessoire: de desbetreffende uitgang uitsluitend gebruiken voor de aansturing van een
door de installateur verzorgd relais.
Accessoire

Zekering binnen het
apparaat

E
fÖ
fÖA
jF
lH/aBH

Netschakelaar
Netingang
Netuitgang
PlusBus
Netuitgang op de centrale elektronicamodule
HMU

Gevaar
Ondeskundig uitgevoerde bedradingen kunnen
tot gevaarlijk letsel door elektrische stroom en
tot schade aan het toestel leiden.
■ Laagspanningskabels < 42 V en kabels
> 42 V/230 V~ gescheiden van elkaar leggen.
■ Kabels vlak vóór de aansluitklemmen zo kort
mogelijk afstrippen en dicht tegen de bijbehorende klemmen bundelen.
■ Kabels vastzetten met kabelbinders.

Uitbreidingsset mengklep EM- 2 A
M1, EM-MX
Uitbreiding EM-EA1

2A

Uitbreiding EM-S1 (niet bij
Vitodens 222-F, 222-W en
333-F)

2A

6131811

Montage

74

40
96/156

A
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Montageverloop
Elektrische aansluitingen (vervolg)
Netaansluiting fÖ

De netaansluiting en veiligheidsmaatregelen
(bijv. aardlekschakelaar) moeten volgens de volgende voorschriften worden uitgevoerd:
■ IEC 60364-4-41
■ NEN-voorschriften
■ Aansluitvoorwaarden ter plaatse
■

■

In de netaansluitkabel moet zich een scheidingsinrichting bevinden die alle polen van alle actieve
geleiders van het net scheidt en overeenkomt met de
overspanningscategorie III (3 mm) voor volledige
scheiding. Deze scheidingsinrichting moet conform
de bepalingen in de vastgelegde elektrische installatie worden gemonteerd.
Bovendien adviseren we de installatie van een universele stroomgevoelige aardlekschakelaar (FI
klasse B
) voor gelijkstroom(storingen), die
kunnen ontstaan door energie-efficiënte bedrijfsmiddelen.
Netaansluitkabel met een vaste aansluiting op de
stroomvoorziening aansluiten.

■

■

Bij aansluiting van het toestel met flexibele netaansluitkabel moet bij het slecht functioneren van de
trekontlasting gegarandeerd worden dat de stroomvoerende kabels vóór de aarddraad strak gespannen
worden. De lengte van de aardleiding is afhankelijk
van de constructie.
Zekering max. 16 A.
Gevaar
Ontbrekende aarding van installatiecomponenten kan bij een elektrisch defect door elektrische
stroom tot ernstige verwondingen leiden.
Toestel en leidingen moeten met de equipotentiaalverbinding van het huis verbonden zijn.

Aansluitkabels leggen
Opgelet
Door beschadigde afsluitingen en doorvoertules
is de spatwaterbescherming niet meer gegarandeerd.
Afsluitingen en onnodige doorvoertules aan de
onderkant van het toestel niet openen of
beschadigen. Kabeldoorvoeringen met de
gemonteerde doorvoertules afdichten.

6131811
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Gevaar
Ondeskundig uitgevoerde elektrische installaties
kunnen door elektrische stroom leiden tot verwondingen en schade aan het toestel.

Montageverloop

Montage

Elektrische aansluitingen (vervolg)

Afb. 24
Kabels met meegeleverde kabelklemmen bundelen.
Laagspanningskabels < 42 V en kabels > 42 V/230 V~
gescheiden van elkaar leggen.
Kabelklemmen met bijgevoegde schroeven aan de
onderkant vastmaken.
Kabels niet over scherpe randen leggen.

!

Opgelet
Aansluitkabels worden beschadigd als ze tegen
hete onderdelen liggen.
Bij het ter plaatse installeren en bevestigen
moet erop worden gelet dat de toegelaten maximumtemperatuur van de kabels niet wordt overschreden.

Bedrijfszekerheid en systeemvoorwaarden WiFi
■

■

Dynamische IP-adressering (DHCP, bij levering) in
het netwerk (WiFi):
vóór inbedrijfstelling bij inbouw door IT-monteur
laten controleren, eventueel instellen.
Routing- en veiligheidsparameters in het IP-netwerk
(LAN) bepalen:
Poort 80, poort 123, poort 443 en poort 8883 voor
directe uitgaande verbindingen vrijgeven.
Vóór inbedrijfstelling bij installateur door IT-vakman
laten controleren, eventueel instellen.

6131811

Systeemvoorwaarden WiFi-router
■ WiFi-router met geactiveerde WiFi:
De WiFi-router moet met een voldoende veilig
WPA2-wachtwoord beschermd zijn.
De WiFi-router moet altijd de laatste firmware-update
hebben.
Gebruik geen onbeveiligde verbindingen van de
warmteopwekker met de WiFi-router.
■ Goed beschikbare internetaansluiting:
”flatrate” (totaaltarief onafhankelijk van tijd en gegevens)

28

Montageverloop
Bedrijfszekerheid en systeemvoorwaarden WiFi (vervolg)
Zendbereik radiosignaal WiFi-verbinding
Maak de afstand tussen de warmteopwekker en de
WiFi-router zo klein mogelijk om voor een goede WiFiverbinding te zorgen. De signaalsterkte kan op de
warmteopwekker weergegeven worden (zie bedieningshandleiding).
Opmerking
Het WiFi-signaal kan door een gewone WiFi-repeater
versterkt worden.
Montage

Het zendbereik van radiosignalen kan door muren, plafonds en voorwerpen beperkt worden. De sterkte van
het WiFi-signaal neemt af, de ontvangst kan door de
volgende elementen gestoord worden.
■ Radiosignalen worden op weg van de zender naar
de ontvanger gedempt, bijvoorbeeld door lucht, bij
het doordringen van wanden.
■ Radiosignalen worden gereflecteerd door metalen
delen, bijvoorbeeld bewapening in wanden, metaalfolie van warmte-isolatie, metaalgecoat isolatieglas.
■ Radiosignalen worden afgeschermd door verzorgingsblokken en liftschachten.
■ Radiosignalen worden gestoord door toestellen, die
ook met hoogfrequentie-signalen werken. Afstand tot
deze apparaten min. 2 m:
– computer
– audio- en video-installaties
– toestellen met actieve WiFi-verbinding
– elektronische omvormers
– voorschakelapparatuur

Doordringingshoek
Het loodrechte raken van de radiosignalen op wanden
heeft een positief resultaat op de ontvangstkwaliteit.
Afhankelijk van de doordringingshoek verandert de
effectieve wanddikte en bijgevolg de demping van de
elektromagnetische golven.

Optimale doordringingshoek
A

Vlakke (ongunstige) doordringingshoek
C
A
B
C
B

Afb. 26
A WiFi-router
B Warmteopwekker
C Wand

Afb. 25
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A WiFi-router
B Warmteopwekker
C Wand
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Montage

Aansluitruimte sluiten

2. 2x

1.

6131811

Afb. 27
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Montageverloop
Bedieningseenheid en voorplaat aanbrengen
Bedieningseenheid onderaan geplaatst

Montage

4.

1.

2.

2x

3.

6.

A

5.

Afb. 28

6131811

Lightguide A naar boven
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Bedieningseenheid en voorplaat aanbrengen (vervolg)
Bedieningseenheid bovenaan geplaatst
2.
3.

Montage

A

1.

5.

A

4.

Afb. 29
1. Console bedieningseenheid boven inbouwen. Zie
pagina 15.
Stekker op de console weer rechts insteken. Positie en bevestiging van de kabel (bevestigingspunt
van de kabelbinder) niet wijzigen.

4. Voorplaat monteren.
5. Bedieningseenheid met Lightguide A naar beneden monteren.

6131811

2. Lightguide A tegelijk uit alle 4 vergrendelingen
trekken en demonteren. Daarbij telkens in het midden en tegelijk tussen 2 vergrendelingen naar
boven trekken. Erop letten dat de vastzetnokken
niet afbreken.

3. Lightguide A omdraaien en onderaan de bedieningseenheid inschuiven.
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Stappen - eerste inbedrijfstelling, inspectie en onderhoud
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Eerste inbedrijfstelling van de installatie met inbedrijfstellingsassistent

!

Opgelet
Toestel alleen met volledig gevulde sifon in
gebruik nemen.
Controleren of de sifon met water gevuld is.

Inbedrijstellingsassistent
1. Gasafsluitkraan openen.
2.

■

■

Als het toestel nog niet ingeschakeld werd: Netschakelaar inschakelen.
De inbedrijfstellingsassistent start automatisch.
Als het toestel al ingeschakeld werd: zie hoofdstuk ”Inbedrijfstellingsassistent later opvragen”.

3. Warmteopwekker in gebruik nemen en inbedrijfstellingsassistent volgen. Zie volgende overzicht.
Opmerking
Afhankelijk van het type warmteopwekker, aangesloten accessoires en andere instellingen verschijnen niet alle menupunten.
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Opmerking
Na afloop van de inbedrijfstellingsassistent de
juiste aansluiting en werking van de actoren controleren. Actor- en sensortest starten.
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Eerste inbedrijfstelling van de installatie met… (vervolg)

Afloop inbedrijfstellingsas- Toelichtingen en verwijzingen
sistent
Inbedrijfstelling
Taal
Met bedieningsgedeelte

Als de inbedrijfstelling aan de bedieningseenheid van de warmteopwekker
moet gebeuren.

Met softwaretool

Het toestel schakelt automatisch het WiFi-access-point in.
Volgende stappen voor de inbedrijfstelling volgens de instructies van de gebruikte softwaretool (bijv. ”ViStart-app”)
Opmerking
Apps voor inbedrijfstelling en service zijn voor iOS- en Android-toestellen beschikbaar.

Beurswerking

Alleen voor demonstraties. Niet instellen voor normale verwarming.

Maateenheden
Datum en tijd
Werkwijze

■

■

■

Huistype

■

■

Weersafhankelijke werking
Buitentemperatuursensor moet aangesloten zijn.
Constante werking
Werking met constante aanvoertemperatuur
Kamertemperatuurafhankelijke werking
Op stekker 96 moet een kamertemperatuurregelaar/kamerthermostaat (accessoire) aangesloten zijn. Slechts één verwarmingscircuit zonder mengklep in de installatie.
Eengezinswoning
Een gemeenschappelijk vakantieprogramma en een tijdprogramma voor de
tapwaterverwarming
Meergezinswoning
Aparte instelling van vakantieprogramma en tijdprogramma voor tapwaterverwarming mogelijk

Vulling en ontluchting

Zie hoofdstuk ”Verwarmingsinstallatie vullen” en ”Verwarmingsinstallatie ontluchten”.

Gastype

Bij werking met vloeibaar gas of aardgas M omschakelen naar ”Vloeibaar
gas”

Rookgassysteem type

■

■

Na bevestiging met
de hoofdstuk.

Enkelvoudige bezetting
Op het rookgassysteem is slechts één warmteopwekker aangesloten (toestand bij levering).
Meervoudige bezetting
Op het rookgassysteem zijn meerdere warmteopwekkers aangesloten.

loopt een automatische controle van de rookgastemperatuursensor af. Zie volgen-

Als er geen andere instellingen moeten worden uitgevoerd, kan de inbedrijfstellingsassistent nu afgesloten
worden.
Installatieschema
Verwarmingscircuit zonder mengklep

Verw. circ. 2, 3

Verwarmingscircuits met mengklep
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Verw.circ. 1
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Eerste inbedrijfstelling van de installatie met… (vervolg)

Afloop inbedrijfstellingsas- Toelichtingen en verwijzingen
sistent
Warm water
■
■
■

■

■

Niet beschikbaar
Boiler met een sensor
Boiler met een sensor en
circulatiepomp
Laadboiler met twee
sensoren
Laadboiler met twee
sensoren en circulatiepomp

Open verdeler/buffer
■

Niet beschikbaar

■

Open verdeler alleen
verwarming
Tapwaterverwarming
voor de open verdeler
Tapwaterverwarming
achter de open verdeler
Buffer alleen verwarming
Tapwaterverwarming
voor de buffer
Tapwaterverwarming
achter de buffer

■

■

■
■

■

Zonnesysteem

Instellingen voor de tapwaterverwarming volgens de componenten van de installatie
Installatie zonder tapwaterverwarming
Installatie met warmwaterboiler met 1 boilertemperatuursensor
Installatie met warmwaterboiler met 1 boilertemperatuursensor en tapwatercirculatiepomp
Compact HR-gastoestel of compact HR-gastoestel op gas/zonne-energie met
geïntegreerde laadboiler
Compact HR-gastoestel of compact HR-gastoestel op gas/zonne-energie met
geïntegreerde laadboiler met tapwatercirculatiepomp
Instellingen voor de verbruikercircuits volgens de componenten van de installatie
In de installatie is geen open verdeler en geen verwarmingswaterbuffer voorhanden.
Installatie met open verdeler, zonder tapwaterverwarming
Tapwaterverwarming met bijv. afzonderlijke warmwaterboiler voor de open
verdeler aangesloten
Tapwaterverwarming met bijv. afzonderlijke warmwaterboiler achter de open
verdeler aangesloten
Installatie met verwarmingswaterbuffer zonder tapwaterverwarming
Tapwaterverwarming met bijv. afzonderlijke warmwaterboiler voor de verwarmingswaterbuffer aangesloten
Tapwaterverwarming met bijv. afzonderlijke warmwaterboiler achter de verwarmingswaterbuffer aangesloten
Zonne-installatie via uitbreiding EM-S1 (elektronicamodule ADIO, SDIO/
SM1A) op de warmteopwekker aangesloten
Instelling afhankelijk van de uitvoering van de zonne-installatie
Montage- en servicehandleiding uitbreiding EM-S1

■

■

■

■

■

Alleen instelbaar bij elektronicamodule SDIO/SM1A

Alleen instelbaar bij elektronicamodule SDIO/SM1A
Alleen instelbaar bij elektronicamodule SDIO/SM1A
Alleen instelbaar bij elektronicamodule SDIO/SM1A
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■

Geen functie met zonnesysteem
Zonnesysteem warmwaterbereiding
Zonnesysteem voor de
verwarmingsondersteuning
Zonnesysteem met voorverwarming 2e boiler
Zonnesysteem met thermostaatfunctie
Zonnesysteem met pendelverwarming
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Eerste inbedrijfstelling van de installatie met… (vervolg)

Afloop inbedrijfstellingsas- Toelichtingen en verwijzingen
sistent
Potentiaalvrij contact:
functiekeuze stekker 96
■
■

■

■
■

Zonder functie
Externe aanvraag circulatiepomp
Externe aanvraag

Extern blokkeren
Thermostaatfunctie

EM-EA1: functieselectie
Functies

Als op stekker 96 van de centrale elektronicamodule HMU een contact werd
aangesloten.
Toetsfunctie, tapwatercirculatiepomp werkt 5 min.
Aanvraag van de warmteopwekker met een instelbare gewenste aanvoertemperatuur (parameter 528.0) en gewenst toerental primaire-circuitpomp (parameter 1100.2).
Als bij constante werking een kamertemperatuurregelaar/kamerthermostaat is
aangesloten.
Als een uitbreiding EM-EA1 (elektronische module DIO) als functieuitbreiding
is aangesloten.
Keuze van de aangesloten functie volgens de tabel in de montagehandleiding
uitbreiding EM-EA1.

Afstandsbedieningen
Type afstandsbediening en deelnemersnr. als toekenning aan betreffende
verwarmingscircuit instellen. Aan een afstandsbediening kunnen maximaal 3
verwarmingscircuits worden toegekend. Op een verwarmingscircuit kunnen
niet meerdere afstandsbedieningen werken.
Onderhoud
Interval in branderuren tot
volgende onderhoud

Interval instelbaar in stappen van 100 uur.

Interval tot volgende onderhoud

Interval instelbaar van 0, 3, 6, 12, 18 of 24 maanden.

Automatische controle van de rookgastemperatuursensor
Op de display verschijnt: ”Controle rookgastemp.sensor” en ”Actief”.
Als de rookgastemperatuursensor niet correct gepositioneerd is, verschijnt er een foutmelding F.416.
Meer informatie over de controle van de rookgastemperatuursensor zie Onderhoud.
Als de foutmelding F.416 verschijnt, de rookgastemperatuursensor opnieuw in de rookgasaansluiting positioneren. Dichtheid aan de rookgaszijde controleren.
Opmerking
Als storingsmelding F.416 nog getoond wordt, hoewel
de rookgastemperatuursensor juist gemonteerd is: Bij
de eerste inbedrijfstelling kunnen er branderstoringen
zijn, bijv. omdat er lucht in de gasleiding zit. Storing
verhelpen en toestel ontgrendelen.

Na het verhelpen van de storing de netschakelaar uiten opnieuw inschakelen.
Inbedrijfstellingsassistent met
bevestigen.
WiFi in- en uitschakelen
De installatie kan via het internet met een app van op
afstand bediend worden. Daartoe verbinding met de
router maken.
Internetverbinding activeren:
bedieningshandleiding
De toegangsgegevens voor de inbedrijfstelling vindt u
op de sticker op de bedieningseenheid.
Een van de stickers met toegangsgegevens hier plakken om hem voor later gebruik te vinden:
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Opmerking
Zolang de controle niet positief werd beëindigd, blijft
de brander geblokkeerd.
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Eerste inbedrijfstelling van de installatie met… (vervolg)
Op de volgende toetsen drukken:
1.
2. ”Service”
3. Wachtwoord ”viservice” invoeren.
4. Met

Afb. 30

bevestigen.

5. ”Inbedrijfstelling”
Een andere sticker met toegangsgegevens op de aangeduide plaats op het typeplaatje plakken.
Inbedrijfstellingsassistent later opvragen
Als de eerste inbedrijfstelling later moet worden uitgevoerd, kan de inbedrijfstellingsassistent steeds
opnieuw worden geactiveerd.

Verwarmingsinstallatie vullen
Vulwater

!

Conform DIN EN 1717 met DIN 1988-100 moet het
verwarmingswater als warmteoverdrachtsmedium voor
de tapwaterverwarming aan vloeistofscategorie ≤ 3
voldoen. Als het verwarmingswater water met tapwaterkwaliteit gebruikt, is aan deze voorwaarde voldaan.
Bij het gebruik van additieven bijv. moet de categorie
van het behandelde verwarmingswater door de fabrikant van de additieven worden vermeld.

Opgelet
Ongeschikt vulwater bevordert afzettingen en
corrosievorming en kan beschadiging aan het
toestel veroorzaken.
■ Verwarmingsinstallatie vóór het vullen grondig
spoelen.
■ Uitsluitend met water van tapwaterkwaliteit
vullen.
■ Aan het vulwater kan een speciaal voor verwarmingsinstallaties geschikt antivriesmiddel
worden toegevoegd. De fabrikant van het antivriesmiddel moet de geschiktheid ervan aantonen.
■ Vulwater en toegevoegd water met een waterhardheid boven de volgende waarden moeten
worden onthard, bijv. met een kleine onthardingsinstallatie voor verwarmingswater.

Toegestane totale hardheid van het vul- en bijvulwater
Totaal vermogen
Specifiek installatievolume
kW

< 20 l/kW

≥ 20 l/kW tot < 50 l/kW

≥ 50 l/kW

≤ 50

≤ 3,0

> 50 tot ≤ 200

≤ 2,0 mol/m3 (11,2 °dH)

≤ 1,5 mol/m3 (8,4 °dH)

< 0,02 mol/m3 (0,11 °dH)

> 200 tot ≤ 600

≤ 1,5 mol/m3 (8,4 °dH)

≤ 0,02 mol/m3 (0,11 °dH)

< 0,02 mol/m3 (0,11 °dH)

> 600

< 0,02 mol/m3 (0,11 °dH)

< 0,02 mol/m3 (0,11 °dH)

< 0,02 mol/m3 (0,11 °dH)

°dH)

≤ 2,0

mol/m3 (11,2

°dH)

< 0,02 mol/m3 (0,11 °dH)
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mol/m3 (16,8
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Verwarmingsinstallatie vullen (vervolg)

E

DC

A

B

Afb. 31
E Netschakelaar

1. Voordruk van het expansievat controleren.
2. Gasafsluitkraan A sluiten.
3. Vulfunctie activeren (zie inbedrijfstellingsassistent
of volgende hoofdstuk).
4. Verwarmingsinstallatie via de ketelvul- en aftapkraan B in de verwarmingsretour (op de aansluitset of extern) vullen. Minimale installatiedruk
> 1,0 bar (0,1 MPa). Installatiedruk aan manometer
D controleren. Pijl moet zich in het groene bereik
bevinden. Indien nodig, ontluchtingskleppen bij
installateur openen.
Opmerking
Ervoor zorgen dat tijdens het vullen de veiligheidsklep niet geactiveerd wordt. Als het debiet via de
veiligheidsklep te hoog wordt, kan water in de verbrandingsruimte terechtkomen.

5. Slang op de ontluchtingskraan C steken. Slang
naar een geschikte bak of rioleringsaansluiting leiden.
6. Afsluitkleppen aan verwarmingswaterzijde sluiten.
7. Ontluchtingskraan C en vulkraanB in de verwarmingsretour openen. Met netdruk ontluchten
(spoelen) tot er geen luchtgeluiden meer hoorbaar
zijn.
8. Ontluchtingskraan C en ketelvul- en aftapkraan
B sluiten.
Installatiedruk aan manometer D controleren. Pijl
moet zich in het groene bereik bevinden.
9. Afsluitkleppen verwarmingswaterzijde openen.

Vulfunctie activeren
Op de volgende toetsen drukken:

5. ”Servicefuncties”

1.

6. ”Vullen”

2. ”Service”

7. Met
vulfunctie activeren.
Op het display wordt de installatiedruk weergegeven.
De vulfunctie eindigt na 20 min automatisch of op
drukken.

3. Wachtwoord ”viservice” invoeren.
bevestigen.
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4. Met
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Verwarmingswater bijvullen

A

Afb. 32
Indien nodig, verwarmingswater aan de bijvulkraan A
bijvullen.

Alle verwarmings- en tapwateraansluitingen op lekkage controleren
Gevaar
Gevaar voor elektrische schok door ontsnappen
verwarmings- of tapwater.
Bij inbedrijfstelling en na onderhoudswerkzaamheden alle aansluitingen aan de waterzijde op
lekkage controleren.

Verwarmingsinstallatie ontluchten
1. Gasafsluitkraan sluiten en toestel inschakelen.
2. Ontluchtingsprogramma activeren (zie inbedrijfstellingsassistent of volgende hoofdstuk).

4. Afvoerslang aan de ketelvul- en aftapkraan demonteren.
5. Gasafsluitkraan openen.

3. Druk van de installatie regelen.
Op het display wordt de installatiedruk weergegeven.

Ontluchtingsfunctie activeren
Op de volgende toetsen drukken:

3. Wachtwoord ”viservice” invoeren.

1.

4. Met

2. ”Service”

5. ”Servicefuncties”
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bevestigen.

Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Verwarmingsinstallatie ontluchten (vervolg)
6. ”Ontluchting”

7. Met ontluchtingsfunctie activeren.
Op het display wordt de installatiedruk weergegeven.
De ontluchtingsfunctie eindigt na 20 min automatisch of op
drukken.

