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74
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Vitoplex 200, type SX2A, 90 tot 560 kW
1.1 Productbeschrijving
Vitoplex 200, 90 tot 350 kW
Deze verwarmingsketel mag binnen de EU conform de richtlijn Ecodesign voor verwarmings- en waterverwarmingstoestellen (RL
2009/125/EG) en de uitvoeringsverordening VO (EU) nr. 813/2013
en VO (EU) nr. 814/2013 niet voor de opwekking van binnenhuisverwarming en warm water verkocht en gebruikt worden. Een verkoop
gebeurt onder de voorwaarde van een uitsluitend gebruik voor doeleinden die niet in de hierboven genoemde bepalingen opgenomen
zijn.
Laagtemperatuur-verwarmingsketel op olie/gas
Voor gebruik met glijdende ketelwatertemperatuur
Toegestane aanvoertemperatuur (= veiligheidstemperatuur) tot
110 °C (tot 120 °C op aanvraag)
Toegestane werkingsdruk 4 bar (0,4 MPa)
■ CE-markering: CE-0085BQ0020
■ Spaarzaam en milieuvriendelijk door glijdende ketelwatertemperatuur
Normrendement voor gebruik op stookolie/aardgas: 89 % (Hs)/
95 % (Hi).

■ Optionele rookgas/water-warmtewisselaar van edelstaal
Vitotrans 300 voor hoger normrendement door HR-benutting
■ Drietreksketel met lage belasting van de verbrandingskamer voor
een schone verbranding met geringe uitstoot van schadelijke stoffen.
■ Brede waterwanden en een grote waterinhoud zorgen voor goede
interne circulatie en een betrouwbare warmteoverdracht.
■ Geïntegreerde startschakeling Therm-Control voor eenvoudige
hydraulische integratie – bijmengpomp en retourtemperatuurverhoging zijn overbodig.
■ Geen laagwaterniveaubeveiliging nodig tot 300 kW.
■ Gemakkelijke verplaatsing naar stookruimtes en plaatsbesparende
opbouw door compacte constructie – belangrijk bij renovatie.
■ Unit olie-/gasventilatorbrander Vitoflame 100 tot 270 kW beschikbaar.
■ Fastfix-montagesysteem voor regeling en isolatie.

1.2 Bedrijfsvoorwaarden met Vitotronic-ketelcircuitregelingen en Therm-Control
Werking met branderbelasting
1.
Verwarmingswaterdebiet
2.
Ketelretourtemperatuur (minimumwaarde)*1
3.
Onderste ketelwatertemperatuur
4.
5.

2-traps branderwerking
Modulerende branderwerking

6.

Gereduceerde werking

7.

Weekendverlaging

Eisen
≥ 60 %
Geen

< 60 %

Geen*2
– Oliewerking 50 °C
– Oliewerking 60 °C
– Gaswerking 60 °C
– Gaswerking 65 °C
1e. Trap 60% van het nominale vermogen
Geen minimumbelasting vereist
Tussen 60 en 100% van het nominale vermo- Geen minimumbelasting vereist
gen
Eénketelinstallaties en hoofdketel van meerketelinstallaties
– Werking op laagste ketelwatertemperatuur
Volgende ketels van meerketelinstallaties
– kunnen worden uitgeschakeld
Zoals gereduceerde werking

Opmerking
Eisen aan de waterkwaliteit, zie pagina 43.

1.3 Bedrijfsvoorwaarden met Vitotronic-ketelcircuitregelingen zonder Therm-Control

5819 426 NL

Werking met branderbelasting
1.
Verwarmingswaterdebiet
2.
Ketelretourtemperatuur (minimumwaarde)
3.
Onderste ketelwatertemperatuur
4.

2-traps branderwerking

5.

Modulerende branderwerking

6.

Gereduceerde werking

7.

Weekendverlaging

Vereisten
< 40 %
Geen
– Oliewerking 55 °C
– Gaswerking 65 °C
– Oliewerking 60 °C
– Gaswerking 70 °C
Geen minimale belasting vereist
Geen minimumbelasting vereist

> 40 % < 60 %
Geen
– Oliewerking 50 °C
– Gaswerking 60 °C
– Oliewerking 60 °C
– Gaswerking 65 °C
Geen minimumbelasting vereist

> 60 %
Geen
Geen
– Oliewerking 50 °C
– Gaswerking 60 °C
1. Trap 60% van het nominale
vermogen
Tussen 60 en 100% van het
nominale vermogen

Eénketelinstallaties en hoofdketel van meerketelinstallaties
– Werking op laagste ketelwatertemperatuur
Volgende ketels van meerketelinstallaties
– kunnen worden uitgeschakeld
Zoals gereduceerde werking

Relevant toepassingsvoorbeeld voor het gebruik van de startschakeling Therm-Control staat in de ontwerphandleiding installatievoorbeelden.
*2 Uitsluitend in combinatie met Therm-Control.

*1

Olie-/gasketel
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Vitoplex 200, type SX2A, 90 tot 560 kW (vervolg)
Opmerking
Eisen aan de waterkwaliteit, zie pagina 43.

5819 426 NL
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Vitoplex 200, type SX2A, 700 tot 1950 kW
2.1 Productbeschrijving
Laagtemperatuur-verwarmingsketel op olie/gas
Drietreksketel
Voor gebruik met glijdende ketelwatertemperatuur.
Toegestane aanvoertemperatuur (= veiligheidstemperatuur) tot
110 °C (tot 120 °C op aanvraag)
Toegestane werkingsdruk 6 bar (0,6 MPa)
■ CE-markering: CE-0085BQ0020
■ Spaarzaam en milieuvriendelijk door glijdende ketelwatertemperatuur
Normrendement voor gebruik op stookolie/aardgas: 89 % (Hs)/
95 % (Hi).
■ Optionele rookgas/water-warmtewisselaar van edelstaal
Vitotrans 300 voor hoger normrendement door HR-benutting

■ Drietreksketel met lage belasting van de verbrandingskamer en
daardoor een schone verbranding met geringe uitstoot van schadelijke stoffen
■ Brede waterwanden en een grote waterinhoud zorgen voor goede
interne circulatie en een betrouwbare warmte-afvoer.
■ Lange branderlooptijden en minder schakelintervallen door grote
waterinhoud sparen het milieu.
■ Gemakkelijke verplaatsing naar installatieruimtes door compacte
constructie – belangrijk bij renovatie
■ Economische en betrouwbare werking van de verwarmingsinstallatie door communicatief, digitaal regelingssysteem Vitotronic.
Gestandaardiseerde LON maakt de complete integratie mogelijk in
gebouw-managementsystemen.

2.2 Bedrijfsvoorwaarden met Vitotronic-ketelcircuitregelingen

3.

Werking met branderbelasting
Verwarmingswaterdebiet
Ketelretourtemperatuur (minimumwaarde)*3
Onderste ketelwatertemperatuur

4.
5.

2-traps branderwerking
Modulerende branderwerking

6.

Gereduceerde werking

7.

Weekendverlaging

1.
2.

Vereisten
≥ 60 %
Geen
– Oliewerking 40 °C
– Gaswerking 53 °C

< 60 %
– Oliewerking 53 °C
– Gaswerking 58 °C

– Oliewerking 50 °C
– Oliewerking 60 °C
– Gaswerking 60 °C
– Gaswerking 65 °C
1e Trap 60% van het nominale vermogen
Geen minimumbelasting vereist
Tussen 60 en 100% van het nominale vermo- Geen minimumbelasting vereist
gen
Eénketelinstallaties en hoofdketel van meerketelinstallaties
– Werking op laagste ketelwatertemperatuur
Volgende ketels van meerketelinstallaties
– kunnen worden uitgeschakeld
Zoals gereduceerde werking

5819 426 NL

Opmerking
Eisen aan de waterkwaliteit, zie pagina 43.

*3

Relevante toepassingsvoorbeelden zie ontwerphandleiding toepassingsvoorbeelden.
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Vitoplex 300, type TX3A, 90 tot 500 kW
3.1 Productbeschrijving
Vitoplex 300, 90 tot 300 kW
Deze verwarmingsketel mag binnen de EU conform de richtlijn Ecodesign voor verwarmings- en waterverwarmingstoestellen (RL
2009/125/EG) en de uitvoeringsverordening VO (EU) nr. 813/2013
en VO (EU) nr. 814/2013 niet voor de opwekking van binnenhuisverwarming en warm water verkocht en gebruikt worden. Een verkoop
gebeurt onder de voorwaarde van een uitsluitend gebruik voor doeleinden die niet in de hierboven genoemde bepalingen opgenomen
zijn.

3.2 Bedrijfsvoorwaarden met Vitotronic-ketelcircuitregelingen en Therm-Control
Werking met branderbelasting
1.
Verwarmingswaterdebiet
2.
Ketelretourtemperatuur (minimumwaarde)*1
3.
Onderste ketelwatertemperatuur
4.
5.

2-traps branderwerking
Modulerende branderwerking

6.

Gereduceerde werking

7.

Weekendverlaging

Eisen
≥ 60 %
Geen

< 60 %

Geen*2
– Oliewerking 40 °C
– Oliewerking 50 °C
– Gaswerking 50 °C
– Gaswerking 60 °C
1e Trap 60% van het nominale vermogen
Geen minimumbelasting vereist
Tussen 60 en 100% van het nominale vermo- Geen minimumbelasting vereist
gen
Eénketelinstallaties en hoofdketel van meerketelinstallaties
– Werking op laagste ketelwatertemperatuur
Volgende ketels van meerketelinstallaties
– kunnen worden uitgeschakeld
Zoals gereduceerde werking

Opmerking
Eisen aan de waterkwaliteit, zie pagina 43.

3.3 Bedrijfsvoorwaarden met Vitotronic-ketelcircuitregelingen zonder Therm-Control
Werking met branderbelasting
1.
Verwarmingswaterdebiet
2.
Ketelretourtemperatuur (minimumwaarde)*1
3.
Onderste ketelwatertemperatuur
4.

2-traps branderwerking

5.

Modulerende branderwerking

6.

Gereduceerde werking

7.

Weekendverlaging

Vereisten
< 40 %
Geen
– Oliewerking 50 °C
– Gaswerking 60 °C
– Oliewerking 55 °C
– Gaswerking 65 °C
Geen minimale belasting vereist
Geen minimumbelasting vereist

> 40 % < 60 %
Geen
– Oliewerking 40 °C
– Gaswerking 50 °C

> 60 %
Geen
Geen

– Oliewerking 50 °C
– Gaswerking 60 °C
Geen minimumbelasting vereist

– Oliewerking 40 °C
– Gaswerking 50 °C
1. Trap 60% van het nominale
vermogen
Tussen 60 en 100% van het
nominale vermogen

Eénketelinstallaties en hoofdketel van meerketelinstallaties
– Werking op laagste ketelwatertemperatuur
Volgende ketels van meerketelinstallaties
– kunnen worden uitgeschakeld
Zoals gereduceerde werking

Opmerking
Eisen aan de waterkwaliteit, zie pagina 43.
Relevant toepassingsvoorbeeld voor het gebruik van de startschakeling Therm-Control staat in de ontwerphandleiding installatievoorbeelden.
*2 Uitsluitend in combinatie met Therm-Control.

*1
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Laagtemperatuur-verwarmingsketel op olie/gas
Drietreksketel met meerschalig convectieverwarmingsoppervlak
Voor gebruik met glijdend verlaagde ketelwatertemperatuur
Toegestane aanvoertemperatuur (= veiligheidstemperatuur) tot
110 °C (tot 120 °C op aanvraag)
Toegestane werkingsdruk 4 bar (0,4 MPa)
■ CE-markering: CE-0085BT0478
■ Meerschalig convectieverwarmingsoppervlak voor een hoge
bedrijfszekerheid en lange gebruiksduur.

■ Normrendement voor gebruik op stookolie/aardgas: 90 % (Hs)/
96 % (Hi).
■ Optionele rookgas/water-warmtewisselaar van edelstaal
Vitotrans 300 voor hoger normrendement door HR-benutting.
■ Drietreksketel met lage belasting van de vuurhaard en daardoor
een schone verbranding met geringe uitstoot van schadelijke stoffen.
■ Brede waterwanden en een grote waterinhoud zorgen voor een
goede interne circulatie en een betrouwbare warmteafvoer.
■ Geïntegreerde startschakeling Therm-Control vervangt bijmengpomp of constante retourtemperatuurverhoging en spaart montagetijd en kosten.
■ Economische en betrouwbare werking van de verwarmingsinstallatie door communicatief, digitaal regelingssysteem Vitotronic.
Gestandaardiseerde LON-BUS maakt de complete integratie
mogelijk in gebouwbeheersystemen.

Vitoplex 300, type TX3A, 620 tot 2000 kW
4.1 Productbeschrijving
Laagtemperatuur-verwarmingsketel op olie/gas
Drietreksketel met meerschalig convectieverwarmingsoppervlak
Voor gebruik met glijdend verlaagde ketelwatertemperatuur
Toegestane aanvoertemperatuur (= veiligheidstemperatuur) tot
110 °C (tot 120 °C op aanvraag)
Toegestane werkingsdruk 6 bar (0,6 MPa)
■ CE-markering: CE-0085BT0478
■ Meerschalig convectieverwarmingsoppervlak voor een hoge
bedrijfszekerheid en lange gebruiksduur.
■ Normrendement voor gebruik op stookolie/aardgas: 90 % (Hs)/
96 % (Hi).
■ Optionele rookgas/water-warmtewisselaar van edelstaal
Vitotrans 300 voor hoger normrendement door HR-benutting.
■ Drietreksketel met lage belasting van de vuurhaard en daardoor
een schone verbranding met geringe uitstoot van schadelijke stoffen.

■ Brede waterwanden en een grote waterinhoud zorgen voor een
goede interne circulatie en een betrouwbare warmteafvoer.
■ Geïntegreerde startschakeling Therm-Control vervangt bijmengpomp of constante retourtemperatuurverhoging en spaart montagetijd en kosten.
■ Fastfix-montagesysteem voor eenvoudige en snelle montage.
■ Met begaanbare ketelafdekking – vereenvoudigt montage en
onderhoud.
■ Economische en betrouwbare werking van de verwarmingsinstallatie door communicatief, digitaal regelingssysteem Vitotronic.
Gestandaardiseerde LON-BUS maakt de complete integratie
mogelijk in gebouwbeheersystemen.

4.2 Bedrijfsvoorwaarden met Vitotronic-ketelcircuitregelingen en Therm-Control
Werking met branderbelasting
1.
Verwarmingswaterdebiet
2.
Ketelretourtemperatuur (minimumwaarde)*1
3.
Onderste ketelwatertemperatuur
4.
5.

2-traps branderwerking
Modulerende branderwerking

6.

Gereduceerde werking

7.

Weekendverlaging

Vereisten
≥ 60 %
Geen

< 60 %

Geen*2
– Oliewerking 40 °C
– Oliewerking 50 °C
– Gaswerking 50 °C
– Gaswerking 60 °C
1e Trap 60% van het nominale vermogen
Geen minimumbelasting vereist
Tussen 60 en 100% van het nominale vermo- Geen minimumbelasting vereist
gen
Eénketelinstallaties en hoofdketel van meerketelinstallaties
– Werking op laagste ketelwatertemperatuur
Volgende ketels van meerketelinstallaties
– kunnen worden uitgeschakeld
Zoals gereduceerde werking

4

Opmerking
Eisen aan de waterkwaliteit, zie pagina 43.

4.3 Bedrijfsvoorwaarden met Vitotronic-ketelcircuitregelingen zonder Therm-Control
Werking met branderbelasting
1.
Verwarmingswaterdebiet
2.
Ketelretourtemperatuur (minimumwaarde)
3.
Onderste ketelwatertemperatuur
4.

2-traps branderwerking

5.

Modulerende branderwerking

6.

Gereduceerde werking

7.

Weekendverlaging

Vereisten
< 40 %
Geen
– Oliewerking 50 °C
– Gaswerking 60 °C
– Oliewerking 55 °C
– Gaswerking 65 °C
Geen minimale belasting vereist
Geen minimumbelasting vereist

> 40 % < 60 %
Geen
– Oliewerking 45 °C
– Gaswerking 55 °C
– Oliewerking 50 °C
– Gaswerking 60 °C
Geen minimumbelasting vereist

> 60 %
Geen
Geen
– Oliewerking 40 °C
– Gaswerking 50 °C
1. Trap 60% van het nominale
vermogen
Tussen 60 en 100% van het
nominale vermogen

Eénketelinstallaties en hoofdketel van meerketelinstallaties
– Werking op laagste ketelwatertemperatuur
Volgende ketels van meerketelinstallaties
– kunnen worden uitgeschakeld
Zoals gereduceerde werking

5819 426 NL

Opmerking
Eisen aan de waterkwaliteit, zie pagina 43.

Relevant toepassingsvoorbeeld voor het gebruik van de startschakeling Therm-Control staat in de ontwerphandleiding installatievoorbeelden.
*2 Uitsluitend in combinatie met Therm-Control.

*1

Olie-/gasketel
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Vitoradial 300-T, type VR3, 101 tot 545 kW
5.1 Productbeschrijving
Laagtemperatuur-ketel met condensatiewarmtewisselaar op olie /
gas
Drietreksketel met meerschalige convectieverwarmingsoppervlakken
en nageschakelde inox-Radial-spiraalwarmtewisselaar.
Voor werking met glijdend verlaagde ketelwatertemperatuur.
Toegestane aanvoertemperatuur (= veiligheidstemperatuur) tot
110 °C
Toegestane werkingsdruk 4 bar (0,4 MPa)
■ CE-markering: CE-0035BU104
■ HR-eenheid op stookolie met Vitoflame 100 olieventilatorbrander
(tot 335 kW) of HR-systeem op gas met een door de installateur
voorziene brander.
■ Normrendement voor gebruik op stookolie: 97 % (Hs)/103 % (Hi).
■ Inox-Radial-warmtewisselaar voor de condensatie van stookgassen, afgestemd op de compacte verwarmingsketel.

■ Compleet met warmtewisselaarbuizen en pomp, afgestemd op het
ketelvermogen.
■ Lange branderlooptijden en minder schakelintervallen door grote
waterinhoud sparen het milieu.
■ Economische en betrouwbare werking van de verwarmingsinstallatie door een communicatief, digitaal regelingssysteem Vitotronic.
■ Geïntegreerde opstartschakeling Therm-Control voor eenvoudige
hydraulische integratie – van een bijmengpomp en een retourtemperatuurverhoging kan worden afgezien.
■ Geen laagwaterbeveiliging nodig; dat spaart extra kosten.
■ Compacte bouwwijze voor een gemakkelijke plaatsing in stookruimtes en lage opstelhoogtes – belangrijk bij de renovatie.

5.2 Bedrijfsvoorwaarden met Vitotronic-ketelcircuitregelingen en Therm-Control
Werking met branderbelasting
1.
Verwarmingswaterdebiet
2.
Ketelretourtemperatuur (minimumwaarde)*1
3.
Onderste ketelwatertemperatuur
2-traps branderwerking
Modulerende branderwerking

6.

Gereduceerde werking

7.

Weekendverlaging

< 60 %

Geen*2
– Oliewerking 40 °C
– Oliewerking 50 °C
– Gaswerking 50 °C
– Gaswerking 60 °C
1e Trap 60% van het nominale vermogen
Geen minimumbelasting vereist
Tussen 60 en 100% van het nominale vermo- Geen minimumbelasting vereist
gen
Eénketelinstallaties en hoofdketel van meerketelinstallaties
– Werking op laagste ketelwatertemperatuur
Volgende ketels van meerketelinstallaties
– kunnen worden uitgeschakeld
Zoals gereduceerde werking

Opmerking
Eisen aan de waterkwaliteit, zie pagina 43.

Relevant toepassingsvoorbeeld voor het gebruik van de startschakeling Therm-Control staat in de ontwerphandleiding installatievoorbeelden.
*2 Uitsluitend in combinatie met Therm-Control.

*1
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5

4.
5.

Vereisten
≥ 60 %
Geen

Vitorond 200, type VD2, 440 tot 1080 KW
6.1 Productbeschrijving
Laagtemperatuur-verwarmingsketel op olie/gas
Drietreksketel in gietijzeren segmentconstructie
Voor gebruik met glijdende ketelwatertemperatuur
Toegestane aanvoertemperatuur (= veiligheidstemperatuur) tot
110 °C
Toegestane werkingsdruk 6 bar (0,6 MPa)
■ CE-markering: CE-0085AS0002
■ Spaarzaam en milieuvriendelijk door glijdende ketelwatertemperatuur.
Normrendement voor gebruik op stookolie/aardgas: 88 % (Hs)/
94 % (Hi).
■ Drietreksketel, daardoor milieuvriendelijke verbranding met lage
uitstoot.
■ Eutectoplex-verwarmingsoppervlak voor een hoge bedrijfszekerheid en lange gebruiksduur. De homogene samenstelling van het
speciale eutectische gietijzer zorgt voor een gelijkmatige warmtestroom en voorkomt spanningsscheuren.

■ Fastfix-montagesysteem voor eenvoudige en snelle montage.
■ Probleemloos transport ook bij moeilijk toegankelijke installatieruimtes door segmentconstructie en laag transportgewicht van de
afzonderlijke segmenten.
■ Eenvoudige en snelle montage van de afzonderlijke gietijzeren
segmenten door systeem met dubbele groef en duurzame elastische afdichting aan rookgaszijde.
■ Economische en betrouwbare werking van de verwarmingsinstallatie door communicatief, digitaal regelingssysteem Vitotronic.
Gestandaardiseerde LON-BUS maakt de complete integratie
mogelijk in gebouwbeheersystemen.

6.2 Bedrijfsvoorwaarden met Vitotronic-ketelcircuitregelingen
Werking met branderbelasting
1.
Verwarmingswaterdebiet
2.
Ketelretourtemperatuur (minimumwaarde)*3
3.
Onderste ketelwatertemperatuur
4.
5.

2-traps branderwerking
Modulerende branderwerking

6.

Gereduceerde werking

7.

Weekendverlaging

Vereisten
≥ 60 %
30% bij nominaal vermogen
– Oliewerking 40 °C
– Gaswerking 53 °C

< 60 %
– Oliewerking 53 °C
– Gaswerking 53 °C

– Oliewerking 50 °C
– Oliewerking 60 °C
– Gaswerking 60 °C
– Gaswerking 65 °C
1e Trap 60% van het nominale vermogen
Geen minimumbelasting vereist
Tussen 60 en 100% van het nominale vermo- Geen minimumbelasting vereist
gen
Eénketelinstallaties en hoofdketel van meerketelinstallaties
– Werking op laagste ketelwatertemperatuur
Volgende ketels van meerketelinstallaties
– kunnen worden uitgeschakeld
Zoals gereduceerde werking

Opmerking
Eisen aan de waterkwaliteit, zie pagina 43.
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*3

Relevante toepassingsvoorbeelden zie ontwerphandleiding toepassingsvoorbeelden.
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Brander
7.1 Technische gegevens Vitoflame 100, type VEH III
Vermogen van de brander 1e/2e trap
Komt overeen met het nominaal vermogen van de verwarmingsketel.
Vitoflame 100 olie-ventilatorbrander in combinatie met Vitoradial 300-T
Nominaal warmtevermogen
TV/TR = 50/30 °C
kW
101
129
TV/TR = 80/60 °C
kW
94
120
Vermogen van de brander
kW
68/98
88/125
1e/2e trap
Brandertype
VEHIII-1TXA VEHIII-2TXA
Olieverbruik
1e trap
2e trap
Prototypenummer volgens EN 267
Spanning
Frequentie
Motortoerental
Uitvoering
Pompvermogen van de oliepomp
Afmetingen
Lengte (maat a)
Breedte
Hoogte (maat b)
Gewicht
Aansluitingen
Zuig- en retourleiding op de meegeleverde olieslangen
Maximaal toegestane voordruk
in de voedingsleidingen
(bij ringleidingen)

kg/h
liter/h
kg/h
liter/h

5,2
6,1
7,4
8,7

157
146
106/152

201
188
137/196

263
245
179/254

335
313
228/326

VEHIII-3TXA

VEHIII-4TXA

VEHIII-5TXA

VEHIII-6TXA

15,0
17,7
21,5
25,3

18,2
21,4
26,1
30,7

7,4
8,7
10,5
12,4

V
Hz
tpm
liter/h

10,6
12,5
12,8
15,1
G1037/08S
230
50
2800
2-traps
70

mm
mm
mm
kg
R

418
400
538
26
⅜

bar
MPa

2
0,2

11,6
13,7
16,4
19,3

Gecertificeerde kwaliteit
CE-markering volgens de bestaande EG-richtlijnen.

b

7

A Serviceschakelaar (voor branderinstelling)
B Adapterkap
12

VIESMANN

5819 426 NL

a

C Snelsluiting

Olie-/gasketel

Brander (vervolg)
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P

Elektronische ontstekingseenheid
Stelmotor
Branderautomaat
Retourleiding
Zuigleiding
Magneetklep tweede trap
Magneetklep eerste trap
Vlambewaker
Ontstoringstoets
Olieleiding
Oliepomp
Ventilatormotor

R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c

Ventilatorhuis
Ventilatorwaaier
Geluidsdemper aanzuiglucht
Luchtregelklep
Injectorstaaf
Vlampijp
Geleidingsbrug
Stuwschijf
Injector oliebrander
Ontstekingselektroden
Ontstekingskabel
Flens

5819 426 NL
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Installatie-accessoires
8.1 Accessoires voor verwarmingscircuits
Divicon verwarmingscircuitverdeling
Voor verwarmingsketels tot 335 kW
Technische gegevens
Opbouw en functie
■ Op de aanvoerverdeler en retourcollector kunnen 1 tot 4 CV-circuits aangesloten worden.
■ Vrije aansluitingen worden door blindflenzen (meegeleverd) afgesloten.

■ De aanvoerverdeler en retourcollector kunnen naar keuze rechts
of links van de verwarmingsketel geplaatst worden.
■ Een isolatie voor de Divicon CV-circuitverdeler wordt meegeleverd.

Divicon verwarmingscircuitverdeling, ernaast geplaatst
Voor
■ Vitoplex 200, 90 tot 270 kW
■ Vitoplex 300, 90 tot 300 kW
■ Vitoradial 300-T, 101 tot 335 kW
■ Vitocrossal 200/300, 87 tot 314 kW
Met afzonderlijke stelpoten en leidingaansluitingen (door installateur)
kan de Divicon verwarmingscircuitverdeling ook in de buurt van de
ketel worden opgesteld, als alternatief voor de wandbevestiging.

5819 426 NL

280 - 400

8
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Installatie-accessoires (vervolg)
Divicon verwarmingscircuitverdeling, wandmontage
Voor
■ Vitoplex 200, 90 tot 270 kW
■ Vitoplex 300, 90 tot 300 kW

420

420

8
= 307

b

420

■ Vitoradial 300-T, 101 tot 335 kW
■ Vitocrossal 200/300, 87 tot 314 kW

a

c

EL
EL

E
E
210

70

910

500

360

1630

A Aftap
OL Ontluchting
Maattabel
Nominaal vermogen van de verwarmingsketel
a (DN 25 + DN 32)
b (DN 40 + DN 50)
c

kW
mm
mm
mm

90-201
1186
1586
170

235-335
1196
1606
173

DN 80
155
450
365
166
85

DN 65
205
400
415
210
75

Aansluitingen voor verwarmingsketel en een extra verbruiker (bijv. warmwaterboiler)

605

815

185

a

Twee buisnippels G 1½ (buitenschroefdraad) aan de achterkant van
de aanvoerverdeler en de retourcollector.

80

d

b

c

5819 426 NL

e

a
b
c
d
e
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Installatie-accessoires (vervolg)
Verwarmingscircuitaansluitingen
Verwarmingscircuitaansluiting DN 25 en DN 32 (afgebeeld met
mengklep)

Verwarmingscircuitaansluiting DN 40 en DN 50 (afgebeeld met
mengklep)

8
210

1252

852

210

A
B
C
D
E
F

Verwarmingsaanvoer
Verwarmingsretour
Kogelkraan
Terugslagklep
Circulatiepomp
3-wegmengklep
A
B
C
D
E
F

Verwarmingsaanvoer
Verwarmingsretour
Kogelkraan
Terugslagklep
Circulatiepomp
3-wegmengklep

Aansluitbaar vermogen van de verwarmingscircuitaansluitingen
bij (ΔT = 20 K)
Verwarmingscircuitaansluiting
kW
DN 25
40
DN 32
70
DN 40
140
DN 50
170

CV-pompen fabricaat Wilo, verschildrukregeling
(om te zetten van proportionele naar constante druk)

16
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Motorbeveiliging
Geïntegreerde, volledige motorbeveiliging in de klemkast voor alle
verschildrukinstellingen. Belastbaarheid van de contacten voor de
algemene-storingsmelding 1 A, 250 V~.

Olie-/gasketel

Installatie-accessoires (vervolg)
230 V~, 50 Hz
Aansluiting CV-circuit
Pomptype
Toerentalbereik
Opgenomen vermogen
Stroom

DN
n
P1
I

25
Stratos PICO 25/1-6
1200-4230
3-40
maximaal 0,35

min-1
W
A

32
Stratos PICO 30/1-6
1200-4230
3-40
maximaal 0,35

Opvoerhoogte
CV-pomp DN 25 en DN 32

40

300

30

10
0

min.
0
1
2
Pompdebiet in m³/h

3

40

300

30

200

20

100

10
0

A

N

20

0
1
2
Pompdebiet in m³/h

3

4

5

DP
T
0 ... 10 V

Ext.
off

ma

BK
BK *
BU
BN

x.

min.
0
2
4
6
8
Pompdebiet m³/h

5819 426 NL

Proportionele druk

10

12

14

16

N PE SSM

kPa

16

Elektrische aansluiting
CV-pomp DN 40 en DN 50

min.

