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Vitomax 100-LW, type M148 - 0,65 tot 6,0 MW
1.1 Productbeschrijving
■ Olie-/gasketel
■ verwarmingstoestel volgens TRD 702 voor toegestane aanvoertemperatuur (= veiligheidstemperatuur) tot 110 °C.
■ Toegestane werkdruk: 6 en 10 bar
■ Ketelrendement komt overeen met 91,5%
■ Drietreks-omkeervlamketel met lage belasting van de verbrandingsruimte – schone verbranding met lage uitstoot van stikstofoxide.
■ De achterste keerkast is watergekoeld.
■ Geen minimum debiet van het verwarmingswater vereist – brede
waterwanden en grote waterinhoud zorgen voor een goede interne
circulatie en betrouwbare warmteoverdracht – vereenvoudigde
hydraulische integratie.
■ Lage weerstand aan rookgaszijde door convectieverwarmingsoppervlak met ruim bemeten CV-buizen.

■ Geringe stralingsverliezen dankzij de 100 mm dikke samengestelde
isolatie.
■ Werking en service zijn eenvoudig en voordelig, aangezien de ketel
en de grote reinigingsdeur geen bemetselingen hebben.
■ Belastbaar ketelbordes aan de bovenkant van de verwarmingsketel
wordt meegeleverd – vergemakkelijkt de montage en het onderhoud
en beschermt de isolatie tegen beschadiging.
■ Modulair bedienplatform optioneel verkrijgbaar (vanaf 2 meter ketelbovenkant).
■ Aanvoertussenstuk voor de aansluiting van installatie-specifieke uitvoeringen als optie verkrijgbaar.

1.2 Bedrijfsvoorwaarden

1. Debiet CV-water
2. Ketelretourtemperatuur (minimumwaarde)
3. Maximale spreiding
4. Tweetraps branderwerking
5. Modulerende werking
6. Verlaagde werking en weekendverlaging

- Oliewerking:
- Gaswerking:
- Oliewerking:
- Gaswerking:

Eisen M148
met rookgaswarmtewisselaar
zonder rookgaswarmtewisselaar
Vitotrans 100-LW/200-LW*1
Geen
65 °C
50 °C
55 °C
65 °C
30 K
40 K
40 K
25 K
Geen
Meerketelinstallaties: Opvolgende ketels kunnen worden uitgeschakeld.

Opmerking
Eisen aan de waterkwaliteit, zie pagina 33.

1.3 Gecertificeerde kwaliteit
CE-label volgens bestaande EG-richtlijnen.

*1
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Bedrijfsvoorwaarden voor bedrijf met verbrandingswaarde-warmtewisselaar en bedrijf zonder rookgaswarmtewisselaar zijn gelijk.
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Vitomax 100-LW, type M148 - pakket/systeem - 2,3 tot 6,0 MW
2.1 Productbeschrijving
■ Olie-/gasketel
■ verwarmingstoestel volgens TRD 702 voor toegestane aanvoertemperatuur (=veiligheidstemperatuur) tot 110 °C.
■ Toegestane werkdruk 6 en 10 bar
■ Ketelrendement komt overeen met 91,5%, maximaal systeemrendement van 95,5% met Vitotrans 200-LW
■ Drietreks-omkeervlamketel met lage belasting van de verbrandingsruimte – schone verbranding met lage uitstoot van stikstofoxide.
■ De achterste keerkast is watergekoeld.
■ Geen minimum debiet van het verwarmingswater vereist – brede
waterwanden en grote waterinhoud zorgen voor een goede interne
circulatie en betrouwbare warmteoverdracht – vereenvoudigde
hydraulische integratie.

■ Lage weerstand aan rookgaszijde door convectieverwarmingsoppervlak met ruim bemeten CV-buizen.
■ Geringe stralingsverliezen dankzij de 100 mm dikke samengestelde
isolatie.
■ Werking en service zijn eenvoudig en voordelig, aangezien de ketel
en de grote reinigingsdeur geen bemetselingen hebben.
■ Belastbaar ketelbordes aan de bovenkant van de verwarmingsketel
wordt meegeleverd – vergemakkelijkt de montage en het onderhoud
en beschermt de isolatie tegen beschadiging.
■ Begaanbaar modulair bedienplatform optioneel verkrijgbaar (vanaf
2 m hoogte).

2.2 leveringsomvang
■ Olie-/gasgestookte verwarmingsketel type M148 met geboorde
branderplaat, vanaf ketelgrootte 8 (3,5 MW) voorbereid voor bedienplatform
■ Brander
■ Maximaalpressostaat
■ Minimaalpressostaat
■ Doorgangsafsluitklep voor minimaal- en maximaalpressostaat
■ Veiligheidsklep
■ Set vervangingsmaatregel voor ontlastpot
■ Aanvoertussenstuk met laagwaterniveaubeveiliging

■ Schakelkast Vitocontrol met ingebouwde Vitotronic 100 (type
GC1B)
■ Schakelkastconsole met adapter
■ Rookgastemperatuursensor voor inbouw in de rookgasaansluitingen
■ Wijzerthermometer met dompelhuls
■ Armaturenstang met manometer
■ Afsluitklep voor KV- en KR-aansluiting
■ Contraflenzen KV-, KR- en aftapaansluiting
■ Afsluitklep voor aftap

2.3 Accessoires
■ Retourtemperatuurverhoging (RLTA) met bijmengpomp (technische
gegevens zie gegevensblad RLTA)
■ Retourtemperatuurverhoging met driewegmengklep en ketelcircuitpomp (technische gegevens zie gegevensblad RLTA)
■ met rookgas/water-warmtewisselaar Vitotrans100/200-LW, volledig
doorstroomd met waterzijdige tegenflenzen ter verbetering van het
rendement (technische gegevens zie gegevensblad RLTA)

■ Rookgas-geluiddemper geflensd met tegenflenzen (technische
gegevens zie gegevensblad van fabrikant)
■ Motorbediende rookgasklep geflensd met tegenflenzen (technische
gegevens zie gegevensblad van fabrikant)
■ Gasregeltraject met 100 mbar of 300 mbar stromingsdruk
■ Modulair bedienplatform vanaf ketelformaat 8/3,5 MW (technische
gegevens zie gegevensblad ketelbedienplatform)

2.4 Systeem
De componenten onder punt 2.2 kunnen ook per prijslijst als systeem
worden geleverd. Dat omvat de montage alsook de bedrading van de
componenten met de schakelkast. Houd er wel rekening mee dat voor
het transport van het systeem de juiste transportvoertuigen (zie tab.
Transportmatrix M148) gereed moeten worden gehouden.
Transportmatrix M148
Semi-dieplader
gesloten of open
3,0 m
3,3 m
x
x
x
x
-

Dieplader

> 3,3 m
x
x
x
x
x
x
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Systeem M148

Breedte max.
Hoogte max.
6
7
8
9
A
B

Standaardvrachtwagen
gesloten
2,48 m
2,98 m
x
x
-
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Vitomax 100-LW, type M148 - pakket/systeem - 2,3 tot 6,0 MW (vervolg)
2.5 Voorbeeld Vitomax 100-LW, type M148 - pakket/systeem met accessoires
C

D

E

F

G

H

2

2-FRONT
36
1 BEG_PARAM
2 mfhiratr
mfversion
2000 HEAD.3}
3
{FORM.5
4 END_PARAM
5 BEG_HEAD
6 type entry
7 evar e_DSCS {Datenblatt_Systempaket_M148}
8 evar e_ITNO {}
9 evar e_ZABW {}
10 evar e_VMAS {1:20}
11 evar e_DIN_Name {}
12 evar e_Materialname {}
13 evar
evar e_AUSG
e_Oberflaeche
{}
14
{}
15 evar e_ECN {}
16 evar e_EEDT {}
17 evar e_EENG {}
18 evar e_DENG {x_haem}

3-MFORM_DATABASE

19 evar
evar e_VGPN
e_DATE {21.02.11}
20
{}
21 evar e_VGPD {}
22 evar e_VNRN {}
23 evar e_VNRD {}
24
25 evar
evar e_BLTT
e_BLAE {01}
{01}
26 evar e_ZTCE {2}
27 evar e_DENG_2 {}
28 evar e_DATE_2 {}
29 evar e_FTXT {}
30 END_HEAD
31 BEG_BOM
32 type list
33 END_BOM
34 BEG_MOD
35 type list
36 END_MOD

B

A

L

K

A Verwarmingsketel
B Brander
C Aanvoertussenstuk met veiligheidsregel- en begrenzingsinrichtingen
D Retourtemperatuurverhoging (optioneel)
E Veiligheidsklep

F Rookgas/water-warmtewisselaar Vitotrans 100/200-LW (optioneel)
G Rookgasafsluitklep (optioneel)
H Rookgasgeluiddemper (optioneel)
K Regel- en schakelinstallatie (Vitocontrol met Vitotronic)
L Modulair ketelbedienplatform (optioneel)

2.6 Bedrijfsvoorwaarden

1. Debiet CV-water
2. Ketelretourtemperatuur (minimumwaarde)
3. Maximale spreiding
4. Tweetraps branderwerking
5. Modulerende werking
6. Verlaagde werking en weekendverlaging

- Oliewerking:
- Gaswerking:
- Oliewerking:
- Gaswerking:

Eisen M148 en pakket/systeem M148
met rookgaswarmtewisselaar
zonder rookgaswarmtewisseVitotrans 100-LW/200-LW
laar
Geen
65 °C
50 °C
55 °C
65 °C
30 K
40 K
25 K
40 K
Geen
Meerketelinstallaties: Opvolgende ketels kunnen worden uitgeschakeld.
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Opmerking
Eisen aan de waterkwaliteit, zie pagina 33.
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Vitomax 200-LW, type M62A en M64A, 2,3 tot 20,0 MW
3.1 Productbeschrijving
■ Olie-/gasgestookte verwarmingsketel voor werking met verhoogde
ketelwatertemperatuur
■ verwarmingstoestel volgens TRD 702 voor toegestane aanvoertemperatuur (=veiligheidstemperatuur) tot 110 of 120 ºC.
■ Toegestane werkdruk 6, 10 en 16 bar
■ Ketelrendement komt overeen met 92%
■ CE-label:
– voor toegestane aanvoertemperaturen (= beveiligingstemperaturen) tot 110 ºC volgens Richtlijn gastoestellen 2009/142/EG
of
– voor toegestane aanvoertemperaturen (= beveiligingstemperaturen) tot 120 ºC volgens Richtlijn drukapparatuur97/23/EG
■ Drietreksketel met lage belasting van de verbrandingsruimte –
schone verbranding met lage uitstoot van stikstofoxide.
■ De achterste keerkast is watergekoeld.
■ Geen minimum debiet van het verwarmingswater vereist – brede
waterwanden en grote waterinhoud zorgen voor een goede interne
circulatie en betrouwbare warmteoverdracht – vereenvoudigde
hydraulische integratie.
■ Lage weerstand aan rookgaszijde door convectieverwarmingsoppervlak met ruim bemeten CV-buizen.
■ Zuinig in het energieverbruik dankzij de lage rookgastemperaturen
en de 100 mm sterke samengestelde isolatie.

■ Werking en service zijn eenvoudig en voordelig, aangezien de ketel
en de grote reinigingsdeuren geen bemetselingen hebben.
■ Belastbaar ketelbordes aan de bovenkant van de verwarmingsketel
wordt meegeleverd – vergemakkelijkt de montage en het onderhoud
en beschermt de isolatie tegen beschadiging.
■ Optioneel modulair bedienplatform vanaf ketelformaat 8 (3,5 MW)
leverbaar (technische gegevens zie gegevensblad ketelbedienplatform)
■ Optioneel aanvoer-tussenstuk voor veiligheidstemperaturen van
100 °C of 120 °C leverbaar.
■ Verbetering van het rendement met 4% door Vitotrans 200-LW respectievelijk tot 11% door condensatiebenutting met rookgas/waterwarmtewisselaar Vitotrans 300 van roestvast staal.
■ De schakelkast Vitocontrol maakt aansturing van alle ketelspecifieke regel- en stuurinrichtingen mogelijk.
■ Desgewenst kan de Vitomax 200-LW worden uitgerust met afzonderlijke thermostaten of de ketelregeling Vitotronic.
■ Verhoging van het stookvermogen/ketelvermogen met vlamroostertemperatuurbewaking (FTÜ) volgens DIN EN 12953 mogelijk.
In Duitsland moet het bedrijf van de verwarmingsketel voldoen aan
de bedrijfsveiligheidsvoorschriften (BetrSichV).

3.2 Bedrijfsvoorwaarden

1. Debiet CV-water
2. Ketelretourtemperatuur (minimumwaarde)
3. Maximale spreiding
4. Tweetraps branderwerking
5. Modulerende werking
6. Verlaagde werking en weekendverlaging

- Oliewerking:
- Gaswerking:
- Oliewerking:
- Gaswerking:

Eisen M62A, M64A
met rookgaswarmtewisselaar
zonder rookgaswarmtewisseVitotrans 100-LW/200-LW
laar
Geen
65 °C
50 °C
55 °C
65 °C
30 K
40 K
25 K
40 K
Geen
Meerketelinstallaties: Opvolgende ketels kunnen worden uitgeschakeld.

Opmerking
Eisen aan de waterkwaliteit, zie pagina 33.

3.3 Gecertificeerde kwaliteit
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Vitomax 200-LW, type M62A - pakket/systeem - 2,3 tot 6,0 MW
4.1 Productbeschrijving
■ Olie-/gasketel
■ verwarmingstoestel volgens TRD 702 voor toegestane aanvoertemperatuur (=veiligheidstemperatuur) tot 110 °C.
■ Toegestane werkdruk: 6 en 10 bar
■ Ketelrendement komt overeen met 92%, maximaal systeemrendement van 96% met Vitotrans 200-LW
■ Drietreks-omkeervlamketel met lage belasting van de verbrandingsruimte – schone verbranding met lage uitstoot van stikstofoxide.
■ De achterste keerkast is watergekoeld.
■ Geen minimum debiet van het verwarmingswater vereist – brede
waterwanden en grote waterinhoud zorgen voor een goede interne
circulatie en betrouwbare warmteoverdracht – vereenvoudigde
hydraulische integratie.

■ Lage weerstand aan rookgaszijde door convectieverwarmingsoppervlak met ruim bemeten CV-buizen.
■ Geringe stralingsverliezen dankzij de 100 mm dikke samengestelde
isolatie.
■ Werking en service zijn eenvoudig en voordelig, aangezien de ketel
en de grote reinigingsdeuren geen bemetselingen hebben.
■ Belastbaar ketelbordes aan de bovenkant van de verwarmingsketel
wordt meegeleverd – vergemakkelijkt de montage en het onderhoud
en beschermt de isolatie tegen beschadiging.
■ Begaanbaar bedienplatform optioneel verkrijgbaar (vanaf 2 meter
hoogte).
■ Aanvoertussenstuk voor de aansluiting van installatie-specifieke uitvoeringen als optie verkrijgbaar.

4.2 leveringsomvang
■ Schakelkast Vitocontrol met ingebouwde Vitotronic 100 (type GC1B)
■ Schakelkastconsole met adapter uitsluitend in combinatie met IPBketelstoel
■ Temperatuursensor voor rookgasaansluitingen
■ Wijzerthermometer met dompelhuls
■ Armaturenstang met manometer
■ Afsluitklep voor KV- en KR-aansluiting
■ Contraflenzen KV-, KR- en aftapaansluiting
■ Afsluitklep voor aftap

4.3 Accessoires
■ Retourtemperatuurverhoging (RLTA) met bijmengpomp (technische
gegevens zie gegevensblad RLTA)
■ Retourtemperatuurverhoging met driewegmengklep en ketelcircuitpomp (technische gegevens zie gegevensblad RLTA)
■ met rookgas/water-warmtewisselaar Vitotrans100/200-LW, volledig
doorstroomd met waterzijdige tegenflenzen ter verbetering van het
rendement (technische gegevens zie gegevensblad RLTA)

■ Rookgas-geluiddemper geflensd met tegenflenzen (technische
gegevens zie gegevensblad van fabrikant)
■ Motorbediende rookgasklep geflensd met tegenflenzen (technische
gegevens zie gegevensblad van fabrikant)
■ Gasregeltraject met 100 mbar of 300 mbar stromingsdruk
■ Modulair bedienplatform vanaf ketelformaat 8 (3,5 MW) - (technische gegevens zie gegevensblad ketelbedienplatform)

4.4 Systeem
De onderdelen onder punt 4.2 kunnen ook per prijslijst als systeem
worden geleverd. Dat omvat de montage alsook de bedrading van de
componenten met de schakelkast. Houd er wel rekening mee dat voor
het transport van het systeem de juiste transportvoertuigen (zie tab.
Transportmatrix M62A) gereed moeten worden gehouden.
Transportmatrix M62A

Systeem M62A

Breedte max.
Hoogte max.
1
2
3
4
5

Standaardvrachtwagen
gesloten
2,48 m
2,98 m
x
-

Semi-dieplader
gesloten of open
3,0 m
3,3 m
x
x
x
-

Dieplader

> 3,3 m
x
x
x
x
x

5819 427 NL
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■ Olie-/gasgestookte verwarmingsketel type M62A met geboorde
branderplaat, vanaf ketelgrootte 8 (3,5 MW) voorbereid voor bedienplatform
■ Brander
■ Maximaalpressostaat
■ Minimaalpressostaat
■ Doorgangsafsluitklep voor minimaal- en maximaalpressostaat
■ Veiligheidsklep
■ Set vervangingsmaatregel voor ontlastpot
■ Aanvoertussenstuk met laagwaterniveaubeveiliging

10
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Vitomax 200-LW, type M62A - pakket/systeem - 2,3 tot 6,0 MW (vervolg)
4.5 Voorbeeld Vitomax 200-LW, type M62A - pakket/systeem met accessoires
C

B

A L

D

E

F

G

H

K

4

A Verwarmingsketel
B Brander
C Aanvoertussenstuk met veiligheidsregel- en begrenzingsinrichtingen
D Retourtemperatuurverhoging (optioneel)
E Veiligheidsklep

F Rookgas/water-warmtewisselaar Vitotrans 100/200-LW (optioneel)
G Rookgasafsluitklep (optioneel)
H Rookgasgeluiddemper (optioneel)
K Regel- en schakelinstallatie (Vitocontrol met Vitotronic)
L Modulair ketelbedienplatform (optioneel)

4.6 Bedrijfsvoorwaarden

1. Debiet CV-water
2. Ketelretourtemperatuur (minimumwaarde)
3. Maximale spreiding
4. Tweetraps branderwerking
5. Modulerende werking
6. Verlaagde werking en weekendverlaging

- Oliewerking:
- Gaswerking:
- Oliewerking:
- Gaswerking:

Eisen M62A + pakket/systeem M62A, M64A
met rookgaswarmtewisselaar
zonder rookgaswarmtewisseVitotrans 100-LW/200-LW
laar
Geen
65 °C
50 °C
55 °C
65 °C
30 K
40 K
25 K
40 K
Geen
Meerketelinstallaties: Opvolgende ketels kunnen worden uitgeschakeld.

5819 427 NL

Opmerking
Eisen aan de waterkwaliteit, zie pagina 33.
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Vitomax 300-LW, type M82A enM84A, 2,1 tot 20,0 MW (Low-NOx-module)
5.1 Productbeschrijving
■ Olie-/gasgestookte verwarmingsketel voor werking met verhoogde
ketelwatertemperatuur in emissie-gereduceerde uitvoering.
■ verwarmingstoestel volgens TRD 702 voor toegestane aanvoertemperatuur (= veiligheidstemperatuur) tot 110 of 120 ºC.
■ Toegestane werkdruk 6, 10 en 16 bar
■ Ketelrendement komt overeen met 92% (gas) / 92,5% (olie).
■ Geschikt voor zware olie zonder de ketel om te bouwen.
■ CE-label:
– voor toegestane aanvoertemperaturen (= beveiligingstemperaturen) tot 110 ºC volgens Richtlijn gastoestellen 2009/142/EG
of
– voor toegestane aanvoertemperaturen (= beveiligingstemperaturen) tot 120 ºC volgens Richtlijn drukapparatuur 97/23/EG (op
aanvraag door aparte typegoedkeuring).
■ Drietreksketel met lage belasting van de verbrandingsruimte –
schone verbranding met lage uitstoot van stikstofoxide.
■ De achterste keerkast is watergekoeld.
■ Geen minimum debiet van het verwarmingswater vereist – brede
waterwanden en grote waterinhoud zorgen voor een goede interne
circulatie en betrouwbare warmteoverdracht – vereenvoudigde
hydraulische integratie.

■ Lage weerstand aan rookgaszijde door convectieverwarmingsoppervlak met ruim bemeten CV-buizen.
■ Zuinig in het energieverbruik dankzij de lage rookgastemperaturen
en de 100 mm sterke samengestelde isolatie.
■ Werking en service zijn eenvoudig en voordelig, aangezien de ketel
en de grote reinigingsdeuren geen bemetselingen hebben.
■ Belastbaar ketelbordes aan de bovenkant van de verwarmingsketel
wordt meegeleverd – vergemakkelijkt de montage en het onderhoud
en beschermt de isolatie tegen beschadiging.
■ Modulair bedienplatform vanaf ketelformaat 8 (3,5 MW) op aanvraag
■ Optioneel aanvoer-tussenstuk voor veiligheidstemperaturen van
100 °C of 120 °C leverbaar.
■ De schakelkast Vitocontrol maakt aansturing van alle ketelspecifieke regel- en stuurinrichtingen mogelijk.
■ Desgewenst kan de Vitomax 300-LW worden uitgerust met afzonderlijke thermostaten of de ketelregeling Vitotronic.
■ Verhoging van het stookvermogen/ketelvermogen met vlamroostertemperatuurbewaking (FTÜ) volgens DIN EN 12953 mogelijk.
In Duitsland moet het bedrijf van de verwarmingsketel voldoen aan
de bedrijfsveiligheidsvoorschriften (BetrSichV).

5.2 Bedrijfsvoorwaarden
Debiet CV-water
Ketelretourtemperatuur (minimumwaarde)

3.
4.
5.
6.
7.

Minimale ketelwatertemperatuur
Tweetraps branderwerking
Modulerende werking
Gereduceerde werking
Weekendverlaging

Vereisten
Geen
– Oliewerking 50 °C
– Gaswerking 55 °C
70 °C
Geen
Geen
Niet mogelijk
Niet mogelijk

Opmerking
Eisen aan de waterkwaliteit, zie pagina 33.

5.3 Gecertificeerde kwaliteit
CE-label volgens bestaande EG-richtlijnen.

5819 427 NL
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Vitomax 200-WS, type M 250 - 1,75 tot 11,63 MW
6.1 Productbeschrijving
■ Olie-/gasgestookte verwarmingsketel voor werking met verhoogde
ketelwatertemperatuur
■ Verwarmingsketels voor toegelaten aanvoertemperaturen (= veiligheidstemperaturen) tot 110 ºC
■ Toegestane werkdruk 3 bar
■ Ketelrendement komt overeen met 94%
■ CE-label volgens Richtlijn gastoestellen 2009/142/EG
■ Drietreksketel met extreem lage belasting van de verbrandingsruimte (≤ 1,0 MW/m3) – schone verbranding met een lage stikstofoxide-uitstoot.
■ De achterste en voorste keerkast is watergekoeld.
■ Geen minimum debiet van het verwarmingswater vereist – brede
waterwanden en grote waterinhoud zorgen voor een goede interne
circulatie en betrouwbare warmteoverdracht – vereenvoudigde
hydraulische integratie.
■ Lage weerstand aan rookgaszijde door convectieverwarmingsoppervlak met groot uitgevoerde CV-gasbuizen.
■ Geringe stralingsverliezen dankzij de 100 mm dikke samengestelde
isolatie en de watergekoelde voorwand.

■ Bijkomende circulatieleiding in het onderste ketelbereik (bijmengbuis) dient voor de interne circulatie van het ketelwater en voor een
optimale warmteopslag in de verwarmingsketel.
■ Grote betrouwbaarheid en een lange gebruiksduur door brede
waterwanden en een grote waterinhoud met een goede interne circulatie en een veilige overdracht van de warmte.
■ Werking en service zijn eenvoudig en voordelig, aangezien de ketel
en de grote reinigingsdeur geen bemetselingen hebben.
■ Belastbaar ketelbordes aan de bovenkant van de verwarmingsketel
wordt meegeleverd – vergemakkelijkt de montage en het onderhoud
en beschermt de isolatie tegen beschadiging.
■ Aanvoer-tussenstuk voor de uitrusting voor 110 °C veiligheidstemperatuur optioneel verkrijgbaar.
■ Modulair bedienplatform vanaf 2 meter ketelbovenkant (technische
gegevens zie gegevensblad ketelbedienplatform)
■ De schakelkast Vitocontrol maakt aansturing van alle ketelspecifieke regel- en stuurinrichtingen mogelijk.

6.2 Bedrijfsvoorwaarden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Debiet CV-water
Ketelretourtemperatuur (minimumwaarde)*2
Minimale ketelwatertemperatuur
Tweetraps branderwerking
Modulerende brander
Gereduceerde werking
Weekendverlaging

Eisen M250
Geen
65 °C
75 °C
Geen
Geen
Niet mogelijk
Niet mogelijk

Opmerking
Eisen aan de waterkwaliteit, zie pagina 33.

6.3 Gecertificeerde kwaliteit
CE-label volgens bestaande EG-richtlijnen.

5819 427 NL
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Een relevant installatievoorbeeld voor de montage van een retourtemperatuurverhoging vindt u in de ontwerphandleiding Installatievoorbeelden.
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Vitomax 300-LT, type M 343 - 1,86 tot 5,9 MW
7.1 Productbeschrijving
■ Laagtemperatuurketel op olie/gas met meerschalige convectieverwarmingsoppervlakken voor gebruik met glijdend verlaagde ketelwatertemperaturen.
■ Toegestane aanvoertemperatuur (= veiligheidstemperatuur) tot
110 ºC of 120ºC
■ Toegestane werkdruk 6 bar
■ Ketelrendement komt overeen met 93,5 %
■ Normrendement volgens EN 4702–8 bij 75/60 °C aanvoer-/retourtemperatuur komt overeen met 96% (Hi)
■ CE-label:
– voor toegestane aanvoertemperaturen (= beveiligingstemperaturen) tot 110 ºC volgens Richtlijn gastoestellen 2009/142/EG
of
– voor toegestane aanvoertemperaturen (= beveiligingstemperaturen) tot 120 ºC volgens Richtlijn drukapparatuur 97/23/EG (op
aanvraag door aparte typegoedkeuring).
■ Drietreksketel met extreem lage belasting van de verbrandingsruimte (≤ 1,2 MW/m3) – schone verbranding met een lage stikstofoxide-uitstoot.
■ Geringe stralingsverliezen dankzij de 100 mm dikke samengestelde
isolatie. Ook de rookgasverzamelkast is geïsoleerd.
■ De achterste en voorste keerkast is watergekoeld.
■ Hoge werkingsveiligheid en lange gebruiksduur door meerschalige
convectieoppervlakken van duplexbuizen.
■ Lage weerstand aan rookgaszijde door convectieverwarmingsoppervlak met ruim bemeten CV-buizen.

