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Bewaren a.u.b.!

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

!

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

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

Doelgroep
Deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor erkende
installateurs.

■

■
■

Werkzaamheden aan het koudemiddelcircuit mogen
alleen door hiervoor bevoegde vaklui worden uitgevoerd.
Elektrische werkzaamheden mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd.
De eerste inbedrijfstelling moet door de fabrikant van
de installatie of een door de fabrikant aangewezen
vakman worden uitgevoerd.

In aanmerking te nemen voorschriften
■
■
■

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

Veiligheidsinstructies voor werkzaamheden aan de installatie
Werkzaamheden aan de installatie
■

!

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

Reparatiewerkzaamheden

!

Opgelet
De reparatie van onderdelen met een veiligheidstechnische functie brengt de veilige werking van de installatie in gevaar.
Defecte onderdelen moeten door originele
onderdelen van Viessmann worden vervangen.
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■
■

Installatie spanningsvrij schakelen, bijv. aan de
afzonderlijke zekering of een hoofdschakelaar, en op
aanwezige spanning controleren.
Opmerking
Bovenop het stroomcircuit van de regeling kunnen
meerdere laststroomcircuits aanwezig zijn.
Gevaar
Het aanraken van stroomvoerende componenten kan ernstig letsel veroorzaken. Enkele
componenten op de printplaten staan na het
uitschakelen van de netspanning nog onder
spanning.
Vóór het verwijderen van afdekkingen van de
toestellen minstens 4 min. wachten tot geen
spanning meer aanwezig is.
Installatie tegen opnieuw inschakelen beveiligen.
Bij alle werkzaamheden geschikte persoonlijke
beschermende uitrusting dragen.

Gevaar
Hete oppervlakken en media kunnen brandwonden of verbrandingen veroorzaken.
■ Het toestel voor onderhouds- en servicewerkzaamheden uitschakelen en laten afkoelen.
■ Hete oppervlakken aan toestel, armaturen en
buizen niet aanraken.
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Veiligheidsvoorschriften
Veiligheidsinstructies (vervolg)
Extra componenten, reserveonderdelen en slijtagegevoelige onderdelen

!

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

Veiligheidsinstructies voor de werking van de installatie
Wat te doen bij wateruittrede uit het toestel

5837373

Gevaar
Als water uit het toestel komt, bestaat gevaar
voor elektrische schokken.
Verwarmingsinstallatie aan de externe scheidingsinrichting uitschakelen (bijv. zekeringskast,
stroomverdeling).

Gevaar
Als water uit het toestel komt, bestaat gevaar
voor brandwonden.
Heet verwarmingswater niet aanraken.

3

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
1.

Veiligheid en aansprakelijkheid

Werkveiligheid .......................................................................................
■ Elektrische aansluitingen ....................................................................
■ Werkzaamheden aan de warmtepomp ...............................................
■ Werkzaamheden aan het koelcircuit ...................................................
■ Werkzaamheden aan de behuizing ....................................................

6
6
7
7
7

2.

Informatie

Verwijdering van de verpakking .............................................................
Symbolen ...............................................................................................
Gebruik conform de regelgeving ............................................................
Productinformatie ...................................................................................
■ Vitocal 300-G Pro, type BW 302.D090 tot BW 302.D230 ...................
■ Toepassingsgrenzen van de warmtepomp .........................................

8
8
8
9
9
9

3.

Montagehandleiding

Algemene aanwijzingen bij de elektrische aansluiting ...........................
Eisen aan de opstelling en transport .....................................................
■ Lossen en transport ............................................................................
■ Eisen aan de installatieruimte .............................................................
■ Minimumafstanden .............................................................................
■ Geluiddempend voetstuk ....................................................................
Eisen aan aansluitingen door de installateur .........................................
■ Afmetingen Vitocal 300-G Pro ............................................................
Eisen aan hydraulische aansluitingen ...................................................
■ Primair circuit: Brine-water, 2-traps (type BW 302.D090,
BW 302.D110, BW 302.D140, BW 302.D180 en BW 302.D230) .......
■ Primair circuit: Brine-water, warmtepompcascade (type
BW 302.D090 tot BW 302.D230) ........................................................
■ Warmtepompcascade: 2-traps (type BW 302.D090 tot
BW 302.D230) ....................................................................................
■ Tapwaterverwarming (type BW 302.D090 tot BW 302.D230) ............

10
10
10
12
12
13
14
14
16

Warmtepomp opstellen ..........................................................................
Warmtepomp uitlijnen .........................................................................
Transportbeveiliging verwijderen ........................................................
Achterplaat, zijplaten en voetlijsten monteren ....................................
Hydraulisch aansluiten ...........................................................................
■ Overzicht van de hydraulische aansluitingen .....................................
■ Vitocal 300-G Pro aansluiten ..............................................................
■ Montage van de Victaulic-koppelingen ...............................................
■ Primair circuit aansluiten ....................................................................
■ Secundair circuit aansluiten ................................................................
Elektrische aansluiting ...........................................................................
■ Elektrische kabels naar de aansluitruimte van de warmtepomp leggen ......................................................................................................
■ Overzicht van de elektrische aansluitingen ........................................
■ Contactstrip voor installatiecomponenten ...........................................
■ Basisprintplaat met uitbreidingsprintplaat ...........................................
■ Meld- en veiligheidsaansluitingen (veiligheidscircuit) met verdelerstrip .....................................................................................................
■ Regelaar- en sensorprintplaat ............................................................
■ Elektrisch verwarmingselement (door installateur te voorzien) ..........
Netaansluiting ........................................................................................
■ Netaansluiting stuurstroomcircuit (230 V~) en laststroomcircuit
(400 V~) ..............................................................................................
■ Eisen aan elektrische aansluitingen ...................................................
■ Netvoeding met blokkering door energiebedrijf zonder lastscheiding
van installateur (leveringsomvang) .....................................................
Netbewaking ..........................................................................................
■ Elektronische softstarter, type SMC ...................................................

22
22
23
24
25
25
26
28
29
29
30

4.

Montageverloop

18
19
20

30
31
33
34
40
43
45
46
47
47
47
48
48
5837373

■
■
■

17

4

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave (vervolg)
As, handgreep voor de hoofdschakelaar en bedieningseenheid monteren ....................................................................................................... 49
Warmtepomp sluiten .............................................................................. 49
5.

Eerste inbedrijfstelling,
inspectie, onderhoud

6.

Storingen oplossen

Stappen - eerste inbedrijfstelling, inspectie en onderhoud .................... 51
Diagnose ................................................................................................ 64
Veel geluidsproductie ......................................................................... 64

■

Reparatie

Voorplaat en bovenplaat verwijderen .....................................................
Overzicht van de elektrische componenten ...........................................
Overzicht interne componenten .............................................................
Warmtepomp aan primaire/secundaire zijde aftappen ..........................
Sensoren controleren ............................................................................
■ Temperatuursensoren Typ NTC 10 kΩ ...............................................
■ Temperatuursensoren type Pt 500A ...................................................
Zekeringen controleren ..........................................................................

65
65
65
66
66
66
67
67

8.

Onderdelenlijsten

Bestelling van onderdelen ..................................................................... 69
Onderdelen, warmtepomp ..................................................................... 70
Onderdelen, warmtepomp, elektronica .................................................. 72

9.

Protocollen

Protocol van de hydraulische parameters ............................................. 74
Protocol van de regelingsparameters .................................................... 74

10.

Technische gegevens

Technische gegevens, Vitocal 300-G Pro .............................................. 83

11.

Bijlage

Opdracht tot eerste inbedrijfstelling van de warmtepomp ...................... 87

12.

Definitieve buitenbedrijfstelling

Demontage/afvalverwijdering ................................................................ 88

13.

Verklaringen

Conformiteitsverklaring .......................................................................... 89

14.

Index

................................................................................................................ 90

5837373

7.

5

Veiligheid en aansprakelijkheid

Verantwoordelijkheden tijdens de levensfases
Levensfase
Istallatie- Externe
Fabrikant Koeltech- Logistiek Elektribeheer- persoon
nicus
cien/CVder
monteur
Fabricage

X

X

Levering,
transport, binnenbrengen,
opstelling

X

X

Montage

X

X

X

X

X

X

X

Inbedrijfstelling

X

X

Werking

X

X

Onderhoud, reparatie, buitenbedrijfstelling

X

X

X

Demontage,
verwijdering,
afhaling

X

X

Afvalverwijdering

X

X

X

X

Servicetechnicus

Afvoerder

X

X

X

X

X

Elektrische aansluitingen
Gevaar
In het bijzonder pacemakers en defibrillatoren
kunnen gestoord worden door elektromagnetische straling bij de aansluitruimte van de warmtepompregeling.
■ Personen met pacemaker:
Onmiddellijke nabijheid tot de aansluitruimte
van de warmtepompregeling vermijden, eventueel vooraf een arts raadplegen.
■ Defibrillatoren buiten het gevarenbereik bewaren en gebruiken.
Gevaar
Ondeskundig uitgevoerde elektrische installaties
kunnen door elektrische stroom leiden tot verwondingen en materiële schade.
De netaansluiting en veiligheidsmaatregelen
(bijvoorbeeld aardlekschakelaar) moeten volgens de volgende voorschriften worden uitgevoerd:
■ IEC 60364-4-41
■ NEN-voorschriften
■ Technische aansluitvoorwaarden van het
plaatselijke energiebedrijf

Gevaar
Het aanraken van onder spanning staande
onderdelen kan door elektrische stroom tot ernstige verwondingen leiden. Enkele componenten
op de printplaten staan na het uitschakelen van
de netspanning nog onder spanning.
■ Installatie spanningsvrij schakelen
(bijvoorbeeld via de aparte zekering of een
hoofdschakelaar), op spanningvrijheid controleren en tegen opnieuw inschakelen beveiligen.
Opmerking
Bovenop het stroomcircuit van de regeling
kunnen meerdere laststroomcircuits aanwezig
zijn.
■ Vóór het verwijderen van afdekkingen aan de
warmtepomp minimaal 4 min. wachten tot de
spanning is afgebouwd.
■ Aansluitbereiken warmtepompregeling en netaansluitingen (zie pagina 31) niet aanraken.
Gevaar
Een ontbrekende aarding van onderdelen kan
bij een elektrisch defect tot ernstig letsel door
elektrische stroom en beschadiging van onderdelen leiden.
■ Alle aardleidingverbindingen van de warmtepomp absoluut weer aanbrengen.
■ Warmtepomp en leidingen moeten met de
equipotentiaalverbinding van het huis verbonden zijn.
5837373

Informatie

Werkveiligheid
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Veiligheid en aansprakelijkheid
Werkveiligheid (vervolg)

Informatie

Opmerking
Alle ”veiligheidsvoorschriften” in acht nemen.
Meer informatie over de elektrische aansluitingen zie
vanaf pagina 30.

Werkzaamheden aan de warmtepomp
Opmerking
Vóór de inbedrijfstelling en na herstellingen of onderhoud controleren of de warmtepomp voldoet aan de
reglementaire toestand.

Gevaar
Vallen van zware en slecht hanteerbare onderdelen van de warmtepomp kan leiden tot levensgevaarlijke kneuzingen en breuken.
■ Voor montage/demontage van bijvoorbeeld
compressoren en warmtewisselaars geschikte
bevestigings- en hijswerktuigen gebruiken.
■ Geschikte veiligheidskleding (bijvoorbeeld veiligheidsschoenen) dragen conform de geldende voorschriften ter voorkoming van ongevallen en bepalingen van de ongevallenverzekeringen.

Werkzaamheden aan het koelcircuit
Gevaar
Huidcontact met het koudemiddel kan tot huidletsel leiden.
■ Werkzaamheden aan het koelcircuit uitsluitend
met veiligheidsbril en beschermende handschoenen uitvoeren.
Opmerking
Werkzaamheden aan het koelcircuit mogen
alleen door een koeltechnicus worden uitgevoerd.
■ Geschikte beschermende kleding dragen.

Gevaar
Koudemiddel R410A is een luchtverdringend,
niet-giftig gas. Ongecontroleerd uitstromend
koudemiddel R410A kan in gesloten ruimtes tot
ademnood en verstikking leiden.
■ Koudemiddel niet inademen.
■ In gesloten ruimtes voor voldoende ventilatie
zorgen.
■ Vuur vermijden.
■ Voorschriften en richtlijnen voor de omgang
met dit koudemiddel beslist in acht nemen en
aanhouden.

Gevaar
In de koelcircuits van warmtepompen heersen
zowel zeer lage (–25 °C) als zeer hoge
(+130 °C) temperaturen. Werkzaamheden aan
warmtepompen kunnen tot levensgevaarlijke
vries- en brandletsels leiden.
■ Warmtepompen minstens 30 min vóór de
onderhoudswerkzaamheden uitschakelen.
■ Inspuitklep en compressor niet aanraken,
eventueel beschermende handschoenen dragen.
■ Geschikte beschermende kleding dragen.

Werkzaamheden aan de behuizing
Opmerking
Beschadigde oppervlakken van de behuizing kunnen
corrosie veroorzaken.

5837373

Gevaar
Door de doorvoering aan de achterplaat uit te
breken, ontstaan er scherpe kanten, die levensgevaarlijke letsels kunnen veroorzaken.
■ Die kanten moeten voor de montage deskundig beschermd worden.
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Informatie
Verwijdering van de verpakking

Symbolen
Symbool

Betekenis
Verwijzing naar ander document met bijkomende informatie

1.

Stap in afbeeldingen:
de nummering komt overeen met de volgorde van de stappen.

De werkwijze voor eerste inbedrijfstelling, inspectie en
onderhoud zijn in het hoofdstuk ”Eerste inbedrijfstelling, inspectie en onderhoud” samengevat en als volgt
aangeduid:
Symbool

Betekenis
bij de eerste inbedrijfstelling vereiste handelingen
niet vereist bij eerste inbedrijfstelling

Waarschuwing voor materiële schade en
schade aan het milieu

bij de inspectie vereiste handelingen
niet vereist bij inspectie

Bereik onder spanning

bij onderhoud vereiste handelingen
niet vereist bij onderhoud

Goed voor opletten.

■

■
■

■

Onderdeel moet hoorbaar inklikken.
of
Akoestisch signaal
Nieuw onderdeel plaatsen.
of
In combinatie met gereedschap: Oppervlakte reinigen.

Onderdeel deskundig als afval verwijderen.

Onderdeel bij geschikt verzamelpunt afgeven. Onderdeel niet met het huisvuil meegeven.

Gebruik conform de regelgeving
De warmtepompen Vitocal 300-G Pro, type
BW 302.D090 tot 302.D230 kunnen voor de volgende
doeleinden worden gebruikt:
■ Voor koude- en/of warmteproductie
■ Kamerverwarming en -koeling via een verwarmingsinstallatie

■
■

Tapwaterverwarming
Zwembadverwarming

Met bijkomende componenten en accessoires kan de
functieomvang uitgebreid worden.
5837373

Informatie

Verpakkingsafval volgens de wettelijke bepalingen als
afval verwijderen.
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Informatie

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

Stroomtoevoer: tot 1000 ampère en 400 V spanning

Voor werking in industrie, utiliteit, woningen met afgesloten stookruimte

Het gebruik in bedrijven of industrie voor een ander
doel dan voor de kamerverwarming/-koeling of voor
tapwaterverwarming geldt als niet volgens de voorschriften.

Verkeerd gebruik van het toestel en/of ondeskundige
bediening (bijv. wanneer de gebruiker het toestel
opent) is verboden en leidt tot aansprakelijkheidsuitsluiting. Van verkeerd gebruik is sprake wanneer de
reglementaire functie van componenten van het verwarmingssysteem wordt gewijzigd.

Opmerking
De Vitocal 300-G Pro mag uitsluitend door geautoriseerde en geïnstrueerde personen worden bediend.

Informatie

Gebruik conform de regelgeving (vervolg)

Productinformatie
Vitocal 300-G Pro, type BW 302.D090 tot BW 302.D230
Kenmerken
■
■
■

Alle sensoren zijn in dompelhulzen gemonteerd.
Extra elektrische verwarmingselementen (door
installateur te voorzien) kunnen worden aangestuurd
(bijv. verwarmingswater-doorstroomtoestel, verwarmingselement in de verwarmingswaterbuffer).
Een vermogensuitbreiding in combinatie met
Vitocal 300-G Pro (cascade) is mogelijk.

■
■

Geïntegreerde warmtepompregeling Vitotronic 200,
type WO1C
Het koelcircuit heeft een elektronische expansieklep
(EEK) met eigen regelcircuit (koelcircuitregelaar).
De warmtepompregeling kan een koelcircuit regelen.
Het koelcircuit kan een voor de koelwerking door de
installateur voorbereid verwarmingscircuit of een
afzonderlijk koelcircuit zijn.

Toepassingsgrenzen van de warmtepomp
Systeemgrens

Zie RI-schema, aansluit- en bedradingschema

Levensduur
Warmtepomp
Slijtagegevoelige onderdelen (filterdroger,
koelolie, compressor)

15 tot 25 jaar
4 tot 5 jaar, afhankelijk van bedrijfsduur en werkingspunt

5837373

Opmerking
Koelolie is in gespecialiseerde winkels verkrijgbaar.
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Montagehandleiding
Algemene aanwijzingen bij de elektrische aansluiting
■

Eisen aan de opstelling en transport
■

■

Vitocal 300-G Pro wordt als basistoestel geleverd.
Zijplaten voor montage door de installateur zijn
afzonderlijk verpakt. Zie pagina 22 tot 24.
De bedieningseenheid van de Vitotronic 200 ligt in
de elektrische aansluitruimte en moet door de installateur worden gemonteerd en aangesloten. Zie
pagina 49.

■
■

Accessoires worden afzonderlijk geleverd.
De warmtepomp is in de fabriek gevuld met olie en
koudemiddel.

Lossen en transport
Opmerking
De goederen vóór het lossen op schade controleren.
Schade op de leveringsbon noteren en bij de transportonderneming melden.
■
■

■

!

Opmerking
Viessmann (Schweiz) AG is niet aansprakelijk voor
enige beschadigingen door ondeskundige hantering.