Opvoerhoogte
CV-pomp DN 40 en DN 50

Opvoerhoogte
mbar

14

A Aansluitleiding met steekverbinding

Constante druk

1000 100
900 90
800 80
700 70
600 60
500 50
400 40
300 30
200 20
100 10
0
0

L

L

0

kPa

400

Pompdruk
mbar

50

.

500

12

L N

ax

60

10

m

600

min.
8

Elektrische aansluiting
CV-pomp DN 25 en DN 32

4

c
p-

70

0
2
4
6
Pompdebiet m³/h

Constante druk

Proportionele druk

700

x.

GNYE

1-230 V

0

kPa

100

ma

.

20

50
Stratos 50/1-8
1400-4800
12-310
0,22-1,37

ax

200

kPa

400

Opvoerhoogte
mbar

50

Pompdruk
mbar

500

m

60
v
p-

600

1000 100
900
90
800
80
700
70
600
60
500
50
400
40
300
30
200
20
100
10
0
0

40
Stratos 40/1-8
1400-4800
12-310
0,22-1,37

BU
BN

L

N

20

A Aansluitklemmen in de pomp
B 4-aderige leiding voor in-/uitschakelen en storingsmelding van
de pomp
Olie-/gasketel

VIESMANN
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Installatie-accessoires (vervolg)
Kleurenlegende
BK
zwart
BK*
zwarte ader met opdruk
BN
bruin
BU
blauw
GNYE groen/geel

CV-pompen fabricaat Grundfos, verschildrukregeling
(om te zetten van proportionele naar constante druk)
Motorbeveiliging
De motor en de elektronische besturing zijn tegen thermische overbelasting beschermd. Er is geen externe motorbescherming nodig.

Toerentalbereik
Opgenomen vermogen
Stroom

DN

n
P1
I

25
Alpha 2 25-60

32
Alpha 2 32-60

–
5-45
0,05-0,38

–
5-45
0,05-0,38

min-1
W
A

60

500

50

400

40

300

30

200

20

100

10

0

0

1400
1200
1000

140
120
100

800
600
400
200

80
60
40
20

Opvoerhoogte
mbar

600

kPa

Opvoerhoogte
mbar

Opvoerhoogte
CV-pomp DN 25 en DN 32

A

0

kPa

230 V~, 50 Hz
Aansluiting CV-circuit
Pomptype

0

D
C
B

0 0,5 1 1,5
Debiet m³/h

2

2,5

3

3,5

40
MAGNA
UPE 40-120
900-3580
25-445
0,16-2,0

50
MAGNA
UPE 50-60
680-1970
32-335
0,2-1,51

max.

min.
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Pompdebiet m³/h

Constante druk
Opvoerhoogte
CV-pomp DN 50

A Werkgebied bij werking op verschildruk

Opvoerhoogte
mbar

Opvoerhoogte
CV-pomp DN 40

800
600
400
200

80
60
40
20

0

0

max.

0

0

max.
min.
0
4
8 12 16
Pompdebiet m³/h

20 24 28

32

Proportionele druk

min.
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Pompdebiet m³/h

5819 426 NL

140
120
100

kPa

1400
1200
1000

70
60
50
40
30
20
10

kPa

700
600
500
400
300
200
100

Bij getrapte werking
B 1. trap
C 2. trap
D 3. trap

Opvoerhoogte
mbar

8

C Algemene storingsmelding
D Extern in-/uitschakelen van de pomp
E Aansluiting via relais in de schakelkast of hulprelais, bestelnummer 7814 681
F Stekker sÖ voor aansluiting op de Vitotronic
G 3-aderige leiding voor netaansluiting op de pomp

Proportionele druk

18
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Installatie-accessoires (vervolg)

0

Elektrische aansluiting
CV-pomp DN 40 en DN 50

70
60
50
40
30
20
10

kPa

Opvoerhoogte
mbar

700
600
500
400
300
200
100

0

8
max.
min.
0
4
8 12 16
Pompdebiet m³/h

20 24 28

32

Constante druk

L

N

BN
BU
GNYE

A

20

K

C

1 2 3

8 7

NCNO C

S
T
O
P

E

BK
BK

L N

L N

B

BN
BU

A
Elektrische aansluiting
CV-pomp DN 25 en DN 32

D

F
G

A Aansluitleiding met steekverbinding

H L

A
B
C
D
E
F
G
H
K

N 20

Netwerkaansluiting
Signaaluitgang
Aan/Uit
Leiding voor in-/uitschakelen en storingsmelding op de pomp (4aderig)
Algemene storingsmelding
Extern in-/uitschakelen van de pomp
Aansluiting via bescherming in de schakelkast of hulprelais,
bestelnummer 7814 681
Stekker sÖ voor aansluiting op de Vitotronic
Leiding voor netaansluiting aan de pomp (3-aderig)

Kleurenlegende volgens DIN IEC 60757
BK
zwart
BK*
zwarte ader met opdruk
BN
bruin
BU
blauw
GNYE groen/geel
Restopvoerhoogte

5819 426 NL

Restopvoerhoogte van de CV-circuits
Van de pompopvoerhoogte moet de doorstroomweerstand van de
mengklep en van het ketelcircuit (verwarmingsketel, leidingaansluitingen, aanvoerverdeler en retourcollector) afgetrokken worden.
In het ketelcircuit moet rekening gehouden worden met het totale
watervolume van alle verwarmingscircuits.
Doorstroomweerstand ketelcircuit
(CV-ketel + leidingaansluitingen + aanvoerverdeler en retourcollector
+ CV-circuitaansluiting behalve mengklep)

Olie-/gasketel

VIESMANN
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Installatie-accessoires (vervolg)
Doorstroomweerstand mengklep

AB
100

A B CD

10

500

50

5
4

200

20

30

3

100

10

20

2

50

5

15

1,5

10

1

20

2

0,5
0,4

3

0,3

2

0,2

1

0,1
1
2
Debiet m³/h

3

4 5

10

15 20

A
B
C
D

A DN 65: Vitoplex 200/300, 90 tot 200 kW
B DN 80: Vitoplex 200/300, 235 tot 300 kW

10

1

5

0,5

2

0,2

kPa

5
4

kPa

Doorstroomweerstand
mbar

50
40

Doorstroomweerstand
mbar

8

1

0,1
0,1 0,2
0,5
Debiet in m³/h

1

2

5

10

20

DN 25
DN 32
DN 40
DN 50

Opmerking
Bij de weerstanden van de leidingaansluitingen tussen verwarmingsketel en verdeler wordt rekening gehouden met 6 bochten (90°) en
5 m leidinglengte. Als door de installateur andere lengtes en verbindingsbuizen gebruikt moeten worden, moeten de extra weerstanden
berekend worden en moet daarmee rekening gehouden worden.

Voorbeeld voor het berekenen van de restopvoerhoogte
Verwarmingsinstallatie met Divicon verwarmingscircuitverdeling DN 80
VerwarVerwarmingscircuitaansluiting
Warmtevermogen
mingscircuit
1
DN 25, zonder mengklep
35 kW
2
DN 32, met mengklep
60 kW
3
DN 50, met mengklep
150 kW

Debiet
1,5 m3/h
2,5 m3/h
6,5 m3/h
Totaal debiet
10,5 m3/h

Doorstroomweerstand ketelcircuit
CV-ketel + leidingaansluitingen + aanvoerverdeler en retourcollector + CV-circuitaansluiting (behalve mengklep) (zie diagram) = 30 mbar
(3 kPa)
Doorstroomweerstand mengklep
(zie diagram)
Mengklep
Doorstroomweerstand

DN
mbar
kPa

32
18
1,8

50
22
2,2

20
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Som doorstroomweerstand ketelcircuit en CV-circuitaansluiting
Verwarmingscircuit 1: 30 mbar (3 kPa)
Verwarmingscircuit 2: 30 mbar (3 kPa) + 18 mbar (1,8 kPa) = 48 mbar (4,8 kPa)
Verwarmingscircuit 3: 30 mbar (3 kPa) + 22 mbar (2,2 kPa) = 52 mbar (5,2 kPa)

Olie-/gasketel

Installatie-accessoires (vervolg)
Restopvoerhoogte van de afzonderlijke verwarmingscircuits
Met circulatiepomp fabricaat Wilo
Verwarmingscircuit
Opvoerhoogte van de circulatiepomp (instelbaar)
Doorstroomweerstand ketelcircuit + CV-circuitaansluiting
Restopvoerhoogte (instelbaar)

mbar
kPa
mbar
kPa
mbar
kPa

1
100 tot 400
10 tot 40
30
3
70 tot 370
7 tot 37

2
100 tot 280
10 tot 28
48
4,8
52 tot 232
5,2 tot 23,2

3
100 tot 760
10 tot 76
52
5,2
48 tot 708
4,8 tot 70,8

mbar
kPa
mbar
kPa
mbar
kPa

1
100 tot 400
10 tot 40
30
3
70 tot 370
7 tot 37

2
100 tot 260
10 tot 26
48
4,8
52 tot 212
5,2 tot 21,2

3
150 tot 520
15 tot 52
52
5,2
98 tot 468
9,8 tot 46,8

Met circulatiepomp fabricaat Grundfos
Verwarmingscircuit
Opvoerhoogte van de circulatiepomp (instelbaar)
Doorstroomweerstand ketelcircuit + CV-circuitaansluiting
Restopvoerhoogte (instelbaar)
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Schakelkast Vitocontrol
(op aanvraag)
Schakelkast voor de regeling van de verwarmingsinstallatie met de
Divicon-verwarmingscircuitverdeling
Alle onderdelen die voor de besturing, regeling en controle van de
verwarmingsinstallatie nodig zijn, worden in de schakelkast ondergebracht.

Het systeem is zo opgebouwd dat naast de regeling van 1 tot 4 verwarmingsketels overige apparaten, bijvoorbeeld Vitotronic 300-K
(type MW1S), Vitotronic 200-H (type HK1S of HK3S), pompbesturingen, meetapparaten, schakelklokken enzovoort, kunnen worden
ingebouwd.

Ontwerphandleiding
9.1 Levering, verplaatsing en opstelling
Levering
Wij kunnen leveren met kraanwagens tot de locatie, inclusief uitladen zonder moeilijkheden.

Voor het lossen van ketels waarvan het transportgewicht meer dan
10 t bedraagt, moet door de installateur voor een speciale kraan
worden gezorgd.

Binnenbrengen en opstellen
Verwarmingsketels en rookgas/water-warmtewisselaars zijn voorzien
van voldoende ogen, waaraan hefwerktuigen vastgemaakt kunnen
worden. De in lengterichting lopende voetrails vereenvoudigen het
binnenbrengen.
Het naar binnen brengen en opstellen op voorbereide funderingen
kan indien gewenst tegen betaling door Viessmann-monteurs worden uitgevoerd.
De verwarmingsketels staan op in de lengterichting lopende voetrails. Ze kunnen zonder speciale fundatie op beton worden
geplaatst. Daarbij moet op de constructiehoogte van de brander worden gelet.

Voor reiniging van de installatieruimte is het echter zinvol de CVketel op een sokkel te plaatsen.
Zie voor geadviseerde minimumafstanden tot de wanden voor montage en onderhoudswerkzaamheden het gegevensblad van de
betreffende verwarmingsketel.
Als geluiddemping nodig is, kunnen de verwarmingsketels op trillingsdempers worden geplaatst. Bij Vitoplex tot 560 kW en
Vitoradial 300-T tot 263 kW kunnen ook geluidsabsorberende stelpoten in de voetrails worden geschroefd.
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Installatieruimte
Algemene eisen aan de installatieruimte
■ Geen luchtverontreiniging door halogeenkoolwaterstoffen (deze
bevinden zich bijv. in sprays, verven, oplos- en schoonmaakmiddelen)
■ Geen overmatige stofvorming
■ Geen hoge luchtvochtigheid
■ Vorstvrij en goed geventileerd
De verwarmingsketel en de Vitotrans 300 rookgas/water-warmtewisselaar mogen in ruimtes waar luchtverontreiniging door halogeenkoolwaterstoffen mogelijk is, slechts worden geplaatst als voldoende maatregelen worden genomen voor de aanvoer van schone
verbrandingslucht.

Olie-/gasketel

De garantie geldt niet voor schade door het niet naleven van de
instructies.
Bij twijfel contact met ons opnemen.
Eisen van de Duitse ontwerp-stookverordening
De stookruimte moet aan de richtlijnen van de ”ontwerp-stookverordening ”voldoen. Doorslaggevend zijn de desbetreffende bouw- en
brandverordeningen van de deelstaten.
Verbrandingsluchttoevoer
Als open stookplaatsen > 35 kW opgesteld zijn in ruimtes die over
een opening of leiding naar buiten beschikken, geldt de toevoer van
verbrandingslucht als voldoende.

VIESMANN
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Ontwerphandleiding (vervolg)
De doorsnede van de opening moet bij 35 kW nom. vermogen min.
150 cm2 bedragen. Voor elke kW nominaal vermogen meer dan
35 kW moet de opening met 2 cm2 worden vergroot.
Leidingen moeten stromingstechnisch equivalent bemeten zijn. De
vereiste doorsnede mag over hoogstens 2 openingen of leidingen
zijn verdeeld.

A

9

Bij de noodschakelaar moet een plaatje met de tekst ”NOODSCHAKELAAR - vuurhaard” aanwezig zijn.
Veiligheidsinrichtingen
In ruimtes waarin gasgestookte inrichtingen zijn opgesteld, moeten
de brandstofleidingen direct voor deze verwarmingsinrichtingen van
de volgende veiligheidsinrichtingen zijn voorzien:
■ Bij een uitwendige thermische belasting van meer dan 100 °C
moet de verdere brandstoftoevoer zelfstandig worden geblokkeerd.
■ Tot een temperatuur van 650 °C mogen over een periode van
minimaal 30 min niet meer dan 30 l/h, gemeten als luchtdebiet,
door- of uitstromen.
Stookplaatsen verwijderen of afschermen van brandbare materialen
en inbouwmeubels. Bij een nominaal vermogen van de stookplaatsen mogen geen hogere temperaturen dan 85 °C optreden. Anders
moet een afstand van min. 40 cm worden aangehouden.
Scheepsverwarming

cm²
A = 150 cm² + 2
x (Σ²n – 35 kW)
kW

Σ²n = som van alle nominale vermogens in kW
Door veiligheidsinrichtingen moet gegarandeerd worden dat de
stookplaatsen enkel bij open afsluiting gebruikt kunnen worden. Verbrandingsopeningen en -leidingen mogen niet gesloten of afgedekt
worden. De vereiste doorsnede mag door de afsluiting of door roosters niet worden verkleind.

Als CV-ketels voor de verwarming van schepen worden gebruikt,
moet op de volgende bijzonderheden gelet worden:
■ Op schepen zijn de ingebouwde producten aan aanzienlijke belastingen onderworpen.
■ Speciale eisen van de verzekeringsmaatschappijen – scheepsclassificatiemaatschappijen – moeten in acht worden genomen
■ De verwarmingsketels kunnen niet voor alle toepassingen worden
gebruikt.
Neem contact op met onze verkoopadviseur voor meer toelichtingen!

Noodschakelaar
Branders, brandstoftransportinrichtingen en regelingen van de stookinrichtingen moeten met een schakelaar (noodschakelaar) buiten de
installatieruimte te allen tijde uitgeschakeld kunnen worden.

Belastbare ketelafdekking
De Vitoplex vanaf 620 kW wordt met een aangebouwde belastbare
ketelafdekking geleverd.

9.2 Ontwerp van de installatie
Aanvoertemperatuur
Om de verdelingsverliezen te beperken, adviseren wij de warmteverdelingsinstallatie en de tapwaterverwarming op max. 70 °C (aanvoertemperatuur) in te stellen.

Bij de verwarmingsketels met meegeleverde ketelcircuitregeling is
de maximale ketelwatertemperatuur begrensd op 85 °C. Voor verhoging van de aanvoertemperatuur kan de temperatuurregelaar worden omgezet.

Veiligheidstemperatuur
De CV-ketels van Viessmann voldoen aan EN 303 en DIN 4702 en
zijn gemarkeerd volgens CE. Ze zijn inzetbaar in gesloten verwarmingsinstallaties volgens EN 12828.

■ Toegel. aanvoertemperaturen (= veiligheidstemperaturen):
tot 110 °C
Volgens EN 12953: tot 120 °C

■ Maximaal bereikbare aanvoertemperatuur:
circa 15 K onder de veiligheidstemperatuur
■ Veiligheidstemperatuurbegrenzer van de ketelcircuitregeling:
Toestand bij levering 110 °C
Kan veranderd worden naar 100 °C
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Opmerking
Bij 120 °C is voor de verwarmingsketel een afzonderlijke keuring
nodig en moet deze jaarlijks gecontroleerd worden.

Ontwerphandleiding (vervolg)
Keuze van het nominale vermogen
Verwarmingsketel volgens de benodigde verwarmingsbelasting
selecteren.
Het rendement van laagtemperatuurketels en HR-ketels is over een
groot gedeelte van de ketelbelasting stabiel.

Daarom mag bij laagtemperatuurketels, HR-ketels en installaties met
meerdere ketels het vermogen groter zijn dan de berekende stookbelasting van het gebouw.

Eisen voor de stookbelasting
Met de weersafhankelijke regelingen wordt voor berekening van de
stookbelasting voldaan aan de eisen van EN 12831. Om de
opwarmbelasting te reduceren, wordt de nachtverlaging bij lage buitentemperaturen verminderd. Om de opwarmtijd na een verlagingsperiode te verminderen, wordt gedurende een bepaalde tijd de aanvoertemperatuur verhoogd.

9

Pompgestuurde drukregelsystemen
In verwarmingsinstallaties met automatische en vooral pompgestuurde drukregelsystemen met geïntegreerde ontgassing, is voor
elke verwarmingsketel een membraanexpansievat voor afzonderlijke
beveiliging voorgeschreven.
Ketelvermogen
in kW
Tot 300
Tot 500
Tot 1000
Tot 2000
Tot 5000
Tot 10000

Membraan-drukexpansievat
inhoud in liter
50
80
140
300
800
1600

Daarmee worden de frequentie en de hoogte van de drukschommelingen verminderd. Dat draagt aanzienlijk bij tot de verhoging van de
bedrijfszekerheid en levensduur van de installatie.
Bij niet-naleving kan schade aan de verwarmingsketel of andere
installatiecomponenten ontstaan.
Alleen corrosietechnisch gesloten PDH-systemen gebruiken die
beveiligd zijn tegen het binnendringen van zuurstof in het verwarmingswater. Anders kan door zuurstofcorrosie schade in de installatie ontstaan.
PDH-systemen met atmosferische ontgassing door cyclische drukontlasting zorgen voor een centrale na-ontluchting van de verwarmingsinstallatie. Deze drukregelsystemen zorgen echter niet voor
zuurstofverwijdering in de zin van corrosiebeveiliging conform
VDI 2035 blad 2.

9.3 Hydraulische integratie
Verwarmingsaansluitingen
Bestaande installaties
Om vuil en slib te verwijderen, bestaande verwarmingsinstallatie
grondig spoelen. Pas dan de verwarmingsketel op de verwarmingsinstallatie aansluiten.
Vuil en slik zetten zich anders in de verwarmingsketel af en kunnen
tot plaatselijke oververhitting, geruis en corrosie leiden. Voor ketelschade die hierdoor ontstaat, geldt geen garantie. Eventueel moeten
vuilvangers worden ingebouwd.
Aansluitingen aan CV-waterzijde
Alle warmteverbruikers en verwarmingscircuits dienen op de ketelaanvoer- en ketelretouraansluiting aangesloten te worden. Geen
aansluiting op veiligheidsaanvoer of andere aansluitingen.
Wij adviseren in de verwarmingsaanvoer- en -retourleidingen afsluitorganen in te bouwen. Bij latere werkzaamheden aan de verwarmingsketel of de verwarmingscircuits moet zo niet alle water uit de
installatie afgetapt worden.

Vloerverwarmingen en verwarmingscircuits met zeer grote waterinhoud moeten ook bij lagetemperatuurketels en zeer-lagetemperatuurketels via een mengklep worden aangesloten. Deze worden via
de Vitotronic 300 (type GW2B), Vitotronic 300-K of met afzonderlijke
regelingen, bijv. Vitotronic 200-H geregeld.
Eenvoudige montage
De verwarmingsketels van het type Vitoplex vereisen bij veiligheidstemperaturen tot 110 °C geen duur aanvoertussenstuk voor de montage van de veiligheidstechnische inrichtingen.
De aansluitingen die voor de uitrusting nodig zijn, bijvoorbeeld voor
waterniveaubegrenzer of drukbegrenzingsinrichting, bevinden zich
aan de verwarmingsketel.

Verwarmingscircuits
Voor verwarmingsinstallaties met kunststof buizen adviseren wij het
gebruik van diffusiedichte buizen om indiffunderen van zuurstof door
de buiswanden te verhinderen. In CV-installaties met kunststofbuizen die zuurstof doorlaten (DIN 4726) moet een systeemscheiding
worden aangebracht. Hiervoor leveren wij aparte warmtewisselaars.
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Ketelcircuit- en bijmengpompen
De volgende verwarmingsketels hebben geen ketelcircuitpompen
voor geforceerde circulatie nodig.
■ Vitoplex-verwarmingsketel
■ Vitoradial 300-T

Olie-/gasketel

Voor de volgende verwarmingsketels is geen retourtemperatuurverhoging nodig
■ Vitoplex 300 van 90 tot 2000 kW
■ Vitoplex 200 van 90 tot 560 kW met Therm-Control
■ Vitoradial 300-T
Zie voor meer informatie de toepassingsvoorbeelden.
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Ontwerphandleiding (vervolg)
Voor de verwarmingsketels of in afzonderlijke gevallen waarbij een
retourtemperatuurverhoging nodig is, heeft het gebruik van een bijmengpomp zich bewezen. Bij de Vitoplex-verwarmingsketels is op
grond van de grote waterinhoud en de geringe interne weerstanden
aan verwarmingswaterzijde alleen een pomp voor de retourtemperatuurverhoging (bijmengpomp) nodig, die op circa 30% van het totale
debiet moet worden geconfigureerd.
De bijmengpomp werkt alleen als de temperatuur lager is dan de
minimum retourtemperatuur.

Aanwijzing voor CV-pompen
Verwarmingscircuitpompen in verwarmingsinstallaties met een nominaal vermogen > 25 kW moeten zelfstandig het elektrische verbruik
in minstens drie trappen aan de van de werking afhankelijke pompbehoefte kunnen aanpassen. Dat geldt enkel indien veiligheidstechnische belangen van de verwarmingsketel dat niet in de weg staan.

De voordelen hiervan:
■ kleinere pomp, d.w.z. lagere investeringskosten
■ Geringer stroomverbruik van de pomp

Systeemaccessoires
Divicon CV-circuitverdeling
Geprefabriceerde verwarmingscircuitverdeling voor de aansluiting
van maximaal 4 verwarmingscircuits op de Vitoplex tot 300 kW en
Vitoradial 300-T tot 335 kW in installaties met één ketel.
In combinatie met de leidingaansluitingen rechts of links naast de
ketel op te stellen of in combinatie met wandconsoles aan de wand
te bevestigen.

Retourtemperatuurverhoging
Voor Vitoplex tot 560 kW leveren wij een geprefabriceerde retourtemperatuurverhoging voor opbouw op de aanvoer- en retouraansluiting van de verwarmingsketel.

Toepassingsvoorbeelden
Zie www.viessmann-schemen.com.

9.4 Veiligheidstechnische uitrusting voor verwarmingswaterketel
De richtlijn EN 12828 geldt voor de planning van verwarmingsinstallaties met beveiligingstemperaturen tot maximaal 110 °C. Voor veiligheidstemperaturen > 110 ºC in verwarmingsinstallaties moet
EN 12953 in acht worden genomen. De norm stelt veiligheidstechnische eisen aan warmtegeneratoren en ketelinstallaties.
Veiligheidtechnische uitrusting conform EN 12828
Eénketelinstallatie zonder ontlastpot

Veiligheidstechnische uitrusting volgens EN 12953

VC
VR

VC
VA

VC

VR
VDB1

CVP
AK1
VTB

CVP

AK1
VTB

TR TH

VA

VC

AK1

AK1

VTB1 VTB2

VHK

TR TH

VHK
EST

VDB1 VDB2

VDB1 VDB2

WB
MA

TH

WB
MA

EPV

AK2 AK1

VHL
A

EPV

AK2 AK1

VHL
A
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■ Kortere looptijden van de bijmengpomp
■ lagere stroomkosten
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Ontwerphandleiding (vervolg)
Vereiste veiligheidsinrichtingen
EPV Gesloten expansievat*4
AK1 Afsluitklep
AK2 Afsluitklep met beveiliging tegen onverhoeds sluiten,
bijvoorbeeld kapklep
A
Aftap
EST Ontlastpot
MA
Drukindicatietoestel
VDB1 Veiligheidsdrukbegrenzer maximaal
VDB2 Veiligheidsdrukbegrenzer minimaal
Bij meer dan 300 kW: Veiligheidsdrukbegrenzer maximaal
VHK Veiligheidsklep
VHL Veiligheidsexpansieleiding
VTB Veiligheidstemperatuurbegrenzer
VTB2 Veiligheidstemperatuurbegrenzer*5
TH
Thermometer
TR
Temperatuurregelaar
WB
Waterniveaubegrenzer/minimumdrukbegrenzer

Overige legenda
VC Verwarmingscircuit
CVP CV-pomp
VR Verwarmingswaterretour
VA
Verwarmingswateraanvoer
In de afbeelding Veiligheidstechnische uitrusting conform EN 12828
wordt de vervangingsmaatregel voor de ontlastpot met aanvullende
VTB en VDB1 weergegeven.
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Algemene aanwijzingen
Opmerking
Die aangegeven grenzen van het warmtevermogen zijn gerelateerd
aan een systeemtemperatuur 80/60 °C.

De verbindingsleiding tussen verwarmingsketel en veiligheidsklep
mag niet afsluitbaar zijn. In de leiding mogen geen pompen, armaturen of vernauwingen voorhanden zijn.
De veiligheidskleppen moeten toegankelijk op de warmtegenerator
of in de onmiddellijke nabijheid ervan in de aanvoerleiding geplaatst
zijn. Tussen de warmtegenerator en de veiligheidsklep mag geen
afsluiting aanwezig zijn. De doorsnede van de aanvoerleiding mag
niet kleiner zijn dan de ingangsdoorsnede van de veiligheidsklep.
Het drukverlies van de verbindingsleiding mag niet hoger zijn dan
3% van de insteldruk van de veiligheidsklep.

Laagwaterstandbeveiliging
Volgens EN 12828 moeten verwarmingsketels > 300 kW worden
voorzien van een laagwaterniveaubeveiliging. Bij eventueel optredend watergebrek ten gevolge van lekken aan de verwarmingsinstallatie en gelijktijdige branderwerking wordt de brander uitgeschakeld.
De uitschakeling vindt plaats voor de verwarmingsketel en rookgasinstallatie te veel opwarmen. Dat moet door een test bewezen worden.

Ontlastpot
Bij CV-ketels van meer dan 300 kW moet in de directe nabijheid van
de veiligheidsklep een ontlastpot met afblaas- en afvoerleiding worden geïnstalleerd. De afblaasleiding moet in de buitenlucht uitmonden. Uittredende stoom mag niemand in gevaar brengen.
De afblaasleiding van de veiligheidsklep zodanig uitvoeren dat geen
drukverhoging mogelijk is. De monding van de afvoerleiding voor
water zodanig aanbrengen dat uit de veiligheidsklep ontsnappend
water zonder gevaar en observeerbaar wordt afgevoerd.
Deze vervangingsmaatregel geldt uitsluitend tot 300 kW; zie
EN 12828, 4.6.2.3. Als een tweede veiligheidstemperatuurbegrenzer
en een tweede maximumdrukbegrenzer worden ingebouwd, kan
afgezien worden van de ontlastpot en de uitblaasleiding.

Opmerking
Bij Viessmann-verwarmingsketels wordt de laagwaterniveaubeveiliging vervangen door een minimumdrukbegrenzer.
Maximumdrukbegrenzing
Indien het nominale vermogen van de verwarmingsketel meer dan
300 kW bedraagt, is een maximale drukbegrenzing voor elke verwarmingsketel van een installatie vereist.
Veiligheidsklep
Volgens EN 12828 moeten verwarmingsketels worden voorzien van
een veiligheidsklep met typegoedkeuring.