■ Geen minimum debiet van het verwarmingswater vereist – brede
waterwanden en grote waterinhoud zorgen voor een goede interne
circulatie en betrouwbare warmteoverdracht – vereenvoudigde
hydraulische integratie.
■ Lage minimumretourtemperaturen van 38 ºC bij oliewerking en
45 ºC bij gaswerking.
■ Zuinig in energieverbruik door glijdende, verlaagde ketelwatertemperaturen.
■ Bij veiligheidstemperaturen tot 110 ºC geen extra aanvoertussenstuk nodig, de voor de uitrusting benodigde aansluitingen bevinden
zich op de verwarmingsketel.
■ Onderhoudsarm door watergekoelde voorste en achterste keerkamer zonder bemetseling
■ Werking en service zijn eenvoudig en voordelig, aangezien de ketel
en de grote reinigingsdeuren geen bemetselingen hebben.
■ Belastbaar ketelbordes aan de bovenkant van de verwarmingsketel
wordt meegeleverd – vergemakkelijkt de montage en het onderhoud
en beschermt de isolatie tegen beschadiging.
■ Verbetering van het normrendement tot 10% door condensatiebenutting met de rookgas-/waterwarmtewisselaar Vitotrans 300 van
roestvast staal.
■ Economische en betrouwbare werking van de verwarmingsinstallatie door communicatief, digitaal regelingssysteem Vitotronic.
Gestandaardiseerde LON maakt de complete integratie mogelijk in
gebouw-managementsystemen.

7.2 Bedrijfsvoorwaarden
Eisen M343
Werking met branderbelasting
1. Debiet CV-water
2. Ketelretourtemperatuur
(Minimumwaarde)
3. Minimale ketelwatertemperatuur

≥60 %

< 60%
Geen

Oliestook:
Gaswerking:
Oliewerking:
Gaswerking:

4. Tweetraps branderwerking
5. Modulerende brander
6. Gereduceerde werking

7. Weekendverlaging

38 °C
45 °C

53 °C
53 °C

50 °C

60 °C

60 °C

65 °C

1 e trap 60% van het nominale vermogen
Geen minimumbelasting vereist
Tussen 60 en 100% van het nominale vermogen
Eénketelinstallaties: Werking op laagste ketelwatertemperatuur
Meerketelinstallaties: - Hoofdketel - werking op laagste ketelwatertemperatuur
- Opvolgende ketels kunnen worden uitgeschakeld.
zoals verlaagde werking

Opmerking
Eisen aan de waterkwaliteit, zie pagina 33.

7.3 Gecertificeerde kwaliteit
CE-label volgens bestaande EG-richtlijnen.
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Rookgas/water-warmtewisselaar Vitotrans 100-LW, Vitotrans 200-LW
8.1 Productbeschrijving
Productbeschrijving
■ Rookgas/water-warmtewisselaar voor gas- en oliestook (EL)
■ inzetbaar met Vitomax ketels van de serie 100-LW en
200-LW met vermogen van 2,3 tot 6 MW
■ Meetsokken voor de aansluiting van rookgastemperatuursensoren

8

■ Isolatie
■ Frame in hoogte verstelbaar
■ Speciale uitvoeringen op aanvraag

Technische gegevens Vitotrans 100-LW voor Vitomax 100-LW type M148
Nominaal vermogen ketel
kW
2300
2900
kW
73
90
Nominaal vermogen AWT (gas)*3
*3
kW
66
81
Nominaal vermogen AWT (olie HBO I/II)
Toegestane werkoverdruk
bar
Toegestane aanvoertemperatuur
°C
Toelaatbare retourtemperatuur
°C
Weerstand waterzijde
mbar
177
180
Pa
66
78
Weerstand rookgaszijde (gas)*5
*5
Pa
59
68
Weerstand rookgaszijde (olie HBO I/II)
Rookgasdebiet (gas)
kg/h
Rookgasdebiet (olie HBO I/II)
kg/h
Totale lengte (maat g)
mm
1408
1408
Totale breedte (maat e)
mm
1236
1335
Totale hoogte (maat f)
mm
1976
2076
Leeggewicht met isolatie
kg
420
447
Waterinhoud
0,11
0,11
m3
Rookgasvolume
0,27
0,31
m3
Aansluiting aanvoer- en retour
DN/PN
150/40
150/40
Aftap waterzijde
G
Aftap gaszijde
R
Meetsokken
R
Rookgasaansluiting buiten
Ø mm
410
460
Rookgasaansluiting binnen
Ø mm
400
450
Technische gegevens Vitotrans 100-LW voor Vitomax 200-LW type M62A
Nominaal vermogen ketel
kW
2300
kW
60
Nominaal vermogen AWT (gas)*6
kW
55
Nominaal vermogen AWT (olie HBO I/II)*6
Toegestane werkoverdruk
bar
Toegestane aanvoertemperatuur
°C
Toelaatbare retourtemperatuur
°C
Weerstand waterzijde
mbar
177
Pa
63
Weerstand rookgaszijde (gas)*5
Pa
57
Weerstand rookgaszijde (olie HBO I/II)*5
Rookgasdebiet (gas)
kg/h
Rookgasdebiet (olie HBO I/II)
kg/h
Totale lengte (maat g)
mm
1408
Totale breedte (maat f)
mm
1236
Totale hoogte (maat e)
mm
2191
Leeggewicht met isolatie
kg
420
Waterinhoud
0,11
m3
Rookgasvolume
0,27
m3
Aansluiting aanvoer- en retour
DN/PN
150/40
Aftap waterzijde
G
Aftap gaszijde
R
Meetsokken
R
Rookgasaansluiting buiten
Ø mm
410
Rookgasaansluiting binnen
Ø mm
400

3500
4200
116
139
104
125
16
120
65*4
180
180
148
162
132
145
1,5225 x belasting in kW
1,5 x belasting in kW
1408
1408
1375
1375
2171
2342
494
548
0,14
0,16
0,29
0,35
200/25
200/25
½
½
½
510
560
500
550

2800
53
48

3500
95
87

5000
164
148

6000
195
175

184
171
153

185
193
172

1408
1425
2437
565
0,17
0,38
200/25

1408
1599
2557
718
0,23
0,46
250/25

610
600

660
650

4500
100
92

6000
159
146

186
143
128

185
185
166

1408
1382
2537
535
0,16
0,35
200/25

1408
1666
2697
690
0,30
0,46
250/25

560
550

660
650

16
120
65*4
185
180
69
142
62
127
1,5225 x belasting in kW
1,5 x belasting in kW
1408
1408
1229
1375
2271
2396
490
494
0,11
0,14
0,31
0,29
150/40
200/25
½
½
½
460
510
450
500

Vermogen van de Vitotrans 100-LW bij een rookgasinlaattemperatuur van 205 °C (HEL) respectievelijk 215 °C (gas) en systeemtemperaturen
van 90/70 °C.
*4 De temperatuur mag niet lager zijn dan de dauwpunttemperatuur van het rookgas.
*5 Weerstand rookgaszijde bij nominaal vermogen. De brander moet de weerstand aan de rookgaszijde van de ketel en de
Vitotrans 100/200-LW overwinnen.
*6 Vermogen van de Vitotrans 100-LW bij een rookgasinlaattemperatuur van 184 °C (HEL) respectievelijk 190 °C (gas) en systeemtemperaturen
van 90/70 °C

5819 427 NL
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Rookgas/water-warmtewisselaar Vitotrans 100-LW, Vitotrans 200-LW (vervolg)

Technische gegevens Vitotrans 200-LW voor Vitomax 200-LW M62A
Nominaal vermogen ketel
kW
2300
kW
89
Nominaal vermogen AWT (gas)*8
kW
81
Nominaal vermogen AWT (olie HBO I/II)*8
Toegestane werkoverdruk
bar
Toegestane aanvoertemperatuur
°C
Toelaatbare retourtemperatuur
°C
Weerstand waterzijde
mbar
174
Pa
118
Weerstand rookgaszijde (gas)*5
Pa
106
Weerstand rookgaszijde (olie HBO I/II)*5
Rookgasdebiet (gas)
kg/h
Rookgasdebiet (olie HBO I/II)
kg/h
Totale lengte (maat g)
mm
1586
Totale breedte (maat f)
mm
1238
Totale hoogte (maat e)
mm
2191
Leeggewicht met isolatie
kg
534
Waterinhoud
0,20
m3
Rookgasvolume
0,27
m3
Aansluiting aanvoer en retour
DN/PN
150/40
Aftap waterzijde
G
Aftap gaszijde
R
Meetsokken
R
Rookgasaansluiting buiten
Ø mm
410
Rookgasaansluiting binnen
Ø mm
400

3500
4200
171
207
151
184
16
120
65*4
174
175
127
196
113
175
1,5225 x belasting in kW
1,5 x belasting in kW
1586
1666
1442
1442
2262
2387
745
800
0,29
0,34
0,41
0,4
200/25
200/25
½
½
½
510
560
500
550

2800
103
95

3500
139
127

5000
240
213

6000
296
262

175
156
140

176
217
194

1586
1542
2527
866
0,34
0,53
200/25

1486
1672
2602
1005
0,42
0,54
250/25

610
600

660
650

4500
167
153

6000
241
220

175
190
171

176
209
188

1586
1442
2582
746
0,29
0,41
200/25

1666
1672
2742
1005
0,42
0,54
250/25

560
550

660
650

16
120
65*4
174
174
101
122
91
110
1,5225 x belasting in kW
1,5 x belasting in kW
1486
1586
1292
1442
2317
2487
573
745
0,19
0,29
0,35
0,41
150/40
200/25
½
½
½
460
510
450
500

Vermogen van de Vitotrans 200-LW bij een rookgasinlaattemperatuur van 203 °C (HEL) respectievelijk 214 °C (gas) en systeemtemperaturen
van 90/70 °C
*4 De temperatuur mag niet lager zijn dan de dauwpunttemperatuur van het rookgas.
*5 Weerstand rookgaszijde bij nominaal vermogen. De brander moet de weerstand aan de rookgaszijde van de ketel en de
Vitotrans 100/200-LW overwinnen.
*8 Vermogen van de Vitotrans 200-LW bij een rookgasinlaattemperatuur van 182 °C (HEL) respectievelijk 188 °C (gas) en systeemtemperaturen
van 90/70 °C
*7
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Technische gegevens Vitotrans 200-LW voor Vitomax 100-LW type M148
Nominaal vermogen ketel
kW
2300
2900
kW
110
140
Nominaal vermogen AWT (gas)*7
kW
97
124
Nominaal vermogen AWT (olie HBO I/II)*7
Toegestane werkoverdruk
bar
Toegestane aanvoertemperatuur
°C
Toelaatbare retourtemperatuur
°C
Weerstand waterzijde
mbar
174
174
Pa
123
127
Weerstand rookgaszijde (gas)*5
Pa
110
114
Weerstand rookgaszijde (olie HBO I/II)*5
Rookgasdebiet (gas)
kg/h
Rookgasdebiet (olie)
kg/h
Totale lengte (maat g)
mm
1586
1586
Totale breedte (maat f)
mm
1238
1288
Totale hoogte (maat e)
mm
1976
2122
Leeggewicht met isolatie
kg
534
626
Waterinhoud
0,20
0,23
m3
Rookgasvolume
0,27
0,34
m3
Aansluiting aanvoer en retour
DN/PN
150/40
150/40
Aftap waterzijde
G
Aftap gaszijde
R
Meetsokken
R
Rookgasaansluiting buiten
Ø mm
410
460
Rookgasaansluiting binnen
Ø mm
400
450

Rookgas/water-warmtewisselaar Vitotrans 100-LW, Vitotrans 200-LW (vervolg)
Afmetingen
h
R

R

HV/HR

M

c

HR/HV

8

a*

Eg

i
g

m

Ew

d*

b

b

k

M

l
f

Vitotrans 100/200-LW
Ew
Eg
HR
HV

Aftapaansluiting waterzijde
Aftapaansluitingen gaszijde
Verwarmingswaterretour
Verwarmingswateraanvoer

R
M
*

Reinigingsopening (159 Ø mm binnen)
Meetsokken G ½
Maat variabel, zie tabel

Maattabel

Vitotrans
100-LW

kW
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

2300
1435
1800
410
840
1879
2244
1408
1236
679
750
466
670
420
1435
1800
410
840
1879
2244
1586
1238
840
928
466
666
420

2800
1730
1880
460
840
2174
2324
1408
1229
508
750
466
672
420
1730
1880
460
890
2219
2369
1486
1292
750
828
512
716
470

2900
1535
1685
460
940
1979
2129
1408
1335
658
750
466
770
500
1535
1685
460
890
2024
2174
1586
1288
840
928
512
716
445

3500
1630
2005
510
940
2079
2454
1408
1375
658
750
466
720
475
1630
2005
510
990
2169
2544
1586
1442
840
928
557
766
495

4200
1755
1905
560
940
2249
2399
1408
1375
658
750
512
720
475
1755
1905
560
990
2295
2445
1666
1442
920
1008
557
766
495

4500
1950
2100
560
940
2444
2594
1408
1382
658
750
512
722
475
1950
2100
560
990
2490
2640
1586
1442
840
928
557
766
495

5000
1850
2000
610
990
2344
2494
1408
1425
658
750
512
770
500
1850
2000
610
1090
2434
2584
1586
1542
840
928
602
866
545

6000
1925
2215
660
1100
2481
2771
1408
1599
658
750
557
824
550
1925
2215
660
1190
2526
2816
1666
1672
920
1008
602
916
625

5819 427 NL

Vitotrans
200-LW

Ketelvermogen
a min.
a max.
b
c
d min.
d max.
g
f
h
i
k
l
m
a min.
a max.
b
c
d min.
d max.
g
f
h
i
k
l
m

Olie-/gasketel
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Rookgas/water-warmtewisselaar Vitotrans 100-LW, Vitotrans 200-LW (vervolg)
Transportafmetingen en gewicht
kW
mm
mm
mm
kg
mm
mm
mm
kg

2300
1408
1236
1564
420
1586
1238
1564
534

2800
1408
1229
1643
490
1586
1292
1606
573

2900
1408
1335
1567
447
1586
1288
1606
626

3500
1408
1375
1772
494
1586
1442
1696
745

4200
1408
1375
1652
548
1586
1442
1696
800

4500
1408
1382
1831
535
1586
1442
1773
746

5000
1408
1425
1727
565
1586
1542
1788
866

6000
1408
1599
1885
718
1586
1672
1852
1005

Toestand bij levering
Rookgas/water-warmtewisselaar voor olie- en gaswerking voor
Vitomax 100-LW, type M148 en Vitomax 200-LW, type M62A:
■ isolatie gemonteerd
■ Frame in hoogte verstelbaar

■ Rookgastemperatuursensor G ½ (kabellengte 6 m)
■ Contraflens waterzijde
Alle componenten worden verpakt en gemarkeerd geleverd.

Door de installateur uit te voeren werkzaamheden
■ De rookgas/water-warmtewisselaar aan de ketel monteren
■ Rookgasaansluitingen en leidingaansluitingen aansluiten
■ Basisframe aan rookgas/water-warmtewisselaar lassen
■ Rookgastemperatuursensor installeren
■ Flens of klemcompensator voor rookgaszijdige aansluiting aan de
ketel aanbrengen (zie accessoires Vitomax)
■ Ketelcodeerstekker installeren (zie productbijlage warmtewisselaar)

De Vitotrans 100/200-LW wordt achter de ketel gemonteerd.
De bereiken voor kijkopeningen, zijaansluiting en andere opbouw
dient te worden vrijgehouden.

Gecertificeerde kwaliteit
CE-label volgens bestaande EG-richtlijnen.

5819 427 NL

8

Ketelvermogen
Lengte
Breedte
Vitotrans
100-LW
Hoogte
Gewicht
Lengte
Breedte
Vitotrans
200-LW
Hoogte
Gewicht
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Vitotrans 300
9.1 Productbeschrijving
Vitotrans 300 rookgas/water-warmtewisselaar voor de volgende
Vitomax:
■ Vitomax 100-LW
Met een nominaal vermogen van 0,65 tot 6,0 MW.
■ Vitomax 200-LW
Met een nominaal vermogen van 2,3 tot 6,0 MW.
■ Vitomax 300-LT
Met een nominaal vermogen van 1,86 tot 5,9 MW.

9

Voordelen
■ Grote betrouwbaarheid en lange levensduur door corrosiebestendig
roestvast staal. Roestvast staal RVS 316 Ti is geschikt voor werking
op gas en kortstondige werking op olie bij combinatiestook, roestvast
staal RVS 309 L voor de constante werking op lichte huisbrandolie
voor condensatiebenutting.
■ Compacte constructie – plaatsbesparend direct achter de verwarmingsketel op te stellen.
■ Gemakkelijke hydraulische integratie - naar keuze kunnen het totale
debiet of voor de optimalisering van de condensatiebenutting een
deel van de waterhoeveelheid via Vitotrans 300 worden geleid.
■ Vitotrans 300 rookgas/water-warmtewisselaar met Inox-Tubal verwarmingsvlak tot 6 MW.
■ Loodrecht geplaatste Tubal-Crossal-verwarmingsvlakken voor een
grote bedrijfszekerheid en een lange gebruiksduur.
■ Effectieve warmteoverdracht en intensieve condensatie.
■ Op de Vitotrans 300 rookgas/water-warmtewisselaar afgestemde
neutralisatie-inrichtingen leverbaar.

A
B
C
D

Reinigingsopening
Inox-Tubal-verwarmingsvlakken van roestvast staal
Isolatie
CV-waterretour (intrede)

5819 427 NL

Toestand bij levering
Warmtewisselaar-basislichaam met aangebouwde onderste rookgasverzamelkast en aangebouwde voet. Tegenflenzen zitten op de aansluitingen vastgeschroefd.
■ Twee kratten met isolatie
■ Een krat met bovenste rookgasverzamelkast

■ Een krat met rookgasovergang
■ Een doos met manchet

Gecertificeerde kwaliteit
CE-label volgens bestaande EG-richtlijnen.

Opmerking
CE-markering in overeenstemming met bestaande EG-richtlijnen bij
toegestane aanvoertemperatuur (veiligheidstemperatuur) tot 110 °C
conform EN 12828.

Olie-/gasketel
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Vitotrans 300 (vervolg)
9.2 Technische gegevens
Technische gegevens

9

Rookgasdebiet
Technische gegevens Vitotrans 300 voor Vitomax 200-LW
Nominaal vermogen verwarmingsketel
Nominaal vermogensbereik van de Vitotrans*9
-Gaswerking
-Oliewerking
Weerstand rookgaszijde*10
Rookgasdebiet
Technische gegevens Vitotrans 300 voor Vitomax 300-LT
Nominaal vermogen verwarmingsketel
Nominaal vermogensbereik van de Vitotrans*9
-Gaswerking
-Oliewerking
Weerstand rookgaszijde*10
Rookgasdebiet
Technische gegevens Vitotrans 300
Toegestane werkdruk
Toegestane aanvoertemperatuur
Gewicht warmtewisselaar
Gewicht met isolatie
Toegestane werkdruk
Toegestane aanvoertemperatuur
Gewicht warmtewisselaar
Gewicht met isolatie
Totale afmetingen
- totale lengte g
- totale breedte met tegenflenzen
- totale hoogte
Transportmaten
- lengte
- breedte k zonder tegenflens
- hoogte b
Inhoud
- verwarmingswater
- rookgas
Aansluitingen
- verwarmingswateraanvoer en -retour
- condenswaterafvoer
Rookgasaansluiting

kW

―

2300

2900

3500

4200

5000

6000

kW
kW
Pa
mbar
kg/h

―
―
―
―
―

219
150
180
1,8
3806

276
189
140
1,40
4799

333
228
200
2,0
5792

399
273
230
2,3
6950

475
325
310
3,1
8275

570
390
320
3,2
9930

kW

―

2300

2900

3500

―

4500

6000

kW
kW
Pa
mbar
kg/h

―
―
―
―
―

219
150
180
1,8
3805

266
182
130
1,3
4634

333
228
200
2,0
5791

―
―
―
―
―

428
293
260
2,6
7443

570
390
320
3,2
9923

kW

1860

2300

2900

3500

4100

4700

5900

kW
kW
Pa
mbar
kg/h

177
121
100
1,0
3060

219
150
180
1,8
3795

276
189
150
1,5
4795

333
228
200
2,0
5770

390
267
200
2,0
6745

447
306
280
2,8
7620

561
384
320
3,2
9570

6
110
610
690
10
110
660
740

6
110
610
690
10
110
660
740

6
110
830
920
10
110
880
970

6
110
830
920
10
110
880
970

6
110
950
1050
10
110
1000
1100

6
110
950
1050
10
110
1000
1100

6
110
1150
1270
10
110
1200
1320

bar
°C
kg
kg
bar
°C
kg
kg
mm
mm
mm

1320
1280
2600

1450
1430
2810

1550
1520
3010

1650
1720
3210

mm
mm
mm

1239
1170
2509

1356
1310
2719

1444
1390
2719

1602
1570
3124

l
m³

430
0,661

500
1,04

630
1,402

750
1,876

150
1¼
500

200
1¼
600

200
1¼
700

PN 16 DN
R
NW

250
1¼
800

Vermogen van de Vitotrans 300 bij een rookgasafkoeling bij gaswerking van 200/65 °C, bij oliewerking van 200/70 °C en een verhoging van
het verwarmingswater in de Vitotrans 300 van 40 °C naar 42,5 °C. Omrekening naar andere temperaturen zie pagina 22
*10 Weerstand rookgaszijde bij nominaal vermogen. De brander moet de weerstand aan rookgaszijde van de verwarmingsketel, van de Vitotrans
300 en van de rookgasleiding overwinnen.
*9
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Technische gegevens Vitotrans 300 voor Vitomax 100-LW
Nominaal vermogen verwarmingsketel
Nominaal vermogensbereik van de Vitotrans*9
-Gaswerking
-Oliewerking
Weerstand rookgaszijde*10

Vitotrans 300 (vervolg)
e

R
HV

9

d

l

a
b
c

E
HR

AGA

R

f

h

i

KOA

5819 427 NL

g

k

Maattabellen Vitotrans 300 voor Vitomax 100-LW
Nominaal vermogen verwarmingsketel
kW
―
2300
2900
3500
4200
a
mm
―
2634
2844
2847
3049
b
mm
―
2543
2753
2756
2958
c
mm
―
2280
2440
2443
2595
d
mm
―
1510
1610
1705
1830
e
mm
―
580
660
660
710
f
mm
―
135
136
139
139
g
mm
―
1320
1450
1450
1542
h
mm
―
442
495
498
550
i
mm
―
801
932
935
1035
k
mm
―
1161
1303
1303
1387
l
mm
―
1893
1973
1976
2080
Maattabellen Vitotrans 300 voor Vitomax 200-LW
Nominaal vermogen verwarmingsketel
kW
―
2300
2800
3500
―
a
mm
―
2632
2842
2842
―
b
mm
―
2541
2751
2751
―
c
mm
―
2278
2438
2438
―
d
mm
―
1725
1805
1930
―
e
mm
―
550
660
660
―
f
mm
―
133
134
137
―
g
mm
―
1320
1450
1450
―
h
mm
―
440
493
493
―
i
mm
―
799
930
930
―
k
mm
―
1161
1303
1303
―
l
mm
―
1891
1971
1971
―
Maattabel Vitotrans 300 voor Vitomax 300-LT (rookgasovergang moet door de installateur worden gemaakt)
Nominaal vermogen verwarmingsketel
kW
1860
2300
2900
3500
4100
a
mm
2600
2600
2810
2810
3010
b
mm
2509
2509
2719
2719
2923
c
mm
2260
2260
1420
1420
2575
d
mm
1695
1720
1720
1800
1905
e
mm
550
550
660
660
710
f
mm
131
131
132
132
135
g
mm
1320
1320
1450
1450
1550
h
mm
438
438
491
491
546
i
mm
791
791
920
920
1024
k
mm
1170
1170
1310
1310
1390
l
mm
1883
1883
1966
1966
2070
Olie-/gasketel

5000
3045
2958
2595
1925
810
139
1542
550
1035
1387
2080

6000
3249
3158
2745
2000
815
138
1646
600
1159
1570
2154

4500
3047
2956
2593
2025
710
137
1542
548
1032
1387
2077

6000
3267
3178
2765
2140
812
158
1646
620
1179
1570
2174

4700
3045
2968
2610
1970
710
135
1550
546
1024
1390
2070

5900
3250
3164
2765
2100
815
133
1650
597
1149
1570
2145
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Vitotrans 300 (vervolg)
Doorstroomweerstand aan verwarmingswaterzijde

K

20
H
10
8
6
4

L

9
7
5
3

2
1
10

30 50 80
20
40 60 100
Debiet in m³/h

200

300

H Vitotrans 300 voor Vitomax tot 2,3 MW nominaal vermogen
K Vitotrans 300 voor Vitomax van 2,8 MW tot 5,0 MW nominaal vermogen
L Vitotrans 300 voor Vitomax vanaf 5,9 MW nominaal vermogen

Vermogensgegevens voor werking op gas
1,4
1,2

Omrekeningsfactor

A

1
B
0,8
0,6
0,4

75
70
65
60
55
50
45
40
Verwarmingswaterintredetemperatuur in °C

35

30

25

20

A Rookgastemperatuur 200 °C
B Rookgastemperatuur 180 °C
Omrekening van de vermogensgegevens
De vermogensgegevens van de Vitotrans 300 rookgas/water-warmtewisselaar hebben betrekking op een rookgasinlaattemperatuur van
200 °C en een verwarmingswaterinlaattemperatuur in de warmtewisselaar van 40 °C.

Bij afwijkende omstandigheden kan het vermogen worden uitgerekend
door vermenigvuldiging van het aangegeven nominale vermogen met
de omrekeningsfactor die uit het diagram kan worden afgeleid.

5819 427 NL

9

Doorstroomweerstand in mbar

100
90
80
70
60
50
40
30
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Ontwerphandleiding
10.1 Transport, levering, verplaatsing en opstelling

kg

kg
kg

> kg

10

80

45°

45°
90°

IPB120 = 60
IPB 120 = 80

> kg

5819 427 NL

st

> kg

Transportinstructie voor IP-ketelonderstel

Olie-/gasketel
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Ontwerphandleiding (vervolg)

kg

kg
kg

> kg

80

10
45°

45°
90°

80

kg

> kg
st

> kg
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Transportinstructie voor ketelonderstel als bok
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Ontwerphandleiding (vervolg)
Opslag van ketels vóór de inbedrijfstelling
in geval van een langdurige opslag vóór de inbedrijfstelling van de
ketel moeten de volgende aanwijzingen absoluut worden nageleefd:
■ Vitomax- en Vitoplex-ketels moeten droog worden opgeslagen in
gesloten ruimtes, beschut tegen weersinvloeden.
■ De ruimtetemperatuur mag niet lager zijn dan 0 °C en niet hoger
dan +50 °C.
■ de rookgaszijde en de branderflens dienen te worden afgesloten.
Bij levering is de waterzijde van de ketel standaard beschermd tegen
het binnendringen van vreemde voorwerpen door middel van blinde
flenzen of kappen.
■ om condenswatervorming te vermijden, dient de transportverpakking te worden verwijderd.
■ in geval van een opslagtermijn van meer dan 4 weken moet de binnenruimte van de ketel aan de rookgas- en waterzijde met een
droogmiddel, zoals silicagel, tegen vocht worden beschermd om
corrosie in drukloze toestand te voorkomen. De hoeveelheid droogmiddel hangt af van het ketelvolume. De doeltreffendheid van het
droogmiddel moet regelmatig worden gecontroleerd, daartoe de
aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen. Het droogmiddel mag
niet in contact treden met het materiaal van de ketel, bijvoorbeeld
door een hangende bevestiging. De droge rookgaszijde moet met
een dunne grafiet- of vernislaag worden geconserveerd. Als alternatief voor de vochtonttrekking aan de rookgaszijde door middel van
een droogmiddel kan ook een droger met luchtcirculatie worden
aangesloten.