Het hijsmateriaal (hijsbanden en dwarsbalken) moet
door de installateur worden voorzien.
De draagkracht van iedere hijsband en dwarsbalk
moet minstens aan het transportgewicht voldoen.
Zie ”Technische gegevens”.
Voor het lossen vanaf de vrachtwagen mag u uitsluitend geschikte apparaten gebruiken, zie volgend
hoofdstuk.
Opgelet
Ondeskundig lossen en transporteren kan tot
schade aan het toestel leiden.
■ Bovenkant apparaat niet belasten.
■ Bescherming van de lak:
het hijsmateriaal (bijv. touwen, dwarsbalken)
omhullen en opvulmateriaal tussen de warmtepomp en het hijsmateriaal aanbrengen.
■ Bij het heffen op de gewichtsverdeling letten.
Het zwaartepunt van de warmtepomp ligt door
de warmtewisselaar achteraan bij de hydraulische aansluitingen.
■ Bescherming van de buizen in de warmtepomp:
Schokken vermijden.
■ Bescherming van het koelcircuit:
Sterke helling van de compressor vermijden.
Kantelhoek van de warmtepomp max. 30 °C.
5837373

Montage

■

Elektrische aansluiting van installatiecomponenten (pompen, mengkleppen, kleppen, meldinrichtingen, relais, functie-uitbreidingen, sensoren, enz.):
De aansluiting geschiedt in de aansluitruimte van de
warmtepomp. Aanwijzingen vanaf pagina 31 in
acht nemen.
Netaansluiting:
Het aantal netkabels van de meterkast naar de aansluitruimte van de warmtepomp is afhankelijk van de
installatie-uitvoering en de toegepaste tarieven. Aanwijzingen vanaf pagina 46 in acht nemen.
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Montagehandleiding
Eisen aan de opstelling en transport (vervolg)

Montage

Transport met kraan

Afb. 1
A Bevestigingspunt kraanschakel
B Hijsband volgens gewicht (zie pagina 12)

C Randbescherming (bijvoorbeeld 2- of 3-laags golf-

karton)
D Dwarsligger om het frame te ontlasten

Opmerking
Het heffen met hijsbanden is uitsluitend zonder
gemonteerde zij-, voor- en rugplaat toegelaten.
Transport met heftruck of pompwagen

5837373

Afb. 2
Opmerkingen voor transport met heftruck
■ Vorklengte aan de hand van de totale lengte van de
warmtepomp bepalen, zie ”Technische gegevens”
vanaf pagina 83.
■ Het zwaartepunt van de warmtepomp ligt achteraan
in de buurt van de hydraulische aansluitingen.
■ Rekening houden met de randbescherming
(bijvoorbeeld 2- of 3-laags golfkarton).

Opmerking
Het transport met een heftruck is uitsluitend zonder
gemonteerde zij-, voor- en rugplaat toegelaten.
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Montagehandleiding
Eisen aan de opstelling en transport (vervolg)
Eisen aan de installatieruimte

!

Opgelet
Een ongunstig omgevingsklimaat kan de werking verstoren en tot schade aan het toestel leiden.
■ De installatieruimte moet droog en vorstvrij
zijn.
■ Omgevingstemperaturen 3 tot 35 ºC garanderen.

■

■

■

Montage

Gevaar
Stof, gassen en dampen kunnen schadelijk zijn
voor de gezondheid en explosies veroorzaken.
Stof, gassen en dampen in de installatieruimte
vermijden.

!

Opgelet
Een te hoge vloerbelasting kan tot schade aan
het gebouw leiden.
De toegestane vloerbelasting respecteren.
Rekening houden met het gewicht van het toestel.

Gewicht
Type

■

Gewicht in kg

BW 302.D090

720

BW 302.D110

910

BW 302.D140

1180

BW 302.D180

1280

BW 302.D230

1425

Plaats het toestel niet op houten vloeren
(bijvoorbeeld op zolder) om contactgeluid te voorkomen.
Toestel horizontaal uitlijnen.
Bij oneffenheden in de vloer moet de drukbelasting
op de poten gelijkmatig verdeeld zijn.
Minimaal kamervolume (conform EN 378) in acht
nemen.
De bijkomende, nationale voorschriften naleven.
Minimaal kamervolume met betrekking tot het
beschikbare luchtdebiet
Type
Minimaal kamervolume
in m3
BW 302.D090

24

BW 302.D110

30

BW 302.D140

39

BW 302.D180

51

BW 302.D230
97
Opmerking
Vulhoeveelheid koudemiddel, zie ”Technische gegevens” resp. typeplaatje.
Grondvlakken en minimumafstanden respecteren
(zie volgende hoofdstuk).

Minimumafstanden
Rond de installatie moet voor onderhoud, instandhouding en demontage voldoende plaats beschikbaar zijn.

Cascades met 2 warmtepompen

Een warmtepomp

600

600

600

600

600

Afb. 4

5837373

Afb. 3
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Montagehandleiding
Eisen aan de opstelling en transport (vervolg)
A Invoering elektrische kabels
B Met aansluitset en geluidsisolerende compensato-

ren (toebehoren)
≥ 1000 mm
C Vrije ruimte voor installatie en onderhoud:
≥ 500 mm
D Lichte doorgang (conform DIN 18101):
≥ 944 mm

Opmerking
De elektronische inspuitklep en de aansluitkast van de
compressor bevinden zich aan de rechterzijde.

Montage

Geluiddempend voetstuk
Voor de geluidsisolatie en voor een gelijkmatige
gewichtsverdeling kan de warmtepomp op een door de
installateur te plaatsen voetstuk worden gezet.

150

Opmerking
Bij hoekopstelling verhoogt u het voetstuk met de minimale afstanden (zie hoofdstuk ”Minimumafstanden” op
pagina 12).

Afb. 5
A Beton B25, ijzer
B Vloeropbouw, estrik
C Bovenkant ruwe vloer

D Geluidsisolatie volgens voorschriften
E Geluidsisolatie drukvast, circa 10 tot 20 mm
F Warmtepomp

Drukpunten van de poten van de warmtepomp

1000
709

50

Type BW 302.D090 en BW 302.D110

50

145,5

1064

168

1400

Afb. 6

5837373

ê Drukpunt voet
E Geluidsisolatie drukvast, circa 10 tot 20 mm
F Voorzijde van de warmtepomp

13

Montagehandleiding
Eisen aan de opstelling en transport (vervolg)

1000
709

50

Type BW 302.D140, BW 302.D180 en BW 302.D230

50

145,5

800

194

2040

Afb. 7
ê Drukpunt voet
E Geluidsisolatie drukvast, circa 10 tot 20 mm
F Voorzijde van de warmtepomp

Eisen aan aansluitingen door de installateur
Afmetingen Vitocal 300-G Pro

1169

1650

Afmetingen type BW 302.D090 en BW 302.D110

609

639

1139

340

300

1380

850

271

911

Afb. 8
Aanvoer primair circuit (intrede):
Victaulic 3" (DN 80)
Aanvoer secundair circuit (uittrede):
B
Victaulic 2½" (DN 65)
Retour primair circuit (uittrede):
C
Victaulic 3" (DN 80)

A

Retour secundair circuit (intrede):
Victaulic 2½" (DN 65)
E Laagspanning < 50 V
F Spanningsvoorziening 230 V/50 Hz
G Spanningsvoorziening 400 V/50 Hz
D

5837373

Montage

852

14

Montagehandleiding
Eisen aan aansluitingen door de installateur (vervolg)
Opmerking
De breedte van de warmtepomp met en zonder zijplaten is vermeld. De maat zonder zijplaten is de transportmaat voor het binnenbrengen.

1169

639

609

1139

1650

Montage

Afmetingen type BW 302.D140 en BW 302.D180

271 340 300

850

911

1972

Afb. 9
Aanvoer primair circuit (intrede):
Victaulic 3" (DN 80)
Aanvoer secundair circuit (uittrede):
B
Victaulic 2½" (DN 65)
Retour primair circuit (uittrede):
C
Victaulic 3" (DN 80)

A

Retour secundair circuit (intrede):
Victaulic 2½" (DN 65)
E Laagspanning < 50 V
F Spanningsvoorziening 230 V/50 Hz
G Spanningsvoorziening 400 V/50 Hz
D

5837373

Opmerking
De breedte van de warmtepomp met en zonder zijplaten is vermeld. De maat zonder zijplaten is de transportmaat voor het binnenbrengen.

15

Montagehandleiding
Eisen aan aansluitingen door de installateur (vervolg)

1105

367

1972

911

368

508

176

850

Montage

643

1240

1650

Afmetingen, type BW 302.D230

Afb. 10
Aanvoer primair circuit (intrede):
Victaulic 3" (DN 80)
Aanvoer secundair circuit (uittrede):
B
Victaulic 2½" (DN 65)
Retour primair circuit (uittrede):
C
Victaulic 3" (DN 80)
A

Retour secundair circuit (intrede):
Victaulic 2½" (DN 65)
E Laagspanning < 50 V
F Spanningsvoorziening 230 V/50 Hz
G Spanningsvoorziening 400 V/50 Hz
D

Opmerking
De breedte van de warmtepomp met en zonder zijplaten is vermeld. De maat zonder zijplaten is de transportmaat voor het binnenbrengen.

Eisen aan hydraulische aansluitingen
■
■

5837373

■

Hydraulische aansluitingen ter plaatse spanningsvrij
uitvoeren.
Hydraulische verbindingen tussen meerdere warmtepompen door installateur uit te voeren.
Alle benodigde componenten voor het koelcircuit
moeten door de installateur worden aangelegd. Dat
moet met een voldoende groot ontworpen platenwarmtewisselaar gebeuren.

16

Montagehandleiding
Eisen aan hydraulische aansluitingen (vervolg)
Primair circuit: Brine-water, 2-traps (type BW 302.D090, BW 302.D110,
BW 302.D140, BW 302.D180 en BW 302.D230)
Hydraulisch installatieschema

21
P --2/LP1

X3.8;3.9--

20

Montage

P1

--2/211.1-15

--2/224.2-25

22
P1

27

--KM-BUS--

--F2---F3--

1

--LP1 X3.8;3.9---211.1---224.2---230 V--

2

Afb. 11
Benodigde toestellen
Pos.
Omschrijving
1
2
qT
wP
wQ
wW
wT

Warmtepomp
Warmtepompregeling
1e Primaire pomp (eigen beveiliging)
Veiligheidsgroep brine
Pressostaat primair circuit
Brineverdeler voor aardsondes/-collectoren
Optioneel: 2e primaire pomp (eigen beveiliging) voor 2e trap
Opmerking
■ Hulprelais vereist.
■ 1e primaire pomp qT voor deellast ontwerpen.

wU

Aardsondes

Elektrisch installatieschema

5837373

Overzicht van de elektrische aansluitingen zie vanaf
pagina 31 en afzonderlijk ”Aansluit- en bedradingschema”.
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Montagehandleiding
Eisen aan hydraulische aansluitingen (vervolg)
Primair circuit: Brine-water, warmtepompcascade (type BW 302.D090 tot BW 302.D230)
Hydraulisch installatieschema

21
P --2/LP1

X3.8;3.9--

20

P1

P1

Montage

P1

P1

--2/211.1-25

--2/211.1-15

22

27

--KM-BUS---230 V--

--LP1 X3.8;3.9---211.1--

2

--230 V--

--LP1 X3.8;3.9---211.1--

2

--F2---F3--

1

--KM-BUS--

--F2---F3--

9

Afb. 12
Benodigde toestellen
Pos.
Omschrijving
1
2
9
qT

Hoofdwarmtepomp
Warmtepompregeling met communicatiemodule LON (accessoire)
Volgwarmtepomp
Primaire pomp hoofdwarmtepomp (intrinsiek veilig)
Opmerking
Bij 2-traps Vitocal 300-G Pro kan voor de 1e en 2e trap steeds een primaire pomp worden gebruikt. Rekening houden met minimaal debiet.

wP
wQ
wW
wT

Veiligheidsgroep brine
Pressostaat primair circuit
Brineverdeler aardsondes/-collectoren
Primaire pomp volgwarmtepomp (intrinsiek veilig)
Opmerking
Bij 2-traps Vitocal 300-G Pro kan voor de 1e en 2e trap steeds een primaire pomp worden gebruikt.
Aardsondes

5837373

wU

18

Montagehandleiding
Eisen aan hydraulische aansluitingen (vervolg)
Elektrisch installatieschema
Overzicht van de elektrische aansluitingen zie vanaf
pagina 31 en afzonderlijk ”Aansluit- en bedradingschema”.

Een warmtepompcascade bestaat uit een hoofdwarmtepomp en volgwarmtepompen.
Elke volgwarmtepomp heeft een warmtepompregeling.
Hoofdwarmtepomp en volgwarmtepompen kunnen
beide 2-traps zijn.
De hoofdwarmtepomp stuurt de werking van de warmtepompen binnen de cascade.

■

Tot max. 4 volgwarmtepompen bij aansluiting via
LON.
In de warmtepompregelingen moeten de volgende
communicatiemodules (accessoires) zijn ingebouwd:
– Communicatiemodule LON voor cascade in de
hoofdwarmtepomp
– Communicatiemodule LON in volgwarmtepompen

Hydraulisch installatieschema

IV

III

II

I

Afb. 13
A
C
H
P

Interface naar verwarmingswaterbuffer
(retour)
Interface naar afzonderlijk koelcircuit of verwarmings-/koelcircuit
Interface naar verwarmingswaterbuffer (aanvoer)
Interface naar het primaire circuit (aanvoer)

Interface naar het primaire circuit (retour)
Interface naar de warmwaterboiler
I
Hoofdwarmtepomp van de warmtepompcascade (1- of 2-traps)
II tot IV Volgwarmtepomp van de warmtepompcascade (telkens 1- of 2-traps)

Q
W

Benodigde toestellen
Pos.
Omschrijving
1
2

5837373

3
4

Warmtegenerator
Warmtepompen
Warmtepompregeling
Buitentemperatuursensor
Communicatiemodule LON voor cascaderegeling voor de volgwarmtepomp I
Communicatiemodule LON voor de volgende warmtepompen II tot IV
19

Montage

Warmtepompcascade: 2-traps (type BW 302.D090 tot BW 302.D230)

Montagehandleiding
Eisen aan hydraulische aansluitingen (vervolg)
Pos.

Omschrijving

5

1e secundaire pomp (intrinsieke beveiliging)
Circulatiepomp voor de boilerverwarming (eigen beveiliging)
Alleen bij type BW 302.D140, BW 302.D180 en BW 302.D230 (2-traps warmtepompen):
2e secundaire pomp (intrinsieke beveiliging)

6
7

Opmerking
Hulprelais vereist
■ 1e secundaire pomp 5 op deellast ontwerpen.

1e Primaire pomp (intrinsieke beveiliging)
Optioneel: 2e primaire pomp (intrinsieke beveiliging) voor 2e Niveau

qT
wT

Opmerking
■ Hulprelais vereist
■ Primaire pompen qT en wT voor minstens telkens 75 % van het nominale debiet ontwerpen.

Elektrisch installatieschema
Overzicht van de elektrische aansluitingen zie vanaf
pagina 31 en afzonderlijk ”Aansluit- en bedradingschema”.

Tapwaterverwarming (type BW 302.D090 tot BW 302.D230)
Hydraulisch installatieschema
WW

37

36
32

35

X
W
30

33

34

KW

Afb. 14
W
X

Interface warmtepomp
Interface naar solarinstallatie of naar externe
warmtegenerator

KW Koud water
WW Warm water

Benodigde toestellen
Pos.
Omschrijving
eP
eW
eE

Warmwaterboiler
Boilertemperatuursensor
Boilerlaadpomp (tapwaterzijde, intrinsiek veilig)
5837373

Montage

■

20

Montagehandleiding
Eisen aan hydraulische aansluitingen (vervolg)
Omschrijving

eR

Platenwarmtewisselaar

eT

Debietbegrenzer
Tweeweg-motorklep, stroomloos gesloten

eZ

Opmerking
Haalbare boilertemperaturen:
■ Bovenste bereik:
Max. 60 °C
■ Gemiddelde boilertemperatuur:
45 °C

Opmerking
Ontwerp de platenwarmtewisselaar eR conform de ontwerphandleiding. Zonder een vuilvanger geldt de
garantie voor de platenwarmtewisselaar niet meer.
Montage

Pos.

Elektrisch installatieschema
Overzicht van de elektrische aansluitingen zie vanaf
pagina 31 en afzonderlijk ”Aansluit- en bedradingschema”.

Vereiste parameterinstellingen voor tapwaterverwarming
Vereiste parameters bij de inbedrijfstelling instellen, zie
vanaf pagina 54.

Parameters

Instelling

”Installatiedefinitie”
”Installatieschema 7000”

”0” / ”2” / ”4,” / ”6” / ”8” / ”10”

■

Tapwateropwarming:
”Tijdprog. warm water”
”Tijdprog. circulatie”
”warm water”
■ ”Vrijgave extra verwarmingen voor warmwaterbereiding 6014”
■ ”Vrijgave elektrische verwarmingen voor warmwaterbereiding
6015”
”Externe warmtegenerator”
”Vrijgave externe warmtegen. voor warmwaterbereiding 7B0D”

”1”
”1”

”0”

5837373

■

Tijdprogramma instellen (zie bedieningshandleiding)
Tijdprogramma instellen (zie bedieningshandleiding)

21

Montageverloop
Warmtepomp opstellen

Montage

Warmtepomp uitlijnen

Afb. 15

5837373

Warmtepomp volgens de gegevens op pagina 10
positioneren en horizontaal uitlijnen.

22

Montageverloop
Warmtepomp opstellen (vervolg)
Transportbeveiliging verwijderen
Opgelet
Werking met transportbeveiliging veroorzaakt
vibraties en een sterke geluidsproductie.
Alle vier transprotzekeringen geheel naar beneden verwijderen en vakkundig afvoeren.

Montage

!

Afb. 16

5837373

A Schroeven voor transportbeveiliging

23

Montageverloop
Warmtepomp opstellen (vervolg)
Achterplaat, zijplaten en voetlijsten monteren
Opmerking
Na de montage van de achterplaat de hydraulica en
elektronica aansluiten. Zie volgend hoofdstuk.
3.
2.

Montage

1.

3.
2x

4.

6x

Afb. 17
24

5837373

5.