Keuzetabel voor veiligheidstechnisch accessoires
De volgende tabel geeft een overzicht van de vereiste regelingstechnische uitrusting voor gesloten CV-installaties.
Zekering conform EN 12828 en EN 12953
Nominaal vermogen van de verwarmingsketel
Veiligheidstechnische uitrusting conform
Veiligheidstemperatuur
1 VTB in leveringsomvang van de ketelcircuitregeling
Temperatuurregelaar
Leveringsomvang van de ketelcircuitregeling
Ketelthermometer
Leveringsomvang van de ketelcircuitregeling

Verwarmingsketel
≤ 300 kW
EN 12828
≤ 110 °C
x*6
x
x

> 300 kW
EN 12828
≤ 110 °C
x*6
x
x

EN 12953
> 110 °C
x*7
x
1x aanvoer, 1x retour

Afbeelding zonder isolatie
Volgens TRD (Duitse technische regels) moeten voor 72 h BosB 2 veiligheidstemperatuurbegrenzers voorhanden zijn. Volgens
EN12953-6 is slechts 1 veligheidstemperatuurbegrenzer nodig.
*6 De veiligheidstemperatuurbegrenzer (VTB) van de Vitotronic is bij levering op 110 ºC ingesteld en moet evt. worden omgezet.
*7 De veiligheidstemperatuurbegrenzer (VTB) van de Vitotronic is bij levering op 120 ºC ingesteld en moet evt. worden omgezet.
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*5
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Ontwerphandleiding (vervolg)
Nominaal vermogen van de verwarmingsketel
Veiligheidstechnische uitrusting conform
Drukindicatietoestel*8
Manometer (accessoire)
of als onderdeel van het armaturenblok met accessoires resp. van de kleinverdeler
Vul- en monsternameklep
Veiligheidsklep
of als onderdeel van de kleinverdeler (accessoire).
Laagwaterstandbeveiliging*8
Conform EN 12828 kan de laagwaterstandbeveiliging
worden vervangen door een minimumdrukbegrenzer.
Maximumdrukbegrenzer*8
Ontlastpot
Conform EN 12828 is een ontlastpot niet vereist als
bovendien een 2e veiligheidstemperatuurbegrenzer en
een tweede veiligheidsdrukbegrenzer (maximumdrukbegrenzer) worden gemonteerd. (Onderdelen verkrijgbaar als ”Set vervangende maatregel voor ontlastpot ”in accessoires).

> 300 kW
EN 12828
x

EN 12953
x

–
x

x
x

x
x

x*9

x

x

–

x

x

–

x

x

Opmerking
De verwarmingsketel moet bij een veiligheidstemperatuur van > 110 °C volgens de bedrijfsveiligheidverordening worden bewaakt. Uitrustingsonderdelen met veiligheidsfunctie moeten dan een storingsvrij gedrag hebben, maar ook redundant, ongelijksoortig en zelfbewakend zijn.
Accessoires voor 120 °C veiligheidstemperatuur zijn leverbaar. Meer informatie vindt u in EN 12953.

9.5 Brandstoffen
De Vitoplex en Vitorond zijn geschikt voor de volgende brandstoffen:
■ Lichte huisbrandolie HBOI/II volgens DIN 51603
Elke in de handel verkrijgbare, lichte huisbrandolie. Ook voor huisbrandolie DIN 51603-6-EL A Bio 10: huisbrandolie EL zwavelarm
met toevoegingen tot 10% biocomponenten (FAME).
■ Aardgas, stadsgas en vloeibaar gas volgens DVGW-Arbeitsblatt
G 260/I en II respectievelijk de lokale bepalingen. Viessmann
Vitoflame 100 gas-ventilatorbranders zijn alleen geschikt voor de
verbranding van aardgas E en LL.

■ Biogas en rioolwaterzuiveringsgas*10:
De werking op biogas/rioolwaterzuiveringsgas is mogelijk. Omdat
deze gassen zwavelverbindingen (waarvan de samenstelling sterk
kan schommelen) en andere agressieve gassen bevatten, gelden
bijzondere bedrijfsvoorwaarden.
– Het gas moet vrij zijn van halogeen-chloorkoolwaterstoffen.
– De minimale retourtemperatuur moet in alle bedrijfssituaties
boven 65 °C liggen. Hiervoor is de montage van een effectieve
retourtemperatuurverhoging vereist.
– Minimale ketelwatertemperatuur 75 °C (gepaste ketelcodeerstekker voor Vitotronic inzetten).
– De verwarmingsketel moet permanent stand-by zijn, nacht- of
weekendverlaging moet worden vermeden.
Op de volgende voorwaarden is nacht- of weekendverlaging
mogelijk (bijv. ketel voor piekbelasting):
– bij aanvraag van de ketel blijft de brander eerst geblokkeerd.
– Om de rookgascondensatie in de verwarmingsketel bij het
starten te verminderen, wordt gelijktijdig met de branderblokkering de verwarmingsketel met het beschikbare verwarmingswater gespoeld. Daartoe wordt de bestaande hydraulische
afsluiting van de warmtegenerator geopend en de pomp ingeschakeld (duur: ca. 5 tot 10 min).
– Daarna wordt de retourtemperatuurverhoging geactiveerd en
de brander vrijgegeven.
– Na een volledige uitschakeling moet minstens 2 uur verwarmd
worden.
– Omdat biogas vaak verontreinigd is, kunnen de onderhoudscycli
korter worden. De CV-ketel moet regelmatig worden gereinigd
en onderhouden.
– Rookgas/water-warmtewisselaar kunnen niet worden gebruikt.
■ Overige brandstoffen op aanvraag.

Bij de plaatsing aan de armaturenstang (accessoire): met manometer, beveiligde afsluitklep, aftap en twee aansluitingen voor veiligheidsdrukbegrenzers
*9 Bij Vitocrossal-HR-ketels is een minimumdrukbewaker verplicht.
*10 Niet Vitoradial
*8
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Verwarmingsketel
≤ 300 kW
EN 12828
x

Ontwerphandleiding (vervolg)
9.6 Brander
Geschikte brander
De configuratie van ketel-brander vond plaats voor een maximale
installatiehoogte van 250 m boven NAP

Zie prijslijst.
De levering vindt plaats door de branderfabrikant.

Olie-ventilatorbrander
De brander moet volgens EN 267 zijn getest en gemarkeerd.

Toepassing
De verwarmingsketels werken met overdruk in de verbrandingskamer. Brander gebruiken die geschikt is voor de betreffende weerstand aan rookgaszijde (zie gegevensblad van de betreffende verwarmingsketel).
Bij gebruik van de Vitotrans 300 rookgas-/water-warmtewisselaars
moet rekening worden gehouden met de extra weerstand van deze
toestellen.
Het materiaal van de branderkop moet geschikt zijn voor bedrijfstemperaturen tot minstens 500 °C.

Gas-ventilatorbrander
De brander moet volgens EN 676 gecontroleerd en volgens de richtlijn inzake gassapparatuur van het CE-label voorzien zijn.
Unit-brander
Vitoradial 300-T tot 335 kW zijn met Viessmann-olieventilatorbranders en vanaf 425 kW met olieventilatorbranders van de firma ELCO
en Weishaupt verkrijgbaar. Gasbrander door installateur te voorzien.
Voor Vitoplex van 350 tot 2000 kW en de Vitorond zijn ventilatorbranders op olie of gas van de firma's ELCO en Weishaupt verkrijgbaar.

Branderuitvoeringen
Er kunnen meertraps of traploze (modulerende) branders worden
gebruikt.

Montage van de brander
Zie de gegevens in de gegevensbladen van de betreffende CV-ketel.

Afstelling van de brander
Het grootste olie- respectievelijk gasdebiet van de brander moet zo
worden ingesteld dat het aangegeven nominale vermogen van de
verwarmingsketel niet wordt overschreden. Bij meertraps en modulerende branders erop letten dat de rookgasinstallatie geschikt moet
zijn voor de lage rookgastemperaturen die tijdens deellast ontstaan.

Als de verwarmingsketel op een Vitotronic-regeling werkt, moeten de
minimale vermogens worden aangehouden die in de bedrijfsvoorwaarden worden vermeld.

9.7 Rookgasgeleiding
Vereisten volgens stookverordening
De lokale bouw- en stookverordening moet in acht worden genomen.
Advies
Advies vragen aan de bevoegde schoorsteenveger.

5819 426 NL

1. Rookgasinstallaties moeten qua binnendiameter en hoogte en
indien nodig ook qua warmtegeleidingsweerstand en intern oppervlak zo zijn bemeten dat de rookgassen in alle bedrijfssituaties
volgens de voorschriften naar de buitenlucht worden geleid en ten
opzichte van ruimtes geen gevaarlijke overdruk kunnen ontwikkelen.
2. De rookgassen van stookinrichtingen voor vloeibare en gasvormige brandstoffen moeten in schoorstenen of rookgasleidingen
worden geleid.
3. Voor schoorsteenuitmondingen van stookinstallaties gelden de
volgende voorwaarden:
■ Bij dakhellingen tot en met 20° moeten de uitmondingen minstens 40 cm boven de daknok uitsteken of minstens 1 m van
het dakoppervlak verwijderd zijn.
■ Bij dakhellingen van meer dan 20° moeten de uitmondingen
minstens 40 cm boven de daknok uitsteken of moet de horizontale afstand tot het dakoppervlak minstens 2,30 m bedragen.
■ Bij stookinstallaties met een totaal vermogen tot 50 kW moeten
de uitmondingen minstens 1 m boven de bovenkanten van ventilatieopeningen, vensters of deuren uitsteken in een straal van
15 m; deze straal is te vermeerderen met 2 m per aangevangen
eenheid van 50 kW tot maximum 40 m.

4. In afwijking van paragraaf 3 moet de hoogte van de uitmonding bij
stookinstallaties met een vermogen van 1 MW of meer, minstens
3 m boven de hoogste kant van de daknok liggen en minstens
10 m boven de grond.
Bij een dakhelling van minder dan 20° moet de hoogte van de uitmonding worden gerelateerd aan een fictieve daknok waarvan de
hoogte op basis van een dakhelling van 20° moet worden berekend.
5. In afwijking van paragraaf 3 dienen de rookgassen van stookinstallaties > 10 MW te worden afgeleid via een of meer schoorstenen, waarvan de hoogte moet worden berekend volgens de voorschriften van TA-Luft van 24 juli 2002.
6. Voor stookinstallaties met een stookvermogen > 20 MW geldt het
volgende:
■ Bepalingen volgens TA-lucht moeten worden aangehouden,
een emissierapport is vereist.
■ Lokale eisen moeten bij de autoriteiten worden opgevraagd.
■ Emissierapporten worden door het TÜV en andere erkende
instanties opgemaakt.
7. In het rookgaskanaal moet een voldoende groot gedimensioneerde en goed toegankelijke meetopening worden voorzien.
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Ontwerphandleiding (vervolg)

x < 1,5 m

x < 1,5 m

Als x < 1,5 m, dan a ≥ 1,0 m

Dimensionering van de rookgasinstallatie volgens EN 13384.
Basis en voorwaarde voor een vlekkeloze werking van elke rookgasinstallatie is de bepaling van de doorsneden.
Uitgangswaarden:
■ Rookgastemperatuur aan het keteleinden of achter de rookgas/
water-warmtewisselaar 140 °C tot 190 °C bij een omgevingsluchttemperatuur van 15 °C (zie gegevensblad van de ketel of warmtewisselaar).
■ Effectieve hoogte van de rookgasinstallatie komt overeen met het
hoogteverschil tussen de uittrede-aansluiting van de ketel en de
monding.

■ Lengte van het verbindingsstuk maximaal ¼ van de effectieve
hoogte van de rookgasinstallatie, maar niet meer dan 7 m. Gelijke
doorsnede van het verbindingsstuk en de rookgasinstallatie
■ Er wordt geadviseerd de rookgassen onder 45° in de rookgasinstallatie in te voeren.
■ Ingestoken rookgassystemen zijn niet aan te bevelen.

Schoorsteenschema's
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Bij gebruik van de volgende diagrammen controleren of de voorwaarden van de berekening met betrekking tot rookgastemperatuur,
lengte van het verbindingsstuk en weerstandscoëfficiënt zijn gerespecteerd. Bij grote afwijkingen worden door de technische afdelingen van de fabrikanten van rookgasinstallaties doorsnedeberekeningen gemaakt die op het betreffende project zijn afgestemd.
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Diagram voor ronde doorsneden (Schiedel)
2000

60

1500

50
45

1000
900
800
700
600

40
35

500
450
400
350
300
Nom. vermogen in kW

9

30

230

25

200

22

150
100
90
80
70

55

20
18
16
5
10
15
20
25
Effectieve hoogte van de rookgasinstallatie

30

35

40

45

50

55

60

Dit diagram is representatief voor dat van andere firma's. Of dit diagram voor de rookgasinstallaties van andere fabrikanten kan worden
gebruikt, moet door de installateur worden gecontroleerd.
Diagram voor vierkante doorsneden (Plewa)
2000

50 x 50

1500

45 x 45
40 x 40

1000

Nom. vermogen in kW

800
700
600
500

35 x 35
30 x 30
27,5 x 27,5

400
350
300
230
200

25 x 25
22,5 x 22,5
20 x 20

150

18 x 18
16 x 16

100
80
70

14 x 14

5
10
15
20
25
30
Effectieve hoogte van de rookgasinstallatie
PLEWA-mantelbuizen

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

PLEWA-mantel 65 m
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PLEWA speciale mantel

Dit diagram is representatief voor dat van andere firma's. Of dit diagram voor de rookgasinstallaties van andere fabrikanten kan worden
gebruikt, moet door de installateur worden gecontroleerd.
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Rookgassysteem voor HR-ketel
Rookgastemperatuursensor
Volgens de ”richtlijn voor goedkeuring van rookgasinstallaties” punt
3.12, mogen op of in rookgasleidingen van HR-ketels uitsluitend
onderdelen worden aangebracht die bouwkundig gekeurd bestanddeel van de rookgasleiding zijn. Openingen voor de montage van
rookgastemperatuursensoren moeten daarbij door de fabrikant zijn
gepland en samen met de rookgasleiding zijn gekeurd. Naderhand
boren en het plaatsen van onderdelen van derden is niet toegestaan.
Vitoradial 300-T HR-ketels mogen ook op vochtongevoelige schoorstenen worden aangesloten. De schoorsteenfabrikant levert het
rekenkundige bewijs volgens EN 13384 onder inachtneming van de
rookgaswaarden van de verwarmingsketel (zie technische gegevens
in het betreffende gegevensblad).
De rookgasleidingen moeten in een aanwezige of nieuw te installeren schoorsteen (mantelsteen zonder binnenbuis) boven het dak
worden geleid. Wegens grootte en uitvoering van de schoorsteen
adviseren wij al in de ontwerpfase contact op te nemen met een
fabrikant of leverancier van rookgasleidingen.

Inbouwmogelijkheden van de rookgasinstallatie voor Vitoradial 300-T
Open werking
Doorvoering in een koker (type B23 volgens TRGI 2008)
De warmtegenerator 1 onttrekt verbrandingslucht aan de installatieruimte en voert rookgas af via de rookgasleiding boven het dak
(gelijkstroom).

A
B
3

A

1

B

2

C

Aansluiting op een vochtongevoelige schoorsteen (type B23 volgens TRGI 2008)
De warmtegenerator 2 onttrekt verbrandingslucht aan de installatieruimte en voert rookgas af via een vochtongevoelige schoorsteen
boven het dak.
Loodrechte doorvoering als geen koker aanwezig is (type B23
volgens TRGI 2008)
De warmtegenerator 3 onttrekt verbrandingslucht aan de installatieruimte (dakruimte) en voert rookgas af via de rookgasleiding
boven het dak.

A Rookgas
B Spouwventilatie
C Toevoerlucht

Rookgassysteem voor de Vitoradial 300-T
De rookgassen uit de rookgasinstallatie worden met overdruk afgevoerd. Het rookgassysteem is passend voor de Vitoradial 300-T ontworpen, in geschikt materiaal uitgevoerd, gekeurd en CE-gecertificeerd.
Opmerking
Voor het gebruik van de PPs-rookgasleiding voor oliewerking moet u
speciale afdichtsets FPM/FKM gebruiken.
Voor de montage van het rookgassysteem de pakkingen vervangen.
De ketelaansluitstukken zijn reeds voorzien van FPM/FKM-pakkingen.
Voor de inbedrijfstelling van de verwarmingsinstallatie een rookgaslekkagecontrole van het hele rookgassysteem (inclusief ketelaansluitstuk) verrichten.

Certificaatnr. 0036 CPD 9184 001
Firma Skoberne
Ostendstr. 1
30
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64319 Pfungstadt
Volgens CE-certificering conform EN 14471 moet u een rookgasleiding van kunststof (PPS) tot een maximale rookgastemperatuur van
120 °C (type B) gebruiken.
De rookgasleidingen van kunststof zijn rookgasleidingen van de
typegroep B (maximaal toegestane rookgastemperatuur 120 °C).
Rookgasleidingen mogen in gebouwen uitsluitend door eigen, in
lengterichting geventileerde kokers of kanalen worden gevoerd, die
de aangegeven minimale interne kokermaten hebben. Ze moeten
aan de eisen voldoen conform DIN 18160-1 (uitgave december
2001), hoofdstuk 4.4 tot 4.9 en een brandvertragingsperiode van 90
minuten (F90/L90) hebben.
In de rookgasinstallatie moet minstens een revisie-opening voor
inspectie, reiniging en een druktest zijn gemonteerd.
Als de rookgasleiding niet toegankelijk is vanaf het dak, moet op de
zolderverdieping nog een revisie-opening worden aangebracht achter de reinigingsdeur van de schoorsteen.
Olie-/gasketel
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In de HR-ketel Vitoradial 300-T worden de rookgassen afhankelijk
van de verwarmingswaterretourtemperatuur tot het condensatiegebied afgekoeld en verlaten dit met een relatieve vochtigheid van
100%. De rookgastemperatuur kan afhankelijk van de installatievoorwaarden maximaal 110 °C bereiken. Door de lage rookgastemperatuur en de daaruit resulterende geringe stijgkracht evenals de
verdere condensatie van de rookgassen in de rookgasinstallatie
moet de rookgasleiding door de betreffende fabrikant worden berekend. De rookgasleiding moet van geschikt materiaal gemaakt zijn.
Verder zijn er voor rookgasinstallaties van HR-stookinrichtingen speciale eisen met betrekking tot de uitvoering en opstelling.
Bij opstelling van de Vitoradial 300-T op de zolderverdieping kan de
rookgasleiding als loodrechte dakdoorvoering (korte schoorsteen)
worden uitgevoerd (zie edelstaal-rookgassystemen in de prijslijst
Vitoset).
HR-ketels moeten op gekeurde en toegestane rookgasleidingen
worden aangesloten. De rookgasleidingen moeten een bouwkundige
goedkeuring hebben.

Ontwerphandleiding (vervolg)
De condenswaterafvoer van de rookgasleiding naar de verwarmingsketel moet door een verval van minimaal 3° zijn gegarandeerd.
De rookgasinstallatie moet tot boven het dak worden aangebracht.
Als de rookgasleiding in een bestaande schoorsteen moet worden
ingebouwd, moeten eventueel aanwezige aansluitopeningen met
geschikt bouwmateriaal worden afgedicht. Het binnenwerk van de
schoorsteen moet worden gereinigd.
Dit geldt niet voor noodzakelijke reinigings- en controleopeningen
die uitgerust zijn met schoorsteenreinigingsafsluitingen waarvoor
een keurmerk is verleend.

Opmerking
Een extra rookgastemperatuurbeveiliging is in combinatie met de
Vitoradial 300-T niet vereist. De maximaal toelaatbare rookgastemperatuur van 120 °C (rookgasleiding, van de typegroep B) wordt
beveiligd door de meegeleverde rookgas-veiligheidstemperatuurbegrenzer.
Afhankelijk van de grootte van de koker moeten elke 2 tot 5 m en op
elk passtuk (bijvoorbeeld revisiestuk of bocht) afstandhouders op de
rookgasleiding worden gepland.

5819 426 NL
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Ontwerphandleiding (vervolg)
CE-certificering voor de PPs-rookgassystemen voor Vitoradial 300-T
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Open werking met Vitoradial 300-T
Voor de open werking van Vitoradial 300-T is een rookgasbuis tussen HR-ketel op gas en de koker evenals de kokerdoorvoering
nodig.

Systeemformaat rookgasbuis Ø 150 en 200 mm.
Voor de aansluiting op de Vitoradial moet een ketelaansluitstuk worden meebesteld.

Voor doorvoering door in lengterichting geventileerde kokers of
kanalen, die moeten voldoen aan DIN 18160-1 of een brandvertragingsperiode van 90 min (F90/L90).

Voor systeemformaat diameter 150 en 200 mm

1

B
A

2
3
4

2

3
2
3

3
465
D

4
5

2
B
1

2

3
6

Ketelaansluitstuk
met pakking FPM/FKM
Afdichtset FPM/FKM
De gemonteerde pakking moet worden vervangen.
– Set met 2 stuks
– Set met 5 stuks
– Set met 10 stuks
Basiselement koker
Bestaande uit:
– Steunbocht
– Steunrand
– Kokerafdekking
– Afstandhouder (3 stuks)
Afstandhouder (3 stuks)
Rookgasbuis
Lengte: 2 m
Lengte: 1 m
Lengte: 0,5 m
Revisiestuk, recht
Ventilatieplaat
Bochtstuk
87° of 2 x 45°
Rookgasbocht (voor toepassing in getrokken schachten)
2 x 30° of 2 x 15°
Revisiebocht, 87°

C

A
B
C
D

Spouwventilatie
Rookgas
Revisie-opening
Toevoerlucht/toevoerluchtopening

Minimumafstand tot de spouwventilatie tussen binnendiameter
van de koker en sokmaat

a

20

b
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c

Buitenmaat
(Ø mm)
b

150
200

184
227

a

20

30

b

Minimale schachtbinnenmaat
(mm)
c
d
hoekig
rond
mm
Ø mm
224 x 224
244
267 x 267
287

30

d

Maximale totaallengte van de rookgasleiding tot ketelaansluitstuk
Nominale warmtevermogen
– TV/TR = 50/30 °C
kW
101
Maximale lengte
– Systeemformaat 150
m
30
– Systeemformaat 200
m
—
Olie-/gasketel

Systeemformaat
a

129

157

201

263

335

425

545

30
—

30
—

—
30

—
30

—
30

—
30

—
30
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Nominale warmtevermogen
– TV/TR = 80/60 °C
Maximale lengte
– Systeemformaat 150
– Systeemformaat 200

94

120

146

188

245

313

407

522

m
m

30
—

30
—

30
—

—
30

—
30

—
30

—
30

—
30

Voor verticale dakdoorvoeren bij opstelling van de Vitoradial
300-T op de zolderverdieping
De dakdoorvoering moet daar worden geplaatst waar het plafond
van de installatieruimte tevens het dak vormt. Een minimumafstand
tot brandbare delen is bij de dakdoorvoering niet nodig.
Door de spouwventilatie treden bij de dakdoorvoering op geen
enkele plaats van het oppervlak hogere temperaturen op dan 85 °C.
Van de rookgasleiding (verbindingsstuk) moet een minimumafstand
van 100 mm worden aangehouden tot brandbare delen.
Maximale gestrekte buislengte 6 m bij maximaal aantal bochten
■ 87°, 2 stuks
■ 45°, 2 stuks

De rookgasleiding in de installatieruimte moet een revisie-opening
voor de inspectie en reiniging hebben.
Loodrechte doorvoering door plat dak
Kraag voor plat dak volgens de richtlijnen voor platte daken in de
dakbedekking integreren (zie pagina 41). Dakdoorvoering van
boven er doorheen steken en op de kraag voor het platte dak plaatsen.
Opmerking
Het rookgassysteem moet last- en momentvrij worden gemonteerd.
Bij rookgaslengtes > 5 m moet de installateur steunen aanbrengen.

Bij een afwijkend aantal bochten moet de maximale gestrekte buislengte met 1 m voor bochten van 87° en 0,75 m voor bochten van
45° worden vermeerderd of verminderd.
1

A

2

6
5
4

3
4

2

≤5m

3

B
2
1

5
6

Ketelaansluitstuk
(moet worden meebesteld)
Afdichtset FPM/FKM
De gemonteerde pakking moet worden vervangen.
– Set met 2 stuks
– Set met 5 stuks
– Set met 10 stuks
Rookgasbuis
– 2 m lang (2 stuks = 4 m lang)
– 2 m lang (1 stuk)
– 1 m lang (1 stuk)
– 0,5 m lang (1 stuk)
Toezichtstuk, recht
dakdoorvoer
Kleur zwart, met bevestigingsklem
Universele afdekplaat
Kleur zwart
Universele dakpan
(kleur zwart of dakpanrood)
of
Kraag voor plat dak
Bochtstuk
87° (1 stuk)
45° (2 stuks)

A Rookgas
B Toevoerlucht/toevoerluchtopening

5819 426 NL

9

kW

34

VIESMANN

Olie-/gasketel

Ontwerphandleiding (vervolg)
Aparte onderdelen bij het rookgassysteem van kunststof
Steunbocht
Systeemformaat
7 mm
150
200

Øa
A

Afmeting [mm]
a
b
184
160
227
200

c
137
153

d
296
490

e
163
310

c

Øb

d

9

e

A Systeemformaat 150 of 200

Ø 10,5

20

400

50

50

25

Steunrand

5819 426 NL
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Kokerafdekking
Systeemformaat
7 mm
150
200

Øa

Afmeting [mm]
a
b
161
228
202
260

c
258
261

d
350
280

c

Bevestigingsmateriaal voor de bevestiging van de kokerafdekking op
de afdekplaat behoort tot de leveringsomvang.

Øb

9

□d
Afstandhouder (3 stuks)
Systeemformaat
7 mm
150
200

Afmeting [mm]

a

a
402
734

Buis
Systeemformaat
7 mm
150
200

Øb

500/1000/1880

A

Øc

a

Afmeting [mm]
a
b
83
160
122
200

c
184
227

Buis, 2 m lang (2 stuks)
Buis, 2 m lang (1 stuks)
Buis, 1 m lang (1 stuks)
Buis, 0,5 m lang (1 stuks)
Indien nodig kunnen de buizen worden ingekort.

A Systeemformaat 150 of 200

Enkelvoudig revisiestuk (recht)
Systeemformaat
7 mm
150
200

b

Afmeting [mm]
a
83
122

b
225
300

c
160
200

d
184
227

5819 426 NL

Øc

A

Ød

a

A Systeemformaat 150 of 200
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Enkelvoudige bocht (87º)
Systeemformaat
7 mm
150
200

Afmeting [mm]
a
b
83
184
122
227

c
160
200

d
170
350

e
170
310

Øb

9

d

A

87

°

a

Øc
e

A Systeemformaat 150 of 200

Enkelvoudige bocht (45º)

Ø

a

b

Systeemformaat
7 mm
150
200

Afmeting [mm]
a
b
83
184
122
227

c
160
200

45°

A

Øc

A Systeemformaat 150 of 200

5819 426 NL

Enkelvoudige bocht (30º)
Enkelvoudige bocht (15º)
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Ventilatieplaat
Systeemformaat
7 mm
150
200

300
30
40

30

Afmeting [mm]
a
160
200

300

Ød

9
A
2,5
5
A Afstandhouder

Revisiebocht (87°)

Ø

Afmeting [mm]
a
b
100
160
100
200

c
184
227

d
163
310

e
159
350

d

Øc

a

Systeemformaat
7 mm
150
200

Øb

e

A Systeemformaat 150 of 200

Ketelaansluitstuk (moet worden meebesteld)
Afmeting [mm]
a
200

b
150

c
270

d
184

Ød

Øa

Ketelaansluitstuk
7 mm
200/150

c

b

Ketelaansluitstuk 200/150

5819 426 NL

A Meetopening
B Aansluitmogelijkheid voor rookgas-veiligheidstemperatuurbegrenzer
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Afmeting [mm]
a
200

b
—

c
270

d
227

Øa

Ød

Ketelaansluitstuk
7 mm
200/200

9

c
Ketelaansluitstuk 200/200
A Meetopening
B Aansluitmogelijkheid voor rookgas-veiligheidstemperatuurbegrenzer

Regenkap dakdoorvoering

Øa

Regenkap
7 mm
150
200

Afmeting [mm]
a
310
410

b (klembereik)
170-180
225-235

25

115

Opmerking
Uitsluitend gebruiken wanneer de rookgasleiding wordt gebruikt als
toevoerluchtleiding.

5819 426 NL
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Dakdoorvoering
Afmeting [mm]
a
160
200

b
180,4
230,4

c
1513
1500

d
859
834

e
132
128

d

Dakdoorvoering
7 mm
150
200

Øb

e

c

9

Øa

Universele dakpan (geschikt voor dakhellingen van 25 tot 45º)

B
A

A Universele dakpan
B Buisdoorvoering voor universele dakpan

Buisdoorvoering voor universele dakpan

0
50

25°

45°

172

5819 426 NL
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Kraag voor plat dak

Øa

B
C
D
E
C
F

c

A

Systeemformaat
7 mm
100
150
200

Afmeting [mm]
a
b
170
470
170
450
220
500

c
250
254
254

Øb

9

G
Dakopbouw volgens richtlijnen voor platte daken
Grindlaag
Isolatielaag
Ventilatielaag
Isolatie
Isolatie
Plafond
Dakdoorvoer

5819 426 NL

A
B
C
D
E
F
G
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Aansluiting met rookgasleiding van kunststof (PPs) op een vochtongevoelige schoorsteen (werking op
onderdruk)
1
2

3
4

9

A
B
C
D
E
F

Ketelaansluitstuk
Rookgasbuis
2 m lang
1 m lang
0,5 m lang
Revisiestuk, recht
of revisiebocht 4
Revisiebocht, 87°
of revisiestuk, recht 3

Steekadapter firma Schiedel
Plewa-adapter
Rookgas
Spouwventilatie
Vochtbestendige schoorsteen
Revisie-opening

Op vochtongevoelige schoorstenen mogen de HR-ketels
Vitoradial 300-T worden aangesloten als door de schoorsteenfabrikant het rekenkundige bewijs volgens EN 13384 wordt geleverd.
Als verbindingsstuk moet een bouwtechnisch goedgekeurde, drukdichte en vochtongevoelige rookgasleiding worden gebruikt. Het
overgangsstuk van de rookgasleiding naar de vochtongevoelige
schoorsteen kan bijvoorbeeld bij de firma Plewa individueel op aanvraag of bij de firma Schiedel onder de naam ”Schiedel Steck-Adapter” worden verkregen.