10

Levering
De levering van de ketelinstallatie moet per project worden afgesproken. Het vrijmaken van de transportwegen en het realiseren van de
vereiste vergunningen, de stelvlakken, speciale kranen wordt vóór de
levering geadviseerd.

Plaatsing en opstelling
De verwarmingsketels en rookgas/water-warmtewisselaars hebben
ogen waarop hefwerktuigen kunnen worden aangeslagen. Wanneer
vanwege moeilijker inbrengomstandigheden extra of andere hefogen
nodig zijn, moet u svp contact opnemen met de buitendienst voordat
u de opdracht plaatst. We zullen dan voor u een specifieke oplossing
uitwerken.
Verplaatsing en opstelling op voorbereide fundaties kan op verzoek,
tegen kosten, door onze vakmensen plaatsvinden.
De verwarmingsketels kunnen op vlakke en voor het bedrijfsgewicht
van de ketel ontworpen fundamenten worden geplaatst. Daarbij moet
op de constructiehoogte van de brander worden gelet.

Voor reiniging van de installatieruimte is het echter zinvol de verwarmingsketel 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.

Ketelinstallatieruimte
Opmerking
Vitomax-ketels moeten in gesloten ruimten worden geplaatst, die
geschikt zijn voor een ketel. Een opstelling in de buitenlucht, bijvoorbeeld onder een lessenaarsdak, mag alleen na overleg met
Viessmann.

5819 427 NL

Schade die door de volgende garantie ontstaat, is uitgesloten van
garantie.
■ Wanneer constructieve veranderingen aan ketel, isolatie, ketelafdekking of ketelstoel zijn aangebracht.
■ Door het inleiden van krachten of momenten aan ketel of accessoires.
■ Wanneer de algemene werkingsvoorwaarden niet zijn nageleefd.
■ Bij verkeerde opslag, transport of inbrenging.
Algemene eisen aan de ketel-installatieruimte:
■ Geen luchtverontreiniging door gehalogeneerde koolwaterstoffen
(deze bevinden zich bijvoorbeeld in sprays, verf, oplosmiddelen en
reinigingsproducten)
■ Geen overmatige stofvorming
Olie-/gasketel

■ Geen hoge luchtvochtigheid
■ Vorstvrij en goed geventileerd
De verwarmingsketel en de rookgas/water-warmtewisselaar mogen in
ruimtes waar luchtverontreiniging door gehalogeneerde koolwaterstoffen mogelijk is, slechts worden geplaatst als voldoende maatregelen worden genomen voor de aanvoer van schone verbrandingslucht.
Wanneer deze aanwijzingen niet worden nageleefd, vervalt de garantie.
Buitenbedrijfstelling
Om stilstandcorrosie in drukloze toestand te vermijden, moet het
oppervlak aan rookgas- en waterzijde afhankelijk van de duur van de
bedrijfsonderbreking worden geconserveerd. Men maakt onderscheid
tussen natte conservering (waarbij zuurstof moet worden vermeden)
en droge conservering (waarbij vocht moet worden vermeden).

VIESMANN
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Ontwerphandleiding (vervolg)
Kortstondige bedrijfsonderbreking (1 tot 2 dagen)
Waterzijde
Advies: Ketel op druk en temperatuur houden. Wanneer dit niet mogelijk is en moet de ketel meerdere dagen drukloos zijn, dan adviseren
wij het volgende:
om zuurstofcorrosie te vermijden, moet circa een uur vóór het afzetten
van de ketel aan het voedingswater een hoeveelheid zuurstofbindmiddel worden toegevoegd die het 2- tot 3-voudige van de normale
doseerhoeveelheid is.
Rookgaszijde
Het oppervlak moet droog worden gehouden. Sterke verontreinigingen verwijderen, aangezien deze vocht kunnen binden.

De doorsnede van de opening moet bij 50 kW nominaal vermogen
minimaal 150 cm2 bedragen. Voor elke kW nominaal vermogen meer
dan 50 kW nominaal vermogen moet de opening 2 cm2 groter zijn.
Leidingen moeten stromingstechnisch equivalent bemeten zijn. De
vereiste doorsnede mag over hoogstens 2 openingen of leidingen zijn
verdeeld.

A

Langere bedrijfsonderbreking
Waterzijde

Droge conservering bij vorstgevaar of langdurige stilstand
Ketel bij 90°C aftappen en daarna de afsluitingen aan waterzijde
openen.
De ketel volledig drogen en met droogmiddel (bijvoorbeeld silicagel)
volgens gegevens van de fabrikant vullen.
Erop letten dat het droogmiddel niet met het ketelmateriaal in aanraking komt.
Daarna de ketel weer sluiten.
Regelmatig controleren of het droogmiddel nog vocht kan opnemen.
Rookgaszijde
Het oppervlak aan rookgaszijde grondig reinigen en drogen.
Het waswater alkalisch (pH 8-9, bij ammoniak tot pH 10) houden.
Na volledige droging het oppervlak met een dunne grafiet- of laklaag
conserveren.
Het oppervlak tijdens stilstand droog houden (door toepassing van een
droogmiddel (bijvoorbeeld silicagel) of aangesloten droger met luchtcirculatie).
Meer informatie
Gedetailleerde gegevens vindt u in het bedrijfsvoorschrift Water- en
stookgaszijdige conservering of de gegevensbladen van de Duitse
VdTÜV (nummer 1465 van oktober 1978) en de Duitse VGB (nummer
R116H van 1981).
Eisen van de Duitse ontwerp-stookverordening
De stookruimte moet aan de richtlijnen van de ”brandverordening” voldoen. Bepalend zijn de desbetreffende landelijke richtlijnen en de
lokaal geldende brandverordeningen.
Verbrandingsluchtaanvoer
Voor open stookinrichtingen met een totaal nominaal vermogen van
meer dan 50 kW is de verbrandingsluchttoevoer gewaarborgd als de
stookinrichtingen in ruimten zijn opgesteld die een opening of leiding
naar de buitenlucht hebben.
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A = 150 cm² + 2

cm²
kW

• (Σ²n - 50 kW)

Σ²n = som van alle nominale vermogens in kW
Verbrandingsluchtopeningen en -leidingen mogen niet worden afgesloten of dichtgezet als niet door speciale veiligheidsinrichtingen is
gewaarborgd dat de stookinrichtingen uitsluitend bij geopende afsluiting kunnen werken. De vereiste doorsnede mag door de afsluiting of
door roosters niet worden verkleind.
Noodschakelaar
Branders, brandstoftransportinrichtingen en regelingen van de stookinrichtingen moeten met een schakelaar (noodschakelaar) buiten de
installatieruimte te allen tijde uitgeschakeld kunnen worden.
Bij de noodschakelaar moet een plaatje met de
tekst ”NOODSCHAKELAAR - VERWARMING” aanwezig zijn.
Veiligheidsvoorzieningen
In ruimtes waarin gasgestookte inrichtingen zijn opgesteld, moeten
de brandstofleidingen direct voor deze stookinrichtingen van de volgende veiligheidsinrichtingen zijn voorzien:
■ Bij een externe thermische belasting van meer dan 100 ºC moet de
brandstoftoevoer automatisch worden geblokkeerd.
■ Tot een temperatuur van 650 ºC mag in een periode van minimaal
30 min niet meer dan 30 l/h (gemeten als luchthoeveelheid) door- of
uitstromen.
Stookinrichtingen moeten van elementen van brandbaar materiaal en
vast meubilair zo ver zijn verwijderd of zodanig zijn afgeschermd dat
hier bij nominaal vermogen van de stookinrichtingen geen hogere
temperatuur dan 85 ºC kan optreden. Anders moet een afstand van
minimaal 40 cm worden aangehouden.
Scheepsverwarming
Als verwarmingsketels 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
■ Viessmann verwarmingsketels kunnen niet voor alle toepassingen
worden gebruikt.
Aarding van Vitomax ketels
Vitomax ketels hebben aan de ketelstoel links en rechts een inrichting
voor het aanbrengen van aardingsaansluitingen.
5819 427 NL
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Natte conservering als er geen vorstgevaar bestaat
De ketel wordt tot het hoogste punt met behandeld voedingswater
gevuld. Om zuurstofcorrosie te vermijden, moet volgens gegevens van
de fabrikant een zuurstofbindmiddel (bijvoorbeeld natriumsulfiet) worden toegevoegd. De concentratie van het zuurstofbindmiddel minstens een keer per maand controleren en eventueel bijvullen. Daarbij
op goede vermenging met het ketelwater letten (thermisch of mechanisch mengen).
Als bij een installatie met meerdere ketels slechts enkele ketels moeten worden geconserveerd, kunnen deze met ontzout ketelwater van
de ketels die in bedrijf zijn op circulatie en temperatuur worden gehouden.
Een volledig gevulde ketel kan ook onder een druk van 0,1 tot 0,2 bar
met stikstof (bij voorkeur stikstof 5.0) tegen corrosie worden
beschermd.

Olie-/gasketel

Ontwerphandleiding (vervolg)
Belastbare ketelafdekking
Vitomax ketels worden met een aangebouwde, belastbare ketelafdekking geleverd.

Modulair ketelbedieningsbordes
Een modulair ketelbedienplatform is optioneel leverbaar voor alle
Vitomax ketels vanaf een boogtophoogte van 2 meter. De maten kunt
u vinden in de technische bladen van de bedienplatforms.

10.2 Configuratie van de installatie
aanvoertemperaturen
Om de verdelingsverliezen te beperken, adviseren wij de warmteverdelingsinstallatie en tapwaterverwarming op maximaal 70 ºC (aanvoertemperatuur) te configureren.

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

10

Veiligheidstemperaturen
■ Toegestane aanvoertemperaturen (= veiligheidstemperaturen):
110 ºC conform EN 14394 en EN 12828
120 ºC conform EN 14394 en EN 12953
■ Geadviseerde aanvoertemperatuur:
circa 15 K onder de veiligheidstemperatuur

■ Veiligheidstemperatuurbegrenzer van de ketelcircuitregeling:
Rookgastemperatuur 110 ºC
Omstelbaar op 100 ºC/120 ºC

Keuze van het nominale vermogen
verwarmingsketel volgens de benodigde verwarming 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 van de Vitomax 300-LT, type
M343 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 verlagingperiode te verminderen, wordt gedurende
een bepaalde tijd de aanvoertemperatuur verhoogd.

Drukbehoudsystemen
Elke verwarmingswaterinstallatie moet voorzien zijn van een expansieruimte, die temperatuurafhankelijke veranderingen in het watervolume van deze installatie en de warmtegebruikende installatie moet
kunnen opnemen. Hiervoor moet een bijzonder drukexpansievat of
een bijzonder drukvat worden gebruikt. De installatie en met name het
drukexpansievat en opvangvat inclusief hun aansluitleidingen moet
zijn beschermd tegen bevriezen. Zie ook EN 12953 T6.
Gesloten installaties – bijv. met membraanexpansievaten – 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.

Pompgestuurde drukregelsystemen

5819 427 NL

In verwarmingsinstallaties met automatische en vooral pompgestuurde drukregelsystemen met geïntegreerde ontgassing, is voor
elke verwarmingsketel een membraanexpansievat voor afzonderlijke
beveiliging voorgeschreven.
Ketelvermogen
in MW
tot en met 1
tot en met 2
tot en met 5
tot en met 10

Olie-/gasketel

Membraan-drukexpansievat
Inhoud in l
140
300
800
1600

Daarmee worden de frequentie en de hoogte van de drukschommelingen verminderd. Dat draagt aanzienlijk bij tot verhoging van de
bedrijfszekerheid en levensduur van de installatie.
Bij niet-naleving kan schade aan de verwarmingsketel of andere installatiecomponenten ontstaan.
Verder moet erop worden gelet dat uitsluitend corrosietechnisch
gesloten pompgestuurde drukregelsystemen worden gebruikt, die
beschermd zijn tegen indringing van zuurstof in het CV-water. Anders
kan door zuurstofcorrosie schade in de installatie ontstaan.
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Ontwerphandleiding (vervolg)
Pompgestuurde drukregelsystemen met atmosferische ontgassing
door cyclische drukontlasting realiseren weliswaar achteraf een centrale ontluchting van de verwarmingsinstallatie, maar verwijderen
geen zuurstof in de zin van corrosiebescherming volgens VDI 2035
blad 2.

10.3 Hydraulische integratie
Verwarmingsaansluitingen
Bestaande installaties
Voordat de verwarmingsketel op een bestaande CV-installatie wordt
aangesloten, moet de CV-installatie grondig worden gespoeld om vuil
en slik te verwijderen.
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 verwarmingswaterzijde
Alle warmteverbruikers respectievelijk verwarmingscircuits moeten op
de ketelaanvoer- respectievelijk ketelretouraansluitingen worden
gerealiseerd. Geen aansluiting op aanvoer veiligheid of andere aansluitingen.
Wij adviseren in de CV-wateraanvoer- en retourleidingen afsluitorganen in te bouwen, zodat bij latere werkzaamheden aan de ketel en aan
de verwarmingscircuits niet het water uit de gehele installatie moet
worden afgetapt.

Ketelcircuit- en bijmengpompen
Vitomax ketels hebben geen pompen voor geforceerde circulatie
nodig.
Voor de ketels respectievelijk afzonderlijke gevallen waarbij een
retourtemperatuurverhoging (RLTA) nodig is heeft het gebruik van een
bijmengpomp zich bewezen. Deze wordt op circa 35% van het totale
pompdebiet ontworpen. Zie ook op pagina 8 systeempakket M148.
De bijmengpomp werkt alleen als de temperatuur lager is dan de minimum*11 retourtemperatuur. Voor afzonderlijke gevallen waarbij de
ingestelde retourtemperaturen moeten worden beveiligd, moet een
RLTA worden gebruikt.
U heeft keuze uit twee systemen:
■ RLTA met bijmengpomp
■ RLTA met ketelcircuitpomp en drieweg-mengklep

*11 Zie
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De voordelen hiervan:
■ Kleinere pomp, dat wil zeggen lagere investeringskosten
■ Geringer stroomverbruik van de pomp
■ Kortere looptijden van de bijmengpomp
■ Lagere stroomkosten
CV-pompen
CV-pompen in verwarmingsinstallaties met een nominaal vermogen
> 25 kW moeten zo zijn uitgerust of ontworpen dat de elektrische vermogensopname automatisch in minstens drie trappen wordt aangepast aan de pompbehoefte die wordt bepaald door de werking, mits
veiligheidstechnische belangen van de verwarmingsketel dat niet in
de weg staan.

5819 427 NL
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Verwarmingscircuits
Voor verwarmingscircuits met kunststofbuizen adviseren wij het
gebruik van diffusiedichte buizen om indiffunderen van zuurstof door
de buiswanden te verhinderen. In verwarmingsinstallaties met kunststofbuizen die zuurstof doorlaten (DIN 4726) moet een systeemscheiding worden aangebracht. Hiervoor leveren wij aparte warmtewisselaars.
Vloerverwarmingen en CV-circuits met een zeer grote waterinhoud
moeten ook bij lage- en zeer lagetemperatuurketels via mengkleppen
worden aangesloten en via de Vitotronic 300-K of met aparte regelingen, bijvoorbeeld Vitotronic 200-H worden geregeld.

werkingsvoorwaarden van de ketel.
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Ontwerphandleiding (vervolg)
10.4 Veiligheidstechnische uitrusting voor CV-waterketel
EN 12828 geldt voor het ontwerp van CV-installaties met veiligheidstemperaturen tot maximaal 110 ºC. Voor veiligheidstemperaturen
> 110 ºC in CV-installaties moet EN 12953 in acht worden genomen. De norm stelt veiligheidstechnische eisen aan ketels en ketelinstallaties.
Veiligheidstechnische uitrusting volgens EN 12828*12

Veiligheidstechnische uitrusting volgens EN 12953

HK
HR

HK
HV

HK

HR
SDB2

HKP
AV1
STB

HKP

AV1
STB

TR TH

HV

HK

AV1
STB

SIV

AV1
STB

TR TH

SIV
EST

SDB1 SDB2

SDB1 SDB2

WB
MA

TH

WB
MA

10

ADG

AV2 AV1

SL
E

Vereiste veiligheidsinrichtingen
ADG Gesloten expansievat*13
AV1 Afsluitklep
AV2 Afsluitklep met beveiliging tegen onverhoeds sluiten, bijvoorbeeld kapklep
E
Aftap
EST Ontlastpot
MA
Drukindicatietoestel
SDB1 Veiligheidsdrukbegrenzer maximaal
SDB2 Veiligheidsdrukbegrenzer minimaal
SIV
Veiligheidsklep
SL
Veiligheidsexpansieleiding
STB Veiligheidstemperatuurbegrenzer
TH
Thermometer
TR
Temperatuurregelaar
WB
Laagwaterniveaubeveiliging

ADG

AV2 AV1

SL
E

Overige legenda
HK Verwarmingscircuit
HKP CV-pomp
HR Verwarmingswaterretour
HV Verwarmingswateraanvoer
In de afbeelding Veiligheidstechnische uitrusting conform EN 12828
wordt de vervangingsmaatregel voor de ontlastpot met aanvullende
STB en SDB1 weergegeven.

Algemene aanwijzingen
Laagwaterniveaubeveiliging
Volgens EN 12828 moeten verwarmingsketels > 300 kW worden voorzien van een laagwaterniveaubeveiliging. Door tests moet worden
aangetoond dat bij een eventueel optredend gebrek aan water als
gevolg van lekkage aan de CV-installatie en gelijktijdige werking van
de brander, zonder bijkomende maatregelen uitschakeling van de
brander plaatsvindt voordat ontoelaatbare verwarming van de verwarmingsketel en de rookgasinstallatie intreedt.

5819 427 NL

Maximumdrukbegrenzing
Is vereist voor elke verwarmingsketel in een installatie, wanneer het
nominale vermogen van de ketel hoger is dan 300 kW.

Minimumdrukbegrenzing
Is eenmaal per installatie conform EN 12828 en eenmaal per ketel
conform EN 12953-6 verplicht.
Veiligheidsklep
Volgens EN 12828 moeten verwarmingsketel worden voorzien van
een veiligheidsklep met typegoedkeuring.
De verbindingsleiding tussen verwarmingsketel en veiligheidsklep
mag niet afsluitbaar zijn. Hierin mogen geen pompen, armaturen of
vernauwingen aanwezig zijn.

*12 Eénketelinstallatie
*13 Afbeelding

zonder ontlastpot
zonder isolatie

Olie-/gasketel
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Ontwerphandleiding (vervolg)
De veiligheidskleppen moeten bereikbaar op de verwarmingstoestel
of in onmiddellijke nabijheid in de aanvoerleiding zijn ingebouwd; en
mag geen afscheiding tussen verwarmingstoestel en veiligheidsklep
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.
Ontlastpot
Bij verwarmingsketels 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 moet zodanig zijn uitgevoerd
dat geen drukverhoging mogelijk is. De monding van de afvoerleiding
voor water moet zodanig zijn aangebracht dat uit de veiligheidsklep
ontsnappend water zonder gevaar en observeerbaar wordt afgevoerd.
Reservemaatregel ontlastpot
Deze vervangingsmaatregel geldt uitsluitend tot 300 kW; zie EN
12828, 4.6.2. Als een tweede veiligheidstemperatuurbegrenzer en een
tweede maximumdrukbegrenzer worden ingebouwd, kan afgezien
worden van de ontlastpot en de uitblaasleiding.

Keuzetabel voor veiligheidstechnisch accessoires
De volgende tabel geeft een overzicht van de vereiste regelingstechnische uitrusting voor gesloten CV-installaties.

veiligheidstemperatuur
Veiligheidstemperatuurbegrenzer STB
Temperatuurregelaar
Ketelthermometer
Drukindicatietoestel
Manometer
Vul- en monsternameklep
Veiligheidsklep
Laagwaterniveaubeveiliging
conform EN 12828 kan de laagwaterniveaubeveiliging worden vervangen door een aanvullende minimumdrukbegrenzer.
Maximumdrukbegrenzer
Minimumdrukbegrenzer
Ontlastpot
of
Volgens EN 12828 is de ontlastpot niet nodig als bovendien
een veiligheidstemperatuurbegrenzer en een veiligheidsdrukbegrenzer (maximaalpressostaat) worden ingebouwd.
Veiligheidstemperatuurbegrenzer STB
Veiligheidsdrukbegrenzer SDB (maximumdrukbegrenzer)

Installatie

Ketel

> 110 °C volgens EN 12953
–
1*15
–
1
1x aanvoer
–
1x retour

1

1

–

1

1

–

zie EN 12953

1

–
1

–
1

–
1

–
–

1
1

1

–

–

–

1

1
1
1

1
–
–

–
–
–

–
1
–

1
1
1

(1)
(1)

–
–

–
–

–
–

–
–

Opmerking
De CV-ketel moet bij werking op een veiligheidstemperatuur van meer dan > 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.

10.5 Brandstoffen
Vitomax-ketel zijn geschikt voor de verbranding van de volgende
brandstoffen:
■ Lichte huisbrandolie volgens DIN 51 603
■ Bio-Diesel conform EN 51603-6, EN 14214 (of vergelijkbaar)
■ Zware olie volgens DIN 51603 voor Vitomax 300-LW en op aanvraag
voor Vitomax 200-LW.
■ Aardgas, stadsgas en propaan volgens DVGW-Arbeitsblatt
G 260/I en II respectievelijk de lokale bepalingen.

*14 vóór

■ Biogas en rioolwaterzuiveringsgas:
De werking met biogas/zuiver gas is eventueel mogelijk. Omdat
deze gassen meestal zwavelverbindingen (waarvan de samenstelling sterk kan schommelen) en andere agressieve gassen bevatten,
gelden bijzondere bedrijfsvoorwaarden.
– Het gas moet vrij zijn van gehalogeneerde chloorkoolwaterstoffen.
– De minimale retourtemperatuur moet in alle bedrijfssituaties
boven 65 ºC liggen. Hiervoor is de montage van een effectieve
retourtemperatuurverhoging vereist.
– De verwarmingsketel moet permanent paraat worden gehouden,
nacht- of weekendverlaging is niet toegestaan.
– Omdat biogas vaak verontreinigd is, kunnen de onderhoudscycli
korter worden. De verwarmingsketel moet regelmatig worden
gereinigd en onderhouden.
Overige brandstoffen op aanvraag.

de eerste blokkering, zo mogelijk kort bij de verwarmingstoestel
TRD BosB 72h twee stuks

*15 conform
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InstallaKetel
Ketel
≤ 300 kW
> 300 kW
tie*14
≤ 110 °C volgens EN 12828
–
1
1
–
1
1

Ontwerphandleiding (vervolg)
10.6 Brander
Geschikte brander
Geschikte branders zijn olie-, gas- of combi-branders, die zijn uitgevoerd als ventilatorbranders. De combinatie van ketel en brander moet
technisch onderling worden afgestemd (emissie-eisen, vlamruimtegeometrie). De maten voor vlamkoplengte, vlambuislengte en -diameter kunt u vinden in de technische bladen van de ketels. De branders moeten voldoen aan de geldende richtlijnen en normen en zijn
gemarkeerd. Bij gebruik van andere branderconstructies (bijvoorbeeld
draaiverstuivers), zijn misschien constructieve veranderingen van de
ketel nodig.
Olieventilatorbrander
De brander moet volgens EN 267 zijn getest en gemarkeerd.
Gasventilatorbrander
De brander moet getest zijn volgens EN 676 en moet overeenkomstig
richtlijn 2009/142/EG het CE-label hebben.

Branderuitvoeringen
Wij adviseren om vanaf 2 MW uitsluitend modulerende branders te
gebruiken.
Toepassing
De verwarmingsketels werken met overdruk in de vuurhaard. Er moet
een brander worden gebruikt die geschikt is voor de betreffende weerstand aan rookgaszijde (zie gegevensblad van de betreffende verwarmingsketel).
Bij gebruik van rookgas-/water-warmtewisselaren moet rekening worden gehouden met de extra weerstanden van deze toestellen.
Dat geldt ook voor overige constructies in de rookgasleiding (bijvoorbeeld geluiddemper, rookgaskleppen), wanneer er niet reeds door het
rookgassysteem rekening mee is gehouden.
De bevestiging van de brander vindt plaats door middel van een branderplaat, die op de ketelflens wordt geschroefd.

10

Unit-brander
Naargelang keteltype en brandstof alsmede de vereiste emissiewaarden zijn passende ketel-brander-units verkrijgbaar. Zie Pakket/systemen.

Afstelling van de brander
Het grootste olie- respectievelijk gasdebiet van de brander moet zo
worden ingesteld dat het aangegeven maximale 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 Vitomax verwarmingsketel op een Vitotronic regeling werkt,
moeten de minimale vermogens worden aangehouden die in de
bedrijfsvoorwaarden worden vermeld.

3

2,
m

a ≥ 1,0 m

≥ 0,4 m

≥
3
m

Olie-/gasketel

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.

2,
2,

3

m

> 20°
≥

Vraag advies van een erkende schoorsteenleverancier.
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 graden moeten de uitmondingen
minstens 40 centimeter boven de daknok uitsteken of minstens 1
meter van het dakoppervlak verwijderd zijn.
■ Bij dakhellingen van meer dan 20 graden moeten de uitmondingen minstens 40 centimeter boven de daknok uitsteken of moet
de horizontale afstand tot het dakoppervlak minstens 2 meter en
30 centimeter bedragen.
■ Bij stookinstallaties met een totaal vermogen tot 50 kW moeten
de uitmondingen minstens 1 meter boven de bovenkanten van
ventilatieopeningen, vensters of deuren uitsteken in een straal
van 15 meter; deze straal is te vermeerderen met 2 meter per
aangevangen eenheid van 50 kW, met een maximum van 40
meter.
4. In afwijking van paragraaf 3 moet de hoogte van de uitmonding bij
stookinstallaties met een vermogen van 1 MW of meer, minstens 3
meter boven de hoogste kant van de daknok liggen, en minstens
10 meter boven de grond.
Bij een dakhelling van minder dan 20 graden moet de hoogte van
de uitmonding worden gerelateerd aan een fictieve daknok waarvan
de hoogte op basis van een dakhelling van 20 graden moet worden
berekend.

≥
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10.7 Rookgasgeleiding

x < 1,5 m
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a ≥ 1,0 m

0m

≥ 1,

0m

≥ 1,

≥ 0,4 m

Ontwerphandleiding (vervolg)

≥ 1,

0m

≤ 20°

x < 1,5 m

Indien x < 1,5 m, dan a ≥ 1,0 m

Dimensionering van de rookgasinstallatie volgens EN 13384.
De bepaling van de doorsnede van de rookgasinstallatie is basis en
voorwaarde voor een probleemloze werking van elke rookgasinstallatie.
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.

10.8 Geluidsisolatie
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 rookgasinstallatie, evenals luchttoevoer- en luchtafvoeropeningen naar andere ruimtes en naar buiten geleid.