Naam aan verwarmingscircuits geven
In de toestand bij levering worden de verwarmingscircuits als ”Verwarmingscircuit 1”, ”Verwarmingscircuit
2”, ”Verwarmingscircuit 3” en ”Verwarmingscircuit 4”
(indien aanwezig) aangeduid.
De installatiegebruiker kan de verwarmingscircuits
voor de duidelijkheid een specifieke naam geven.

Namen voor verwarmingscircuits invoeren:
bedieningshandleiding

Contactgegevens verwarmingsfirma invoeren
De installatiegebruiker kan indien nodig de contactgegevens opvragen en de verwarmingsfirma op de
hoogte brengen.

3. ”Contactgegevens verwarmingsfirma” selecteren.
4. Velden invullen en telkens met

bevestigen.

1.
2. ”Informatie” selecteren.

Gastype controleren
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.
■ Bij werking met vloeibaar gas of aardgas M moet het
gastype op de regeling worden omgeschakeld (zie
volgend hoofdstuk).

1. Gastype en Wobbe-index bij de leverancier van
gas of vloeibaar gas navragen.
2. Gastype in het protocol noteren.

Gastype omschakelen bij werking op vloeibaar gas en aardgas M
1. Omschakeling van het gastype in de regeling
zie ”Eerste inbedrijfstelling van de installatie met
inbedrijfstellingsassistent”.

2. Sticker ”G31” (zit bij de technische documentatie)
naast het typeplaatje op de kapselplaat plakken.
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Opmerking
Er gebeurt geen mechanische omschakeling op de
gascombiregelaar.
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Voorplaat demonteren

1.
2x
2.

3.

3.

2.

1.
2x
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Afb. 33
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Bedieningseenheid in onderhoudspositie plaatsen
Voor verschillende onderhoudswerkzaamheden de
bedieningseenheid, afhankelijk van de positie, naar
boven of beneden plaatsen.

1.

2.

3.

1.

2x

3.

2x

2.

Afb. 34
Stekker op de console niet uittrekken. Positie en
bevestiging van de kabel (bevestigingspunt van de
kabelbinder) niet wijzigen.

Rustdruk en aansluitdruk meten
Werking met vloeibaar gas
Tank voor vloeibaar gas bij eerste inbedrijfstelling/
vervanging tweemaal spoelen. Tank en gasaansluitleiding na het spoelen goed ontluchten.

6131811

Gevaar
CO-vorming als gevolg van een verkeerde branderinstelling kan de gezondheid ernstig in
gevaar brengen.
Vóór en na werkzaamheden aan gastoestellen
moet een CO-meting worden uitgevoerd.
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Rustdruk en aansluitdruk meten (vervolg)
01. Netschakelaar uitschakelen.
02. Gasafsluitkraan sluiten.
03. Schroef A in meetaansluiting op de gascombiregelaar losmaken, niet eruit draaien. Manometer
aansluiten.
04. Gasafsluitkraan openen.
05. Rustdruk meten en meetwaarde opnemen in het
protocol.
Gewenste waarde: maximaal 57,5 mbar
(5,75 kPa).
A

06. Netspanning inschakelen en verwarmingsketel in
werking nemen.

Afb. 35
Opmerking
Bij de eerste inbedrijfstelling kan het toestel in storing gaan omdat er lucht in de gasleiding zit. Na
ca. 5 s toestel ontgrendelen (zie bedieningshandleiding).
07. Aansluitdruk (stromingsdruk) meten. Gewenste
waarden zie volgende tabel.
Opmerking
Voor de meting van de aansluitdruk geschikte
meettoestellen met een resolutie van minstens
0,1 mbar (0,01 kPa) gebruiken.
08. Meetwaarde in het protocol noteren.
Maatregel aan de hand van de volgende tabel
nemen.
09. Verwarmingsketel buiten bedrijf stellen. Gasafsluitkraan sluiten. Manometer wegnemen. Meetaansluiting A met schroef afsluiten.
10. Gasafsluitkraan openen en het toestel in werking
stellen.
Gevaar
Ontsnappend gas bij de meetaansluiting
leidt tot explosiegevaar.
Gasdichtheid op de meetaansluiting A
controleren.
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11. Voorplaat demonteren (zie montageverloop).
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Rustdruk en aansluitdruk meten (vervolg)
Aansluitdruk (stromingsdruk)

Maatregelen

Bij aardgas

Bij vloeibaar
gas

H

E, E+, M

L, LL, S, K

Lw

Onder 13 mbar Onder
(1,3 kPa)
17 mbar
(1,7 kPa)

Onder
18 mbar
(1,8 kPa)

Onder
16 mbar
(1,6 kPa)

Onder
25 mbar
(2,5 kPa)

Geen inbedrijfstelling uitvoeren.
Leverancier van (vloeibaar) gas
informeren.

13 tot 33 mbar
(1,3 tot
3,3 kPa)

17 tot
33 mbar (1,7
tot 3,3 kPa)

18 tot
33 mbar (1,8
tot 3,3 kPa)

16 tot
33 mbar (1,6
tot 3,3 kPa)

25 tot
57,5 mbar
(2,5 tot
5,75 kPa)

Verwarmingsketel in werking
nemen.

meer dan
33 mbar
(3,3 kPa)

meer dan
33 mbar
(3,3 kPa)

meer dan
33 mbar
(3,3 kPa)

meer dan
33 mbar
(3,3 kPa)

meer dan
57,5 mbar
(5,75 kPa)

Vóór de installatie een afzonderlijke gasdrukregelaar plaatsen. Voordruk op 20 mbar
(2,0 kPa) bij aardgas en
50 mbar (5,0 kPa) bij vloeibaar
gas instellen. Leverancier van
(vloeibaar) gas informeren.

Functieverloop en mogelijke storingen
Displayweergave
nee

Warmteaanvraag door regeling

Maatregel
Gewenste waarde verhogen.
Voor warmteafname zorgen.

ja
Ventilator start

nee

Storing F.59, F.457

Verbindingskabels naar de
ventilator controleren. Spanningsvoeding aan de ventilator controleren.

nee

Storing F.359

Ontstekingsmodule controleren (aansturing 230 V tussen
stekker ”X18.1” en ”X18.3”
op de branderautomaat).
Gastoevoer controleren.

nee

Storing F.357, F.368

Gasaansluitdruk controleren.

nee

Storing F.369, F.380

Afstand van de ionisatieelektrode tot de vlambeker
controleren.
Gasleiding ontluchten.

ja
Ontsteking

ja
Gascombiregelaar opent

ja

6131811

Ionisatiestroom wordt opgebouwd
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Functieverloop en mogelijke storingen (vervolg)
ja
Brander in werking

nee

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

Dichtheid van de rookgasinstallatie controleren (rookgashercirculatie). Gasstroomdruk controleren.

Storing F.62, F.373

Voor voldoende warmteafname zorgen. Toestel ontgrendelen.

Storing F.346, F.375, F.377

Afstand van de ionisatieelektrode tot de vlambeker
controleren.
Rookgassensor controleren.
Evt. rookgasrecirculatie verhelpen.
Toestel ontgrendelen.

ja
Automatische kalibrering
van de verbrandingsregeling

nee

Bedieningshandleiding

Meer gegevens over storingen zie ”Storingen verhelpen”.

Max. vermogen instellen
Voor de verwarming kan het max. verwarmingsvermogen worden begrensd. De begrenzing wordt via het
modulatiebereik ingesteld.

06. ”Verwarmingsketel” selecteren.

Opmerking
Voor het max. verwarmingsvermogen ingesteld kan
worden, wordt het debiet gecontroleerd. Voor voldoende warmteafname zorgen.

08. Controleren of er voldoende debiet wordt gewaarborgd. Indien nodig warmteafname verhogen.
Opmerking met ” ” bevestigen.

07. Parameter 596.0 ”Maximaal vermogen”

09.
01. Op

drukken.

02. ”Service” selecteren.

10. Gewenste waarde in % van het nominale vermogen instellen en met
bevestigen. Toestand bij
levering 100 %.

03. Wachtwoord ”viservice” invoeren.
11. Servicefuncties beëindigen.
04. Met

bevestigen.
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05. ”Systeemconfiguratie” selecteren.
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Transportvermogen van de geïntegreerde circulatiepomp instellen
Werking van de geïntegreerde circulatiepomp als CV-pomp voor verwarmingscircuit 1
Het pomptoerental en bijgevolg het pompvermogen
wordt afhankelijk van de buitentemperatuur en schakeltijden voor verwarming of gereduceerde werking
geregeld. Voor de aanpassing aan de aanwezige verwarmingsinstallatie kunnen het min. en max. toerental
voor verwarming op de regeling ingesteld worden.

■

Het minimale pompvermogen en het maximale
pompvermogen zijn in de toestand bij levering op de
volgende waarden ingesteld:
Nom. vermogen in kW Toerentalaansturing bij
levering in %
Minimaal
pompvermogen

100

Toerental in %

max.

■

Min

+30

+20
-20
Buitentemperatuur in °C

-30

Afb. 36
Instelling (%) in groep verwarmingscircuit 1:
Min. toerental: Parameter 1102.0
Max. toerental: Parameter 1102.1

Maximaal
pompvermogen

11

50

65

19

50

85

25

50

95

32

50

100

Bij de volgende installatievoorwaarden wordt de
interne circulatiepomp met constant toerental
gebruikt:
– open verdeler of verwarmingswaterbuffer en verwarmingscircuits met mengklep
– Constante werking
Instelling van het toerental (%): Parameter 1100.2 in
groep Verwarmingsketel

■
■

Restopvoerhoogten van de ingebouwde circulatiepomp
HR-gastoestel tot 32 kW en HR-gascombitoestel tot 25 kW
500 50
450 45

L

400 40 K
350 35
300 30
250 25

H

G

200 20 F
Restopvoerhoogte
mbar

150 15
100 10

0

5

M

D
C

kPa

50

E

B
0 A
0
100 200

300 400 500

600 700 800

900 1000 1100 1200

Debiet in liter/h

Afb. 37
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M Bovengrens werkgebied
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Transportvermogen van de geïntegreerde… (vervolg)
HR-gascombitoestel 32 kW
600 60

L

550 55
500 50

K

450 45
400 40 H
350 35
300 30 G
250 25
200 20

F

Restopvoerhoogte
mbar

150 15 E

M

100 10 D

0

5

C

kPa

50

B
0 A
0
100 200

300 400 500

600 700 800

900 1000 1100 1200

Debiet in liter/h

Afb. 38
M Bovengrens werkgebied

Stooklijn

Pompvermogen circulatiepomp
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %

A
B
C
D
E
F
G
H
K
L

Estrikdroogfunctie activeren
Estrikdroging
Zie functiebeschrijving voor meer informatie.
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Voor de estrikdroging kunnen 6 verschillende temperatuurprofielen ingesteld worden:
Bepaalde temperatuurprofielen instelbaar in parameter
897.0 ”Estrikdroging ” in de groep Algemeen.
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Dichtheidscontrole rookgas-luchttoevoersysteem (ringspleetmeting)

A

Afb. 39
A Verbrandingsluchtopening

Voor de samen met de warmteopwekker geteste rookgas-luchttoevoersystemen vervalt bij de inbedrijfstelling de dichtheidscontrole (overdruktest) door een
bevoegde schoorsteenveger.
In dat geval raden wij u aan bij de inbedrijfstelling van
de installatie een vereenvoudigde lekkagecontrole uit
te voeren. Hiervoor hoeft alleen de CO2- of O2-concentratie in de verbrandingslucht in de ringspleet van de
concentrische leiding gemeten te worden.
Als de CO2-concentratie kleiner is dan 0,2 % of de O2concentratie groter dan 20,6 %, geldt dat de rookgasleiding voldoende dicht is.

Als er hogere CO2- of lagere O2-waarden worden
gemeten, moet bij een statische overdruk van 200 Pa
een drukcontrole van de rookgasleiding plaatsvinden.

!

Opgelet
Als de meetopening niet gesloten is, wordt verbrandingslucht uit de kamer gezogen.
Na de dichtheidscontrole de meetopening weer
met de stop sluiten.

Brander demonteren

6131811

Opmerking
Als de bedieningseenheid bovenaan geplaatst is:
bedieningseenheid naar beneden in onderhoudspositie
plaatsen. Zie pagina 43.
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Brander demonteren (vervolg)

4x
F
D
C
B
E

A

Afb. 40
1. Netschakelaar uitschakelen.

4. Schroefverbinding van de gasaansluitbuis E losdraaien.

2. Gasafsluitkraan sluiten en beveiligen.
5. Vier bouten F losmaken en brander verwijderen.
Opmerking
Gasaansluiting E afdekken zodat er geen kleine
onderdelen in kunnen vallen.
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3. Elektrische kabels uittrekken van:
■ Ventilatormotor A (2 stekkers)
■ Ionisatie-elektrode B
■ Ontstekingseenheid C
■ Aarding D
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Branderpakking en vlambeker controleren

D
E

F

G

C
A

B

Afb. 41
Vlambeker D, elektroden B en pakking G op
beschadigingen controleren. Onderdelen alleen in
geval van beschadiging of slijtage demonteren en vervangen.
Opmerking
Als de vlambeker wordt vervangen, ook vlambekerpakking en bevestigingsschroef vervangen.
1. Stekker met kabels van de ontstekingselektrodes
aan de ontstekingseenheid A lostrekken.

5. Nieuwe branderpakking G inbouwen. Rekening
houden met inbouwpositie. Lus volgens de afbeelding plaatsen.
6. Isolatiering F en vlambeker D met pakking E
plaatsen. Rekening houden met inbouwpositie. Lus
volgens de afbeelding plaatsen.
7. Opening op de vlambeker D uitlijnen met de stift
op de branderdeur.
Vlambeker D met torxschroef C bevestigen.
Aanhaalmoment: 3,0 Nm.

2. Elektroden B demonteren.
3. Torxschroef C losmaken. Daarbij vlambeker D
vasthouden.

9. Elektroden B monteren. Afstanden controleren,
zie volgend hoofdstuk.
Aanhaalmoment: 4,5 Nm.
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4. Vlambeker D met pakking E en isolatie F
demonteren. Onderdelen op beschadigingen controleren.

8. Controleren of de isolatiering F stevig is aangebracht.
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Ontstekings- en ionisatie-elektrode controleren en instellen

A

A

10 ±0,5

4 +0,5
0

5 +30

6,5 +10

B

Afb. 42
A Ontstekingselektroden
B Ionisatie-elektrode

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

3. Afstanden controleren. Als de afstanden niet in
orde zijn of de elektroden beschadigd zijn, elektroden met pakking vervangen en uitlijnen. Bevestigingsbouten voor elektroden met aanhaalmoment
van 4,5 Nm vastdraaien.

Terugstroombeveiliging controleren
Enkel bij meervoudige bezetting van een rookgassysteem of installaties met meerdere ketels met rookgascascade.
1. Twee schroeven losdraaien en ventilator A
demonteren.
2. Terugstroombeveiliging B verwijderen.
3. Klep en pakking controleren op vuil en schade,
vervangen indien nodig.
4. Terugstroombeveiliging B weer inbouwen.

B

5. Ventilator A weer monteren en met 2 schroeven
bevestigen.
Aanhaalmoment: 4,0 Nm

A
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Afb. 43

52

Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Verwarmingsoppervlakken reinigen

!

!

Opgelet
Krassen op het oppervlak van de warmtewisselaar dat in aanraking komt met het verwarmingsgas, kunnen corrosie veroorzaken. Door
afborstelen kunnen aanwezige afzettingen in de
spiraalgleuven komen vast te zitten.
Verwarmingsoppervlakken niet afborstelen.
Opgelet
Beschadigingen door reinigingswater voorkomen.
Elektronische onderdelen met gepast materiaal
waterdicht afdekken.

Opmerking
Verkleuringen aan het oppervlak van de warmtewisselaar zijn normale gevolgen van de werking. Ze hebben geen invloed op de werking en de levensduur van
de warmtewisselaar.
Het gebruik van chemische reinigingsmiddelen is niet
vereist.

A

Afb. 44
1. Verbrandingsresten op het verwarmingsoppervlak
A van de warmtewisselaar opzuigen.
2. Verwarmingsoppervlak A met water spoelen.
3. Condenswaterafvoer controleren. Sifon reinigen:
zie volgende hoofdstuk.

Condenswaterafvoer controleren en sifon reinigen
Opgelet
Beschadigingen door condenswater voorkomen.
Elektronische onderdelen met gepast materiaal
waterdicht afdekken.

6131811

!
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Condenswaterafvoer controleren en sifon reinigen (vervolg)

3.

4.

Afb. 45
1. Console met bedieningseenheid naar boven plaatsen. Zie ”Bedieningseenheid in onderhoudspositie
plaatsen”.
2. Centrale elektronicamodule HMU naar voren klappen.

8. Toevoerslang er weer op steken.
9.

Gevaar
Gevaar voor elektrische schok door ontsnappend condenswater.
Dichtheid van de aansluitingen en juiste
positie van de sifon controleren.

3. Zwarte toevoerslang eraf halen.
4. Sifon naar boven uit de afvoerslang trekken.

Opmerking
Afvoerslang zonder bochten en met constant verloop leggen.

5. Sifon zo recht mogelijk houden en eruit nemen.
Erop letten dat er geen condenswater uitloopt.
6. Sifon reinigen.
7. Sifon met water vullen en weer op afvoerslang
monteren.
Opgelet
Als de sifon niet met water wordt gevuld, kan
rookgas ontsnappen.
Toestel alleen met gevulde sifon in gebruik
nemen.
Correct positie van de sifon controleren.

Installatie met meerdere ketels:
Sifon van de rookgasverzamelleiding ook reinigen.
54
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Brander inbouwen

4x
F
D
C
B
E

A

Afb. 46
1. Indien nodig bedieningseenheid verplaatsen.
2. Brander plaatsen. Schroeven F kruislings aantrekken.
Aanhaalmoment: 6,5 Nm

5. Elektrische kabels aansluiten:
■ Ventilatormotor A (2 stekkers)
■ Ionisatie-elektrode B
■ Ontstekingseenheid C
■ Aarding D

3. Gasaansluitbuis E met nieuwe pakking monteren.
Aanhaalmoment: 30 Nm
4. Aansluitingen aan de gaszijde op lekkage controleren.
Gevaar
Ontsnappend gas leidt tot explosiegevaar.
Alle schroefverbindingen op gaslekkage
controleren. Bij toestellen aan de wand ook
de schroefverbinding van de gasafsluitkraan
aan de onderkant controleren.
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Neutraliseringsinrichting controleren (indien aanwezig)
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Debietbegrenzer controleren (alleen bij HR-combitoestel op gas)
1. Verwarmingsketel aan tapwaterzijde aftappen.
2. Borgklem eraf halen.
4.

3. Debietsensor eraf halen.
3.

A

4. Debietbegrenzer A controleren. Bij verkalking of
beschadiging vervangen. Terugplaatsen.
5. Debietsensor met nieuwe pakkingen monteren.
Gevaar
Gevaar voor elektrische schok door ontsnappend verwarmings- of tapwater.
Alle aansluitingen aan waterzijde op lekkage
controleren.

2.

Afb. 47
Debietbegrenzer
Serienr.
(typeplaatje)

Debiet
l/min

Kleur

7544719

12

Rood

7544720

14

Roze

7745530

16

Blauw

7745531

12

Rood

7544721

14

Roze

7544722

16

Blauw

Expansievat en installatiedruk controleren
Opmerking
Om de meetnippel beter te bereiken, kan de branderautomaat eraf gehaald worden:
■ Branderautomaat boven naar rechts trekken tot de
klittenband loskomt.
■ Vergrendeling activeren en branderautomaat naar
boven uit de houder nemen.
Controle bij koude installatie uitvoeren.
1. Installatie zo ver aftappen tot drukindicatie ”0” aangeeft.

3. Water bijvullen tot bij afgekoelde installatie de vuldruk minimaal 1,0 bar (0,1 MPa) bedraagt en 0,1
tot 0,2 bar (10 tot 20 kPa) hoger is dan de voordruk
van het expansievat.
Toegestane werkingsdruk: 3 bar (0,3 MPa)

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 dan de statische druk van de installatie.
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Veiligheidskleppen op werking controleren
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Controleren of alle elektrische aansluitingen goed vastzitten

Alle gasvoerende onderdelen bij bedrijfsdruk controleren op lekkage
Gevaar
Ontsnappend gas leidt tot explosiegevaar.
Gasvoerende onderdelen (ook toestelintern) op
gaslekkage controleren.

Opmerking
Voor de dichtheidscontrole uitsluitend geschikte en
toegestane lekzoekmiddelen (EN 14291) en apparatuur gebruiken. Lekzoekmiddelen die ongeschikte stoffen bevatten (bijvoorbeeld nitriet en sulfide), kunnen
materiaalschade veroorzaken.
Achtergebleven lekzoekmiddel na de controle verwijderen.

Voorplaat monteren
Zie pagina 31.

Kwaliteit van de verbranding 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 CO-gehalte en het CO2- of O2-gehalte meten en in
het protocol op pagina 122 opnemen.

Opmerking
Om storingen en schade te vermijden, het toestel met
schone verbrandingslucht gebruiken.

Toegelaten CO-gehalte
Het CO-gehalte moet bij alle gastypes < 1000 ppm
zijn.

Toegelaten CO2 of O2-gehalte
Werking op aardgas
Nominaal vermogen CO2-gehalte (%)
(kW)
Hoogste vermogen Laagste vermogen

O2-gehalte (%)

11

7,3 - 10,5

7,5 - 10,5

2,1 - 7,9

2,1 - 7,6

19

7,5 - 10,5

7,5 - 10,5

2,1 - 7,6

2,1 - 7,6

25

7,5 - 10,5

7,5 - 10,5

2,1 - 7,6

2,1 - 7,6

32

7,3 - 10,0

7,5 - 10,5

3,1 - 7,9

2,1 - 7,6
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Werking met vloeibaar gas
■ CO2-gehalte: 8,4 - 11,8 %
■ O2-gehalte: 3,1 - 8,1 %

Hoogste vermogen Laagste vermogen

Opmerking
De verbrandingsregeling verricht bij de inbedrijfstelling
een automatische kalibratie. De emissiemeting pas
circa 50 s na de branderstart uitvoeren.

Als de gemeten CO, CO2- of O2-waarde buiten het
desbetreffende bereik ligt, dient u als volgt te werk te
gaan:
■ Dichtheidscontrole concentrisch systeem uitvoeren,
zie pagina 49.
■ Ionisatie-elektrode en aansluitkabel controleren, zie
pagina 52.
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Kwaliteit van de verbranding controleren (vervolg)

A

Afb. 48

1. Rookgasanalyseapparaat op de rookgasopening
A aan het ketelaansluitstuk aansluiten.
2. Gasafsluitkraan openen. Verwarmingsketel in werking nemen. Warmteaanvraag genereren.
3. Laagste vermogen instellen. Zie volgende hoofdstuk.
4. CO2-gehalte controleren. Als de waarde van de
eerder genoemde gebieden afwijkt, genoemde
maatregelen nemen.

7. CO2-gehalte controleren. Als de waarde meer dan
1 % van het toegelaten bereik afwijkt, genoemde
maatregelen nemen.
8. Waarde in het protocol noteren.
9. Meetopening A weer sluiten.
Gevaar
Ontsnappend rookgas kan de gezondheid
schaden.
Dichtheid van de meetopening A controleren.