Adressen:
Plewa-Werke GmbH
54662 Speicher/Eifel

Schiedel GmbH & Co.
Hauptverwaltung
Lerchenstraße 9
80995 München

9.8 Geluiddemping
Daar kan het als storend worden ervaren. Om dit te vermijden, kunnen extra geluidsisolerende maatregelen worden genomen die al bij
het ontwerp moeten worden gerespecteerd. Maatregelen die naderhand worden genomen om het geluid te verminderen zijn vaak
slechts met veel moeite en hoge kosten te realiseren.
5819 426 NL

De in CV-installaties gebruikte brander-/ketelsystemen, circulatiepompen en andere aggregaten veroorzaken geluid. Dit wordt van de
installatieruimte via vloer, plafond en wanden naar aangrenzende
ruimtes en via de rookgasafvoerinstallatie, evenals luchttoevoer- en
luchtafvoeropeningen naar andere ruimtes en naar buiten geleid.
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Luchtgeluiddemping
Moderne branders beschikken vaak over geluidsisolerende kappen
of geluidsisolerende luchtaanzuigingen. Bij hoge geluidsisolerende
eisen kunnen extra geluidsisolerende kappen worden gebruikt. Deze
maatregel kan tegen geringe kosten ook naderhand worden genomen.
Geluiddempende kappen worden voor verschillende geluidsreducties aangeboden en worden overeenkomstig de installatie (type verwarmingsketel, brandstoftoevoer, bouwkundige situatie) ontworpen
en gemaakt.
Bij grotere installaties kan het nodig zijn de aanzuiglucht in een
geluiddempend kanaal te leiden om storende geluiden buiten het
gebouw te vermijden.
Rookgasgeluiddempers zijn meestal alleen bij hoge eisen van
geluidsisolatie vereist. Het ontstaan en uitbreiden van vlamgeluiden,
het samenwerken van brander, verwarmingsketel en rookgasinstallatie alsook de werkingswijze (rookgasinstallatie in overdruk of onderdruk) zijn complex. Daarom is het moeilijk te voorzien of een rookgasgeluiddemper vereist is.

Voor de beoordeling van de geluidsemissie in de buurt moet daarom
bij de monding van de rookgasinstallatie het geluidsniveau worden
gemeten. Als eventueel rookgasgeluiddempers nodig zijn, moet hiermee al tijdens het ontwerp rekening worden gehouden. Belangrijk
hierbij is dat achter de verwarmingsketel voldoende ruimte voor de
geluiddemper voorzien wordt. De weerstand van de rookgasgeluiddemper is nodig voor de berekening van de rookgasinstallatie volgens EN 13384.

9

Contactgeluidsisolatie
Geluidsabsorberende trillingsdempers onder de CV-ketel is een
goedkope en effectieve maatregel om trillingen te dempen. Hiervoor
worden geluidsisolerende stelpoten om in het basisframe van de
verwarmingsketel te schroeven en voor verwarmingsketels met een
groter vermogen isolerende langsbeugels van edelstalen veerelementen aangeboden.
Bij de dimensionering van dergelijke onderstellen moet rekening
worden gehouden met het volledige werkingsgewicht van de verwarmingsketelinstallatie. Bij het gebruik van isolerende langsbeugels
moet voor een effen steunvlak worden gezorgd.
Vooral bij dakverwarmingscentrales is een effectieve demping van
contactgeluid belangrijk. Voor de akoestische scheiding van de
stookinrichtingen en het gebouw kunnen compensatoren worden
gebruikt.

Deze moeten zo dicht mogelijk bij de CV-ketel in de ketelaanvoer-,
ketelretour- en veiligheidsleiding worden gemonteerd. Als steunen of
ophangingen worden gebruikt, moeten deze eveneens geluidstechnisch van het gebouw worden gescheiden.
Gedetailleerde aanwijzingen voor de vermindering van geluidsemissie van stookinrichtingen in verwarmingsinstallaties staan in het
informatieblad nummer 10 van de BDH (Bundesindustrieverband
Deutschland Haus-, Energie- und Umwelttechnik e. V.).

Accessoires voor de geluidsisolatie
Viessmann levert voor de CV-ketels de volgende accessoires voor
de geluidsisolatie:

■ Geluidsisolerende stelpoten voor verwarmingsketels tot 560 kW
■ Geluidsisolerende trillingsdempers voor verwarmingsketels vanaf
300 kW

9.9 Richtwaarden voor de waterkwaliteit
De levensduur van elk verwarmingstoestel en van de gehele CVinstallatie wordt beïnvloed door de eigenschappen van het water. De
kosten van waterbehandeling zijn in ieder geval lager dan reparatie
van schade aan de CV-installatie.
Onze garantie is niet van toepassing als niet aan de hierna
genoemde vereisten wordt voldaan. De garantie geldt niet voor
waterschade en schade als gevolg van ketelsteenvorming.

Hierna zijn de belangrijke eisen aan de waterkwaliteit samengevat.
Voor de vulling en inbedrijfstelling kan van Viessmann een mobiele
waterbehandelingsinstallatie worden gehuurd.

Verwarmingsinstallaties met voorgeschreven bedrijfstemperaturen tot 100 °C (VDI 2035)

5819 426 NL

Er moet worden voorkomen dat zich te veel ketelsteen (calciumcarbonaat) op de verwarmingsoppervlakken afzet. Voor verwarmingsinstallaties met bedrijfstemperaturen tot 100 °C geldt de VDI-richtlijn
2035 blad 1 V”oorkomen van schade in warmwaterverwarmingsinstallaties - kalksteenvorming in tapwater- en warmwaterverwarmingsinstallaties” met de volgende richtwaarden (zie ook de betreffende verklaringen in de originele tekst van de richtlijn):

Olie-/gasketel

Toegestane totale hardheid van het vulwater en toegevoegde
water
Totaal vermo- Specifiek installatievolume
gen
kW
< 20 l/kW
≥ 20 l/kW tot
≥ 50 l/kW
< 50 l/kW
≤ 50
≤ 3,0 mol/m3
≤ 2,0 mol/m3
< 0,02 mol/m3
(16,8 °dH)
(11,2 °dH)
(0,11 °dH)
> 50 tot ≤ 200 ≤ 2,0 mol/m3
≤ 1,5 mol/m3
< 0,02 mol/m3
(11,2 °dH)
(8,4 °dH)
(0,11 °dH)
> 200 tot
≤ 1,5 mol/m3
≤ 0,02 mol/m3
< 0,02 mol/m3
≤ 600
(8,4 °dH)
(0,11 °dH)
(0,11 °dH)
> 600
< 0,02 mol/m3
< 0,02 mol/m3
< 0,02 mol/m3
(0,11 °dH)
(0,11 °dH)
(0,11 °dH)
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Bij het ontwerp op het volgende letten:
■ Per gedeelte moeten afsluitkleppen worden gemonteerd. Daarmee
wordt vermeden dat bij elke reparatie of elke uitbreiding van de
installatie al het stookwater moet worden afgetapt.
■ Bij installaties van > 50 kW moet voor het vastleggen van de hoeveelheid vulwater en toegevoegd water een watermeter worden
ingebouwd. De toegevoegde waterhoeveelheden en de waterhardheid moeten in de servicehandleidingen van de CV-ketel worden
genoteerd.
■ Bij installaties met een specifiek installatievolume groter dan 20
liter/kW stookvermogen (bij meerketelinstallaties moet daarbij het
vermogen van de kleinste ketel ingezet worden) moeten de eisen
van de eerstvolgende hogere groep van het totale stookvermogen
(volgens tabel) worden gebruikt. Bij ernstige overschrijdingen (>
50 Liter/kW) moet worden onthard tot de som van aardalkaliën ≤
0,02 mol/m3 bereikt is.
Bij installaties met circulatiewaterverwarmers met een totaal vermogen van < 50 kW en een totale hoeveelheid aardalkaliën in het vulwater en toegevoegde water van > 3,0 mol/m3 is bovendien een van
de volgende maatregelen nodig:

■ Bij voorkeur ontharding van het vulwater en toegevoegde water.
■ Installatie van een filter of een afscheidingsinrichting in de verwarmingsaanvoer.
Bedrijfsinstructies:
■ De inbedrijfstelling van een installatie moet trapsgewijs, beginnend
met het laagste vermogen van de ketel, bij een hoog verwarmingswaterdebiet plaatsvinden. Daarmee wordt de plaatselijke concentratie van kalkafzettingen op de verwarmingsoppervlakken van de
warmtegenerator voorkomen.
■ Bij installaties met meerdere ketels moeten alle ketels gelijktijdig in
bedrijf worden gesteld, zodat de totale kalkhoeveelheid niet op het
warmteoverdrachtsoppervlak van slechts één ketel komt.
■ Bij uitbreidings- en reparatiewerkzaamheden moeten alleen de
absoluut noodzakelijke netdelen afgetapt worden.
■ Als aan de waterzijde maatregelen nodig zijn, moet al bij de eerste
vulling van de CV-installatie de inbedrijfstelling met behandeld
water plaatsvinden. Dit geldt ook voor elke nieuwe vulling, bijvoorbeeld na reparaties of uitbreidingen van de installatie en voor alle
hoeveelheden van het bijvulwater.
■ Filters, vuilvangers of andere vuil- of slibinrichtingen in het verwarmingswatercircuit moeten na de eerste of een hernieuwde installatie vaker, later naar behoefte afhankelijk van de waterbehandeling
(bijvoorbeeld hardheid), worden gecontroleerd, gereinigd en
gebruikt.
Bij het respecteren van deze aanwijzingen wordt de vorming van
kalkafzettingen op de verwarmingsoppervlakken geminimaliseerd.
Als door het niet-respecteren van de VDI-richtlijn 2035 schadelijke
kalkafzettingen zijn ontstaan, is een beperking van de levensduur
van de ingebouwde CV-apparaten in de meeste gevallen al begonnen. Het verwijderen van de kalkafzettingen kan een optie zijn voor
het herstel van de juiste werking. Deze maatregel moet door een
gespecialiseerd bedrijf worden uitgevoerd. De verwarmingsinstallatie
dient vóór de hernieuwde inbedrijfstelling op te schade worden
onderzocht. Om herhaalde, overmatige vorming van kalksteen te
voorkomen, moeten de foute bedrijfsparameters absoluut worden
gecorrigeerd.

CV-installaties met toegelaten aanvoertemperaturen boven 100 °C (VdTÜV MB 1466)
Werking op zoutarm circulatiewater
Als vulwater en toegevoegd water komt uitsluitend zoutarm water,
zoals ontzout water, permeaat of condensaat in aanmerking.
Bij systemen met mengcondensatie ontstaat zoutarm water meestal
vanzelf, indien er geen ketelwater voor de alkalisering wordt teruggevoerd.

Werking op zouthoudend water
Als vulwater of toegevoegd water moet zoveel mogelijk water met
een laag zoutgehalte worden gebruikt dat ten minste van aardalkaliën is ontdaan (onthard).

5819 426 NL
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Bij de richtwaarden wordt van de volgende voorwaarden uitgegaan:
■ De som van het totale vul- en bijvulwater tijdens de levensduur
van de installatie overschrijdt niet het drievoudige van de waterinhoud van de verwarmingsinstallatie.
■ Het specifieke installatievolume is kleiner dan 20 liter/kW vermogen. Bij installaties met meerdere ketels moet daarbij het vermogen van de kleinste ketel worden ingezet.
■ Alle maatregelen ter voorkoming van corrosie aan de waterzijde
volgens VDI 2035 blad 2 zijn getroffen.
Bij verwarmingsinstallaties met de volgende gegevens moeten het
vul- en bijvulwater worden onthard:
■ De som van de aardalkaliën van het vul- en bijvulwater ligt boven
de richtwaarde.
■ Houd rekening met grotere hoeveelheden vul- en bijvulwater.
■ Het specifieke installatievolume is groter dan 20 liter/kW vermogen. Bij installaties met meerdere ketels moet daarbij het vermogen van de kleinste ketel worden ingezet.
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Elektrisch geleidingsvermogen bij 25 º°C
Algemene eisen

μS/cm

pH-waarde bij 25 °C
Volgens tapwaterverordening/verordening tapwaterbehandeling
Zuurstofgehalte (2)
Waarden bij continuwerking kunnen aanzienlijk
lager zijn. Als geschikte, anorganische corrosie-inhibitors worden gebruikt, kan de zuurstofconcentratie in het circulatiewater 0,1 mg/liter
bedragen.
Aardalkaliën (Ca + Mg)
Fosfaat (PO4)
Volgens tapwaterverordening/verordening tapwaterbehandeling
Voor warmwater-generatoren van Viessmann
Bij gebruik van zuurstofbindmiddelen:
Natriumsulfiet (Na2SO3)
Bij gebruik van andere geschikte producten
moet met de betreffende richtlijnen van de leverancier rekening worden gehouden.

mg/liter

Zoutarm
10 tot 30
zuiver, zonder sedimenten
9 - 10
≤ 9,5

> 30 tot 100
zuiver, zonder sedimenten
9 - 10,5
≤ 9,5

Zouthoudend
> 100 tot 1500
zuiver, zonder sedimenten
9 - 10,5
≤ 9,5

< 0,1

< 0,05

< 0,02

9
mmol/liter
mg/liter
mg/liter

< 0,02
<5
≤7

< 0,02
< 10
≤7

< 0,02
< 15
≤7

mg/liter

< 2,5

<5

< 15

mg/liter

–

–

< 10

Gebruik van antivriesmiddelen in verwarmingsketels
Viessmann-verwarmingsketels zijn ontworpen en gebouwd voor
gebruik met water als warmtedrager. Om de verwarmingsketelinstallaties tegen vorst te beschermen kan het noodzakelijk zijn om antivriesmiddel aan het ketel- of circuitwater toe te voegen.
Hierbij moet u o.a. op het volgende letten:
■ De eigenschappen van antivriesmiddelen en water verschillen
aanzienlijk.
■ Het kookpunt van onverdund antivriesmiddel op glycolbasis
bedraagt ca. 170 °C.
■ De stabiliteit van de temperatuur van het antivriesmiddel moet toereikend zijn voor het gebruiksdoeleinde.
■ Controleer de verdraagzaamheid met het materiaal van de pakkingen. Als andere afdichtingsmiddelen worden gebruikt, dient hiermee bij de configuratie van de installatie rekening gehouden te
worden.
■ Speciaal voor verwarmingsinstallaties ontwikkelde antivriesmiddelen bevatten naast glycol nog inhibitoren en depressoren als corrosiebestrijders. In ieder geval moeten bij het gebruik van antivriesmiddelen de gegevens van de fabrikant met betrekking tot de minimale en maximale concentratie worden gerespecteerd.
■ In een mengsel van water en antivriesmiddel verandert de specifieke warmtecapaciteit van de warmtedrager. Met dit gegeven
moet rekening worden gehouden bij de keuze van zowel de verwarmingsketel als de installatieonderdelen, bijv. warmtewisselaar
en pompen. De desbetreffende waarden voor de specifieke warmtecapaciteit dient u bij de producent van het antivriesmiddel op te
vragen. Voorbeeld voor bepaling van de vermogensverandering,
zie hieronder.

■ De met antivriesmiddelen gevulde installatie moet overeenkomstig
worden gekenmerkt.
■ De kwaliteit van het ketel- en voedingswater moet voldoen aan de
VDI-richtlijn 2035.
■ De installaties moeten worden uitgevoerd als gesloten systemen,
omdat de inhibitoren van het antivriesmiddel door de toevoer van
zuurstof uit de lucht snel afnemen.
■ De membraan-expansievaten moeten voldoen aan de richtlijn DIN
4807.
■ Als flexibele verbindingselementen mogen uitsluitend zuurstofdiffusie-arme slangen of metalen slangen worden gebruikt.
■ De installaties mogen niet voorzien zijn van primairzijdig verzinkte
warmtewisselaars, reservoirs of buizen, omdat zink kan oplossen
in mengsels van glycol en water.
Opmerking
De geschiktheid van additieven in verwarmingswater moet algemeen
door de fabrikant/dealer van deze middelen worden bevestigd. Als
de fabrikant/dealer zijn middelen voor het gebruik in verwarmingsinstallaties als geschikt bevestigt, kan het middel in installaties met
Viessmann verwarmingsketels worden ingezet.
Viessmann verleent geen garantie voor schade en bedrijfsstoringen
die door ongeschikte of verkeerd gedoseerde middelen alsook een
gebrekkig onderhoud ontstaan.
Vanwege de uiteenlopende stofwaarden van glycol en water kan het
vermogen van de verwarmingsketel afnemen. Hieronder wordt een
voorbeeld gegeven voor de berekening van het gewijzigde vermogen bij gebruik van antivriesmiddelen.

Gezocht

Max. ketelvermogen bij gebruik van antivriesmiddelen

QK glycol

Bekend

Ketelvermogen
Antivriesmiddel
spec. warmtecapaciteit
Mengverhouding Tyfocor/water

QK = 2 MW
Tyfocor
3,78 kJ/kgK bij 80 °C
40/60

5819 426 NL

Berekening:
µ=

²
c •Δt

=

2000 kW kg K•3600s
4,187 kWs•20K •1h

= 86000

kg
h

≙ 86 t/h

Daaruit volgt:
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´ 86 m3/h
²K glycol = µ• c •Δt = 86000

kg
• 3,78
h

kJ
h

• 20K •

1h
3600s

²K glycol = 1,8 MW

Vermijding van schade door corrosie aan waterzijde
De corrosiebestendigheid van de gebruikte ijzerlegeringen aan verwarmingswaterzijde van de verwarmingsinstallaties en ketels berust
op de afwezigheid van zuurstof in het verwarmingswater.
De zuurstof in het vulwater en toegevoegde water van de verwarmingsinstallatie reageert zonder schade te veroorzaken met de
materialen van de installatie.
De karakteristieke zwarte kleur van het water na enige bedrijfstijd
toont aan dat geen vrije zuurstof meer aanwezig is.
De technische regels, in het bijzonder VDI-Richtlijn 2035-2 adviseren
daarom verwarmingsinstallaties zo te dimensioneren en te gebruiken
dat de constante toevoer van zuurstof in het verwarmingswater niet
mogelijk is.
Mogelijke toetreding van zuurstof tijdens bedrijf:
■ Via doorstroomde open expansievaten
■ Door onderdruk in de installatie
■ Via gasdoorlatende onderdelen
Gesloten installaties – bijv. met membraanexpansievat – bieden bij
juiste grootte en systeemdruk een goede bescherming tegen het binnendringen van zuurstof uit de lucht in de installatie.
De druk moet overal in de verwarmingsinstallatie, ook aan de zuigzijde van de pomp, en bij elke bedrijfssituatie boven de druk van de
plaatselijke atmosfeer liggen.
De voordruk van het membraanexpansievat moet minstens bij het
jaarlijkse onderhoud worden gecontroleerd.
Het gebruik van gasdoorlatende onderdelen, bijv. niet diffusiedichte
kunststofleidingen in vloerverwarmingen moet worden vermeden.
Als ze toch worden gebruikt, moet in een systeemscheiding worden
voorzien. Deze moet het door de kunststofbuizen stromende water
door een warmtewisselaar van corrosiebestendig materiaal van de
andere verwarmingscircuits – bijv. van de CV-ketel – worden
gescheiden.

Bij een corrosietechnisch gesloten warmwater-verwarmingsinstallatie, waarbij met de hiervoor genoemde punten rekening is gehouden,
zijn geen extra beschermende maatregelen tegen corrosie nodig.
Als het gevaar toch bestaat dat zuurstof binnendringt, kunnen extra
beschermende maatregelen worden genomen, bijv. door toevoegen
van een zuurstofbindmiddel als natriumsulfiet (5 - 10 mg/liter). De
pH-waarde van het verwarmingswater moet 9,0 - 10,5 bedragen.
Als onderdelen van aluminium aanwezig zijn, gelden hiervan afwijkende voorwaarden.
Als voor de bescherming tegen corrosie chemicaliën worden
gebruikt, adviseren wij om bij de fabrikant van de chemische stoffen
in kwestie een attest aan te vragen waarin de fabrikant bevestigt dat
de chemicaliën geen gevaar vormen voor de materialen waarvan de
ketel en de andere componenten van de verwarmingsinstallatie zijn
gemaakt.
Voor vragen heeft over de waterbehandeling adviseren wij u contact
op te nemen met de Viessmann Industrieservice of met een gespecialiseerde firma.
Meer gedetailleerde informatie staat in de VDI-richtlijn 2035-2 en
EN 14868.

9.10 Vitotrans 300 rookgas-/water-warmtewisselaar
Naschakeling van een Vitotrans 300 rookgas-/water-warmtewisselaar voor rendementsverhoging
Het naschakelen van een Vitotrans 300 rookgas-/water-warmtewisselaar bij een verwarmingsketel zorgt voor een duidelijke verhoging
van het rendement. Door condensatie van de rookgassen in de
warmtewisselaar wordt de verwarmingsketel volgens de vereisten
van de rendementsrichtlijn 92/42/EEG een HR-ketel.
■ Bij gasgestookte verwarmingsketels bedraagt de rendementsverhoging maximaal 12%.
■ Bij werking op stookolie EL wordt op basis van het geringere
watergehalte en de lage dauwpunttemperatuur ten opzichte van
gas een rendementsverhoging van maximaal 6 % bereikt.

Bij rookgas/water-warmtewisselaars voor verwarmingsketels op gas
moet er bij gebruik van combibranders (olie/gas) rekening mee worden gehouden dat oliewerking alleen voor afdekking van pieklasten
en voor noodbedrijf (max. 6 weken per verwarmingsperiode) mag
worden gebruikt.
De Vitotrans 300 rookgas-/water-warmtewisselaar is zo ontworpen
dat deze ook achteraf op een bestaande installatie kan worden aangesloten.
Vitotrans 300 voor oliewerking
Voor de permanente of langere werking op stookolie EL is de
Vitotrans 300 rookgas-/water-warmtewisselaar op plaatsen waar
contact is met rookgas leverbaar met het hoogwaardige edelstaal
1.4539.
Technische gegevens
Zie gegevensblad van de betreffende CV-ketel.
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Resultaat:
Bij gebruik van 40 % van bovengenoemde antivriesmiddel in het verwarmingsnetwerk wordt het ketelvermogen verlaagd met 10 %.
De specifieke warmtecapaciteit is afhankelijk van de mengverhouding en de temperatuur, daarom moet er een individuele configuratie worden uitgevoerd.

Ontwerphandleiding (vervolg)
Energiebesparing door gebruik van Vitotrans 300 rookgas-/water-warmtewisselaar in combinatie met
Vitoplex-verwarmingsketels
De rendementsverhoging en daarmee de energiebesparing ten
opzichte van installaties zonder rookgas/water-warmtewisselaar
wordt aanzienlijk bepaald door de temperatuur van het retourwater
dat door de warmtewisselaar stroomt.
De retourtemperaturen worden bepaald door het ontwerp van de
installatie. Deze dalen als de buitentemperatuur stijgt. Voor verwarmingssystemen met ontwerptemperaturen van 75/60 °C en 40/30 °C
is het verloop van de retourtemperatuur in relatie tot de buitentemperatuur in het diagram op pagina 47 weergegeven.
Ontwerptemperatuur verwarmingssysteem

Rendementsverhoging
door Vitotrans 300 met Vitoplex 300
6,0 %
9,0 %
10,0 %
11,5 %

90/70 °C
75/60 °C
60/50 °C
40/30 °C

Het totale rendement van de HR-eenheid bestaande uit gasgestookte verwarmingsketel en Vitotrans 300 rookgas/water-warmtewisselaar resulteert uit de optelling van het ketelrendement en de
voor de betreffende systeemtemperatuur bepaalde rendementsverhoging van de warmtewisselaar.

Verwarmingswatertemperatuur in °C

De rendementsverhoging die door het naschakelen van een rookgas/water-warmtewisselaar wordt bereikt, is voor verschillende temperaturen van verwarmingssystemen in de volgende tabel weergegeven. De mogelijke rendementsverhoging is gebaseerd op het glijdende verloop van de retourtemperatuur in relatie tot de buitentemperatuur. De verschillende rendementsverhogingen resulteren uit de
verschillende rookgastemperaturen van de voorgeschakelde verwarmingsketels.

9

Rendementsverhoging
door Vitotrans 300 met Vitoplex 200
7,0 %
10,0 %
11,0 %
12,5 %

Voorbeeld:
Rendement Vitoplex 300 = 96%
Rendementsverhoging Vitotrans 300 bij 75/60 °C = 9% geeft een
totaal rendement van de HR-eenheid van 96% + 9% = 105%.
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Buitentemperatuur in °C

-5
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A Aanvoertemperatuur bij verwarmingssysteem 75/60 °C
B Retourtemperatuur bij verwarmingssysteem 75/60 °C

C Aanvoertemperatuur bij verwarmingssysteem 40/30 °C
D Retourtemperatuur bij verwarmingssysteem 40/30 °C

Berekening van de mogelijke energiebesparing (BE)
■ Jaarlijkse verwarmingscapaciteit Qa van een ketelinstallatie met
²k = 500 kW en 1650 uur max. capaciteit (ba) per jaar:
Qa = ba · Qk = 1650 h/a · 500 kW
= 825000 kWh/a

■ Rendementsverhoging ηAWT door het naschakelen van een
Vitotrans 300 rookgas-/water-warmtewisselaar. De ontwerptemperatuur van het verwarmingssysteem dat via de warmtewisselaar
werkt, is 75/60 °C.
ηAWT = 9 % (volgens tabel pagina 47)
ηges = ηN + ηAWT = 96 % + 9 % = 105 %

■ Jaarverbruik BN van aardgas LL (verwarmingswaarde Hu =
8,83 kWh/m3) bij gebruik van een laagtemperatuurketel Vitoplex
300 met een normrendement ηN = 96 %:
BN =

825000 kWh/a
Qa
=
0,96 · 8,83 kWh/m³
ηN · Hu

BB =

825000 kWh/a
Qa
=
ηges · Hu 1,05 · 8,83 kWh/m³

= 88980 m³/a

5819 426 NL

= 97320 m³/a

■ Jaarlijks verbruik BB van aardgas LL (verwarmingswaarde Hu =
8,83 kWh/m3) bij gebruik van een Vitoplex 300 met nageschakelde
Vitotrans 300 rookgas/water-warmtewisselaar:

Olie-/gasketel
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Ontwerphandleiding (vervolg)
■ Besparing van aardgas LL in m3/a :
BE = BN – BB = 97320 m³/a – 88980 m³/a
= 8340 m³/a

Door het gebruik van een nageschakelde Vitotrans 300 rookgas/
water-warmtewisselaar kan circa 8,5% brandstof worden bespaard.
Bij de modernisering van verouderde ketelinstallaties met een laag
rendement worden aanzienlijk hogere besparingen bereikt.

■ Procentuele besparing:
8340 · 100
= 8,5%
97320

Hydraulische integratie
Via Vitotrans 300 rookgas/water-warmtewisselaar kan de totale verwarmingswaterhoeveelheid, met betrekking tot het overeenkomstige
nominale vermogen van de verwarmingsketel en een temperatuurverschil van minimaal 20 K, worden gevoerd.

Condenswater en neutraliserings
Neutraliseringsinstallaties
Voor de HR-eenheden bestaande uit Viessmann Vitoplex-verwarmingsketels en nageschakelde Viessmann Vitotrans 300 rookgas-/
waterwarmtewisselaar en voor Vitoradial 300-T zijn afgestemde neutraliseringssystemen leverbaar:
■ Granulaat-neutraliseringsinstallatie met optionele condensaathevelinstallatie en een maximale neutraliseringscapaciteit van
70 l/h of 210 l/h voor gasgestookte verwarmingsketels
■ Granulaat-neutraliseringsinstallatie met actief-koolfilter, optionele
condensaat-hevelinstallatie en een maximale neutraliseringscapaciteit van 12,8 l/h of 35 l/h voor oliegestookte verwarmingsketels
■ Vloeistof-neutraliseringsinstallatie met hevelpomp en een maximale neutraliseringscapaciteit van 420 l/h voor olie- of gasgestookte verwarmingsketels

Technische gegevens van de neutraliseringsinstallaties en accessoires zie gegevensblad ”Accessoires voor verwarmingsketels”.

Opstelling neutraliseringsinstallatie
Bij opstelling van de volledige verwarmingsinstallatie op dezelfde
hoogte wordt het condensaat in de warmtegenerator, rookgas/waterwarmtewisselaar of de rookgasinstallatie tot op de hoogte van de
toevoeraansluiting van de neutraliseringsinstallatie opgestuwd.

Als het condensaat volledig wegloopt, moet de neutraliseringsinstallatie dieper worden opgesteld.

9.11 Gebruik conform de regelgeving
Het toestel mag volgens de regelgeving enkel geïnstalleerd en
gebruikt worden in gesloten verwarmingssystemen conform
EN 12828, rekening houdend met de bijbehorende montage-, service- en bedieningshandleidingen en met de gegevens in het gegevensblad.
Het is uitsluitend voorzien voor de opwarming van warm water.
Het gebruik in bedrijven of industrie voor een ander doel als voor de
opwarming van warm water geldt als niet volgens de voorschriften.

Ieder ander gebruik is niet reglementair. Daaruit voortvloeiende
schade valt niet onder de aansprakelijkheid.
Ieder ander gebruik moet door de fabrikant in elk geval worden
goedgekeurd.
Tot het reglementaire gebruik behoort ook de naleving van de onderhouds- en testintervallen.