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.

Luchtgeluiddemping
Moderne branders beschikken vaak over geluidsisolerende kappen
respectievelijk 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 gewoonlijk 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.
Geluiddempers voor rookgas zijn meestal alleen bij hoge eisen van
geluidisolatie vereist. Op basis van de complexiteit bij het ontstaan en
de voortplanting van vlamgeluid, de samenwerking van brander, verwarmingsketel en rookgasinstallatie evenals de werkwijze (rookgasinstallatie met overdruk of onderdruk) is zeer moeilijk voorspelbaar of
een geluiddemper voor de rookgassen nodig is.

Voor de beoordeling van de geluidsemissie in de buurt moet daarom
bij de monding van de rookgasinstallatie het geluidsniveau worden
gemeten. Als eventueel geluiddemping van de rookgassen nodig is,
moet hiermee al tijdens het ontwerp rekening mee worden gehouden.
Belangrijk hierbij is dat achter de ketel voorzien wordt in voldoende
ruimte voor de geluiddemper. De weerstand van de geluiddemper voor
rookgas is nodig voor de berekening van de rookgasinstallatie volgens
EN 13384, wanneer er niet reeds bij het ontwerp van de brander rekening mee is gehouden.
Geluidsemissies
Het geluidsniveau van een vlam is in het laagfrequente bereik tussen
100 en 500 Hz het hoogst. Uit ervaring blijkt dat de emissiewaarden
in dit frequentiebereik tussen 100 en 115 dB (A) liggen. De schommelingen hangen af van verschillende brandersystemen, rookgassysteemaansluitingen, brandstoffen en andere invloeden. Bij speciale
eisen aan de geluidsemissies wordt geadviseerd een dummygedeelte
in het rookgaskanaal te monteren. De lengte van het dummygedeelte
moet overeenkomen met de inbouwlengte van de rookgasdemper.
5819 427 NL
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Contactgeluidsisolatie
Geluidsabsorberende trillingsdempers onder de verwarmingsketel is
een goedkope en effectieve maatregel om trillingen te dempen. Hiervoor worden geluidisolerende trillingsdempers gebruikt.
De geluidsabsorberende trillingsdempers zijn ingesteld op het totale
bedrijfsgewicht van de ketel. Bij het gebruik van geluidsabsorberende
trillingsdempers moet voor een effen vloer 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 verwarmingsketel in de ketelaanvoer-, ketelretour-, veiligheids- en rookgasleiding worden gemonteerd. Wanneer steunen of ophangingen worden gebruikt, moeten
deze eveneens geluidstechnisch van het gebouw worden gescheiden.
Gedetailleerde aanwijzingen voor de vermindering van geluidsemissie
van stookinrichtingen in CV-installaties 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 Vitomax ketels afgestemde accessoires
voor de geluidsisolatie.

10.9 Eisen en richtwaarden voor de waterkwaliteit
De levensduur van elke 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 schade als gevolg
van corrosie en ketelsteen.

Hierna zijn de belangrijke eisen aan de waterkwaliteit samengevat.
Voor de vulling kan bij Viesmann een chemische waterbehandeling
worden besteld.

Verwarmingsinstallaties met voorgeschreven bedrijfstemperaturen tot 100 ºC (VDI 2035)
Het voor CV-installaties gebruikte water moet voldoen aan de chemische waarden van de tapwaterverordening. Indien bronwater of soortgelijk water wordt gebruikt, moet de geschiktheid vóór het vullen
gecontroleerd worden.
Er moet worden vermeden dat zich te veel ketelsteen (calciumcarbonaat) op de verwarmingsoppervlakken afzet. Voor CV-installaties met
bedrijfstemperaturen tot 100 °C geldt de VDI-richtlijn 2035 blad
1 ”Voorkomen van schade in warmwater-CV-installaties - ketelsteenvorming in tapwater- en warmwater-CV-installaties” met de volgende
richtwaarden. Meer technische gegevens vindt u in de toelichting van
de VDI-richtlijn 2035.
Totale stookcapaciteit in kW
Som aardalkaliën mol/m3
Totale hardheid in °dH

> 600
< 0,02
< 0,11

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

Bedrijfsinstructies:
■ de inbedrijfstelling van een installatie moet trapsgewijs, beginnend
met het laagste vermogen van de ketel, bij een hoog CV-waterdebiet
plaatsvinden. Daarmee wordt plaatselijke concentratie van kalkafzetting op het stookoppervlak van de verwarmingsketel vermeden.
■ Bij uitbreidings- en reparatiewerkzaamheden moeten alleen de
absoluut noodzakelijke netdelen afgetapt worden.
■ Als aan de waterzijde maatregelen nodig zijn, moet de inbedrijfstelling al bij de eerste vulling van de verwarmingsinstallatie met behandeld water plaatsvinden. Dat geldt ook voor elke nieuwe vulling bijvoorbeeld na reparaties of uitbreiding van de installatie en voor al
het toegevoegde water.
■ Filter, vuilvanger of andere reinigings- of afscheidingsinrichtingen in
het stookwatercircuit moeten na de eerste of een nieuwe installatie
vaker, later naar behoefte afhankelijk van de waterbehandeling (bijvoorbeeld Lubron), gecontroleerd, gereinigd en gebruikt worden.
Bij het respecteren van deze aanwijzingen wordt de vorming van kalkafzettingen op de verwarmingsoppervlakken geminimaliseerd.
Als de VDI-richtlijn 2035 niet wordt gerespecteerd en schade aan de
stookwater-generator ontstaan, is een beperking van de levensduur
van de ingebouwde CV-apparaten in de meeste gevallen al ingetreden. Het verwijderen van de kalkafzettingen kan een optie zijn voor
het herstel van de juiste werking. Deze maatregel moet door de
Viessmann Industrieservice of een deskundig bedrijf uitgevoerd worden. De verwarmingsinstallatie dient vóór de hernieuwde inbedrijfstelling op schade te worden onderzocht. Om te voorkomen dat er
opnieuw overmatig kalksteen wordt gevormd, dienen de foutieve
bedrijfsparameters absoluut te worden gecorrigeerd.
De garantie komt te vervallen wanneer VDI 2035 en EN 12953 niet
worden nageleefd.

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.
■ Voor het vastleggen van de hoeveelheid vulwater en toegevoegd
water moet een watermeter worden ingebouwd. De toegevoegde
waterhoeveelheden en de waterhardheid moeten in de servicehandleidingen van de verwarmingsketel worden genoteerd.

Olie-/gasketel

VIESMANN

33

10
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CV-installaties met toegelaten aanvoertemperaturen boven 100 ºC (VdTÜV MB 1466)
Werking op zoutarm circulatiewater
Als vul en bijvulwater komt mag uitsluitend zoutarm water worden
gebruikt.

Elektrisch geleidingsvermogen bij 25 ºC
Algemene eisen
- pH-waarde bij 25 ºC
- pH-waarde volgens tapwaterverordening/verordening tapwaterbehandeling
Zuurstofgehalte (O2)
Waarden bij continuwerking kunnen aanzienlijk lager zijn. Als geschikte, anorganische
corrosieremmers worden gebruikt, kan de zuurstofconcentratie in het circulatiewater
maximaal 0,1 mg/l bedragen.
Aardalkaliën (Ca + Mg)
- Fosfaat (PO4)
- Fosfaat volgens tapwaterverordening/verordening tapwaterbehandeling
- Fosfaat voor warmwaterketels 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.

μS/cm

mg/l

mmol/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Zoutarm
Zouthoudend
10 tot 30
> 30 tot 100
> 100 tot 1500
zuiver, zonder sedimenten
9 - 10
9 - 10,5
9 - 10,5
≤ 9,5
< 0,1
< 0,05
< 0,02

<5
< 2,5
–

< 0,02
< 10
≤7
<5
–

< 15
< 15
< 10

Gebruik van antivriesmiddelen in ketels
Viessmann-ketels zijn ontworpen en gebouwd voor gebruik met water
als warmtedrager. Om de ketelinstallaties te beschermen tegen vorst,
kan het nodig zijn het ketel- of circuitwater te voorzien van een antivriesmiddel.
Hierbij moet u op het volgende letten:
■ De eigenschappen van antivriesmiddelen en water verschillen sterk.
■ Het kookpunt van puur antivriesmiddel op basis van glycol bedraag
ca. 170 °C.
■ De temperatuurstabiliteit van het antivriesmiddel moet voldoende
zijn voor de toepassing.
■ Controleer de verdraagzaamheid met het materiaal van de pakkingen. Bij het gebruik van andere pakkingmaterialen moet hiermee
rekening houden worden bij het ontwerpen van de installatie.
■ Speciaal voor verwarmingsinstallaties ontwikkelde antivriesmiddelen bevatten naast glycol nog inhibitoren en depressoren als corrosiebestrijders. In ieder geval moet u bij het gebruik van antivriesmiddelen de gegevens van de fabrikant over de minimale en maximale concentraties in acht nemen.
■ In een mengsel van water en antivries verandert de specifieke warmtecapaciteit van de warmtedrager. Met dit gegeven moet rekening
worden gehouden bij de keuze van zowel de ketel als de installatieonderdelen, zoals bijv. warmtewisselaar en pompen. De betreffende
waarden voor de specifieke warmtecapaciteit kunnen bij de fabrikant
van het antivriesmiddel worden opgevraagd. 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 verzinkte warmtewisselaars, reservoirs of buizen aan de primaire zijde, omdat zink kan
oplossen in mengsels van glycol en water.

Vanwege de uiteenlopende stofwaarden van glycol en water kan het vermogen van de ketel afnemen. Hieronder laten we een voorbeeld zien
voor de berekening van het gewijzigde vermogen bij gebruik van antivriesmiddelen.
Gezocht

maximaal ketelvermogen bij gebruik van antivriesmiddelen

QK glycol

Bekend

Ketelvermogen
Antivries
spec. warmtecapaciteit
Mengverhouding Tyfocor/water

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

Berekening:
2000 kW kg K•3600s
4,187 kWs•20K •1h

µ=

²
c • Δt
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Werking op zouthoudend water
Als vulwater of toegevoegd water moet zoveel mogelijk water met een
laag zoutgehalte worden gebruikt dat van aardalkaliën is ontdaan (onthard).

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

kg
• 3,78
h

kJ
h

• 20K •

1h
3600s

²K glycol = 1,8 MW
Resultaat:
Bij gebruik van 40% van het hierboven genoemde antivriesmiddel in het verwarmingsnetwerk wordt het ketelvermogen met 10% verlaagd.
De specifieke warmtecapaciteit is afhankelijk van de mengverhouding en de temperatuur,daarom moet er een individuele configuratie worden
uitgevoerd.

Vermijding van schade door corrosie aan waterzijde
De corrosiebestendigheid van de in verwarmingsinstallaties en verwarmingstoestellen gebruikte ijzerlegeringen aan de verwarmingswaterzijde berust op de afwezigheid van zuurstof in het verwarmingswater.
De zuurstof die bij de eerste en latere vullingen met het water in de
verwarmingsinstallatie terechtkomt, reageert met de materialen van
de installatie zonder schade te veroorzaken.
De karakteristieke zwarte kleur van het water na enige bedrijfstijd geeft
aan dat er geen vrije zuurstof meer aanwezig is.
De technische regels, in het bijzonder VDI-richtlijn 2035-2 adviseren
daarom CV-installaties zo te dimensioneren en te gebruiken dat de
constante toevoer van zuurstof in het CV-water niet mogelijk is.
Mogelijke toevoer van zuurstof tijdens bedrijf:
■ Via doorstroomde open expansievaten
■ Door onderdruk in de installatie
■ Via gasdoorlatende onderdelen
Gesloten installaties – bijv. met membraan-expansievaten – 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 zuurstofdoorlatende onderdelen, bijvoorbeeld nietdiffusiedichte kunststofleidingen in vloerverwarmingen, moet vermeden worden. Als deze toch worden gebruikt, moet een systeemscheiding worden aangebracht. Deze moet het door de kunststof buizen
stromende water door een warmtewisselaar van corrosiebestendig
materiaal van de andere verwarmingscircuits – bijv. van de verwarmingsketel – worden gescheiden.

Bij een corrosietechnisch gesloten warmwater-verwarmingsinstallatie
die aan bovengenoemde punten voldoet, zijn geen extra beschermende corrosiemaatregelen nodig.
Als het gevaar toch bestaat dat zuurstof binnendringt, kunnen extra
beschermende maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld door toevoegen van een zuurstofbindmiddel als natriumsulfiet (5 - 10 mg/l/
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 CV-installatie zijn gemaakt.
Voor vragen over de waterbehandeling adviseren wij u contact op te
nemen met de Viessmann Industrieservice of een gespecialiseerde
firma.
Meer gedetailleerde informatie kunt u in de VDI-richtlijn 2035-2 en
EN 14868 vinden.

10.10 Rookgas/water-warmtewisselaar
Naschakeling van een rookgas/water-warmtewisselaar voor rendementsverhoging
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Het naschakelen van een rookgas/water-warmtewisselaar bij een verwarmingsketel geeft 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 11%.
■ Bij werking op olie wordt op basis van het geringere watergehalte en
de lage dauwpunttemperatuur ten opzichte van gas een rendementsverhoging van maximaal 6% bereikt.

De rookgas/water-warmtewisselaar is zo ontworpen dat deze ook op
een bestaande installatie kan worden aangesloten.
Door er een rookgas/water-warmtewisselaar Vitotrans 100/200-LW
achter te plaatsen, kunnen de rendementen (ketel en warmtewisselaar) navenant met maximaal 2,5% bij de Vitotrans 100-LW en 4%
bij de Vitotrans 200-LW worden verhoogd.

Energiebesparing door gebruik van rookgas/water-warmtewisselaar
Voor Vitomax ketels worden verschillende rookgas/water-warmtewisselaars aangeboden. Zie pagina 15.

Olie-/gasketel

VIESMANN

35

10

Ontwerphandleiding (vervolg)
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 door het ontwerp van de installatie
bepaald en nemen bij de Vitomax 300–LT, M343 met stijgende buitentemperatuur af. Voor CV-systemen met ontwerptemperaturen van
75/60 ºC en 40/30 ºC is het verloop van de retourtemperatuur in relatie
tot de buitentemperatuur in het diagram op pagina 35 weergegeven.
Ontwerptemperatuur CV-systeem
90/70 ºC
75/60 ºC
60/50 ºC

Rendementsverhoging
door Vitotrans 300 met Vitomax 200-LW en Vitomax 300-LT
6,0%
9,0%
10,0%

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

Rendementsverhoging
door Vitotrans 300 voor Vitomax 100-LW
7,0%
10,0%
11,0%

Voorbeeld:
Rendement Vitomax M343 = 96%
Rendementsverhoging Vitotrans 300 bij 75/60 ºC = 9% geeft een totaal
rendement van de HR-eenheid van 96% + 9% = 105%.

80
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+15 +10
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Buitentemperatuur in °C

-5

-10

-15

A Aanvoertemperatuur bij CV-systeem 75/60 ºC
B Retourtemperatuur bij CV-systeem 75/60 ºC

C Aanvoertemperatuur bij CV-systeem 40/30 ºC
D Retourtemperatuur bij CV-systeem 40/30 ºC

Berekening van de mogelijke energiebesparing (BE)
■ Jaarlijkse verwarmingscapaciteit Qa van een ketelinstallatie met
²k = 460 kW en 1650 uur max. capaciteit (ba) per jaar:
Qa = ba x ²k=1650 h/a x 460 kW
= 759000 kWh/a

■ Rendementsverhoging ηAWT door het naschakelen van een
Vitotrans 300 rookgas/water-warmtewisselaar. De ontwerptemperatuur van het CV-systeem dat via de warmtewisselaar werkt, is
75/60 ºC.
ηAWT = 9% (volgens tabel op pagina 36)
ηges = ηN + ηAWT = 96% + 9% = 105%

■ Jaarverbruik BN van aardgas LL (stookwaarde Hu = 8,83 kWh/m3) bij
gebruik van een laagtemperatuurketel Vitomax M343 met een normrendement ηN = 96%:
BN =

759 000 kWh/a
Qa
=
0,96 · 8,83 kWh/m³
ηN · Hu

= 89500 m³/a

Voor de berekening van de mogelijke energiebesparing BE met
Vitotrans 100/200-LW overeenkomend rendements- en capaciteitsgegevens van de ketel vervangen.
■ Jaarverbruik BB van aardgas LL (stookwaarde Hu = 8,83 kWh/m3) bij
gebruik van een Vitomax M343 met nageschakelde Vitotrans 300
rookgas/water-warmtewisselaar:
BB =

759 000 kWh/a
Qa
=
ηtot · Hu 1,05 · 8,83 kWh/m³

= 81860 m³/a

5819 427 NL
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De rendementsverhoging die door het naschakelen van een rookgas/
water-warmtewisselaar wordt bereikt, is voor verschillende temperaturen van CV-systemen in de tabel hierna 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
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■ Besparing van aardgas LL in m3/a :
BE = BN – BB = 89500 m³/a – 81860 m³/a
= 7.640 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 aanzienlijke besparingen bereikt.

■ Procentuele besparing:
7640 · 100
= 8,5%
89500

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

Als slechts een gedeeltelijk debiet via de Vitotrans 300 wordt gevoerd,
om bijvoorbeeld een CV-circuit met lage retourtemperaturen te gebruiken, moet het nominaal debiet zo worden gekozen dat de temperatuurspreiding in de Vitotrans 300 met betrekking tot het bovenste vermogen maximaal 10 K bedraagt.
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Condenswater en neutralisatie (Vitotrans 300)
Gasverwarming
Condenswater van deze installaties moet worden geneutraliseerd.
Daartoe moet u geschikte neutralisatie-installaties gebruiken. Daartoe
overleg met de verantwoordelijke autoriteiten voeren.
Oliestook
Condenswater van deze installaties moet worden geneutraliseerd.
Bovendien moet voor de neutraliseringsinstallaties voor gasgestookte
verwarmingsketels en een koolfilter worden gebruikt. Daartoe overleg
met de verantwoordelijke autoriteiten voeren.

■ Neutraliseringsysteem met optionele condensaat-hevelinstallatie en
een maximale neutraliseringcapaciteit van 70 l/h voor gasgestookte
verwarmingsketels
■ Vloeistof-neutraliseringsysteem met hevelpomp en een maximale
neutraliseringcapaciteit van 420 l/h voor olie- of gasgestookte verwarmingsketels
■ Technische gegevens van de neutraliseringinstallaties en accessoires zie gegevensblad „Accessoires voor verwarmingsketels"

Neutraliseringinstallaties
Voor de HR-eenheden bestaande uit Viessmann Vitoplex/Vitorond/
Vitomax verwarmingsketels en nageschakelde Viessmann
Vitotrans 300 rookgas-/water-warmtewisselaar zijn afgestemde neutraliseringsystemen leverbaar:

Opstelling neutralisatie-inrichting
Plaats de neutralisatie-inrichting zodanig dat de condensaataansluiting aan de ketel / rookgas/water-warmtewisselaar zich boven de toevoeraansluiting van de neutralisatie-inrichting bevindt, opdat het condensaat volledig kan weglopen.

5819 427 NL

Bij opstelling van de volledige CV-installatie op dezelfde hoogte wordt
het condensaat in de rookgas/water-warmtewisselaar of de rookgasinstallatie tot op de hoogte van de toevoeraansluiting van de neutralisatie-inrichting opgestuwd.
Als het condensaat volledig wegloopt, moet de neutralisatie-inrichting
dieper worden opgesteld.

Olie-/gasketel
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11.1 Overzicht ketelcircuitregelingen en schakelkasten
Opmerking
Toewijzing aan de verwarmingsketels, zie prijslijst.

Eénketelinstallaties
Vitotronic 100, type GC1B
Digitale ketelcircuitregeling:
■ Voor constante ketelwatertemperatuur.
of
weersafhankelijke werking in combinatie met een schakelkast
Vitocontrol en ingebouwde CV-circuitregeling Vitotronic 200-H.
of
Voor weersafhankelijke werking in combinatie met externe regeling.
■ Voor tweetraps of modulerende branders.
■ Met boilertemperatuurregeling.
■ Regeling van een boilerlaadsysteem met menggroep mogelijk
(alleen als alternatief voor de regeling van een constante retourtemperatuurverhoging met geregelde drieweg-mengklep).
■ Met beschermende functies voor de ketel afhankelijk van uitvoering.
■ Met geïntegreerd diagnosesysteem en overige functies.
■ Communicatie mogelijk via LON (communicatiemodule LON moet
apart worden besteld).

Vitotronic 200, type GW1B
Weersafhankelijke, digitale ketelcircuitregeling:
■ Voor installaties met één ketel.
■ Voor tweetraps of modulerende branders.
■ Bedieningseenheid met leesbare tekst en met afbeeldingen.
■ Met boilertemperatuurregeling.
■ Regeling van een boilerlaadsysteem met menggroep mogelijk
(alleen als alternatief voor de regeling van een constante retourtemperatuurverhoging met geregelde drieweg-mengklep).
■ Met beschermende functies voor de ketel afhankelijk van uitvoering.
■ Met geïntegreerd diagnosesysteem en overige functies.
■ Communicatie mogelijk via LON (communicatiemodule LON moet
apart worden besteld).

Meerketelinstallaties
Opmerking
Elke verwarmingsketel van een meerketelinstallatie moet uitgerust zijn
met een Vitotronic 100 (type GC1B). De Vitotronic 300-K (type MW1B)
wordt bij elke verwarmingsketel geleverd (zie prijslijst) en moet afzonderlijk worden gemonteerd.
In de Vitotronic 100 moet de communicatiemodule LON worden ingebouwd. Zie prijslijst.
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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Vitotronic 100, type GC1B
Digitale ketelcircuitregeling:
■ Voor elke CV-ketel van een meerketelinstallatie met Viessmann
cascaderegeling Vitotronic 300-K, (wordt bij een CV-ketel geleverd).
of
■ Voor iedere CV-ketel een meerketelinstallatie met schakelkast
Vitocontrol en ingebouwde weersafhankelijke cascaderegeling
Vitotronic 300-K.
of
■ Voor iedere CV-ketel een meerketelinstallatie met externe weersafhankelijke cascaderegeling met boilertemperatuurregeling.
■ Voor tweetraps of modulerende branders.
■ Met beschermende functies voor de ketel afhankelijk van uitvoering.
■ Met geïntegreerd diagnosesysteem en overige functies.
■ Communicatie mogelijk via LON (communicatiemodule LON wordt
meegeleverd).

Vitotronic 300-K
M

M

Vitotronic 300-K, type MW1B
Weersafhankelijke, digitale cascade- en CV-circuitregeling:
■ Voor installatie met meerdere ketels
■ Met ketelvolgstrategie.
■ Voor maximaal twee CV-circuits met mengklep (via LON kunnen nog
eens 32 CV-circuitregelingen Vitotronic 200-H worden aangesloten).
Voor elk CV-circuit met mengklep is een uitbreidingsset nodig.
■ In combinatie met Vitotronic 100, type GC1B:
Voor tweetraps of modulerende branders.
■ Met boilertemperatuurregeling
of
Regeling van een boilerlaadsysteem met menggroep (alleen als
alternatief voor de regeling van een constante retourtemperatuurverhoging met geregelde drieweg-mengklep mogelijk).
■ Met beschermende functies voor de ketel afhankelijk van uitvoering
installatie.
■ Met geïntegreerd diagnosesysteem en overige functies.
■ Bedieningseenheid met leesbare tekst en met afbeeldingen.
■ Communicatie mogelijk via LON (communicatiemodule LON en
afsluitweerstanden behoren tot leveringsomvang)

Vitotronic 300-K
M

M

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
B
G

-10

-15

A Instelmogelijkheden van de veiligheidstemperatuurbegrenzer
van de Vitotronic ketelcircuitregeling (toestand bij levering
110 ºC)
B Instelmogelijkheden van de temperatuurregelaar van de
Vitotronic ketelcircuitregeling (toestand bij levering 95 ºC)
C Laagste ketelwatertemperatuur (zie bedrijfsvoorwaarden
pagina 6 tot 14)
D Brander inschakelpunten
E Brander uitschakelpunten
F Ingestelde stooklijn
G Ingestelde maximale ketelwatertemperatuur

-20
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11.2 Componenten bij levering
Toewijzing bij de regelingstypes
Vitotronic
Type
Componenten
Keteltemperatuursensor
Boilertemperatuursensor
Buitentemperatuursensor
Klemtemperatuursensor (zie accessoires)
Communicatiemodule LON (zie accessoires)

100
GC1B

200
GW1B

x

x
x
x

300-K
MW1B

x
x
x
x

x

Opmerking
voor Vitotronic 100 GC1B alleen bij meerketelinstallaties
LON-verbindingskabel (zie accessoires)
Afsluitweerstand (zie accessoires)

x

x
x

Keteltemperatuursensor
Sensortype

Viessmann NTC 10 kΩ, bij
25 °C

Toegestane omgevingstemperatuur
– tijdens werking
– bij opslag en transport

0 tot +130°C
−20 tot +70 °C

11

Technische gegevens
Kabellengte
Beschermingsgraad

3,7 m, stekkerklaar
IP 32 conform EN 60529, door
opbouw/inbouw te garanderen

Boilertemperatuursensor

Technische gegevens
Kabellengte
Beschermingsgraad

Sensortype
Toegestane omgevingstemperatuur
– tijdens werking
– bij opslag en transport

5,8 m, stekkerklaar
IP 32 conform EN 60529, te
waarborgen door opbouw/inbouw
Viessmann NTC 10 kΩ, bij
25 °C
0 tot +90 °C
–20 tot +70 °C

Keteltemperatuursensor

80

Montageplaats:
■ Noordelijke of noordwestelijke wand van het gebouw
■ 2 tot 2,5 m boven de grond, bij meerdere etages ongeveer op de
bovenste helft van de tweede etage
Aansluiting:
■ 2-aderige kabel, kabellengte maximaal 35 m bij een kabeldiameter
van 1,5 mm2 koper.
■ Kabel mag niet samen met 230/400-V-kabels aangelegd worden
66
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Technische gegevens
Veiligheidsklasse

Sensortype

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

Toegestane omgevingstemperatuur bij
werking, opslag en transport
−40 tot +70 °C

11.3 Vitotronic 100, type GC1B, bestelnr. 7498 901
Technische aanwijzingen
Opbouw
De regeling bestaat uit basistoestel, elektronicamodules en bedieningseenheid.
Basistoestel:
■ Netschakelaar
■ TÜV-toets
■ Service-testschakelaar
■ Optolink-laptoppoort
■ Temperatuurregelaar
TR 1168
of
TR 1107
■ Veiligheidstemperatuurbegrenzer
STB 1169
of
STB 115408
■ Zekeringen
■ Werkings- en storingsindicatie
■ Stekkeraansluitruimte:
– Aansluiting externe apparaten via systeemstekker
– Aansluiting van draaistroomverbruikers via extra vermogensrelais
Bedieningseenheid
■ Eenvoudige bediening door display met grote letters en contrastrijke
afbeelding.
■ Menusturing door pictogrammen.
■ Bedieningstoetsen:
– Navigatie
– Bevestiging
– Instellingen/menu
■ Instellingen:
– Ketelwatertemperatuur
– Coderingen
– Actorentests
– Testfunctie
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Alleen in combinatie met installaties met één ketel:
– Tapwatertemperatuur
– Werkingsprogramma
■ Indicaties:
– Ketelwatertemperatuur
– Tapwatertemperatuur (alleen in de installatie met één ketel)
– Bedrijfsgegevens
– Diagnosegegevens
– Onderhouds- en storingsmeldingen
Functies
■ Regeling van de ketelwatertemperatuur (= installatie-aanvoertemperatuur) op de ingestelde waarde.
■ Elektronische maximumbegrenzing van de ketelwatertemperatuur.
■ Pompblokkeerbeveiliging.
■ Geïntegreerd diagnosesysteem.
■ Rookgastemperatuurbewaking in combinatie met rookgastemperatuursensor.
■ Onderhoudsindicatie.