5. Waarde in het protocol noteren.
6. Hoogste vermogen instellen. Zie volgende hoofdstuk.

Hoogste/laagste vermogen selecteren
Opmerking
Voor voldoende warmteafname zorgen.
Op de volgende toetsen drukken:
01.
02. ”Service”
03. Wachtwoord ”viservice” invoeren.
04. Met

09. Laagste vermogen instellen:
”Min. verwarmingsvermogen ”selecteren.
De brander werkt met het laagste verwarmingsvermogen.
10. Maximaal vermogen instellen:
”Max. verwarmingsvermogen” selecteren.
De brander werkt met het hoogste verwarmingsvermogen.

bevestigen.

05. ”Actor- en sensortest”
06. Met

08. ” Gewenste brandermodulatie” selecteren.

11. Vermogenskeuze beëindigen:
of

bevestigen.

6131811

07. ” Primaire-circuitpomp gewenst toerental”
selecteren en gewenste waarde op maximale
waarde zetten.
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Rookgassysteem op vrije doorgang en dichtheid controleren

Externe veiligheidsklep vloeibaar gas controleren (indien aanwezig)

Regeling aanpassen aan de verwarmingsinstallatie
De regeling moet afhankelijk van de uitvoering van de
installatie worden aangepast.
Parameters in verband met geplaatste accessoires
instellen:

Montage- en servicehandleiding accessoire

Stooklijnen instellen
Op de volgende toetsen drukken:

4. ”Stooklijn”

1.

5. Met ”Inclinatie”+/– of ”Niveau” +/– de stooklijn
overeenkomstig de eisen van de installatie instellen.

2. ”Verwarming”
3. ”Verw.circ. 1” of ”Verw.circ. ... ” voor het
gewenste verwarmingscircuit selecteren.

6.

ter bevestiging

Indicator Onderhoud opvragen en resetten
In de volgende gevallen verschijnt in het display
(rode weergave knippert):
■ De vermelde grenswaarden zijn bereikt.
■ Er is reden voor een onderhoud.

Na uitgevoerd onderhoud (onderhoud resetten)
1. ”

”

2. ”Service”
Onderhoudsmelding opvragen
3. Wachtwoord ”viservice” invoeren.
1.
4. Met

bevestigen.

2. voor ”Meldingslijsten”
5. ”Systeemconfiguratie”
3. voor ”Onderhoud”.
6. ”Verwarmingsketel”
Onderhoud bevestigen
1.

Om de onderhoudsmeldingen te bevestigen

2.

ter bevestiging

7. Parameter 1411.0 ”Onderhoudsmeldingen resetten” selecteren en ”Aan” instellen.

Opmerking
Een bevestigde onderhoudsmelding die niet werd
gereset, verschijnt de volgende maandag opnieuw.

Opmerking
De ingestelde onderhoudsparameters voor
bedrijfsuren en intervallen beginnen weer bij 0.
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Instructie van de installatiegebruiker
De installateur van de installatie moet de bedieningshandleiding overhandigen aan de gebruiker van de
installatie en de bediening uitleggen.
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Instructie van de installatiegebruiker (vervolg)
Daartoe behoren ook alle als accessoire ingebouwde
componenten, bijv. afstandsbedieningen. Bovendien
moet de installateur van de installatie wijzen op de vereiste onderhoudswerkzaamheden.

Tapwaterhygiëne
Voor een optimale tapwaterhygiëne warmwatertemperaturen < 50 °C vermijden. Bij grotere installaties en
installaties met beperkte watervervanging mag het
warm water niet minder dan 60 °C warm zijn.

Activering van de functie zie bedieningshandleiding.
Installatiegebruiker wijzen op in te stellen warmwatertemperaturen en gevaren door verhoogde uittredetemperatuur op de tappunten.

Hygiënefunctie
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Het tapwater kan gedurende een uur tot een ingestelde (hogere) gewenste tapwatertemperatuur verwarmd worden.
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Systeemconfiguratie (parameter)
Parameters opvragen
■

De parameters zijn in groepen ingedeeld:
”Algemeen”
”Verwarmingsketel”
”Warm water”
”Verw.circ. ...”
”Zonnesysteem”
Verwarmingsinstallaties met één verwarmingscircuit
zonder mengklep en één of 2 verwarmingscircuits
met mengklep:
Het verwarmingscircuit zonder mengklep wordt
hierna met ”Verw.circ. 1” en de verwarmingscircuits
met mengklep worden met ”Verw.circ. 2” ... (indien
aanwezig) aangeduid.
Als de verwarmingscircuits een eigen naam kregen,
verschijnt die naam.

–
–
–
–
–
■

Opmerking
Weergave en instelling van de parameters is deels
afhankelijk van:
■ Warmteopwekker
■ Aangesloten accessoires en de daarmee uitgevoerde functies

Op de volgende toetsen drukken:
01. ”

”

02. ”Service”
03. Wachtwoord ”viservice” invoeren.
04. Met

bevestigen.

05. ”Systeemconfiguratie”
06. Groep selecteren.
07.

/

, om parameter te selecteren.

08.
09.

/
voor gewenste waarde volgens de volgende tabellen.

10.

om de ingestelde waarde over te nemen.

Parameter

Algemeen
Opmerking
Vet gedrukte parameterwaarde is de toestand bij levering.
508.0 ”UTC-tijdzone”
Instelling

Toelichtingen

2
–24 tot
+24

Instelling van de UTC-tijdzone waarin het toestel zich
bevindt.
Toestand bij levering is UTC +1 uur.
Tijdverschuiving instelbaar van –12 uur tot +12 uur in
stappen van 0,5 uur

528.0”Gewenste aanvoertemperatuur bij externe aanvraag”
Instelling
Toelichtingen
70
20 tot 82

896.0 ”Indicatiecorrectie buitentemperatuur”
Instelling

Toelichtingen
Correctie van de gemeten buitentemperatuur
Correctie in de toestand bij levering 0 K
Correctie instelbaar van -10 tot + 10 K in stappen van
1K
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0
-10 tot
+ 10

Gewenste aanvoertemperatuur bij externe vraag
Gewenste aanvoertemperatuur bij levering 70 °C
Gewenste aanvoertemperatuur instelbaar van 20 tot
82 °C in stappen van 1 °C
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Systeemconfiguratie (parameter)
Algemeen (vervolg)
897.0 ”Estrikdroging”
Instelling

Toelichtingen

Niet actief

0

Diagram 1
Diagram 2
Diagram 3
Diagram 4
Diagram 5
Diagram 6

2
3
4
5
6
7

Estrikdroging instelbaar volgens selecteerbare temperatuurtijdprofielen. Verloop van de afzonderlijke profielen zie hoofdstuk ”Functiebeschrijving”.

912.0 ”Automatische omschakeling zomer-/wintertijd”
Instelling
Toelichtingen
Nee
Ja

0
1

Automatische omschakeling uitgeschakeld
Automatische omschakeling ingeschakeld

912.1 ”Vroegste dag voor de omschakeling van winter- naar zomertijd”
Instelling
Toelichtingen
25

912.2 ”Maand van de omschakeling van winter- naar zomertijd”
Instelling
Toelichtingen
3
1 tot 12

Maand van de omschakeling: Maart
Maand van de omschakeling instelbaar van januari tot
december

912.3 ”Vroegste dag voor de omschakeling van zomer- naar wintertijd”
Instelling
Toelichtingen
25
1 tot 31

Om stelling gebeurt op zondag na of op deze ingestelde datum van 3 uur naar 2 uur.
Dag van de opstelling instelbaar van de 1e tot de 31e
van de maand

912.4 ”Maand van de omschakeling van zomer- naar wintertijd”
Instelling
Toelichtingen
10
1 tot 12

1098.4 ”Gastoestandgetal”
Instelling

Maand van de omschakeling: Oktober
Maand van de omschakeling instelbaar van januari tot
december

Toelichtingen
Waarde is vermeld in de afrekening van de gasleverancier.
Wordt gebruikt voor gegevens over het gasverbruik.
1.0000
0,7000 tot
1,0000
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Gastoestandgetal instelbaar van 0,7000 tot 1,0000 in
stappen van 0,0001.
Waarde evt. afronden.
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Parameter

1 tot 31

Om stelling gebeurt op zondag na of op deze ingestelde datum van 2 uur naar 3 uur.
Dag van de opstelling instelbaar van de 1e tot de 31e
van de maand

Systeemconfiguratie (parameter)
Algemeen (vervolg)
1098.5 ”Brandwaarde”
Instelling

Toelichtingen
Waarde is vermeld in de afrekening van de gasleverancier.
Wordt gebruikt voor gegevens over het gasverbruik.
10,0000
5,0000 tot
40,0000

Brandwaarde instelbaar van 5,0000 tot
40,0000 kWh/m3 in stappen van 0,0001

1139.0 ”Buitentemperatuurgrens voor opheffen van de gereduceerde gewenste kamertemperatuur”
Instelling
Toelichtingen

-5
-61 tot
+ 10

Temperatuurgrens om de gereduceerde gewenste kamertemperatuur op te heffen
Temperatuurgrens bij levering - 5 °C
Temperatuurgrens instelbaar van - 61 tot + 10 °C in
stappen van 1 °C

1139.1 ”Buitentemperatuurgrens voor verhoging van de gereduceerde gewenste kamertemperatuur tot
de gewenste normale kamertemperatuur” !
Instelling
Toelichtingen

1504.0 ”Bron voor datum en tijd”
Instelling

Lokaal

Parameter

-14
- 60 tot
+ 10

Temperatuurgrens voor opheffen van gewenste gereduceerde kamertemperatuur (zie functiebeschrijving)
Temperatuurgrens bij levering - 14 °C
Temperatuurgrens instelbaar van - 60 tot + 10 °C in
stappen van 1 °C

Toelichtingen

0
1
2

Keuze van de bron voor datum en tijd
Instelling is afhankelijk van warmteopwekker en accessoires.
Toestand bij levering: Datum en tijd worden door de
regeling overgenomen.
Bovengeschikt regelsysteem
Internetprotocol (zie parameter ”508.0”)

Verwarmingsketel
Opmerking
Vet gedrukte parameterwaarde is de toestand bij levering.
521.0 ”Interval in branderuren tot volgende onderhoud”
Instelling
Toelichtingen
Aantal branderuren tot volgende onderhoud
Aantal branderuren tot het volgende onderhoud instelbaar van 0 tot 25500
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0
0 tot
25500
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Systeemconfiguratie (parameter)
Verwarmingsketel (vervolg)
522.3 ”Interval tot volgende onderhoud”
Instelling

Toelichtingen
0
1
2
3
4
5

596.0 ”Maximaal vermogen”
Instelling

Interval tot volgende onderhoud
Geen interval ingesteld
3 maanden
6 maanden
12 maanden
18 maanden
24 maanden

Toelichtingen

100
0 tot 100

Voor de verwarming kan het max. vermogen worden
begrensd.
Vermogen bij levering 100 %
Instelbaar van 0 tot 100 %

100
0 tot 100

Voor de tapwaterverwarming kan het max. vermogen
worden begrensd.
Vermogen bij levering 100 %
Instelbaar van 0 tot 100 %

1100.2 ”Gewenst toerental van de primaire-circuitpomp bij verwarming”
Instelling
Toelichtingen
Gewenst toerental van de interne circulatiepomp
Bij verwarming
■ Bij externe vraag
■ Bij vraag in combinatie met open verdeler
Toestand bij levering afhankelijk van toestelspecifieke
instellingen
Gewenst toerental instelbaar van 20 tot 100 %
■

...
20 tot 100
1411.0 ”Onderhoudsmeldingen resetten”
Instelling

Toelichtingen

Nee
Ja

Onderhoudsmeldingen resetten als onderhoud uitgevoerd werd.
Onderhoudsmeldingen zijn actief (indien voorhanden).
Onderhoudsmeldingen eenmalig resetten.

0
1

1503.0 ”Minimaal vermogen”
Instelling

Toelichtingen

...
5 tot 100

Voor de verwarming kan het min. vermogen worden
begrensd.
Toestand bij levering afhankelijk van toestelspecifieke
instellingen
Instelbaar van 5 tot 100 %
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Parameter

597.0 ”Begrenzing max. vermogen bij tapwaterverwarming”
Instelling
Toelichtingen
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Systeemconfiguratie (parameter)
Verwarmingsketel (vervolg)
1606.4 ”Integraal-grenswaarde voor branderuitschakeling”
Instelling
Toelichtingen

20
5 tot 255

1606.0 ”Minimale brander-pauzetijd”
Instelling

Werkt alleen als parameter 1606.0 van de waarde 1 is
ingesteld.
Toestand bij levering 20 K x min
Instelbaar van 5 tot 255 20 K x min
Hoe groter de waarde, des te later schakelt de brander uit.

Toelichtingen

0
1

De minimale brander-pauzetijd kan afhankelijk van de
belasting van de verwarmingsketel ingesteld worden.
Toestand bij levering, minimale brander-pauzetijd vast
ingesteld
integraalprocedure

Warm water

497.1 ”Tapwatercirculatiepomp bij hygiënefunctie”
Instelling

Toelichtingen

Uit
Aan

Tapwatercirculatiepomp:
Uitgeschakeld tijdens hygiënefunctie
Ingeschakeld tijdens hygiënefunctie

0
1

Parameter

Opmerking
Vet gedrukte parameterwaarde is de toestand bij levering.

Gevaar
Gevaar voor verwondingen door verhoogde
warmwatertemperatuur.
Installatiegebruiker wijzen op gevaren door verhoogde uittredetemperatuur op de tappunten.

497.2 ”Tapwatercirculatiepomp bij tapwaterverwarming”
Instelling
Toelichtingen
0

Aan

1

Tapwatercirculatiepomp:
Uitgeschakeld tijdens de tapwaterverwarming tot de
normale gewenste waarde
Ingeschakeld tijdens de tapwaterverwarming tot de
normale gewenste waarde
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Uit
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Systeemconfiguratie (parameter)
Warm water (vervolg)
503.0 ”Verbrandingsbeveiliging”
Instelling

Toelichtingen

Uit

De instelbare warmwatertemperatuur wordt beperkt
tot een maximumwaarde.
Verbrandingsbeveiliging uitgeschakeld

0

Gevaar
Gevaar voor verwondingen door verhoogde
warmwatertemperatuur.
Installatiegebruiker wijzen op gevaren door verhoogde uittredetemperatuur op de tappunten.
Aan

1

534.0 ”Circulatiepomp naloop”
Instelling
120 s

Verbrandingsbeveiliging ingeschakeld (maximumwaarde 60°C)

Toelichtingen
120
0 tot 900

Naloop van de circulatiepomp na boilerverwarming
Toestand bij levering 120 s naloop
Nalooptijd instelbaar van 0 tot 900 s in stappen van
60 s

Parameter

1085.0 ”Boilerverwarming: Inschakelpunt gewenste waarde”
Instelling
Toelichtingen

25
10 tot 100

Inschakelpunt voor de tapwaterverwarming onder de
gewenste tapwatertemperatuur
Bij levering inschakelpunt 2,5 K onder gewenste tapwatertemperatuur
Instelbare inschakelpunten:
10: 1,0 K ...
100: 10,0 K
uitschakelpunt is onafhankelijk daarvan bij 2,5 K boven gewenste tapwatertemperatuur.

1087.0 ”Max. duur tapwaterverwarming”
Instelling

Toelichtingen
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60
0
60 tot 240

Na afloop van de ingestelde tijd wordt de tapwaterverwarming beëindigd, hoewel de gewenste tapwatertemperatuur nog niet bereikt is.
Niet instelbaar bij HR-combitoestel op gas.
Toestand bij levering 60 min
Geen tapwaterverwarming
Duur tapwaterverwarming instelbaar van 60 tot
240 min in stappen van 1 min
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Systeemconfiguratie (parameter)
Warm water (vervolg)
1087.1 ”Min. wachttijd tot volgende tapwaterverwarming”
Instelling
Toelichtingen

60
60 tot 240

Minimale wachttijd voor een nieuwe tapwaterverwarming plaatsvindt, hoewel er vraag is.
Niet instelbaar bij HR-combitoestel op gas.
Toestand bij levering wachttijd 60 min
Wachttijd instelbaar van 60 tot 240 min in stappen van
1 min

1101.2 ”Gewenst toerental van de primaire-circuitpomp bij tapwaterverwarming”
Instelling
Toelichtingen

...
20 tot 100

Gewenst toerental van de interne circulatiepomp bij
werking als circulatiepomp voor de boilerverwarming
Toestand bij levering afhankelijk van toestelspecifieke
instellingen
Gewenst toerental instelbaar van 20 tot 100 %

Verw.circ. 1, Verw.circ. 2, Verw.circ. 3, Verw.circ. 4

Parameter

Opmerking
Vet gedrukte parameterwaarde is de toestand bij levering.
424.3 ”Verhoging van de gewenste aanvoertemperatuur bij de overgang van werking met gereduceerde
kamertemperatuur naar werking met normale/comfort-kamertemperatuur verwarmingscircuit 1”
Instelling
Toelichtingen

0K

0
0 tot 20

Verhoging van de gewenste aanvoertemperatuur bij
de overgang van werking met gereduceerde kamertemperatuur naar werking met normale kamertemperatuur of comfort-kamertemperatuur
Zie ook hoofdstuk ”Functiebeschrijving”
Bij levering verhoging 0 K
Temperatuurverhoging instelbaar van 0 tot 20 K

424.4 ”Duur voor de verhoging van de gewenste aanvoertemperatuur verwarmingscircuit 1”
Instelling
Toelichtingen

60 min

60
0 tot 120

Duur voor de verhoging van de gewenste aanvoertemperatuur
Zie ook hoofdstuk ”Functiebeschrijving”
Bij levering 60 min
Temperatuurverhoging instelbaar van 0 tot 120 min

426.3 ”Verhoging van de gewenste aanvoertemperatuur bij de overgang van werking met gereduceerde
kamertemperatuur naar werking met normale/comfort-kamertemperatuur verwarmingscircuit 2”
Instelling
Toelichtingen

0
0 tot 20
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0K

Verhoging van de gewenste aanvoertemperatuur bij
de overgang van werking met gereduceerde kamertemperatuur naar werking met normale kamertemperatuur of comfort-kamertemperatuur
Zie ook hoofdstuk ”Functiebeschrijving”
Bij levering verhoging 0 K
Temperatuurverhoging instelbaar van 0 tot 20 K
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Systeemconfiguratie (parameter)
Verw.circ. 1, Verw.circ. 2, Verw.circ. 3,… (vervolg)
426.4 ”Duur voor de verhoging van de gewenste aanvoertemperatuur verwarmingscircuit 2”
Instelling
Toelichtingen

60 min

60
0 tot 120

Duur voor de verhoging van de gewenste aanvoertemperatuur
Zie ook hoofdstuk ”Functiebeschrijving”
Bij levering 60 min
Temperatuurverhoging instelbaar van 0 tot 120 min

428.3 ”Verhoging van de gewenste aanvoertemperatuur bij de overgang van werking met gereduceerde
kamertemperatuur naar werking met normale/comfort-kamertemperatuur verwarmingscircuit 3”
Instelling
Toelichtingen

0K

0
0 tot 20

Verhoging van de gewenste aanvoertemperatuur bij
de overgang van werking met gereduceerde kamertemperatuur naar werking met normale kamertemperatuur of comfort-kamertemperatuur
Zie ook hoofdstuk ”Functiebeschrijving”
Bij levering verhoging 0 K
Temperatuurverhoging instelbaar van 0 tot 20 K

60 min

60
0 tot 120

Duur voor de verhoging van de gewenste aanvoertemperatuur
Zie ook hoofdstuk ”Functiebeschrijving”
Bij levering 60 min
Temperatuurverhoging instelbaar van 0 tot 120 min

933.3 ”Voorrang tapwaterverwarming verwarmingscircuit 1”
Instelling
Toelichtingen

Uit
Warm water

0
1

933.6 ”Werkwijze verwarmingscircuit 1”
Instelling

weersafhankelijk zonder kamertempera0
tuurbijschakeling
weersafhankelijk met kamertemperatuurbij- 1
schakeling

Voorrang van de tapwaterverwarming ten opzichte
van verwarmingscircuit
Zonder voorrang van de tapwaterverwarming
Met voorrang van de tapwaterverwarming

Toelichtingen
Uitsluitend instellen bij installaties met één verwarmingscircuit. Zie ook parameter 933.7
Verwarming:
Weersafhankelijk zonder kamertemperatuurinvloed
Weersafhankelijk met kamertemperatuurinvloed
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Parameter

428.4 ”Duur voor de verhoging van de gewenste aanvoertemperatuur verwarmingscircuit 3”
Instelling
Toelichtingen
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Systeemconfiguratie (parameter)
Verw.circ. 1, Verw.circ. 2, Verw.circ. 3,… (vervolg)
933.7 ”Kamerinvloedfactor verwarmingscircuit 1”
Instelling

8
0 tot 64

Toelichtingen
Hoe hoger de waarde, des te groter is de invloed van
de kamertemperatuur op de aanvoertemperatuur van
het verwarmingscircuit (stooklijn). Voor het verwarmingscircuit moet werkwijze met kamertemperatuurbijschakeling (parameter 933.6) zijn ingesteld. Waarde
alleen veranderen bij installaties met één verwarmingscircuit.
Voorbeeldberekening zie hoofdstuk ”Stooklijn”
in ”Functiebeschrijving”
Kamerinvloedfactor
Kamerinvloedfactor instelbaar van 0 tot 64

934.3 ”Voorrang tapwaterverwarming verwarmingscircuit 2”
Instelling
Toelichtingen

0
1

934.5 ”Temperatuurverschil verwarmingscircuit 2”
Instelling

8K

8
0 tot 20

934.6 ”Werkwijze verwarmingscircuit 2”
Instelling

Toelichtingen
De aanvoertemperatuur van de warmteopwekker is
met een instelbaar temperatuurverschil hoger dan de
aanvoertemperatuur van het verwarmingscircuit met
mengklep. Zie ook hoofdstuk Functiebeschrijving.
Temperatuurverschil bij levering 8 K.
Temperatuurverschil instelbaar van 0 tot 20 K

Parameter

Uit
Warm water

Voorrang van de tapwaterverwarming ten opzichte
van verwarmingscircuit en mengklep
Zonder voorrang van de tapwaterverwarming
Met voorrang van de tapwaterverwarming

Toelichtingen

weersafhankelijk zonder kamertempera0
tuurbijschakeling
weersafhankelijk met kamertemperatuurbij- 1
schakeling
934.7 ”Kamerinvloedfactor verwarmingscircuit 2”
Instelling

Weersafhankelijk met kamertemperatuurinvloed

Toelichtingen
Hoe hoger de waarde, des te groter is de invloed van
de kamertemperatuur op de aanvoertemperatuur van
het verwarmingscircuit (stooklijn). Voor het verwarmingscircuit moet werkwijze met kamertemperatuurbijschakeling (parameter 934.6) zijn ingesteld. Waarde
uitsluitend wijzigen voor het verwarmingscircuit met
mengklep.
Voorbeeldberekening zie hoofdstuk ”Stooklijn”
in ”Functiebeschrijving”
Kamerinvloedfactor
Kamerinvloedfactor instelbaar van 0 tot 64
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8
0 tot 64

Zie ook parameter 934.7
Verwarming:
Weersafhankelijk zonder kamertemperatuurinvloed
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Systeemconfiguratie (parameter)
Verw.circ. 1, Verw.circ. 2, Verw.circ. 3,… (vervolg)
935.3 ”Voorrang tapwaterverwarming verwarmingscircuit 3”
Instelling
Toelichtingen