Montageverloop
Hydraulisch aansluiten

271

Afb. 18

340

300

Type BW 302.D090 tot BW 302.D180

368

Afb. 19
A
B
C
D

1105
367

Type BW 302.D230

Aanvoer primair circuit (intrede):
Victaulic 3" (DN 80)
Aanvoer secundair circuit (uittrede):
Victaulic 2½" (DN 65)
Retour primair circuit (uittrede):
Victaulic 3" (DN 80)
Retour secundair circuit (intrede):
Victaulic 2½" (DN 65)
Laagspanning < 50 V
Spanningsvoorziening 230 V/50 Hz
Spanningsvoorziening 400 V/50 Hz

5837373

E
F
G

508

643

176

Montage

609

639

1139

1169

1240

Overzicht van de hydraulische aansluitingen

25

Montageverloop
Hydraulisch aansluiten (vervolg)
Vitocal 300-G Pro aansluiten
Installatie-accessoires
Ontwerphandleiding

Montage

Gebruik van het flensadapter-set 2½” of 3” (accessoires)

125
220

205
300

Afb. 20

Type BW 302.D090 tot BW 302.D180

A Victaulic-koppeling 3" (primair circuit)
B Victaulic-koppeling 2½" (secundair circuit)
C Flensadapter 3" DN 80/PN 10, kort (primair circuit),

E Geluidsisolerende compensatoren door installateur

te voorzien
F Bevestiging van de hydraulische leidingen

zonder isolatie-elementen
D Flensadapter 2½" DN 65/PN 10, kort (secundair

5837373

circuit), zonder isolatie-elementen

26

Montageverloop

Montage

Hydraulisch aansluiten (vervolg)

187
300

106
220

Afb. 21

Type BW 302.D230

A Victaulic-koppeling 3" (primair circuit)
B Victaulic-koppeling 2½" (secundair circuit)
C Flensadapter 3" DN 80/PN 10, kort (primair circuit),

E Geluidsisolerende compensatoren door installateur

te voorzien
F Bevestiging van de hydraulische leidingen

zonder isolatie-elementen
D Flensadapter 2½" DN 65/PN 10, kort (secundair

circuit), zonder isolatie-elementen

5837373

Geluidsontkoppeling van de hydraulische leidingen
Warmtepompen veroorzaken trillingen en contactgeluid. Bij een ondeskundige installatie kunnen die via de
buizen tot in verre ruimtes worden verspreid.
Verend gelagerde compressoren voorkomen in grote
mate de overdracht van vibraties naar de grond.
Andere bouwkundige maatregelen voor veeleisende
toepassingen zijn de in hoofdstuk ”Eisen aan de
opstelling” vermelde geluidsisolerende platforms.
De overdracht van ”luchtgeluid” wordt door geluidsisolerende bekleding gereduceerd tot waarden onder
58 dB.
De hydraulische leidingen kunnen schokken en trillingen aan muren doorgeven.

Hier biedt een geluidsontkoppeling door rubberen
compensatoren een oplossing:
■ een eenvoudige geluidsontkoppeling met een rubberen compensator per aansluiting voor standaardtoepassingen (montage in aansluitrichting)
■ een geoptimaliseerde geluidsontkoppeling met twee
rubberen compensatoren per aansluiting voor veeleisende toepassingen (met 90°-bocht door de installateur)

27

Montageverloop
Hydraulisch aansluiten (vervolg)

100

100

Geoptimaliseerde geluidsontkoppeling

A Rubberen compensator
B Rubberen gelagerde basisplaat

Bevestiging van de leidingen aan wand/grond
Gewone rubberen buisklemmen isoleren enkel stroomgeluiden.
Met rubberen gelagerde basisplaat wordt de overdracht van trillingen en contactgeluid met diepe frequenties tot een minimum beperkt.
Opmerking
De leidingen mogen niet bevestigd worden tussen
compensatoren en warmtepomp!

100

Afb. 23

Eenvoudige geluidsontkoppeling

A Rubberen compensator
B Rubberen gelagerde basisplaat

Afb. 24

Afb. 25

fout

Geen geluidsontkoppeling

Montage van de Victaulic-koppelingen
3. Victaulic-koppeling B met ingelegde pakking tot
aan de aanslag op de aansluitbuis A in de warmtepomp steken.
4. Flensadapter C tot de aanslag in de Victaulic-koppeling B steken.
Afb. 26

5. Victaulic-koppeling B perfect passend sluiten en
zonder spleten dichtschroeven.

1. Reinig alle Victaulic-aansluitingen.

6. Druktest uitvoeren.

2. Victaulic-koppeling B circa 1 cm openen.
5837373

Montage

Afb. 22

Opmerking
Voor het gebruik van aansluitnippels moeten altijd
compensatoren voor de isolatie van trillingen worden
geïnstalleerd.
Bij geluidsontkoppeling zonder rubberen compensatoren moet de installateur voor een oplossing zorgen.

28

Montageverloop
Hydraulisch aansluiten (vervolg)
Opmerking
Uitsluitend de voorziene flensadapter (accessoires)
gebruiken.

Primair circuit aansluiten
Opgelet
Het warmteoverdrachtsmedium kan schade
door corrosie aan leidingen en onderdelen bij de
installateur veroorzaken.
De gebruikte onderdelen en kabels moeten
bestand zijn tegen het warmteoverdrachtsmedium. Geen verzinkte leidingen gebruiken.

3. Primaire leidingen op de warmtepomp aansluiten.

1. Primair circuit van expansievat en veiligheidsklep
voorzien (conform DIN 4757).
Opmerking
■ Het expansievat moet volgens DIN 4807 toegelaten zijn. De membranen van het expansievat en
de veiligheidsklep moeten geschikt zijn voor het
warmteoverdrachtsmedium.
■ Afvoer- en afblaasleidingen moeten in een vat
uitmonden dat het maximaal mogelijke expansievolume van het warmteoverdracht medium kan
opnemen.
2. Alle leidingdoorvoeringen door wanden isoleren
tegen warmte en geluid.

!

Opgelet
Mechanisch belaste hydraulische verbindingen veroorzaken lekkage, vibraties en
schade aan het toestel.
Leidingen bij de installateur moeten belastingvrij en spanningsvrij worden aangesloten.

!

Opgelet
Een niet zorgvuldig gesloten behuizing kan
tot schade door condenswater leiden.
■ Bij de leidingdoorvoeren aan de linker zijplaat op de juiste positie van de doorvoertules letten.
■ Leidingdoorvoeringen luchtdicht afsluiten.

4. Primaire leidingen in het gebouw warmte- en
dampdiffusiedicht isoleren.
5. Primair circuit met warmteoverdrachtsmedium van
Viessmann vullen en ontluchten. Zie pagina 52.

Secundair circuit aansluiten
1. Secundaire circuit door installateur van expansievat en veiligheidsgroep te voorzien (volgens
DIN 4757).
Veiligheidsgroep aan de door de installateur te
voorziene leiding in de verwarmingswaterretour
monteren.

3. Secundair circuit volgens VDI 2035 vullen en ontluchten. Zie pagina 53.
4. Leidingen binnen het gebouw isoleren.
Opmerking
In vloerverwarmingscircuits moet door de installateur
een thermostaat als maximumtemperatuurbegrenzing voor de vloerverwarming worden ingebouwd.
■ Het minimumdebiet garanderen (zie ”technische
gegevens” pagina).

■

2. Secundaire leidingen op warmtepomp aansluiten.
Opgelet
Mechanisch belaste hydraulische verbindingen veroorzaken lekkage, vibraties en
schade aan het toestel.
Leidingen bij de installateur moeten belastingvrij en spanningsvrij worden aangesloten.

!

Opgelet
Een niet zorgvuldig gesloten behuizing kan
tot schade door condenswater leiden.
■ Bij de leidingdoorvoeren aan de linker zijplaat op de juiste positie van de doorvoertules letten.
■ Leidingdoorvoeringen luchtdicht afsluiten.

5837373

!
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Montage

!

Montageverloop
Elektrische aansluiting
Elektrische kabels naar de aansluitruimte van de warmtepomp leggen
Gevaar
Beschadigde kabelisolatie kan tot letsels en
schade aan het toestel leiden.
Kabels zo leggen dat ze niet tegen sterk warmtegeleidende, vibrerende of scherpe onderdelen
liggen.

Om elektrische aansluitkabels (door installateur te
voorzien) te leggen, de positie van de leidingdoorvoering in het toestel in de achterplaat in acht nemen. Zie
pagina 25.

Montage

Gevaar
Ondeskundig uitgevoerde bedradingen kunnen
tot gevaarlijk letsel door elektrische stroom en
tot schade aan het toestel leiden.
■ Laagspanningskabels < 50 V en kabels
> 50 V/230 V~/400 V~ gescheiden van elkaar
leggen.
■ Kabels pas vlak voor de aansluitklemmen zo
kort mogelijk afstrippen en dicht tegen de bijbehorende klemmen bundelen.
■ Kabels met kabelbinders/trekontlastingen
vastzetten.
Dat garandeert dat bij een storing (bijvoorbeeld
bij het losraken van een ader), de aders niet
tegen de ernaast liggende spanningvoerende
delen aankomen.
400 V~
230 V~
<50 V

Afb. 27
1. Laagspanningskabels door opening ”< 50 V” naar
de aansluitruimte van de warmtepomp voeren.
2. 230V-kabels door opening ”230 V~” naar de aansluitruimte van de warmtepomp leiden.
230V-kabels met kabelbinders vastzetten.
Opmerking
Laagspanningskabels en 230 V-kabels zo ver
mogelijk van elkaar verwijderd leggen.

3. Netaansluitkabel voor compressor door opening ”400 V~” naar de aansluitruimte van de warmtepomp leiden.
Netaansluitkabel altijd met trekontlasting beveiligen.
Opmerking
Door de installateur te voorziene trekontlastingen
zijn vereist, aangezien de wandafstand ≥ 80 mm is.

5837373

Netaansluiting zie vanaf pagina 46.
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Montageverloop
Elektrische aansluiting (vervolg)
Overzicht van de elektrische aansluitingen
Opmerking
230V~-kabels en laagspanningskabels gescheiden
van elkaar leggen en dicht bij de klemmen bundelen.
Dat garandeert dat bij een storing, bijvoorbeeld bij
het losraken van een ader, de aders niet tegen de
ernaast liggende spanningvoerende delen aankomen.
■ De mantel van kabels voor de aansluitklemmen zo
kort mogelijk afstrippen.
■ Als twee componenten op een gemeenschappelijke
klem worden aangesloten, moeten beide aders
samen in één adereindhuls worden geperst.

5837373

Montage

■
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Montageverloop
Elektrische aansluiting (vervolg)
Aansluitruimte boven
ST223

1

ST223

2

STB2

1

STB1

3

K2220

2

K2220

4

K2X3

3

K2X3

6

K2116

5

K2116

4

K2116

3

K2116

2

K2116

1

K2116

4

K1X3

3

K1X3

6

K1116

5

K1116

4

K1116

3

K1116

2

K1116

1

K1116

6

STX3

5

STX3
LP1X3

13
12

2
1
2
1
3
2
4
3
6
5
4
3
2
1
4
3
6
5
4
3
2
1
6
5
13
12

LP1X3

11

LP1X3

11

LP1X3

10
9

LP1X3

8

LP1X3

7

LP1X3

6

LP1X3

4

LP1X3

3

LP1X3

2

LP1X3

1

LP1X3
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L3

L3

X1

L2

X1

L2

X1

L1
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Montage

2

L1
PE

F3

Afb. 28
A Netaansluiting laststroomcircuit (compressor)

Relais voor primaire en secundaire pomp.
EEK-printplaat
X24 Steekplaats voor communicatiemodule LON
Regelaar- en sensorprintplaat (warmtepompregeling)
H F3 Zekering T 6,3 A
K Basisprintplaat met uitbreidingsprintplaat
L X31 Insteekplaats voor codeerstekker

D
E
F
G

5837373

3 x 400 V/50 Hz (alleen type BW 302.D180 en
BW 302.D230, zie ook pos. M in afb.)
B Meld- en veiligheidsaansluitingen (veiligheidscircuit) met verdelerstrips
C Contactstrip voor installatiecomponenten (verbruiker) 3 x 400 V~/230 V~ (aansluiting zie afzonderlijk ”aansluit- en bedradingschema”).
Geschakelde fase kan voor door installateur aan te
sluiten componenten van de installatie worden
gebruikt. Max. vermogen respecteren.
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Montageverloop
Elektrische aansluiting (vervolg)

Montage

Aansluitruimte vooraan

Afb. 29
Opmerking
Weergaven zonder klemafdekkingen (zie ook pagina
72)
M ■ Hoofdschakelaar (alle types)

Netaansluiting laststroomcircuit compressor
3 x 400 V/50 Hz (alleen type BW 302.D090,
BW 302.D110 en BW 302.D140, zie ook pos. A
in afb.)
N Zekering laststroomcircuit compressor 2 (alleen
type BW 302.D090, BW 302.D110,
BW 302.D140, BW 302.D180 en BW 302.D230)
P Zekering laststroomcircuit compressor 1
■

R Softstarter compressor 2 (alleen type

BW 302.D090, BW 302.D110,
BW 302.D140, BW 302.D180 en BW 302.D230)
S Zekering laststroomcircuit installatiecomponenten
(verbruikers op contactstrip C, zie afb. 28)
T Zekering stuurstroomcircuit (zie afzonderlijk ”aansluit- en bedradingschema”)
U Softstarter compressor 1

Contactstrip voor installatiecomponenten
Primaire pomp(en):
Door de installateur te verzorgen aansluiting zie
afzonderlijk ”aansluit- en bedradingschema”.
In de fabriek aangebrachte bedrading op basis- en
uitbreidingsprintplaat (klemmen 211.1, 224.2) zie
afzonderlijk ”aansluit- en bedradingschema”

■

Secundaire pomp(en):
Door de installateur te verzorgen aansluiting zie
afzonderlijk ”aansluit- en bedradingschema”.
In de fabriek aangebrachte bedrading op basis- en
uitbreidingsprintplaat (klemmen 211.2, 224.3) zie
afzonderlijk ”aansluit- en bedradingschema”

5837373

■
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Montageverloop
Elektrische aansluiting (vervolg)

Opmerkingen bij de aansluitwaarden
■ Het aangegeven vermogen is het geadviseerde aansluitvermogen.
■ De som van de vermogens van alle direct op de
warmtepompregeling aangesloten componenten
(bijv. pompen, kleppen, meldinrichtingen, relais) mag
1000 W niet overschrijden.
Als het totale vermogen ≤ 1000 W is, kan het afzonderlijke vermogen van een component (bijvoorbeeld
pomp, klep, meldinrichting, relais) groter dan opgegeven worden gekozen. Daarbij mag het schakelvermogen van het overeenkomstige relais niet worden
overschreden.
■ De aangegeven stroomwaarde geeft de maximale
schakelstroom van het schakelcontact aan (totale
stroom van 5 A in acht nemen).
■ Aansturing externe warmtegenerator en groepsalarmmelding zijn niet voor veiligheidslaagspanning
geschikt.

sYS sYA
F3

sXG sXF

sXD sXS

Afb. 30
Vereiste parameters bij de inbedrijfstelling instellen, zie
vanaf pagina 54.

5837373

Montage

Basisprintplaat met uitbreidingsprintplaat
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Montageverloop
Elektrische aansluiting (vervolg)
Bedrijfscomponenten 230 V~
Stekker sYA
Klemmen

Functie

Verklaring

211.3

Aansturing verwarmingswater-doorstroomtoestel trap 1

■

1.

r

Aansluitwaarden
Vermogen: 10 W
■ Spanning: 230 V~
■ Max. schakelstroom: 4(2) A

211.4

■

Driewegomschakelklep ”verwarmen/
tapwaterverwarming”

■

Circulatiepomp voor de boilerverwarming

r M

211.5
NC

Aansturing koeling
NC-functie (”natural cooling”) of NCsignaal voor AC-functie (”active cooling”)

Montage

Aansluiting, zie afzonderlijk ”aansluit- en bedradingschema”.
Aansluitwaarden
■ Vermogen: 130 W
■ Spanning: 230 V~
■ Max. schakelstroom: 4(2) A

Aansluitwaarden
■ Vermogen: 10 W
■ Spanning: 230 V~
■ Max. schakelstroom: 4(2) A

5837373

Aansluiting:
■ NC-functie zie afzonderlijk ”aansluit- en bedradingschema”.
■ AC-functie zie afzonderlijk ”aansluit- en bedradingschema”.
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Montageverloop
Elektrische aansluiting (vervolg)
Stekker sYS
Klemmen

Functie

Verklaring

212.1
AC

Aansturing koeling
AC-functie (”active cooling”)

Aansluitwaarden
■ Vermogen: 10 W
■ Spanning: 230 V~
■ Max. schakelstroom: 4(2) A
Aansluiting, zie afzonderlijk ”aansluit- en bedradingschema”.

A1

Pomp verwarmingscircuit zonder
mengklep (A1/VC1)

Als er een verwarmingswaterbuffer aanwezig is,
wordt deze pomp aanvullend op de secundaire
pomp aangesloten.
■ Thermostaat als maximumtemperatuurbegrenzing
voor vloerverwarmingscircuit (indien aanwezig) in
serie aansluiten (zie volgende hoofdstuk).
Aansluitwaarden
■ Vermogen: 100 W
■ Spanning: 230 V~
■ Maximale schakelstroom: 4(2) A
■

Aansluiting, zie afzonderlijk ”aansluit- en bedradingschema”.
Evt. relais gebruiken, zie afzonderlijk ”aansluit- en bedradingschema”.
212.3

Tapwatercirculatiepomp

Aansluitwaarden
■ Vermogen: 50 W
■ Spanning: 230 V~
■ Max. schakelstroom: 4(2) A
Aansluiting, zie afzonderlijk ”aansluit- en bedradingschema”.
Evt. relais gebruiken, zie afzonderlijk ”aansluit- en bedradingschema”.

Stekker sXS
Klemmen

Functie

222.1

Aansturing mengklepmotor voor exter- Aansluitwaarden:
■ Vermogen: 10 W
ne warmtegenerator
■ Spanning: 230 V~
Signaal mengklep DICHT
■ Max. schakelstroom: 0,2(0,1) A

Verklaring

Aansluiting, zie afzonderlijk ”aansluit- en bedradingschema”.
222.2

Aansturing mengklepmotor voor exter- Aansluitwaarden:
■ Vermogen: 10 W
ne warmtegenerator
■ Spanning: 230 V~
Signaal mengklep OPEN
■ Maximale schakelstroom: 0,2(0,1) A
Aansluiting, zie afzonderlijk ”aansluit- en bedradingschema”.