Olie-/gasketel

■ Aansluiting externe storingsmeldinrichting mogelijk.
■ Met beschermende functies voor de ketel afhankelijk van uitvoering
ketel/installatie:
– Opstartschakeling Therm-Control
– Debietvermindering van de erachter geplaatste CV-circuits
– 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)
Eénketelinstallaties:
■ Adaptieve boilertemperatuurregeling met voorrangsschakeling (CVpomp uit).
■ Extra functie voor de tapwateropwarming (kort opwarmen naar een
hogere temperatuur).
■ Regeling van de tapwateropwarming 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-weg-mengklep).
■ Functies via externe contacten:
– Extern opvragen met minimuminstelwaarde voor de ketelwatertemperatuur
– Extern omschakelen van getrapte/modulerende brander
■ Extra functies of uitbreiding EA1 (accessoires):
– Extra aanvraag door invoer van een gewenste ketelwatertemperatuur via een 0-10 V-ingang
– Drie digitale ingangen voor volgende functies:
Extern blokkeren
Extern blokkeren met storingsmelding
Storingsmelding
■ Extra functies via uitbreiding AM1 (accessoires):
– Aansturing van maximaal twee circulatiepompen, indien uitgang
sÖ aan de regeling reeds is toegewezen:
Circulatiepomp voor rookgas/water-warmtewisselaar
Circulatiepomp voor neutraliseringsinrichting
Meerketelinstallaties met cascaderegeling Vitotronic 300-K:
■ Functies via externe contacten:
– Extern blokkeren
– Externe ketel in de ketelvolgorde als laatste inschakelen
– Extern omschakelen van getrapte/modulerende brander
■ Extra functies via uitbreiding AM1 (accessoires):
– Aansturing van maximaal twee circulatiepompen, indien uitgang
sÖ aan de regeling reeds is toegewezen:
Circulatiepomp voor rookgas/water-warmtewisselaar
Circulatiepomp voor neutraliseringsinrichting
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Meerketelinstallaties met regeling van derden:
■ Functies via externe contacten:
– Ketelvrijgave/smoorklepsturing
– Externe aanvraag eerste brandertrap
– Externe aanvraag tweede brandertrap
– Extern omschakelen van getrapte/modulerende brander
■ Extra functies of uitbreiding EA1 (accessoires):
– Extra aanvraag door invoer van een gewenste ketelwatertemperatuur en ketelvrijgave via een 0-10 V-ingang
Opmerking
Op iedere Vitotronic 100 moet een uitbreiding EA1 worden aangesloten.
■ Extra functies via uitbreiding AM1 (accessoires):
– Aansturing van maximaal twee circulatiepompen, indien uitgang
sÖ aan de regeling reeds is toegewezen:
Circulatiepomp voor rookgas/water-warmtewisselaar
Circulatiepomp voor neutraliseringsinrichting

Ketelcodeerstekker
Voor aanpassing aan de CV-ketel (meegeleverd met de CV-ketel).
Instelling van de werkingsprogramma's
Bij alle werkingsprogramma's is de vorstbeveiliging van de CV-ketel
en de warmwaterboiler actief.
De volgende werkingsprogramma's kunnen worden ingesteld:
■ Eénketelinstallaties:
– Verwarmen en warm water
– Uitsluitend warm water
– Uitschakelwerking
■ Meerketelinstallaties:
– Verwarmen
– Uitschakelwerking

Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale frequentie
Nominale stroomsterkte
Opgenomen vermogen
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad

Werking
Toegestane omgevingstemperatuur
– tijdens werking

– bij opslag en transport
Nominale belasting van de relaisuitgangen
Primaire pomp boilerlaadsysteem
sÖ
(alleen in éénketelinstallaties)
of
Circulatiepomp rookgas/waterwarmtewisselaar
of
Schakeluitgang
Circulatiepomp voor de boileropwarsA
ming
Bijmengpomp/Ketelcircuitpomp
sL
gÖA Algemene storingsmelding
Smoorklep
gS
of
Motor 3-weg-mengklep continue retourtemperatuurverhoging
of
Motor 3-weg-mengklep voor het boilerlaadsysteem
Totaal
fA
Brander
lÖ
Brander, 2-traps
lÖ
Brander, modulerend

230 V~
50 Hz
2 x 6 A~
10 W
I
IP 20 D volgens NENEN 60529
door opbouw/inbouw te
waarborgen
Type 1B volgens
EN 60 730-1
0 tot +40 °C
Gebruik in woningen en
verwarmde ruimtes
(normale omgevingsvoorwaarden)
−20 tot +65 °C

4(2) A, 230 V~
4(2) A, 230 V~
4(2) A, 230 V~
4(2) A, 230 V~

0,2 (0,1) A, 230 V~
max. 6 A, 230 V~
6(3) A, 230 V~
1 (0,5) A, 230 V~
0,2 (0,1) A, 230 V~

Zomerwerking (alleen in éénketelinstallaties)
(”Alleen warmwater”)

Toestand bij levering
■ Regeling met ingebouwde bedieningseenheid
■ Keteltemperatuursensor
■ 1 zak met technische documentatie
■ Alleen in combinatie met installaties met meer ketels:
communicatiemodule LON en een verbindingskabel (7 m lang) voor
de gegevensuitwisseling van de regelingen
CV-installatie met warmwaterboiler
Alleen in combinatie met installaties met één ketel afzonderlijk te
bestellen:

■ Voor de boilertemperatuurregeling boilertemperatuursensor en boilerlaadpomp met terugslagklep
of
■ Boilerlaadsysteem HydroTap met menggroep en boilertemperatuursensor
Communicatie
Om communicatie met andere regelingen mogelijk te maken,
bijvoorbeeld met Vitotronic200-H, is de communicatiemodule LON
(accessoire) vereist.
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Regelkarakteristiek
■ P-gedrag met tweepuntsuitgang bij werking met getrapte brander
PI-gedrag met driepuntsuitgang bij modulerende branders, indien
aanwezig
■ Temperatuurregelaar voor het begrenzen van de ketelwatertemperatuur:
95 °C, om te zetten in 100, 110 °C
■ Instelling van de veiligheidstemperatuurbegrenzer:
110 °C, om te zetten in 100 °C
■ Maximumbegrenzing van de ketelwatertemperatuur:
20 tot maximaal 127 °C (laagste schakelpunt afhankelijk van de CVketel/ketelcodeerstekker)
■ Instelbereik van de gewenste tapwatertemperatuur:
10 tot 60 °C, om te zetten in 10 tot 95 °C

De brander wordt alleen ingeschakeld als de warmwaterboiler moet
worden verwarmd (geschakeld door de boilertemperatuurregeling).
De voor de betreffende CV-ketel benodigde minimale ketelwatertemperatuur wordt aangehouden.
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11.4 Vitotronic 200, type GW1B, bestelnr. 7498 902
Technische aanwijzingen
Opbouw
De regeling bestaat uit basistoestel, elektronicamodules en bedieningseenheid.
Basistoestel:
■ Netschakelaar
■ TÜV-toets
■ Service-testschakelaar
■ Optolink-laptoppoort
■ Temperatuurregelaar
TR 1168
of
TR 1107
■ Veiligheidstemperatuurbegrenzer
STB 1169
of
STB 115408
■ Zekeringen
■ Werkings- en storingsindicatie
■ Stekkeraansluitruimte:
– Aansluiting externe apparaten via systeemstekker
– Aansluiting van draaistroomverbruikers via extra vermogensrelais
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Bedieningseenheid
■ Eenvoudige bediening:
– Grafisch display met weergave in volledige tekst
– Grote letters en contrastrijke zwart/wit-weergave
– Relevante helpteksten
■ Bedieningstoetsen:
– Navigatie
– Bevestiging
– Hulp en aanvullende informatie
– Menu
■ Instellingen:
– Ruimtetemperatuur-instelwaarden
– Tapwatertemperatuur
– Werkingsprogramma
– Tijdprogramma's voor ruimteverwarming, tapwateropwarming en
circulatiepomp
– Spaarwerking
– Partywerking
– Vakantieprogramma
– Stooklijnen
– Coderingen
– Actorentests

Olie-/gasketel

■ Indicaties:
– Ketelwatertemperatuur
– Tapwatertemperatuur
– Bedrijfsgegevens
– Diagnosegegevens
– 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

11

Functies
■ Weersafhankelijke regeling van de ketelwatertemperatuur (= installatieaanvoertemperatuur).
■ Elektronische maximum- en minimumbegrenzing van de aanvoertemperatuur.
■ Van de behoefte afhankelijke CV-circuitpompen- en branderuitschakeling (niet bij branders op CV-ketels met onderste begrenzing van
de ketelwatertemperatuur).
■ Instelling van een variabele stookgrens.
■ Pompblokkeerbeveiliging.
■ Geïntegreerd diagnosesysteem.
■ Rookgastemperatuurbewaking in combinatie met rookgastemperatuursensor.
■ Onderhoudsindicatie.
■ Adaptieve boilertemperatuurregeling met voorrangsschakeling (CVpomp uit).
■ Extra functie voor de tapwateropwarming (kort opwarmen naar een
hogere temperatuur).
■ Regeling van de tapwateropwarming 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-weg-mengklep).
■ Aansluiting externe storingsmeldinrichting mogelijk.
■ Met beschermende functie voor de ketel afhankelijk van uitvoering:
– Opstartschakeling Therm-Control
– Debietvermindering van de erachter geplaatste CV-circuits
– 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)
■ Functies via externe contacten:
– Externe omschakeling werkingsprogramma
– Extern blokkeren
– Extern opvragen met minimuminstelwaarde voor de ketelwatertemperatuur
– Extern omschakelen van getrapte/modulerende brander
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Vorstbeschermingsfunctie
■ De vorstbeschermingsfunctie wordt ingeschakeld als de buitentemperatuur tot onder circa +1 °C daalt; dat wil zeggen de CV-pomp
wordt ingeschakeld en het ketelwater op een laagste temperatuur
gehouden (zie hoofdstuk ”Bedrijfsvoorwaarden met Vitotronic ketelcircuitregelingen”).
■ ”Uitschakelmodus”:
Bij een hogere buitentemperatuur dan circa +3 °C wordt de vorstbeschermingsfunctie uitgeschakeld; dat wil zeggen de CV-pomp en
brander worden uitgeschakeld.
■ ”Verwarmen en warm water”
De vorstbeschermingsfunctie wordt ingeschakeld wanneer de buitentemperatuur lager is dan circa +3 °C. Dat wil zeggen, de CVpomp wordt uitgeschakeld en de laagste ketelwatertemperatuur die
voor de betreffende verwarmingsketel nodig is, wordt aangehouden
(zie hoofdstuk ”Bedrijfsvoorwaarden met Vitotronic-ketelcircuitregelingen”).

Volgens EN 12831 wordt voldaan aan de eisen voor de berekening
van de stooklast. Voor vermindering van het opwarmvermogen wordt
bij lage buitentemperaturen de verlaagde ruimtetemperatuur verhoogd. Om de opwarmtijd na een verlagingsperiode te verminderen,
wordt gedurende een bepaalde tijd de aanvoertemperatuur verhoogd.
Volgens de verordening voor energiebesparing moet per ruimte temperatuurregeling, bijv. met thermostaatkranen plaatsvinden.

Zomerwerking
(”Alleen warmwater”)
De brander wordt alleen ingeschakeld als de warmwaterboiler moet
worden verwarmd (geschakeld door de boilertemperatuurregeling).
De voor de betreffende CV-ketel benodigde minimale ketelwatertemperatuur wordt aangehouden.

Schakelklok
Digitale schakelklok (in de bedieningseenheid geïntegreerd)
■ Dag- en weekprogramma, jaarkalender
■ Automatische omschakeling zomer-/wintertijd
■ Automatische functie voor tapwaterverwarming en tapwatercirculatiepomp
■ Tijd, weekdag en standaard schakeltijden voor de ruimteverwarming, de tapwaterverwarming en de tapwatercirculatiepomp zijn in
de fabriek ingesteld
■ Schakeltijden individueel programmeerbaar, maximaal vier periodes
per dag
Kortste schakelinterval: 10 min
Loopreserve: 14 dagen
Instelling van de werkingsprogramma's
Voor alle werkingsprogramma's is de vorstbeveiliging (zie vorstbeschermingsfunctie) van de CV-installatie actief.
De volgende werkingsprogramma's kunnen worden ingesteld:
■ Verwarmen en warm water
■ Uitsluitend warm water
■ Uitschakelwerking
Externe omschakeling werkingsprogramma is mogelijk.
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Ketelcodeerstekker
Voor aanpassing aan de CV-ketel (meegeleverd met de CV-ketel).

Steilheid
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4

Regelkarakteristiek
■ P-gedrag met tweepuntsuitgang bij werking met getrapte brander
PI-gedrag met driepuntsuitgang bij werking met modulerende brander
■ Temperatuurregelaar voor het begrenzen van de ketelwatertemperatuur:
95 °C, om te zetten in 100, 110 °C
■ Instelling van de veiligheidstemperatuurbegrenzer:
110 °C, om te zetten in 100 °C
■ Instelgebied van de stooklijn:
– Inclinatie: 0,2 tot 3,5
– Niveau: −13 tot 40 K
– Maximumbegrenzing van de aanvoertemperatuur: 10 tot 127 °C
– Minimumbegrenzing van de aanvoertemperatuur: 1 tot 127 °C
■ Instelbereik van de gewenste tapwatertemperatuur:
10 tot 60 °C, om te zetten in 10 tot 95 °C

Instelling stooklijn (inclinatie en niveau)
De Vitotronic regelt weersafhankelijk de ketelwatertemperatuur
(= installatieaanvoertemperatuur).
De noodzakelijke aanvoertemperatuur voor het bereiken van een
bepaalde ruimtetemperatuur is afhankelijk van de CV-installatie en de
isolatie van het te verwarmen gebouw.
Met het instellen van de stooklijn wordt de ketelwatertemperatuur aan
deze omstandigheden aangepast.
De ketelwatertemperatuur wordt door de temperatuurregelaar en de
elektronische maximumbegrenzing naar boven begrensd.

Ketelwater- resp.
aanvoertemperatuur in °C

11

■ Extra functies of uitbreiding EA1 (accessoires):
– Extra aanvraag door invoer van een gewenste ketelwatertemperatuur via een 0-10 V-ingang
– Aansturing toevoerpomp naar een substation
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 storingsmelding
Storingsmelding
Kortstondige werking van de tapwatercirculatiepomp
■ Extra functies via uitbreiding AM1 (accessoires):
– Aansturing van maximaal twee circulatiepompen, indien uitgang
sÖ aan de regeling reeds is toegewezen:
Circulatiepomp voor rookgas/water-warmtewisselaar
Circulatiepomp voor neutraliseringsinrichting
CV-pomp

Olie-/gasketel

Regelingen (vervolg)
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad

Werking
Toegestane omgevingstemperatuur
– tijdens werking

– bij opslag en transport
Nominale belasting van de relaisuitgangen
CV-pomp
sÖ
of
Primaire pomp boilerlaadsysteem
of
Circulatiepomp rookgas/waterwarmtewisselaar
of
Schakeluitgang
Circulatiepomp voor de boileropwarsA
ming
Tapwatercirculatiepomp
sK
Bijmengpomp/Ketelcircuitpomp
sL
gÖA Algemene storingsmelding
Motor 3-weg-mengklep continue regS
tourtemperatuurverhoging
of
Motor 3-weg-mengklep voor het boilerlaadsysteem
Totaal
fA
Brander
lÖ
Brander, 2-traps
lÖ
Brander, modulerend

I
IP 20 D volgens NENEN 60529
door opbouw/inbouw te
waarborgen
Type 1B volgens
EN 60 730-1
0 tot +40 °C
Gebruik in woningen en
verwarmde ruimtes
(normale omgevingsvoorwaarden)
−20 tot +65 °C

4(2) A, 230 V~
4(2) A, 230 V~
4(2) A, 230 V~
4(2) A, 230 V~
4(2) A, 230 V~

11
0,2 (0,1) A, 230 V~
max. 6 A, 230 V~
6(3) A, 230 V~
1 (0,5) A, 230 V~
0,2 (0,1) A, 230 V~

Toestand bij levering
■ Regeling met ingebouwde bedieningseenheid
■ Buitentemperatuursensor
■ Keteltemperatuursensor
■ Boilertemperatuursensor
■ Zak met technische documentatie
CV-installatie met warmwaterboiler
Apart bestellen:

■ Voor de boilertemperatuurregeling de circulatiepomp met terugslagklep
of
■ Boilerlaadsysteem HydroTap met menggroep
Communicatie
Voor de communicatie met andere regelingen is de communicatiemodule LON (accessoire) nodig.

11.5 Vitotronic 300-K, type MW1B, bestelnr. 7498 906
Technische aanwijzingen

5819 427 NL

Opbouw
De regeling bestaat uit een basistoestel, elektronicamodules en een
bedieningseenheid.
Basistoestel:
■ Netschakelaar
■ Service-testschakelaar
■ Optolink-laptoppoort
■ Zekering
■ Werkings- en storingsindicatie
■ Stekkeraansluitruimte:
– Aansluiting externe apparaten via systeemstekker
– Aansluiting van draaistroomverbruikers via extra vermogensrelais

Olie-/gasketel

Bedieningseenheid
■ Eenvoudige bediening:
– Grafisch display met weergave in volledige tekst
– Grote letters en contrastrijke zwart/wit-weergave
– Relevante helpteksten
■ Bedieningstoetsen:
– Navigatie
– Bevestiging
– Hulp en aanvullende informatie
– Uitgebreid menu

VIESMANN
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Regelingen (vervolg)

Functies
■ Weersafhankelijke cascaderegeling van de installatie-aanvoertemperatuur van een meerketelinstallatie met maximaal vier CV-ketels
en Vitotronic100, type GC1B, (glijdend verlaagd) en de aanvoertemperatuur van twee CV-circuits met mengklep.
■ Aansturing van de CV-ketels volgens een willekeurige ketelvolgstrategie door sturing van de Vitotronic100, type GC1B of GC4B.
■ Elektronische maximum- en minimumbegrenzing van de aanvoertemperatuur van de CV-circuits met mengklep.
■ Uitschakeling CV-pompen naar behoefte.
■ Instelling van een variabele stookgrens.
■ Pompblokkeerbeveiliging.
■ Geïntegreerd diagnosesysteem.
■ Adaptieve boilertemperatuurregeling met voorrangsschakeling (CVpomp uit, mengklep dicht).
■ Extra functie voor de tapwateropwarming (kort opwarmen naar een
hogere temperatuur).
■ Regeling van de tapwateropwarming 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-weg-mengklep).
■ Aansluiting externe storingsmeldinrichting mogelijk.
■ Programma estrikvloeren drogen voor de CV-circuits met mengklep.
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■ Met beschermende functies voor de ketel afhankelijk van uitvoering
installatie:
– regeling van een verdelerpomp
of
– Regeling van een bijmengpomp
of
– Regeling van een constante retourtemperatuurverhoging met
geregelde 3-weg-mengklep (alleen als alternatief voor de regeling
van een boilerlaadsysteem met menggroep)
■ Functies via externe contacten:
– Externe omschakeling werkingsprogramma/extern mengklep
open
– Extern blokkeren/externe mengklep dicht
– Externe warmtevraag met gewenste minimumaanvoertemperatuur
■ Extra functies of uitbreiding EA1 (accessoires):
– Extra aanvraag door invoer van een gewenste aanvoertemperatuur via een 0-10 V-ingang
– Aansturing toevoerpomp naar een substation
of
Signalering van de verlaagde werking (reducering van het toerental van de CV-pompen) via potentiaalvrije uitgang
– Drie digitale ingangen voor volgende functies:
Externe omschakeling werkingsprogramma gescheiden voor de
CV-circuits 1 tot 3
Extern blokkeren met storingsmelding
Storingsmelding
Kortstondige werking van de tapwatercirculatiepomp
Volgens EN 12831 wordt voldaan aan de eisen voor de berekening
van de stooklast. Voor vermindering van het opwarmvermogen wordt
bij lage buitentemperaturen de verlaagde ruimtetemperatuur verhoogd. Om de opwarmtijd na een verlagingsperiode te verminderen,
wordt gedurende een bepaalde tijd de aanvoertemperatuur verhoogd.
Volgens de verordening voor energiebesparing moet per ruimte temperatuurregeling, bijv. met thermostaatkranen plaatsvinden.
Regelkarakteristiek
■ P-gedrag met driepuntsuitgang
■ Instelgebied van de stooklijnen:
– Inclinatie: 0,2 tot 3,5
– Niveau: −13 tot 40 K
– Maximumbegrenzing van de aanvoertemperatuur: 10 tot 127 °C
– Minimumbegrenzing van de aanvoertemperatuur: 1 tot 127 °C
■ Temperatuurverschil voor de CV-circuits met mengklep: 0 tot 40 K
■ Instelbereik van de gewenste tapwatertemperatuur:
10 tot 60 °C, om te zetten in 10 tot 95 °C
Schakelklok
Digitale schakelklok (in de bedieningseenheid geïntegreerd)
■ Dag- en weekprogramma, jaarkalender
■ Automatische omschakeling zomer-/wintertijd
■ Automatische functie voor tapwaterverwarming en tapwatercirculatiepomp
■ Tijd, weekdag en standaard schakeltijden voor de ruimteverwarming, de tapwaterverwarming en de tapwatercirculatiepomp zijn in
de fabriek ingesteld
■ Schakeltijden individueel programmeerbaar, maximaal vier periodes
per dag
Kortste schakelinterval: 10 min
Loopreserve: 14 dagen
Instelling van de werkingsprogramma's
Voor alle werkingsprogramma's is de vorstbeveiliging (zie vorstbeschermingsfunctie) van de CV-installatie actief.
De volgende werkingsprogramma's kunnen worden ingesteld:
■ Verwarmen en warm water
■ Uitsluitend warm water
■ Uitschakelwerking

Olie-/gasketel
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■ Instellingen:
– Ketelvolgorde
– Ruimtetemperatuur-instelwaarden
– Tapwatertemperatuur
– Werkingsprogramma
– Tijdprogramma's voor ruimteverwarming, tapwateropwarming en
circulatiepomp
– Spaarwerking
– Partywerking
– Vakantieprogramma
– Stooklijnen
– Coderingen
– Actorentests
■ Indicaties:
– Gemeenschappelijke aanvoertemperatuur
– Tapwatertemperatuur
– Bedrijfsgegevens
– Diagnosegegevens
– Storingsmeldingen
■ Beschikbare talen:
– Duits
– Bulgaars
– Tsjechisch
– Deens
– Engels
– Spaans
– Ests
– Frans
– Kroatisch
– Italiaans
– Lets
– Litouws
– Hongaars
– Nederlands
– Pools
– Russisch
– Roemeens
– Sloveens
– Fins
– Zweeds
– Turks

Regelingen (vervolg)
Externe bedrijfsprogramma-omschakeling voor alle CV-circuits
gemeenschappelijk of gescheiden.
Vorstbeschermingsfunctie
■ De vorstbeschermingsfunctie wordt ingeschakeld als de buitentemperatuur daalt onder circa +1 °C; dat wil zeggen, de CV-pompen
worden ingeschakeld en de aanvoertemperatuur wordt op minimaal
10 °C gehouden.
■ Bij een hogere buitentemperatuur dan circa +3 °C wordt de vorstbeschermingsfunctie uitgeschakeld; dat wil zeggen de CV-pompen
worden uitgeschakeld.

Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale frequentie
Nominale stroomsterkte
Opgenomen vermogen
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad

230 V~
50 Hz
6 A~
10 W
I
IP 20 D volgens NENEN 60529
door opbouw/inbouw te
waarborgen
Type 1B volgens
EN 60 730-1

Werking
Zomerwerking
(”Alleen warmwater”)
De brander wordt alleen ingeschakeld als de warmwaterboiler moet
worden verwarmd (geschakeld door de boilertemperatuurregeling).
De voor de betreffende CV-ketel benodigde minimale ketelwatertemperatuur wordt aangehouden.
Instelling stooklijn (inclinatie en niveau)
De Vitotronic regelt weersafhankelijk de installatie-aanvoertemperatuur en de aanvoertemperatuur van de CV-circuits met mengklep.
Daarbij wordt de installatie-aanvoertemperatuur automatisch 0 tot
40 K (bij levering 8 K) hoger geregeld dan de hoogste momenteel
benodigde gewenste aanvoertemperatuur van de CV-circuits met
mengklep.
De noodzakelijke aanvoertemperatuur voor het bereiken van een
bepaalde ruimtetemperatuur is afhankelijk van de CV-installatie en de
isolatie van het te verwarmen gebouw.
Met de instelling van de stooklijnen worden de installatie-aanvoertemperatuur en de aanvoertemperatuur van de CV-circuits met mengklep
aan deze omstandigheden aangepast.
De aanvoertemperatuur van de CV-circuits met mengklep is door de
temperatuurregelaar en de elektronische maximumbegrenzing van de
ketelwatertemperatuur van de Vitotronic100, type GC1B naar boven
begrensd.

90
80
70
60
50

0 tot +40 °C
Gebruik in woningen en
verwarmde ruimtes
(normale omgevingsvoorwaarden)
−20 tot +65 °C

– bij opslag en transport
Nominale belasting van de relaisuitgangen
CV-pomp
sÖ
of
Primaire pomp boilerlaadsysteem
Circulatiepomp voor de boileropwarsA
ming
Tapwatercirculatiepomp
sK
Bijmengpomp/verdelerpomp
sL
gÖA Algemene storingsmelding
Mengklepmotor uitbreidingsset
gS
mengklep
of
Motor 3-weg-mengklep continue retourtemperatuurverhoging
of
Motor 3-weg-mengklep voor het boilerlaadsysteem
Totaal

4(2) A, 230 V~
4(2) A, 230 V~
4(2) A, 230 V~
4(2) A, 230 V~
4(2) A, 230 V~
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0,2 (0,1) A, 230 V~
max. 6 A, 230 V~

Afmetingen

1,8
1,6

584

1,4

A

1,2
1,0
0,8
0,4

30

0,2

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

A

B

0,6

40

172

297

Ketelwater- resp.
aanvoertemperatuur in °C

100

2,0

2,2

110

3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4

Steilheid

Toegestane omgevingstemperatuur
– tijdens werking

B
108

A Vitotronic 300-K
B Console
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Toestand bij levering
■ Regeling met ingebouwde bedieningseenheid
■ Communicatiemodule LON met 2 afsluitweerstanden
■ Buitentemperatuursensor
■ Aanvoertemperatuursensor
■ Boilertemperatuursensor
■ Console
■ Zak met technische documentatie

Olie-/gasketel

De regeling wordt bij een CV-ketel van de meerketelinstallatie geleverd (zie prijslijst) en met de console aan de wand of aan de zijkant op
een CV-ketel gemonteerd.
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Regelingen (vervolg)
CV-installatie met warmwaterboiler
Apart bestellen:
■ Voor de boilertemperatuurregeling de circulatiepomp met terugslagklep
of
■ Boilerlaadsysteem HydroTap met menggroep

CV-installatie met CV-circuit en mengklep
Voor elk CV-circuit met mengklep is een uitbreidingsset mengklep
(accessoire) nodig.