Gebruik van het toestel volgens de regelgeving impliceert dat een
stationaire installatie in combinatie met voor het gebruik toegelaten
componenten werd uitgevoerd.

Regelingen
10.1 Overzicht ketelcircuitregelingen en schakelkasten

5819 426 NL
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Evt. wordt enkel een gedeeltelijk debiet via de Vitotrans 300 geleid
om bijv. een verwarmingscircuit met lage retourtemperaturen te
gebruiken. In dat geval moet het nominale debiet zo gekozen worden dat de temperatuurspreiding in de Vitotrans 300, rekening houdend met diens maximale vermogen, max. 10 K bedraagt.

(Toewijzing aan de CV-ketels, zie prijslijst)
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Regelingen (vervolg)
Tot de leveringsomvang van de Viessmann-verwarmingsketels
Vitoplex 200 en 300 en Vitorond 200 behoort een speciaal op de
ketel afgestemde ketelcircuitregeling. Die werd voor een energiebesparende en milieuvriendelijke werking ontwikkeld. De temperatuursensoren komen precies overeen met de karakteristiek van de verwarmingsketel.
De ketelbeveiliging wordt gegarandeerd door:
■ Therm-Control (alleen Vitoplex 200 tot 560 kW, Vitoplex 300 en
Vitoradial 300-T)
■ Aansturing van een bijmengpomp, ketelcircuitpomp of verdelerpomp
■ Debietvermindering van de CV-circuits
■ Gestage retourtemperatuurregeling

Schakelkasten Vitocontrol met bijv. weersafhankelijke regeling
Vitotronic 200-H (type HK1B of HK3B) voor 1 of tot 3 verwarmingscircuits met mengklep kunnen worden geleverd. Voor de HR-ketels
zijn de hierna genoemde regelingen leverbaar.
Aanwijzing cascadeschakeling met blokverwarmingscentrale of
andere warmtegeneratoren.
Regeling voor multivalente verwarmingsinstallaties Vitocontrol 200M, voor de weersafhankelijke cascadeschakeling van verwarmingsketels met regeling Vitotronic 100 en een blokverwarmingscentrale
Vitobloc 200 of andere warmtegeneratoren op aanvraag.

Installaties met één ketel
Vitotronic 100, type CC1E

Vitotronic 200, type CO1E

10

ATS

Erop geplaatste ketelcircuitregeling:
■ Voor werking met constante ketelwatertemperatuur
■ Voor tweetraps- of modulerende brander
■ Kleurentouchdisplay met weergave met volle tekst en grafieken
■ Met boilertemperatuurregeling
■ Regeling van een boilerlaadsysteem met menggroep mogelijk
(alleen als alternatief voor de regeling van een constante retourtemperatuurverhoging met geregelde driewegmengklep)
■ Met beschermende functies voor de ketel afhankelijk van uitvoering
■ Met energiecockpit, geïntegreerd diagnosesysteem en andere
functies
■ Communicatie mogelijk via LON (communicatiemodule LON is
accessoire).
■ Externe integratie in gebouwbeheersysteem via Vitogate 300
mogelijk
■ Bewaking/parametrering op afstand via Vitocom 300 mogelijk
■ Met geïntegreerde LAN-interface voor internetconnectiviteit
■ voor weersafhankelijke werking in combinatie met een schakelkast
Vitocontrol en ingebouwde verwarmingscircuitregeling
Vitotronic 200-H.
■ Voor weersafhankelijke werking in combinatie met externe regeling
Volgens de verordening voor energiebesparing moet een weersafhankelijke of kamergestuurde regeling met tijdprogramma voor gereduceerde werking worden bijgeschakeld.

Weersafhankelijke, erop geplaatste ketelcircuitregeling:
■ Voor een verwarmingscircuit zonder mengklep en max. 2 verwarmingscircuits met mengklep (via LON kunnen nog eens 32 verwarmingscircuitregelingen Vitotronic 200-H worden aangesloten).
Vereiste accessoires:
– Uitbreiding voor het 2e en 3e Verwarmingscircuit
– Uitbreidingsset mengklep voor elk verwarmingscircuit met
mengklep
■ Voor tweetraps- of modulerende brander
■ Kleurentouchdisplay met weergave met volle tekst en grafieken
■ Met boilertemperatuurregeling
■ Regeling van een boilerlaadsysteem met menggroep mogelijk
(alleen als alternatief voor de regeling van een constante retourtemperatuurverhoging met geregelde driewegmengklep)
■ Met beschermende functies voor de ketel afhankelijk van uitvoering
■ Met energiecockpit, geïntegreerd diagnosesysteem en andere
functies
■ Communicatie mogelijk via LON (communicatiemodule LON is
accessoire).
■ Externe integratie in gebouwbeheersysteem via Vitogate 300
mogelijk
■ Bewaking/parametrering op afstand via Vitocom 300 mogelijk
■ Met geïntegreerde LAN-interface voor internetconnectiviteit

5819 426 NL

Meerketelinstallaties
Een verwarmingsketel van een installatie met meerdere ketels moet
met de Vitotronic 300, type CM1E zijn uitgerust. Elke bijkomende
verwarmingsketel moet met een Vitotronic 100, type CC1E zijn uitgerust.
In de Vitotronic 100 moet de communicatiemodule LON worden
ingebouwd (accessoire).

Olie-/gasketel

Bij installaties met meerdere ketels en externe regeling moet de lastafhankelijke brander- en ketelschakeling, evenals de boilertemperatuurregeling, door de bovenliggende (externe) regeling plaatsvinden.
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Regelingen (vervolg)
Vitotronic 300, type CM1E en Vitotronic 100, type CC1E

■ Met energiecockpit, geïntegreerd diagnosesysteem en andere
functies
■ Kleurentouchdisplay met weergave met volle tekst en grafieken
■ Communicerend via LON
■ Externe integratie in gebouwbeheersysteem via Vitogate 300
mogelijk
■ Bewaking/parametrering op afstand via Vitocom 300 mogelijk
■ Met geïntegreerde LAN-interface voor internetconnectiviteit

ATS

Schakelpunten

Aanvoertemperatuur in °C

110
A
100
90
80
75
70
60
F
50
40
30
C
20
10
+20 +15 +10 +5
0
-5
Buitentemperatuur in °C

DE
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-10

-15

A Instelmogelijkheden veiligheidstemperatuurbegrenzer van de
Vitotronic-ketelcircuitregeling (toestand bij levering 110 °C)
B Instelmogelijkheden temperatuurregelaar van de Vitotronicketelcircuitregeling (toestand bij levering 95 °C)
C Laagste ketelwatertemperatuur (zie bedrijfsvoorwaarden
pagina 5 tot 11)
D Brander inschakelpunten
E Brander uitschakelpunten
F Ingestelde stooklijn
G Ingestelde maximale ketelwatertemperatuur

-20

10.2 Componenten bij levering
Toewijzing bij de regelingstypes
Vitotronic
Type
Componenten
Keteltemperatuursensor
Dompeltemperatuursensor
Buitentemperatuursensor

100
CC1E

200
CO1E

300
CM1E

X
X

X
X
X

X
X
X

5819 426 NL
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Vitotronic 300, type CM1E
■ Weersafhankelijke, erop geplaatste ketel- en verwarmingscircuitregeling met cascadefunctie
■ Regeling van de ketelwatertemperatuur van een verwarmingsketel
in de installatie met meerdere ketels
■ Met ketelvolgstrategie
■ Voor maximaal twee verwarmingscircuits met mengklep (via LON
kunnen nog eens 32 verwarmingscircuitregelingen
Vitotronic 200-H worden aangesloten).
Voor elk verwarmingscircuit met mengklep is een uitbreidingsset
mengklep (accessoire) nodig.
■ Met boilertemperatuurregeling
of
Regeling van een boilerlaadsysteem met menggroep (alleen als
alternatief voor de regeling van een constante retourtemperatuurverhoging met geregelde driewegmengklep mogelijk).

Vitotronic 100, type CC1E:
■ Erop geplaatste ketelcircuitregeling voor elke bijkomende verwarmingsketel ion de installatie met meerdere ketels
■ Voor tweetraps- of modulerende brander
■ Met beschermende functies voor de ketel afhankelijk van de installatie-uitvoering.
■ Met energiecockpit, geïntegreerd diagnosesysteem en andere
functies
■ Kleurentouchdisplay met weergave met volle tekst en grafieken
■ Communicatie mogelijk via LON (communicatiemodule LON is
accessoire).
■ Externe integratie in gebouwbeheersysteem via Vitogate 300
mogelijk
■ Bewaking/parametrering op afstand via Vitocom 300 mogelijk
■ Met geïntegreerde LAN-interface voor internetconnectiviteit

50
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Regelingen (vervolg)
Vitotronic
Type
Componenten
Klemtemperatuursensor (beschrijving zie accessoires)
Communicatiemodule LON (beschrijving zie accessoires)

100
CC1E

200
CO1E

300
CM1E
X
X

Opmerking
Voor Vitotronic 100, type CC1E alleen voor installaties
met meerdere ketels

Keteltemperatuursensor
Technische gegevens
Leidinglengte
Beschermingsgraad
Sensortype
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
– Opslag en transport

3,7 m, stekkerklaar
IP 32 conform EN 60529, door opbouw/
inbouw te garanderen
Viessmann NTC 10 kΩ, bij 25 °C

0 tot +130°C
−20 tot +70 °C

Boilertemperatuursensor
Technische gegevens
Kabellengte
Beschermingsgraad

5,8 m, stekkerklaar
IP 32 conform EN 60529, door opbouw/
inbouw te garanderen
Sensortype
Viessmann NTC 10 kΩ, bij 25 °C
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +90 °C
– Bij opslag en transport
–20 tot +70 °C

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

Sensortype
Toegestane omgevingstemperatuur bij werking,
opslag en transport

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

−40 tot +70 °C

80

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

Technische gegevens
Beschermingsgraad

66
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Regelingen (vervolg)
10.3 Vitotronic 100, type CC1E
Technische gegevens

10

Basistoestel:
■ Netschakelaar
■ TÜV-schakelaar
■ Service-interface WiFi
■ Internetinterface LAN
■ Temperatuurregelaar
TR 1168
of
TR 1107
■ Veiligheidstemperatuurbegrenzer
VTB 1169
of
VTB 1154
■ Stekkeraansluitruimte:
– Aansluiting externe apparaten via systeemstekker
– Aansluiting van draaistroomverbruikers via extra vermogensrelais
Bedieningsgedeelte
■ Eenvoudige bediening door:
– Kleurentouchdisplay met grote letters en contrastrijke weergave
– Relevante helpteksten
■ Menubegeleiding door weergave met volle tekst en grafieken
■ Instellingen:
– Ketelwatertemperatuur
– Tapwatertemperatuur (alleen in de installatie met één ketel)
– Werkingsprogramma
– Parameter
– Actorentest
– Testwerking
■ Weergaven:
– Ketelwatertemperatuur
– Tapwatertemperatuur (alleen in de installatie met één ketel)
– Bedrijfsgegevens
– Diagnosegegevens
– Energiecockpit
– Onderhouds- en storingsmeldingen
■ Beschikbare talen:
– Duits
– Bulgaars
– Tsjechisch
– Deens
– Engels
– Spaans
– Ests
– Frans
– Kroatisch
– Italiaans
– Lets
– Litouws
– Hongaars
– Nederlands
– Pools
– Russisch
– Roemeens
– Sloveens
– Fins
– Zweeds
– Turks
– Slowaaks
– Oekraïens
– Portugees
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Functies
■ Regeling van de ketelwatertemperatuur (= aanvoertemperatuur
installatie) op de ingestelde waarde.
■ Elektronische maximumbegrenzing van de ketelwatertemperatuur
■ Pomp-blokkeerbeveiliging
■ Geïntegreerd diagnosesysteem
■ Rookgastemperatuurbewaking in combinatie met rookgastemperatuursensor
■ Onderhoudsindicatie
■ Aansluiting externe storingsmeldinrichting mogelijk
■ Service-testfunctie
■ Met ketelbeschermfunctie afhankelijk van uitvoering ketel/installatie:
– Opstartschakeling Therm-Control
– Debietvermindering van de erachter geplaatste verwarmingscircuits
– Regeling van een bijmengpomp
– Regeling van een constante retourtemperatuurverhoging met
geregelde 3-weg-mengklep (alleen als alternatief voor de regeling van een boilerlaadsysteem met menggroep)
■ Externe integratie in gebouwbeheersysteem via Vitogate 300
mogelijk
■ Bewaking/parametrering op afstand via Vitocom 300 mogelijk
■ Internetconnectiviteit via geïntegreerde LAN-interface
■ Service, ingebruikneming en diagnose via WiFi-interface
Installaties met één ketel:
■ Adaptieve boilertemperatuurregeling met voorrangsschakeling
(CV-pomp uit)
■ Extra functie voor de tapwaterverwarming (kortstondig verwarmen
naar een hogere temperatuur)
■ Regeling van de tapwaterverwarming en verwarmingsondersteuning met zonne-energie in combinatie met zonneregelingsmodule
type SM1
■ Regeling van een boilerlaadsysteem met menggroep (alleen als
alternatief voor de regeling van een constante retourtemperatuurverhoging met geregelde 3-wegmengklep)
■ Functies via externe contacten:
– Extern opvragen met gewenste minimale ketelwatertemperatuur
– Extern omschakelen getrapte/modulerende brander
– Externe aanvraag 1e brandertrap
– Externe aanvraag 2e brandertrap
■ Extra functies via uitbreiding EA1 (accessoires):
– Extra aanvraag door invoer van een gewenste ketelwatertemperatuur of vermogensopgave via 0- tot 10V-ingang.
– 3 digitale ingangen voor de volgende functies:
Extern blokkeren
Extern blokkeren met storingsmeldingsingang
Storingsmeldingsingang
Externe vraag
■ Extra functies via uitbreiding AM1 (accessoires):
– Aansturing van maximaal 2 circulatiepompen, indien uitgang sÖA1 aan de regeling reeds is toegewezen:
Circulatiepomp voor rookgas/water-warmtewisselaar
Circulatiepomp voor neutraliseringsinrichting
Circulatiepomp voor de boileropwarming

5819 426 NL

Opbouw
De regeling bestaat uit basistoestel, elektronicamodules en bedieningsgedeelte.
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Regelingen (vervolg)
Installaties met meerdere ketels (1 verwarmingsketel met
Vitotronic 300, type CM1E):
■ Functies via externe contacten:
– Extern blokkeren
– Extern verwarmingsketel in de ketelvolgorde als laatste bijschakelen
– Extern omschakelen getrapte/modulerende brander
■ Extra functies via uitbreiding AM1 (accessoires):
– Aansturing van maximaal 2 circulatiepompen, indien uitgang sÖA1 aan de regeling reeds is toegewezen:
Circulatiepomp voor rookgas/water-warmtewisselaar
Circulatiepomp voor neutraliseringsinrichting
Installaties met meerdere ketels met regeling van derden:
■ Functies via externe contacten:
– Ketelvrijgave/smoorklepsturing
– Externe aanvraag eerste brandertrap
– Externe aanvraag tweede brandertrap
– Extern omschakelen getrapte/modulerende brander
■ Extra functies of uitbreiding EA1 (accessoires):
– Extra aanvraag door invoer van een gewenste ketelwatertemperatuur of vermogensopgave en ketelvrijgave via 0- tot 10Vingang
Opmerking
Op iedere Vitotronic 100 moet een uitbreiding EA1 worden aangesloten.
■ Extra functies via uitbreiding AM1 (accessoires):
– Aansturing van maximaal 2 circulatiepompen, indien uitgang sÖA1 aan de regeling reeds is toegewezen:
Circulatiepomp voor rookgas/water-warmtewisselaar
Circulatiepomp voor neutraliseringsinrichting
Regelkarakteristiek
■ Keteltemperatuurregeling bij werking met getrapte brander via 2puntsregelaar met hysterese
■ Keteltemperatuurregeling bij werking met modulerende brander via
PI-regelaar
■ Bij toepassingen die via de uitgang 52 worden aangestuurd:
Permanent PI-gedrag met 3-puntsuitgang
Regelaarinstelbereiken
■ Temperatuurregelaar voor het begrenzen van de ketelwatertemperatuur:
95 °C, omschakelbaar naar 100, 110 °C
■ Instelling van de veiligheidstemperatuurbegrenzer:
110 °C, om te zetten op 100 °C
■ Maximumbegrenzing van de ketelwatertemperatuur:
Onderste schakelpunt afhankelijk van de verwarmingsketel/
codeerstekker
Bovenste schakelpunt afhankelijk van instelling van de temperatuurregelaar
■ Instelbereik van de gewenste drinkwatertemperatuur:
10 tot 60 °C, om te zetten op 10 tot 95 °C
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Codeerstekker
Voor aanpassing aan de verwarmingsketel (meegeleverd met de
verwarmingsketel).
Instelling van de werkingsprogramma's
Bij alle werkingsprogramma's is de vorstbeveiliging van de verwarmingsketel en de warmwaterboiler actief.
De volgende werkingsprogramma's kunnen worden ingesteld:
■ Installaties met één ketel:
– Verwarmen en warm water
– Alleen warm water
– Uitschakelwerking
■ Installaties met meerdere ketels:
– Verwarmen
– Uitschakelwerking
Olie-/gasketel

Zomerwerking (alleen in installaties met één ketel)
(”Alleen warmwater”)
De brander wordt alleen ingeschakeld als de warmwaterboiler moet
worden verwarmd (geschakeld door de boilertemperatuurregeling).
De voor de betreffende verwarmingsketel benodigde minimale ketelwatertemperatuur wordt aangehouden.
Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale frequentie
Nominale stroom
Vermogensopname
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad

Werkwijze
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking

– Bij opslag en transport

230 V~
50 Hz
12 A~
16 W
I
IP20D conform EN 60529
door opbouw/inbouw garanderen
Type 1B conform
EN 60730-1
0 tot +40 °C
Gebruik in woningen en
verwarmingsruimtes (normale omgevingsvoorwaarden)
−20 tot +60 °C

Nominale belastbaarheid van de relaisuitgangen
Stekker Component
Nominale belastbaarheid
Eén van de volgende circulatiesÖA1
pompen:
– Primaire boilerlaadpomp voor
boilerlaadsysteem
– Circulatiepomp voor rookgas/
water-warmtewisselaar
4(2) A, 230 V~
of
Schakeluitgang voor de debietreductie (Therm-Control)
Eén van de volgende circulatiesA
pompen:
– Circulatiepomp voor de boileropwarming
4(2) A, 230 V~
– Secundaire boilerlaadpomp voor
boilerlaadsysteem
Eén van de volgende circulatiesL
pompen:
– Bijmengpomp
– Ketelcircuitpomp
4(2) A, 230 V~
– Ketelcircuitpomp met smoorklepfunctie
Brander 1e trap
6(3) A, 230 V~
fA
Meldinrichting algemene storing
4(2) A, 230 V~
gÖ
Eén van de volgende functies:
gSA1
– Motorsmoorklep
– Mengklep voor de retourtempera0,2 (0,1) A, 230 V~
tuurregeling
– Mengklep warmtewisselaarset
Eén van de volgende functies:
lÖ
– Brander 2e trap
1(0,5) A, 230 V~
– Brander modulerend
0,2(0,1) A, 230 V~
Totaal
Max. 12 A, 230 V~
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Regelingen (vervolg)
Leveringstoestand
■ Regeling
■ Keteltemperatuursensor
■ Afzonderlijk verpakt:
Bedieningsgedeelte

Communicatie
Voor de communicatie met andere regelingen, bijv. met Vitogate of
Vitocom, is de communicatiemodule LON een vereiste accessoire.

Verwarmingsinstallatie met warmwaterboiler
Alleen in combinatie met installaties met één ketel afzonderlijk te
bestellen:
■ Voor de boilertemperatuurregeling boilertemperatuursensor en boilerlaadpomp met terugslagklep
of
■ Boilerlaadsysteem Vitotrans 222 met menggroep en boilertemperatuursensor

10.4 Vitotronic 200, type CO1E
Technische gegevens
Opbouw
De regeling bestaat uit basistoestel, elektronicamodules en bedieningsgedeelte.
Basistoestel:
■ Netschakelaar
■ TÜV-schakelaar
■ Service-interface WiFi
■ Internetinterface LAN
■ Temperatuurregelaar
TR 1168
of
TR 1107
■ Veiligheidstemperatuurbegrenzer
VTB 1169
of
VTB 1154
■ Stekkeraansluitruimte:
– Aansluiting externe apparaten via systeemstekker
– Aansluiting van draaistroomverbruikers via extra vermogensrelais
Bedieningsgedeelte
■ Eenvoudige bediening door:
– Kleurentouchdisplay met grote letters en contrastrijke weergave
– Relevante helpteksten
■ Menubegeleiding door weergave met volle tekst en grafieken
■ Instellingen:
– Gewenste kamertemperatuur
– Tapwatertemperatuur
– Werkingsprogramma
– Tijdprogramma's voor ruimteverwarming, tapwateropwarming en
circulatiepomp
– Spaarwerking
– Comfortwerking
– Vakantieprogramma
– Stooklijnen
– Parameter
– Actorentests
– Testwerking
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■ Weergaven:
– Ketelwatertemperatuur
– Tapwatertemperatuur
– Bedrijfsgegevens
– Diagnosegegevens
– Energiecockpit
– Onderhouds- en storingsmeldingen
■ Beschikbare talen:
– Duits
– Bulgaars
– Tsjechisch
– Deens
– Engels
– Spaans
– Ests
– Frans
– Kroatisch
– Italiaans
– Lets
– Litouws
– Hongaars
– Nederlands
– Pools
– Russisch
– Roemeens
– Sloveens
– Fins
– Zweeds
– Turks
– Slowaaks
– Oekraïens
– Portugees
Functies
■ Weersafhankelijke regeling van de ketelwatertemperatuur
(= installatieaanvoertemperatuur) en aanvoertemperatuur van de
verwarmingscircuits met mengklep
■ Regeling van een verwarmingscircuit zonder mengklep en 2 verwarmingscircuits met mengklep
■ Elektronische maximaal- en minimaalbegrenzing van de aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits met mengklep.
■ Uitschakeling van CV-pompen en brander naar behoefte (niet bij
branders op verwarmingsketels met onderste begrenzing van de
ketelwatertemperatuur)
■ Instelling van een variabele verwarmingsgrens
■ Pomp-blokkeerbeveiliging
■ Geïntegreerd diagnosesysteem
■ Rookgastemperatuurbewaking in combinatie met rookgastemperatuursensor
Olie-/gasketel
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Regelingen (vervolg)
■ Onderhoudsindicatie
■ Service-testfunctie
■ Adaptieve boilertemperatuurregeling met voorrangsschakeling
(CV-pomp uit).
■ Extra functie voor de tapwaterverwarming (kortstondig verwarmen
naar een hogere temperatuur)
■ Regeling van de tapwaterverwarming en verwarmingsondersteuning met zonne-energie en grafische weergave van de zonneenergieopbrengst in combinatie met zonneregelingsmodule
type SM1.
■ Regeling van een boilerlaadsysteem met menggroep (alleen als
alternatief voor de regeling van een constante retourtemperatuurverhoging met geregelde 3-wegmengklep)
■ Externe storingsmeldingsinrichting aansluitbaar
■ Programma estrikdroging voor de verwarmingscircuits met mengklep
■ Met beschermende functie voor de ketel afhankelijk van uitvoering:
– Opstartschakeling Therm-Control
– Debietvermindering van de erachter geplaatste verwarmingscircuits
– Regeling van een bijmengpomp
– Regeling van een constante retourtemperatuurverhoging met
geregelde 3-weg-mengklep (alleen als alternatief voor de regeling van een boilerlaadsysteem met menggroep)
■ Externe integratie in gebouwbeheersysteem via Vitogate 300
mogelijk
■ Bewaking/parametrering op afstand via Vitocom 300 mogelijk
■ Internetconnectiviteit via geïntegreerde LAN-interface
■ Service, ingebruikneming en diagnose via WiFi-interface
■ Functies via externe contacten:
– Externe omschakeling werkingsprogramma
– Extern blokkeren
– Extern mengklep DICHT/mengklep OPEN
– Extern opvragen met gewenste minimale ketelwatertemperatuur
– Extern omschakelen getrapte/modulerende brander
■ Extra functies of uitbreiding EA1 (accessoires):
– Extra aanvraag door invoer van een gewenste ketelwatertemperatuur of vermogensopgave via 0- tot 10V-ingang.
– Aansturing van een toevoerpomp naar een substation in combinatie met een Vitotronic 200-H
of
Signalering van de verlaagde werking (reducering van het toerental van de CV-pomp) via potentiaalvrije uitgang
– Drie digitale ingangen voor volgende functies:
Extern blokkeren met storingsmeldingsingang
Storingsmeldingsingang
Kortstondige werking van de circulatiepomp
Externe vraag
■ Extra functies via uitbreiding AM1 (accessoires):
– Aansturing van maximaal 2 circulatiepompen, indien uitgang sÖA1 aan de regeling reeds is toegewezen:
Circulatiepomp voor rookgas/water-warmtewisselaar
Circulatiepomp voor neutraliseringsinrichting
CV-pomp
Circulatiepomp voor de boileropwarming
Circulatiepomp

Regelkarakteristiek
■ Keteltemperatuurregeling bij werking met getrapte brander via 2puntsregelaar met hysterese
■ Keteltemperatuurregeling bij werking met modulerende brander via
PI-regelaar
■ Bij toepassingen die via de uitgang 52 worden aangestuurd:
Permanent PI-gedrag met 3-puntsuitgang
Regelaarinstelbereiken
■ Temperatuurregelaar voor het begrenzen van de ketelwatertemperatuur:
95 °C, omschakelbaar naar 100, 110 °C
■ Instelling van de veiligheidstemperatuurbegrenzer:
110 °C, om te zetten op 100 °C
■ Maximumbegrenzing van de ketelwatertemperatuur:
Onderste schakelpunt afhankelijk van de verwarmingsketel/
codeerstekker
Bovenste schakelpunt afhankelijk van instelling van de temperatuurregelaar
■ Instelbereik van de gewenste drinkwatertemperatuur:
10 tot 60 °C, om te zetten op 10 tot 95 °C
■ Instelbereik van de stooklijn:
– Inclinatie: 0,2 tot 3,5
– Niveau: −13 tot 40 K
– Maximumbegrenzing van de aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits met mengklep: 10 tot 127 °C
– Minimumbegrenzing van de aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits met mengklep: 1 tot 127 °C
■ Temperatuurverschil voor de verwarmingscircuits met mengklep: 0
tot 40 K
Codeerstekker
Voor aanpassing aan de verwarmingsketel (meegeleverd met de
verwarmingsketel).
Tijdprogramma
■ Dag- en weekprogramma, vakantieprogramma
■ Automatische omschakeling zomer-/wintertijd
■ Automatische functie voor tapwaterverwarming en circulatiepomp
■ Voorinstelling af fabriek van standaard perioden voor de kamerverwarming, de tapwateropwarming en de circulatiepomp
■ Datum en tijd moeten worden ingesteld.
■ Perioden individueel programmeerbaar, max. 4 perioden per dag
Kortste schakelafstand: 10 min
Loopreserve: 14 dagen
Instelling van de werkingsprogramma's
Voor alle werkingsprogramma's is de vorstbeveiliging (zie vorstbeschermingsfunctie) van de verwarmingsinstallatie actief.
De volgende werkingsprogramma's kunnen worden ingesteld:
■ Verwarmen en warm water
■ Alleen warm water
■ Uitschakelwerking
Externe omschakeling van het werkingsprogramma is mogelijk.
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Er wordt voldaan aan de eisen voor de berekening van de stooklast
volgens EN 12831. Voor vermindering van het opwarmvermogen
wordt bij lage buitentemperaturen de gereduceerde kamertemperatuur verhoogd. Om de opwarmtijd na een verlagingsperiode te verminderen, wordt gedurende een bepaalde tijd de aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits met mengklep verhoogd.
Volgens de verordening voor energiebesparing moet per kamer temperatuurregeling, bijv. met thermostaatkranen plaatsvinden.

Olie-/gasketel
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Regelingen (vervolg)
Vorstbeschermingsfunctie
■ De vorstbeschermingsfunctie wordt ingeschakeld als de buitentemperatuur onder ca. +1 °C daalt; d.w.z. de CV-pompen worden
ingeschakeld en het ketelwater op een laagste temperatuur
gehouden (zie hoofdstuk ”Bedrijfsvoorwaarden met Vitotronicketelcircuitregelingen”).
■ ”Uitschakelwerking”:
Bij een hogere buitentemperatuur dan circa +3 °C wordt de vorstbeschermingsfunctie uitgeschakeld; d.w.z. de CV-pompen en
brander worden uitgeschakeld.
■ ”Verwarmen en warm water”
De vorstbeschermingsfunctie wordt uitgeschakeld wanneer de buitentemperatuur hoger is dan circa +3 °C. D.w.z. dat de CV-pompen worden uitgeschakeld en de laagste ketelwatertemperatuur
die voor de betreffende verwarmingsketel nodig is, wordt aangehouden (zie hoofdstuk ”Bedrijfsvoorwaarden met Vitotronic-ketelcircuitregelingen”).