5837373

Montage

212.2
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Montageverloop
Elektrische aansluiting (vervolg)

Klemmen

Functie

Verklaring

222.3
222.4

Aansturing externe warmtegenerator
met twee veiligheidstemperatuurbegrenzers (max. 70 °C) voor warmtepomp en voor de uitschakeling van de
secundaire pomp

Potentiaalvrij contact
Opmerking
■ Schakelcontact is een potentiaalvrij maakcontact dat
bij warmteaanvraag wordt gesloten.
■ Geen laagspanning via het contact brengen. Daartoe moet de installateur een relais plaatsen.
■ De keteltemperatuursensor van externe warmtegeneratoren (stekker F20) moet de mediumtemperatuur van de externe warmtegenerator vastleggen.
Aansluitwaarden (contactbelasting):
■ Spanning: 230 V~
■ Max. schakelstroom: 4(2) A
Veiligheidstemperatuurbegrenzer door installateur laten aansluiten:
■ In serie naar de secundaire pomp (klem 211.2 op
basisprintplaat), zie afzonderlijk ”aansluit- en bedradingschema”.
■ In serie naar de aansturing van externe warmtegeneratoren, zie afzonderlijk ”aansluit- en bedradingschema”.

Stekker sXD
Klemmen

Functie

Verklaring

223.1
223.2

Algemene storingsmelding

Potentiaalvrij contact:
■ Gesloten: Fout
■ Geopend: Geen fout
■ Niet geschikt voor veiligheidslaagspanning

U
Aansluitwaarden (contactbelasting):
■ Spanning: 230 V~
■ Max. schakelstroom: 4(2) A
Aansluiting, zie afzonderlijk ”aansluit- en bedradingschema”.
Opmerking
Geen parametrering nodig
■ Het contact geeft een korte impuls bij het inschakelen
van de netvoeding. Impuls bij verwerking van de melding via communicatietechniek respecteren.

5837373

■
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Montage

Stekker sXS

Montageverloop
Elektrische aansluiting (vervolg)
Stekker sXF
Klemmen

Functie

Verklaring

224.4

Aansturing verwarmingswater-doorstroomtoestel trap 2

Aansluitwaarden
■ Vermogen: 10 W
■ Spanning: 230 V∼
■ Max. schakelstroom: 4(2) A

2.

r

Aansluiting, zie afzonderlijk ”aansluit- en bedradingschema”.
224.6

■

Montage

■

Boilerlaadpomp (tapwaterzijde)
2-wegafsluitklep

Boilerlaadpomp en 2-wegafsluitklep parallel schakelen.
Aansluitwaarden
Vermogen: 130 W
■ Spanning: 230 V∼
■ Max. schakelstroom: 4(2) A

■

M

Aansluiting, zie afzonderlijk ”aansluit- en bedradingschema”.
Evt. relais gebruiken, zie afzonderlijk ”aansluit- en bedradingschema”.
224.7

Circulatiepomp voor tapwaternaverwarming

Aansluitwaarden
■ Vermogen: 100 W
■ Spanning: 230 V∼
■ Max. schakelstroom: 4(2) A

5837373

Aansluiting, zie afzonderlijk ”aansluit- en bedradingschema”.
Evt. relais gebruiken, zie afzonderlijk ”aansluit- en bedradingschema”.
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Montageverloop
Elektrische aansluiting (vervolg)
Stekker sXG
Klemmen

Functie

Verklaring

225.1

Pomp CV-circuit met mengklep
M2/HK2

Thermostaat als maximumtemperatuurbegrenzing
voor vloerverwarmingscircuit (indien aanwezig) in serie aansluiten.

M2
r

Aansluitwaarden:
Vermogen: 100 W
■ Spanning: 230 V∼
■ Max. schakelstroom: 4(2) A
Aansluiting, zie afzonderlijk ”aansluit- en bedradingschema”.
Evt. relais gebruiken, zie afzonderlijk ”aansluit- en bedradingschema”.
225.2

M2

Aansturing mengklepmotor verwarmingscircuit M2/VC2
Signaal mengklep DICHT

Aansluitwaarden:
■ Vermogen: 10 W
■ Spanning: 230 V∼
■ Max. schakelstroom: 0,2(0,1) A
Aansluiting, zie afzonderlijk ”aansluit- en bedradingschema”.
Evt. relais gebruiken, zie afzonderlijk ”aansluit- en bedradingschema”.

225.3

M2

Aansturing mengklepmotor verwarmingscircuit M2/VC2
Signaal mengklep OPEN

Aansluitwaarden:
■ Vermogen: 10 W
■ Spanning: 230 V∼
■ Max. schakelstroom: 0,2(0,1) A

5837373

Aansluiting, zie afzonderlijk ”aansluit- en bedradingschema”.
Evt. relais gebruiken, zie afzonderlijk ”aansluit- en bedradingschema”.
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■

Montageverloop
Elektrische aansluiting (vervolg)

Montage

Meld- en veiligheidsaansluitingen (veiligheidscircuit) met verdelerstrip

Afb. 31
■
■

Vereiste parameters bij de inbedrijfstelling instellen, zie vanaf pagina 54.
Aansluitingen zie afzonderlijk ”aansluit- en bedradingschema”

Meld- en veiligheidsaansluitingen
Klemmen
Functie

Verklaring

Aardleiding

Klemmen voor aardleiding van alle bijbehorende installatiecomponenten

LP1.X2.N

Nulleider

Klemmen voor nulleider warmtepompregeling
Fabrieksmatig aangesloten

LP1.X3.16

Regelfase

Netaansluiting regeling
Fabrieksmatig aangesloten

5837373

PE/X1
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Montageverloop
Elektrische aansluiting (vervolg)
Klemmen

Functie

Verklaring

LP1 X3.2
LP1 X3.14
of aan externe
uitbreiding EA1

Signaal ”Extern blokkeren” (extern
blokkeren van compressor en pompen, mengkleppen in regelwerking
of DICHT)

Potentiaalvrij maakcontact nodig:
Gesloten: blokkering actief
■ Geopend: geen blokkering
■ Schakelvermogen 230 V~, 2 mA
Opmerking
■ Vorstbescherming van de installatie eventueel niet gegarandeerd.
■ Deze en andere externe functies, bijv. externe gewenste waarden, kunnen alternatief via de externe uitbreiding EA1 worden aangesloten.
Montagehandleiding ”uitbreiding EA1”

LP1 X3.3
LP1 X3.4

Stromingsbewaker bronnencircuit of Potentiaalvrij contact nodig:
■ Gesloten: warmtepomp in werking
brug
■ Geopend: warmtepomp buiten werking
■ Schakelvermogen 230 V~, 0,15 A
Bij aangesloten stromingsbewaker mag er geen brug
aanwezig zijn.

LP1 X3.6
LP1 X3.7
G

EVU-blokkering of brug

Potentiaalvrij verbreekcontact nodig:
■ Gesloten: geen blokkering (veiligheidscircuit vrij)
■ Geopend: blokkering actief
■ Schakelvermogen 230 V~, 0,15 A
Opmerking
Geen parametrering nodig
■ Bij aangesloten blokkeercontact energiebedrijf mag er
geen brug aanwezig zijn.
■ De compressor wordt ”hard” uitgeschakeld zodra het
contact opengaat.
■ Door het blokkeersignaal van het energiebedrijf wordt
de voedingsspanning van de desbetreffende componenten uitgeschakeld (afhankelijk van het energiebedrijf).
■ Voor het verwarmingswater-doorstroomtoestel kunnen
de uit te schakelende trappen worden gekozen (parameter ”Vermogen voor verwarmingswater-doorstroomtoestel bij blokkering door energiebedrijf
790A ”).
■ De netaansluiting van de warmtepompregeling
(3 x 1,5 mm2) en de leiding voor het blokkeersignaal
energiebedrijf kunnen in een 5-aderige leiding worden
samengebracht.

5837373

■
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Montageverloop
Elektrische aansluiting (vervolg)
Klemmen

Functie

Verklaring

LP1 X3.8
LP1 X3.9

Pressostaat primair circuit en/of
vorstbeveiligingsthermostaat
of
Brug

Potentiaalvrij contact nodig:
Gesloten: veiligheidscircuit vrij
■ Geopend: veiligheidscircuit onderbroken, warmtepomp
buiten werking
■ Schakelvermogen 230 V~, 0,15 A

P

■

Aansluiting:
Serieschakeling bij aanwezigheid beide veiligheidscomponenten
■ Brug plaatsen, wanneer geen veiligheidscomponenten aanwezig zijn
X3.10
X3.11

Storingsmelding volgwarmtepomp
van een cascade
of
Brug

Potentiaalvrij contact nodig:
■ Gesloten: geen storing
■ Geopend: Fout
■ Schakelvermogen 230 V~, 0,15 A
Bij aangesloten meldcontact mag er geen brug aanwezig
zijn.

LP1 X3.12
LP1 X3.13
of aan externe
uitbreiding EA1

Signaal ”Externe vraag ”(Extern in- Potentiaalvrije sluiter nodig:
schakelen van compressor en pom- ■ Gesloten: Vraag
pen, mengkleppen in regelwerking ■ Geopend: Geen vraag
of OPEN, omschakelen van de wer- ■ Schakelvermogen 230 V, 2 mA
kingsstatus van meerdere installatiecomponenten)
Opmerking
■ Deze en andere externe functies, bijv. externe gewenste waarden, kunnen alternatief via de externe uitbreiding EA1 worden aangesloten.
Montagehandleiding ”uitbreiding EA1”

VTB 1
VTB 2

Veiligheidstemperatuurbegrenzer
Aansluiting in serie naar de secundaire pomp (klem
(maximaal 70 °C) om de secundaire 211.2 op basisprintplaat), zie afzonderlijk ”aansluit- en
pomp in combinatie met externe
bedradingschema”.
warmtegenerator uit te schakelen

5837373

Montage

■
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Montageverloop
Elektrische aansluiting (vervolg)
Regelaar- en sensorprintplaat
X3

X20

193B 193A 193C

X31

F20

F12

F4

J3
J4
F23

F21

F13

F27

F14

F7

F8

F26

F16

F11

F6

F0

20

X24

X15

X18

sVA

X25

1

Montage

X2

aVG

Afb. 32
F..
J3
J4
X2
X3
X15
X18

■
■

Aansluitingen voor temperatuursensoren: Zie
volgende tabel.
Brug voor afsluitweerstand Modbus 2
Afsluitweerstand actief
Afsluitweerstand niet actief
Brug voor instelling master/slave Modbus 2
Warmtepompregeling is slave.
Warmtepompregeling is master.
Aansluiting voedingsspanning van basisprintplaat
Aansluiting verbindingskabel naar basisprintplaat
Interne aansluiting KM-bus
Aansluiting Modbus 1: Viessmann apparaten
Als andere Viessmann apparaten moeten aangesloten worden, Modbus-verdeler (accessoire) gebruiken.

X20
X24
X25

Aansluiting bedieningseenheid
Steekplaats voor communicatiemodule LON
/ : Aansluitingen interne sensoren en
componenten
:
Aansluitingen verbindingskabel (laagspanning) naar schakelkast of aansluitplaats van de warmtepomp
X31
Steekplaats voor codeerstekker
KM-BUS
aVG
a:DA Aansluiting PWM-signaal primaire pomp
a:DB Aansluiting PWM-signaal secundaire pomp
a:DC Aansluiting PWM-signaal boilerlaadpomp
Aansluiting Modbus 2 (aders verwisselbaar)
sVA
Aansluiting voor energiemeter

Vereiste parameters bij de inbedrijfstelling instellen,
zie vanaf pagina 54.
Aansluitingen zie afzonderlijk ”aansluit- en bedradingschema”

5837373

Sensoren
Opmerking
De aanvoertemperatuursensor voor een verwarmingscircuit met mengklep (M3/VC3) wordt aan de
uitbreidingsset mengklep (accessoire) aangesloten.
43
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Door de installateur aan te sluiten sensoren
Stekker
Sensor

Type

F0.1/F0.2

Buitentemperatuursensor

NTC 10 kΩ

F0.2/F0.3

Draadloze tijdmodule (accessoires)

DCF

F4

Buffertemperatuursensor boven

NTC 10 kΩ

F6

Boilertemperatuursensor boven

NTC 10 kΩ

F7

Boilertemperatuursensor onder

NTC 10 kΩ

F11

Dauwpuntsensor 24 V–

―

F12

Aanvoertemperatuursensor verwarmingscircuit met mengklep M2/VC2

NTC 10 kΩ

F13

Aanvoertemperatuursensor installatie (achter verwarmingswaterbuffer)

NTC 10 kΩ

F14

Aanvoertemperatuursensor koelcircuit (verwarmings-/koelcircuit zonder
mengklep A1/VC1 of apart koelcircuit AKC)

NTC 10 kΩ

F16

Kamertemperatuursensor afzonderlijk koelcircuit

NTC 10 kΩ

F17

Niets aansluiten.

F20

Keteltemperatuursensor externe warmtegenerator

NTC 10 kΩ

F26

Buffertemperatuursensor koelen

NTC 10 kΩ

In de fabriek aangesloten sensoren (stekker X25)
Stekker
Sensor

Type

X25.1/X25.2

Aanvoertemperatuursensor primair circuit

Pt500A (PTC)

X25.3/X25.4

Retourtemperatuursensor primair circuit

Pt500A (PTC)

X25.9/X25.10

Aanvoertemperatuursensor secundair circuit

Pt500A (PTC)

X25.11/X25.12

Retourtemperatuursensor secundair circuit

Pt500A (PTC)

Stekker

Aansluiting

aVG

KM-BUS
Aansluiting van de componenten door de installateur (aders verwisselbaar). Indien meerdere
van de volgende apparaten worden aangesloten, KM-BUS-verdeler (accessoires) gebruiken.
■ Uitbreidingsset voor verwarmingscircuit met mengklep (M3/VC3).
■ Afstandsbediening Vitotrol 200-A of Vitotrol 300-B (verwarmingscircuittoewijzing aan de afstandsbediening instellen)
■ Uitbreiding EA1, uitbreiding AM1
■ Communicatie-interface Vitocom 100
■ Zonneregeling Vitosolic 100/200

X24

Aansluiting communicatiemodule LON (door installateur in te steken, zie montagehandleiding
communicatiemodule LON)

X31

Insteekplaats voor codeerstekker

Zwembadverwarming
Opmerking
Aansturing van de zwembadverwarming gebeurt via
de uitbreiding EA1 met KM-BUS.
■ Aansluitingen op uitbreiding EA1 alleen volgens de
afbeelding 33 maken.
■ Een filtercirculatiepomp kan niet via de warmtepompregeling worden aangestuurd.

■

5837373

Montage

Elektrische aansluiting (vervolg)
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Montageverloop
Elektrische aansluiting (vervolg)
A
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Afb. 33
Uitbreiding EA1
Netaansluiting 1/N/PE 230 V/50 Hz
Aftakdoos (door installateur)
Zekeringen en vermogensrelais voor de circulatiepomp van de zwembadverwarming (accessoire)
E Brug
F Drieweg-omschakelklep ”zwembad” (stroomloos:
verwarming verwarmingswaterbuffer)

A
B
C
D

G Circulatiepomp voor de zwembadverwarming

(accessoire)
H Temperatuurregelaar voor zwembadtemperatuur-

regeling (potentiaalvrij contact: 230 V~, 0,1 A,
accessoire)
K Aansluiting KM-BUS op regelaar- en sensorprintplaat

Cascadeaansturing via LON
In de warmtepompregelingen moeten de volgende
communicatiemodules (accessoires) zijn ingebouwd:
■ Communicatiemodule LON voor cascade in de
hoofdwarmtepomp
■ Communicatiemodule LON in volgwarmtepompen

Aansluiting voor LON uitsluitend volgens afzonderlijk ”aansluit- en bedradingschema” uitvoeren.

Elektrisch verwarmingselement (door installateur te voorzien)
Enkel toestellen bij de installateur kunnen gebruikt
worden (bijv. verwarmingswater-doorstroomtoestel,
elektrisch verwarmingselement in de verwarmingswaterbuffer).

■

Aansluiting:
–
Montagehandleiding van het apparaat
Elektrische aansluiting, zie afzonderlijk ”aansluiten bedradingschema”.
De inbouw in de Vitocal 300-G Pro is niet mogelijk.
–

5837373

■
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Montageverloop

Scheidingsinrichtingen voor niet-geaarde geleiders
■ De ingebouwde hoofdschakelaar scheidt alle ongeaarde kabels met minimaal 3 mm contactopening
van het net.
■ In de netaansluitkabel moet zich een scheidingsinrichting bevinden die alle polen van alle actieve
geleiders van het net scheidt en overeenkomt met de
overspanningscategorie III (3 mm) voor volledige
scheiding. Deze scheidingsinrichting moet overeenkomstig de desbetreffende bepalingen in de elektrische installatie gemonteerd worden, bijv. hoofdschakelaar of voorgeschakelde aardlekschakelaar.
■ Bovendien adviseren we de installatie van een universele stroomgevoelige aardlekschakelaar (FI
klasse B
) voor gelijkstroom(storingen), die
kunnen ontstaan door energie-efficiënte bedrijfsmiddelen.
■ Universele aardlekschakelaar kiezen en plaatsen.

■

■

■
■

Gevaar
Ondeskundig uitgevoerde elektrische installaties
kunnen door elektrische stroom leiden tot verwondingen en materiële schade.
De netaansluiting en veiligheidsmaatregelen
(bijvoorbeeld aardlekschakelaar) moeten volgens de volgende voorschriften worden uitgevoerd:
■ IEC 60364-4-41
■ NEN-voorschriften
■ Technische aansluitvoorwaarden van het
plaatselijke energiebedrijf
Gevaar
Ontbrekende aarding van installatiecomponenten kan bij een elektrisch defect door elektrische
stroom tot ernstige verwondingen leiden.
■ Alle aardleidingverbindingen van de warmtepomp weer aanbrengen.
■ Warmtepomp en leidingen moeten met de
equipotentiaalverbinding van het huis verbonden zijn.