11.6 Regelingsaccessoires
Toewijzing accessoires aan regelingstype olie-/gasketel

Aanwijzing bij Vitotrol 200A en 300A
Voor elk CV-circuit van een CV-installatie kan een Vitotrol 200A of een
Vitotrol 300A worden ingezet.
De Vitotrol 200A kan één CV-circuit, de Vitotrol 300A maximaal drie
CV-circuits bedienen.
Er kunnen maximaal drie afstandsbedieningen aan de regeling worden aangesloten.
*16 in
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Installatie met één ketel
100
200
GC1B
GW1B

Meerketelinstallaties
100
300-K
GC1B
MW1B

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
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X*16

X
X
X

X
X
X
X
X

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

5819 427 NL
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Vitotronic
Type
Accessoires
Vitotrol 200A
Vitotrol 300A
Vitotrol 200 RF
Vitotrol 300 RF
Basisstation
Draadloze buitentemperatuursensor
Radiorepeater
Kamertemperatuursensor
Klemtemperatuursensor
Dompeltemperatuursensor
Dompelhuls 100 mm
Dompelhuls 150 mm
Dompelhuls 200 mm
Rookgastemperatuursensor
Boilertemperatuursensor
Uitbreidingsset voor een verwarmingscircuit met mengklep
Mengklepmotor
Stekker sÖ
Stekker gS
Stekker voor sensoren
Dompeltemperatuurregelaar
Klemtemperatuurregelaar
Draadloze tijdmodule
Stekkeradapter voor externe veiligheidsinrichtingen
Hulprelais
Contrastekker fA en lÖ
Montageset inbouw van schakelkast
Solarregelingsmodule, type SM1
Uitbreiding AM1
Uitbreiding EA1
Vitocom 100, type LAN
Vitocom 100, type GSM2
Vitocom 200, type LAN2, GP3
Vitocom 300, type LAN2, GP4
LON-verbindingskabel
LON-koppeling
LON-verbindingsstekker
LON-aansluitdoos
Afsluitweerstand
Communicatiemodule LON
Vitogate 200

combinatie met Vitodata 100

VIESMANN
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Regelingen (vervolg)

– Bedrijfsprogramma
■ Party- en spaarmodus met toetsen te activeren
■ Geïntegreerde ruimtetemperatuursensor voor de ruimtetemperatuur-bijschakeling (enkel voor een verwarmingscircuit met mengklep)
Montageplaats:
■ Weersafhankelijke werking:
Montage op een willekeurige locatie in het gebouw.
■ Ruimtetemperatuur-bijschakeling:
De geïntegreerde ruimtetemperatuursensor registreert de ruimtetemperatuur en corrigeert eventueel de benodigde aanvoertemperatuur.
De gemeten temperatuur is afhankelijk van de montageplaats:
– In het belangrijkste woonverblijf aan een binnenmuur tegenover
radiatoren.
– Niet in wandmeubels, nissen enzovoort.
– Niet aanbrengen in de buurt van deuren of warmtebronnen (bijv.
direct zonlicht, schoorsteen, televisie enz.).

14

8

Technische gegevens
Voeding via KM-BUS
Opgenomen vermogen
Beschermingsklasse
Veiligheidsklasse

97

Opmerking
De instelling van de gewenste ruimtetemperatuur bij verlaagde
werking (nachttemperatuur) gebeurt op de regeling.

20

Bestelnr. Z001 341
KM-BUS-deelnemer.
■ Indicaties:
– Ruimtetemperatuur
– Buitentemperatuur
– Bedrijfstoestand
■ Instellingen:
– Gewenste ruimtetemperatuur voor normale werking (dagtemperatuur)

,5

Vitotrol 200A

0,2 W
III
IP 30 volgens EN 60529
door opbouw/inbouw te
waarborgen

Toegestane omgevingstemperatuur
– in bedrijf
0 tot +40 °C
– bij opslag en transport
−20 tot +65 °C
Instelbereik van de gewenste ruimtetemperatuur voor normale werking
3 tot 37 °C

11

Aansluiting:
■ 2-aderige kabel, kabellengte max. 50 m (ook bij aansluiting van
meerdere afstandsbedieningen)
■ De kabel mag niet bij 230/400-volt-kabels worden geïnstalleerd.
■ Laagspanningsstekker behoort tot leveringsomvang.

Vitotrol 300A
Montageplaats:
■ Weersafhankelijke werking:
Montage op een willekeurige locatie in het gebouw.
■ Kamertemperatuur-bijschakeling:
De geïntegreerde kamertemperatuursensor registreert de kamertemperatuur en corrigeert eventueel de benodigde aanvoertemperatuur.
De gemeten temperatuur is afhankelijk van de montage-/opstellocatie:
– Het belangrijkste woonverblijf aan een binnenmuur tegenover
radiatoren.
– Niet in wandmeubels, nissen.
– Niet aanbrengen 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).
■ De kabel mag niet bij 230/400 Volt kabels worden geïnstalleerd.
■ Laagspanningsstekker behoort tot leveringsomvang.

5819 427 NL

Bestelnummer 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 (dagtemperatuur) en gereduceerde werking (nachttemperatuur)
– Gewenste warmwatertemperatuur
– Werkingsprogramma, schakeltijden voor CV-circuits, tapwateropwarming en circulatiepomp en verdere instellingen via menu in
volledige tekst op het display
■ Party- en spaarwerking via menu activeerbaar
■ Geïntegreerde kamertemperatuursensor voor kamertemperatuurbijschakeling (uitsluitend voor een CV-circuit met mengklep)

Olie-/gasketel
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Regelingen (vervolg)

15

5

97

20

,5

Technische gegevens
Voeding via KM-BUS
Opgenomen vermogen
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad

Opmerking over Vitotrol 200 RF en Vitotrol 300 RF
Draadloze afstandsbedieningen met geïntegreerde draadloze zender
voor gebruik in het basisstation.
Voor elk verwarmingscircuit van een verwarmingsinstallatie kan een
Vitotrol 200 RF of een Vitotrol 300 RF worden gebruikt.
De Vitotrol 200 RF kan een verwarmingscircuit bedienen, de
Vitotrol 300 RF max. 3 verwarmingscircuits.

0,5 W
III
IP 30 conform EN 60529
door opbouw / inbouw te
waarborgen

Toegestane omgevingstemperatuur
– tijdens werking
0 tot +40 °C
– bij opslag en transport
−20 tot +65 °C
Instelbereik van de gewenste kamertemperatuur
3 tot 37 °C

Er kunnen max. drie afstandsbedieningen op de regeling worden aangesloten.
Opmerking
De afstandsbedieningen kunnen niet worden gecombineerd met een
bedrade afstandsbediening.

Opmerking
De instelling van de gewenste kamertemperatuur voor gereduceerde werking (nachttemperatuur) vindt aan de regeling plaats.
– Werkingsprogramma
■ Party- en spaarwerking via de toetsen te activeren
■ Geïntegreerde kamertemperatuursensor voor de kamertemperatuur-bijschakeling (uitsluitend voor een CV-circuit 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 temperatuur is afhankelijk van de montagelocatie:
– 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

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

20

Technische gegevens
Voedingsspanning via twee AA batterijen 3 V
Draadloze frequentie
868,3 MHz
Zendreikwijdte
zie ontwerphandleiding ”Draadloze accessoires”
Beschermingsklasse
III
Beschermingsgraad
IP 30 volgens EN 60529
door opbouw / inbouw te
waarborgen
Toegestane omgevingstemperatuur
– tijdens 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

Opmerking
Leef de ontwerphandleiding ”Draadloze accessoires” na.
5819 427 NL
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,5

Vitotrol 200 RF

Vitotrol 300 RF met tafelstandaard
Bestelnummer Z011 410
Draadloze deelnemer.
50
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■ Indicaties:

Olie-/gasketel

Regelingen (vervolg)
Kamertemperatuur
Buitentemperatuur
Bedrijfstoestand
Grafische weergave van de zonne-energieopbrengst in combinatie met zonneregelingsmodule type SM1
– Ontvangstkwaliteit van het draadloze signaal
■ Instellingen:
– Gewenste kamertemperatuur voor normale werking (dagtemperatuur) en gereduceerde werking (nachttemperatuur)
– Gewenste warmwatertemperatuur
– Werkingsprogramma, schakeltijden voor CV-circuits, tapwateropwarming en circulatiepomp alsook overige instellingen via het
menu met weergave op de display in volle tekst
– Party- en spaarwerking via de toetsen te activeren
■ Geïntegreerde kamertemperatuursensor
Opmerking
Let op de ontwerphandleiding ”Draadloze accessoires”.
Leveringsomvang:
■ Vitotrol 300 RF
■ Tafelstandaard
■ Stekker-voedingseenheid
■ Twee NiMH accu's voor het bedienen buiten de tafelstandaard

90

–
–
–
–

14

0
50

Tafelstandaard
Technische gegevens
Voedingsspanning via stekkeradapter
230 V~/5 V−
Opgenomen vermogen
Draadloze frequentie
Zendreikwijdte

105

Beschermingsklasse
Beschermingsgraad

2,4 W
868,3 MHz
zie ontwerphandleiding ”Draadloze accessoires”
II
IP 30 volgens EN 60529
door opbouw / inbouw te
waarborgen

Toegestane omgevingstemperatuur
– tijdens werking
0 tot +40 °C
– bij opslag en transport
−25 tot +60 °C
Instelbereik van de gewenste kamertemperatuur
3 tot 37 °C

14
3
22

Vitotrol 300 RF

Vitotrol 300 RF met wandhouder

5819 427 NL

Bestelnummer Z011 412
Draadloze deelnemer.
■ Indicaties:
– Kamertemperatuur
– Buitentemperatuur
– Bedrijfstoestand
– Grafische weergave van de zonne-energieopbrengst in combinatie met zonneregelingsmodule type SM1
– Ontvangstkwaliteit van het draadloze signaal
■ Instellingen:
– Gewenste kamertemperatuur voor normale werking (dagtemperatuur) en gereduceerde werking (nachttemperatuur)
– Gewenste warmwatertemperatuur
– Werkingsprogramma, schakeltijden voor CV-circuits, tapwateropwarming en circulatiepomp alsook overige instellingen via het
menu met weergave op de display in volle tekst
– Party- en spaarwerking via het menu te activeren
■ Geïntegreerde kamertemperatuursensor voor de kamertemperatuur-bijschakeling (uitsluitend voor een CV-circuit 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 temperatuur is afhankelijk van de montagelocatie:
– 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).
Opmerking
Let op de ontwerphandleiding ”Draadloze accessoires”.
Leveringsomvang:
■ Vitotrol 300 RF
■ Wandbeugel
■ Voedingseenheid voor inbouw in een schakeldoos
■ Twee NiMH accu's voor het bedienen buiten de wandhouder

VIESMANN
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Regelingen (vervolg)

105

Technische gegevens
Voeding via voedingseenheid
230 V~/4 V
voor inbouw in een schakeldoos
Opgenomen vermogen
Draadloze frequentie
Zendreikwijdte

Beschermingsklasse
Beschermingsgraad
14
3
22

Toegestane omgevingstemperatuur
– tijdens werking
– bij opslag en transport
Instelbereik van de kamertemperatuur

Voor de communicatie tussen de Vitotronic-regeling en volgende radiografische componenten:
■ Radiografische afstandsbediening Vitotrol 200 RF
■ Radiografische afstandsbediening Vitotrol 300 RF
■ Draadloze buitentemperatuursensor

16

0 tot +40 °C
−25 tot +60 °C
3 tot 37 °C

90

Vitotrol 300 RF

2,4 W
868,3 MHz
zie ontwerphandleiding ”Draadloze accessoires”
II
IP 30 volgens EN 60529
door opbouw / inbouw te
waarborgen

90

11

23

Wandbeugel

Basisstation
Bestelnummer Z011 413
KM-BUS-deelnemer.
0
111

Voor maximaal drie radiografische afstandsbedieningen. Niet in combinatie met een afstandsbediening met kabelaansluiting.
Aansluiting:
■ 2-aderige kabel, kabellengte maximaal 50 m (ook bij aansluiting van
meerdere KM-BUS-deelnemers).
■ De kabel mag niet bij 230/400 Volt kabels worden geïnstalleerd.

34

Toegestane omgevingstemperatuur
– tijdens werking
– bij opslag en transport

52
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1W
868,3 MHz
III
IP 20 volgens EN 60529
door opbouw/inbouw te
waarborgen
0 tot +40 °C
−20 tot +65 °C

Olie-/gasketel

5819 427 NL

Technische gegevens
Voeding via KM-BUS
Opgenomen vermogen
Radiofrequentie
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad

Regelingen (vervolg)
Draadloze buitentemperatuursensor
Bestelnummer 7455 213
Draadloze deelnemer.
Draadloze, gemakkelijk te bedienen buitentemperatuursensor met
geïntegreerde draadloze zender voor gebruik met het basisstation en
de Vitotronic regeling.

Technische gegevens
Stroom via PV-cellen en energiebuffer
Draadloze frequentie
Zendreikwijdte

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

Beschermingsgraad

868,3 MHz
zie ontwerphandleiding ”Draadloze accessoires”
IP 43 volgens EN 60529
door opbouw / inbouw te
waarborgen

80

Toegestane omgevingstemperatuur bij
werking, opslag en transport
−40 tot +60 °C

41
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Radiorepeater
Bestelnummer 7456 538
Repeater met netvoeding, om de draadloze reikwijdte te vergroten en
voor gebruik in zones waar een draadloze verbinding cruciaal is. Leef
de ontwerphandleiding ”Draadloze accessoires” na.
Maximaal één draadloze afstandsbediening per Vitotronic regeling.
■ 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.

Technische gegevens
Spanningsvoeding
Opgenomen vermogen
Draadloze frequentie
Kabellengte
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad

0 tot +55 °C
−20 tot +75 °C

32

93

Toegestane omgevingstemperatuur
– tijdens werking
– bij opslag en transport

via stekkeradapter
230 V~/5 V−
0,25 W
868,3 MHz
1,1 m met stekker
II
IP 20 volgens EN 60529
door opbouw / inbouw te
waarborgen

Ruimte-, klem- en dompeltemperatuursensor

5819 427 NL

Ruimtetemperatuursensor
Bestelnr. 7438 537
Afzonderlijke ruimtetemperatuursensor als uitbreiding voor de Vitotrol
300A; te gebruiken als de Vitotrol 300A niet in het hoofdverblijf 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 (bijv. direct zonlicht, schoorsteen, televisie
enz.).
De ruimtetemperatuursensor wordt op de Vitotrol 300A aangesloten.
Olie-/gasketel

Aansluiting:
■ 2-aderige kabel met een kabeldiameter van 1,5 mm2 Koper
■ Kabellengte vanaf afstandsbediening max. 30 m
■ Kabel mag niet samen met 230/400-V-kabels aangelegd worden

VIESMANN
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Regelingen (vervolg)
Wordt met een spanband bevestigd.
□

80

Technische gegevens
Kabellengte
Beschermingsgraad

Sensortype

20

Toegestane omgevingstemperatuur
– tijdens werking
– bij opslag en transport

Technische gegevens
Beschermingsklasse
Veiligheidsklasse

Sensortype
Toegestane omgevingstemperatuur
– in bedrijf
– bij opslag en transport

5,8 m, stekkerklaar
IP 32D volgens EN 60529,
door opbouw/inbouw te waarborgen
Viessmann NTC 10 kΩ bij
25 °C
0 tot 120 °C
–20 tot +70 °C

Dompeltemperatuursensor
III
IP 30 volgens EN 60529
door opbouw/inbouw te
waarborgen
Viessmann NTC 10 kΩ bij
25 °C

Bestelnummer 7438 702
Voor de registratie van de temperatuur in een dompelhuls.

0 tot +40 °C
−20 tot +65 °C

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

11

60

42

66

Technische gegevens
Kabellengte
Beschermingsgraad

Sensortype
Toegestane omgevingstemperatuur
– tijdens werking
– bij opslag en transport

5,8 m, stekkerklaar
IP 32 conform EN60529, te
waarborgen door opbouw /
inbouw
Viessmann NTC 10 kΩ, bij
25 °C
0 tot +90 °C
−20 tot +70 °C

Dompelhulsen
Dompelhuls

Met montageklem.

Bestelnummer 7816 035
G½ x 100 mm.
Met montageklem.

Dompelhuls

Dompelhuls

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

Bestelnummer 7817 326
G½ x 150 mm.

Rookgas- en boilertemperatuursensor
Rookgastemperatuursensor

5819 427 NL

Bestelnr. 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.

54
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Olie-/gasketel

Regelingen (vervolg)
Boilertemperatuursensor
Bestelnr. 7426 463

Technische gegevens
Kabellengte
Beschermingsgraad

Sensortype
Toegestane omgevingstemperatuur
– tijdens werking
– bij opslag en transport

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

Technische gegevens
Kabellengte
Beschermingsgraad

Sensortype
Toegestane omgevingstemperatuur
– tijdens werking
– bij opslag en transport

5,8 m, stekkerklaar
IP 32 conform EN 60529, te
waarborgen door opbouw/inbouw
Viessmann NTC 10 kΩ, bij
25 °C
0 tot +90 °C
–20 tot +70 °C

Uitbreidingsset mengklep
Bestelnummer 7441 998
Bestanddelen:
■ Mengklepmotor met aansluitkabel (4,0 m lang) voor Viessmann
mengklep DN 20 tot 50 en R ½ bis 1¼ (niet voor flensmengklep) en
stekker
■ aanvoertemperatuursensor als klemtemperatuursensor met aansluitleiding (5,8 m lang) en stekker
■ Stekker voor CV-pomp

Toegestane omgevingstemperatuur
– tijdens werking
– bij opslag en transport
Draaimoment
Looptijd voor 90° ∢

42

60

90

0

11

Aanvoertemperatuursensor (klemsensor)

Mengklepmotor

18

0 tot +40 °C
−20 tot +65 °C
3 Nm
120 s

130

66

Wordt met een spanband bevestigd.
Technische gegevens
Beschermingsgraad

Sensortype
Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale frequentie
Opgenomen vermogen
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad

230 V~
50 Hz
4W
II
IP 42 conform EN 60529,
te waarborgen door opbouw / inbouw

Toegestane omgevingstemperatuur
– tijdens werking
– bij opslag en transport

IP 32D volgens EN 60529,
door opbouw / inbouw te waarborgen
Viessmann NTC 10 kΩ bij
25 °C
0 tot +120 °C
–20 tot +70 °C

5819 427 NL

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

Olie-/gasketel

Technische gegevens zie gegevensblad ”Mengkleppen em mengklepmotoren”.
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Regelingen (vervolg)
Stekker sÖ
Bestelnr. 7415 056
voor CV-pomp

Stekker gS
Bestelnr. 7415 057
voor mengklepmotor

Stekker voor sensoren
Bestelnr. 7268 274

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.

13

0

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

Technische gegevens
Kabellengte
Instelbereik
Schakelverschil
Schakelvermogen
Instelschaal
DIN reg. nr.

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

200

95

72

Technische gegevens
Kabellengte
Instelbereik
Schakelverschil
Schakelvermogen
Instelschaal
Dompelhuls van roestvast staal
DIN reg. nr.

11

Klemtemperatuurregelaar
Bestelnummer 7151 729
Als temperatuurbewaker voor maximum temperatuurbegrenzing van
de vloerverwarming (alleen in combinatie met metalen buizen) te
gebruiken.
De temperatuurbewaker wordt in de CV-aanvoeraanvoer gemonteerd
en schakelt de CV-pomp bij een te hoge aanvoertemperatuur uit.
0
13

95

72

Externe aansturing
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Bestelnr. 7450 563
Voor ontvangst van de tijdsignaalzender DCF 77 (locatie: Mainflingen
bij Frankfurt/Main).
Tijd en datum worden precies afgesteld op het kloksignaal.
Olie-/gasketel

Regelingen (vervolg)

80

Aanbrengen op een buitenwand, in de richting van de zender. De ontvangstkwaliteit kan door metaalhoudend bouwmateriaal, bijv. gewapend beton, aangrenzende gebouwen en elektromagnetische storingsbronnen, bijv. hoogspannings- en bovenleidingen worden beïnvloed.
Aansluiting:
■ 2-aderige kabel, kabellengte max. 35 m bij een kabeldoorsnede van
1,5 mm2 koper
■ Kabel mag niet samen met 230/400Vkabels aangelegd worden

41
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Stekkeradapter voor externe veiligheidsinrichtingen
Bestelnr. 7164 404
KM-BUS-deelnemer
Met leidingen (3,0 m lang) en stekker aVG en aBÖ.

Technische gegevens
Beschermingsklasse

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

Toegestane omgevingstemperatuur
– tijdens werking
– bij opslag en transport

IP 20D conform EN 60529,
te waarborgen 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.

11

84

26

7

0

21

Hulprelais

180

Bestelnr. 7814 681
Schakelbescherming in de kleine behuizing.
Met 4 verbreek- en 4 maakcontacten.
Met serieklemmen voor aardleiding.

14

95

5819 427 NL

5

Olie-/gasketel
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Regelingen (vervolg)
Technische gegevens
Spoelspanning
Nom. stroom (Ith)

230 V~/50 Hz
AC1 16 A
AC3 9 A

Contrastekker fA en lÖ
Bestelnr. 7408 790
Nodig bij brander van derden zonder contrastekkers.

Montageset inbouw van schakelkast
Onderdelen:
■ Montageframe
■ Blinde afdekking voor montage in de regeling.
■ Verbindingsleiding (5,0 m lang)
■ Hoekstekker voor verbindingskabel

40

Bestelnummer 7452 236
Voor inbouw van het bedieningsgedeelte van de regeling in de frontdeur van de schakelkast, wanneer de regeling in een schakelkast moet
worden gemonteerd.
Voor inbouw in de frontdeur van de schakelkast moet een uitsparing
met de afmetingen 305 x 129 mm aanwezig zijn.

35

31
8

139

11

Zonneregelingsmodule, type SM1
Bestelnr. 7429 073

Opbouw

Technische gegevens

De zonneregelingsmodule 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

Dompeltemperatuursensor bestelnummer 7438 702 meebestellen,
indien de volgende functies moeten worden gerealiseerd:
■ Voor circulatie-omschakeling bij installaties met twee warmwaterboilers.
■ Voor retouromschakeling tussen warmtegenerator en CV-water-buffer.
■ Voor verwarming van andere verbruikers.

Collectortemperatuursensor
Voor de aansluiting in het toestel.
Verlenging van de aansluitkabel (door installateur te verzorgen):
■ 2-aderige kabel, kabellengte maximaal 60 m bij een kabeldiameter
van 1,5 mm2 koper
■ De kabel mag niet bij 230/400 Volt kabels worden geïnstalleerd
Kabellengte
Beschermingsgraad

Sensortype
Toegestane omgevingstemperatuur
– tijdens werking
– bij opslag en transport

2,5 m
IP 32 conform EN 60529,
door opbouw/inbouw te garanderen
Viessmann NTC 20 kΩ bij
25 °C
−20 tot +200 °C
−20 tot +70 °C

Boilertemperatuursensor
Voor de aansluiting in het toestel.
58
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Olie-/gasketel

5819 427 NL

Functies
■ Met vermogensbalancering en diagnosesysteem.
■ Bediening en weergave vindt plaats via de Vitotronic regeling.
■ Verwarming van twee verbruikers via een collectorveld.
■ Tweede temperatuur-verschilregeling.
■ Thermostaatfunctie voor naverwarming of voor gebruik van overtollige warmte.
■ Toerentalregeling van de zonnecircuitpomp door pulspakketregeling
of zonnecircuitpomp met PWM-ingang (fabrikant Grundfos).
■ Solaropbrengstafhankelijke onderdrukking van de naverwarming
van de warmwaterboiler door de warmtegenerator.
■ Onderdrukking van de naverwarming voor de verwarming door de
warmtegenerator bij verwarmingsondersteuning.
■ Opwarming van de solarverwarmde voorwarmtrap (bij warmwaterboilers vanaf 400 liter inhoud).

Regelingen (vervolg)
Verlenging van de aansluitkabel (door installateur te verzorgen):
■ 2-aderige kabel, kabellengte maximaal 60 m bij een kabeldiameter
van 1,5 mm2 koper
■ De kabel mag niet bij 230/400 Volt kabels worden geïnstalleerd
3,75 m
IP 32 conform EN 60529,
door opbouw/inbouw te garanderen
Viessmann NTC 10 kΩ bij
25 °C

Sensortype
Toegestane omgevingstemperatuur
– tijdens werking
– bij opslag en transport

0 tot +90 °C
−20 tot +70 °C

Bij installaties met Viessmann warmwaterboilers wordt de boilertemperatuursensor in de haakse sok (leveromvang of accessoires bij de
betreffende warmwaterboiler) in de CV-water-retour gemonteerd.
Nominale spanning
Nominale frequentie
Nominale stroomsterkte
Opgenomen vermogen
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad
Werking
Toegestane omgevingstemperatuur
– tijdens werking
– bij opslag en transport
Nominale belasting van de relaisuitgangen
– Halfgeleiderrelais 1
– Relais 2
– Totaal

140

Kabellengte
Beschermingsgraad

Technische gegevens

0

18
58

230 V~
50 Hz
2A
1,5 W
I
IP 20 conform EN 60529, door opbouw/inbouw te garanderen
Type 1B conform EN 60730-1
0 tot +40 °C gebruik in woningen en verwarmde kamers (normale omgevingsomstandigheden)
−20 tot +65 °C
1 (1) A, 230 V~
1 (1) A, 230 V~
maximaal 2 A

Uitbreiding AM1
Bestelnr. 7452 092
Functie-uitbreiding in de behuizing voor de wandmontage.

140

Er kunnen maximaal 2 van de volgende pompen worden aangesloten:
■ Rookgaswarmtewisselaar
■ CV-pomp (getrapt) voor het CV-circuit zonder mengklep.
■ Neutralisatie

Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale frequentie
Nominale stroomsterkte
Opgenomen vermogen
Nominale belasting van de relaisuitgangen
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad

Toegestane omgevingstemperatuur
– tijdens werking

– bij opslag en transport

230 V~
50 Hz
4A
4W
elk 2(1) A 250 V~
totaal maximaal 4 A~
I
IP 20 D conform EN 60529
door opbouw / inbouw te waarborgen
0 tot +40 °C
Gebruik in woningen en verwarmde kamers
(normale omgevingsvoorwaarden)
–20 tot +65 °C

0
18
58

Uitbreiding EA1

5819 427 NL

Bestelnr. 7452 091
Functie-uitbreiding in de behuizing voor de wandmontage.