Instelling stooklijn (steilheid en niveau)
De Vitotronic regelt weersafhankelijk de ketelwatertemperatuur
(= installatieaanvoertemperatuur) en de aanvoertemperatuur van de
CV-circuits met mengklep. Daarbij wordt de ketelwatertemperatuur
automatisch 0 tot 40 K hoger geregeld dan de hoogste actueel
gewenste aanvoertemperatuur (bij levering 8 K).
De noodzakelijke aanvoertemperatuur voor het bereiken van een
bepaalde kamertemperatuur is afhankelijk van de verwarmingsinstallatie en de isolatie van het te verwarmen gebouw.
Met de instelling van de stooklijn worden de ketelwatertemperatuur
en de aanvoertemperatuur aan deze omstandigheden aangepast.
De ketelwatertemperatuur wordt door de temperatuurregelaar en de
elektronische maximumbegrenzing naar boven begrensd.
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Werkwijze
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking

– Bij opslag en transport

12 A~
16 W
I
IP20D conform EN 60529 door opbouw/
inbouw garanderen
Type 1B conform EN 60730-1

0 tot +40 °C
Gebruik in woningen en verwarmingsruimtes (normale omgevingsvoorwaarden)
−20 tot +60 °C

Nominale belastbaarheid van de relaisuitgangen
Stekker Component
Nominale belastbaarheid
Eén van de volgende circulatiesÖA1
pompen:
– CV-pomp voor verwarmingscircuit 1 zonder mengklep
– Primaire boilerlaadpomp voor
boilerlaadsysteem
– Circulatiepomp voor rookgas/
4(2) A, 230 V~
water-warmtewisselaar
of
Schakeluitgang voor de debietreductie (Therm-Control)
CV-pomp
sÖ
4(2) A, 230 V~
M2/M3
Eén van de volgende circulatiesA
pompen:
– Circulatiepomp voor de boileropwarming
4(2) A, 230 V~
– Secundaire boilerlaadpomp voor
boilerlaadsysteem
Circulatiepomp
4(2) A, 230 V~
sK
Eén van de volgende circulatiesL
pompen:
– Bijmengpomp
– Ketelcircuitpomp
4(2) A, 230 V~
– Ketelcircuitpomp met smoorklepfunctie
Brander 1e trap
6(3) A, 230 V~
fA
Meldinrichting algemene storing
4(2) A, 230 V~
gÖ
Eén van de volgende functies:
gSA1
– Mengklep voor de retourtemperatuurregeling
0,2 (0,1) A, 230 V~
– Mengklep warmtewisselaarset
Mengklepmotor uitbreidingsset
gS
0,2 (0,1) A, 230 V~
mengklep
M2/M3
Eén van de volgende functies:
lÖ
– Brander 2e trap
1(0,5) A, 230 V~
– Brander modulerend
0,2(0,1) A, 230 V~
Totaal
Max. 12 A, 230 V~
Netaansluiting circulatiepomp
Circulatiepompen met eigen interne regeling moeten via een afzonderlijke netaansluiting aangesloten worden. De netaansluiting via de
Vitotronic-regeling of Vitotronic-accessoires is niet toegelaten.

Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale frequentie

230 V~
50 Hz
5819 426 NL
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Zomerwerking
(”Alleen warmwater”)
De brander wordt alleen ingeschakeld als de warmwaterboiler moet
worden verwarmd (geschakeld door de boilertemperatuurregeling).
De voor de betreffende verwarmingsketel benodigde minimale ketelwatertemperatuur wordt aangehouden.

Nominale stroom
Vermogensopname
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad

Toestand bij levering
■ Regeling
■ Buitentemperatuursensor
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■ Keteltemperatuursensor
■ Afzonderlijk verpakt:
Olie-/gasketel

Regelingen (vervolg)
Boilertemperatuursensor
Bedieningsgedeelte
Verwarmingsinstallatie met warmwaterboiler
Apart bestellen:
■ Voor de boilertemperatuurregeling de circulatiepomp met terugslagklep
of
■ Boilerlaadsysteem Vitotrans 222 met menggroep

Verwarmingsinstallatie met verwarmingscircuit en mengklep
Vereiste accessoires:
■ Uitbreiding voor het 2e en 3e Verwarmingscircuit
■ Uitbreidingsset mengklep voor elk verwarmingscircuit met mengklep
Communicatie
Voor de communicatie met andere regelingen is de communicatiemodule LON (accessoire) nodig.

10.5 Vitotronic 300, type CM1E
Technische gegevens
Opbouw
De regeling bestaat uit basistoestel, elektronicamodules en bedieningsgedeelte.
Basistoestel:
■ Netschakelaar
■ TÜV-schakelaar
■ Service-interface WiFi
■ Internetinterface LAN
■ Temperatuurregelaar
TR 1168
of
TR 1107
■ Veiligheidstemperatuurbegrenzer
VTB 1169
of
VTB 1154
■ Stekkeraansluitruimte:
– Aansluiting externe apparaten via systeemstekker
– Aansluiting van draaistroomverbruikers via extra vermogensrelais
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Bedieningsgedeelte
■ Eenvoudige bediening door:
– Kleurentouchdisplay met grote letters en contrastrijke weergave
– Relevante helpteksten
■ Menubegeleiding door weergave met volle tekst en grafieken
■ Instellingen:
– Ketelvolgorde
– Gewenste kamertemperatuur
– Tapwatertemperatuur
– Werkingsprogramma
– Tijdprogramma's voor ruimteverwarming, tapwateropwarming en
circulatiepomp
– Spaarwerking
– Comfortwerking
– Vakantieprogramma
– Stooklijnen
– Parameter
– Actorentests
– Testwerking

Olie-/gasketel

■ Weergaven:
– Gemeenschappelijke aanvoertemperatuur
– Tapwatertemperatuur
– Bedrijfsgegevens
– Overzicht van de vrijgegeven verwarmingsketels met actueel
verwarmingsvermogen
– Diagnosegegevens
– Energiecockpit
– Onderhouds- en storingsmeldingen
■ Beschikbare talen:
– Duits
– Bulgaars
– Tsjechisch
– Deens
– Engels
– Spaans
– Ests
– Frans
– Kroatisch
– Italiaans
– Lets
– Litouws
– Hongaars
– Nederlands
– Pools
– Russisch
– Roemeens
– Sloveens
– Fins
– Zweeds
– Turks
– Slowaaks
– Oekraïens
– Portugees

10

Functies
■ Weersafhankelijke regeling van de aanvoertemperatuur van de
installatie van een installatie met meerdere ketels (cascade) van
max. 7 bijkomende verwarmingsketels met Vitotronic 100,
type CC1E en de aanvoertemperatuur van 2 verwarmingscircuits
met mengklep
■ Regeling van de ketelwatertemperatuur van een verwarmingsketel
in de cascade
■ Sturing van de 8 verwarmingsketels volgens een ketelvolgstrategie
naar wens
■ Elektronische maximaal- en minimaalbegrenzing van de aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits met mengklep.
■ Uitschakeling van CV-pompen en brander naar behoefte (niet bij
branders op verwarmingsketels met onderste begrenzing van de
ketelwatertemperatuur)
■ Instelling van een variabele verwarmingsgrens
■ Pomp-blokkeerbeveiliging
■ Geïntegreerd diagnosesysteem
■ Rookgastemperatuurbewaking in combinatie met rookgastemperatuursensor

VIESMANN
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Regelingen (vervolg)
Regelkarakteristiek
■ Keteltemperatuurregeling bij werking met getrapte brander via 2puntsregelaar met hysterese
■ Keteltemperatuurregeling bij werking met modulerende brander via
PI-regelaar
■ Bij toepassingen die via de uitgang 52 worden aangestuurd:
Permanent PI-gedrag met 3-puntsuitgang
Regelaarinstelbereiken
■ Temperatuurregelaar voor het begrenzen van de ketelwatertemperatuur:
95 °C, omschakelbaar naar 100, 110 °C
■ Instelling van de veiligheidstemperatuurbegrenzer:
110 °C, om te zetten op 100 °C
■ Maximumbegrenzing van de ketelwatertemperatuur:
Onderste schakelpunt afhankelijk van de verwarmingsketel/
codeerstekker
Bovenste schakelpunt afhankelijk van instelling van de temperatuurregelaar
■ Instelbereik van de gewenste drinkwatertemperatuur:
10 tot 60 °C, om te zetten op 10 tot 95 °C
■ Instelbereik van de stooklijn:
– Inclinatie: 0,2 tot 3,5
– Niveau: −13 tot 40 K
– Maximumbegrenzing van de aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits met mengklep: 10 tot 127 °C
– Minimumbegrenzing van de aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits met mengklep: 1 tot 127 °C
■ Temperatuurverschil voor de verwarmingscircuits met mengklep: 0
tot 40 K
Codeerstekker
Voor aanpassing aan de verwarmingsketel (meegeleverd met de
verwarmingsketel).
Tijdprogramma
■ Dag- en weekprogramma, vakantieprogramma
■ Automatische omschakeling zomer-/wintertijd
■ Automatische functie voor tapwaterverwarming en circulatiepomp
■ Voorinstelling af fabriek van standaard perioden voor de kamerverwarming, de tapwateropwarming en de circulatiepomp
■ Datum en tijd moeten worden ingesteld.
■ Perioden individueel programmeerbaar, max. 4 perioden per dag
Kortste schakelafstand: 10 min
Loopreserve: 14 dagen
Instelling van de werkingsprogramma's
Voor alle werkingsprogramma's is de vorstbeveiliging (zie vorstbeschermingsfunctie) van de verwarmingsinstallatie actief.
De volgende werkingsprogramma's kunnen worden ingesteld:
■ Verwarmen en warm water
■ Alleen warm water
■ Uitschakelwerking
Externe bedrijfsprogramma-omschakeling voor alle verwarmingscircuits gemeenschappelijk of gescheiden.

Er wordt voldaan aan de eisen voor de berekening van de stooklast
volgens EN 12831. Voor vermindering van het opwarmvermogen
wordt bij lage buitentemperaturen de gereduceerde kamertemperatuur verhoogd. Om de opwarmtijd na een verlagingsperiode te verminderen, wordt gedurende een bepaalde tijd de aanvoertemperatuur verhoogd.
Volgens de verordening voor energiebesparing moet per kamer temperatuurregeling, bijv. met thermostaatkranen plaatsvinden.
5819 426 NL
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■ Onderhoudsindicatie
■ Adaptieve boilertemperatuurregeling met voorrangsschakeling
(CV-pomp uit, mengklep dicht)
■ Extra functie voor de tapwaterverwarming (kortstondig verwarmen
naar een hogere temperatuur)
■ Regeling van de tapwaterverwarming en verwarmingsondersteuning met zonne-energie en grafische weergave van de zonneenergieopbrengst in combinatie met zonneregelingsmodule
type SM1.
■ Regeling van een boilerlaadsysteem met menggroep (alleen als
alternatief voor de regeling van een constante retourtemperatuurverhoging met geregelde 3-wegmengklep)
■ Externe storingsmeldingsinrichting aansluitbaar
■ Service-testfunctie
■ Programma estrikdroging voor de verwarmingscircuits met mengklep
■ Met beschermende functie voor de ketel afhankelijk van uitvoering:
– Opstartschakeling Therm-Control
– Regeling van een bijmengpomp
– Regeling van een constante retourtemperatuurverhoging met
geregelde 3-weg-mengklep (alleen als alternatief voor de regeling van een boilerlaadsysteem met menggroep)
■ Externe integratie in gebouwbeheersysteem via Vitogate 300
mogelijk
■ Bewaking/parametrering op afstand via Vitocom 300 mogelijk
■ Internetconnectiviteit via geïntegreerde LAN-interface
■ Service, ingebruikneming en diagnose via WiFi-interface
■ Functies via externe contacten:
– Extern blokkeren
– Extern verwarmingsketel in de ketelvolgorde als laatste bijschakelen
– Extern opvragen met gewenste minimale aanvoertemperatuur
– Extern omschakelen getrapte/modulerende brander
■ Extra functies of uitbreiding EA1 (accessoires):
– Extra aanvraag door invoer van een gemeenschappelijke
gewenste aanvoertemperatuur via 0- tot 10V-ingang
– Aansturing van een toevoerpomp naar een substation in combinatie met een Vitotronic 200-H
of
Signalering van de verlaagde werking (reducering van het toerental van de CV-pomp) via potentiaalvrije uitgang
– Drie digitale ingangen voor volgende functies:
Externe omschakeling werkingsprogramma gescheiden voor de
verwarmingscircuits 1 tot 3
Extern blokkeren met storingsmeldingsingang
Storingsmeldingsingang
Kortstondige werking van de circulatiepomp
Externe vraag
■ Extra functies via uitbreiding AM1 (accessoires):
– Aansturing van maximaal 2 circulatiepompen, indien uitgang sÖA1 aan de regeling reeds is toegewezen:
Circulatiepomp voor rookgas/water-warmtewisselaar
Circulatiepomp voor neutraliseringsinrichting
CV-pomp
Circulatiepomp
Circulatiepomp voor de boileropwarming
Verdelerpomp
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Olie-/gasketel

Regelingen (vervolg)
Vorstbeschermingsfunctie
■ De vorstbeschermingsfunctie wordt ingeschakeld als de buitentemperatuur onder ca. +1 °C daalt; d.w.z. de CV-pompen worden
ingeschakeld en het ketelwater op een laagste temperatuur
gehouden (zie hoofdstuk ”Bedrijfsvoorwaarden met Vitotronicketelcircuitregelingen”).
■ ”Uitschakelwerking”:
Bij een hogere buitentemperatuur dan circa +3 °C wordt de vorstbeschermingsfunctie uitgeschakeld; d.w.z. de CV-pompen en
brander worden uitgeschakeld.
■ ”Verwarmen en warm water”
De vorstbeschermingsfunctie wordt uitgeschakeld wanneer de buitentemperatuur hoger is dan circa +3 °C. D.w.z. dat de CV-pompen worden uitgeschakeld en de laagste ketelwatertemperatuur
die voor de betreffende verwarmingsketel nodig is, wordt aangehouden (zie hoofdstuk ”Bedrijfsvoorwaarden met Vitotronic-ketelcircuitregelingen”).
Zomerwerking
(”Alleen warmwater”)
De brander wordt alleen ingeschakeld als de warmwaterboiler moet
worden verwarmd (geschakeld door de boilertemperatuurregeling).
De voor de betreffende verwarmingsketel benodigde minimale ketelwatertemperatuur wordt aangehouden.
Instelling stooklijn (steilheid en niveau)
De Vitotronic regelt weersafhankelijk de ketelwatertemperatuur
(= installatieaanvoertemperatuur) en de aanvoertemperatuur van de
CV-circuits met mengklep. Daarbij wordt de ketelwatertemperatuur
automatisch 0 tot 40 K hoger geregeld dan de hoogste actueel
gewenste aanvoertemperatuur (bij levering 8 K).
De noodzakelijke aanvoertemperatuur voor het bereiken van een
bepaalde kamertemperatuur is afhankelijk van de verwarmingsinstallatie en de isolatie van het te verwarmen gebouw.
Met de instelling van de stooklijn worden de ketelwatertemperatuur
en de aanvoertemperatuur aan deze omstandigheden aangepast.
De ketelwatertemperatuur wordt door de temperatuurregelaar en de
elektronische maximumbegrenzing naar boven begrensd.
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Nominale spanning
Nominale frequentie

Nominale stroom
Vermogensopname
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad
Werkwijze
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking

– Bij opslag en transport

12 A~
16 W
I
IP20D conform EN 60529 door opbouw/
inbouw garanderen
Type 1B conform EN 60730-1

0 tot +40 °C
Gebruik in woningen en verwarmingsruimtes (normale omgevingsvoorwaarden)
−20 tot +60 °C

Nominale belastbaarheid van de relaisuitgangen
Stekker Component
Nominale belastbaarheid
Eén van de volgende circulatiesÖA1
pompen:
– CV-pomp voor verwarmingscircuit 1 zonder mengklep
– Primaire boilerlaadpomp voor
boilerlaadsysteem
– Circulatiepomp voor rookgas/
4(2) A, 230 V~
water-warmtewisselaar
of
Schakeluitgang voor de debietreductie (Therm-Control)
CV-pomp
sÖ
4(2) A, 230 V~
M2/M3
Eén van de volgende circulatiesA
pompen:
– Circulatiepomp voor de boileropwarming
4(2) A, 230 V~
– Secundaire boilerlaadpomp voor
boilerlaadsysteem
Circulatiepomp
4(2) A, 230 V~
sK
Eén van de volgende circulatiesL
pompen:
– Bijmengpomp
– Ketelcircuitpomp
– Ketelcircuitpomp met smoorklep- 4(2) A, 230 V~
functie
– Verdelerpomp
Brander 1e trap
6(3) A, 230 V~
fA
Meldinrichting algemene storing
4(2) A, 230 V~
gÖ
Eén van de volgende functies:
gSA1
– Motorsmoorklep
– Mengklep voor de retourtempera0,2 (0,1) A, 230 V~
tuurregeling
– Mengklep warmtewisselaarset
Mengklepmotor uitbreidingsset
gS
0,2 (0,1) A, 230 V~
mengklep
M2/M3
Eén van de volgende functies:
lÖ
– Brander 2e trap
1(0,5) A, 230 V~
– Brander modulerend
0,2(0,1) A, 230 V~
Totaal
Max. 12 A, 230 V~
Netaansluiting circulatiepomp
Circulatiepompen met eigen interne regeling moeten via een afzonderlijke netaansluiting aangesloten worden. De netaansluiting via de
Vitotronic-regeling of Vitotronic-accessoires is niet toegelaten.

230 V~
50 Hz

Toestand bij levering
■ Regeling
■ Buitentemperatuursensor
Olie-/gasketel

■ Keteltemperatuursensor
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Regelingen (vervolg)
■ Aanvoertemperatuursensor (klemtemperatuursensor)
■ Afzonderlijk verpakt:
Bedieningsgedeelte
Communicatiemodule LON
Boilertemperatuursensor
Uitbreiding 2e en 3e Verwarmingscircuit

Verwarmingsinstallatie met verwarmingscircuit en mengklep
Voor elk verwarmingscircuit met mengklep is een uitbreidingsset
mengklep (accessoire) nodig.

Verwarmingsinstallatie met warmwaterboiler
Apart bestellen:
■ Voor de boilertemperatuurregeling de circulatiepomp met terugslagklep
of
■ Boilerlaadsysteem Vitotrans 222 met menggroep

10.6 Regelingsaccessoires
Toekenning accessoires tot regelingstype
Vitotronic
Type
Accessoires
Vitotrol 200-A
Vitotrol 300-A
Vitotrol 200-RF
Basisstation
Radiografische buitentemperatuursensor
Radiorepeater
Kamertemperatuursensor
Klemtemperatuursensor
Dompeltemperatuursensor
Dompelhuls
Boilertemperatuursensor (dompeltemperatuursensor)
Rookgastemperatuursensor
Uitbreidingsset mengklep
Mengklepmotor
Uitbreiding voor het 2e en 3e Verwarmingscircuit
Dompeltemperatuurregelaar
Klemtemperatuurregelaar
Stekkeradapter voor externe veiligheidsinrichtingen
Hulprelais
Contrastekkers fA en lÖ
Zonneregelingsmodule, type SM1
Uitbreiding AM1
Uitbreiding EA1
LON-verbindingskabel
LON-koppeling
LON-verbindingsstekker
LON-aansluitdoos
Afsluitweerstand
Communicatiemodule LON
Vitogate 300
Vitocom 300, type LAN3

Installatie met één ketel
100
200
CC1E
CO1E

Installatie met meerdere ketels
100
300
CC1E
CM1E
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

Aanwijzing bij Vitotrol 200-A en 300-A
Voor elk verwarmingscircuit van een verwarmingsinstallatie kan een
Vitotrol 200-A of een Vitotrol 300-A worden ingezet.
De Vitotrol 200-A kan één verwarmingscircuit bedienen, de Vitotrol
300-A maximaal drie.
Er kunnen maximaal drie afstandsbedieningen op de regeling worden aangesloten.

Opmerking
Afstandsbedieningen met kabelaansluiting kunt u niet combineren
met het basisstation.

5819 426 NL
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Olie-/gasketel

Regelingen (vervolg)

– Werkingsprogramma
■ Party- en spaarwerking via de toetsen te activeren
■ Geïntegreerde kamertemperatuursensor voor kamertemperatuurbijschakeling (slechts voor een verwarmingscircuit met mengklep)
Montageplaats:
■ Weersafhankelijke werking:
Montage op een willekeurige plaats in het gebouw
■ Kamertemperatuurbijschakeling
De geïntegreerde kamertemperatuursensor registreert de kamertemperatuur en corrigeert eventueel de benodigde aanvoertemperatuur.
De gemeten kamertemperatuur is afhankelijk van de montageplaats:
– In het belangrijkste woonverblijf aan een binnenmuur tegenover
radiatoren
– Niet in wandmeubels, nissen
– Niet in de buurt van deuren of warmtebronnen (bijvoorbeeld
direct zonlicht, schoorsteen, televisie enzovoort)

14

8

97

Opmerking
De instelling van de gewenste kamertemperatuur voor gereduceerde werking (gereduceerde kamertemperatuur) vindt aan de
regeling plaats.

20

Bestelnr. Z008 341
KM-BUS-deelnemer
■ Indicaties:
– Kamertemperatuur
– Buitentemperatuur
– Bedrijfstoestand
■ Instellingen:
– Gewenste kamertemperatuur voor normale werking (normale
kamertemperatuur)

,5

Vitotrol 200-A

Technische gegevens
Spanningsvoeding
Vermogensopname
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad

via KM-BUS
0,2 W
III
IP 30 conform EN 60529, door opbouw/
inbouw te garanderen
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
– Bij opslag en transport
−20 tot +65 °C
Instelbereik van de gewenste kamertemperatuur
voor normale werking
3 tot 37 °C
Aanwijzingen
■ Als de Vitotrol 200-A gebruikt wordt voor kamertemperatuurbijschakeling, moet het toestel in de belangrijkste woonruimte
geplaatst worden.
■ Max. 2 Vitotrol 200-A op de regeling aansluiten.

Aansluiting:
■ 2-aderige kabel, kabellengte maximaal 50 m (ook bij aansluiting
van meerdere afstandsbedieningen)
■ Kabel mag niet samen met 230/400V-kabels worden gelegd
■ Laagspanningsstekker behoort tot leveringsomvang

Vitotrol 300-A

5819 426 NL

Bestelnr. Z008 342
KM-BUS-deelnemer
■ Indicaties:
– Kamertemperatuur
– Buitentemperatuur
– Werkingsprogramma
– Bedrijfstoestand
– Grafische weergave van de zonne-energieopbrengst in combinatie met zonneregelingsmodule, type SM1
■ Instellingen:
– Gewenste kamertemperatuur voor normale werking (normale
kamertemperatuur) en gereduceerde werking (gereduceerde
kamertemperatuur)
– Gewenste warmwatertemperatuur
– Werkingsprogramma, schakeltijden voor verwarmingscircuits,
tapwaterverwarming en circulatiepomp en verdere instellingen
via menu in volledige tekst op het display
■ Party- en spaarwerking via menu te activeren
■ Geïntegreerde kamertemperatuursensor voor kamertemperatuurbijschakeling (slechts voor een verwarmingscircuit met mengklep)

Olie-/gasketel

Montageplaats:
■ Weersafhankelijke werking:
Montage op een willekeurige plaats in het gebouw
■ Kamertemperatuurbijschakeling
De geïntegreerde kamertemperatuursensor registreert de kamertemperatuur en corrigeert eventueel de benodigde aanvoertemperatuur.
De gemeten kamertemperatuur is afhankelijk van de montageplaats:
– In het belangrijkste woonverblijf aan een binnenmuur tegenover
radiatoren
– Niet in wandmeubels, nissen
– Niet in de buurt van deuren of warmtebronnen (bijvoorbeeld
direct zonlicht, schoorsteen, televisie enzovoort)
Aansluiting:
■ 2-aderige kabel, kabellengte maximaal 50 m (ook bij aansluiting
van meerdere afstandsbedieningen)
■ Kabel mag niet samen met 230/400V-kabels worden gelegd
■ Laagspanningsstekker behoort tot leveringsomvang
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Regelingen (vervolg)
20

,5

Technische gegevens
Voeding via KM-BUS
Vermogensopname
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad

15
5

97

0,5 W
III
IP 30 conform EN 60529, door opbouw/
inbouw te garanderen
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
– Bij opslag en transport
−20 tot +65 °C
Instelbereik van de gewenste kamertemperatuur 3 tot 37 °C

Opmerking bij Vitotrol 200-RF
Draadloze afstandsbediening met geïntegreerde draadloze zender
voor gebruik met het basisstation.
■ Voor ieder verwarmingscircuit van een verwarmingsinstallatie kan
een Vitotrol 200-RF worden gebruikt.
■ De Vitotrol 200-RF kan een verwarmingscircuit bedienen.
■ Er kunnen maximaal drie draadloze afstandsbedieningen op de
regeling worden aangesloten.

Opmerking
De draadloze afstandsbediening is niet combineerbaar met een
kabelgebonden afstandsbedieningen.

Vitotrol 200-RF

Opmerking
De instelling van de gewenste kamertemperatuur voor gereduceerde werking (gereduceerde kamertemperatuur) vindt aan de
regeling plaats.

Opmerking
De ontwerphandleiding ”Draadloze accessoires” naleven.

14

8

97

Bestelnummer Z011 219
Draadloze deelnemer
■ Indicaties:
– Kamertemperatuur
– Buitentemperatuur
– Bedrijfstoestand
– Ontvangstkwaliteit van het draadloze signaal
■ Instellingen:
– Gewenste kamertemperatuur voor normale werking (normale
kamertemperatuur)

20
,5

– Werkingsprogramma
■ Party- en spaarwerking via de toetsen te activeren
■ Geïntegreerde kamertemperatuursensor voor kamertemperatuurbijschakeling (slechts voor een verwarmingscircuit met mengklep)
Montageplaats:
■ Weersafhankelijke werking:
Montage op een willekeurige plaats in het gebouw
■ Kamertemperatuurbijschakeling
De geïntegreerde kamertemperatuursensor registreert de kamertemperatuur en corrigeert eventueel de benodigde aanvoertemperatuur.
De gemeten kamertemperatuur is afhankelijk van de montageplaats:
– In het belangrijkste woonverblijf aan een binnenmuur tegenover
radiatoren
– Niet in wandmeubels, nissen
– Niet in de buurt van deuren of warmtebronnen (bijvoorbeeld
direct zonlicht, schoorsteen, televisie enzovoort)

Technische gegevens
Spanningsvoeding
Draadloze frequentie
Zendreikwijdte

Twee AA batterijen 3 V
868 MHz
Zie ontwerphandleiding ”Draadloze accessoires”
Beschermingsklasse
III
Beschermingsgraad
IP 30 conform EN 60529, door opbouw/
inbouw te garanderen
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
– Bij opslag en transport
−20 tot +65°C
Instelbereik van de gewenste kamertemperatuur
voor normale werking
3 tot 37 °C
5819 426 NL
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Olie-/gasketel

Regelingen (vervolg)
Basisstation
Bestelnr. Z011 413
KM-BUS-deelnemer
Voor de communicatie tussen de Vitotronic-regeling en volgende
draadloze componenten:
■ Draadloze afstandsbediening Vitotrol 200-RF
■ Draadloze afstandsbediening Vitotrol 300-RF
■ Draadloze buitentemperatuursensor
Voor max. 3 draadloze afstandsbedieningen. Niet in combinatie met
een bedrade afstandsbediening.

Technische gegevens
Voeding via KM-BUS
Vermogensopname
Draadloze frequentie
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad

1W
868 MHz
III
IP 20 volgens EN 60529, door opbouw/
inbouw garanderen
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
– Bij opslag en transport
−20 tot +65 °C

Aansluiting:
■ 2-aderige kabel, kabellengte maximaal 50 m (ook bij aansluiting
van meerdere KM-BUS-deelnemers).
■ Kabel mag niet samen met 230/400V-kabels worden gelegd.

10

111

0
16
34

Draadloze buitentemperatuursensor
Bestelnr. 7455 213
Draadloze deelnemer
Draadloze op licht werkende buitentemperatuursensor met geïntegreerde draadloze zender voor gebruik met het basisstation en de
Vitotronic-regeling.

Draadloze frequentie
Zendreikwijdte
Beschermingsgraad
Toegestane omgevingstemperatuur bij werking,
opslag en transport

Via fotovoltaïsche cellen en energiereservoir
868 MHz
Zie ontwerphandleiding ”Draadloze accessoires”
IP 43 conform EN 60529, door opbouw/
inbouw te garanderen

−40 tot +60 °C

80

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

Technische gegevens
Stroomverzorging

41

66

5819 426 NL

Radiorepeater
Bestelnr. 7456 538
Draadloze repeater met netvoeding, om de draadloze reikwijdte te
vergroten en voor gebruik in zones waar een draadloze verbinding
moeilijk is. De ontwerphandleiding ”Draadloze accessoires” naleven.
Maximaal één draadloze repeater per Vitotronic-regeling.
Olie-/gasketel

■ Vermijding van sterk diagonale doordringing van de draadloze signalen door betonnen plafonds met stalen wapening en/of door
meerdere wanden.
■ Vermijding van grote metalen voorwerpen, die zich tussen de
draadloze componenten bevinden.
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Regelingen (vervolg)

32

93

Technische gegevens
Spanningsvoeding
Vermogensopname
Draadloze frequentie
Lengte van de kabels
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad

230 V~/5 V− via stekkeradapter
0,25 W
868 MHz
1,1 m met stekker
II
IP 20 conform EN 60529, door opbouw/
inbouw te garanderen
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +55 °C
– Bij opslag en transport
−20 tot +75 °C

Kamertemperatuursensor
0

□8

20

Bestelnr. 7438 537
Afzonderlijke kamertemperatuursensor als uitbreiding voor de
Vitotrol 300-A te gebruiken als de Vitotrol 300-A niet in de belangrijkste ruimte of niet op een geschikte plaats voor de registratie en
instelling van de temperatuur kan worden aangebracht.
Aanbrengen in het hoofdverblijf op een binnenwand tegenover radiatoren. Niet aanbrengen in wandmeubels of nissen, in de buurt van
deuren of warmtebronnen (bijvoorbeeld direct zonlicht, schoorsteen,
televisie enzovoort).
De kamertemperatuursensor wordt op de Vitotrol 300-A aangesloten.
Aansluiting:
■ 2-aderige kabel met een kabeldiameter van 1,5 mm2 koper
■ Kabellengte vanaf afstandsbediening max. 30 m
■ Kabel mag niet samen met 230/400V-kabels worden gelegd.