Uit
Warm water

0
1

935.5 ”Temperatuurverschil verwarmingscircuit 3”
Instelling

8K

8
0 tot 20

Toelichtingen
De aanvoertemperatuur van de warmteopwekker is
met een instelbaar temperatuurverschil hoger dan de
aanvoertemperatuur van het verwarmingscircuit met
mengklep. Zie ook hoofdstuk Functiebeschrijving.
Temperatuurverschil bij levering 8 K.
Temperatuurverschil instelbaar van 0 tot 20 K

Toelichtingen

weersafhankelijk zonder kamertempera0
tuurbijschakeling
weersafhankelijk met kamertemperatuurbij- 1
schakeling
935.7 ”Kamerinvloedfactor verwarmingscircuit 3”
Instelling

8
0 tot 64

Zie ook parameter 935.7
Verwarming:
Weersafhankelijk zonder kamertemperatuurinvloed
Weersafhankelijk met kamertemperatuurinvloed

Toelichtingen
Hoe hoger de waarde, des te groter is de invloed van
de kamertemperatuur op de aanvoertemperatuur van
het verwarmingscircuit (stooklijn). Voor het verwarmingscircuit moet werkwijze met kamertemperatuurbijschakeling (parameter 935.6) zijn ingesteld. Waarde
uitsluitend wijzigen voor het verwarmingscircuit met
mengklep.
Voorbeeldberekening zie hoofdstuk ”Stooklijn”
in ”Functiebeschrijving”
Kamerinvloedfactor
Kamerinvloedfactor instelbaar van 0 tot 64

1102.0 ”Min. toerental van de toerentalgeregelde primaire-circuitpomp/CV-pomp in normale werking verwarmingscircuit 1”
Instelling
Toelichtingen

...
0 tot 100

Min. toerental van de interne circulatiepomp bij verwarming met normale kamertemperatuur
Bij levering afhankelijk van de specifieke instellingen
van de warmteopwekker
Minimaal toerental instelbaar van 0 tot 100 %
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Parameter

935.6 ”Werkwijze verwarmingscircuit 3”
Instelling

Voorrang van de tapwaterverwarming ten opzichte
van verwarmingscircuit en mengklep
Zonder voorrang van de tapwaterverwarming
Met voorrang van de tapwaterverwarming
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Systeemconfiguratie (parameter)
Verw.circ. 1, Verw.circ. 2, Verw.circ. 3,… (vervolg)
1102.1 ”Max. toerental van de toerentalgeregelde primaire-circuitpomp/CV-pomp in normale werking verwarmingscircuit 1”
Instelling
Toelichtingen

...
0 tot 100

Max. toerental van de interne circulatiepomp bij verwarming met normale kamertemperatuur
Bij levering afhankelijk van de specifieke instellingen
van de warmteopwekker
Maximaal toerental instelbaar van 0 tot 100 %

1192.0 ”Min.-begrenzing aanvoertemperatuur verwarmingscircuit 1”
Instelling
Toelichtingen

20 °C

20
1 tot 90

Minimumbegrenzing van de aanvoertemperatuur van
het verwarmingscircuit
Minimumbegrenzing bij levering 20 °C
Instelbereik beperkt door parameters, afhankelijk van
warmteopwekker

74 °C

74
10 tot 100

Maximumbegrenzing van de aanvoertemperatuur van
het verwarmingscircuit
Maximumbegrenzing bij levering 74 °C
Instelbereik beperkt door parameters, afhankelijk van
warmteopwekker

1193.0 ”Min.-begrenzing aanvoertemperatuur verwarmingscircuit 2”
Instelling
Toelichtingen

20 °C

20
1 tot 90

Minimumbegrenzing van de aanvoertemperatuur van
het verwarmingscircuit
Minimumbegrenzing bij levering 20 °C
Instelbereik beperkt door parameters, afhankelijk van
warmteopwekker

1193.1 ”Max.-begrenzing aanvoertemperatuur verwarmingscircuit 2”
Instelling
Toelichtingen

74 °C

74
10 tot 100

Maximumbegrenzing van de aanvoertemperatuur van
het verwarmingscircuit
Maximumbegrenzing bij levering 74 °C
Instelbereik beperkt door parameters, afhankelijk van
warmteopwekker

1194.0 ”Min.-begrenzing aanvoertemperatuur verwarmingscircuit 3”
Instelling
Toelichtingen

20
1 tot 90
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20 °C

Minimumbegrenzing van de aanvoertemperatuur van
het verwarmingscircuit
Minimumbegrenzing bij levering 20 °C
Instelbereik beperkt door parameters, afhankelijk van
warmteopwekker
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Parameter

1192.1 ”Max.-begrenzing aanvoertemperatuur verwarmingscircuit 1”
Instelling
Toelichtingen

Systeemconfiguratie (parameter)
Verw.circ. 1, Verw.circ. 2, Verw.circ. 3,… (vervolg)
1194.1 ”Max.-begrenzing aanvoertemperatuur verwarmingscircuit 3”
Instelling
Toelichtingen

74 °C

74
10 tot 100

Maximumbegrenzing van de aanvoertemperatuur van
het verwarmingscircuit
Maximumbegrenzing bij levering 74 °C
Instelbereik beperkt door parameters, afhankelijk van
warmteopwekker

1395.1 ”Verwarmingsgrens: Spaarfunctie buitentemperatuur verwarmingscircuit 1”
Instelling
Toelichtingen

25 °C

25
10 tot 35

Functie CV-pomplogica (zomerspaarschakeling): CVpomp schakelt uit als buitentemperatuur 1 K hoger
dan de ingestelde waarde. CV-pomp schakelt weer in
als buitentemperatuur 1 K kleiner dan de ingestelde
waarde.
Toestand bij levering: Verwarmingsgrens bij buitentemperatuur 25 °C
Verwarmingsgrens instelbaar van 10 tot 35 °C in stappen van 1 °C

25 °C

25
10 tot 35

Functie CV-pomplogica (zomerspaarschakeling): CVpomp schakelt uit als buitentemperatuur 1 K hoger
dan de ingestelde waarde. CV-pomp schakelt weer in
als buitentemperatuur 1 K kleiner dan de ingestelde
waarde.
Toestand bij levering: Verwarmingsgrens bij buitentemperatuur 25 °C
Verwarmingsgrens instelbaar van 10 tot 35 °C in stappen van 1 °C

1397.1 ”Verwarmingsgrens: Spaarfunctie buitentemperatuur verwarmingscircuit 3”
Instelling
Toelichtingen

25 °C

25
10 tot 35

Functie CV-pomplogica (zomerspaarschakeling): CVpomp schakelt uit als buitentemperatuur 1 K hoger
dan de ingestelde waarde. CV-pomp schakelt weer in
als buitentemperatuur 1 K kleiner dan de ingestelde
waarde.
Toestand bij levering: Verwarmingsgrens bij buitentemperatuur 25 °C
Verwarmingsgrens instelbaar van 10 tot 35 °C in stappen van 1 °C
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Parameter

1396.1 ”Verwarmingsgrens: Spaarfunctie buitentemperatuur verwarmingscircuit 2”
Instelling
Toelichtingen
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Systeemconfiguratie (parameter)
Zonnesysteem
Opmerking
Vet gedrukte parameterwaarde is de toestand bij levering.
950.0 ”Debiet zonnecircuit bij max. pomptoerental”
Instelling
7,0 l/min

7

0,1 tot 25,5 l/min

0,1 tot
25,5

Toelichtingen
Vereist voor de bepaling van de zonne-energie-opbrengst
Debiet instelbaar van 0,1 tot 25,5 l/min
1 instelstap ≙ 0,1 l/min

1125.0 ”Max. boilertemperatuur voor tapwaterverwarming met zonne-energie”
Instelling
Toelichtingen

60
10 tot 90

!
1126.0 ”Minimale collectortemperatuur”
Instelling

10 °C
Geen

Opgelet
Hoge gewenste waarden kunnen verbrandingsgevaar bij de tappunten veroorzaken.
Evt. maatregelen treffen bij de installateur en de
installatiegebruiker op de hoogte brengen.
Parameter

60 °C

Maximumtemperatuur bij verwarming van de boiler
met zonne-energie
Toestand bij levering: Gewenste waarde 60 °C
Gewenste waarde instelbaar van 10 tot 90 °C

Toelichtingen

10
0
1 tot 90

1126.1 ”Maximale collectortemperatuur”
Instelling

Minimale collectortemperatuur voor het inschakelen
van de zonnecircuitpomp
Toestand bij levering: 10 °C
Minimumtemperatuurbegrenzing niet actief
Minimale inschakeltemperatuur instelbaar van 1 tot
90 °C

Toelichtingen

130 °C

130

20 - 200 °C

20 tot 200

Maximale collectortemperatuur (ter bescherming van
de installatiecomponenten) 130 °C
Maximale collectortemperatuur instelbaar van 20 tot
200 °C in stappen van 1 °C

1127.0 ”Vorstbeschermingsfunctie voor zonnecircuit”
Instelling
Toelichtingen
0
1
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Uit
Aan

Vorstbeschermingsfunctie voor het zonnecircuit:
Niet actief
Actief
Niet vereist bij Viessmann-warmteoverdrachtsmedium

73

Systeemconfiguratie (parameter)
Zonnesysteem (vervolg)
1136.2 ”Warmteoverdrachtsmedium zonnecircuit”
Instelling

0
1

Toelichtingen
Instelling is vereist voor de bepaling van de zonneenergie-opbrengst
Bepaling zonne-opbrengst met warmteoverdrachtsmedium water
Bepaling opbrengst zonne-energie met Viessmann
warmtedragend medium.

1394.0 ”Gewenste warmwatertemperatuur bij nalaadonderdrukking”
Instelling
Toelichtingen
40 °C

40

0 tot 95

Gewenste warmwatertemperatuur bij nalaadonderdrukking. Boven de ingestelde gewenste waarde is de
nalaadonderdrukking actief.
Gewenste warmwatertemperatuur instelbaar van 0 tot
95 °C

1492.0 ”Inschakeltemperatuurverschil zonnecircuitpomp”
Instelling
Toelichtingen

8
2 tot 30

1492.1 ”Uitschakeltemperatuurverschil zonnecircuitpomp”
Instelling
Toelichtingen

4K

4
1 tot 29

1505.0 ”Verlaging stagnatietijd”
Instelling

5K

Uitschakeltemperatuurverschil tussen werkelijke temperatuur van de temperatuursensor % en werkelijke
temperatuur van de collectortemperatuursensor &
Toestand bij levering 4 K
Uitschakeltemperatuurverschil instelbaar van 1 tot
29 K

Toelichtingen

5
0
1 tot 40

Temperatuurverschil tussen werkelijke temperatuur
van de collectortemperatuursensor en ingestelde gewenste maximale collectortemperatuur.
Reducering van het toerental van de zonnecircuitpomp ter bescherming van installatiecomponenten en
warmteoverdrachtsmedium
Toestand bij levering: 5 K
Reducering stagnatietijd niet actief
Temperatuurverschil instelbaar van 1 tot 40 K

1598.0 ”Inschakeltemperatuur voor thermostaatfunctie”
Instelling
Toelichtingen
50 °C

50
0 tot 100

Alleen in combinatie met elektronicamodule SDIO/
SM1A
Gewenste inschakeltemperatuur instelbaar van 0 tot
100 °C
6131811

Parameter

8K

Inschakeltemperatuurverschil tussen werkelijke temperatuur van de temperatuursensor % en werkelijke
temperatuur van de collectortemperatuursensor &
Toestand bij levering: 8 K
Inschakeltemperatuurverschil instelbaar van 2 tot 30 K
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Systeemconfiguratie (parameter)
Zonnesysteem (vervolg)
1598.1 ”Uitschakeltemperatuur voor thermostaatfunctie”
Instelling
Toelichtingen
40 °C

40
0 tot 100

Alleen in combinatie met elektronicamodule SDIO/
SM1A
Gewenste uitschakeltemperatuur instelbaar van 0 tot
100 °C

1599.0 ”Inschakeltemperatuurverschil bij verwarmingsondersteuning”
Instelling
Toelichtingen
8K

8
2 tot 30

Alleen in combinatie met elektronicamodule SDIO/
SM1A
Inschakeltemperatuurverschil instelbaar van 2 tot 30 K

1599.1 ”Uitschakeltemperatuurverschil bij verwarmingsondersteuning”
Instelling
Toelichtingen
4K

4
1 tot 29

Alleen in combinatie met elektronicamodule SDIO/
SM1A
Uitschakeltemperatuurverschil instelbaar van 1 tot
29 K

Alle aan de warmteopwekker aangesloten uitbreidingen (behalve elektronicamodule SDIO/SM1A) moeten
een deelnemernummer hebben. De deelnemernummers worden op de draaischakelaar S1 aan elke uitbreiding ingesteld.

Opmerking
Uitbreidingen EM-EA1 mogen hetzelfde deelnemersnummer hebben als de uitbreidingen EM-P1, EM-M1
of EM-MX.
De volgende tabel geeft als voorbeeld de mogelijke
uitvoering van een installatie.

Afb. 49

6131811

Instellingen draaischakelaar S1:
■ Uitbreiding EM-S1 (installatie met zonnecollectoren):
0
■ Uitbreiding EM-EA1 (max. 3 uitbreidingen in een
installatie)
Volgnummer (willekeurige volgorde): 1 tot max. 3
■ Uitbreiding EM-P1
– Als er geen verwarmingscircuit met mengklep in de
installatie aanwezig is: 1
– Als verwarmingscircuits met mengklep (uitbreidingen EM-M1 of EM-MX) in de installatie voorhanden
zijn: deelnemersnummer uitbreiding EM-P1 altijd
op volgnummer volgens de uitbreidingen EM-M1 of
EM-MX instellen.
■ Uitbreidingen EM-M1 of EM-MX
– Verwarmingscircuit 2 met mengklep: Draaischakelaar aan de uitbreidingsset op 1
– Verwarmingscircuit 3 met mengklep: Draaischakelaar aan de uitbreidingsset op 2

Functie

Elektronicamodule

uitbreiding

Instelling
Draaischakelaar S1

Installatie met zonnecollectoren

ADIO

EM-S1

0

Verwarmingscircuit 2 met mengklep

ADIO

EM-M1/EM-MX

1

Verwarmingscircuit 3 met mengklep

ADIO

EM-M1/EM-MX

2
75

Parameter

Deelnemersnummers van de aangesloten uitbreidingen

Systeemconfiguratie (parameter)
Deelnemersnummers van de aangesloten… (vervolg)
Functie

Elektronicamodule

uitbreiding

Instelling
Draaischakelaar S1

Verwarmingscircuit 1 zonder mengklep (circulatiepomp achter open verdeler)

ADIO

EM-P1

3

Functie-uitbreidingen (bijv.):
Storingsmeldingsingang
■ Storingsmeldingsuitgang
■ Modusomschakeling

DIO

EM-EA1

1

DIO

EM-EA1

2

DIO

EM-EA1

3

6131811

Parameter

■
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Diagnose en servicevragen
Servicemenu
Servicemenu opvragen
Op de volgende toetsen drukken:
1. ”

”

Opmerking
Door op
te drukken, terug naar het ”Service
Hoofdmenu”

2. ”Service”
3. Wachtwoord ”viservice” invoeren.
4. Met

bevestigen.

5. Gewenst menubereik selecteren.
Opmerking
Afhankelijk van de installatie-uitvoering kunnen niet
alle menubereiken geselecteerd worden.
Overzicht servicemenu
Service
Diagnose
Algemeen
Verw.circ. 1
Verwarmingscircuit 2
Verwarmingscircuit 3
Warm water
Zonne-energie
RF-module

Diagnose

Actor- en sensortest
Systeemconfiguratie
Meldingsoverzicht
Servicefuncties
Vullen
Ontluchting
Systeeminformatie
WiFi-informatie
Wachtwoorden wijzigen
Inbedrijfstelling
Herkende toestellen
Servicemenu verlaten
Access-point in/uit

Servicemenu verlaten
Op de volgende toetsen drukken:
.

6131811

”Servicemenu verlaten” of

Opmerking
Het servicemenu wordt automatisch na 30 min. verlaten.
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Servicewachtwoord wijzigen
Bij de levering is ”viservice” als wachtwoord voor de
toegang tot het ”Servicemenu ” ingesteld.

05. ”Wachtwoorden wijzigen”.
06. ”Servicemenu”

Op de volgende toetsen drukken:
07. Tot nu toe geldend wachtwoord invoeren.
01. ”

”
08. Met

bevestigen.

02. ”Service”
09. Nieuw wachtwoord invoeren.
03. Wachtwoord ”viservice” invoeren.
10. 2 x met
04. Met

bevestigen.

bevestigen.

Alle wachtwoorden resetten naar toestand bij levering
Op de volgende toetsen drukken:

5. Met

bevestigen.

1. Master-wachtwoord bij Technische Dienst van
Viessmann opvragen.

6. ”Wachtwoorden wijzigen”
7. ”Alle paswoorden resetten”

2. ”

”
8. Master-wachtwoord invoeren.

3. ”Service”
9. 2 x met

bevestigen.

4. Wachtwoord ”viservice” invoeren.

Diagnose

Werkingsgegevens kunnen in verschillende bereiken
worden opgevraagd. Zie ”Diagnose” in het overzicht
servicemenu.
Werkingsgegevens voor verwarmingscircuits met
mengklep kunnen alleen worden opgevraagd als de
componenten in de installatie aanwezig zijn.

2. ”Service”
3. Wachtwoord ”viservice” invoeren.
4. Met

bevestigen.

5. ”Diagnose”
Opmerking
Als een opgevraagde sensor defect is, verschijnt ”- - -”
op het display.

6. Gewenste groep selecteren, bijv. ”Algemeen”.

Bedrijfsgegevens opvragen
Op de volgende toetsen drukken:
1. ”

”

Meldingen opvragen (meldingsoverzicht)
De meldingen zijn volgens actualiteit geordend.

2. ”Service”

Op de volgende toetsen drukken:

3. Wachtwoord ”viservice” invoeren.

1. ”

4. Met

78

”

bevestigen.

6131811

Diagnose

Werkingsgegevens opvragen

Diagnose en servicevragen
Meldingen opvragen (meldingsoverzicht) (vervolg)
6.

Bij de meldingslijsten wordt het volgende getoond:
■ Datum en tijd op het moment van de melding
■ Meldingsnummer
■ Beschrijving van de melding
■ Deelnemersnummer van de component waarvoor de melding is opgetreden:
Componenten PlusBus-deelnemer
0
Uitbreiding EM-S1 (elektronicamodule
ADIO)
1 - 15 Uitbreidingen EM-M1, EM-MX, EM-P1
(elektronicamodule ADIO)
17 - 31 Uitbreiding EM-EA1 (elektronicamodule
DIO)
32 - 47 Boilermodule, uitbreidingen EM-M2, EMS2 (elektronicamodule M2IO)
49 - 63 Vitotrol 200-E
64
Elektronicamodule SDIO/SM1A
Componenten CAN-BUS-deelnemer
1 Centrale elektronicamodule HMU
50 Branderautomaat BCU
58 RF-module (draadloze module)
59 Bedieningseenheid HMI
60 Ventilatoreenheid
90 Gateway
Componenten Low-power draadloos deelnemers
48 - 63 Vitotrol 300-E

■

■

■

■

■

”Storingen” om de opgeslagen storingsmeldingen op te vragen. Meer informatie: zie volgend
hoofdstuk ”Storingsmeldingen”.
”Onderhoud” om de opgeslagen onderhoudsmeldingen op te vragen.
P.1 Onderhoud na interval nodig.
P.4 Verwarmingswater bijvullen.
P.8 Onderhoud na bedrijfsuren brander nodig.
”Status” om de opgeslagen statusmeldingen op
te vragen.
S.60 Zomerwerking actief (spaarfunctie buitentemperatuur)
S.75 Tapwatercirculatiepomp actief
”Waarschuwingen” om de opgeslagen waarschuwingen op te vragen.
A.12 Batterij van de realtime-klok leeg.
Maatregel: Batterij van de centrale elektronicamodule MHU vervangen.
A.18 Mogelijke condenswaterophoping in de
warmtecel
Maatregel: Verbrandingskamer en condenswaterafvoer controleren.
A.20 Service-interval kon niet worden geactiveerd.
Maatregel: Instellingen tijd en datum controleren.
”Informatie” om de opgeslagen informatie op te
vragen.
I.55 Max. warmwatertemperatuur bereikt
I.56 Extern aanvragen actief
I.57 Extern blokkeren actief
I.59 Parameters werden weer ingesteld (parameterset werd op de elektronicamodule
BCU geflasht).

7. As de meldingen werden gewist, op
8.

Diagnose

5. ”Meldingsoverzicht”

drukken.

ter bevestiging

Uitgangen controleren (actor- en sensortest)
Opmerking
Bij de start van de actor- en sensortest worden alle
actoren eerst uitgeschakeld en kleppen naar de middelste positie gebracht.
Op de volgende toetsen drukken:
01. ”

”

06.

om de veiligheidsvraag te bevestigen.
Opmerking
Als door het lopende proces een actorwerking niet
mogelijk is, wordt de functie onderbroken. Er verschijnt een opmerking.

07. Met / de gewenste groep selecteren. Zie volgende tabel.

02. ”Service”
03. Wachtwoord ”viservice” invoeren.

08. Gewenste actorfunctie aantikken. Meerdere functies kunnen tegelijk geactiveerd worden.

04. Met

09. Evt.

ter bevestiging. De functies zijn 30 s actief.

10. Met

Actor- en sensortest beëindigen.

bevestigen.
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05. ”Actor- en sensortest”
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Diagnose en servicevragen
Uitgangen controleren (actor- en sensortest) (vervolg)
De volgende actorfuncties kunnen afhankelijk van de installatie-uitvoering worden aangestuurd:
Displayweergave
Toelichting
Groep HR-gastoestel
Ventilatortoerental
Gewenste brandermodulatie

3-wegklep doelpositie

Gew.wrd
■ Uit
■ Min. verwarmingsvermogen
■ Max. verwarmingsvermogen
■ Max. warmwatervermogen
Verwarming
Gem.
Warm water

Gewenst toerental brander in tpm (toeren per minuut)
Modulatiegraad (afhankelijk van de specifieke instellingen van de
warmteopwekker)

Omschakelklep op stand verwarming
Omschakelklep op middelste stand (vullen/aftappen)
Omschakelklep op stand tapwaterverwarming

Groep Verwarming
Toerental interne circulatiepomp in %
Verwarming
Gem.
Warm water

Pomp verwarmingscircuit 1 gewenst toerental
Pomp verwarmingscircuit 2 gewenst toerental
Pomp verwarmingscircuit 3 gewenst toerental
Mengklep verwarmings- Open
circuit 2
Stop
Dicht
Mengklep verwarmings- Open
circuit 3
Stop
Dicht
Groep Warm water
Primaire-circuitpomp
gewenst toerental
3-wegklep doelpositie

Circulatiepomp voor de
boilerverwarming
Circulatiepomp

Omschakelklep op stand verwarming
Omschakelklep op middelste stand (vullen/aftappen)
Omschakelklep op stand tapwaterverwarming
Toerental CV-pomp verwarmingscircuit 1 zonder mengklep in %
Toerental CV-pomp verwarmingscircuit 2 met mengklep in %
Toerental CV-pomp verwarmingscircuit 3 met mengklep in %
Uitgang ”Mengklep open” actief (uitbreidingsset mengklep)
Actuele stand wordt aangehouden
Uitgang ”Mengklep dicht” actief
Uitgang ”Mengklep open” actief (uitbreidingsset mengklep)
Actuele stand wordt aangehouden
Uitgang ”Mengklep dicht” actief
Interne circulatiepomp in %

Verwarming
Gem.
Warm water
Aan
Uit
Aan
Uit

Omschakelklep op stand verwarming
Omschakelklep op middelste stand (vullen/aftappen)
Omschakelklep op stand tapwaterverwarming

Groep Zonnesysteem
Zonnecircuitpomp gewenst toerental
Circulatiepomp hygiënische werking

Toerental zonnecircuitpomp in %
Aan
Uit
6131811

Diagnose

Primaire-circuitpomp
gew. toerental
3-wegklep doelpositie
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Storingen oplossen
Storingsweergave op de bedieningseenheid
Bij een storing verschijnt op het display de storingsmelding en .
Opmerking
Als een meldinrichting algemene storing is aangesloten, wordt deze ingeschakeld.
1. Op in de voetregel drukken om de storingsmeldingen op te vragen.
Betekenis van de storingscodes, zie volgende
tabel.
2. Op
drukken om de storingsmeldingen te verbergen.
Betekenis van de storingscodes, zie volgende
tabel.
Als ”Verbindingsfout” en op het display verschijnt:
Verbindingskabel en stekker tussen centrale elektronicamodule HMU en bedieningseenheid HMI controleren.
Storingsweergave bevestigen
Op

drukken.