■

De toewijzing van de blokkering door het energiebedrijf (voor compressor en/of verwarmingswater-doorstroomtoestel) vindt plaats via het type aansluiting en
parametrering van de warmtepompregeling.
De blokkering van de netvoeding is in Duitsland op
max. 3x 2 uur binnen een dag (24 uur) begrensd.
De netvoeding van het stuurstroomcircuit moet zonder blokkering door het energiebedrijf plaatsvinden,
daarom is een afzonderlijke netaansluiting voor het
stuurstroomcircuit nodig.
De netaansluiting voor de warmtepompregeling en
de kabel voor het blokkeringssignaal uitvoeren conform het afzonderlijke ”aansluit- en bedradingschema”.
De netaansluitkabel van de warmtepompregeling
met max. 25 A zekeren.
Wij adviseren de netaansluiting voor accessoires en
externe componenten, die niet op de warmtepompregeling worden aangesloten, op dezelfde zekering en
in ieder geval op dezelfde fasen van de warmtepompregeling aan te brengen.
De aansluiting op dezelfde zekering verhoogt de veiligheid bij netuitschakelingen. De opgenomen stroom
van de aangesloten verbruikers moet gerespecteerd
worden.
De PE-ader van de netaansluitkabels moet ca.
10 mm langer zijn dan de N- en L-aders.

Aanwijzingen bij de netaansluiting compressor
(laststroomcircuit)
■
Opgelet
Verkeerde fasevolgorde kan schade aan het
toestel veroorzaken.
De netaansluiting van de compressor enkel
maken in de aangegeven fasevolgorde (zie
aansluitklemmen) met rechtsdraaiend draaiveld.
■ De netzekeringen voor de compressor moeten een
C-karakteristiek hebben.

!

Gevaar
Verkeerde aansluiting van de aders kan tot ernstig letsel en schade aan het toestel leiden.
Aders ”L” en ”N” niet verwisselen.
■

■
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In overleg met het energiebedrijf kunnen verschillende tarieven voor de voeding van de laststroomkringen worden overeengekomen.
Technische aansluitvoorwaarden van het energiebedrijf respecteren.
Als compressor en/of verwarmingswater-doorstroomtoestel (indien voorhanden) op laag tarief worden
gebruikt (blokkering door energiebedrijf), moet nog
een leiding voor het blokkeringssignaal van het energiebedrijf van de meterkast naar de warmtepompregeling worden gelegd.

5837373

Montage

Netaansluiting

Montageverloop
Netaansluiting (vervolg)
Netaansluiting stuurstroomcircuit (230 V~) en laststroomcircuit (400 V~)
Aansluiting conform afzonderlijk ”Aansluit- en bedradingschema” verrichten.

Opmerking
Soorten en diameters van de aansluitkabels moeten
door een bekwame elektricien volgens de plaatselijke
voorschriften bepaald worden.
Zekeringen
Type

Hoofdleiding

Stuurkabel

BW 302.D090

100 A

25 A

BW 302.D110

125 A

25 A

BW 302.D140

125 A

25 A

BW 302.D180

160 A

25 A

BW 302.D230

200 A

25 A

Opmerking
De netaansluiting voor het stuurstroomcircuit en de
kabel voor het blokkeringssignaal van het energiebedrijf kunnen in een 5-aderige kabel worden samengebracht.
Kabellengtes in de warmtepomp minus wandafstand
Netaansluiting stuurstroomcircuit (230 V~, 3 m
indien door de installateur)
Netaansluiting laststroomcircuit (400 V~)

3m

Overige aansluitkabels

2m

Netvoeding met blokkering door energiebedrijf zonder lastscheiding van installateur (leveringsomvang)
X3.7

Het blokkeringssignaal van het energiebedrijf wordt
potentiaalvrij direct op de warmtepompregeling aangesloten. Bij actieve blokkering door energiebedrijf worden de compressoren uitgeschakeld.
Met de parameter ”Vermogen Verw.waterdoorstromer bij Blok. door energiebedr. 790A” wordt ingesteld of en op welke trap een eventueel verwarmingswater-doorstroomtoestel tijdens de blokkering in bedrijf
blijft.
Opmerking
Technische aansluitvoorwaarden van het betreffende
energiebedrijf respecteren.

A
X3.6
D

B

3

5

3

kWh

3/N E
4

3/N H
F

4
K

Afb. 34

4

3

G

kWh

C

4

Weergave zonder zekeringen en zonder
aardlekschakelaar

Warmtepompregeling
Verwarmingswater-doorstroomtoestel
Compressor
Netaansluiting warmtepompregeling
Hoogtariefmeter
Voorzekering impulsfrequentieontvanger
Impulsfrequentieontvanger (contact geopend: blokkering actief) TNC-systeem voeding
H Laagtariefmeter
K Voeding: TNC-systeem

5837373

A
B
C
D
E
F
G
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Eisen aan elektrische aansluitingen

Montageverloop
Netbewaking
Elektronische softstarter, type SMC
Functies van de elektronische softstarter:
■ Bewaking van de netvoeding van de compressor.
■ Reducering van de aanloopstroom van de compressor in de startprocedure.

Beveiliging tegen overbelasting

L1

L2

L3

HOLD TO TEST

PUSH TO RESET

Indien de tolerantiegrenzen van de elektronische softstarter worden overschreden, schakelt de softstarter
het net automatisch uit.
Als het relais is geactiveerd, moet de oorzaak worden
verholpen. Een ontgrendeling of terugstelling van het
relais is niet nodig.

SMC-3

OVLD SETTING

Startgedrag

LED STATUS
ON RUN/ON

De instelling van het startgedrag vindt plaats aan de
DIP-schakelaars achter de beschermkap van de elektronische softstarter. De DIP-schakelaars zijn fabrieksmatig op het desbetreffende warmtepomptype ingesteld.
Vóór inbedrijfstelling de instelling van de DIP-schakelaars met de gegevens op het afzonderlijke ”aansluiten bedradingschema” vergelijken en eventueel aanpassen.

1
2
3
4
5
6
7

RUN/FAULT

OLVD
TEMP
PHASE REVERSAL
PHASE LOSS/OPEN LOAD
PHASE IMBALANCE
SHORTED SCR
TEST

A1 A2 IN1 IN2 97 98 13 14

T1

T2

T3

Afb. 35
■
■

Led brandt:
Netbewaking actief
Led knippert: Fout
Aantal keren knipperen:
1 Overbelasting
2 te hoge temperatuur
3 Fasenomkeer
4 Faseverlies/motor niet aangesloten
5 Fasenasymmetrie
6 Kortgesloten thyristor
7 Test
5837373

Montage

Toestand bij levering:
■ Draaiveld fasenasymmetrie: 20 %
■ Maximale bedrijfsstroom van de compressor ”Imax”:
Afhankelijk van het vermogen van de compressor

Verklaring van de led-indicaties
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Montageverloop
As, handgreep voor de hoofdschakelaar en bedieningseenheid monteren
Opmerking
De as en de handgreep voor de hoofdschakelaar en
de bedieningseenheid bevinden zich bij de levering in
de aansluitruimte van de warmtepomp. Bedieningseenheid pas na afsluiting van alle elektrische aansluitingen monteren.
1.

Montage

3.

2.

4.

0 / Off

Afb. 36
3. Voorplaat tot bij de voorkant van de warmtepomp
brengen.
Gegevenskabel RS12 door de opening brengen en
op de bedieningseenheid aansluiten.
Bedieningseenheid in de opening schuiven en controleren of deze goed vastzit.
Voorplaat veilig tegen de warmtepomp zetten.

Warmtepomp sluiten
Gevaar
Een ontbrekende aarding van onderdelen kan
bij een elektrisch defect tot ernstig letsel door
elektrische stroom en beschadiging van onderdelen leiden.
Alle aardleidingsverbindingen herstellen.

5837373

!

Opgelet
Ondichte hydraulische verbindingen veroorzaken schade aan het toestel.
■ Interne hydraulische verbindingen op lekkage
controleren.

!

Opgelet
Een niet zorgvuldig gesloten behuizing kan tot
schade door condenswater, tot vibraties en een
sterke geluidsproductie leiden.
Toestel geluiddicht en diffusiedicht afsluiten.

Vóór het sluiten van de warmtepomp het volgende
controleren:
■ Zijn de elektrische kabels in de aansluitruimte voldoende gefixeerd (trekontlasting, kabelbinders)?
■ Is de bedieningseenheid gemonteerd en aangesloten?
■ Zijn alle aardleidingen gemonteerd?
■ Zijn de leidingdoorvoeren vakkundig uitgevoerd en
vochtondoorlatend afgesloten?
49

Montageverloop
Warmtepomp sluiten (vervolg)
■

Zijn de hydraulische aansluitingen luchtdicht afgesloten en warmte- en dampdiffusiedicht geïsoleerd?

■
■

Zijn de transportbeveiligingen verwijderd?
Zijn de achter- en zijplaten stevig vastgeschroefd?

Montage

1.

2.

3.

Afb. 37
4. De productdocumenten voor service en zeskantsleutel aan de installatiegebruiker geven.

5837373

2. Voorplaat voorzichtig plaatsen. Extra aandacht
schenken aan de as tussen handgreep en hoofdschakelaar.
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Warmtepomp openen
Gevaar
Het aanraken van onder spanning staande
onderdelen kan door elektrische stroom tot ernstige verwondingen leiden.
■ Aansluitzones van de warmtepompregeling en
netaansluitingen niet aanraken, zie
pagina 31.
■ Voor werkzaamheden aan het toestel de
installatie spanningsvrij schakelen, bijv. op een
afzonderlijke zekering of een hoofdschakelaar.
Controleren of de installatie spanningsvrij is en
beveiligen tegen opnieuw inschakelen.

!

Opgelet
Inbedrijfstelling direct na de opstelling kan
schade aan het toestel veroorzaken.
Tussen plaatsing en inbedrijfstelling van het toestel moeten minstens 30 minuten liggen.

Opmerking
Werkzaamheden aan het koelcircuit mogen alleen
door een koeltechnicus worden uitgevoerd. Werkzaamheden aan elektrische uitrustingen mogen alleen
door opgeleid vakkundig personeel uitgevoerd worden.
1. Bovenplaat verwijderen, zie pagina 50.

Gevaar
Een ontbrekende aarding van onderdelen kan
bij een elektrisch defect tot ernstig letsel door
elektrische stroom en beschadiging van onderdelen leiden.
Alle aardleidingsverbindingen herstellen.

2. Na beëindiging van de werkzaamheden warmtepomp sluiten, zie pagina 49.
Zie ook de bedieningshandleiding voor de inbedrijfstelling van het toestel.

Protocollen maken
De meetwaarden die bij de hierna beschreven eerste
inbedrijfstelling zijn vastgesteld in de protocollen invoeren. Protocollen, zie vanaf pagina 74.

Koelcircuit op dichtheid controleren
Vloer, armaturen en zichtbare soldeerpunten op oliesporen controleren.
Opmerking
Oliesporen wijzen op een lekkage in het koudecircuit.
De warmtepomp door eeen koeltechnicus laten controleren.

Primaire zijde vullen en ontluchten

!

Opgelet
Inbedrijfstelling met een leeg primair circuit leidt
tot schade aan het toestel.
Primair circuit voor het inschakelen van de netspanning vullen en ontluchten.

1. Victaulic-aansluitingen in de warmtepomp op dichtheid controleren. De Victaulic-koppelingen moeten
perfect passend gesloten en sluitend dichtgeschroefd zijn.

5837373

2. Voordruk van het expansievat controleren.
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Primaire zijde vullen en ontluchten (vervolg)
3. Primair circuit met warmteoverdracht medium van
Viessmann vullen en ontluchten.
Opmerking
Afhankelijk van de hoofdwarmtebron moet de volgende minimale vorstbescherming worden nageleefd:
■ aarde (brine/water direct) = –16,1 °C (troebelingspunt)
■ water (water/water met tussencircuit) = -9,0 °C
(troebelingspunt)

!

Opgelet
Ondichte hydraulische verbindingen veroorzaken schade aan het toestel.
■ Interne hydraulische verbindingen bij de
installateur op lekkage controleren.
■ Bij lekkage toestel onmiddellijk uitschakelen. Primair circuit aftappen en positie van
de pakkingen controleren. Defecte of verschoven pakkingringen beslist vervangen.

Secundaire zijde vullen en ontluchten

!

Opgelet
Inbedrijfstelling met een leeg primair circuit leidt
tot schade aan het toestel.
Secundair circuit voor het inschakelen van de
netspanning vullen en ontluchten.

Opmerking
Vóór het vullen van de installatie VDI 2035 blad 1 respecteren.
1. Victaulic-aansluitingen in de warmtepomp op dichtheid controleren. De Victaulic-koppelingen moeten
perfect passend gesloten en sluitend dichtgeschroefd zijn.
2. Eventueel aanwezige terugstroomblokkering van
installateur openen.

4. Secundair circuit vullen (spoelen) en ontluchten.

!

Opgelet
Ondichte hydraulische verbindingen veroorzaken schade aan het toestel.
■ Interne hydraulische verbindingen bij de
installateur op lekkage controleren.
■ Bij lekkage toestel onmiddellijk uitschakelen. Secundair circuit aftappen en positie
van de pakkingen controleren. Defecte of
verschoven pakkingringen beslist vervangen.

5. Installatiedruk controleren, eventueel water bijvullen.
Minimale installatiedruk: 0,8 bar (80 kPa)
Toegel. werkingsdruk: 6 bar (0,6 MPa)

3. Voordruk van het expansievat controleren.

Expansievat en druk van het primair/secundair circuit controleren
Ontwerpinstructies in acht nemen.
Bedieningshandleiding warmtepomp

5837373

Controleren of alle elektrische aansluitingen goed vastzitten
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Installatie in bedrijf stellen
De inbedrijfstelling (configuratie, parametrering en
functiecontrole) kan met of zonder inbedrijfstellingsassistent worden uitgevoerd (zie volgende hoofdstuk en
servicehandleiding ”Vitotronic 200”).

Opmerking
Type en omvang van de parameters hangen af van het
type warmtepomp, van het gekozen installatieschema
en van de gebruikte accessoires.

Inbedrijfstelling door inbedrijfstellingsassistent
De inbedrijfstellingsassistent doorloopt automatisch
alle menu's waarin instellingen nodig zijn. Hierbij
is ”codeerniveau 1” automatisch actief.

!

Opgelet
Een verkeerde bediening op” codeerniveau 1”
kan tot schade aan het toestel en de verwarmingsinstallatie leiden.
Aanwijzingen in de servicehandleiding ”Vitotronic 200” respecteren, anders vervalt
de garantie.

Netschakelaar aan de warmtepompregeling inschakelen.
■ De vraag ”Inbedrijfstelling Starten?” verschijnt bij
de eerste inbedrijfstelling automatisch.
Opmerking
De inbedrijfstellingsassistent kan ook manueel worden gestart:
Hiervoor bij het inschakelen van de warmtepompregeling (voortgangsbalk zichtbaar)
ingedrukt houden.
■ Bij de eerste inbedrijfstelling verschijnen de begrippen in het Duits:

Sprache
Deutsch

ç
DE ê

Bulgarski

BG ê

Cesky

CZ ê

Dansk

DK ê

Wählen mit

(

Afb. 38
Door de handmatige aansturing van een aantal toestelonderdelen bij de inbedrijfstelling geeft de warmtepompregeling meldingen weer. Dat zijn geen storingen van het toestel.

5837373

■
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Installatie in bedrijf stellen (vervolg)
Taal

instellen
OK

Datum/tijd
instellen

OK

Tijd
instellen

OK

Datum
instellen

OK

Parameters
instellen

OK

NEE

Inbedrijfstelling starten?
JA
Codeerniveau 1

OK

Parametergroep
selecteren

Temperatuursensoren

OK

Sensorwaarden
weergeven
OK

Signaalingangen

OK

Actorentest

Deelnemerscontrole (LON)

Functiecontrole

Inbedrijfstelling beëindigd

OK

OK

Signaalingangen
weergeven

Actorentest
uitvoeren

Deelnemerscontrole
uitvoeren

OK

Functie
selecteren
OK

Functiecontrole
starten

Regelwerking

Afb. 39

Inbedrijfstelling zonder inbedrijfstellingsassistent
Servicemenu activeren
Het servicemenu kan vanuit elk menu worden geactiveerd.
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.
Servicemenu deactiveren
Het servicemenu blijft actief tot het met ”Service
beëindigen?” wordt gedeactiveerd of er gedurende
30 min. geen bediening plaatsvindt.

Alle parameters worden in volle tekst aangegeven.
Aan elke parameter is bovendien een parametercode
toegekend.
Servicemenu:
1. OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.
2. ”Codeerniveau 1” kiezen.
3. Parametergroep kiezen: ”Installatiedefinitie”
4. Parameter kiezen: ”Installatieschema 7000”
5. Installatieschema instellen: ”6”
Alternatief als het servicemenu al werd geactiveerd:

5837373

Parameter instellen aan de hand van het voorbeeld ”Installatieschema”
Voor de instelling van een parameter moet eerst de
parametergroep en daarna de parameter worden
gekozen.

Uitgebreid menu:
1. å
2. ”Service”
3. ”Codeerniveau 1” kiezen.
4. Parametergroep kiezen: ”Installatiedefinitie”
5. Parameter kiezen: ”Installatieschema”
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Installatie in bedrijf stellen (vervolg)
6. Parametercode bevestigen: ”7000”
7. Installatieschema instellen: ”6”

Benodigde parameters voor door de installateur aangesloten componenten
Gedetailleerde toelichting bij de parameters
Servicehandleiding ”Vitotronic 200”
Parameter voor circulatiepompen en overige componenten
CV-pomp
Parameter

Instelling

”Installatiedefinitie” Ó
”Installatieschema 7000”

■

■

■

Circulatiepomp voor boilerverwarming
Parameter

Met verwarmingscircuit A1/VC1 zonder mengklep
Of
Met verwarmingscircuit M2/VC2 met
mengklep
Of
Met verwarmingscircuit M3/VC3 met
mengklep

Instelling

”Installatiedefinitie” Ó
”Installatieschema 7000”
Circulatiepomp
Parameter

Met tapwaterverwarming

Instelling

Uitgebreid menu Ó
”Tijdprogramma circulatie”
Circulatiepomp voor de tapwaternaverwarming
Parameter

Tijdprogramma instellen.