Technische gegevens
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad

III
IP 30 conform EN 60529, door opbouw/
inbouw te garanderen
Sensortype
Viessmann NTC 10 kΩ bij 25 °C
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
– Bij opslag en transport
−20 tot +65 °C

Klemtemperatuursensor
Bestelnr. 7426 463
Voor de registratie van de temperatuur bij een buis
42

60

Technische gegevens
Lengte van de kabels
Beschermingsgraad

5,8 m, stekkerklaar
IP 32D conform EN 60529, te garanderen door opbouw/inbouw
Sensortype
Viessmann NTC 10 kΩ bij 25 °C
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +120 °C
– Bij opslag en transport
–20 tot +70 °C

66

Wordt met een spanband bevestigd.

Dompeltemperatuursensor
Bestelnr. 7544 848
Voor de registratie van de temperatuur in een dompelhuls
5819 426 NL
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Olie-/gasketel

Regelingen (vervolg)
Technische gegevens
Kabellengte
Beschermingsgraad

5,8 m, stekkerklaar
IP20D conform EN 60529 door opbouw/
inbouw garanderen.
Sensortype
Viessmann NTC 10 kΩ, bij 25 °C
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +90 °C
– Opslag en transport
−20 tot +70 °C

Dompelhuls
Bestelnr. zie prijslijst
Voor boilertemperatuursensor, bij Viesmann-warmwaterboilers meegeleverd.

Rookgastemperatuursensor
Bestelnummer 7452 531
Voor het opvragen van de rookgastemperatuur, rookgastemperatuurbewaking en onderhoudsindicatie bij overschrijden van een instelbare temperatuur.
Met schroefdraadconus.
Aanbrengen op de rookgasbuis. De afstand moet circa 1,5 maal
rookgasbuisdiameter vanaf de achterkant van de ketel in de richting
van de schoorsteen bedragen.
■ HR-ketel met concentrisch systeem van Viessmann:
De concentrische buis met houder voor de rookgastemperatuursensor moet worden meebesteld.
■ HR-ketel met rookgasleiding (installateur):
De voor de inbouw in de rookgasleiding benodigde opening moet
door de installateur zijn gepland en gecontroleerd. De rookgastemperatuursensor moet in een dompelhuls van roestvast staal (door
installateur te voorzien) worden ingebouwd.

Technische gegevens
Kabellengte
Beschermingsgraad

Sensortype
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
– Bij opslag en transport

10
3,5 m, stekkerklaar
IP 60 conform EN 60529
door opbouw/inbouw te
garanderen
Viessmann NTC 20 kΩ, bij
25 °C
0 tot +250 °C
−20 tot +70 °C

Uitbreidingsset mengklep
Bestelnr. 7441 998

Mengklepmotor

5819 426 NL

130

0
18

90

Onderdelen:
■ Mengklepmotor met aansluitkabel (4,0 m lang) voor Viessmannmengklep DN 20 tot DN 50 en R ½ tot R 1¼ (niet voor flensmengklep) en stekker
■ Aanvoertemperatuursensor als klemtemperatuursensor met aansluitkabel (5,8 m lang) en stekker
■ Stekker voor CV-pomp

Olie-/gasketel

VIESMANN
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Regelingen (vervolg)
Technische gegevens mengklepmotor
Nominale spanning
230 V~
Nominale frequentie
50 Hz
Vermogensopname
4W
Beschermingsklasse
II
Beschermingsgraad
IP 42 conform EN 60529, door opbouw/
inbouw te garanderen
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
– Bij opslag en transport
−20 tot +65 °C
Draaimoment
3 Nm
Looptijd voor 90° ∢
120 s

Technische gegevens aanvoertemperatuursensor
Beschermingsgraad
IP 32D conform EN 60529, te garanderen door opbouw/inbouw
Sensortype
Viessmann NTC 10 kΩ bij 25 °C
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +120 °C
– Bij opslag en transport
–20 tot +70 °C

Aanvoertemperatuursensor (klemsensor)

60

42

10
66

Wordt met een spanband bevestigd.

Mengklepmotor voor flensmengklep
■ Bestelnr. 9522 487
DN 40 en DN 50, zonder systeemstekker en aansluitkabel
■ Bestelnr. Z004344
DN 65 tot DN 100, zonder systeemstekker en aansluitkabel

Technische gegevens zie gegevensblad ”Mengkleppen em mengklepmotoren”.

Uitbreiding voor het 2e en 3e Verwarmingscircuit
Best.nr. 7164 403
Elektronische printplaat voor inbouw in de regeling.
Voor de regeling van 2 verwarmingscircuits met mengklep.

■ Met aansluitingen voor mengklepmotoren, aanvoertemperatuursensoren (NTC 10 kΩ) en CV-pompen
■ Stekkers voor mengklepmotor en CV-pomp voor elk verwarmingscircuit

Dompeltemperatuurregelaar
Bestelnummer 7151 728
Als temperatuurbewaker voor de maximumtemperatuurbegrenzing
van de vloerverwarming te gebruiken.
De temperatuurbewaker wordt in de CV-aanvoeraanvoer gemonteerd en schakelt de CV-pomp bij een te hoge aanvoertemperatuur
uit.
0

13

4,2 m, stekkerklaar
30 tot 80 °C
Max. 11 K
6(1,5) A, 250 V~
in de behuizing
R ½ x 200 mm
DIN TR 1168

5819 426 NL

200

95

72

Technische gegevens
Kabellengte
Instelbereik
Schakeldifferentie
Schakelvermogen
Instelschaal
Dompelhuls van roestvast
staal (buitenschroefdraad)
DIN reg. nr.

66
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Regelingen (vervolg)
Klemtemperatuurregelaar
Bestelnr. 7151 729
Als temperatuurbewaker voor maximumtemperatuurbegrenzing van
de vloerverwarming (alleen in combinatie met metalen buizen) te
gebruiken.
De temperatuurbewaker wordt in de verwarmingsaanvoer geplaatst.
Bij een te hoge aanvoertemperatuur schakelt de temperatuurbewaker de CV-pompen uit.

4,2 m, stekkerklaar
30 tot 80 °C
Max. 14 K
6(1,5) A, 250 V~
in de behuizing
DIN TR 1168

0
13

95

72

Technische gegevens
Lengte van de kabels
Instelbereik
Schakeldifferentie
Schakelvermogen
Instelschaal
DIN reg. nr.

10

Stekkeradapter voor externe veiligheidsinrichtingen
Bestelnummer 7164 404
KM-BUS-deelnemer
Met kabels (3,0 m lang) en stekkers aVG en aBÖ.

Technische gegevens
Beschermingsgraad

Er kunnen maximaal 4 extra veiligheidsinrichtingen aangesloten worden:
■ Laagwaterstandbeveiliging
■ Minimumdrukbegrenzer
■ Maximumdrukbegrenzer
■ Extra veiligheidstemperatuurbegrenzer

Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
– Bij opslag en transport

IP 20D conform
EN 60529, te garanderen
door opbouw/inbouw
0 tot +40 °C
−20 tot +65 °C

De stekkeradapter maakt storingsindicatie mogelijk (volle tekst) in de
bijbehorende regeling.
Er kunnen twee steekadapters via de KM-BUS met elkaar verbonden en op de regeling worden aangesloten. Daarmee is de aansluiting van zeven extra veiligheidsinrichtingen mogelijk.

0
84

26

7

21

5819 426 NL

Hulprelais
Bestelnr. 7814 681
■ Schakelrelais in de kleine behuizing
■ Met 4 verbreek- en 4 maakcontacten
■ Met serieklemmen voor aardleiding
Olie-/gasketel
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Regelingen (vervolg)
230 V/50 Hz
AC1 16 A
AC3 9 A

180

Technische gegevens
Spoelspanning
Nom. stroom (Ith)

14
5

95

Contrastekkers fA en lÖ
Bestelnummer 7408 790
Nodig bij brander van derden zonder contrastekkers.

Zonneregelingsmodule, type SM1
Bestelnummer Z014470

Collectortemperatuursensor
Voor de aansluiting in het toestel

Technische gegevens
Functies
■ Vermogensbalancering en diagnosesysteem
■ Bediening en weergave vindt plaats via de Vitotronic-regeling
■ Schakelen van de zonnecircuitpomp
■ Verwarming van twee verbruikers via een collectorveld
■ 2. Temperatuur-verschilregeling
■ Thermostaatfunctie voor naverwarming of voor gebruik van overtollige warmte
■ Toerentalregeling van de zonnecircuitpomp via PWM-ingang (merk
Grundfos en Wilo)
■ Onderdrukking van de naverwarming van de warmwaterboiler door
de warmtegenerator afhankelijk van de zonne-opbrengst.
■ Onderdrukking van de naverwarming voor de verwarming door de
warmtegenerator bij verwarmingsondersteuning
■ Opwarming van de zonneverwarmde voorwarmtrap (bij warmwaterboilers vanaf 400 liter inhoud)
■ Veiligheidsuitschakeling van de collectoren
■ Elektronische begrenzing van de temperatuur in de warmwaterboiler
■ Schakelen van een bijkomende pomp of een klep via een relais
Voor de realisering van de volgende functies ook dompeltemperatuursensor met bestelnr. 7438 702 bestellen:
■ Voor circulatie-omschakeling bij installaties met 2 warmwaterboilers
■ Voor retouromschakeling tussen warmtegenerator en verwarmingswaterbuffer
■ Voor retouromschakeling tussen warmtegenerator en primaire buffer
■ Voor verwarming van andere verbruikers
Opbouw
De zonnesysteemregelingsmodule bevat:
■ Elektronica
■ Aansluitklemmen:
– 4 sensoren
– Zonnecircuitpomp
– KM-BUS
– netaansluiting (netschakelaar door installateur)
■ PWM-uitgang voor de aansturing van de zonnecircuitpomp
■ 1 relais voor het schakelen van een pomp of klep
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Verlenging van de aansluitkabel (installateur):
■ 2-aderige kabel, kabellengte maximaal 60 m bij een kabeldiameter
van 1,5 mm2 koper
■ Kabel mag niet samen met 230/400V-kabels worden gelegd
Technische gegevens collectortemperatuursensor
Kabellengte
2,5 m
Beschermingsgraad
IP 32 conform EN 60529, door opbouw/
inbouw te garanderen
Sensortype
Viessmann NTC 20 kΩ bij 25 °C
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
−20 tot +200 °C
– Bij opslag en transport
−20 tot +70 °C
Boilertemperatuursensor
Voor de aansluiting in het toestel
Verlenging van de aansluitkabel (installateur):
■ 2-aderige kabel, kabellengte maximaal 60 m bij een kabeldiameter
van 1,5 mm2 koper
■ Kabel mag niet samen met 230/400V-kabels worden gelegd
Technische gegevens boilertemperatuursensor
Kabellengte
3,75 m
Beschermingsgraad
IP 32 conform EN 60529, door opbouw/
inbouw te garanderen
Sensortype
Viessmann NTC 10 kΩ bij 25 °C
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +90 °C
– Bij opslag en transport
−20 tot +70 °C
Bij installaties met Viessmann-warmwaterboilers wordt de boilertemperatuursensor in de haakse sok in de verwarmingswaterretour
gemonteerd (leveringsomvang of accessoires bij de betreffende
warmwaterboiler).
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10

Olie-/gasketel
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140

Beschermingsklasse
Beschermingsgraad

0

18
58

I
IP 20 conform EN 60529, door opbouw/
inbouw te garanderen
Werkwijze
Type 1B conform EN 60730-1
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C gebruik in woon- en verwarmingsruimtes (normale omgevingsomstandigheden)
– Bij opslag en transport
−20 tot +65 °C
Nominale belasting van de relaisuitgangen
– Halfgeleiderrelais 1
1 (1) A, 230 V~
– Relais 2
1 (1) A, 230 V~
– Totaal
Max. 2 A

Technische gegevens zonneregelingsmodule
Nominale spanning
230 V~
Nominale frequentie
50 Hz
Nominale stroom
2A
Vermogensopname
1,5 W

10

Uitbreiding AM1

140

Best.nr. 7452 092
Alleen voor Vitoradial 300-T
Functie-uitbreiding in de behuizing voor de wandmontage. Er kunnen max. 2 van de volgende pompen worden aangestuurd (indien in
de verwarmingsinstallatie voorhanden):
■ CV-pomp voor het verwarmingscircuit zonder mengklep
■ Rookgaswarmtewisselaar
■ Neutralisering

Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale frequentie
Nominale stroom
Vermogensopname
Nominale belasting van
de relaisuitgangen
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad

230 V~
50 Hz
4A
4W
Telkens 2(1) A, 250 V~, totaal max.
4 A~
I
IP 20 conform EN 60529, door opbouw/
inbouw te garanderen
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
Gebruik in woningen en verwarmingsruimtes (normale omgevingsvoorwaarden)
– Bij opslag en transport
–20 tot +65 °C

0

18
58

Uitbreiding EA1

140

Best. nr. 7452 097
Functie-uitbreiding in de behuizing, voor de wandmontage.
Via de in- en uitgangen kunnen maximaal vijf functies worden gerealiseerd.
1 analoge ingang (0 tot 10 V):
■ Instelling gewenste aanvoertemperatuur secundair circuit.
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3 digitale ingangen:
■ Externe omschakeling van de werkingsmodus.
■ Externe aanvraag en blokkeren.
■ Externe opvraag van een minimale CV-watertemperatuur.
1 schakeluitgang:
■ Aansturing zwembadverwarming.

Olie-/gasketel
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Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale frequentie
Nominale stroom
Vermogensopname
Nom. belasting van de relaisuitgang
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad

230 V~
50 Hz
2A
4W
2(1) A, 250 V~

I
IP 20 conform EN 60529, door opbouw/
inbouw te garanderen
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
Gebruik in woningen en verwarmingsruimtes (normale omgevingsvoorwaarden)
– Bij opslag en transport
–20 tot +65 °C

LON-verbindingskabel voor gegevensuitwisseling van de regelingen
Bestelnr. 7143 495

Kabellengte 7 m, stekkerklaar (RJ 45).

Verlenging van de verbindingskabel
■ Geïnstalleerde lengte 7 tot 14 m:
– 2 verbindingskabels (7,0 m lang)
Bestelnr. 7143 495
– 1 LON-koppeling RJ45
Bestelnr. 7143 496
■ Geïnstalleerde afstand 14 tot 900 m met verbindingsstekkers:
– 2 LON-verbindingsstekkers
Bestelnr. 7199 251
– 2-aderige kabel:
CAT5, afgeschermd
of
massieve kabel AWG 26-22/0,13 mm2 tot 0,32 mm2,
Kabelstreng AWG 26-22/0,14 mm2 tot 0,36 mm2,
7 4,5 mm - 8 mm

Door installateur
■ Geïnstalleerde lengte 14 tot 900 m met aansluitdoos:
– 2 verbindingskabels (7,0 m lang)
Bestelnr. 7143 495
– 2-aderige kabel:
CAT5, afgeschermd
of
massieve kabel AWG 26-22/0,13 mm2 tot 0,32 mm2,
Kabelstreng AWG 26-22/0,14 mm2 tot 0,36 mm2,
7 4,5 mm tot 8 mm
Door installateur
– 2 LON-aansluitdozen RJ45, CAT6
Bestelnr. 7171 784

Afsluitweerstand (2 stuks)
Bestelnr. 7143 497
Voor afsluiting van de LON-BUS op de eerste en laatste regeling.

Communicatiemodule LON
Bestelnummer 7172 173
Elektronische printplaat voor inbouw in de regeling voor gegevensuitwisseling in LON.

Voor een warmtepomp en bij warmtepompcascades voor inbouw in
de volgende warmtepompen.

Aansluitingen:
■ Verwarmingscircuitregeling Vitotronic 200-H
■ Communicatie-interface Vitocom 200 en 300

Vitocom 300, type LAN3
Bestelnummer: zie actuele prijslijst
Voor afstandsbewaking, afstandsbediening en afstandsinstelling van
verwarmingsinstallaties via IP-netwerken (LAN).
70
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Omdat een gegevensoverdracht via internet een permanente verbinding tot stand brengt (”always online”) is de toegang tot de verwarmingsinstallatie bijzonder snel.
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Regelingen (vervolg)
Voor verwarmingsinstallaties met één of meerdere warmtegeneratoren, met of zonder nageschakelde verwarmingscircuits
Voor installatiebediening met Vitodata 300
Functies bij bediening met Vitodata 300
Voor alle verwarmingscircuits van een verwarmingsinstallatie:
■ Afstandsbewaking:
– Doorgeven van meldingen per sms naar mobiele telefoon/smartphone, via e-mail naar eindtoestellen met e-mailclientfunctie of
fax naar faxapparaten
– Bewaken van extra toestellen via de in- en uitgangen van de
Vitocom 300
■ Op afstand bedienen:
– Instelling van werkingsprogramma's, ingestelde waarden en tijdprogramma's en stooklijnen
– Registratie van trendverloop met datalogger
– Bepalen van energieverbruikers door de opname van M-BUScalorimeters
■ Op afstand instellen:
– Configureren van de Vitocom 300-parameters
– Op afstand instellen van de Vitotronic-regelingsparameters via
codeeradressen
Opmerking
■ Naast de telecommunicatiekosten voor de gegevensoverdracht
moet voor de Vitodata 300 rekening worden gehouden met
gebruikskosten.
■ Meer informatie zie www.vitodata.info.
Configuratie
■ Bij dynamische IP-adressering (DHCP) gebeurt de IP-configuratie
van de Vitocom 300 automatisch.
Op de DSL-router zijn geen instellingen vereist.
■ De netwerkinstellingen bij de DSL-router in acht nemen.
■ De uit- en ingangen van de Vitocom 300 en de uitbreidingsmodule
EM301 worden geconfigureerd met Vitodata 300 bedieningsinterface.
■ De Vitocom 300 wordt via LON met de Vitotronic-regeling verbonden. Voor LON is geen configuratie van de Vitocom 300 nodig.
Storingsmeldingen
Storingsmeldingen worden aan de Vitodata-server gemeld. Van de
Vitodata-server worden de meldingen via de volgende communicatiediensten aan de geconfigureerde bedieningstoestellen verzonden:
■ fax
■ sms naar mobiele telefoon
■ e-mail naar pc/laptop
Voorwaarden ter plekke
■ DSL-router met vrije LAN-aansluiting en dynamische IP-adressering (DHCP)
■ Internetaansluiting met data-flatrate (totaaltariefonafhankelijk van
tijd en volume)
■ Communicatiemodule LON moet in de Vitotronic zijn ingebouwd.

Opmerking
Leveringsomvang van de pakketten met Vitocom, zie de prijslijst.
Accessoires

10

Accessoires

Bestelnummer

Wandbehuizing voor inbouw van de Vitocom 300 en
accessoires, als er geen schakelkast of elektrische
verdeelkast aanwezig is.
2 rijen: Voor Vitocom 300 en max. 1 uitbreidingsmodule EM301
3 rijen: Voor Vitocom 300 en max. 2 uitbreidingsmodules EM301
Uitbreidingsmodule EM301
– Railmontage TS35 conform EN 50022,
35 x 15 en 35 x 7,5
– 8 analoge ingangen:
– 0 − 10 V–
– 4 − 20 mA
– Temperatuursensoren Viessmann NTC 10 kΩ,
NTC 20 kΩ, Ni500 of Pt500
– Impulsteller
– Acht digitale ingangen:
– Voor het opnemen van signalen via potentiaalvrije
contacten
– 2-polig
– Belasting van het externe contact 24 V–, 7 mA
– Met led-indicatie
– Verbreek- of maakcontact
– Alarm-verbreekcontact of alarm-maakcontact
– Impulsteller
– Twee digitale uitgangen:
– Potentiaalvrije relaiscontacten
– 3-polige wisselschakelaar
– Maximaal 2 A, 230 V~
– Met led-indicatie
Max. 3 uitbreidingsmodules EM301 per Vitocom 300.
Module voor ononderbroken voeding (UPS)
Railmontage TS35 conform EN 50022,
35 x 15 en 35 x 7,5
Extra accupack voor UPS
– Railmontage TS35 conform EN 50022,
35 x 15 en 35 x 7,5
– Zinvol bij 1 Vitocom 300, 1 uitbreidingsmodule en
bezetting van alle ingangen
– Vereist vanaf 1 Vitocom 300 en 2 uitbreidingsmodules

7143 434
7143 435

Z012 117

7143 432

7143 436

5819 426 NL

Opmerking
Meer informatie zie www.vitocom.info.

Leveringsomvang
■ Vitocom 300, type LAN3 met LAN-aansluiting
– Railmontage TS35 volgens EN 50022, 35 x 15 en 35 x 7,5
– 2 digitale ingangen
– 1 digitale uitgang
– 1 relaisuitgang
– 1 M-BUS-interface
– 1 EM-interface
– 2 LON-aansluitingen
■ LAN-verbindingskabel, RJ 45, 2 m lang
■ Met of zonder LON-communicatiemodule
■ LON-verbindingskabel, RJ 45 – RJ 45, 7 m lang, voor de gegevensuitwisseling tussen Vitotronic regeling en Vitocom 300
■ Voedingseenheid voor hoedrails, railmontage TS35 volgens
EN 50022, 35 x 15 en 35 x 7,5
■ Vitodata 100 storingsmanagement gedurende 3 jaar

Olie-/gasketel
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Verlenging van de verbindingskabel
Geïnstalleerde afstand 7 tot 14 m
– 1 verbindingskabel(7 m lang)
en
1 LON-koppeling RJ 45
Geïnstalleerde lengte 14 tot 900 m met verbindingsstekker
– 2 LON-verbindingsstekkers, RJ 45
en
– 2-aderige kabel, CAT5, afgeschermd, massieve kabel, AWG 26-22, 0,13 tot 0,32 mm2, buitendiameter,
4,5 bis 8 mm
of
2-aderige leiding, CAT5, afgeschermd, gevlochten
draad, AWG 26-22, 0,14 tot 0,36 mm2, buitendiameter, 4,5 tot 8 mm
Geïnstalleerde lengte 14 tot 900 m met aansluitdoos
– 2 verbindingskabels (7 m lang)
en
– 2 LON-aansluitdozen RJ 45, CAT6
– 2-aderige kabel, CAT5, afgeschermd
of
JY(St) Y 2 x 2 x 0,8

7143 495
en
7143 496

7199 251
en
Door installateur

Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +50 °C
Gebruik in woningen en installatieruimtes (normale omgevingsvoorwaarden)
– Bij opslag en transport
−20 tot +85 °C
Door de installateur te voorziene aansluitingen:
– 2 digitale ingangen DI1
Potentiaalvrije contacten, contactbelasen DI2
ting 24 V–, 7 mA, voor de bewaking van
extra apparaten respectievelijk systemen van derden, met led-indicatie
– Een digitale uitgang DO Relais, contactbelasting 24 V–, max.
2 A, wisselcontact
– 1 M-BUS-interface
Voor de aansluiting van calorimeters
met M-bus-interface volgens EN 1434-3
– 1 EM-interface
voor de aansluiting van maximaal 3 uitbreidingsmodules EM301, met led-indicatie
Technische gegevens voedingseenheid (leveringsomvang)

7143 495
en
7171 784
Door installateur
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Technische gegevens Vitocom 300 (leveringsomvang)

58
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Technische gegevens Vitocom 300
Nominale spanning
24 V–
Nominale stroom
710 mA
Nominaal vermogen
17 W
Beschermingsklasse
II volgens EN 61140
Beschermingsgraad
IP 30 conform EN 60529, door opbouw/
inbouw te garanderen
Werkwijze
Type 1B conform EN 607301-1

Technische gegevens voedingseenheid
Nominale spanning
100 tot 240 V~
Nominale frequentie
50/60 Hz
Nominale stroom
0,8 tot 0,4 A
Uitgangsspanning
24 V–
Maximale uitgangsstroom 2 A
Beschermingsklasse
II volgens EN 61140
Beschermingsgraad
IP 20 conform EN 60529, door opbouw/
inbouw te garanderen
Spanningsscheiding primair/secundair
SELV conform EN 60950
Elektrische veiligheid
EN 60335
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
−20 tot +55 °C
Gebruik in woningen en installatieruimtes (normale omgevingsvoorwaarden)
– Bij opslag en transport
−25 tot +85 °C

Vitogate 300, type BN/MB
Bestelnr. Z013 294
De Gateway 300, type BN/MB, dient voor de bijschakeling van
Vitotronic-regelingen met ingebouwde communicatiemodule LON
(accessoires) op BACnet- of Modbus-systemen. Technische gegevens en accessoires, zie "Ontwerphandleiding Datacommunicatie".

Technische gegevens en accessoires, zie "Ontwerphandleiding
Datacommunicatie".

10.7 Door installateur te realiseren aansluitingen
Aansluiting van door de installateur voorziene regelingen op de Vitotronic 100, type CC1E bij installaties
met één ketel
Aansturing via contacten:

5819 426 NL
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Accessoires
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Regelingen (vervolg)
Werking met 2-traps brander

A
B
C

1 2 3

1 2 3

143

146

Instellingen op de Vitotronic 100
■ Codering ”01:1” (bij levering)
■ De boilertemperatuurregeling wordt geactiveerd als de boilertemperatuursensor wordt aangesloten.
■ De instellingen van de veiligheidstemperatuurbegrenzer en de
overige instellingen zijn afhankelijk van de uitrusting van de installatie met de veiligheidstechnische inrichtingen volgens EN 12828
of EN 12953.
Veiligheidstemperatuurbegrenzer
Temperatuurregelaar
Codeeradres ”06” voor elektronische
begrenzing van de maximumtemperatuur (Vitotronic 100)
Maximumtemperatuur van de door de
installateur voorziene regeling

110 °C
100 °C
95 °C

100 °C
87 °C
85 °C

90 °C

80 °C

Werking met modulerende brander
A 1. Brandertrap ”AAN”
B 2. Brandertrap ”AAN”
C Extern lastafhankelijk inschakelen

41

143

A, B en C zijn spanningsloze contacten van de bovenliggende
regeling.

10

A

1 2 3

Externe branderinschakeling – 1. brandertrap
Contact op klemmen ”1” en ”2” van de stekker aVD
■ Contact gesloten:
De 1. brandertrap wordt ingeschakeld.
De ketelwatertemperatuur wordt door de elektronische begrenzing
van de maximumtemperatuur (zie servicehandleiding Vitotronic
100) begrensd als deze onder de mechanische temperatuurregelaar ”R” is ingesteld.
■ Contact geopend:
De 1. brandertrap wordt uitgeschakeld.

B

C
D

BN

Externe branderinschakeling –1e en 2e brandertrap Brandertrap
41

Contact op klemmen ”2” en ”3” van de stekker aVD
■ Contact gesloten:
Beide brandertrappen worden ingeschakeld.
De ketelwatertemperatuur wordt begrensd door de elektronische
begrenzing van de maximumtemperatuur als deze onder de
mechanische temperatuurregelaar ”R” is ingesteld.
De tweede brandertrap wordt 2 K eerder uitgeschakeld.
■ Contact geopend:
De 1e en 2e brandertrap worden uitgeschakeld.

BK
BU

E

A
B
C
D
E

Stekker naar de regeling
1. Brandertrap (basisbelasting) ”Aan”
Brandervermogen verlagen (modulatieregelaar)
Brandervermogen verhogen (modulatieregelaar)
Stekker naar de brander

Kleurcodering volgens DIN IEC 60757
BK zwart
BN bruin
BU blauw
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Extern lastafhankelijk inschakelen
Met het sluiten van het spanningsloze contact tussen de klemmen ”2” en ”3” op de steekverbinding aVH wordt de brander van de
verwarmingsketel lastafhankelijk ingeschakeld.
De verwarmingsketel werkt constant op de ingestelde gewenste
temperatuur.
De begrenzing van ketelwatertemperatuur vindt plaats via de ingestelde maximale ketelwatertemperatuur of via de mechanische temperatuurregelaar.
De gewenste waarde wordt via de codering ”9b” ingesteld.

90
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Externe branderinschakeling – 1. brandertrap
Contact op klemmen ”1” en ”2” van de stekker aVD
■ Contact gesloten:
De 1. brandertrap wordt ingeschakeld.
De ketelwatertemperatuur wordt door de elektronische begrenzing
van de maximumtemperatuur (zie servicehandleiding Vitotronic
100) begrensd als deze onder de mechanische temperatuurregelaar ”R” is ingesteld.
■ Contact geopend:
De 1. brandertrap wordt uitgeschakeld.
Aansluiting modulerende brander:
■ 1. brandertrap fA van Vitotronic 100
■ Stekker lÖ van Vitotronic 100 via modulatieregelaar (installateur)
voor de stekker lÖ op de brander.