Weergegeven worden:
Datum en tijd op het moment van de storing
Storingsnummer
Beschrijving van de storing
Deelnemersnummer van de component waarvoor de
storing is opgetreden:
Componenten PlusBus-deelnemer
0
Uitbreiding EM-S1 (elektronicamodule
ADIO)
1 - 15 Uitbreidingen EM-M1, EM-MX, EM-P1 (elektronicamodule ADIO)
17 - 31 Uitbreiding EM-EA1 (elektronicamodule
DIO)
32 - 47 Boilermodule, uitbreidingen EM-M2, EM-S2
(elektronicamodule M2IO)
48 - 63 Vitotrol 200-E
64
Elektronicamodule SDIO/SM1A
Componenten CAN-BUS-deelnemer
1 Centrale elektronicamodule HMU
50 Branderautomaat BCU
58 RF-module (draadloze module)
59 Bedieningseenheid HMI
60 Ventilatoreenheid
90 Gateway
Componenten Low-power draadloos deelnemers
48 - 63 Vitotrol 300-E

■
■
■
■

Opmerking
Als een meldinrichting algemene storing is aangesloten, wordt deze uitgeschakeld.
Als een bevestigde storing niet wordt opgeheven, verschijnt de storingsmelding de volgende dag om
7.00 uur opnieuw en wordt de storingsmeldinrichting
weer ingeschakeld.

Storingsmeldingen uit storingsgeheugen uitlezen
(meldingsoverzicht)

Bevestigde storingsmelding opvragen

Op de volgende toetsen drukken:

Op de volgende toetsen drukken:

1. ”

1. ”

2. ”Service”

”

2. Op ”Meldingslijsten” drukken.
De storingsmeldingen verschijnen chronologisch.

”

3. Wachtwoord ”viservice” invoeren.
4. Met

bevestigen.

5. ”Meldingsoverzicht”
6. ”Storingen” om de opgeslagen storingsmeldingen
op te vragen.
7. As de lijst moet worden gewist, op
8.

tippen.

ter bevestiging.
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Opmerking
Bij het zoeken naar en verhelpen van fouten
altijd letten op het deelnemersnummer van de
component.
Weergegeven component controleren, evt. fout
verhelpen. Het deelnemersnummer van de component is afhankelijk van de positie van de draaischakelaar op de betreffende uitbreidingsmodule. De
positie van de draaischakelaar werd bij de montage ingesteld.
Om de betrokken module te identificeren, evt. positie van de draaischakelaar op de module controleren.

Diagnose

De laatste 10 opgetreden storingen (ook die verholpen
zijn) en onderhoudsmeldingen worden opgeslagen en
kunnen worden opgevraagd.
De storingen zijn volgens actualiteit geordend.
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Storingen oplossen
Overzicht van de elektronicamodules

A
B

C

Afb. 50

Storingsmeldingen
StoringsnumGedrag van de installatie
mer op het display

Storingsoorzaak

Maatregel

F.7

Geen tapwaterverwarming

Onderbreking boilertemperatuursensor

Boilertemperatuursensor controleren. Zie pagina 104.

F.8

Geen tapwaterverwarming

Kortsluiting boilertempera- Boilertemperatuursensor controletuursensor
ren. Zie pagina 104.

F.9

Geen tapwaterverwarming

Onderbreking uittredetem- Uittredetemperatuursensor warm
peratuursensor warm wa- water controleren. Zie pagina 104.
ter

F.10

Geen tapwaterverwarming

Kortsluiting uittredetempe- Uittredetemperatuursensor warm
ratuursensor warm water water controleren. Zie pagina 104.

F.11

Geen tapwaterverwarming of
verwarmingsondersteuning
door zonne-energie

Onderbreking collectortemperatuursensor

Collectortemperatuursensor TS2
aan uitbreiding EM-S1 (elektronicamodule ADIO) controleren. Zie
pagina 106.

F.12

Geen tapwaterverwarming of
verwarmingsondersteuning
door zonne-energie

Kortsluiting collectortemperatuursensor

Collectortemperatuursensor TS2
aan uitbreiding EM-S1 (elektronicamodule ADIO) controleren. Zie
pagina 106.
6131811

Diagnose

A Branderautomaat BCU
B Centrale elektronicamodule HMU
C Bedieningseenheid HMI met RF-module
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Storingsmeldingen (vervolg)
Storingsoorzaak

Maatregel

F.13

Regelt op 0 °C buitentemperatuur.

Onderbreking buitentemperatuursensor

Buitentemperatuursensor controleren. Zie pagina 104.

F.14

Regelt op 0 °C buitentemperatuur.

Kortsluiting buitentemperatuursensor

Buitentemperatuursensor controleren. Zie pagina 104.

F.15

Geen tapwaterverwarming of
verwarmingsondersteuning
door zonne-energie

Onderbreking boilertemperatuursensor

Boilertemperatuursensor TS1 aan
uitbreiding EM-S1 (elektronicamodule ADIO) controleren. Zie pagina 106.

F.16

Geen tapwaterverwarming of
verwarmingsondersteuning
door zonne-energie

Kortsluiting boilertempera- Boilertemperatuursensor TS1 aan
tuursensor
uitbreiding EM-S1 (elektronicamodule ADIO) controleren. Zie pagina 106.

F.29

Regelt zonder aanvoertemperatuursensor open verdeler.

Onderbreking sensor
open verdeler

Sensor open verdeler controleren.
Zie pagina 104.

F.30

Regelt zonder aanvoertemperatuursensor open verdeler.

Kortsluiting sensor open
verdeler

Sensor open verdeler controleren.
Zie pagina 104.

F.37

Brander geblokkeerd
Interne circulatiepomp uit
Geen kamerverwarming en
geen tapwaterverwarming

Onderbreking
installatiedruksensor

Installatiedruksensor controleren.

F.38

Brander geblokkeerd
Interne circulatiepomp uit
Geen kamerverwarming en
geen tapwaterverwarming

Kortsluiting
installatiedruksensor

Installatiedruksensor controleren.

F.49

Brander op storing

Onderbreking rookgastemperatuursensor

Rookgastemperatuursensor controleren. Zie pagina 104.
Toestel ontgrendelen.

F.50

Brander op storing

Kortsluiting rookgastemperatuursensor

Rookgastemperatuursensor controleren. Zie pagina 104.
Toestel ontgrendelen.

F.55

Brander op storing

Onderbreking CO-sensor

CO-sensor controleren.
Toestel ontgrendelen.

F.56

Brander op storing

Kortsluiting CO-sensor

CO-sensor controleren.
Toestel ontgrendelen.

F.57

Regelwerking zonder kamerinvloed

Onderbreking kamertemperatuursensor

Externe kamertemperatuursensor
van het betrokken verwarmingscircuit of kamertemperatuursensor
van de afstandsbediening controleren.

F.58

Regelwerking zonder kamerinvloed

Kortsluiting kamertemperatuursensor

Externe kamertemperatuursensor
van het betrokken verwarmingscircuit of kamertemperatuursensor
van de afstandsbediening controleren.

F.59

Brander geblokkeerd

Onderspanning stroomvoorziening

Stroomvoorziening controleren.

F.62

Brander op storing

Veiligheidstemperatuurbe- Niveau van verwarmingsinstallatie
grenzer is geactiveerd.
controleren. Circulatiepomp controleren. Installatie ontluchten.
Toestel ontgrendelen.

Diagnose

StoringsnumGedrag van de installatie
mer op het display
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Storingen oplossen
Storingsmeldingen (vervolg)
StoringsnumGedrag van de installatie
mer op het display

Storingsoorzaak

Maatregel

F.63

Brander op storing

Rookgastemperatuurbegrenzer is geactiveerd.

Niveau van verwarmingsinstallatie
controleren. Installatie ontluchten.
Na afkoelen van de rookgasinstallatie toestel ontgrendelen.

F.65

Brander start opnieuw

Vlamsignaal is bij brander- Gastoevoer (gasdruk en gasstrostart niet aanwezig of te
mingsbewaker) controleren. Gaslaag.
combiregelaar en verbindingskabels controleren.
Installatie op condenswaterstuwing
controleren. Condenswaterafvoer
controleren.
Opmerking
Om waterschade te vermijden,
ventilatoreenheid demonteren vóór
de demontage van de brander.
Ionisatie-elektrode en verbindingskabel controleren:
■ Afstand tot de vlambeker (zie pagina 52)
■ vervuiling van de elektrode

F.67

Brander op storing

Ionisatiestroom niet in het
geldige bereik

Gastoevoer (gasdruk en gasstromingsbewaker) controleren. Verbindingskabels ventilatoreenheid
controleren.
Ionisatie-elektrode controleren:
Afstand tot de vlambeker (zie pagina 52)
■ vervuiling van de elektrode

■

Toestel ontgrendelen.
F.68

Brander op storing

Vlamsignaal is reeds aanwezig bij branderstart.

Ionisatie-elektrode en verbindingskabel controleren.
Toestel ontgrendelen.

F.69

Brander op storing

Ionisatiestroom niet in het
geldige bereik

Ionisatie-elektrode en verbindingskabel controleren.
Toestel ontgrendelen.

F.70

Brander op storing

Interne fout branderautomaat

Toestel ontgrendelen.

F.71

Brander op storing

Ventilatortoerental te laag

Ventilator op blokkering controleren.
Toestel ontgrendelen.
6131811
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Ontsteking controleren:
■ verbindingskabels ontstekingsmodule en ontstekingselektrode
■ Ontstekingselektrode afstand en
vervuiling Zie pagina 52.
■ Ontstekingselektrode op gebroken keramiek controleren.
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Maatregel

F.72

Brander op storing

Ventilatorstilstand niet bereikt

Opvoerdruk in het rookgassysteem
controleren.
Ventilator controleren.
Verbindingsleidingen naar de ventilator controleren.
Ventilatoraansturing controleren.
Toestel ontgrendelen.

F.73

Brander op storing

Interne communicatiefout

CAN-BUS-verbinding en kabels
controleren.
Toestel ontgrendelen.

F.74

Brander geblokkeerd.
Interne circulatiepomp uit.
Geen kamerverwarming en
geen tapwaterverwarming.

Installatiedruk te laag

Water bijvullen.

F.77

Brander op storing

Gegevensopslag brander- Softwareversie controleren. Evt.
automaat
nieuwe versie flashen.
Toestel ontgrendelen.

F.89

Geen kamerverwarming en
geen tapwaterverwarming.

Interne pomp geblokkeerd Pomp controleren, evt. vervangen.

F.91

Noodwerking van de betrokken uitbreiding

Communicatiefout elektro- Aansluitingen aan elektronicamonicamodule DIO
dule DIO en verbinding met centrale elektronicamodule HMU controleren.
Instelling draaischakelaar S1 aan
de elektronicamodule (deelnemersnr.) controleren. Zie pagina 75.

F.92

Noodwerking van de betrokken uitbreiding

Communicatiefout elektro- Aansluitingen en kabel tussen
nicamodule ADIO
elektronicamodule ADIO en centrale elektronicamodule HMU controleren.
Instelling draaischakelaar S1 aan
de elektronicamodule (deelnemersnr.) controleren. Zie pagina 75.

F.93

Noodwerking van de betrokken uitbreiding

Communicatiefout elektro- Aansluitingen aan elektronicamonicamodule M2IO
dule M2IO en verbinding met centrale elektronicamodule HMU controleren.
Instelling draaischakelaar S1 aan
de elektronicamodule (deelnemersnr.) controleren. Zie pagina 75.

F.94

Geen tapwaterverwarming of Communicatiefout elektroverwarmingsondersteuning
nicamodule SDIO/SM1A
door zonne-energie
Nalaadonderdrukking niet actief.

Aansluitingen aan elektronicamodule SDIO/SM1A en verbinding
met centrale elektronicamodule
HMU controleren.

F.100

Noodwerking van de aangesloten elektronicamodule.

PlusBus-verbindingskabel controleren.
Aantal aangesloten PlusBus-deelnemers controleren. Zie pagina 25.
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Maatregel

F.104

Afhankelijk van de configuratie uitbreiding EM-EA1 (elektronicamodule DIO)

Externe storingsmelding
actief

Bijgeschakeld extern toestel controleren.

F.142

Brander op storing

Communicatiefout ventila- Verbindingskabel ventilatoreenheid
toreenheid
controleren.
Toestel ontgrendelen.

F.160

Regelwerking

Geen communicatie via
Aansluitingen en verbindingen cenCAN-BUS met aangeslo- trale elektronicamodule HMU conten elektronische modules troleren.
Toestel ontgrendelen.

F.161

Brander op storing

Toegangsfout gegevensopslag

Toestel uit- en weer inschakelen.
Toestel ontgrendelen.

F.162

Brander op storing

Onderspanning processor

Toestel uit- en weer inschakelen.
Verbindingskabels controleren.
Toestel ontgrendelen.

F.163

Brander op storing

Testsomfout geheugentoegang

Toestel uit- en weer inschakelen.
Toestel ontgrendelen.

F.182

Geen tapwaterverwarming

Kortsluiting uittredetempe- Uittredetemperatuursensor controratuursensor
leren (zie pagina 104).

F.183

Geen tapwaterverwarming

Onderbreking uittredetem- Uitlaattemperatuursensor controleperatuursensor
ren (zie pagina 104).

F.184

Brander op storing

Kortsluiting aanvoertemperatuursensor/veiligheidstemperatuurbegrenzer

Aanvoertemperatuursensor/veiligheidstemperatuurbegrenzer controleren (zie pagina 104).
Toestel ontgrendelen.

F.185

Brander op storing

Onderbreking aanvoertemperatuursensor/veiligheidstemperatuurbegrenzer

Aanvoertemperatuursensor/veiligheidstemperatuurbegrenzer controleren (zie pagina 104).
Toestel ontgrendelen.

F.299

Tijd verkeerd

Fout realtime-klok

Tijd instellen.

F.342

Brander op storing

Communicatiefout branderautomaat BCU

Verbindingskabel naar branderautomaat BCU controleren
Toestel ontgrendelen.

F.345

Brander geblokkeerd

Temperatuurbewaker is
actief geworden

Voor voldoende warmteafname
zorgen.
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F.346

Brander op storing

Kalibratiefout ionisatiestroom

Gasaansluitdruk controleren.
Zeef aan ingangszijde op gascombiregelaar op vuil controleren.
■ Ionisatie-elektrode controleren
op vuil.
Afstand van de ionisatie-elektrode tot vlambeker controleren (zie
pagina 52).
Toestel ontgrendelen.
■ Rookgassysteem controleren,
evt. rookgashercirculatie verhelpen.
■ Verbindingskabel naar ventilatoreenheid controleren.
■ Ventilatorwaaier controleren op
soepele werking.
Toestel ontgrendelen.

F.348

Brander op storing

Gasmodulatieklep

Aansluitkabels naar gascombiregelaar op schade controleren.
Rookgassysteem op rookgasstuwing controleren.
Gascombiregelaar controleren.
Toestel ontgrendelen.

F.349

Regelwerking
Brander werkt met beperkt
modulatiebereik.

Luchtmassastroom in ven- Rookgassysteem op rookgasstutilatoreenheid wordt niet
wing controleren.
correct herkend.

F.350

Brander op storing

Ionisatiestroom niet in het
geldige bereik

Ionisatie-elektrode en verbindingskabel controleren.
Toestel ontgrendelen.

F.351

Brander op storing

Ionisatiestroom niet in het
geldige bereik

Ionisatie-elektrode en verbindingskabel controleren.
Toestel ontgrendelen.

F.352

Brander op storing

Toestelinterne CO-grenswaarde overschreden

Hele rookgastraject controleren op:
Rookgasrecirculatie
■ lekken
■ rookgasstuwing door waterzak
(bij te weinig afschot van het
rookgassysteem)
■ vernauwing
■ verstopping
■

Indien nodig rookgassysteem repareren.
Toestel ontgrendelen.
Brander geblokkeerd

Onvoldoende gastoevoer, Gastoevoer controleren.
brandervermogen geredu- Zeef aan ingangszijde op gascomceerd
biregelaar visueel op vuil controleren.
Toestel ontgrendelen.
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F.354

Brander op storing

Gasmodulatieklep toleran- Aansluitkabels naar gascombiregetie niet in het geldige belaar op schade controleren.
reik
Gascombiregelaar controleren.
Rookgasinstallatie op verstopping,
vernauwing controleren.
Toestel ontgrendelen.

F.355

Brander op storing

Analoog signaal referenInstallatie op condenswaterstuwing
tiecontrole: Vlamsignaal is controleren.
reeds aanwezig bij branderstart.
Opmerking
Om waterschade te vermijden,
ventilatoreenheid demonteren vóór
de demontage van de brander.
Toestel ontgrendelen.

Brander op storing

Onvoldoende gastoevoer

Controleren of de gasafsluitkraan
open is.
Zeef aan ingangszijde op gascombiregelaar visueel op vuil controleren.
Gasrustdruk en gasstromingsdruk
meten. Correcte dimensionering
van gasleiding en gasstromingsbewaker controleren.
Opmerking
Als de huisdrukregelaar lek is,
stijgt de druk bij branderstilstand.
Bij een nieuwe start van de installatie wordt de gasstromingsbewaker evt. geactiveerd.
Toestel ontgrendelen.

F.359

Brander op storing

Geen ontstekingsvonk
voorhanden

Aansluit- en verbindingskabels van
ontstekingsmodule en -elektrode
controleren.
Controleren of in de ontstekingsfase aan ontstekingsmodule 230 V~
aanwezig is.
Controleren of de isolatie van de
ontstekingselektrode beschadigd
is.
Toestel ontgrendelen.
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F.361

Vlamsignaal is bij brander- Ionisatie-elektrode en verbindingsstart niet aanwezig of te
kabel controleren. Steekverbindinlaag.
gen op slechte contacten controleren.

Brander op storing

Maatregel

Opmerking
Afzettingen op de elektroden wijzen op vreemde stoffen uit de verbrandingslucht. Oorzaak van de afzettingen in de installatieruimte en
het rookgassysteem nagaan. Bijv.
wasproduct, schoonmaakmiddelen, producten voor lichaamsverzorging, afzettingen in aanvoerweg
(schoorsteen).
Toestel ontgrendelen.
Brander op storing

Retourmelding relaiscontact gasklep niet plausibel

F.366

Brander op storing

Stroomvoorziening van de Toestel ontgrendelen.
gasklep schakelt niet uit.

F.367

Brander op storing

Stroomvoorziening van de Toestel ontgrendelen.
gasklep schakelt niet uit.

F.368

Brander geblokkeerd

Fout gasdrukbewaker.
Verplichte verluchtingstijd
verstreken.

F.369

Brander op storing

Vlamverlies direct na
vlamvorming (tijdens de
beveiligingstijd).

Toestel ontgrendelen.

■

■

Gastoevoer (gasdruk) controleren.
Indien voorhanden: Correcte
werking van gasdrukbewaker
controleren.
Evt. verbinder gasdrukbewaker
aftrekken en controleren of de
brander start.

Gastoevoer (gasdruk en gasstromingsbewaker) controleren.
Rookgas-/luchttoevoerinstallatie op
rookgashercirculatie controleren.
Ionisatie-elektrode controleren:
Afstand tot de vlambeker (zie pagina 52)
■ vervuiling van de elektrode

■

Toestel ontgrendelen.
Brander op storing

Brandstofklep of modulatieklep sluit niet.

Brandstofklep en modulatieklep en
verbindingskabels controleren. Evt.
ventilatoreenheid vervangen.
Toestel ontgrendelen.

F.371

Brander op storing

Ventilatortoerental te laag

Ventilator controleren.
Verbindingsleidingen naar de ventilator controleren.
Spanningsvoeding aan de ventilator controleren.
Toestel ontgrendelen.
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F.372

Herhaald vlamverlies tijdens het kalibreren

Ionisatie-elektrode en verbindingskabel controleren. Connectoren
controleren.
Rookgassysteem controleren, evt.
rookgashercirculatie verhelpen.
Installatie op condenswaterstuwing
controleren.
Ingang gascombiregelaar en zeef
aan ingangszijde optisch op vuil
controleren.

Brander op storing

Opmerking
Om waterschade te vermijden,
ventilatoreenheid demonteren vóór
de demontage van de brander.

Toestel ontgrendelen.
F.373

Brander op storing

Te geringe warmteafname
tijdens het kalibreren.
Temperatuurbewaker is
uitgeschakeld.

Voor voldoende warmteafname
zorgen.
Circulatiepomp defect, op verkalking of blokkering controleren.
Toestel ontgrendelen.
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Opmerking
Afzettingen op de elektroden wijzen op vreemde stoffen uit de verbrandingslucht. Oorzaak van de afzettingen in de installatieruimte en
het rookgassysteem nagaan. Bijv.
wasproduct, schoonmaakmiddelen, producten voor lichaamsverzorging, afzettingen in aanvoerweg
(schoorsteen).
Als de vlambeker en ionisatie-elektrode werden vervangen, ook ventilatoreenheid, gas-luchtkanaal en
Venturi-verlenging reinigen.
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Maatregel

F.375

Uitvoering ionisatiestroom
kalibrering: kalibrering niet
uitgevoerd. Minimumwaarde of annuleringscriterium
niet bereikt.

Ionisatie-elektrode en verbindingskabel controleren. Steekverbindingen op slechte contacten controleren.
Rookgassysteem controleren, evt.
rookgashercirculatie verhelpen.
Installatie op condenswaterstuwing
controleren.
Ingang gascombiregelaar en zeef
aan ingangszijde optisch op vuil
controleren.

Brander op storing

Opmerking
Afzettingen op de elektroden wijzen op vreemde stoffen uit de verbrandingslucht. Oorzaak van de afzettingen in de installatieruimte en
het rookgassysteem nagaan. Bijv.
wasproduct, schoonmaakmiddelen, producten voor lichaamsverzorging, afzettingen in aanvoerweg
(schoorsteen).
Als de vlambeker en ionisatie-elektrode werden vervangen, ook ventilatoreenheid, gas-luchtkanaal en
Venturi-verlenging reinigen.