Instelling

”Ext. warmtegenerator” Ó
”Vrijgave externe warmtegenerator 7B00”

”1”

”Vrijgave ext. warmtegenerator voor warmwaterbereiding
7B0D”

”1”

Uitbreidingsset mengklep voor verwarmingscircuit M3/VC3
Parameter

Instelling

”Installatiedefinitie” Ó
”Installatieschema 7000”

Met verwarmingscircuit M3/VC3

5837373

Opmerking
Draaischakelaar S1 in uitbreidingsset
op ”2” instellen: Zie montageaanwijzing ”Uitbreidingsset mengklep”.
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Installatie in bedrijf stellen (vervolg)
Afstandsbediening voor verwarmings-/koelcircuit of Vitocomfort 200
Parameter
Instelling
”Verwarm.circuit 1”/”Verwarm.circuit 2”/”Verwarm.circuit 3” Ó
”Afstandsbediening 2003”
Of
”Afstandsbediening 3003”
Of
”Afstandsbediening 4003”

Vitocom 100, type GSM2
Parameter

”1”
Opmerking
Voor de toewijzing van het verwarmingscircuit de codering aan de afstandsbediening instellen:
Zie montagehandleiding ”Vitotrol”.

Instelling

”Installatiedefinitie” Ó
”Vitocom 100 7017”
Externe uitbreiding
Parameter

”1”

Instelling

”Installatiedefinitie” Ó
”Externe uitbreiding 7010”

”1” Uitbreiding EA1
”2” Uitbreiding AM1
”3” Uitbreidingen EA1 en AM1
Opmerking
Parameters voor externe functies: Zie
volgende tabel.

Parameters voor externe functies
Externe vraag
Parameter

Instelling

Eventueel ”Interne hydraulica” Ó
”Gewenste aanvoertemperatuur externe vraag 730C”

Gewenste aanvoertemperatuur bij externe vraag

Extern inschakelen van de compressor, mengklep in regelmodus of OPEN
Parameter
Instelling
”Installatiedefinitie” Ó
”Werking externe vraag op warmtepomp/verwarmingscircuits ”0” tot ”7”
7014”
(parameter ”Gewenste aanvoertemperatuur bij externe vraag 730C”
respecteren)
Externe omschakeling van de bedrijfsstatus van verscheidene installatiecomponenten
Parameter
Instelling
”Installatiedefinitie” Ó
”0” tot ”127”

”Bedrijfsstatus bij externe omschakeling 7012”

”0” tot ”3”

”Duur van de externe omschakeling 7013”

”0” tot ”12”

5837373

”Installatiecomponenten bij externe omschakeling 7011”
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Installatie in bedrijf stellen (vervolg)
Extern blokkeren van compressor en pompen
Parameter

Instelling

”Installatiedefinitie” Ó
”Effect extern blokkeren op pompen/compressor 701A”

”0” tot ”31”

Extern blokkeren van de compressor, mengklep in regelmodus of DICHT
Parameter
Instelling
”Installatiedefinitie” Ó
”Werking extern blokkeren op warmtepomp/verw.circuits
7015”

”0” tot ”8”

”Effect extern blokkeren op pompen/compressor 701A”

”0” tot ”31”

Parameters voor elektrisch verwarmingselement
Parameter

Instelling

”Extra elektrische verwarming” Ó
”Vrijgave elektrisch verwarmingselement 7900”

”1”

”Vermogen voor elektrisch verwarmingselement bij blokkering door energiebedrijf 790A”

”1” 3 kW
”2” 6 kW
”3” 9 kW

Vrijgave elektrisch verwarmingselement voor tapwaterverwarming
Parameter

Instelling

”Warm water” Ó
”Vrijgave elek. verwarmingen voor warmwaterbereiding 6015” ”1”
Parameters voor externe warmtegenerator
Parameter

Instelling

”Ext. warmtegenerator” Ó
”Vrijgave externe warmtegenerator 7B00”
Vrijgave externe warmtegenerator voor tapwaterverwarming
Parameter

”1”

Instelling

”Ext. warmtegenerator” Ó
”Vrijgave externe warmtegen. voor warmwaterbereiding
7B0D”

”1”

Parameters voor zwembadverwarming
Parameter

Instelling

”Installatiedefinitie” Ó
”1” of ”3”

”Zwembad 7008”

”1”

5837373

”Externe uitbreiding 7010”
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Installatie in bedrijf stellen (vervolg)
Parameters voor tapwaterverwarming door zonnesysteem
Parameter in combinatie met zonneregelingsmodule type SM1

Instelling

”Solar” Ó
”Type solarregeling 7A00”

”3”

Parameter C0xx

Zie montage- en servicehandleiding ”Zonneregelingsmodule, type
SM1”.

Parameter voor koelfunctie
Parameter

Instelling

”Koeling” Ó
”Koelfunctie 7100”

”0” Geen koeling
”1” ”natural cooling ”met NC-box zonder mengklep (accessoire)
”2” ”natural cooling ”met NC-box met
mengklep (accessoire)
”3” ”active cooling”

”Koelcircuit 7101”

”1”
”2”
”3”
”4”

Kamertemperatuursensor voor afzonderlijk koelcircuit
Parameter

Verwarmingscircuit A1/VC1
Verwarmingscircuit M2/VC2
Verwarmingscircuit M3/VC3
Afzonderlijk koelcircuit AKC

Instelling

”Koeling” Ó
”Rangering kamertemperatuursensor apart koelcircuit 7106”

”0”
”1”
”2”
”3”
”4”

Aansluiting F16
Verwarmingscircuit A1/VC1
Verwarmingscircuit M2/VC2
Verwarmingscircuit M3/VC3
Niet instellen!

Parameters voor ijsbuffersysteem
Parameter

Instelling

”Installatiedefinitie” Ó
”Selectie primaire bron 7030”

”1”

”Externe uitbreiding 7010”

”2”

Parameter

Instelling

”Solar” Ó
”Type solarregeling 7A00”
Evt. overige parameters instellen.
Parameter

”2”

Instelling

”Installatiedefinitie” Ó
”0” tot ”500” (≙ 0 tot 50 K)

”Minimumlooptijd voor onderdrukking zomerwerking 7035”

”0” tot ”1440” min

”Laatste kalenderweek voor zomerwerking 7036”

Kalenderweek ”1” tot ”53”

5837373

”Inschakelhysterese zonnecollector 7031”
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Installatie in bedrijf stellen (vervolg)
Parameters voor eigenenergieverbruik
Parameter

Instelling

”Fotovoltaïsch systeem” Ó
”Vrijgave eigenenergieverbruik PV 7E00”

”1”

”Drempel elektr. vermogen 7E04”

”0” tot ”300” (≙ 0 tot 30 kW)

Gewenste functies voor eigen energieverbruik vrijgeven
Parameter

Instelling

”Fotovoltaïsch systeem” Ó
”Vrijgave eigenenergieverbr. voor gew. WW-temperatuur 2
7E10”

”1”

”Vrijgave eigen energieverbr. voor warmwaterbereiding 7E11” ”1”
”Vrijgave eigenenergieverbr. voor warmwaterbuffer 7E12”

”1”

”Vrijgave eigenenergieverbr. voor verwarmen 7E13”

”1”

”Vrijgave eigenenergieverbr. voor koelen 7E15”

”1”

”Vrijgave eigenenergieverbr. voor koelwaterbuffer 7E16”

”1”

Voor de geselecteerde functie het temperatuurverschil met de ingestelde gewenste waarde invoeren
Parameter
Instelling
”Fotovoltaïsch systeem” Ó
”Verhoging gew. temp. verwarmingswaterbuffer PV 7E21”

”0” tot ”500” (≙ 0 tot 50 K)

”Verhoging gew. temp. verwarmingswaterbuffer PV 7E22”

”0” tot ”400” (≙ 0 tot 40 K)

”Verhoging gew. ruimtetemperatuur PV 7E23”

”0” tot ”100” (≙ 0 tot 10 K)

”Verlaging gew. ruimtetemperatuur PV 7E25”

”0” tot ”100” (≙ 0 tot 10 K)

”Verlaging gew. koelwater- buffertemperatuur PV 7E26”

”0” tot ”100” (≙ 0 tot 10 K)

Parameter voor ventilatie met Vitovent 300-F
Parameter

Instelling

”Ventilatie” Ó
”Vrijgave Vitovent 7D00”
Evt. bijkomende vrijgaven voor Vitovent 300-F
Parameter

”1” Vitovent 300-F

Instelling

”Ventilatie” Ó
”1”

”Vrijgave naverwarmregister hydraulisch 7D02”

”1”

”Vrijgave dauwpuntsensor 7D05”

”1”

”Vrijgave CO2-sensor 7D06”

”1”

”Type warmteoverbrenger 7D2E”

”0” Tegenstroom-warmtewisselaar
”1” Enthalpiewarmtewisselaar

5837373

”Vrijgave voorverwarmregister elektrisch 7D01”
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Installatie in bedrijf stellen (vervolg)
Evt. waarden instellen voor Vitovent 300-F
Parameter

Instelling

”Ventilatie” Ó
”Gew. ruimtetemperatuur 7D08”

”100” tot ”300” (≙ 10 tot 30 °C)

”Nominaal debiet toevoerlucht 7D0A”

Volgens ontwerp

”Bovenste grens nominaal debiet toevoerlucht 7D0B”
”Debiet intensief ventileren 7D0C”

Servicehandleiding ventilatietoestel

Warmtepompcascade
Parameter voor warmtepompcascade
”Installatieschema 7000”
”Cascadeaansturing 700A”

Instelling
Hoofdwarmtepomp

Volgwarmtepomp

”0” tot ”10”

”11”

”2”

”0”

”1” tot ”4”

—

—

”1” tot ”4”

”1”

”1”

”1” tot ”5”

”1” tot ”5”

”1” tot ”99”

”1” tot ”99”

”0” of ”1”

”0” of ”1”

”Bron Tijd 77FE”

”0”

”1”

”Tijd verzenden 77FF”

”1”

”0”

”Bron buitentemperatuur 77FC”

”0”

”1”

”Buitentemperatuur verzenden 77FD”

”1”

”0”

”20”

”20”

”0” tot ”15”

”0” tot ”15”

”Vrijgave elek. verwarmingen voor warmwaterbereiding
7901”

—

”0” of ”1”

”Vrijgave 3-weg-omschakel- klep verwarmen/WW 730D”

”0”/”1”

”0”/”1”

”Aantal Volgwarmtepomp 7029”
”Nummer van de warmtepomp in cascade 7707”
Communicatiemodule LON aanwezig
”Vrijgave communicatiemodule LON 7710”
”LON installatienummer 7798”
”LON deelnemersnummer 7777”
Hetzelfde nummer mag geen tweemaal toegekend worden.
”LON foutmanager 7779”
Per installatie mag slechts één regeling als foutmanager
worden ingesteld.

”Interval voor gegevens- overdracht via LON 779C”
”Gebruik warmtepomp in cascade 700C”

5837373

Opmerking
De instelling van de extra parameters voor de warmtepompcascade gebeurt bij inbedrijfstelling door een
door Viessmann gecertificeerde verwarmingsfirma
voor warmtepompen.
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Elektronische stromingsbewaker, type IFM controleren
Opmerking
De stromingsbewaker controleert het minimumdebiet
dat voor de werking van de warmtepomp noodzakelijk
is.
1. Sensorpunt regelmatig op afzettingen controleren.
2. Sensorpunt evt. met een doek reinigen.
Vastzittende afzettingen (bijv. kalk) verwijderen met
een schoonmaakmiddel op basis van azijn.

12

3. Spanningsvoorziening inschakelen.
De leds ”0” tot ”9” gaan na elkaar groen branden
en gaan dan weer uit.
Daarna gaat de werkingsindicator aan.

Afb. 40
Werkingsindicator van de stromingsbewaker
Led

Betekenis

Meerdere leds branden groen.

Weergave tussen geen (geen led brandt) en max. debiet (alle
leds branden groen).
Hoe hoger het debiet, hoe meer leds groen oplichten.

Led ”9” knippert groen.

Debiet hoger dan nominale debiet.
Evt. werkingsindicator afstellen (high-flow-afstelling, zie later), bijv. indien circulatiepomp voor een groter debiet gedimensioneerd moest worden.

Led ”0” knippert groen.

Debiet lager dan minimumdebiet.
Opmerking
Indien het debiet niet hoger ligt dan het schakelpunt, wordt
een storing gemeld aan de warmtepompregeling (melding ”D6 Stromingsbewaking”).

Led voor schakelpunt brandt oranje.

Schakeluitgang gesloten, warmtepomp gebruiksklaar.

Led voor schakelpunt brandt rood.

Schakeluitgang open, warmtepomp op storing (compressor
schakelt uit, melding ”D6 Stromingsbewaking”, zie servicehandleiding ”Vitotronic 200, type WO1C”).

Alle leds knipperen afwisselend rood en groen.

Kortsluiting in de schakeluitgang.
Opmerking
Wanneer de kortsluiting verholpen is, wordt de actuele bedrijfstoestand weergegeven.
Bedrijfsspanning < 19 VDC of spanningsvoorziening is uitgevallen.
5837373

Geen led brandt.
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Elektronische stromingsbewaker, type IFM controleren (vervolg)
Afstelling voor de werkingsindicator uitvoeren (high-flow-afstelling, indien vereist)
Door de high-flow-afstelling wordt het aanwezige
(hogere) debiet als nominaal debiet vastgelegd. Desbetreffende waarden voor de werkwijze ”water-water
met tussencircuit”, zie ”Technische gegevens” vanaf
pagina 83.

1. Toestel met aanwezig debiet in gebruik nemen.
2. Toets ca. 5 s ingedrukt houden tot led ”9” knippert.
3. Toets loslaten.

Opmerking
Door de high-flow-afstelling kan het schakelpunt van
de stromingsbewaker verschuiven.

Bovenplaat en voorplaat monteren (warmtepomp sluiten)
Zie pagina 50.

Instrueren van de installatiegebruiker
Daartoe behoren ook alle als accessoire ingebouwde
componenten, bijv. afstandsbedieningen. Bovendien
moet de installateur van de installatie wijzen op de vereiste onderhoudswerkzaamheden.

5837373

De installateur van de installatie moet de bedieningshandleiding overhandigen aan de gebruiker van de
installatie en de bediening uitleggen.
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Storingen oplossen
Diagnose
Veel geluidsproductie
■
■

Hydraulische leiding niet belastingvrij en spanningsvrij aangesloten.
Isolatie-elementen voor hydraulische aansluiting ontbreken

5837373

Diagnose

Mogelijke oorzaken:
■ Transportbeveiliging niet verwijderd
■ Voordeuren niet goed gesloten (vierkante afsluiting
tot aan de aanslag draaien)
■ Hydraulische leiding raakt de behuizing (achterplaat)
van de warmtepomp.

64

Reparatie
Voorplaat en bovenplaat verwijderen
1. Hoofdschakelaar op OFF of 0 zetten.

4. Bovenplaat voorzichtig eraf halen (zie pagina 50).

2. Beide schroeven aan de onderkant van de voorplaat losdraaien.
3.

!

Opgelet
Elektrische kabels tussen bedieningseenheid en aansluitruimte kunnen beschadigd
worden.
Voorplaat voorzichtig wegnemen en rekening houden met lengte van de kabel (ca.
60 cm marge).

Voorplaat aan de kant zetten en tegen omvallen
beveiligen.

Overzicht van de elektrische componenten
Zie vanaf pagina 31.

Instandhouding

Overzicht interne componenten

5837373

Afb. 41
1
2
3
4
5
6
7
8

Aansluitruimte
Veiligheidshoogdrukschakelaar 1e niveau
Veiligheidshogedrukschakelaar 2e niveau
Hogedruksensor
Lagedruksensor
Elektronische expansieklep (EEK)
Compressor 2
Compressor 1

Kijkglas olieniveau compressor 1 en 2
Filterdroger
Plaatcondensor
Plaatverdamper
Retourtemperatuursensor primair circuit (uittrede)
Aanvoertemperatuursensor secundair circuit (uittrede)
qZ Aanvoertemperatuursensor primair circuit (intrede)

9
qP
qW
qE
qR
qT

65

Reparatie
Overzicht interne componenten (vervolg)
qU Retourtemperatuursensor secundair circuit

(intrede)
qI Kijkglas koudemiddel
qO Vibratie-absorber

wP Schraderklep
wW Dompeltemperatuursensor
wE Kogelafsluitkraan met schraderklep

Warmtepomp aan primaire/secundaire zijde aftappen
Warmtepomp met door de installateur te verzorgen
aftapkraan primaire/secundaire zijde aftappen.

Sensoren controleren
Positie van de sensoren in de warmtepomp: Zie
afb. 41.

Aansluiting van de sensoren: Zie regelaar- en sensorprintplaat, pagina 43.

Sensor

■

Buitentemperatuursensor (F0)
Buffertemperatuursensor (F4)
Boilertemperatuursensor (F6/F7)
Aanvoertemperatuursensor verwarmingscircuit M2/VC2 (F12)
Aanvoertemperatuursensor installatie (F13)
Aanvoertemperatuursensor koelcircuit (verwarmingscircuit zonder mengklep
A1/VC1 of afzonderlijk koelcircuit AKC) (F14)
Keteltemperatuursensor externe warmtegenerator (F20)
Kamertemperatuursensoren
Alle sensoren in het koelcircuit van de warmtepomp

■

Aanvoer-/retourtemperatuursensoren primair/secundair circuit (X25)

■
■
■
■
■
■

■
■

NTC 10 kΩ

Pt500A (PTC)

Temperatuursensoren Typ NTC 10 kΩ
20
10
8
6
4
2
Weerstand
in kΩ

1
0,8
0,6
0,4
10 30 50 70
Temperatuur in °C

90

110

Afb. 42

5837373

Instandhouding

Meetelement
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Reparatie
Sensoren controleren (vervolg)
Temperatuursensoren type Pt 500A
600
580
560
540
520
500

Weerstand in Ω

480
460
440
420
400
-40 -30 -20 -10 0
10
Buitentemperatuur in °C

20

30

40

Afb. 43

Zekeringen controleren

1. Netspanning uitschakelen.
2. Aansluitruimte openen.
3. Zekeringen controleren. Evt. vervangen.

Gevaar
Door het verwijderen van de zekering is de laststroomkring niet spanningsvrij. Het aanraken
van spanning voerende onderdelen kan door
elektrische stroom tot ernstige verwondingen leiden.
Bij werkzaamheden aan het toestel beslist ook
de laststroomkring spanningsvrij schakelen.