Veiligheidstemperatuurbegrenzer
Temperatuurregelaar
Codeeradres ”06” voor elektronische
begrenzing van de maximumtemperatuur (Vitotronic 100)
Maximumtemperatuur van de door de
installateur voorziene regeling

110 °C
100 °C
95 °C

100 °C
87 °C
85 °C

90 °C

80 °C

Aansluiting van door de installateur voorziene regelingen op de uitbreiding EA1 bij installaties met één
ketel
Aansturing via 0–10V-poort:
Externe vraag via 0– 10V-poort
Aansluiting op 0– 10 V-ingang op de uitbreiding EA1.
In combinatie met 2-traps of modulerende brander.
Parameter ”01:1” voor installatie met één ketel (bij levering).

Het bereik van de gewenste invoerwaarde kan in parameter 1E worden veranderd:
1 V ≙ gewenste waarde 30 °C
10 V ≙ gewenste waarde 120 °C
Opmerking
Tussen de minpool en de aardleiding van de door de installateur te
verzorgen spanningsbron moet een galvanische scheiding zijn gegarandeerd.
Digitale gegevensingangen DE1 tot DE3

0-10V
[{{]

aBJ

+-

SÖ P

A
f-]

L

fÖ

N N

L

Functies:
■ Extern blokkeren
■ Extern blokkeren met storingsmeldingsingang
■ Storingsmeldingsingang
De ingeschakelde contacten moeten aan veiligheidsklasse II voldoen.
Functietoekenning van de ingangen

U

+

De 0 - 10 V-bijschakeling geeft een extra gewenste ketelwatertemperatuur:
0 - 1 V wordt beoordeeld als ”geen instelling voor gewenste ketelwatertemperatuur”.
1V
≙ gewenste waarde 10 ℃
10 V
≙ gewenste waarde 100 °C

De functie van de ingangen wordt via parameters aan de regeling
van de verwarmingsketel gekozen.
■ DE1: Parameter ”5d”
■ DE2: Parameter ”5E”
■ DE3: Parameter ”5F”
Gewenste aanvoertemperatuur bij externe vraag
■ De gewenste aanvoertemperatuur kan in parameter 9b ingesteld
worden.

5819 426 NL
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Instellingen op de Vitotronic 100
■ Codering ”01:1” (bij levering)
■ De boilertemperatuurregeling wordt geactiveerd als de boilertemperatuursensor wordt aangesloten.
■ De instellingen van de veiligheidstemperatuurbegrenzer en de
overige instellingen zijn afhankelijk van de uitrusting van de installatie met de veiligheidstechnische inrichtingen volgens EN 12828
of EN 12953.
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Regelingen (vervolg)
Extra functies voor installaties met één ketel met Vitotronic 200, type CO1E
In parameter ”99” wordt ingesteld voor welke verwarmingscircuits de
functie extern blokkeren of mengklep ”DICHT” werkt.

Stekker aVD

A

B

Opmerking
Tijdens de regeluitschakeling resp. mengklep ”DICHT” is er geen
vorstbescherming van de desbetreffende verwarmingsketel of het
verwarmingscircuit. Er wordt geen onderste ketelwater- of aanvoertemperatuur aangehouden.
Stekker aVH

1 2 3

A

143

A en B zijn spanningsloze contacten.
Externe werkingsprogramma-omschakeling/”mengklep open”
Met het sluiten van het contact A kan het met de hand geselecteerde werkingsprogramma worden veranderd of de aangesloten
mengklep geopend.
In parameter ”9A” kan de externe functie Mengklep ”OPEN” aan de
verwarmingscircuits worden toegewezen.
In parameter ”91” kan de externe werkingsprogramma-omschakeling
aan de verwarmingscircuits worden toegewezen.
Werkingsprogramma's
Symbool
Betekenis
Kamerverwarming uit en warm water uit
9
Kamerverwarming uit en warm water aan
w
Kamerverwarming aan en warm water aan
rw
Afhankelijk van de instelling in parameter ”d5” kan vanuit de 3 handmatig instelbare werkingsprogramma's 9, w, rw (contact open)
ofwel naar 9 of naar rw worden omgeschakeld (contact gesloten).
Extern blokkeren/mengklep ”DICHT”
Bij het sluiten van het contact B vindt een regeluitschakeling van
de brander of het dichtdraaien van de mengklep plaats.

10

B

A Externe werkingsprogramma-omschakeling/mengklep ”OPEN”
B Extern blokkeren/mengklep ”DICHT”
1 2 3

146

A Extern omschakelen getrapte/modulerende brander
B Externe vraag
A en B zijn spanningsloze contacten.
Externe vraag
Met het sluiten van het contact B wordt de brander van de verwarmingsketel lastafhankelijk ingeschakeld.
De begrenzing van ketelwatertemperatuur vindt plaats via de ingestelde maximale ketelwatertemperatuur of via de mechanische temperatuurregelaar.
In codeeradres ”9b” wordt de gewenste waarde ingesteld.
Extern omschakelen getrapte/modulerende brander
■ Contact A open:
Modulerende werking
■ Contact A gesloten:
Tweetraps werking
Codeeradres ”02” conform instellen.

Extra functies voor installaties met één ketel met Vitotronic 200, type CO1E via uitbreiding EA1
Aansluiting aan door installateur te realiseren regelingen voor
weersafhankelijke werking aan de uitbreiding EA1

5819 426 NL

Externe vraag via 0 – 10 V-poort
Aansluiting op 0 – 10 V-ingang op de uitbreiding EA1.
In combinatie met 2-traps of modulerende brander.

Olie-/gasketel
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Regelingen (vervolg)
Digitale gegevensingangen DE1 tot DE3

0-10V
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Functies:
■ Externe omschakeling van de werkingsstatus voor de CV-circuits 1
tot 3
■ Extern blokkeren met storingsmelding
■ Storingsmelding
■ Kortstondige werking tapwatercirculatiepomp
De ingeschakelde contacten moeten aan veiligheidsklasse II voldoen.
Functietoekenning van de ingangen
De functie van de ingangen wordt via coderingen op de regeling van
de verwarmingsketel geselecteerd:
■ DE1: Parameter ”5d”
■ DE2: Parameter ”5E”
■ DE3: Parameter ”5F”

U

+

De 0 - 10 V-bijschakeling geeft een extra gewenste ketelwatertemperatuur:
0 - 1 V wordt als ”geen instelling voor gewenste ketelwatertemperatuur” beoordeeld.
1V
≙ gewenste waarde 10 °C
10 V
≙ gewenste waarde 100 °C
Het bereik van de gewenste invoerwaarde kan in codering 1E worden veranderd:
1 V ≙ gewenste waarde 30 °C
10 V ≙ gewenste waarde 120 °C
Opmerking
Tussen de minpool en de aardleiding van de door de installateur te
verzorgen spanningsbron moet een galvanische scheiding zijn gegarandeerd.

Gewenste aanvoertemperatuur bij externe aanvraag
■ De gewenste aanvoertemperatuur kan in codering 9b ingesteld
worden.
Uitgang aBJ
Aansluitingen:
■ Aansturing toevoerpomp naar een substation
■ aanduiding van verlaagde werking voor een CV-circuit
Functietoekenning
De functie van de uitgang aBJ wordt via codeeradres ”5C” geselecteerd.

Extra functies voor installaties met meerdere ketels met Vitotronic 300, type CM1E en Vitotronic 100, type
CC1E via LON
Stekker aVD en aVH op Vitotronic 300-K

A
B
C

1 2 3

1 2 3

143
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A Externe werkingsprogramma-omschakeling/mengklep ”OPEN”
B Extern blokkeren/mengklep ”DICHT”
C Externe vraag
A, B en C zijn spanningsloze contacten.
Externe werkingsprogramma-omschakeling/”mengklep open”
Met het sluiten van het contact A kan het met de hand geselecteerde werkingsprogramma worden veranderd of de aangesloten
mengklep geopend.
In codeeradres ”9A” kan de externe functie Mengklep ”OPEN” aan
de verwarmingscircuits worden toegewezen.
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Via codeeradres ”91” kan de externe werkingsprogramma-omschakeling aan de verwarmingscircuits worden toegewezen.
Werkingsprogramma's
Symbool
Betekenis
Kamerverwarming uit en warm water uit
9
Kamerverwarming uit en warm water aan
w
Kamerverwarming aan en warm water aan
rw
Naargelang de instelling in codeeradres ”d5” kan uit alle drie met de
hand instelbare werkingsprogramma's 9, w, rw (contact open)
óf in 9 of in rw worden omgeschakeld (contact gesloten).
Extern blokkeren/mengklep ”DICHT”
Bij het sluiten van het contact B vindt een regeluitschakeling van
de brander of het dichtdraaien van de mengklep plaats.
In codeeradres ”99” wordt ingesteld voor welke verwarmingscircuits
de functie extern blokkeren of mengklep ”DICHT” werkt.
Opmerking
Tijdens de regeluitschakeling resp. mengklep ”DICHT” is er geen
vorstbescherming van de desbetreffende verwarmingsketel of het
verwarmingscircuit. Er wordt geen onderste ketelwater- of aanvoertemperatuur aangehouden.
Externe vraag
Met het sluiten van het contact C wordt de brander of de verwarmingsketel lastafhankelijk ingeschakeld.
De begrenzing van ketelwatertemperatuur vindt plaats via de ingestelde maximale ketelwatertemperatuur of via de mechanische temperatuurregelaar.
In codeeradres ”9b” wordt de gewenste waarde ingesteld.
Olie-/gasketel
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Regelingen (vervolg)
Stekker aVD aan Vitotronic 100, type CC1E

A

Verwarmingsketel blokkeren
■ Contact A gesloten:
De verwarmingsketel is geblokkeerd en uit de ketelvolgorde genomen. D.w.z. smoorklep of 3-wegmengklep voor constante retourtemperatuurregeling worden gesloten, bijmeng- of ketelcircuitpomp
worden uitgeschakeld. De warmtevoorziening vindt plaats door de
overige verwarmingsketels.
Opmerking
Als alle verwarmingsketels geblokkeerd zijn of geen overige verwarmingsketels beschikbaar zijn, is er geen vorstbescherming
voor de verwarmingsinstallatie.

B
1 2 3

■ Contact A geopend:
De verwarmingsketel wordt weer in de actuele ketelvolgorde
geplaatst.

143

A Verwarmingsketel blokkeren.
B Verwarmingsketel in de ketelvolgorde als laatste inschakelen.
A en B zijn spanningsloze contacten.

Verwarmingsketel in de ketelvolgorde als laatste inschakelen
■ Contact B gesloten:
Verwarmingsketel wordt in de ketelvolgorde als laatste ingeschakeld.
De overige verwarmingsketels nemen de warmtevoorziening voor
de verwarmingsinstallatie over.
Als het vermogen van de overige verwarmingsketels onvoldoende
is, wordt de verwarmingsketel ingeschakeld.
■ Contact B geopend:
De verwarmingsketel wordt weer in de actuele ketelvolgorde
geplaatst.

Aansluiting van door de installateur voorziene regelingen op de uitbreiding EA1 bij installaties met meerdere ketels met cascaderegeling door de installateur te voorzien
Aansturing via 0–10V-poort:
Externe vraag via 0– 10V-poort
Aansluiting op 0 – 10 V-ingang op uitbreiding EA1 van elke
Vitotronic 100 (accessoire).
In combinatie met 2-traps of modulerende branders.
Codering ”01:3” instellen.

1 tot 10 V
■ Temperatuuropgave voor CV-ketel
1 V ≙ gewenste waarde 10 ℃
10 V ≙ gewenste waarde 100 °C
■ Verwarmingsketel vrijgegeven, wordt op minimumtemperatuur
gehouden.
■ Smoorklep open
■ Ketelcircuitpomp of bijmengpomp vrijgegeven
Opmerking
Uitsluitend bij laagtemperatuur-verwarmingsketels:
Bij de hoofdketel moet de spanning groter dan 1 V zijn.

0-10V
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Opmerking
Tussen de minpool en de aardleiding van de door de installateur te
verzorgen spanningsbron moet een galvanische scheiding zijn gegarandeerd.
Ketelvrijgave met extra vrijgavecontact
0 - 1 V ≙ ”Geen instelling voor gewenste ketelwatertemperatuur”
1V
≙ gewenste waarde 10 ℃
10 V
≙ gewenste waarde 100 °C

U

+

A
Ketelvrijgave zonder extra vrijgavecontact
1 2 3

0 tot 1 V
■ Verwarmingsketel geblokkeerd
■ Smoorklep dicht
■ Ketelcircuitpomp of bijmengpomp uit

146
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A Ketelvrijgave
(potentiaalvrij contact)
Opmerking
Bij de hoofdketel moet het contact steeds gesloten zijn.
Olie-/gasketel
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Regelingen (vervolg)
Contact Gesloten
Verwarmingsketel vrijgegeA
ven, wordt op minimumtemperatuur gehouden. De
smoorklep wordt geopend.

geopend
De smoorklep wordt na ca. 5
min. gesloten. Extern inschakelen van de brander
niet mogelijk.

Digitale gegevensingangen DE1 tot DE3
Functies:
■ Extern blokkeren
■ Extern blokkeren met storingsmeldingsingang
■ Storingsmeldingsingang

De ingeschakelde contacten moeten aan veiligheidsklasse II voldoen.
Functietoekenning van de ingangen
De functie van de ingangen wordt via coderingen op de regeling van
de verwarmingsketel geselecteerd:
■ DE1: Codeeradres ”5d”
■ DE2: Codeeradres ”5E”
■ DE3: Codeeradres ”5F”

Schakeling ketelvolgorde met door de installateur geplaatste cascaderegeling — aansluitingen op de
Vitotronic 100, type CC1E
Aansturing via contacten:

Externe branderinschakeling –1e en 2e brandertrap Brandertrap

Werking met 2-traps brander

Contact op klemmen ”2” en ”3” van de stekker aVD
■ Contact gesloten:
Beide brandertrappen worden ingeschakeld.
De ketelwatertemperatuur wordt begrensd door de elektronische
begrenzing van de maximumtemperatuur als deze onder de
mechanische temperatuurregelaar ”R” is ingesteld.
De tweede brandertrap wordt 2 K eerder uitgeschakeld.
■ Contact geopend:
De 1e en 2e brandertrap worden uitgeschakeld.

10
A
B
C

1 2 3

1 2 3
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A 1. Brandertrap ”AAN”
B 2. Brandertrap ”AAN”
C Ketelvrijgave
Smoorklep ”OPEN” of ”DICHT”
A, B en C zijn spanningsloze contacten van de bovenliggende
regeling.
Bij aansluiting van een externe regeling zijn de aansluitingen op
stekkers aVD en aVH nodig. De boilertemperatuurregeling en de lastafhankelijke cascadeschakeling moeten door de externe regeling
gebeuren.
Opmerking
Bij installaties met meerdere ketels is het contact ketelvrijgave absoluut noodzakelijk.
Bij de hoofdketel moet het contact steeds gesloten zijn.

Ketelvrijgave, smoorklep
Contact op klemmen ”2” en ”3” van de stekker aVH
■ Contact gesloten:
eerst wordt de voorverwarmfunctie voor de volgende ketels geactiveerd.
Na het verstrijken van de voorwarmfunctie wordt de minimumtemperatuur voor de verwarmingsketel gehandhaafd. De branderniveaus kunnen extern worden geschakeld.
■ Contact geopend:
De smoorklep wordt na ca. 5 min. gesloten.
Extern inschakelen van de brandertrappen is niet mogelijk, er
wordt geen minimumtemperatuur gehandhaafd.
Instellingen aan de Vitotronic 100
Parameter ”01:3”.
De instellingen van de veiligheidstemperatuurbegrenzer en de overige instellingen zijn afhankelijk van de uitrusting van de installatie
met de veiligheidstechnische inrichtingen volgens EN 12828 of
EN 12953.
Veiligheidstemperatuurbegrenzer
Temperatuurregelaar
Parameter ”06” voor elektronische begrenzing van de maximumtemperatuur
(Vitotronic 100)
Maximumtemperatuur van de door de
installateur voorziene regeling

110 °C
100 °C
95 °C

100 °C
87 °C
85 °C

90 °C

80 °C

Externe branderinschakeling – 1e brandertrap
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Contact op klemmen ”1” en ”2” van de stekker aVD
■ Contact gesloten:
De 1e brandertrap wordt ingeschakeld.
De tweede brandertrap wordt alleen voor handhaving van de minimumtemperatuur ingeschakeld.
De ketelwatertemperatuur wordt door de elektronische begrenzing
van de maximumtemperatuur (zie servicehandleiding Vitotronic
100) begrensd als deze onder de mechanische temperatuurregelaar ”R” is ingesteld.
■ Contact geopend:
De 1e brandertrap wordt uitgeschakeld.

Olie-/gasketel

Regelingen (vervolg)
Werking met modulerende brander

Externe branderinschakeling – 1. brandertrap
Contact op klemmen ”1” en ”2” van de stekker aVD
■ Contact gesloten:
De 1. brandertrap wordt ingeschakeld.
De ketelwatertemperatuur wordt door de elektronische begrenzing
van de maximumtemperatuur (zie servicehandleiding Vitotronic
100) begrensd als deze onder de mechanische temperatuurregelaar ”R” is ingesteld.
■ Contact geopend:
De 1. brandertrap wordt uitgeschakeld.

A

41
L
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1 2 3
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Externe branderinschakeling –1e en 2e brandertrap Brandertrap
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Contact op klemmen ”2” en ”3” van de stekker aVD
■ Contact gesloten:
Beide brandertrappen worden ingeschakeld.
De ketelwatertemperatuur wordt begrensd door de elektronische
begrenzing van de maximumtemperatuur als deze onder de
mechanische temperatuurregelaar ”R” is ingesteld.
De tweede brandertrap wordt 2 K eerder uitgeschakeld.
■ Contact geopend:
De 1e en 2e brandertrap worden uitgeschakeld.
Aansluiting modulerende brander:
■ 1. brandertrap fA van Vitotronic 100
■ Stekker lÖ van Vitotronic 100 via modulatieregelaar (installateur)
voor de stekker lÖ op de brander.

11

Ketelvrijgave, smoorklep

F

A
B
C
D
E
F

Stekker naar de regeling
Ketelvrijgave, smoorklep open of dicht
1. Brandertrap (basisbelasting) ”Aan”
Brandervermogen verlagen (modulatieregelaar)
Brandervermogen verhogen (modulatieregelaar)
Stekker naar de brander

Kleurcodering volgens DIN IEC 60757
BK zwart
BN bruin
BU blauw
Bij aansluiting van een externe regeling zijn de aansluitingen op
stekkers aVD en aVH nodig. De boilertemperatuurregeling en de lastafhankelijke cascadeschakeling moeten door de externe regeling
gebeuren.
Opmerking
Bij installaties met meerdere ketels is het contact ketelvrijgave absoluut noodzakelijk.
Bij de hoofdketel moet het contact steeds gesloten zijn.

Contact op klemmen ”2” en ”3” van de stekker aVH
■ Contact gesloten:
De branderniveaus kunnen extern worden geschakeld.
■ Contact geopend:
De smoorklep wordt na ca. 5 min gesloten.
Extern inschakelen van de branderniveaus is niet mogelijk.
Instellingen aan de Vitotronic 100
Parameter ”01:3”.
De instellingen van de veiligheidstemperatuurbegrenzer en de overige instellingen zijn afhankelijk van de uitrusting van de installatie
met de veiligheidstechnische inrichtingen volgens EN 12828 of
EN 12953.
Veiligheidstemperatuurbegrenzer
Temperatuurregelaar
Parameter ”06” voor elektronische begrenzing van de maximumtemperatuur
(Vitotronic 100)
Maximumtemperatuur van de door de
installateur voorziene regeling

110 °C
100 °C
95 °C

100 °C
87 °C
85 °C

90 °C

80 °C

Bijlage
11.1 Belangrijke veiligheidsvoorschriften en bepalingen

5819 426 NL

Meldings- en vergunningsplicht
Conform Duitse wet op de bescherming tegen immissies
(BImSchG)
Volgens § 4ff van de Duitse wet inzake emissienormen in combinatie
met punt 4 BlmSchV is voor verwarmingsinstallaties met de volgende vermogens en voor het gebruik van de volgende brandstoffen
een inbedrijfstellingskeuring nodig.
Olie-/gasketel

■ Bij een stookvermogen vanaf 1 MW voor vaste of vloeibare brandstoffen (uitgezonderd lichte huisbrandolie)
■ Bij een stookvermogen vanaf 20 MW voor lichte huisbrandolie en
gasvormige brandstoffen
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Bijlage (vervolg)
Vergunningsvoorbehoud volgens bedrijfsveiligheidsverordening (BetrSichV)
Uittreksel uit de Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) § 13 tot
15
13 vergunningvoorbehoud
(1) Voor montage, installatie en werking van modules met gestookte of anderszins verwarmde druktoestellen met gevaar
van oververhitting voor het genereren van stoom of warm water met een temperatuur van meer dan 110 °C, die volgens
bijlage II, diagram 5 van de richtlijn 97/23/EG in de categorie
IV (zie conformiteitsverklaring in de productdocumentatie van
Viessmann-verwarmingsketel) vallen, is toestemming nodig
van de verantwoordelijke instantie (meestal een lokale overheidsinstantie).
(2) De toestemming moet schriftelijk worden aangevraagd. De
toestemming geldt als verleend als de verantwoordelijke instantie binnen 3 maanden het monteren en installeren van de
installatie niet verbiedt.

§ 15 Terugkerende tests
(8) Bij druktoestellen en modules die in de zin van richtlijn
97/23/EG ingeschaald zijn in de categorie III volgens diagram
5, voor zover het product de maximale toegestane druk Ps
heeft en het doorslaggevende volume V meer dan
1000 bar (100 MPa) · l bedraagt, of categorie IV, moeten de
volgende tests worden uitgevoerd:
– uitwendige test uiterlijk na 1 jaar
– inwendige test uiterlijk na 3 jaar (ter vervanging waterdrukcontrole mogelijk. Max. testdruk, zie typeplaatje)
– sterkteproef uiterlijk na 9 jaar.

§ 14 Test vóór inbedrijfstelling
(1) De exploitant moet ervoor zorgen dat een installatie die bewaking behoeft (alle druktoestellen volgens 97/23/EG) door een
erkende keuringsinstantie op werking volgens de voorschriften
wordt getest.
(3) De tests volgens (1) kunnen door bevoegde personen worden
uitgevoerd bij druktoestellen en modules, die in de zin van
richtlijn 97/23/EG volgens diagram 5 in de categorie I of II vallen.

Algemeen over warmwater-generatoren voor lage druk met veiligheidstemperaturen tot 110/120 °C
Het druktoestel (verwarmingstoestel) is volgens TRD 702 gebouwd
en moet volgens deze technische richtlijn worden uitgerust. De in
deze technische richtlijn genoemde bedrijfsvoorwaarden moeten in
acht worden genomen. Met betrekking tot het aangetoonde thermische vermogen en de stooktechnische eisen voldoet deze afhankelijk van het type aan:
■ DIN 4702 resp. EN 303
(Zie gegevens op het typeplaatje en in de bijgevoegde documentatie). Bij de installatie en inbedrijfstelling van deze verwarmingsketel
moeten behalve de lokale bouwvoorschriften en voorschriften voor
stookinstallaties nog de volgende normen, regels en richtlijnen in
acht worden genomen:
■ DIN 18160-1: Rookgasinstallaties (ontwerpuitvoeringen)
■ DIN 1988: Technische richtlijnen voor tapwaterinstallaties (TRWI)
■ DIN 4753: Waterverwarmingsinstallaties voor tap- en bedrijfswater
■ EN 12828: Verwarmingssystemen in gebouwen – ontwerp van
warmwater-verwarmingsinstallaties
■ EN 13384: Rookgasinstallaties – warmte- en stromingstechnische
berekeningen
■ Bovendien EN 12953 in acht nemen bij:
– Warmwater-generatoren voor lage druk met veiligheidstemperaturen > 110 tot 120 °C
■ EN 12953-1: groot-waterruimteketel – algemeen
■ EN 12953-6: groot-waterruimteketel – eisen aan de uitrusting
■ EN 12953-7: groot-waterruimteketel – eisen aan stookinstallaties
voor vloeibare en gasvormige brandstoffen voor de verwarmingsketel

■ EN 12953-8: groot-waterruimteketel – eisen aan veiligheidskleppen
■ EN 12953-10: groot-waterruimteketel – eisen aan voedings- en
ketelwater
Toepassing van oliestook
■ DIN 4755: Oliestookinstallaties
■ DIN 4787-1: Olie-verstuivingsbrander (debiet meer dan 100 kg/h).
■ DIN 51603-1: Vloeibare brandstoffen, lichte huisbrandolie, minimumeisen
■ EN 230: olie-verstuivingsbrander in monoblok-uitvoering – inrichtingen voor de veiligheid, de bewaking en de regeling evenals veiligheidstijden
■ EN 267: Olie-ventilatorbrander
Toepassing van gasstook
■ EN 298: Branderautomaten voor gasbranders en gastoestellen
met en zonder ventilator
■ EN 676: Gasbrander met ventilator
■ DVGW-Arbeitsblatt G 260/I en II: Technische regels voor de gaskwaliteit
■ DVGW-TRGI 2008: Technische reglementering voor gasinstallaties
■ TRF 1996: Technische regels vloeibaar gas

Gasinstallatie
De gasinstallatie moet volgens de technische aansluitvoorwaarden
van de gasmaatschappij door de installateur worden uitgevoerd. De
installatie moet overeenkomstig de genoemde voorwaarden worden
gebruikt.

Leidingaansluitingen

5819 426 NL
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De leidingaansluitingen op de verwarmingsketel moet zonder belasting en spanning worden uitgevoerd.
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Bijlage (vervolg)
Elektrische installatie
De elektrische aansluiting en de elektrische installatie moeten volgens de VDE-bepalingen (DIN VDE 0100 en DIN VDE 0116) en de
technische aansluitvoorwaarden van de elektriciteitsmaatschappij
worden uitgevoerd.

■ DIN VDE 0100: Installeren van sterkstroominstallaties met nom.
spanning tot 1000 V.
■ DIN VDE 0116: Elektrische uitrusting van stookinstallaties.

Bedieningshandleiding
De installateur van de installatie moet volgens EN 12828, hoofdstuk
5 en EN 12170/12171 een bedieningshandleiding voor de gehele
installatie beschikbaar stellen.

Rookgasinstallatie
Voor HR-installaties moeten bouwtechnisch goedgekeurde of CEgemarkeerde rookgasleidingen worden gebruikt.

Verordening energiebesparing (EnEV)
■ § 11 (2), olie- en gasstookinstallaties ≤ 400 kW:

Richtlijn voor laagtemperatuurketels of HR-ketels die voorzien zijn
van een CE-markering en in de conformiteitsverklaring laagtemperatuurketel of HR-ketel (volgens richtlijn 92/42/EEG) genoemd
worden, voor gebouwen waarvan de jaarlijkse primaire energiebehoefte niet volgens EnEV § 3 (1) is begrensd.

Bundes-Immissionsschutzverordnung (BlmSchV)
Stookinstallaties moeten zo worden gebruikt dat de in de 1e
BImSchV van 26.01.2010 resp. in de TA lucht – voor de in de 4e
BImSchV van 11.08.2009 vermelde installaties – genoemde grenswaarden niet worden overschreden. Het 1e BImSchV geldt voor olieen gasgestookte installaties voor het verwarmen van gebouwen of
ruimten, met water als warmtedrager.

■ 1. BlmSchV, § 6
Paragraaf 3, verwarmingsinstallaties op olie en gas
– Verwarmingsinstallaties op olie/gas > 400 kW voor het verwarmen van gebouwen of ruimtes:
De fabrikant moet bevestigen dat het rendement ≥ 94 % is
(berekend conform EN 303-5, editie 6/1999).
– De eisen van paragraaf 3 gelden voor ketels > 1 MW als voldaan als het ketelrendement ηK ≥ 94 % is (vastgesteld volgens
DIN 4702-2).
– Het gehalte van het rookgas aan stikstofoxiden bij verwarmingsinstallaties op olie/gas:
Bij brandstof stookolie:
Nominaal vermogen in kW
≤ 120
> 120 ≤ 400
> 400

Emissies in mg/kWh
110
120
185

Bij brandstof aardgas:
Nominaal vermogen in kW
≤ 120
> 120 ≤ 400
> 400

Emissies in mg/kWh
60
80
120

■ 1. BlmSchV, § 11a
Verwarmingsinstallaties op olie/gas van 10 MW tot 20 MW: Afzonderlijke verwarmingsinstallaties met een stookvermogen van 10 tot
< 20 MW mogen alleen worden gebruikt als de uitstoot volgens
volgende tabel als halfuur-gemiddelde waarde niet wordt overschreden:
Aardgas

Bij andere gassen

Bedrijfstemperatuur

≤ 200 mg/m3 rookgas

< 110 °C
110 °C bis ≤ 210 °C
Onafhankelijk van de werkingstemperatuur

≤ 80 mg/m3 rookgas
≤ 100 mg/m3 rookgas
≤ 110 mg/m3 rookgas

5819 426 NL

CO
NOX

Bij brandstof stookolie
EL
≤ 80 mg/m3 rookgas
≤ 180 mg/m3 rookgas
≤ 200 mg/m3 rookgas

Olie-/gasketel
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Bijlage (vervolg)
Test volgens bouwtechnische keuringsprocedure
In het kader van de bouwtechnische keuringsprocedure worden HRstookinstallaties door de erkende instantie met inachtneming van de
bouwtechnische voorschriften en de te respecteren algemeen
erkende technische regels gekeurd.

Tot de bouwtechnische voorschriften behoren de bouwverordeningen, uitvoeringsbesluiten, stookverordeningen en de algemene
bouwtechnische goedkeuring en toestemming van de hoogste bouwtoezichthoudende instantie in het afzonderlijke geval.

5819 426 NL
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