6131811
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F.377

Nabehandeling ionisatiestroom kalibrering: stabilisatievoorwaarden voor
nakalibrering niet bereikt

Ionisatie-elektrode en verbindingskabel controleren. Steekverbindingen op slechte contacten controleren.
Rookgassysteem controleren, evt.
rookgashercirculatie verhelpen.
Installatie op condenswaterstuwing
controleren.
Ingang gascombiregelaar en zeef
aan ingangszijde optisch op vuil
controleren.

Brander op storing

Opmerking
Afzettingen op de elektroden wijzen op vreemde stoffen uit de verbrandingslucht. Oorzaak van de afzettingen in de installatieruimte en
het rookgassysteem nagaan. Bijv.
wasproduct, schoonmaakmiddelen, producten voor lichaamsverzorging, afzettingen in aanvoerweg
(schoorsteen).
Als de vlambeker en ionisatie-elektrode werden vervangen, ook ventilatoreenheid, gas-luchtkanaal en
Venturi-verlenging reinigen.
Toestel ontgrendelen.
F.378

Brander op storing

Vlamverlies in de stabiliserings- of werkingsfase

■

■
■

■

Gastoevoer (gasdruk en gasstromingsbewaker) controleren.
Gascombiregelaar controleren.
Installatie op condenswaterstuwing controleren.
Opmerking
Om waterschade te vermijden,
ventilatoreenheid demonteren
vóór de demontage van de brander.
Ionisatie-elektrode en verbindingskabel controleren.

Ontsteking controleren:
verbindingskabels ontstekingsmodule en ontstekingselektrode
■ Ontstekingselektrode afstand en
vervuiling Zie pagina 52.
■ Ontstekingselektrode op gebroken keramiek controleren.

■

Toestel ontgrendelen.
6131811
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Opmerking
Om waterschade te vermijden,
ventilatoreenheid demonteren vóór
de demontage van de brander.
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F.380

Vlamverlies direct na
vlamvorming (tijdens de
beveiligingstijd).

Gastoevoer (gasdruk en gasstromingsbewaker) controleren.
Rookgas-/luchttoevoerinstallatie op
rookgashercirculatie controleren.

Brander op storing

Ionisatie-elektrode controleren:
■ Afstand tot de vlambeker (zie pagina 52)
■ vervuiling van de elektrode
Toestel ontgrendelen.
F.381

Brander op storing

Vlamverlies in de stabiliserings- of werkingsfase

Gastoevoer (gasdruk en gasstromingsbewaker) controleren.
Rookgas-/luchttoevoerinstallatie op
rookgashercirculatie controleren.
Ionisatie-elektrode controleren:
Afstand tot de vlambeker (zie pagina 52)
■ vervuiling van de elektrode

■

F.382

Brander op storing

Foutteller heeft grenswaarde overschreden

Toestel ontgrendelen.

F.383

Brander op storing

Gasklep sluit niet.

Gascombiregelaar controleren, evt.
ventilatoreenheid vervangen.
Toestel ontgrendelen.

F.384

Brander op storing

Gasklep sluit niet.

Gascombiregelaar controleren, evt.
ventilatoreenheid vervangen.
Toestel ontgrendelen.

F.385

Brander op storing

Kortsluiting signaal 1 ionisatiestroom

Ionisatie-elektrode en verbindingskabel controleren.
Toestel ontgrendelen.

F.386

Brander op storing

Onderbreking signaal 1 io- Ionisatie-elektrode en verbindingsnisatiestroom
kabel controleren.
Toestel ontgrendelen.

F.387

Brander op storing

Kortsluiting signaal 2 ionisatiestroom

F.388

Brander op storing

Onderbreking signaal 2 io- Ionisatie-elektrode en verbindingsnisatiestroom
kabel controleren.
Toestel ontgrendelen.

F.395

Brander op storing

Kortsluiting vlamtemperatuursignaal 1

F.396

Brander op storing

Onderbreking vlamtempe- Ionisatie-elektrode en verbindingsratuursignaal 1
kabel controleren.
Toestel ontgrendelen.

F.399

Brander op storing

Kortsluiting ionisatiespanning signaal 1

Ionisatie-elektrode en verbindingskabel controleren.
Toestel ontgrendelen.

Ionisatie-elektrode en verbindingskabel controleren.
Toestel ontgrendelen.
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Maatregel

F.400

Brander op storing

Onderbreking ionisatiespanning signaal 1

Ionisatie-elektrode en verbindingskabel controleren.
Toestel ontgrendelen.

F.401

Brander op storing

Kortsluiting ionisatiespanning signaal 2

Ionisatie-elektrode en verbindingskabel controleren.
Toestel ontgrendelen.

F.402

Brander op storing

Onderbreking ionisatiespanning signaal 2

Ionisatie-elektrode en verbindingskabel controleren.
Toestel ontgrendelen.

F.403

Brander op storing

Kortsluiting dynamische
ionisatiestroom signaal 1

Ionisatie-elektrode en verbindingskabel controleren.
Toestel ontgrendelen.

F.404

Brander op storing

Onderbreking dynamische Ionisatie-elektrode en verbindingsionisatiestroom signaal 1
kabel controleren.
Toestel ontgrendelen.

F.405

Brander op storing

Kortsluiting dynamische
ionisatiestroom signaal 2

F.406

Brander op storing

Onderbreking dynamische Ionisatie-elektrode en verbindingsionisatiestroom signaal 2
kabel controleren.
Toestel ontgrendelen.

F.407

Brander op storing

Veiligheidscircuit

Niveau van verwarmingsinstallatie
controleren.
Circulatiepomp controleren.
Installatie ontluchten.
Toestel ontgrendelen.

F.408

Brander op storing

Controle gasklep relais 1
is geactiveerd

Toestel ontgrendelen.

F.410

Brander op storing

Interne fout processor
branderautomaat BCU

Toestel ontgrendelen.

F.416

Brander geblokkeerd

Rookgastemperatuursensor niet juist geplaatst

Rookgastemperatuursensor juist
inbouwen. Zie reparatie.

F.417

Brander op storing

Kortsluiting voedingsspan- Verbindingskabel en voedingsning 24 V
spanning naar branderautomaat
BCU controleren.
Toestel ontgrendelen.

F.418

Brander geblokkeerd

Onderbreking voedingsspanning 24 V

F.425

Installatie in regelwerking,
balancering is buiten werking

Tijdsynchronisatie mislukt. Tijd instellen. Als externe tijd gebruikt werd, parameter 1504 en
508 controleren.

F.426

Brander op storing

Kortsluiting extern ontgrendelingssignaal

Verbinding met centrale elektronicamodule HMU controleren.
Toestel ontgrendelen.

F.427

Brander op storing

Onderbreking extern ontgrendelingssignaal

Verbinding met centrale elektronicamodule HMU controleren.
Toestel ontgrendelen.

F.428

Regelwerking

Kortsluiting luchtmassasensor ventilatoreenheid

Verbindingskabel en connectoren
controleren.
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Ionisatie-elektrode en verbindingskabel controleren.
Toestel ontgrendelen.

Verbindingskabel en voedingsspanning naar branderautomaat
BCU controleren.
Toestel ontgrendelen.
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F.429

Regelwerking

Onderbreking luchtmassa- Verbindingskabel en connectoren
sensor ventilatoreenheid
controleren.

F.430

Geen integratie van automati- Communicatiefout gateseringmodules mogelijk
way

Verbindingskabel en spanningsvoorziening gatewaymodule controleren.

F.432

Brander geblokkeerd als fout
herhaaldelijk voorkomt.

Kortsluiting toerentalsignaal ventilator

Aanvoerweg controleren, evt. reinigen. Ventilator en aansluitkabel
controleren.

F.433

Brander geblokkeerd als fout
herhaaldelijk voorkomt.

Kortsluiting toerentalsignaal ventilator

Aanvoerweg controleren, evt. reinigen. Ventilator en aansluitkabel
controleren.

F.436

Regelwerking

Kortsluiting debietsensor

Debietsensor controleren.

F.437

Regelwerking

Onderbreking debietsensor

Debietsensor controleren.

F.440

Brander geblokkeerd

Kortsluiting gasdrukscha- Aansluiting gasdrukschakelaar aan
kelaar aan uitbreiding EM- uitbreiding EM-EA1 (elektronicaEA1 (elektronicamodule
module DIO) controleren.
DIO)

F.441

Brander geblokkeerd

Onderbreking gasdrukAansluiting gasdrukschakelaar aan
schakelaar aan uitbreiding uitbreiding EM-EA1 (elektronicaEM-EA1 (elektronicamomodule DIO) controleren.
dule DIO)

F.442

Brander geblokkeerd

Kortsluiting signaal rookgasklep aan uitbreiding
EM-EA1 (elektronicamodule DIO)

F.443

Brander geblokkeerd

Onderbreking signaal
Aansluiting rookgasklep aan uitrookgasklep aan uitbreibreiding EM-EA1 (elektronicamoding EM-EA1 (elektronica- dule DIO) controleren.
module DIO)

F.444

Brander geblokkeerd

Kortsluiting signaal veilig- Aansluiting magneetklep aan uitheidsklep vloeibaar gas
breiding EM-EA1 (elektronicamo(magneetklep) aan uitbrei- dule DIO) controleren.
ding EM-EA1 (elektronicamodule DIO)

F.445

Brander geblokkeerd

Onderbreking signaal vei- Aansluiting magneetklep aan uitligheidsklep vloeibaar gas breiding EM-EA1 (elektronicamo(magneetklep) aan uitbrei- dule DIO) controleren.
ding EM-EA1 (elektronicamodule DIO)

F.446

Brander op storing

Afwijking aanvoertemperatuursensor/veiligheidstemperatuurbegrenzer
warmteopwekker

F.447

Brander op storing

Afwijking signaal ionisatie- Ionisatie-elektrode controleren.
spanning
Toestel ontgrendelen.

F.448

Brander op storing

Afwijking signaal ionisatie- Ionisatie-elektrode controleren.
stroom
Toestel ontgrendelen.

F.449

Brander op storing

Fout in tijdelijke bewaking
programmaverloop

Toestel ontgrendelen.

F.450

Brander op storing

Fout in tijdelijke bewaking
programmaverloop

Toestel ontgrendelen.

Diagnose

Aansluiting rookgasklep aan uitbreiding EM-EA1 (elektronicamodule DIO) controleren.

Aanvoertemperatuursensor/veiligheidstemperatuurbegrenzer controleren. Zie pagina 104.
Toestel ontgrendelen.
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Maatregel

F.451

Brander op storing

Fout in tijdelijke bewaking
programmaverloop

Toestel ontgrendelen.

F.452

Brander op storing

Fout in tijdelijke bewaking
programmaverloop

Toestel ontgrendelen.

F.453

Brander op storing

Synchronisatiefout afloop

Toestel ontgrendelen.

F.454

Brander op storing

Verkeerde softwareversie

Correkte softwareversie branderautomaat BCU flashen.

F.455

Brander op storing

Fout in logische bewaking
programmaverloop

Toestel ontgrendelen.

F.456

Brander op storing

Systeemtoestand bij systeemstart

Toestel ontgrendelen.

F.457

Brander op storing

Ventilator geblokkeerd

Vlotte werking van de ventilatorwaaier controleren. Indien nodig
ventilatoreenheid vervangen.
Toestel ontgrendelen.

F.458

Brander geblokkeerd

Interne fout

Warmteopwekker opnieuw inschakelen. Indien nodig toestel ontgrendelen.

F.461

Brander op storing

Terugmeldsignaal van de
rookgasklep aan de ingang van uitbreiding EMEA1 (elektronicamodule
DIO) verhindert branderstart.

Aansluiting rookgasklep aan uitbreiding EM-EA1 (elektronicamodule DIO) controleren.
Toestel ontgrendelen.

F.462

Brander op storing

Veiligheidsklep vloeibaar
gas (magneetklep) aan
uitbreiding EM-EA1 (elektronicamodule DIO) opent
niet.

Aansluiting magneetklep aan uitbreiding EM-EA1 (elektronicamodule DIO) controleren.
Toestel ontgrendelen.

6131811
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StoringsnumGedrag van de installatie
mer op het display
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F.463

Ionisatiestroom tijdens het Ionisatie-elektrode en verbindingskalibreren te laag
kabel controleren. Steekverbindingen op slechte contacten controleren.

Brander op storing

Maatregel

Montage- en servicehandleiding warmteopwekker
Rookgassysteem controleren, evt.
rookgashercirculatie verhelpen.
Brander ontgrendelen.

6131811

Diagnose

Opmerking
Afzettingen op de elektroden wijzen op vreemde stoffen uit de verbrandingslucht. Oorzaak van de afzettingen in de installatieruimte en
het rookgassysteem nagaan. Bijv.
wasproduct, schoonmaakmiddelen, producten voor lichaamsverzorging, afzettingen in aanvoerweg
(schoorsteen).
Als de vlambeker en ionisatie-elektrode werden vervangen, ook ventilatoreenheid, gas-luchtkanaal en
Venturi-verlenging reinigen.
Toestel ontgrendelen.
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Maatregel

F.464

Ionisatiestroom tijdens het
kalibreren te laag. Verschil
met de vorige waarde niet
plausibel.

Ionisatie-elektrode en verbindingskabel controleren. Steekverbindingen op slechte contacten controleren.
Controleren of er veel stofbelasting
in de toevoerlucht is (bijv. door
bouwwerkzaamheden).
Rookgassysteem controleren, evt.
rookgashercirculatie verhelpen.
Installatie op condenswaterstuwing
controleren.

Brander op storing

Opmerking
Om waterschade te vermijden,
ventilatoreenheid demonteren vóór
de demontage van de brander.
Als de storing permanent aanwezig
is, branderautomaat vervangen.

Diagnose

Opmerking
Afzettingen op de elektroden wijzen op vreemde stoffen uit de verbrandingslucht. Oorzaak van de afzettingen in de installatieruimte en
het rookgassysteem nagaan. Bijv.
wasproduct, schoonmaakmiddelen, producten voor lichaamsverzorging, afzettingen in aanvoerweg
(schoorsteen).
Als de vlambeker en ionisatie-elektrode werden vervangen, ook ventilatoreenheid, gas-luchtkanaal en
Venturi-verlenging reinigen.
Toestel ontgrendelen.
F.467

Brander op storing

Gastoevoer tijdens kalibrering onvoldoende

Gasrustdruk en gasstromingsdruk
controleren.
Correcte dimensionering van gasleiding en gasstromingsbewaker
controleren.
Ingang gascombiregelaar en zeef
aan ingangszijde optisch op vuil
controleren.
Opmerking
Verontreinigingen, bijv. door een
hard gesoldeerde gasleiding, kunnen de zeef aan ingangszijde van
de gascombiregelaar doen dichtslibben.

6131811

Toestel ontgrendelen.
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F.468

Ionisatiestroom tijdens het Afstand van de ionisatie-elektrode
kalibreren te hoog
tot de vlambeker controleren. Zie
pagina 52.
Controleren of er veel stofbelasting
in de toevoerlucht is (bijv. door
bouwwerkzaamheden).

Brander op storing

Maatregel

Opmerking
Afzettingen op de elektroden wijzen op vreemde stoffen uit de toevoerlucht. Oorzaak van de afzettingen in de installatieruimte en het
rookgassysteem nagaan. Bijv. wasproduct, schoonmaakmiddelen,
producten voor lichaamsverzorging, afzettingen in aanvoerweg
(schoorsteen).
Als de vlambeker en ionisatie-elektrode werden vervangen, ook ventilatoreenheid, gas-luchtkanaal en
Venturi-verlenging reinigen.
Toestel ontgrendelen.
F.471

Geen warmtevraag

Installatiedruksensor niet
beschikbaar

Installatiedruksensor controleren.

F.473

Geen warmtevraag

Communicatiefout centra- Verbindingskabel tussen branderle elektronicamodule HMU automaat en centrale elektronicamodule HMU controleren.

F.474

Brander op storing

Fout in tijdelijke bewaking
programmaverloop

F.517

Regelwerking, afstandsbedie- Communicatiefout afning zonder functie
standsbediening met kabel Vitotrol

Verbindingskabel en instelling afstandsbediening controleren

F.527

Brander geblokkeerd

Update parameter foutief
of onvolledig

Flashen branderautomaat BCU
herhalen.

F.528

Brander geblokkeerd

Basisprogrammering foutief of onvolledig

Flashen branderautomaat BCU
herhalen.

F.530

Werking zonnesysteem beperkt

Ontbrekende waarden van Temperatuursensoren controleren.
de temperatuursensoren

F.538

Geen verwarmingsondersteu- Onderbreking temperaning door zonne-energie
tuursensor systeemretour

Temperatuursensor controleren.

F.539

Geen verwarmingsondersteu- Kortsluiting temperatuurning door zonne-energie
sensor systeemretour

Temperatuursensor controleren.

6131811
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Toestel ontgrendelen.
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F.540

Condenswaterophoping in Installatie op condenswaterstuwing
de warmtecel
controleren.
Condenswaterafvoer en sifon controleren.

Brander op storing

Maatregel

Opmerking
Om waterschade te vermijden,
ventilatoreenheid demonteren vóór
de demontage van de brander.

Mengklep gaat dicht. CVpomp is in werking.

Onderbreking aanvoertemperatuursensor verwarmingscircuit 1 met
mengklep

Aanvoertemperatuursensor TS1
aan uitbreidingsset mengklep
(elektronicamodule ADIO) controleren. Zie pagina 104.

F.543

Mengklep gaat dicht. CVpomp is in werking.

Kortsluiting aanvoertemperatuursensor verwarmingscircuit 1 met mengklep

Aanvoertemperatuursensor TS1
aan uitbreidingsset mengklep
(elektronicamodule ADIO) controleren. Zie pagina 104.

F.544

Mengklep gaat dicht. CVpomp is in werking.

Onderbreking aanvoertemperatuursensor verwarmingscircuit 2 met
mengklep

Aanvoertemperatuursensor TS1
aan uitbreidingsset mengklep
(elektronicamodule ADIO) controleren. Zie pagina 104.

F.545

Mengklep gaat dicht. CVpomp is in werking.

Kortsluiting aanvoertemperatuursensor verwarmingscircuit 2 met mengklep

Aanvoertemperatuursensor TS1
aan uitbreidingsset mengklep
(elektronicamodule ADIO) controleren. Zie pagina 104.

F.546

Mengklep gaat dicht. CVpomp is in werking.

Onderbreking aanvoertemperatuursensor verwarmingscircuit 3 met
mengklep

Aanvoertemperatuursensor TS1
aan uitbreidingsset mengklep
(elektronicamodule ADIO) controleren. Zie pagina 104.

F.547

Mengklep gaat dicht. CVpomp is in werking.

Kortsluiting aanvoertemperatuursensor verwarmingscircuit 3 met mengklep

Aanvoertemperatuursensor TS1
aan uitbreidingsset mengklep
(elektronicamodule ADIO) controleren. Zie pagina 104.

F.574

Regelwerking zonder kamerinvloed

Kamertemperatuursensor
verwarmingscircuit 1 niet
aanwezig

Externe kamertemperatuursensor
verwarmingscircuit of kamertemperatuursensor van de afstandsbediening controleren.

F.575

Regelwerking zonder kamerinvloed

Onderbreking kamertemperatuursensor verwarmingscircuit 1

Externe kamertemperatuursensor
verwarmingscircuit of kamertemperatuursensor van de afstandsbediening controleren.

F.576

Regelwerking zonder kamerinvloed

Kortsluiting kamertemperatuursensor verwarmingscircuit 1

Externe kamertemperatuursensor
verwarmingscircuit of kamertemperatuursensor van de afstandsbediening controleren.

F.577

Regelwerking zonder kamerinvloed

Kamertemperatuursensor
verwarmingscircuit 2 niet
aanwezig

Externe kamertemperatuursensor
verwarmingscircuit of kamertemperatuursensor van de afstandsbediening controleren.
6131811
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Toestel ontgrendelen.
F.542
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F.578

Regelwerking zonder kamerinvloed

Onderbreking kamertemperatuursensor verwarmingscircuit 2

Externe kamertemperatuursensor
verwarmingscircuit of kamertemperatuursensor van de afstandsbediening controleren.

F.579

Regelwerking zonder kamerinvloed

Kortsluiting kamertemperatuursensor verwarmingscircuit 2

Externe kamertemperatuursensor
verwarmingscircuit of kamertemperatuursensor van de afstandsbediening controleren.

F.580

Regelwerking zonder kamerinvloed

Kamertemperatuursensor
verwarmingscircuit 3 niet
aanwezig

Externe kamertemperatuursensor
verwarmingscircuit of kamertemperatuursensor van de afstandsbediening controleren.

F.581

Regelwerking zonder kamerinvloed

Onderbreking kamertemperatuursensor verwarmingscircuit 3

Externe kamertemperatuursensor
verwarmingscircuit of kamertemperatuursensor van de afstandsbediening controleren.

F.582

Regelwerking zonder kamerinvloed

Kortsluiting kamertemperatuursensor verwarmingscircuit 3

Externe kamertemperatuursensor
verwarmingscircuit of kamertemperatuursensor van de afstandsbediening controleren.

F.666

Voorverwarming 2e warmwa- Onderbreking temperaterboiler en omlaadpomp van tuursensor tapwatervoorzonnesysteem buiten werking verwarming TS3

Temperatuursensor TS3 controleren.

F.667

Voorverwarming 2e warmwa- Kortsluiting temperatuurterboiler en omlaadpomp van sensor tapwatervoorverzonnesysteem buiten werking warming TS3

Temperatuursensor TS3 controleren.

F.668

Voorverwarming 2e warmwa- Onderbreking temperaTemperatuursensor TS4 controleterboiler en omlaadpomp van tuursensor tapwaternaver- ren.
zonnesysteem buiten werking warming TS4

F.669

Voorverwarming 2e warmwa- Kortsluiting temperatuurTemperatuursensor TS4 controleterboiler en omlaadpomp van sensor tapwaternaverwar- ren.
zonnesysteem buiten werking ming TS4

F.670

Geen verwarmingsondersteu- Onderbreking buffertemning door zonne-energie
peratuursensor TS3

F.671

Geen verwarmingsondersteu- Kortsluiting buffertempera- Temperatuursensor TS3 controlening door zonne-energie
tuursensor TS3
ren.

F.672

Thermostaatfunctie zonnere- Onderbreking temperageling en omlaadpomp van
tuursensor thermostaatzonnesysteem buiten werking functie TS3

Temperatuursensor TS3 controleren.

F.673

Thermostaatfunctie zonnere- Kortsluiting temperatuurgeling en omlaadpomp van
sensor thermostaatfunctie
zonnesysteem buiten werking TS3

Temperatuursensor TS3 controleren.

F.682

Brander op storing

Luchtmassasensor niet
beschikbaar

Correcte ventilator monteren.
Toestel ontgrendelen.

F.683

Brander op storing

Luchtmassasensor defect

Ventilator vervangen.
Toestel ontgrendelen.

F.684

Brander op storing

Terugstroombeveiliging
defect

Terugstroombeveiliging controleren, evt. vervangen.
Toestel ontgrendelen.