5837373

Gevaar
Verkeerde en niet correct ingebouwde zekeringen kunnen tot een groter brandrisico leiden.
■ Zekeringen zonder kracht aanbrengen.
Zekeringen correct positioneren.
■ Alleen identieke types met de aangegeven
inwerkingstellingseigenschappen gebruiken.

Zekering in de aansluitruimte boven, zie pagina 40.
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Instandhouding

Zekeringen in de aansluitruimte vooraan, zie pagina
en .
■ Zekering laststroomcircuit compressor 1 en 2 (afzonderlijk aansluit- en bedradingschema):
Afhankelijk van het vermogen van de warmtepomp/
compressor, zie hoofdstuk ”Technische gegevens”.
■ Zekering laststroomcircuit installatiecomponenten,
zie afzonderlijk ”aansluit- en bedradingschema”.
■ Zekering stuurstroomcircuit, zie afzonderlijk aansluiten bedradingschema.

Reparatie

5837373

Instandhouding

Zekeringen controleren (vervolg)
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Onderdelenlijsten
Bestelling van onderdelen

5837373

Onderdelen

Voor de bestelling van reserveonderdelen zijn volgende gegevens vereist:
■ Serienummer (zie typeplaatje)
■ Positienummer van het reserveonderdeel (uit deze
onderdelenlijst)
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Onderdelenlijsten
Onderdelen, warmtepomp

0057
0073

0056

0008 0006
a
0071
0072
0072
0053

0017 0010
0013
0013
0015
0012
0014

0002
0003
0011
0017
0014

a

0007

0014
0014
0018

Onderdelen

0009

0016

0001

0004 0001
0005

0024

0070

5837373

Afb. 44
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Onderdelenlijsten
Onderdelen, warmtepomp (vervolg)
Onderdeel

0001

Compressor

0002

Plaatverdamper

0003

Plaatcondensor

0004

Olienoodafvoerleiding

0005

Oliekijkglas

0006

Kijkglas koudemiddel

0007

EEK

0008

Filterdrogerkern

0009

Kogelafsluitklep

0010

Kogelafsluitklep

0011

Lagedruksensor

0012

Hogedruksensor

0013

Drukschakelaar

0014

Temperatuursensor

0015

Sensorhouder

0016

Sensorclip

0017

Schraderset

0018

Bedieningseenheid

0024

Motorbeveiligingsrelais

0053

Set symbolen

0056

Dompelhuls

0057

Temperatuursensor

0070

Kabelboom met temperatuursensoren (Pt 500)

0071

Kabeldoorvoering

0072

Kabeldoorvoering

0073

Kabeldoorvoering

5837373

Onderdelen

Pos.
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Onderdelenlijsten
Onderdelen, warmtepomp, elektronica
0064
0062

0067

0063

0066

0065

0059 0059 0060

0061

0025
4x

0068

0042

0020

6x

0022

0044
0021
0022

0045
0045

0069 0058

Afb. 45

5837373

Onderdelen

0025
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Onderdelenlijsten
Onderdelen, warmtepomp, elektronica (vervolg)
Pos.

Onderdeel

0020

NH-zekering

0021

Belastingrelais

0022

Softstarter

0025

Klemmenafdekking

0042

Vermogenscheidingschakelaar

0044

Aardlekschakelaar

0045

Relaissokkel

0058

EEK-printplaat

0059

Gebruiksrelais

0060

Relais

0061

Klemmenverbinding

0062

Regelaarprintplaat

0063

Mainboard

0064

Relaisprintplaat

0065

Contrastekker MB

0066

Contrastekker SA

0067

Contrastekker CU

0068

Bevestiging EEK-printplaat (pakket)

0069

Trafo EEK-printplaat

Onderdelen zonder afbeelding
Pos.
Onderdeel
Buitentemperatuursensor

0054

Plombeertang

0055

Reserveplombe

5837373

Onderdelen

0050
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Protocollen
Protocol van de hydraulische parameters
Instel- en meetwaarden
Vorstbescherming (brinemedium) bij BW
analoge aardsonden

gewenste waarde
°C

Eerste inbedrijfstelling

Onderhoud/
service

Van

Van

-15

Test externe pompen van de verwarmingscircuits
Type circulatiepomp
Trap van de circulatiepomp
Instelling overstortklep
Inbedrijfstelling primair circuit
Aanvoertemperatuur primair circuit
(”Diagnose” Ó ”Installatieoverzicht”)

°C

Retourtemperatuur primair circuit
(”Diagnose” Ó ”Installatieoverzicht”)

°C

Temperatuurverschil (aanvoer/retour primair circuit) ΔT:
■ Bij aanvoertemperatuur secundair circuit
= 35 °C en aanvoertemperatuur primair
circuit = 10 ℃
■ Bij aanvoertemperatuur secundair circuit
= 35 °C en aanvoertemperatuur primair
circuit = 0 °C

K

3 tot 5

K

2 tot 4

Test mengklep, warmtepomp en boilerverwarming
Onder de volgende omstandigheden gemeten:
Kamertemperatuur

°C

Buitentemperatuur

°C

Temperatuur ”Boilertemp. bovenaan”
constant?

Ja (±1 K)

Aanvoertemperatuur secundair circuit

°C

stijgend

Temperatuurverschil ΔT
”Aanvoertemp. sec.”/”Retourtemp.
sec.”

K

6 tot 8

tot

tot

Protocol van de regelingsparameters

5837373

Aanhangsel

Beschrijving van de parameters
Servicehandleiding ”Vitotronic 200”
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Protocollen
Protocol van de regelingsparameters (vervolg)
Installatiedefinitie
Parameter

Toestand bij levering

”Installatieschema ”(zie hoofdstuk ”Overzicht van de mogelijke installatieschema's”)

7000

2

”Temperatuurverschil voor berekening
van de verwarmingsgrens”

7003

40 (≙ 4 K)

”Temperatuurverschil voor berekening
van de koelgrens”

7004

40 (≙ 4 K)

”Zwembad”

7008

0

”Cascadeaansturing”

700A

0

”Vermogen volgende warmtepomp”

700B

10

”Gebruik warmtepomp in cascade”

700C

10

”Externe uitbreiding”

7010

0

”Installatiecomponenten bij externe omschakeling”

7011

0

”Bedrijfsstatus bij externe omschakeling”

7012

2

”Duur van de externe omschakeling”

7013

8h

”Werking externe opvraag op warmtepomp/verwarmingscircuits”

7014

4

”Werking extern blokkeren op warmtepomp/verwarmingscircuits”

7015

4

”Vitocom 100”

7017

0

”Werking extern blokkeren op pompen/
compressor”

701A

0

”Gemeenschappelijke aanvoertemperatuursensor installatie”

701B

0

”Aantal volgende warmtepompen in cascade”

7029

0

”Selectie primaire bron”

7030

0

”Inschakelhysterese zonne-luchtcollector”

7031

20 (≙ 2 K)

”Minimumtemperatuur voor primaire
bron zonnecollector”

7033

–500 (≙ –50 °C)

”Minimumlooptijd voor onderdrukking
zomerwerking”

7035

60 min

”Laatste kalenderweek voor zomerwerking”

7036

35

”Bewaking collectorcircuit”

7037

0

”Temperatuursensor voor bivalente werking”

7038

0

Eerste inbedrijfstelling

Onderhoud/
service

Niet verstellen!

5837373

Aanhangsel

Code

75

Protocollen
Protocol van de regelingsparameters (vervolg)

Code

Toestand bij levering

”Vrijgave compressor”

5000

1

”Tandemwerking”

509D

1

”Vrijgave gebruik compressortrap”

5012

14

”Vermogen compressortrap”

5030

Nominaal vermogen
volgens typeplaatje

”Vermogen primaire bron”

5043

0

Compressor 2
Parameters

Code

Toestand bij levering

”Vrijgave compressor”

5100

0

”Vrijgave gebruik compressortrap”

5112

15

”Vermogen primaire bron”

5143

0

”Vermogen compressortrap”

5130

Nominaal vermogen
volgens typeplaatje

Externe warmtegenerator
Parameter

Code

Toestand bij levering

”Vrijgave externe warmtegenerator”

7B00

0

”Voorrang externe warmtegenerator/
verwarmingsw.-doorstroomtoestel”

7B01

1

”Bivalentietemperatuur externe warmtegenerator”

7B02

100 (≙ 10 °C)

”Vrijgave externe warmtegenerator voor
verwarming”

7B0C

1

”Vrijgave externe warmtegenerator voor
warmwaterbereiding”

7B0D

0

”Uitschakelgrens warmtepomp bivalent
bedrijf”

7B0F

–500 (≙ –50 °C)

”Vrijgave keteltemperatuursensor”

7B11

1

Eerste inbedrijfstelling

Onderhoud/
service

Eerste inbedrijfstelling

Onderhoud/
service

Eerste inbedrijfstelling

Onderhoud/
service

5837373

Aanhangsel

Compressor 1
Parameters
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Protocollen
Protocol van de regelingsparameters (vervolg)
Warm water
Parameter

Code

Toestand bij levering

”Gewenste warmwatertemperatuur”

6000

500 (≙ 50 °C)

”Min. warmwatertemperatuur”

6005

100 (≙ 10 °C)

”Max. warmwatertemperatuur”

6006

600 (≙ 60 °C)

”Hysterese WW-temperatuur warmtepomp”

6007

50 (≙ 5 K)

”Hysterese WW-temperatuur extra verwarming”

6008

100 (≙ 10 K)

Eerste inbedrijfstelling

Onderhoud/
service

Eerste inbedrijfstelling

Onderhoud/
service

0

”Uitschakeloptimalisering voor warmwaterbereiding”

600A

0

”Gewenste warmwatertemperatuur 2”

600C

600 (≙ 60 °C)

”Temperatuursensor onder in warmwaterboiler”

600E

0

”Vrijgave extra verwarmingen voor
warmwaterbereiding”

6014

0

”Vrijgave elektrische verwarmingen voor
warmwaterbereiding”

6015

1

”Voorrang warmwaterbereiding bij combinatieboiler”

6016

0

”Inschakelpogingen voor WW na hogedrukuitschakeling”

6017

1

Zonne-energie
Parameter

Code

Toestand bij levering

”Type zonne-energieregeling”

7A00

0

Storing zonneregelingsmodule, type SM1

C0xx

Deze parameters zijn enkel zichtbaar als de zonneregelingsmodule, type SM1 op de warmtepomp is aangesloten en ”type zonne-energieregeling” op ”3”
staat.
Beschrijving van de parameters zie montage- en servicehandleiding ”Zonneregelingsmodule, type SM1”.

5837373

Aanhangsel

”Inschakeloptimalisatie voor warmwater- 6009
bereiding”
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Code

Toestand bij levering

”Vrijgave verwarmingswater-doorstroom- 7900
toestel”

0

”Vrijgave elektrische verwarmingen voor
warmwaterbereiding”

7901

0

”Vrijgave verwarmingswater-doorstroom- 7902
toestel voor ruimteverwarming”

1

”Max.vermogen verwarmingswater-door- 7907
stroomtoestel”

3

”Vermogen voor verwarmingswaterdoorstroomtoestel bij blokkering door
energiebedrijf”

790A

0

”Bivalentietemperatuur verwarmingswater-doorstroomtoestel”

790B

500 (≙ 50 °C)

Interne hydraulica
Parameter

Code

Toestand bij levering

”Warmtepomp voor bouwdroging”

7300

0

”Tijdprogramma voor estrik drogen”

7303

0

”Gewenste aanvoertemperatuur externe
warmtevraag”

730C

500 (≙ 50 °C)

”Vrijgave 3-weg omschakelklep Verwarmen/WW”

730D

0

”Bedrijfsmodus secundaire pomp”

7340

Type BW: 0
Type BWC: 3

”Aanlooptijd HR-circulatiepomp”

7365

5

”Bedrijfsmodus secundaire pomp 2”

73C0

0

Primaire bron
Parameter

Code

Toestand bij levering

”Bedrijfsmodus primaire bron”

7400

0

”Regelstrategie primaire bron”

7401

Type BW: 0
Type BWC. 3

Verwarmingswaterbuffer
Parameters

Code

Toestand bij levering

”Vrijgave buffer/open verdeler”

7200

0

”Temperatuur in bedrijfsmodus Vaste
waarde voor buffer”

7202

500 (≙ 50 °C)

”Hysterese temperatuur verwarming buf- 7203
fer”

50 (≙ 5 K)

”Max. temperatuur buffer”

7204

650 (≙ 65 °C)

”Uitschakeloptimalisering verwarming
buffer”

7205

0

”Temp.grens werkingsstatus constante
waarde voor buffer”

7208

500 (≙ 50 °C)

Eerste inbedrijfstelling

Onderhoud/
service

Eerste inbedrijfstelling

Onderhoud/
service

Eerste inbedrijfstelling

Onderhoud/
service

Eerste inbedrijfstelling

Onderhoud/
service

5837373
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Elektrische verwarming
Parameter
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Parameters

Code

Toestand bij levering

”Uitschakelhysterese verwarmingswater- 7209
buffer”

0 (≙ 0 K)

”Modus Constante alleen bij warmtevraag”

720A

0

Verwarmingscircuit 1
Parameters

Code

Toestand bij levering

”Kamertemperatuur normaal”

2000

200 (≙ 20 °C)

”Kamertemperatuur gereduceerd”

2001

160 (≙ 16 °C)

”Afstandsbediening”

2003

0

”Kamertemperatuurregeling”

2005

0

”Niveau stooklijn”

2006

0 (≙ 0 K)

”Inclinatie stooklijn”

2007

6 (≙ 0,6)

”Invloed kamertemperatuur-bijschakeling”

200A

10

”Kamertemperatuur-bijschakeling”

200B

0

”Max. aanvoertemperatuur verwarmings- 200E
circuit”

400 (≙ 40 °C)

”Looptijd mengklep verwarmingscircuit”

2015

Niet anders instellen!

”Kamertemperatuur bij partywerking”

2022

200 (≙ 20 °C)

Verwarmingscircuit 2
Parameter

Code

Toestand bij levering

”Ruimtetemperatuur normaal”

3000

200 (≙ 20 °C)

”Ruimtetemperatuur verlaagd”

3001

160 (≙ 16 °C)

”Afstandsbediening”

3003

0

”Niveau stooklijn”

3006

0 (≙ 0 K)

”Steilheid stooklijn”

3007

6 (≙ 0,6)

”Invloed ruimtetemperatuur-bijschakeling”

300A

10

”Ruimtetemperatuur-bijschakeling”

300B

0

”Max. aanvoertemperatuur verwarmings- 300E
circuit”

400 (≙ 40 °C)

”Ruimtetemperatuur in partywerking”

200 (≙ 20 °C)

Onderhoud/
service

Eerste inbedrijfstelling

Onderhoud/
service

Eerste inbedrijfstelling

Onderhoud/
service

5837373

Aanhangsel

3022

Eerste inbedrijfstelling
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Verwarmingscircuit 3
Parameter

Code

Toestand bij levering

”Ruimtetemperatuur normaal”

4000

200 (≙ 20 °C)

”Ruimtetemperatuur verlaagd”

4001

200 (≙ 20 °C)

”Afstandsbediening”

4003

0

”Niveau stooklijn”

4006

0 (≙ 0 K)

”Steilheid stooklijn”

4007

6 (≙ 0,6)

”Invloed ruimtetemperatuur-bijschakeling”

400A

10

”Ruimtetemperatuur-bijschakeling”

400B

0

”Max. aanvoertemperatuur verwarmings- 400E
circuit”

400 (≙ 40 °C)

”Ruimtetemperatuur in partywerking”

4022

160 (≙ 16 °C)

Koeling
Parameter

Code

Toestand bij levering

”Koelfunctie”

7100

0

”Koudecircuit”

7101

1

”Gewenste ruimtetemperatuur afzonderlijk koudecircuit”

7102

200 (≙ 20 °C)

”Minimale aanvoertemperatuur koelen”

7103

100 (≙ 10 °C)

”Invloed ruimtetemperatuur-bijschakeling koudecircuit”

7104

0

”Rangering ruimtetemperatuursensor afzonderlijk koudecircuit”

7106

0

”Niveau koellijn”

7110

0 (≙ 0 K)

”Steilheid koellijn”

7111

12 (≙1,2)

”Afstandsbediening koudecircuit”

7116

0

”Vrijgave koelwaterbuffer”

7120

0

”Vrijgave active cooling”

71FE

0

Ventilatie
Parameters

Code

Toestand bij levering

”Vrijgave Vitovent”

7D00

0

”Vrijgave voorverwarmregister elektrisch”

7D01

0

”Vrijgave naverwarmregister hydraulisch”

7D02

0

”Vrijgave gewenste-temperatuurregeling”

7D04

0

”Vrijgave vochtsensor”

7D05

0

”Vrijgave CO2-sensor”

7D06

0

”Gewenste afvoerluchttemperatuur”

7D08

200 (≙ 20 °C)

”Debiet gereduceerde ventilatie”

7D0A

120 m3/h

”Debiet nominale ventilatie”

7D0B

170 m3/h

”Debiet intensieve ventilatie”

7D0C

215 m3/h

Eerste inbedrijfstelling

Onderhoud/
service

Eerste inbedrijfstelling

Onderhoud/
service

Eerste inbedrijfstelling

Onderhoud/
service

5837373

Aanhangsel
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Code

Toestand bij levering

”Min. toevoerluchttemperatuur voor bypass”

7D0F

160 (≙ 16 °C)

”CO2-waarde voor verhoging debiet”

7D18

800 ppm

”Vochtwaarde voor verhoging debiet”

7D19

65 %

”Interval vorstbescherming ventilatie”

7D1A

15 min

”Duur intensieve ventilatie”

7D1B

120 min

”Bron werkelijke kamertemperatuur”

7D1D

1

”Verwarmingscircuit voor blokkering bypassklep”

7D21

7

”Aanpassing stuurspanning”