Via de in- en uitgangen kunnen maximaal 5 functies worden gerealiseerd.
1 schakeluitgang (potentiaalvrij wisselcontact)
■ Aansturing toevoerpomp naar een substation
■ Aanduiding van verlaagde werking voor een verwarmingscircuit

Olie-/gasketel

VIESMANN
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Regelingen (vervolg)
1 analoge ingang (0 tot 10 V)
■ instelling van de gewenste ketelwatertemperatuur
3 digitale ingangen
■ Externe omschakeling werkingsprogramma voor 1 tot 3 CV-circuits
(uitsluitend bij regelingen voor weersafhankelijke werking)
■ Extern blokkeren met algemene storingsmelding
■ Storingsmeldingen
■ Korte werking tapwater-circulatiepomp (uitsluitend bij regelingen
voor weersafhankelijke werking)

Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale frequentie
Nominale stroomsterkte
Opgenomen vermogen
Nominale belastbaarheid van de relaisuitgang
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad

140

Toegestane omgevingstemperatuur
– tijdens werking

– bij opslag en transport

230 V~
50 Hz
2A
4W
2(1) A 250 V~
I
IP 20 D volgens EN 60529
door opbouw / inbouw te waarborgen
0 tot +40 °C
Gebruik in woningen en verwarmde kamers
(normale omgevingsvoorwaarden)
–20 tot +65 °C

0

18
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Vitocom 100, type LAN1
Bestelnummer Z011 224
■ Met communicatiemodule
■ Voor het op afstand bedienen van een CV-installatie en IP-netwerken (LAN) met DSL-router.
■ Compact toestel voor wandmontage.
■ Voor installatiebediening met Vitotrol App of Vitodata 100.
Functies bij bediening met Vitotrol App:
■ Afstandsbediening van maximaal drie CV-circuits van een CV-installatie.
■ Instelling van werkingsprogramma's, ingestelde waarden en tijdprogramma's.
■ Installatiegegevens opvragen
■ Weergeven van meldingen op de bedieningsinterface van de
Vitotrol App
De Vitotrol App ondersteunt de volgende eindtoestellen:
■ Eindtoestellen met Apple iOS besturingssysteem versie 5.0 en 6.0.
■ Eindtoestellen met Google Android besturingssysteem vanaf versie
4.0.
Opmerking
Meer informatie zie www.vitotrol-app.info.

Configuratie:
De configuratie vindt automatisch plaats.
Wanneer de DHCP Dienst is geactiveerd, hoeven aan de DSL-router
geen instellingen te worden gerealiseerd.
Leveringsomvang:
■ Vitocom 100, type LAN1 met LAN-aansluiting.
■ Communicatiemodule LON voor inbouw in de Vitotronic regeling.
■ Verbindingskabels voor LAN en communicatiemodule LON.
■ Netsnoer met stekkeradapter.
■ Vitodata 100 storingsmanagement voor de duur van 3 jaar.
Lokale voorwaarden:
■ In de regeling moet de communicatiemodule LON zijn ingebouwd.
■ Vóór inbedrijfstelling de systeemvoorwaarden voor de communicatie via IP-netwerken (LAN) controleren.
■ Internetaansluiting met data-flatrate (tijd- en volumeonafhankelijk totaaltarief)
■ DSL-router met dynamische IP-adressering (DHCP).
Opmerking
Informatie voor registratie en gebruik van Vitotrol App en
Vitodata 100 zie www.vitodata.info.

Functies bij bediening met Vitodata 100:
Voor alle CV-circuits van een CV-installatie:
■ Afstandsbewaking:
– Doorgeven van meldingen per e-mail op eindtoestellen met email-client-functie.
– Doorgeven van meldingen per SMS mobiele telefoon / Smartphone of fax (via betaalbare internetservice Vitodata 100 storingsmanagement).
■ Op afstand bedienen:
Instelling van werkingsprogramma's, ingestelde waarden en tijdprogramma's en stookcurves.
Opmerking
Meer informatie zie www.vitodata.info.
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Olie-/gasketel

Regelingen (vervolg)
Technische gegevens

230 V~/5 V–
250 mA
8W
II
IP 30 conform EN 60529, door
opbouw/inbouw te garanderen

0

16

Voeding via stekker-netdeel
Nominale stroomsterkte
Opgenomen vermogen
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad

111

Toegestane omgevingstemperatuur
– tijdens werking

0 tot +55 °C
Gebruik in woningen en verwarmde kamers (normale omgevingsvoorwaarden)
–20 tot +85 °C

– bij opslag en transport

34

Vitocom 100, type GSM2
Technische gegevens

16

11

0

Bestelnummer: zie actuele prijslijst
Voor afstandsbewaking en afstandsbediening van een CV-installatie
via mobiele GSM-netten.
Voor het overbrengen van meldingen en instelling van werkingsprogramma's via SMS-meldingen.
Compact toestel voor wandmontage.

111

Functies:
■ Afstandsbewaking door SMS-berichten op 1 of 2 mobiele telefoons
■ Afstandsbewaking van overige installaties via digitale ingang (potentiaalvrij contact)
■ Afstandsinstelling met mobiele telefoon door SMS
■ Bediening met mobiele telefoon door SMS
Opmerking
Meer informatie zie www.vitocom.info.
Configuratie:
Mobiele telefoon via SMS
Leveringsomvang:
■ Vitocom 100 met geïntegreerde GSM-modem.
■ Aansluitsnoer met Rast 5 systeemstekkers voor aansluiting op de
KM-BUS van de regeling.
■ Mobiele verbinding-antenne (3,0 m lang), magneetvoet en kleefpad.
■ Netaansluitkabel met stekkernetdeel (2,0 m lang).
Lokale voorwaarden:
■ Goede ontvangst voor de GSM-communicatie van de gekozen aanbieder van het mobiele net.
■ Totale lengte van alle kabels van de KM-BUS-deelnemers maximaal
50 m.

26

,5

34

Voeding via stekker-netdeel
Nominale stroomsterkte
Opgenomen vermogen
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad

Werking
Toegestane omgevingstemperatuur
– tijdens werking

0 tot +50 °C
Gebruik in woningen en verwarmde kamers (normale omgevingsvoorwaarden)
–20 tot +85 °C
Digitale ingang:
Spanningsloos contact

5819 427 NL

– bij opslag en transport
Lokale aansluiting

230 V~/5 V–
1,6 A
5W
II
IP 30 conform EN 60529, door
opbouw/inbouw te garanderen
Type 1B conform EN 60730-1

Olie-/gasketel

VIESMANN

61

Regelingen (vervolg)
Vitocom 200, type LAN2 - GP3
Bestelnummer: zie actuele prijslijst
■ Type LAN2
Voor afstandsbewaking, afstandsbediening en afstandsinstelling
van alle CV-circuits in een CV-installatie via IP-netwerken (LAN)
Omdat een internet-gegevensoverdracht een permanente verbinding biedt (”always online”) is de toegang tot de CV-installatie bijzonder snel.
Compact toestel voor wandmontage.
Voor installatiebediening met Vitotrol App, Vitodata 100 of
Vitodata 300.
Functies bij bediening met Vitotrol App:
■ Afstandsbediening van maximaal drie CV-circuits van een CV-installatie.
■ Instelling van werkingsprogramma's, ingestelde waarden en tijdprogramma's.
■ Installatiegegevens opvragen.
■ Weergeven van meldingen op de bedieningsinterface van de
Vitotrol App.

Configuratie
Type LAN2
■ Bij dynamische IP-adressering (DHCP) vindt de configuratie van de
Vitocom 200 automatisch plaats. Er zijn geen instellingen aan de
DSL-router vereist.
Denk om de netwerkinstellingen aan de DSL-Router.
■ De ingangen van de Vitocom 200 worden geconfigureerd met de
Vitodata 100 of Vitodata 300 bedieningsinterface.
■ De Vitocom 200 wordt via LON met de Vitotronic-regeling verbonden. Voor LON is geen configuratie van de Vitocom 200 nodig.
Lokale voorwaarden:

De Vitotrol App ondersteunt de volgende eindtoestellen:
■ Eindtoestellen met Apple iOS besturingssysteem versie 5.0 en 6.0.
■ Eindtoestellen met Google Android besturingssysteem vanaf versie
4.0.

Type LAN2
■ DSL-router met vrije LAN-aansluiting en dynamische IP-adressering
(DHCP).
■ Internetaansluiting met data-flatrate (tijd- en volumeonafhankelijk
totaaltarief).
■ Communicatiemodule LON moet in de Vitotronic zijn ingebouwd.

Opmerking
Meer informatie zie www.vitotrol-app.info.

Opmerking
Meer informatie zie www.vitocom.info.

Functies bij bediening met Vitodata 100:

Leveringsomvang:

Voor alle CV-circuits van een CV-installatie:
■ Afstandsbewaking:
– Doorgeven van meldingen per e-mail op eindtoestellen met email-client-functie.
– Doorgeven van meldingen per SMS mobiele telefoon / Smartphone of fax (via betaalbare internetservice Vitodata 100 storingsmanagement).
– Bewaken van extra toestellen via de ingangen en de uitgang van
de Vitocom 200.
■ Op afstand bedienen:
Instelling van werkingsprogramma's, ingestelde waarden, tijdprogramma's en stookcurves.

Type LAN2
■ Vitocom 200, type LAN2 met LAN-aansluiting.
■ Communicatiemodule LON voor inbouw in de Vitotronic regeling.
■ Verbindingskabels voor LAN en communicatiemodule.
■ Netaansluitkabel met stekkernetdeel (2,0 m lang).
■ Vitodata 100 storingsmanagement voor de duur van 3 jaar.
Opmerking
Leveringsomvang van de pakketten met Vitocom, zie de prijslijst.
Accessoires:
Uitbreidingsmodule EM201

Opmerking
■ Telecommunicatiekosten voor de gegevensoverdracht zijn niet bij
de toestelprijs inbegrepen.
■ Meer informatie zie www.vitodata.info.

Bestelnummer: Z012 116
■ 1 relais-uitgang voor de aansturing van externe toestellen (contactbelasting 230 V~, maximaal 2 A).
■ Maximaal 1 uitbreidingsmodule EM201 per Vitocom 200.

Functies bij bediening met Vitodata 300:
Voor alle CV-circuits van een CV-installatie:
■ Afstandsbewaking:
– Doorgeven van meldingen per SMS op mobiele telefoon/Smartphone, per e-mail op eindtoestellen met e-mail-client-functie of per
fax op faxtoestellen.
– Bewaken van extra toestellen via de ingangen en de uitgang van
de Vitocom 200.
■ Op afstand bedienen:
Instelling van werkingsprogramma's, ingestelde waarden, tijdprogramma's en stookcurves.
■ Op afstand instellen:
– De Vitocom 200 parameters configureren.
– Afstandsinstelling van Vitotronic-regelingsparameters via codeeradressen.
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Opmerking
■ Naast de telecommunicatiekosten voor de gegevensoverdracht
moet rekening worden gehouden met gebruikskosten voor
Vitodata 300.
■ Meer informatie zie www.vitodata.info.

Olie-/gasketel

Regelingen (vervolg)
Technische gegevens:

0
16

Voeding via stekker-netdeel
Nominale frequentie
Nominale stroomsterkte
Opgenomen vermogen
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad

111

Toegestane omgevingstemperatuur
– tijdens werking

,5

26
34

230 V~/5 V–
50 Hz
250 mA
5W
III
IP 30 conform EN 60529, door
opbouw/inbouw te garanderen
0 tot +50 °C
Gebruik in woningen en verwarmde kamers (normale omgevingsvoorwaarden)
–20 tot +85 °C

– bij opslag en transport
Door de installateur te voorziene aansluitingen:
– Twee digitale ingangen DI1 en DI2 Potentiaalvrije contacten, contactbelasting 24 V–, 7 mA
– Een digitale uitgang DO1
5 V–, 100 mA, voor de aansluiting van de uitbreidingsmodule EM201
Voor meer technische gegevens en toebehoren, zie de planningsaanwijzing datacommunicatie.

Vitocom 300, type LAN3 - GP4

11

Bestelnr.: zie actuele prijslijst

Functies bij bediening met Vitodata 300:

■ Type LAN3
Voor het op afstand bewaken, bedienen en instellen van CV-installaties via IP-netwerken (LAN).
Omdat een gegevensoverdracht via internet een permanente verbinding tot stand brengt (”always online”) is de toegang tot de CVinstallatie bijzonder snel.

Voor alle verwarmingscircuits van een CV-installatie:
■ 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 apparaten via de in- en uitgangen van de
Vitocom 300.
■ Op afstand bedienen:
– Instelling van werkingsprogramma's, instelwaarden en tijdprogramma's en stookcurves.
– Registratie van trendverlopen met datalogger.
– Bepalen van energieverbruiken door het integreren van M-BUSwarmtehoeveelheidsmeters.
■ Op afstand instellen:
– Configureren van de Vitocom 300-parameters.
– Op afstand instellen van de Vitotronic-regelingsparameters via
codeeradressen.

Voor één CV-installatie met één of meerdere verwarmingstoestellen,
met of zonder nageschakelde verwarmingscircuits
Voor installatiebediening met Vitodata 100 of Vitodata 300.
Functies bij bediening met Vitodata 100:
Voor alle verwarmingscircuits van een CV-installatie:
■ Afstandsbewaking:
– Doorsturen van meldingen per e-mail naar eindtoestellen met emailclientfunctie.
– Doorgeven van meldingen per SMS naar mobiele telefoon/smartphone of fax (via betaalbare internetservice Vitodata 100 storingsmanagement).
– Bewaken van extra apparaten via de in- en uitgangen van de
Vitocom en uitbreidingsmodule EM301.
■ Op afstand bedienen:
Instelling van werkingsprogramma's, instelwaarden en tijdprogramma's en stookcurves.

5819 427 NL

Opmerking
■ Telecommunicatiekosten voor de gegevensoverdracht zijn niet in de
prijs van het apparaat opgenomen.
■ Meer informatie zie www.vitodata.info.

Olie-/gasketel

Opmerking
■ Naast de telecommunicatiekosten voor de gegevensoverdracht
moet voor de Vitodata 300 rekening worden gehouden met gebruikskosten.
■ Meer informatie zie www.vitodata.info.
Configuratie
Type LAN3
■ Bij dynamische IP-adressering (DHCP) vindt de IP-configuratie van
de Vitocom 300 automatisch plaats. Er zijn geen instellingen bij de
DSL-router nodig.
■ De netwerkinstellingen bij de DSL-router in acht nemen.
■ De uit- en ingangen van de Vitocom 300 en de uitbreidingsmodule
EM301 worden geconfigureerd met behulp van de gebruikersinterface van de Vitodata 300.
■ De Vitocom 300 wordt via LON met de Vitotronic-regeling verbonden. Voor LON is geen configuratie van de Vitocom 300 nodig.
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Regelingen (vervolg)
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 aan mobiele telefoon
■ E-mail aan PC/laptop
Lokale voorwaarden:
Type LAN3
■ DSL-router met vrije LAN-aansluiting en dynamische IP-adressering
(DHCP).
■ Internetaansluiting met data-flatrate (tijd- en volumeonafhankelijk
totaaltarief).
■ Communicatiemodule LON moet in de Vitotronic zijn ingebouwd.
Opmerking
Meer informatie zie www.vitocom.info.

Opmerking
Leveringsomvang van de pakketten met Vitocom, zie de prijslijst.
Accessoires:
Accessoires
Bestelnr.
Wandbehuizing voor inbouw van de Vitocom 300 en
accessoires als er geen schakelkast respectievelijk
geen elektrische verdeelkast aanwezig is.
2 rijen: voor Vitocom 300 en max. 1 uitbreidingsmodule 7143 434
EM301
3 rijen: voor Vitocom 300 en max. 2 uitbreidingsmodule 7143 435
EM301

Bestelnr.
Z012 117

7143 432

7143 436

7143 495
en
7143 496

7199 251
en
door de installateur te
plaatsen

7143 495
en
7171 784
door de installateur te
plaatsen

5819 427 NL

11

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, RJ45, 2 m lang.
■ Met of zonder communicatiemodule LON.
■ LON-verbindingskabel, RJ45 – RJ45, 7 m lang, voor gegevensuitwisseling tussen Vitotronic-regeling en Vitocom 300.
■ Netvoeding voor hoedrail, railmontage TS35 volgens EN 50022,
35 x 15 en 35 x 7,5.
■ Vitodata 100 storingsmanagement voor de duur van 3 jaar.

Accessoires
Uitbreidingsmodule EM301
– Railmontage TS35 volgens 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
– 8 digitale ingangen:
– Voor het bijschakelen van signalen via potentiaalvrije contacten
– 2-polig
– Belasting van het externe contact 24 V–, 7 mA
– Met LED-indicatie
– Verbreek- of maakcontact
– Alarmverbreek- of alarmmaakcontact
– Impulsteller
– 2 digitale uitgangen:
– Potentiaalvrije relaiscontacten
– 3-polig, wisselaar
– Max. 2 A, 230 V~
– Met LED-indicatie
Max. 3 uitbreidingsmodules EM301 per Vitocom 300.
Module voor ononderbroken stroomvoorziening
(USV)
Railmontage TS35 volgens EN 50022,
35 x 15 en 35 x 7,5.
Extra accupack voor USV
– Railmontage TS35 volgens EN 50022,
35 x 15 en 35 x 7,5.
– Zinvol bij 1 Vitocom 300, 1 uitbreidingsmodule en
bezetting van alle ingangen.
– Noodzakelijk vanaf 1 Vitocom 300 en 2 uitbreidingsmodules.
Verlenging van de verbindingskabel
Geïnstalleerde afstand 7 tot 14 m
– 1 verbindingsleiding (7 m lang)
en
1 LON-koppeling RJ45.
Geïnstalleerde lengte 14 tot 900 m met verbindingsstekker
– 2 LON-verbindingsstekkers RJ45
en
– 2-aderige leiding, CAT5, afgeschermd, massieve leiding, AWG 26-22, 0,13 tot 0,32 mm2, buitendiameter,
4,5 tot 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 verbindingsleidingen (7 m lang)
en
– 2 LON-aansluitdozen RJ45, CAT6.
– 2-aderige kabel, CAT5, afgeschermd
of
JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm.
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Regelingen (vervolg)
Technische gegevens voedingseenheid (leveringsomvang):

73

58

Technische gegevensVitocom 300 (leveringsomvang):

90
90

72

1

15

Nominale spanning
Nominale stroomsterkte
Nominaal vermogen
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad

Werking
Toegestane omgevingstemperatuur
– tijdens werking

– bij opslag en transport
Door de installateur te voorziene aansluitingen:
– 2 digitale ingangen DI1 en DI2

– 1 digitale uitgang DO
– 1 M-BUS-interface

– 1 EM-interface

24 V–
710 mA
17 W
II volgens EN 61140
IP 30 volgens EN 60529
door opbouw/inbouw te
waarborgen
Type 1B volgens
EN 60730- 1
0 tot +50 °C
Gebruik in woningen en verwarmde kamers (normale
omgevingsvoorwaarden)
−20 tot +85 °C

Nominale spanning
Nominale frequentie
Nominale stroomsterkte
Uitgangsspanning
Max. uitgangsstroom
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad

Potentiaalscheiding
primair/secundair
Elektrische veiligheid
Toegestane omgevingstemperatuur
– tijdens werking

– bij opslag en transport

100 tot 240 V~
50/60 Hz
0,8 tot 0,4 A
24 V–
2A
II volgens EN 61140
IP 20 volgens EN 60529,
door opbouw/inbouw te garanderen
SELV conform EN 60950
EN 60335
−20 tot +55 °C
Gebruik in woningen en verwarmde kamers (normale
omgevingsvoorwaarden)
−25 tot +85 °C

11

Potentiaalvrije contacten,
contactbelasting 24 V–,
7 mA, voor de bewaking van
extra apparaten en systemen van derden, met LEDaanduiding
Relais, contactbelasting
24 V–, max. 2 A, wisselaar
Voor aansluiting van warmtehoeveelheidsmeters met
M-BUS-interface volgens
EN 1434-3.
Voor de aansluiting van
maximaal 3 uitbreidingsmodules EM301, met LED-indicatie

LON-verbindingskabel voor gegevensuitwisseling van de regelingen
Kabellengte 7 m, stekkerklaar (RJ 45).

5819 427 NL

Bestelnummer 7143 495
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Regelingen (vervolg)
Verlenging van de verbindingskabel
■ Geïnstalleerde afstand 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 - 0,32 mm2,
Kabeldraad AWG 26-22 / 0,14 mm2 - 0,36 mm2
7 4,5 mm - 8 mm

van installateur
■ Geïnstalleerde afstand 14 tot 900 m met aansluitdozen:
– 2 verbindingskabels (7,0 m lang)
Bestelnr. 7143 495
– 2-aderige kabel:
CAT5, afgeschermd
of
Massieve kabel AWG 26-22 / 0,13 mm2 - 0,32 mm2,
Kabeldraad AWG 26-22 / 0,14 mm2 - 0,36 mm2
7 4,5 mm - 8 mm
van 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
Verbindingskabels zie hoofdstuk ”Vitocom”.

Vitogate 200, type EIB
Bestelnr. Z009 466
De Gateway Vitogate200, type EIB dient voor de inschakeling van
Vitotronic regelingen met ingebouwde communicatiemodule LON
(accessoires) op KNX-/EIB-systemen.

Technische gegevens en accessoires, zie de Ontwerphandleiding
Datacommunicatie.

11.7 Door installateur te realiseren aansluitingen
Eénketelinstallaties
Aansluiting van door de installateur voorziene regelingen op de Vitotronic 100, type GC1B bij éénketelinstallaties
Aansturing via contacten
Bedrijf met tweetrapsbrander

A
B
C

1 2 3

1 2 3

143

146

A, B en C zijn spanningsloze contacten van de bovenliggende
regeling.
Externe branderinschakeling – 1. brandertrap
Contact op klemmen ”1” en ”2” van de stekker aVD
■ Contact gesloten:
De 1. brandertrap wordt ingeschakeld.
De 2. 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 1. brandertrap wordt uitgeschakeld.
5819 427 NL

11

Bestelnr. 7172 173
(alleen bij installaties met één ketel)
Elektronische printplaat voor de gegevensuitwisseling met CV-circuitregelingen Vitotronic 200-H, Vitocom 300 en voor de integratie in
bovenliggende gebouwbeheersystemen.

A 1e brandertrap ”Aan”
B 2e brandertrap ”Aan”
C Extern lastafhankelijk inschakelen

66

VIESMANN

Olie-/gasketel

Regelingen (vervolg)
Externe branderinschakeling - 1. en 2. brandertrap
Contact op klemmen ”2” en ”3” van de stekker aVD
■ Contact gesloten:
Beide brandertrappen worden ingeschakeld.
De ketelwatertemperatuur wordt door de elektronische begrenzing
van de maximumtemperatuur begrensd als deze onder de mechanische temperatuurregelaar ”R” is ingesteld.
De 2. brandertrap wordt 2 K eerder uitgeschakeld.
■ Contact geopend:
De 1. en 2. brandertrap worden uitgeschakeld.
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 max. ketelwatertemperatuur resp. via de mechanische temperatuurregelaar.
De gewenste waarde wordt via de codering ”9b” ingesteld.

■ 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

Opmerking
Een veiligheidstemperatuur van 120 °C (EN 12953) is alleen met extra
zelfbewakende veiligheidstemperatuurbegrenzer (STB) toegestaan.
Accessoirepakket voor veiligheidstemperatuur 120 ºC zie prijslijst
Viessmann.

Instellingen op de Vitotronic 100
■ Codering ”01:1” (bij levering)
■ De ketelwatertemperatuur moet op de laagste waarde (zie bedrijfsvoorwaarden, pagina tot ) worden ingesteld.
De verwarmingsketel wordt op de vereiste minimumtemperatuur (zie
bedrijfsvoorwaarden, pagina tot) gehouden.

11

Werking met modulerende brander
Kleurenlegende volgens DIN IEC 60757
BK Zwart
BN Bruin
BU Blauw

A

41

90

Externe branderinschakeling –1e brandertrap

143
1 2 3

BU
BK
BN

C
D

B

BN
41

90

5819 427 NL

E

A
B
C
D
E

Stekker naar de regeling
1e brandertrap (basisbelasting) ”Aan”
Brandervermogen verlagen (modulatieregelaar)
Brandervermogen verhogen (modulatieregelaar)
Stekker naar de brander

Olie-/gasketel

BK
BU

Contact op klemmen ”1” en ”2” van de stekker aVD
■ Contact gesloten:
De 1e brandertrap wordt ingeschakeld.
De modulatie (vollast) 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.
Aansluiting modulerende brander:
■ 1. brandertrap fA van Vitotronic 100
■ Stekker lÖ van Vitotronic 100 via modulatieregelaar (lokaal) naar
de stekker lÖ op de brander.
■ Op de bovenliggende regeling met modulatieregelaar de minimumtemperaturen 5 K boven de laagste ketelwatertemperatuur van de
verwarmingsketel, zie bedrijfsvoorwaarden, instellen.
Instellingen op de Vitotronic 100
■ Codering ”01:1” (bij levering)
■ De ketelwatertemperatuur moet op de laagste waarde (zie bedrijfsvoorwaarden, pagina tot ) worden ingesteld.
De verwarmingsketel wordt op de vereiste minimumtemperatuur (zie
bedrijfsvoorwaarden, pagina tot) gehouden.
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Regelingen (vervolg)
■ 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

Opmerking
Een veiligheidstemperatuur van 120 °C (EN 12953) is alleen met extra
zelfbewakende veiligheidstemperatuurbegrenzer (STB) toegestaan.
Accessoirepakket voor veiligheidstemperatuur 120 ºC zie prijslijst
Viessmann.

Aansluiting van door de installateur voorziene regelingen op de uitbreiding EA1 bij installaties met 1 ketel
Aansturing via 0 – 10 V-poort
Externe aanvraag via 0 – 10 V-ingang
Aansluiting aan ingang 0 – 10 V-ingang bij de uitbreiding EA1.
In combinatie met tweetraps of modulerende brander.
Codering ”01:1” voor éénketelinstallatie (bij levering).

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
Functies:
■ extern blokkeren met storingsmelding
■ storingsmeldingsingang
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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”
Gewenste aanvoertemperatuur bij externe aanvraag
■ De gewenste aanvoertemperatuur kan in codering 9b ingesteld worden.
Uitgang aBJ
Functietoekenning
De functie van de uitgang aBJ wordt via codeeradres ”5C” geselecteerd.

5819 427 NL

0 - 1 V ≙ ”Geen instelling voor gewenste ketelwatertemperatuur”
Temperatuurinstelling voor verwarmingsketel:
Bereik van 0 tot 100°C (omstelbaar op 30 tot 120 °C)
1 V ≙ instelwaarde 10 °C (30 °C)
10 V ≙ instelwaarde 100 °C (120 °C)

De ingeschakelde contacten moeten aan veiligheidsklasse II voldoen.
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Regelingen (vervolg)
Extra functies voor installaties met 1 ketel met Vitotronic 200, type GW1B
Stekker aVD

Stekker aVH

A

A

B

B

1 2 3

1 2 3

143

146

A Externe werkingsprogramma-omschakeling/mengklep ”Open”
B Extern blokkeren/mengklep ”Dicht”

A extern omschakelen getrapte/modulerende brander
B Externe vraag

A en B zijn potentiaalvrije contacten.

A en B zijn potentiaalvrije 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
CV-circuits worden toegewezen.
Via codeeradres ”91” kan de werkingsprogramma-omschakeling aan
de CV-circuits worden toegewezen.