6131811

Temperatuursensor TS3 controleren.
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Opgelet
Bij montage of demontage van de verwarmingsketel of van de volgende componenten ontsnapt
restwater:
■ waterleidingen
■ warmtewisselaar
■ circulatiepompen
■ platenwarmtewisselaar
■ onderdelen die in het verwarmings- of tapwatercircuit gemonteerd zijn.
Indringend water kan andere onderdelen
beschadigen.
De volgende onderdelen beschermen tegen
indringend water:
■ componenten van de regeling (vooral in
onderhoudspositie)
■ elektrische onderdelen
■ steekverbindingen
■ elektrische kabels

Verwarmingsketel buiten bedrijf stellen.
1. Netspanning uitschakelen.

6131811
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2. Gastoevoer afsluiten.

3. Als de verwarmingsketel gedemonteerd moet worden:
■ Rookgas-toevoerluchtsysteem demonteren.
■ Verwarmingsketel aan verwarmingswater- en
tapwaterzijde aftappen.
■ Kabels ter plaatse losmaken.
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Verwarmingsketel van montagehulp of montageframe demonteren
37

37

2.

4.

3.

Diagnose

1.

Afb. 51
Opmerking
Bij de plaatsing van nieuwe pakkingen en evt. nieuwe
klemringverbindingen gebruiken.
Binnendiameter pakkingen:
Gasaansluiting Ø 18,5 mm
Aansluitingen aan verwarmingswaterzijde Ø 17,0
mm

■
■

Gevaar
Ontsnappend gas leidt tot explosiegevaar.
Dichtheid van alle gasaansluitingen (ook in het
toestel) controleren.

6131811

Pakkingen en klemringverbindingen zijn (indien nodig)
als reserveonderdelen verkrijgbaar.

Opmerking
Bij alle werkzaamheden aan de schroefverbindingen
van de gasaansluiting met geschikt gereedschap
tegenhouden. Geen krachten op de interne onderdelen
uitoefenen.
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Temperatuursensoren controleren

2

4
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6 5 432 1
A

Afb. 52
Aanvoertemperatuursensor warmteopwekkercircuit (dubbele sensor)
1. Kabels en stekkers van de aanvoertemperatuursensoren A controleren.
2. Kabels aan de aanvoertemperatuursensoren A
aftrekken.

3. Weerstand van de sensoren meten. Rekening houden met de positie van de geleidingsbrug B.
■ Sensor 1: Aansluitingen 1 en 3
■ Sensor 2: Aansluitingen 2 en 4
Weerstanden vergelijken met de waarde voor de
actuele temperatuur uit het volgende diagram. Bij
sterke afwijking (> 10 %) dubbele sensor vervangen.
Gevaar
De dubbele sensor zit direct in het verwarmingswater (verbrandingsgevaar).
Vóór het vervangen van de sensor de verwarmingsketel aan verwarmingswaterzijde
aftappen.
Gevaar
Gevaar voor elektrische schok door ontsnappend verwarmingswater.
Dubbele sensor controleren op lekkage.
6131811

Diagnose

6 5 432 1

104

Storingen oplossen
Reparatie (vervolg)
Boilertemperatuursensor/uittredetemperatuursensor
1. Kabel en stekker van de boilertemperatuursensor
% of uittredetemperatuursensor $ controleren.
2. Aders van stekker van de sensor afklemmen.
3. Weerstand van de sensor meten. Weerstand vergelijken met de waarde voor de actuele temperatuur uit het volgende diagram.
Bij sterke afwijking (> 10 %) sensor vervangen.
Temperatuursensor open verdeler
1. Kabel en stekker van de temperatuursensor ) op
de elektronicamodule ADIO (uitbreidingsset mengklep) controleren.
2. Aders van stekker van de sensor afklemmen.
3. Weerstand van de sensor meten. Weerstand vergelijken met de waarde voor de actuele temperatuur uit het volgende diagram.
Bij sterke afwijking (> 10 %) sensor vervangen.
Buitentemperatuursensor
1. Kabel en stekker van de buitentemperatuursensor
controleren.
2. Aders 1 en 2 van de stekker buiten afklemmen.

Rookgastemperatuursensor
1. Kabel en stekker van de rookgastemperatuursensor C controleren.
2. Kabels aan de rookgastemperatuursensor C loskoppelen.
3. Sensor door ¼-omwenteling (tegen de klok)
demonteren (bajonetsluiting).
4. Weerstand van de sensor meten. Weerstand vergelijken met de waarde voor de actuele geregistreerde temperatuur uit het volgende diagram.
Bij sterke afwijking (> 10 %) sensor vervangen.
5. Sensor door ¼-omwenteling (met de klok mee)
monteren.
Gevaar
Uittredend rookgas kan vergiftigingen veroorzaken.
Bij nieuwe ingebruikname dichtheid aan de
rookgaszijde controleren.
6. Kabels aan de rookgastemperatuursensor C weer
plaatsen.
7. Als de toegelaten rookgastemperatuur werd overschreden, vergrendelt de rookgastemperatuursensor het toestel. Na afkoelen van de rookgasinstallatie de brander aan de bedieningseenheid ontgrendelen.

6131811
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3. Weerstand van de sensor meten. Weerstand vergelijken met de waarde voor de actuele temperatuur uit het volgende diagram.
Bij sterke afwijking van de karakteristiek (> 10 %)
aders op de sensor afklemmen. Meting direct aan
de sensor herhalen.
Leiding bij de installateur controleren. 2-aderige
kabel, maximaal 35 m lang bij een kabeldiameter
van 1,5 mm2
Afhankelijk van het meetresultaat de kabel of de
buitentemperatuursensor vervangen.
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■
■

Weerstand in kΩ

■

Rookgastemperatuursensor
Aanvoertemperatuursensor
Boilertemperatuursensor
Uittredetemperatuursensor
Temperatuursensor open verdeler

■

Buitentemperatuursensor
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Temperatuursensoren aan uitbreiding EM-S1 (elektronicamodule ADIO) controleren
Temperatuursensoren aan elektronicamodule
SDIO/SM1A controleren: Montage- en serviceaanwijzing van het betreffende accessoire.
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Boilertemperatuursensor controleren
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Afb. 54

Sensortype: NTC 10 kΩ

1. Stekker TS1 % van de elektronicamodule trekken.
Weerstand meten.

3. Bij sterke afwijking (> 10 %) sensor vervangen.

2. Weerstand van de sensor met de stooklijn vergelijken.
6131811
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Afb. 53
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Collectortemperatuursensor controleren
100

Weerstand in KΩ
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Afb. 55
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Sensortype: NTC 20 kΩ

1. Stekker TS2 & van de elektronicamodule trekken.
Weerstand meten.

3. Bij sterke afwijking (> 10 %) sensor vervangen.

2. Weerstand van de sensor met de stooklijn vergelijken.
Storing bij eerste ingebruikneming (fout F.416)

1. controleren of de rookgastemperatuursensor juist
is geplaatst (bajonetsluiting). Zie voorgaande
afbeelding.
2. Indien nodig positie van de rookgastemperatuursensor corrigeren.
3. Weerstand van de rookgastemperatuursensor
meten. Zie vorige hoofdstuk. Indien nodig defecte
rookgastemperatuursensor vervangen.

4. Netschakelaar uitschakelen.
5. Netschakelaar weer inschakelen.
Inbedrijfstellingsassistent weer starten.
6. Dichtheid aan de rookgaszijde controleren.
Opmerking
Als storingsmelding F.416 nog getoond wordt, hoewel
de rookgastemperatuursensor juist gemonteerd is: Bij
de eerste inbedrijfstelling kunnen er branderstoringen
zijn, bijv. omdat er lucht in de gasleiding zit. Storing
verhelpen en toestel ontgrendelen.

Opmerking voor de vervanging van de centrale elektronicamodule HMU en de branderautomaat
BCU
Als de branderautomaat BCU vervangen wordt,
gebeurt de inbedrijfstelling met de softwaretool ”Service-assistent”.

Montagehandleiding reserveonderdeel
en ”www.service-assistent.info”

Netaansluitkabel vervangen

6131811

Bij vervanging van de netaansluitkabel alleen de als
reservedeel leverbare netaansluitkabel van Viessmann
gebruiken.
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Diagnose

De regeling controleert bij de eerste ingebruikneming
de correcte positie van de rookgastemperatuursensor.
Als foutmelding F.416 wordt weergegeven:

Storingen oplossen
Reparatie (vervolg)
Verbindingskabel HMI vervangen

!

Opgelet
Verkeerde plaatsing van de kabel kan schade
veroorzaken door warmte-inwerking en beïnvloeding van de EMC-eigenschappen.
Positie en bevestiging van de kabel (bevestigingspunt van de kabelbinder): zie montagehandleiding verbindingskabel.

Platenwarmtewisselaar controleren
A

B
3.

D

C

Diagnose

4.
8.

2.
8.

Afb. 56
A Verwarmingswateraanvoer
B Verwarmingswaterretour

C Koud water
D Warm water

1. Verwarmingsketel aan verwarmingswater- en tapwaterzijde afsluiten en aftappen.

5. Tapwateraansluitingen op kalkafzettingen controleren. Evt. platenwarmtewisselaar reinigen of vervangen.

2. Schroeven losdraaien.
3. Platenwarmtewisselaar eruit nemen.

6. Verwarmingswateraansluitingen op vuil controleren. Evt. platenwarmtewisselaar reinigen of vervangen.

Opmerking
Bij de demontage en uit de gedemonteerde platenwarmtewisselaar kan nog wat restwater vloeien.

6131811

4. Pakkingen eruit halen en als afval verwijderen.
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Storingen oplossen
Reparatie (vervolg)
7. Platenwarmtewisselaar met nieuwe pakkingen in
omgekeerde volgorde monteren.
Aanhaalmoment schroeven 3,2 Nm ± 0,2
Opmerking
Bij montage op de positie van de aansluitingen en
de juiste plaats van de pakkingen letten.
Gevaar
Gevaar voor elektrische schok door ontsnappend verwarmings- of tapwater.
Alle aansluitingen aan waterzijde op lekkage
controleren.

Hydraulische eenheid demonteren
Als onderdelen van de hydraulische eenheid vervangen moeten worden.

6131811

Diagnose

Gevaar
Gevaar voor elektrische schok door ontsnappen
verwarmings- of tapwater.
Na montage alle aansluitingen aan de waterzijde op lekkage controleren.
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Storingen oplossen
Reparatie (vervolg)

2.
3.

6.

Diagnose

1.

5.

4.

6131811

Afb. 57
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Storingen oplossen
Reparatie (vervolg)
Zekering controleren

F1

A

Afb. 58

2. Afhankelijk van de plaatsing: bedieningseenheid
met console in onderhoudspositie plaatsen.
3. Centrale elektronicamodule HMU neerklappen.

Gevaar
Verkeerde of niet correct aangebrachte
zekeringen vormen een verhoogd brandrisico.
■ Zekeringen zonder moeite aanbrengen.
Zekeringen correct positioneren.
■ Alleen identieke types met de aangegeven
uitschakelkarakteristiek gebruiken.
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4. Afdekking A demonteren.

5. Zekering F1 controleren (zie aansluit- en bedradingsschema).
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Diagnose

1. Netschakelaar uitschakelen.

Functiebeschrijving
Toestelfuncties
Verwarming
■

■

■

Weersafhankelijke werking:
De kamers worden volgens de instellingen voor de
kamertemperatuur en het tijdprogramma verwarmd.
De regeling bepaalt voor de warmteopwekker een
gewenste aanvoertemperatuur in functie van de buitentemperatuur, de kamertemperatuur en van de
inclinatie/het niveau van de stooklijn.
Kamertemperatuurafhankelijke werking:
Installatie met één verwarmingscircuit zonder mengklep. De kamers worden volgens de instellingen van
de kamerthermostaat (accessoire) verwarmd.
Bij vraag van de kamerthermostaat wordt de ingestelde normale aanvoertemperatuur aangehouden.
Als er geen vraag is, wordt de gewenste gereduceerde aanvoertemperatuur aangehouden.
Bij constante werking zonder kamerthermostaat:
De kamers worden volgens de instellingen van het
tijdprogramma verwarmd.
In de periodes met normale kamertemperatuur worden ingestelde normale aanvoertemperatuur of
gewenste comfort-aanvoertemperatuur aangehouden. Buiten de ingestelde periodes wordt de
gewenste gereduceerde aanvoertemperatuur aangehouden.

Aansluiting CV-pomp voor verwarmingscircuit zonder mengklep
Alleen bij installaties met meerdere verwarmingscircuits.
Als een verwarmingscircuit zonder mengklep achter de
open verdeler is aangesloten, wordt de circulatiepomp
op de uitgang P2 aangesloten. De functie van de uitgang wordt in de inbedrijfstellingsassistent ingesteld.
Inbedrijfstellingsassistent starten: Zie ”Eerste
inbedrijfstelling, inspectie en onderhoud”.
Als de uitgang P2 voor een andere functie wordt
gebruikt, kan de circulatiepomp op uitgang P1 of uitbreiding EM-P1 (accessoire) aangesloten worden.

Ontluchtingsprogramma
In het ontluchtingsprogramma wordt de circulatiepomp
gedurende 20 min om de 30 s afwisselend in- en uitgeschakeld.
De omschakelklep wordt afwisselend voor een
bepaalde tijd in de richting stookwerking en tapwateropwarming geschakeld. Tijdens het ontluchtingsprogramma is de brander uitgeschakeld.

Ontluchtingsprogramma activeren: Zie ”Eerste
inbedrijfstelling, inspectie en onderhoud”.

In de toestand bij levering staat de omschakelklep in
de middelste stand, zodat de installatie volledig gevuld
kan worden. Nadat de regeling is ingeschakeld, gaat
de omschakelklep niet meer naar de middelste stand.
Als de installatie bij ingeschakelde regeling gevuld
moet worden, wordt de omschakelklep in het vulprogramma op de middelste stand gezet en de pomp
ingeschakeld.

Vulprogramma activeren: Zie ”Eerste inbedrijfstelling, inspectie en onderhoud”.
Bij deze instelling kan de regeling uitgeschakeld en de
installatie volledig gevuld worden. Als de functie wordt
geactiveerd, stopt de brander met werken. Na 20 min
wordt het programma automatisch inactief.

Stooklijn
De stooklijnen tonen het verband tussen de buitentemperatuur en de aanvoertemperatuur.
Eenvoudiger gezegd: Hoe lager de buitentemperatuur,
des te hoger moet de aanvoertemperatuur zijn zodat
de gewenste kamertemperatuur bereikt wordt.

Ingesteld in de toestand bij levering:
Steilheid = 1,4
Niveau = 0

■
■
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Functies

Vulprogramma
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Functiebeschrijving
Toestelfuncties (vervolg)
Opmerking
Als in de verwarmingsinstallatie verwarmingscircuits
met mengklep aanwezig zijn: De aanvoertemperatuur
van de warmteopwekker is met een temperatuurverschil hoger dan de aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits met mengklep. Temperatuurverschil bij
levering ingesteld op 8 K.

35

Ketelwater- respectievelijk
aanvoertemperatuur in °C
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Het temperatuurverschil wordt met de volgende parameters ingesteld:
■ Verwarmingscircuit 2: Parameter 934.5
■ Verwarmingscircuit 3: Parameter 935.5
■ Verwarmingscircuit 4 (indien aanwezig): Parameter
936.5

10

10

in °

C

5

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

5

Afb. 59

90

Instelbereiken inclinatie:
Vloerverwarmingen: 0,2 tot 0,8
Lagetemperatuurverwarmingen: 0,8 tot 1,6

■
■

A

Normale kamertemperatuur of comfort-kamertemperatuur

+2

D
Afb. 60
A
B
C
D
E

0

B -20
E

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

Aanvoertemperatuur in °C
Buitentemperatuur in °C
Gewenste kamertemperatuur in °C
CV-pomp ”Uit”
CV-pomp ”Aan”
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Voor elk verwarmingscircuit apart in te stellen.
De stooklijn wordt langs de as van de gewenste
kamertemperatuur verschoven. De in- en uitschakelpunten van de CV-pompen zijn afhankelijk van de
Instelling verwarmingsgrens buitentemperatuur voor
verwarmingscircuit ....

C 26

Functies

Gewenste kamertemperatuur
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Functiebeschrijving
Toestelfuncties (vervolg)
Wijziging van de gewenste kamertemperatuur
Bedieningshandleiding
Gereduceerde kamertemperatuur

90
A

C

+2
0

D
Afb. 61
A
B
C
D
E

Verhoging van de aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits bij werking met kamertemperatuurbijschakeling
Hoe hoger de waarde, des te groter is de invloed van
de kamertemperatuur op de aanvoertemperatuur van
het verwarmingscircuit.
Parameter kamerinvloedfactor
Verwarmingscircuit
Parameter

14

B -20

5

E
Voorbeeld 2: Verandering van de verlaagde
kamertemperatuur van 5 °C naar 14 °C

Aanvoertemperatuur in °C
Buitentemperatuur in °C
Gewenste kamertemperatuur in °C
CV-pomp ”Uit”
CV-pomp ”Aan”

Wijziging van de gewenste gereduceerde kamertemperatuur
Bedieningshandleiding
Inclinatie en niveau wijzigen

1 (zonder mengklep)

933.7 (niet wijzigen)

2 (met mengklep)

934.7

3 (met mengklep)

935.7

4 (met mengklep)

936.7

Voorbeeld voor de bepaling van de verhoging van de
aanvoertemperatuur via de waarde van de stooklijn bij
afwijking van de werkelijke kamertemperatuur van de
gewenste kamertemperatuur:
■ Gewenste kamertemperatuur = 20,0 °C (gew. KT)
■ Werkelijke kamertemperatuur = 18,0 °C (werk. KT)
■ Inclinatie stooklijn = 1,4
■ Kamerinvloedfactor = 8 (toestand bij levering)
Bepaling van de verhoging van de aanvoertemperatuur
(Gew. KT - werk. KT) x (1 + inclinatie) x kamerinvloedfactor/4 = verhoging van de aanvoertemperatuur met
waarde van de stooklijn
(20 - 18) x (1 + 1,4) x 8/4 = 9,6
Verhoging van de aanvoertemperatuur met waarde
van de stooklijn= 9,6 K

Voor elk verwarmingscircuit apart in te stellen.

Ketelwater- resp.
Aanvoertemperatuur in °C

3,5

1,4

A

B

0,2

+20
-20
Buitentemperatuur in °C
Afb. 62
A Steilheid wijzigen
B Niveau wijzigen (verticale parallelle verschuiving

van de stooklijn)
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Functies
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Functiebeschrijving
Toestelfuncties (vervolg)
Estrikdroging
Bij het activeren van de estrikdroging beslist op de
gegevens van de estrikfabrikant letten.
Als de estrikdroging is geactiveerd, worden de CVpompen van alle verwarmingscircuits ingeschakeld en
wordt de aanvoertemperatuur op het ingestelde profiel
gehouden. Na afloop (30 dagen) worden de verwarmingscircuits met mengklep automatisch met de ingestelde parameters geregeld.
Opmerking
Tijdens de estrikdroging is de tapwaterverwarming niet
beschikbaar.

Verschillende temperatuurprofielen zijn via de parameter 897.0 instelbaar.
Opmerking
Temperatuurprofiel 6 eindigt na 21 dagen.
Na stroomuitval of uitschakelen van de regeling wordt
de functie voortgezet. Als de estrikdroging beëindigd of
handmatig uitgeschakeld wordt, wordt de installatie
volgens 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
gewenste aanvoertemperaturen
■ Bereikte maximale aanvoertemperatuur.
■ Modus en buitentemperatuur bij overdracht
Parameter 897.0 ”Estrikdroging”:

Aanvoertemperatuur °C

Temperatuurprofiel 1 (EN 1264-4)
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Functies

Aanvoertemperatuur °C

Temperatuurprofiel 2 (ZV parket- en vloertechniek)

Afb. 64

Aanvoertemperatuur °C

Temperatuurprofiel 3
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5

6131811

Afb. 65
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Functiebeschrijving
Toestelfuncties (vervolg)

Aanvoertemperatuur °C

Temperatuurprofiel 4
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Afb. 66

Aanvoertemperatuur °C

Temperatuurprofiel 5
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Afb. 67

Aanvoertemperatuur °C

Temperatuurprofiel 6
60
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Afb. 68
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Eindigt na 21 dagen.

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 of gewenste comfort-kamertemperatuur, afhankelijk welke gewenste
kamertemperatuur in de volgende periode actief wordt.

De grenswaarden van de buitentemperatuur voor
begin en einde van de temperatuurverhoging kunnen
met de parameters 1139.0 en 1139.1 worden ingesteld.
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Functies

Verhoging van de gereduceerde kamertemperatuur
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Functiebeschrijving
Toestelfuncties (vervolg)
Voorbeeld met de instellingen in de toestand bij levering

90

Aanvoertemperatuur in °C

80

A

70
60
50
40

35
30
Ge
we 30
nst
e k 25
am
ert
em 20
per
atu 15
ur
in

B

10

°C 10

5

0

-5
-10 -15 -20
Buitentemperatuur in °C

5
0

Afb. 69
A Stooklijn voor werking met normale kamertempe-

ratuur of comfort-kamertemperatuur
B Stooklijn voor werking met gereduceerde kamer-

temperatuur
Verkorting opwarmtijd
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Functies

Bij overgang van de werking met gereduceerde kamertemperatuur naar de werking met normale kamertemperatuur of comfort-kamertemperatuur wordt de aanvoertemperatuur volgens de ingestelde stooklijn verhoogd.

De waarde en de duur voor de extra verhoging van de
gewenste aanvoertemperatuur kan in de parameters
424.3 en 424.4 worden ingesteld.
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Functiebeschrijving
Toestelfuncties (vervolg)

Gewenste aanvoertemperatuur in °C

Voorbeeld

60
50
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D
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40
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10
A

0
Tijd

6

7

8

9

Afb. 70
A Begin van de werking met normale kamertempera-

C Gewenste aanvoertemperatuur volgens parameter

tuur of comfort-kamertemperatuur
B Gewenste aanvoertemperatuur volgens ingestelde
stooklijn

D Periode van werking met gewenste verhoogde

424.3
aanvoertemperatuur volgens parameter 424.4:
60 min

Tapwaterverwarming
Gevaar
Gevaar voor verwondingen door verhoogde
warmwatertemperatuur.
Installatiegebruiker wijzen op gevaren door verhoogde uittredetemperatuur op de tappunten.
■ HR-solotoestel op gas:
Als de gewenste tapwatertemperatuur boven
60 °C ingesteld is
■ HR-combitoestel op gas:
Bij verschillende kort opeenvolgende aftapmomenten of kalibraties van het toestel

Verhoogde tapwaterhygiëne
Het tapwater kan gedurende een uur tot een ingestelde (hogere) gewenste tapwatertemperatuur (ca.
70 °C) verwarmd worden.

Gevaar
Gevaar voor verwondingen door verhoogde
warmwatertemperatuur.
Installatiegebruiker wijzen op gevaren door verhoogde uittredetemperatuur op de tappunten.
Evt. bij de installateur maatregelen voor verbrandingsbeveiliging voorzien.

6131811

Functies

Als de boilertemperatuur 2,5 K onder de gewenste boilertemperatuur ligt, worden de brander, circulatiepomp
en 3-wegklep in- resp. omgeschakeld.
De gewenste ketelwatertemperatuur ligt in de toestand
bij levering 20 K boven de gewenste boilertemperatuur. Als de werkelijke boilertemperatuur 2,5 K boven
de gewenste boilertemperatuur ligt, wordt de brander
uitgeschakeld en wordt de naloop van de circulatiepomp actief.