7D27

0 (≙ 0 V)

”Ventilator voor aanpassing stuurspanning”

7D28

0

”Strategie passieve vorstbescherming”

7D2C

0

”Type warmteoverbrenger”

7D2E

0

”Inbouwpositie”

7D2F

0

”Functie externe 230V-ingang ventilatie”

7D3A

0

”Duur badkamerventilatie”

7D3B

30 min

”Aanpassing stuurspanning toevoerluchtventilator”

7D71

0V

”Aanpassing stuurspanning uitlaatluchtventilator”

7D72

0V

”Sensorcompensatie buitenluchtt. na
voorverwarmregister”

7D76

0K

”Sensorcompensatie toevoerluchttempe- 7D77
ratuur”

0K

”Sensorcompensatie afvoerluchttemperatuur”

7D79

0K

Fotovoltaïsch systeem
Parameters

Code

Toestand bij levering

”Vrijgave eigen energieverbruik PV”

7E00

0

”Aandeel ext. stroom”

7E02

10 (≙ 10 %)

”Drempel elektr. vermogen”

7E04

0 (≙ 0 W)

”Vrijgave eigen energieverbr. voor gew.
WW-temperatuur 2”

7E10

0

”Vrijgave eigen energieverbr. voor warm- 7E11
waterbereiding”

0

”Vrijgave eigenenergieverbr. voor warmwaterbuffer”

7E12

0

”Vrijgave eigen energieverbr. voor verwarmen”

7E13

0

”Vrijgave eigen energieverbr. voor koelen”

7E15

0

Eerste inbedrijfstelling

Onderhoud/
service

Eerste inbedrijfstelling

Onderhoud/
service

5837373
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Parameters

Code

Toestand bij levering

”Verhoging gew. temp. warmwaterbuffer
PV”

7E21

0 (≙ 0 K)

”Verhoging gew. temp. verwarmingswaterbuffer PV”

7E22

0 (≙ 0 K)

”Verhoging gew. kamertemperatuur PV”

7E23

0 (≙ 0 K)

”Verlaging gew. kamertemperatuur PV”

7E25

0 (≙ 0 K)

Tijd
Parameter

Code

Toestand bij levering

”Automatische omzetting zomer-/wintertijd”

7C00

1

”Begin zomertijd - maand”

7C01

3

”Begin zomertijd - week”

7C02

5

”Begin zomertijd - dag”

7C03

7

”Begin wintertijd - maand”

7C04

10

”Begin wintertijd - week”

7C05

5

”Begin wintertijd - dag”

7C06

7

Communicatie
Parameter

Code

Toestand bij levering

”Nummer van de warmtepomp in cascade”

7707

1

”Vrijgave communicatiemodule LON”

7710

0

”LON deelnemersnummer”

7777

1

”LON foutmanager”

7779

0

”LON installatienummer”

7798

1

”Interval voor gegevensoverdracht via
LON”

779C

20 min

”Bron buitentemperatuur”

77FC

0

”Buitentemperatuur zenden”

77FD

0

”Bron tijd”

77FE

0

”Tijd zenden”

77FF

0

Bediening
Parameters

Code

Toestand bij levering

”Bediening blokkeren”

8800

0

”Gebruikersniveau weergave energiebalans”

8811

1

Eerste inbedrijfstelling

Onderhoud/
service

Eerste inbedrijfstelling

Onderhoud/
service

Eerste inbedrijfstelling

Onderhoud/
service

Eerste inbedrijfstelling

Onderhoud/
service

5837373
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Technische gegevens

Werking: Grond/water (B0/W35)
Type BW 302.
Vermogensgegevens conform EN 14511
(3 K/5 K spreiding)
Nominale warmtevermogen
Koelvermogen
Elektr. vermogensopname
Nominale stroom van de compressoren (totaal)
Vermogenscoëfficiënt ε (COP)
Primair circuit (brine)
Spreiding
Vorstbescherming/ijsvlokpunt (aanbevolen koude overdrachtsmedium
Tyfocor)
Inhoud warmtewisselaar
Nominaal debiet (voor de dimensionering aanbevolen waarde)
Minimumdebiet
Doorstroomweerstand bij nominaal
debiet (totaal drukverlies verdamper
plus aansluitingen)
Doorstroomweerstand bij minimumdebiet
Secundair circuit (water)
Spreiding
Inhoud warmtewisselaar
Nominaal debiet (voor de dimensionering aanbevolen waarde)
Minimumdebiet

5837373

Doorstroomweerstand bij nominaal
debiet (totaal drukverlies verdamper
plus aansluitingen)
Doorstroomweerstand bij minimumdebiet
Max. aanvoertemperatuur bij primaire intrede B 0 °C
Max. aanvoertemperatuur bij primaire intrede B +5 °C

kW
kW
kW
A

K
°C

D090

D110

D140

D180

D230

84,8
67,6
18,1
40,3

108,6
86,4
23,5
44,9

137,6
109,4
29,7
57,0

174,8
138,8
37,8
69,9

222,0
177,4
47,0
85,6

4,67

4,61

4,63

4,62

4,72

3

3

3

3

3

–16,1

–16,1

–16,1

–16,1

–16,1

10,5
20,5

13,1
27,9

17,4
33,3

23,0
47,3

52,4
53,7

m3/h
kPa

15,4

20,9

25,0

35,4

40,3

29

35

31

31

26,09

kPa

16

19

17

17

15

K
l

5
15,2
14,7

5
19,2
19,5

5
23,2
23,8

5
28,3
32,4

5
53,6
38,46

m3/h
kPa

11,0

14,6

17,9

24,3

28,8

6

7

8

10

10

kPa

3

4

4

5

6

°C

55

55

55

55

55

°C

60

60

60

60

60

l
m3/h

m3/h

Opmerking
Vermogensgegevens conform EN 14511 komen overeen met een temperatuurspreiding van 3 K bij brineintrede0 °C en brine-uitgang –3 °C.

Opmerking
In combinatie met ijsaccumulator of de functie ”externe
vraag” moeten parameters aangepast worden. Overleg
met Viessmann is vereist.

Opmerking
Minder debiet vermindert het vermogen van de warmtepomp. (geldt ook bij deellast)

Opmerking
De vermelde doorstroomweerstand heeft enkel betrekking op de ingebouwde warmtewisselaar in de warmtepomp en op de aansluitflens.

Opmerking
De technische gegevens in de gegevensfiches en de
productbeschrijving zijn louter aanduidingen van de
kwaliteit. Voor verdere toezeggingen of garantie is een
afzonderlijke contractuele afspraak nodig.

Opmerking
Als een minimale vorstbescherming niet is gegarandeerd, kan de warmtepomp beschadigd worden en bijgevolg uitvallen.
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Technische gegevens, Vitocal 300-G Pro

Technische gegevens
Technische gegevens, Vitocal 300-G Pro (vervolg)
Opmerking
Te veel of een te hoog aandeel antivriesmiddel vermindert het warmtevermogen.
Werking: Water-water met tussencircuit (B8/W35)
Type BW 302.
Vermogensgegevens conformEN14511 (3 K/5 K
spreiding)
Nominale warmtevermogen
kW
Koelvermogen
kW
Elektr. vermogensopname
kW
Nominale stroom van de compressoA
ren (totaal)
Vermogenscoëfficiënt ε (COP)
Primair circuit (water met brine tussencircuit)
Spreiding
K
Vorstbescherming/ijsvlokpunt (aan°C
bevolen koude overdrachtsmedium
Tyfocor)
Inhoud warmtewisselaar
l
3
Nominaal debiet (voor het de dimenm /h
sionering aanbevolen waarde)
Minimumdebiet
m3/h
Doorstroomweerstand bij nominaal
debiet (totaal drukverlies condensor
plus aansluitingen)
Doorstroomweerstand bij minimumdebiet
Secundair circuit (water)
Spreiding
Inhoud warmtewisselaar
Nominaal debiet (voor de dimensionering aanbevolen waarde)
Minimumdebiet

D110

D140

D180

D230

107,2
89,6
18,7
41

139,8
116,8
24,2
45,6

175
146
30,5
57,88

227
189,6
38,9
71,28

283
235
50,2
89,8

5,74

5,78

5,74

5,84

5,64

3

3

3

3

3

–9

–9

–9

–9

–9

10,5
26,5

13,1
34,5

17,4
43,1

23
56

52,4
69,4

15,9

20,7

25,9

33,6

41,6

kPa

38,1

42,9

42,2

46,5

37,4

kPa

14

15

15

17

13

K
l

5
15,2
18,6

5
19,2
24,2

5
23,2
30,3

5
28,3
39,3

5
53,6
49

m3/h
m3/h
kPa

11

14,5

18,2

23,6

29,4

8,7

10,2

12,1

15,9

16,7

kPa

3

4

4

6

6

°C

60

60

60

60

60

Opmerking
Vermogensgegevens conform EN 14511 komen overeen met een temperatuurspreiding van 3 K bij brineintrede 8 °C en brine-uittrede 5 °C.

Opmerking
De technische gegevens in de gegevensfiches en de
productbeschrijving zijn louter aanduidingen van de
kwaliteit. Voor verdere toezeggingen of garantie is een
afzonderlijke contractuele afspraak nodig.

Opmerking
Minder debiet vermindert het vermogen van de warmtepomp. (geldt ook bij deellast)

5837373
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Doorstroomweerstand bij nominaal
debiet (totaal drukverlies condensor
plus aansluitingen)
Doorstroomweerstand bij minimumdebiet
Max. aanvoertemperatuur bij primaire intrede B +8 °C

D090
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Technische gegevens
Technische gegevens, Vitocal 300-G Pro (vervolg)
Opmerking
Werking als water/water-warmtepomp met tussencircuit:
Wanneer de brinetemperatuur van het tussencircuit tot
6 °C in plaats van tot 8 °C wordt verlaagd, worden het
vermogen en de efficiënte van de warmtepomp circa
5 % lager.

Opmerking
Als een minimale vorstbescherming niet is gegarandeerd, kan de warmtepomp beschadigd worden en bijgevolg uitvallen.
Opmerking
Te veel of een te hoog aandeel antivriesmiddel vermindert het warmtevermogen.

Type BW 302.
Elektrische waarden
Nominale spanning
Startsysteem
Startstroom per compressor
Startstroom totaal
Max. vermogensopname
Cos phi compressor bij max. vermogen bij B20/W35
Beveiligen warmtepomp
Max. werkingsstroom
Beschermingsgraad

A
A
kW

87
145
48
0,77

A
A

100
90
IP 20

D110

D140

3LNPE/400 V/50 Hz
Softstart
112,5
136
177
215
60
73
0,9
0,89
125
101
IP 20

125
124
IP 20

D180

D230

155
249
90
0,88

204
312
108
0,88

160
153
IP 20

200
182
IP 20
1
2
R410A
42,3
45 (4,5)
18 (1,8)

Koelcircuit
Aantal koelcircuits
Aantal compressors
Soort compressor
Koudemiddel
Inhoud (richtwaarde), zie typeplaatje
Toegel. werkingsdruk hogedrukzijde
Toegel. werkingsdruk lagedrukzijde

kg
bar (MPa)
bar (MPa)

R410A
10,5
45 (4,5)
18 (1,8)

1
1
1
2
2
2
Scroll volhermetisch
R410A
R410A
R410A
13,0
17,0
22,0
45 (4,5)
45 (4,5)
45 (4,5)
18 (1,8)
18 (1,8)
18 (1,8)

Toegel. werkingsdruk*1
Primair circuit
Secundair circuit

bar (MPa)
bar (MPa)

10 (0,1)
10 (0,1)

10 (0,1)
10 (0,1)

10 (0,1)
10 (0,1)

10 (0,1)
10 (0,1)

10 (0,1)
10 (0,1)

mm
mm
mm

1383
911
850

1383
911
850

1972
911
850

1972
911
850

1972
911
850

mm

1650

1650

1650

1650

1650

kg

680

860

1150

1250

1425

Afmetingen
Totale lengte
Totale breedte
Breedte bij binnenbrengen zonder
zijplaten (transportafmeting)
Totale hoogte
Totaal gewicht

5837373

D090

*1

1
2

Bij een werkingsdruk van meer dan 10 bar (1 MPa) moet rekening gehouden worden met de overeenkomstige werkingsdruk voor de accessoires.
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Opmerking
De vermelde doorstroomweerstand heeft enkel betrekking op de ingebouwde warmtewisselaar in de warmtepomp en op de aansluitflens.

Technische gegevens
Technische gegevens, Vitocal 300-G Pro (vervolg)
Type BW 302.

D090

Aansluitingen
Primair circuit vanaf verdamper (Victaulic)
Primair circuit vanaf aansluitset
(flens)
Secundair circuit vanaf condensor
(Victaulic)
Secundair circuit vanaf aansluitset
(flens)

D110

D140

D180

D230

3" (DN 80) 3" (DN 80) 3" (DN 80) 3" (DN 80)

3" (DN 80)

DN 80/
PN 10
2½"
(DN 65)
DN 65/
PN 10

DN 80/
PN 10
2½"
(DN 65)
DN 65/
PN 10

DN 80/
PN 10
2½"
(DN 65)
DN 65/
PN 10

DN 80/
PN 10
2½"
(DN 65)
DN 65/
PN 10

DN 80/
PN 10
2½"
(DN 65)
DN 65/
PN 10

dB(A)

57

63

66

65

69

l

8,5

11,4

15,6

14,6

14,6

SCOP LT*2

4,93

4,85

4,89

4,91

5,03

etas LT

189

186

187

188

193

SCOP MT

3,71

3,66

3,69

3,65

3,77

etas MT

140

138

140

138

143

Geluidsvermogen (meting in overeenstemming met EN 12102/
EN ISO1914-2) geschat totaal niveau geluidsvermogen bij B0/W35
Bij nominaal vermogen
Hoeveelheid olie
ErP
*2
*3

*3

Regeling elektrische waarden
Nominale spanning
Zekering (intern)
Zekering
Nominaal vermogen
Maximaal opgenomen elektrisch vermogen 1e niveau
Max. elektrische vermogensopname 2e trap
Max. elektrische vermogensopname 1e en 2e trap
Beschermingsklasse/beschermingsgraad

Aanwijzingen bij media
Het EG-veiligheidsblad voor het gebruikte koudemiddel kunt u opvragen bij de technische dienst van
Viessmann Werke.

*2
*3
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Vermogenscoëfficiënt afhankelijk van seizoen LT (gemiddeld klimaat)
Vermogenscoëfficiënt afhankelijk van seizoen MT (gemiddeld klimaat)

5837373

Aanhangsel

Opmerking
De technische gegevens in de gegevensfiches en de
productbeschrijving zijn louter aanduidingen van de
kwaliteit. Voor verdere toezeggingen of garantie is een
afzonderlijke contractuele afspraak nodig.

W
W
W
W

1/N/PE 230 V/50 Hz
1 x B16A
T 6,3 AH/250 V
1000
25
20
45
IP20

Bijlage
Opdracht tot eerste inbedrijfstelling van de warmtepomp
Stuur de volgende opdracht met bijgevoegd installatieschema per fax naar uw Viessmann-verkoopkantoor.

Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat bij inbedrijfstelling een deskundige medewerker aanwezig is.

Installatiegegevens:
Opdrachtgever
Plaats installatie

Controlepunten aankruisen:
Hydraulisch schema voor verwarmingsinstallatie bijgevoegd
=
Verwarmingscircuits volledig geïnstalleerd en gevuld
=
Elektrische installatie volledig uitgevoerd
=
Hydraulische leidingen volledig geïsoleerd
=
Alle ramen en buitendeuren dicht
=
Aardsonden/bronnen en verbindingsleidingen volledig geïnstalleerd
=
Componenten voor koelwerking volledig geïnstalleerd
=
Alle circulatiepompen zijn aangesloten, op het toerental geprogrammeerd en de naleving van de vereiste
=
debieten is conform het gegevensblad gecontroleerd
De stroomvoorziening voor de warmtepompen is geïnstalleerd, de verzorgingszekerheid gecontroleerd
=
en beveiligd.
Gewenst tijdstip:
1e
Datum
Tijd
2e

Datum
Tijd

De bij Viessmann aangevraagde prestaties worden mij/ons volgens de huidige Viessmann-prijslijst in rekening
gebracht. Bijkomende ritten en werkzaamheden door de voorwaarden van de bovenstaande controlelijst, bijv.
onvolledige voorafgaande werkzaamheden, worden extra aangerekend.
Plaats/datum

5837373

Aanhangsel

Handtekening
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Definitieve buitenbedrijfstelling
Demontage/afvalverwijdering
De warmtepomp wordt gevuld met het koudemiddel
R410A. Het koudemiddel R410A behoort tot de fluorkoolwaterstoffen en heeft een algemeen aardopwarmingspotentieel van = 2088.

5837373

Aanhangsel

Na de levensduur of bij de vervanging van onderdelen
moeten de wettelijke voorschriften voor demontage,
recyclage en afvalverwijdering nageleefd worden.
Koudemiddelen mogen uitsluitend door daartoe gecertificeerd en opgeleid personeel gerecycleerd en vervangen worden. Gebruikte koudemiddelen moeten
deskundig en bewezen gerecycleerd worden.
De demontage en verwijdering van onderdelen moet
per soort gebeuren. Enkel daartoe opgeleid personeel
mag koelinstallaties demonteren. Indien toegelaten
kunnen met het ”Groene punt” aangeduide onderdelen
volgens het duale systeem behandeld worden. Verpakkingen, zoals karton of folie, moeten aan het duale
systeem of een afvalcentrum worden bezorgd.
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Verklaringen
Conformiteitsverklaring
Wij, Viessmann (Zwitserland) AG, CH-3076 Worb
SSB, verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het
volgende product qua constructie en werking in overeenstemming is met de Europese richtlijnen en de
aanvullende nationale vereisten.

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

5837373

Aanhangsel

Bij de energetische keuring van verwarmings- en luchtbehandelingsinstallaties conform DIN V 4701-10, zoals
vereist door de Duitse EnEV-voorschriften, kan bij de bepaling van de installatiewaarden voor het product
Vitocal 300-G Pro worden uitgegaan van de productwaarden die bij de Europese typehomologatie overeenkomstig de Rendementsrichtlijn zijn bepaald (zie ontwerphandleiding).
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