Externe aanvraag
Met het sluiten van het contact B wordt de brander van de CV-ketel
lastafhankelijk ingeschakeld.
De begrenzing van ketelwatertemperatuur vindt plaats via de ingestelde maximale ketelwatertemperatuur respectievelijk via de mechanische temperatuurregelaar.
In codeeradres ”9b” wordt de gewenste waarde ingesteld.

Werkingsprogramma's
Symbool
Betekenis
9
Kamerverwarming uit en warm water uit
w
Kamerverwarming uit en warm water aan
rw
Kamerverwarming aan en warm water aan

Extern omschakelen getrapte/modulerende brander
■ Contact A open:
Modulerende werking
■ Contact A gesloten:
Tweetraps werking
Codeeradres ”02” conform instellen.

Naargelang instelling in codeeradres ”d5” kan uit alle drie met de hand
instelbare werkingsprogramma's 9, w, rw (contact open) óf in 9
óf in rw worden omgeschakeld (contact gesloten).
Extern blokkeren/mengklep ”Dicht”
Met sluiten van het contact B vindt een regeluitschakeling van de
brander respectievelijk dichtdraaien van de mengklep plaats.
In codeeradres ”99” wordt ingesteld op welke CV-circuits de functie
extern blokkeren respectievelijk Mengklep ”Dicht” werkt.
Opmerking
Tijdens de regeluitschakeling respectievelijk Mengklep ”Dicht” bestaat
er geen vorstbescherming van de betreffende CV-ketel respectievelijk
CV-circuit. Er wordt geen minimumketelwatertemperatuur respectievelijk aanvoertemperatuur vastgehouden.

Extra functies voor installaties met 1 ketel met Vitotronic 200, type GW1B via uitbreiding EA1

5819 427 NL

Aansluiting aan door installateur te realiseren regelingen voor weersafhankelijke werking aan de uitbreiding
EA1
Externe aanvraag via 0 – 10 V-ingang
Aansluiting aan ingang 0 – 10 V-ingang bij de uitbreiding EA1.
In combinatie met tweetraps of modulerende brander.
0 - 1 V ≙ ”Geen instelling voor gewenste ketelwatertemperatuur”
Temperatuurinstelling voor verwarmingsketel:
Bereik van 0 tot 100°C (omstelbaar op 30 tot 120 °C)

Olie-/gasketel

1 V ≙ instelwaarde 10 °C (30 °C)
10 V ≙ instelwaarde 100 °C (120 °C)
Opmerking
Tussen de minpool en de aardleiding van de door de installateur te
verzorgen spanningsbron moet een galvanische scheiding zijn gegarandeerd.
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Regelingen (vervolg)
De ingeschakelde contacten moeten aan veiligheidsklasse II voldoen.
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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”
Gewenste aanvoertemperatuur bij externe aanvraag
■ De gewenste aanvoertemperatuur kan in codering 9b ingesteld worden.


U

Uitgang aBJ

+
Digitale gegevensingangen DE1 tot DE3
Functies:
■ Externe omschakeling van de werkingsstatus voor de CV-circuits 1
tot 3
■ extern blokkeren met storingsmelding
■ storingsmeldingsingang
■ Kortstondige werking tapwatercirculatiepomp

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.

Installaties met meerdere ketels
Extra functies voor installaties met meerdere ketels met Vitotronic 300-K, type MW1B en Vitotronic 100,
type GC1B via LON
Stekker aVD en aVH aan de Vitotronic 300-K

A
B
C

1 2 3

1 2 3

143

146

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
CV-circuits worden toegewezen.
Via codeeradres ”91” kan de werkingsprogramma-omschakeling aan
de CV-circuits worden toegewezen.
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Werkingsprogramma's
Symbool
Betekenis
9
Kamerverwarming uit en warm water uit
w
Kamerverwarming uit en warm water aan
rw
Kamerverwarming aan en warm water aan
Naargelang instelling in codeeradres ”d5” kan uit alle drie met de hand
instelbare werkingsprogramma's 9, w, rw (contact open) óf in 9
óf in rw worden omgeschakeld (contact gesloten).
Extern blokkeren/mengklep ”Dicht”
Met sluiten van het contact B vindt een regeluitschakeling van de
brander respectievelijk dichtdraaien van de mengklep plaats.
In codeeradres ”99” wordt ingesteld op welke CV-circuits de functie
extern blokkeren respectievelijk Mengklep ”Dicht” werkt.
Opmerking
Tijdens de regeluitschakeling respectievelijk Mengklep ”Dicht” bestaat
er geen vorstbescherming van de betreffende CV-ketel respectievelijk
CV-circuit. Er wordt geen minimumketelwatertemperatuur respectievelijk aanvoertemperatuur vastgehouden.
Externe aanvraag
Met het sluiten van het contact C wordt de brander respectievelijk de
CV-ketel lastafhankelijk ingeschakeld.
De begrenzing van ketelwatertemperatuur vindt plaats via de ingestelde maximale ketelwatertemperatuur respectievelijk via de mechanische temperatuurregelaar.
In codeeradres ”9b” wordt de gewenste waarde ingesteld.

5819 427 NL
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Regelingen (vervolg)
Stekker aVD op Vitotronic 100, type GC1

A

Verwarmingsketel blokkeren
■ Contact A gesloten:
De verwarmingsketel is geblokkeerd en wordt uit de ketelvolgorde
genomen, d.w.z. smoorklep resp. 3-weg-mengklep voor de constante retourtemperatuurregeling wordt gesloten, bijmeng- of ketelcircuitpomp wordt uitgeschakeld. De warmtevoorziening moet door
de overige verwarmingsketels plaatsvinden.
Opmerking
Wanneer 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 van de
verwarmingsinstallatie over.
Wanneer de capaciteit van de overige verwarmingsketel 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 meerketelinstallaties
Aansturing via 0 – 10 V-poort
Externe aanvraag via 0 – 10 V-ingang
Aansluiting op 0 – 10 V-ingang op uitbreiding EA1 van elke Vitotronic
100 (accessoires).
In combinatie met tweetraps of modulerende branders.
Codering ”01:3” instellen.

1 tot 10 V
■ Temperatuurinstelling voor verwarmingsketel:
Bereik van 0 tot 100°C (omstelbaar op 30 tot 120 °C)
1 V ≙ instelwaarde 10 °C (30 °C)
10 V ≙ instelwaarde 100 °C (120 °C)
■ verwarmingsketel vrijgegeven, wordt op minimumtemperatuur
gehouden.
■ Smoorklep open.
■ Ketelcircuitpomp of bijmengpomp vrijgegeven.
Opmerking
Bij de hoofdketel moet de spanning groter dan 1 V zijn.
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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”
Temperatuurinstelling voor verwarmingsketel:
Bereik van 0 tot 100°C (omstelbaar op 30 tot 120 °C)
1 V ≙ instelwaarde 10 °C (30 °C)
10 V ≙ instelwaarde 100 °C (120 °C)

A

Ketelvrijgave zonder extra vrijgavecontact

5819 427 NL

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

1 2 3

146

A Ketelvrijgave
(potentiaalvrij contact)

Olie-/gasketel
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Regelingen (vervolg)
Opmerking
Bij de hoofdketel moet het contact steeds gesloten zijn.
Contact
A

gesloten

geopend

Verwarmingsketel vrijgegeven, wordt op minimumtemperatuur gehouden. De
smoorklep wordt 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 storingsmelding
■ storingsmeldingsingang

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”
Uitgang aBJ
Aansluitingen:
■ Storingsmeldinrichting
Functietoekenning
De functie van de uitgang aBJ wordt via codeeradres ”5C” geselecteerd.

De ingeschakelde contacten moeten aan veiligheidsklasse II voldoen.

Schakeling ketelvolgorde met lokale cascaderegeling — Aansluitingen op de Vitotronic 100, type GC1
Aansturing via contacten

Externe branderinschakeling – 1. brandertrap

Bedrijf met tweetrapsbrander

Contact op klemmen ”1” en ”2” van de stekker aVD
■ Contact gesloten:
De 1. brandertrap wordt ingeschakeld.
De 2. 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 1. brandertrap wordt uitgeschakeld.

A

11

B
C

Externe branderinschakeling - 1. en 2. brandertrap
1 2 3

1 2 3

143

146

A 1e brandertrap ”Aan”
B 2e 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 via de externe regeling plaatsvinden.

Ketelvrijgave, smoorklep
Contact op klemmen ”2” en ”3” van de stekker aVH
■ Contact gesloten:
Eerst wordt de voorwarmfunctie voor volgketels geactiveerd.
Na afloop van de voorwarmfunctie wordt de minimumtemperatuur
van de verwarmingsketel aangehouden en kunnen de brandertrappen 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 aangehouden.
Instellingen op de Vitotronic 100
Codering ”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.
5819 427 NL

Opmerking
Bij installaties met meerdere ketels is het contact ketelvrijgave beslist
vereist.
Bij de hoofdketel moet het contact permanent gesloten zijn.

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

Opmerking
Een veiligheidstemperatuur van 120 °C (EN 12953) is alleen met extra
zelfbewakende veiligheidstemperatuurbegrenzer (STB) toegestaan.
Accessoirepakket voor veiligheidstemperatuur 120 ºC zie prijslijst
Viessmann.
Werking met modulerende brander

A

Opmerking
Bij installaties met meerdere ketels is het contact ketelvrijgave beslist
vereist.
Bij de hoofdketel moet het contact permanent gesloten zijn.
Externe branderinschakeling –1e brandertrap
Contact op klemmen ”1” en ”2” van de stekker aVD
■ Contact gesloten:
De 1e brandertrap wordt ingeschakeld.
De modulatie (vollast) 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.
Aansluiting modulerende brander:
■ 1. brandertrap fA van Vitotronic 100
■ Stekker lÖ van Vitotronic 100 via modulatieregelaar (lokaal) naar
de stekker lÖ op de brander.
■ Op de bovenliggende regeling met modulatieregelaar de minimumtemperaturen 5 K boven de laagste ketelwatertemperatuur van de
verwarmingsketel, zie bedrijfsvoorwaarden, instellen.
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A Stekker naar de regeling
B Ketelvrijgave
Smoorklep ”Open” of ”Dicht”
C 1e brandertrap (basisbelasting) ”Aan”
D Brandervermogen verlagen (modulatieregelaar)
E Brandervermogen verhogen (modulatieregelaar)
F Stekker naar de brander
Kleurenlegende volgens DIN IEC 60757
BK Zwart
BN Bruin
BU Blauw

Contact op klemmen ”2” en ”3” van de stekker aVH
■ Contact gesloten:
Eerst wordt de voorwarmfunctie voor volgketels geactiveerd.
Na afloop van de voorwarmfunctie wordt de minimumtemperatuur
van de verwarmingsketel aangehouden en kunnen de brandertrappen 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 aangehouden.
Instellingen op de Vitotronic 100
Codering ”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
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

Opmerking
Een veiligheidstemperatuur van 120 °C (EN 12953) is alleen met extra
zelfbewakende veiligheidstemperatuurbegrenzer (STB) toegestaan.
Accessoirepakket voor veiligheidstemperatuur 120 ºC zie prijslijst
Viessmann.

5819 427 NL

Bij aansluiting van een externe regeling zijn de aansluitingen op stekkers aVD en aVH nodig. De boilertemperatuurregeling en de lastafhankelijke cascadeschakeling moeten via de externe regeling plaatsvinden.

Bijschakeling van lokale regelapparaten via LON
De Vitotronic-regelingen hebben een open, gestandaardiseerde interface LON. Met standaard LONWORKS-netwerkvariabelen (SNVT).
Olie-/gasketel

VIESMANN

73

11

Regelingen (vervolg)
Met dit universeel inzetbare, decentrale netwerk voor automatisering
in gebouwen is naast de communicatie van de Vitotronic-regelingen
onder elkaar de schakeling van door de installateur voorzien, fabrieksonafhankelijke systemen en toestellen mogelijk.

Zo kunnen bijvoorbeeld afzonderlijke ruimteregelingen of systemen
van de gebouwregeltechniek direct aan Vitotronic-regelingen worden
aangesloten.
Nadere informatie vindt u in het LON-handboek, zie
www.viessmann.de/lon.

Bijlage
12.1 Veiligheidsvoorschriften en bepalingen
Indicatie- en bedieningseenheid
Volgens Besluit emissie- eisen middelgrote stookinstallaties
(BEMS)
Volgens §§ 4 e.v. van het Bundes-Immissionsschutzgesetz
(BImSchG) in combinatie met de vierde verordening voor de uitvoering
van het Bundes-Immissionsschutzgesetz (verordening voor installaties met vergunningverplichting) (4e BlmSchV) is voor CV-installaties
met de volgende vermogens en voor het gebruik van de volgende
brandstoffen een vergunning noodzakelijk:

■ Bij een vermogen vanaf 1 MW voor vaste of vloeibare brandstoffen
(behalve olie HBO I/II)
■ Bij een vermogen vanaf 20 MW voor olie HBO I/II en gasvormige
brandstoffen

Vergunningvoorbehoud en testen volgens bedrijfsveiligheidverordening (BetrSichV)
Aanwijzingen bij §§ 13 tot 15 van de bedrijfsveiligheidsverordening (BetrSichV)
§ 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 · l bedraagt, of categorie IV, moeten zich herhalende tests worden
uitgevoerd.
Voor Viessmann ketels worden de volgende controleperiodes
voorgesteld:
■ uitwendige test uiterlijk na 1 jaar
■ inwendige test uiterlijk na 3 jaar (ter vervanging waterdruktest met
maximale 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 centrale verwarmingstoestellen met veiligheidstemperaturen tot 110 ºC/120 ºC
Viessmann verwarmingsketels zijn conform geldende normen en richtlijnen geproduceerd en moeten conform deze normen en richtlijnen
worden uitgerust. Meer verklaringen daartoe, zie conformiteitsverklaring en in de hoofdstukken voor uitrusting en werking. De in deze
richtlijn genoemde bedrijfsvoorwaarden 677 moeten in acht worden
genomen.
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: water-CV-installaties voor tap- en bedrijfswater.
■ EN 12828: verwarmingssystemen in gebouwen – ontwerp van
warmwater-verwarmingsinstallaties.
■ EN 13384: rookgasinstallaties – warmte- en stromingstechnische
berekeningen.
■ TRD 702: Uitrusting van stoomketelinstallaties met verwarmingstoestellen uit de groep II
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■ Bovendien EN 12953 in acht nemen bij:
– Verwarmingstoestellen voor lage druk met veiligheidstemperaturen > 110 tot 120 ºC.
■ EN 12953-1: Vlampijpketel – algemeen.
■ EN 12953-6: Vlampijpketel – eisen aan de uitrusting.
■ EN 12953-7: Vlampijpketel – eisen aan stookinstallaties voor vloeibare en gasvormige brandstoffen voor de verwarmingsketel
■ EN 12953-8: Vlampijpketel – eisen aan veiligheidskleppen
■ EN 12953-10: Vlampijpketel – eisen aan voedings- en ketelwater
■ EN 14394: Centrale-verwarmingsketel- centrale-verwarmingsketels
met ventilatorbrander - nominale stookcapaciteit kleiner dan of gelijk
aan 10 MW en een maximale werkingstemperatuur van 110 °C
Toepassing van oliestook
■ DIN 4755: oliestookinstallaties.
■ DIN 51603-1: vloeibare brandstoffen, lichte huisbrandolie, minimumeisen.
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§§ 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 ºC, die volgens bijlage II,
diagram 5 van de richtlijn 97/23/EG in de categorie IV (zie conformiteitverklaring 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.

Bijlage (vervolg)
■ DIN EN 298:2012-11: Branderautomaten voor met gas gestookte
atmosferische branders en ventilatorbranders. olie-verstuivingsbrander in monoblok-uitvoering – inrichtingen voor de veiligheid, de
bewaking en de regeling evenals veiligheidstijden.
■ EN 267: ventilatorbranders voor vloeibare brandstoffen.
■ TRD 411: Olieverwarming op stoomketels (in zoverre als van toepassing).

■ DVGW-Arbeitsblatt G 260/I en II: Technische Regeln für die Gasbeschaffenheit.
■ DVGW-TRGI 2008: Technische Regeln für Gasinstallationen.
■ TRD 412: Gasverwarming op stoomketels (in zoverre als van toepassing).
■ TRF 1996: Technische Regeln Flüssiggas.

Toepassing van gasstook
■ EN 298: Branderautomaten voor gasbranders en gastoestellen met
en zonder ventilator.
■ EN 676: gasbrander met ventilator.

Vlamroosterdimensionering
Het toelaatbare stookvermogen is geregeld in DIN EN 12953 respectievelijk de geldende "Verbändevereinbarung". Daarbij moet rekening
gehouden worden met materiaaldikte, binnendiameter en brandstof bij
de vlamroosterdimensionering.
Voorschriften
Maximale stookcapaciteit
Olieverwarming
Gasverwarming
Materiaal
Maximale nominale wanddikte

DIN EN 12953 of TRD met Verbändevereinbarung 2003/1
14,0 MW
18,2 MW
P265GH (maximaal 8 MW olieverwarming, maximaal 10,4 MW gasverwarming)
P355GH
22 mm

Vlamrooster-temperatuurbewaking (FTÜ)
In EN 12953 deel 3 / punt 5.4 wordt op nationale voorschriften gewezen, die voor ketels afhankelijk van vlamroosterbinnendiameter en
stookvermogen een temperatuurmeetsysteem ( = vlamrooster-temperatuurbewaking) nodig kunnen zijn.
Voor Duitsland wordt het gebruik van de vlamrooster-temperatuurbewaking in Verbändevereinbarung 2003/1 als volgt geregeld.

FTÜ verreist:
■ bij binnendiameter vlamrooster
> 1800 mm
en/of
■ bij stookvermogen
> 14 000 kW (olieverwarming)
> 18 200 kW (gasverwarming)
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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
De leidingaansluitingen op de verwarmingsketel moet zonder belasting en spanning worden uitgevoerd. Het toelaten van lasten en
momenten in de ketel is niet toegestaan.

Elektrische installatie
De elektrische aansluiting en de elektrische installatie moeten volgens
de NEN-bepalingen en de technische aansluitvoorwaarden van het
nutsbedrijf worden uitgevoerd.

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

5819 427 NL

Rookgasinstallatie
Voor condenserende HR-ketelinstallaties moeten rookgasleidingen
worden gebruikt die goedgekeurd zijn door bouw- en woningtoezicht.
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Bijlage (vervolg)
Conform besluit emissie- eisen middelgrote stookinstallaties (BEMS)
CV-installaties moeten zo gebruikt worden dat de in de Besluit emissie- eisen middelgrote stookinstallaties (BEMS) genoemde installaties –
genoemde grenswaarden niet worden overschreden. De 1e BImSchV geldt voor olie- en gasgestookte installaties voor het verwarmen van
gebouwen of kamers, met water als warmtedrager.
■ 1e BlmSchV, § 6
Paragraaf 3, olie- en gasgestookte CV-installaties
– Olie- en gasgestookte CV-installaties > 400 kW voor het verwarmen van gebouwen of ruimten:
De fabrikant moet bevestigen dat het rendement ≥ 94% is (berekend conform EN 303–5, editie 6/1999).
– Aan de eisen van paragraaf 3 geldt voor ketels > 1 MW als voldaan als het ketelrendement ηK ≥ 94% is (vastgesteld volgens DIN 4702-2).
– Het rookgasgehalte aan stikstofoxiden bei olie- en gasgestookte CV-installaties > 0,4 MW < 10 MW voor het verwarmen van gebouwen of
kamers mag met olie HBO I/II niet hoger zijn dan 185 mg/kWh en met aardgas niet hoger zijn dan 120 mg/kWh.
■ 1e BlmSchV, § 11a
Olie- en gasgestookte CV-installaties van 10 MW tot 20 MW: Afzonderlijke CV-installaties met een stookvermogen van 10 tot < 20 MW mogen
alleen worden gebruikt als de uitstoot volgens volgende tabel als halfuur-gemiddelde waarde niet worden overschreden:

CO
NOX

Bij brandstof olie
≤ 80 mg/m3rookgas
≤ 180 mg/m3rookgas
≤ 200 mg/m3rookgas

Aardgas
≤ 80 mg/m3rookgas
≤ 100 mg/m3rookgas
≤ 110 mg/m3rookgas

Bij andere gassen

Bedrijfstemperatuur

≤ 200 mg/m3rookgas

110 ºC
110 ºC tot ≤ 210 ºC
onafhankelijk van de werkingstemperatuur

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 respectievelijk stookverordeningen en de algemene bouwtechnische goedkeuring en toestemming van de hoogste
bouwtoezichthoudende instantie in het afzonderlijke geval.

5819 427 NL

12

76

VIESMANN

Olie-/gasketel

Index
A
Aansluiting 0 – 10 V.............................................................68, 69, 71
Aansluiting modulerende brander..............................................67, 73
Aanvoertemperatuur .............................6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 27, 34
Accessoires voor de geluidsisolatie.................................................33
B
Bedrijfsvoorwaarden..........................................6, 8, 9, 11, 12, 13, 14
Beschermende corrosiemaatregelen...............................................35
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)Testen volgens BetrSichV
.........................................................................................................74
Bijmengpomp...................................................................................28
Blokkeren extern........................................................................69, 70
Boilertemperatuursensor............................................................40, 55
Bouwtechnische keuringsprocedure................................................76
brandbare bouwmaterialen..............................................................26
Brander............................................................................................31
Brandstoffen.....................................................................................30
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)............................74, 76
C
Chemicaliën voor de bescherming tegen corrosie...........................35
Configuratie......................................................................................27
Constantregeling
■ Bedieningseenheid.......................................................................41
Contactgeluidsisolatie......................................................................33
Controle volgens BetrSichV.............................................................74
Corrosie, aan waterzijde..................................................................35
Corrosie aan waterzijde...................................................................35
CV-pomp..........................................................................................28
D
Dimensionering................................................................................32
Dompeltemperatuurregelaar............................................................56
Door de installateur voorziene regeling................................66, 68, 71
Door installateur te realiseren regeling............................................69
Draadloze componenten
■ draadloze afstandsbediening..................................................50, 51
■ draadloze buitentemperatuursensor.............................................53
■ radiorepeater.................................................................................53
é
éénketelinstallatie.............................................................................66
E
Eénketelinstallaties..........................................................................38
Eisen aan de installatieruimte..........................................................25
ENEV.........................................................................................44, 46
Expansievat................................................................................27, 35
Extern, lastafhankelijk inschakelen............................................69, 70
Extern blokkeren........................................................................69, 70
Externe aanvraag.......................................................................69, 70
Externe branderinschakeling..........................................66, 67, 72, 73
Externe werkingsprogramma-omschakeling..............................69, 70
Extern lastafhankelijk inschakelen...................................................67
Extern omschakelen getrapte/modulerende brander.......................69
Extra functies...................................................................................70
G
gehalogeneerde koolwaterstoffen....................................................25
Geluidsisolatie..................................................................................32
Getrapte/modulerende brander........................................................69

K
ketelafdekking..................................................................................27
Ketelbedieningsbordes.....................................................................27
Ketelcircuitpomp...............................................................................28
ketelcircuitregelingen.......................................................................38
Ketelrendement .................................................6, 7, 9, 10, 12, 13, 14
Keteltemperatuursensor...................................................................40
Ketelthermometer.............................................................................30
Ketelvolgorde...................................................................................71
Ketelvrijgave...............................................................................72, 73
Klemtemperatuurregelaar................................................................56
Klemtemperatuursensor...................................................................54
L
Laagwaterniveaubeveiliging.............................................................29
Levering...........................................................................................25
Lokale regeling.................................................................................72
Luchtgeluiddemping.........................................................................32
M
Maximumdrukbegrenzer..................................................................30
Maximumdrukbegrenzing.................................................................29
meerketelinstallatie..........................................................................72
Meerketelinstallaties.........................................................................38
Membraan-expansievat....................................................................35
Mengklep Open..........................................................................69, 70
Minimumdrukbegrenzing..................................................................29
Modulerende brander.................................................................67, 73
N
Noodschakelaar...............................................................................26
Normrendement...............................................................................14
O
Ontlastpot.........................................................................................30
Opstelling.........................................................................................25
P
Plaatsing..........................................................................................25
Pompgestuurde drukregelsystemen................................................27
R
Radiocomponenten
■ Basisstation...................................................................................52
regelingen........................................................................................38
Rendementsverhoging.....................................................................35
Richtlijn drukapparatuur.........................................................9, 12, 14
Richtlijn gastoestellen............................................................9, 12, 14
rookgastemperatuursensor..............................................................54
Ruimtetemperatuursensor................................................................53
S
schakelkasten..................................................................................38
Schakelpunt.....................................................................................39
Smoorklep..................................................................................72, 73
Solarregelingsmodule
■ Technische gegevens...................................................................59
stekker aVD......................................................................................69
Stekker aVD...............................................................................70, 71
stekker aVH......................................................................................69

5819 427 NL

I
Inschakelen lastafhankelijk..................................................67, 69, 70
Installatieruimte................................................................................25

Olie-/gasketel

VIESMANN

77

Index
T
Technische gegevens
■ solarregelingsmodule..............................................................58, 59
■ Vitotrans 300.................................................................................20
Temperatuurregelaar.......................................................................30
■ dompeltemperatuur.......................................................................56
■ klemtemperatuur...........................................................................56
Temperatuursensor
■ draadloze buitentemperatuursensor.............................................53
■ klemtemperatuursensor................................................................54
■ Ruimtetemperatuursensor............................................................53
temperatuursensoren
■ rookgastemperatuursensor...........................................................54
Temperatuursensoren
■ Boilertemperatuursensor.........................................................40, 55
■ keteltemperatuursensor................................................................40
■ Keteltemperatuursensor................................................................40
tweetrapsbrander.......................................................................66, 72
U
UitbreidingAM1.................................................................................59
Uitbreiding EA1................................................................................59

V
Veiligheidsdrukbegrenzer.................................................................30
Veiligheidstechnische uitrusting.......................................................29
veiligheidstemperatuur.....................................................................30
Veiligheidstemperatuur....................................................................27
Veiligheidstemperatuurbegrenzer....................................................30
Veiligheidsvoorzieningen.................................................................26
verbrandingslucht.............................................................................26
Vergunningvoorbehoud volgens BetrSichV.....................................74
Verwarmingsaansluitingen...............................................................28
Verwarmingsketel blokkeren............................................................71
Vitocom
■ 100, type GSM..............................................................................61
■ 100, type LAN1.............................................................................60
Vitotrol
■ 200A..............................................................................................49
■ 200 RF..........................................................................................50
■ 300 A.............................................................................................49
■ 300 RF met tafelstandaard...........................................................50
■ 300 RF met wandhouder..............................................................51
W
Waterbehandeling............................................................................35
Waterkwaliteit, richtwaarden voor de...............................................33
Werkingsprogramma-omschakeling...........................................69, 70

5819 427 NL

Z
Zoutarm water..................................................................................34
Zouthoudend water..........................................................................34

78

VIESMANN

Olie-/gasketel

5819 427 NL
Olie-/gasketel

VIESMANN

79

Viessmann Nederland B.V.
Postbus 322
2900 AH Capelle a/d IJssel
Tel. : 010-458 44 44
Fax : 010-458 70 72
e-mail : info-nl@viessmann.com
www.viessmann.com
80

VIESMANN

Olie-/gasketel

5819 427 NL

Technische wijzigingen voorbehouden.