118

Aansluit- en bedradingsschema
Centrale elektronicamodule HMU

A

Aanhangsel

B

Afb. 71

6131811

A1
A2

Centrale elektronicamodule HMU
Bedieningseenheid HMI met RF-module (draadloze module)
A3 Schakelvoeding
X... Elektrische interfaces

!
%
fÖ
jF

Buitentemperatuursensor (bij weersafhankelijke
werking)
Boilertemperatuursensor (HR-soloketel op gas)
Netaansluiting
PlusBus
119

Aansluit- en bedradingsschema
Centrale elektronicamodule HMU

(vervolg)

lA CAN-BUS
lH Ingang 230 V potentiaalvrij, uitgang 230 V
aBH Uitgang netspanning

P1

Uitgang 230 V voor:
Circulatiepomp voor verwarmingscircuit zonder
mengklep
■ Circulatiepomp voor de boilerverwarming

Uitgang 230 V voor:
Circulatiepomp voor verwarmingscircuit zonder
mengklep
■ Tapwatercirculatiepomp
Naar de branderautomaat BCU
Naar de branderautomaat BCU
■

A
B

6131811

Aanhangsel

■

P2
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Aansluit- en bedradingsschema
Branderautomaat BCU

B

A

C

fÖ
gF
a-Ö
a-ÖA
aND
A
B
C

Netaansluiting
Ontstekingseenheid
Ventilatormotor
Aansturing ventilatormotor
Waterdruksensor
Branderautomaat BCU
Centrale elektronicamodule HMU (stekker aBH)
Centrale elektronicamodule HMU (stekker X4)

6131811

PWM Stuursignaal
X...
Elektrische interfaces
§A/B Aanvoertemperatuursensor 1 en 2
Uittredetemperatuursensor (HR-combiketel)
$
Ionisatie-elektrode
aA
Rookgastemperatuursensor
aG
Interne circulatiepomp (primaire-circuitpomp)
sÖ
3-wegomschakelklep
dÖ
Gasmagneetklep
dG
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Aanhangsel

Afb. 72

Protocollen
Protocollen
Instel- en meetwaarden

Gewenste
waarde

Eerste inbedrijfstelling

Onderhoud/
service

Onderhoud/
service

Datum
Handtekening
Rustdruk

mbar
kPa

≤ 57,5
≤ 5,75

= bij aardgas ........

mbar
kPa

= bij vloeibaar gas ........

mbar
kPa

Zie tabel ”aansluitdruk” (eerste
inbedrijfstelling...)

Aansluitdruk (stromingsdruk)

= Gastype invoeren

Kooldioxidegehalte CO2
bij aardgas
■

bij laagste vermogen

Volume-%

■

bij hoogste vermogen

Volume-%

bij vloeibaar gas
■

bij laagste vermogen

Volume-%

■

bij hoogste vermogen

Volume-%

Zie ”verbrandingskwaliteit controleren” (eerste
inbedrijfstelling...)

Zuurstofgehalte O2
■

bij minimumvermogen

Volume-%

■

bij hoogste vermogen

Volume-%

Koolmonoxidegehalte CO
bij minimumvermogen

ppm

< 1000

■

bij hoogste vermogen

ppm

< 1000

6131811

Aanhangsel

■
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Technische gegevens

HR-soloketel op gas (type B2HE)
Nominaal vermogensbereik (gegevens conform
EN 15502)
TV/TR = 50/30 °C (P(50/30))
Aardgas
Vloeibaar gas, aardgas M
TV/TR = 80/60 °C (Pn(80/60))

kW
kW

Aardgas
Vloeibaar gas, aardgas M

1,9 - 25
2,5 - 25

1,9 - 32
2,5 - 32

kW
kW

1,7 - 10,1 1,7 - 17,4 1,7 - 22,9
2,2 - 10,1 2,2 - 17,4 2,2 - 22,9

1,7 - 29,3
2,2 - 29,3

Nominaal warmtevermogen bij tapwaterverwarming
Aardgas
Vloeibaar gas, aardgas M

kW
kW

1,7 - 17,4 1,7 - 17,4 1,7 - 22,9
2,2 - 17,4 2,2 - 17,4 2,2 - 22,9

1,7 - 29,3
2,2 - 29,3

Nominale belasting (Qn)
Aardgas
Vloeibaar gas, aardgas M

kW
kW

1,8 - 10,3 1,8 - 17,8 1,8 - 23,4
2,3 - 10,3 2,3 - 17,8 2,3 - 23,4

1,8 - 29,9
2,3 - 29,9

Nominaal warmtevermogen bij tapwaterverwarming
(Qnw)

kW

1,9 - 11
2,5 - 11

17,8

17,8

23,4

Product-ID-nummer

CE-0085CT0017

Beschermingstype

IP X4 volgens EN 60529

NOX

Klasse

6

Gasaansluitdruk

6

6

6

Zie tabel ”aansluitdruk” (eerste inbedrijfstelling...)

Max. toegel. gasaansluitdruk
Nominale spanning
Nominale frequentie
Toestelzekering
Voorzekering (net)

V
Hz
A
A

RF-module (geïntegreerd)
Frequentieband WiFi
Max. zendvermogen
Frequentieband Zigbee
Max. zendvermogen
Voedingsspanning
Vermogensopname

MHz
dBm
MHz
dBm
V
W

Elektrisch opgenomen vermogen (bij levering)

W

Toegestane omgevingstemperatuur
■ tijdens werking
■ bij opslag en transport

°C
°C

230
50
6,3
16
2400 - 2483,5
17
2400 - 2483,5
10
24
4
37

47

68

92

+5 tot +40
-5 tot +60

Instelling elektronische temperatuurbewaker (TN)

°C

91

Instelling elektronische temperatuurbewaker

°C

110

■

Gewicht
zonder verwarmingswater
■ met verwarmingswater

kg
kg

Toegestane werkingsdruk (PMS)
Max. tapwatertemperatuur
*1

29,9

Zie typeplaatje
*1

6131811

1,9 - 19
2,5 - 19

33,0
38,6

33,0
38,6

33,0
38,6

33,0
38,6

bar
MPa

3
0,3

3
0,3

3
0,3

3
0,3

°C

70

70

70

70

Als de gasaansluitdruk boven de maximaal toegestane druk ligt, moet een aparte gasdrukregelaar voor de installatie worden geplaatst.
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Technische gegevens

Technische gegevens
Technische gegevens (vervolg)

Aardgas
Vloeibaar gas, aardgas M
TV/TR = 80/60 °C (Pn(80/60))

kW
kW

Aardgas
Vloeibaar gas, aardgas M

kW
kW

Afmetingen
Lengte
Breedte
Hoogte

mm
mm
mm

Gasaansluiting

R

Rookgasaansluiting

1,9 - 11
2,5 - 11

1,9 - 19
2,5 - 19

1,9 - 25
2,5 - 25

1,9 - 32
2,5 - 32

1,7 - 10,1 1,7 - 17,4 1,7 - 22,9
2,2 - 10,1 2,2 - 17,4 2,2 - 22,9

1,7 - 29,3
2,2 - 29,3

360
450
700

360
450
700

360
450
700

360
450
700

¾

¾

¾

¾

Ø mm

60

60

60

60

Luchttoevoeraansluiting

Ø mm

100

100

100

100

Aansluitwaarden
op basis van de max. belasting
met gas
Aardgas E

m3/h

1,88

1,88

2,48

3,16

2,19

2,19

2,88

3,68

Vloeibaar gas

m3/h
kg/h

1,38

1,38

1,82

2,32

Rookgaswaarden
Massastroom (bij tapwaterverwarming) aardgas
■ Massastroom (bij tapwaterverwarming) vloeibaar gas
■ Temperatuur (bij tapwaterverwarming)
■ Max. temperatuur

g/s
g/s
°C
°C

31,7
30,1
64
120

31,7
30,1
65
120

41,6
41
67
120

54,9
53,9
72
120

Aardgas LL

■

Combitoestel op gas (type B2KE)
Nominaal vermogensbereik (gegevens conform EN 15502)
TV/TR = 50/30 °C (P(50/30))
Aardgas
Vloeibaar gas, aardgas M
TV/TR = 80/60 °C (Pn(80/60))

kW
kW

1,9 - 19
2,5 - 19

1,9 - 25
2,5 - 25

1,9 - 32
2,5 - 32

Aardgas
Vloeibaar gas, aardgas M

kW
kW

1,7 - 17,4
2,2 - 17,4

1,7 - 22,9
2,2 - 22,9

1,7 - 29,3
2,2 - 29,3

Nominaal warmtevermogen bij tapwaterverwarming
Aardgas
Vloeibaar gas, aardgas M

kW
kW

1,7 - 26,8
2,2 - 26,8

1,7 - 31,1
2,2 - 31,1

1,7 - 34,2
2,2 - 34,2

Nominale belasting (Qn)
Aardgas
Vloeibaar gas, aardgas M

kW
kW

1,8 - 17,8
2,3 - 17,8

1,8 - 23,4
2,3 - 23,4

1,8 - 29,9
2,3 - 29,9

Nominaal warmtevermogen bij tapwaterverwarming (Qnw)

kW

27,3

31,7

34,9

Product-ID-nummer

CE-0085CT0017

Beschermingstype

IP X4 volgens EN 60529

NOX
Gasaansluitdruk

Klasse

6

6

6

Zie typeplaatje
6131811

Service

Nominaal vermogensbereik (gegevens conform
EN 15502)
TV/TR = 50/30 °C (P(50/30))
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Technische gegevens
Technische gegevens (vervolg)

Aardgas
Vloeibaar gas, aardgas M
TV/TR = 80/60 °C (Pn(80/60))

kW
kW

1,9 - 19
2,5 - 19

1,9 - 25
2,5 - 25

1,9 - 32
2,5 - 32

Aardgas
Vloeibaar gas, aardgas M

kW
kW

1,7 - 17,4
2,2 - 17,4

1,7 - 22,9
2,2 - 22,9

1,7 - 29,3
2,2 - 29,3

Zie tabel ”aansluitdruk” (eerste inbedrijfstelling...)

Max. toegel. gasaansluitdruk*2
Nominale spanning
Nominale frequentie
Toestelzekering
Voorzekering (net)

V
Hz
A
A

RF-module (geïntegreerd)
Frequentieband WiFi
Max. zendvermogen
Frequentieband Zigbee
Max. zendvermogen
Voedingsspanning
Vermogensopname

MHz
dBm
MHz
dBm
V
W

Elektrisch opgenomen vermogen (bij levering)

W

Toegestane omgevingstemperatuur
■ tijdens werking
■ bij opslag en transport

°C
°C

+5 tot +40
-5 tot +60

Instelling elektronische temperatuurbewaker (TN)

°C

91

Instelling elektronische temperatuurbewaker

°C

110

Gewicht
■ zonder verwarmingswater
■ met verwarmingswater

kg
kg

Toegestane werkingsdruk (PMS)

6131811

Tapwaterverwarming
Toegestane werkingsdruk (PMW)

bar
MPa

Specifiek debiet (D)
Max. tapwatertemperatuur
Comfortfactor

bar
MPa
l/min
°C
Sterren

Afmetingen
Lengte
Breedte
Hoogte

mm
mm
mm

Gasaansluiting

R

230
50
6,3
16
2400 - 2483,5
17
2400 - 2483,5
10
24
4
47

68

92

34,5
40,6

34,5
40,6

34,5
40,6

3
0,3

3
0,3

3
0,3

10
0,1
14,45
60
3

10
0,1
15,69
60
3

10
0,1
17
60
3

360
450
700

360
450
700

360
450
700

¾

¾

¾

Rookgasaansluiting

Ø mm

60

60

60

Luchttoevoeraansluiting

Ø mm

100

100

100

*2

Als de gasaansluitdruk boven de maximaal toegestane druk ligt, moet een aparte gasdrukregelaar voor de installatie worden geplaatst.
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Nominaal vermogensbereik (gegevens conform EN 15502)
TV/TR = 50/30 °C (P(50/30))

Technische gegevens
Technische gegevens (vervolg)

Aardgas
Vloeibaar gas, aardgas M
TV/TR = 80/60 °C (Pn(80/60))

kW
kW

1,9 - 19
2,5 - 19

1,9 - 25
2,5 - 25

1,9 - 32
2,5 - 32

Aardgas
Vloeibaar gas, aardgas M

kW
kW

1,7 - 17,4
2,2 - 17,4

1,7 - 22,9
2,2 - 22,9

1,7 - 29,3
2,2 - 29,3

Aansluitwaarden
op basis van de max. belasting
met gas
Aardgas E

m3/h

2,89

3,35

3,69

Aardgas LL

m3/h

3,36

3,90

4,29

Vloeibaar gas

kg/h

2,12

2,46

2,71

Rookgaswaarden
Massastroom (bij tapwaterverwarming) aardgas
■ Massastroom (bij tapwaterverwarming) vloeibaar gas
■ Temperatuur (bij tapwaterverwarming)
■ Max. temperatuur

g/s
g/s
°C
°C

49,3
49,2
70
120

57,3
57,1
74
120

62,1
61,1
77
120

■

Opmerking
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).
Types rookgasinstallatie
Landen van levering

Types rookgasinstallatie

AE, AM, AT, BA, BG, BY, CH, CY, CZ, DK, EE, ES,FI,
GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, KG, KZ, LI, LT, LU, LV, MT,
NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SK, TR, UA

B23, B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93

BE

B23, B23P, B33, C13, C33, C43, C53, C83, C83P, C93

DE, SI

B23, B33, C13X, C33X, C43X, C53X, C63X, C83X, C93X

FR

B23, B23P, B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C83P C93

Gascategorieën
Landen van levering

Gascategorieën

AE, AT, AM, BA, BG, BY, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, GB,
GR, HR, IE, IS, IT, KG, KZ, LI, LT, LU, LV, MT, NO, PT,
RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA

II2N3P/II2H3P

AM, BY, KG, KZ, RU, UA

I2N/I2H

BE

I2N

DE, FR

II2N3P

CY

I3P

FR, IT

I2HM

HU

II2N3P/II2HS3P

NL

II2EK3P

PL

II2N3P/II2ELw3P
6131811
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Nominaal vermogensbereik (gegevens conform EN 15502)
TV/TR = 50/30 °C (P(50/30))
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Technische gegevens

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.
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. Dat duurt ca. 20 s. Daarbij kunnen gedurende korte tijd verhoogde CO-emissies voorkomen.

6131811

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.
Het ionisatiesignaal wordt door de verbrandingsregeling geanalyseerd. Het luchtgetal wordt op een waarde
tussen λ = 1,2 en 1,5 afgesteld. In dit bereik ontstaat er
een optimale verbrandingskwaliteit. De elektronische
gascombiregelaar regelt daarna afhankelijk van de
beschikbare gaskwaliteit de benodigde gashoeveelheid.
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Service

Elektronische verbrandingsregeling

Afvalverwijdering
Definitieve buitenbedrijfstelling en verwijdering
Alle componenten moeten deskundig verwijderd worden.

6131811

Aanhangsel

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
Conformiteitsverklaring
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 volledige conformiteitsverklaring is met behulp van
het serienr. op volgend internetadres te vinden:
www.viessmann.nl/eu-conformity

Verklaring van de fabrikant conform 1.BlmSchV

Allendorf, 1 mei 2018

Aanhangsel

Wij, Viessmann Werke GmbH & Co. KG, D-35107 Allendorf, Duitsland, bevestigen dat het product
Vitodens 200-W voldoet aan de NOx-grenswaarden die worden gesteld in 1e BImSchV§6.

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

6131811

ppa. Reiner Jansen
Leider Strategisch kwaliteitsmanagement
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B
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Bijkomende tapwaterverwarming............................... 60
Bijvullen......................................................................40
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Branderautomaat..................................................... 121
Branderbesturingsapparaat
– Aansluitplan...........................................................121
Brander demonteren.................................................. 49
Brander inbouwen...................................................... 55
Branderpakking.......................................................... 51
Buitentemperatuursensor...................................23, 104
C
Condenswaterafvoer.................................................. 53
CV-pomp voor verwarmingscircuit zonder mengklep.....
112
D
Debietbegrenzer.........................................................56
Deelnemersnummer
– instellen................................................................... 75
– Uitbreidingen........................................................... 75
Deelnemersnummer aangesloten component........... 81
DHCP......................................................................... 28
Dichtheidscontrole concentrisch systeem.................. 49
Doordringingshoek..................................................... 29
Dynamische IP-adressering....................................... 28
E
Eerste inbedrijfstelling................................................ 38
Elektronische verbrandingsregeling......................... 127
Estrikdroging.............................................................115
Estrikfunctie........................................................ 48, 115
Expansievat................................................................56
Extra verwarming tapwater.......................................118

Gewenste gereduceerde kamertemperatuur............114
Gewenste kamertemperatuur
– instellen................................................................. 113
I
Inbedrijfstellingsassistent........................................... 34
Inclinatie stooklijn..................................................... 114
Installatie configureren............................................... 34
Installatiedruk............................................................. 39
Installatieschema's..................................................... 59
Installatie vullen..........................................................39
Internet inschakelen................................................... 37
Ionisatie-elektrode......................................................52
IP-adressering............................................................28
K
Kamertemperatuurbijschakeling............................... 114
Keteltemperatuursensor...........................................104
Kwaliteit van de verbranding controleren................... 57
L
Looptijd tapwaterverwarming..................................... 66
M
Meldi opvragen...........................................................78
Membraanexpansievat...............................................39
N
Niveau stooklijn........................................................ 114
O
Omschakeling gastype...............................................41
Onderhoudsindicatie
– resetten................................................................... 59
Onderhoudsmelding
– opvragen................................................................. 59
Onderhoudsmeldingen opvragen...............................78
Ontluchtingsprogramma........................................... 112
Ontsteking.................................................................. 52
Ontstekingselektroden............................................... 52
Opvraging
– Onderhoudsmelding ...............................................59
Opwarmtijd............................................................... 117

F
Foutgeschiedenis....................................................... 81
Foutmeldingen
– Weergave................................................................81
Functiebeschrijvingen...............................................112
Functies controleren...................................................79
Functieverloop............................................................45
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G
Gasaansluitdruk......................................................... 44
Gascombiregelaar .....................................................44
Gastype......................................................................41
Gastype omschakelen................................................41
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Parameter.................................................................. 61
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– Bepaling zonne-opbrengst...................................... 74
– Boilervoorrang op verwarmingscircuit......... 68, 69, 70
– Brandwaarde gas.................................................... 63
– Bron voor datum en tijd........................................... 63
– Buitentemperatuurgrens..........................................63
– Debiet zonnecircuit..................................................73
– Estrikdroging........................................................... 62
– Functie tapwatercirculatiepomp.............................. 65
– Gastoestandgetal.................................................... 62
– Gewenste tapwatertemperatuur zonne-energie......73
– Groepen.................................................................. 61
– Indicatiecorrectie buitentemperatuur.......................61
– Inschakelpunt gewenste waarde boilerverwarming 66
– Inschakeltemperatuurverschil bij verwarmingsondersteuning...................................................................75
– Inschakeltemperatuurverschil zonnecircuitpomp.... 74
– Inschakeltemperatuur voor thermostaatfunctie....... 74
– Integraal-grenswaarde............................................ 65
– Interval in branderuren tot volgende onderhoud..... 63
– Kamerinvloedfactor verwarmingscircuit............ 69, 70
– Kamertemperatuurbijschakeling verwarmingscircuit...
68, 69, 70
– Max. aanvoertemperatuur verwarmingscircuit.. 71, 72
– Max. Toerental CV-pomp.........................................71
– Maximaal vermogen................................................64
– Maximale collectortemperatuur............................... 73
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– Min. Toerental CV-pomp..........................................70
– Minimaal vermogen.................................................64
– Minimale brander-pauzetijd.....................................65
– Minimale collectortemperatuur................................ 73
– Naloop circulatiepomp ............................................66
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– Plaatselijke tijd instellen.......................................... 61
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– Tijd tot volgende onderhoud....................................64
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– Toerental ketelcircuitpomp...................................... 64
– Uitschakeltemperatuurverschil bij verwarmingsondersteuning...................................................................75
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– Verlaging stagnatietijd............................................. 74
– Verwarmingsgrens buitentemperatuur.................... 72
Parameters bij inbedrijfstelling................................... 59
Parameters opvragen.................................................61
Platenwarmtewisselaar............................................ 108
PlusBus-deelnemer
– Aantal...................................................................... 25
poort 123.................................................................... 28
poort 443.................................................................... 28
poort 80...................................................................... 28

poort 8883.................................................................. 28
Protocol.................................................................... 122
R
Regeling
– Aansluitplan...........................................................119
Regelingsfuncties..................................................... 112
Relaistest................................................................... 79
Rookgastemperatuursensor.....................................105
Rustdruk.....................................................................44
S
Schakelaar S1............................................................75
Schakelschema........................................................ 119
Servicemenu
– opvragen................................................................. 77
– verlaten................................................................... 77
Sifon..................................................................... 17, 53
Stooklijn..............................................................59, 112
Storingen
– Eerste inbedrijfstelling............................................. 45
– Weergave................................................................81
Storingscodes............................................................ 82
Storingsmeldingen opvragen..................................... 78
Storingsmelding opvragen......................................... 81
Stromingsdruk............................................................ 45
Systeemconfiguratie...................................................61
Systeemvoorwaarden................................................ 28
T
Taal wijzigen Installatie configureren .........................34
Tapwatercirculatiepomp aansluiten............................ 24
tapwaterhygiëne....................................................... 118
Tapwaterhygiëne........................................................ 60
Tapwaterverwarming
– Functies.................................................................118
Technische gegevens...............................................123
Terugstroombeveiliging.............................................. 52
V
Veiligheidsparameters................................................28
Verbindingsfout.......................................................... 81
Verbrandingskamer reinigen...................................... 53
Verbrandingsregeling............................................... 127
Verhoging van de aanvoertemperatuur
– Werking met kamertemperatuurbijschakeling....... 114
Verhoging van de gereduceerde kamertemperatuur 116
Verhoogde tapwatertemperatuur.............................. 118
Verhoogde warmwatertemperatuur............................60
Verklaring fabrikant ................................................. 129
Verkorting van de opwarmtijd................................... 117
Verlaging van het opwarmvermogen........................ 116
Vermogen instellen.....................................................46
Verwarmingsfirma
– Contactgegevens.................................................... 41
Verwarmingsoppervlakken reinigen........................... 53
Verwarmingswater bijvullen........................................40
Vlambeker.................................................................. 51
Voorplaat verwijderen.................................................13
Voorwaarden.............................................................. 28
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Zomerspaarschakeling...............................................72

Viessmann Nederland B.V.
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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
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Technische wijzigingen voorbehouden.

W
Waarschuwingen opvragen........................................78
Wachttijd tapwaterverwarming................................... 67
Wachtwoord
– wijzigen................................................................... 78
Wachtwoorden
– resetten naar toestand bij levering.......................... 78
Werkingsgegevens opvragen.....................................78

Werkingstoestanden opvragen.................................. 78
WiFi-netwerk.............................................................. 37
WiFi-router................................................................. 28
WiFi-verbinding.......................................................... 37
WiFi-verbindingen zendbereik....................................29
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Vulfunctie............................................................39, 112
Vulwater..................................................................... 38

