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VITODENS 050-W

Condensatiewandtoestel op gas
6,5 tot 33,0 kW

Technisch blad
Bestelnummer en prijzen: zie prijslijst

VITODENS 050-W

Type BPJD

Condensatiecombitoestel op gas
met geïntegreerde tapwateropwarming
voor aardgas en vloeibaar gas

5700521 BE
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Productbeschrijving
Een elektronische ketelcircuitregeling voor de kamertemperatuur- en
weersafhankelijke werking is in de Vitodens 050-W reeds geïntegreerd; net zoals een vorstbeveiligingsthermostaat. De buitentemperatuursensor is als toebehoren verkrijgbaar.
Vitodens 050-W onderscheidt zich door een laag bedrijfsgeluid en
de van voren toegankelijke componenten voor de service en het
onderhoud.
Met een hoogte van slechts 707 mm is de Vitodens 050-W een van
de laagste wandtoestellen in zijn klasse. Compacte afmetingen
maken hem geschikt voor het vervangen van verouderde ketels in
de verdiepingsbouw – ook bij verticale meervoudige bezetting met
max. zes toestellen.
De hoogwaardige Inox-Radial-warmtewisselaar van roestvrij staal
zet de ingezette energie efficiënt in warmte om. Zijn rendement
bedraagt 97 % (Hs). De MatriX-cilinderbrander verbruikt dus ook
overeenkomstig weinig aardgas. Minder CO2-emissies en het ontzien van het milieu zijn het gevolg.
Toepassingsaanbevelingen
Vervanging bij renovatie en nieuwbouw (thermenvervanging in meergezinswoningen)
De voordelen op een rij
■ Normrendement: tot 97 % (Hs)
■ Modulatiebereik 1:4
■ MatriX-cilinderbrander en inox-radial-warmtewisselaar van roestvast staal
■ Eenvoudig te bedienen regeling met display
■ Hoger warmwatercomfort door tapwater-boosterfunctie
■ Compacte afmetingen, ideaal voor het vervangen van oude toestellen

A Inox-Radial-verwarmingsoppervlak van roestvast staal - voor
een grote bedrijfszekerheid bij lange gebruiksduur en een groot
warmtevermogen in een zeer kleine ruimte
B Modulerende MatriX-cilinderbrander
C Geïntegreerd membraan-drukexpansievat
D Toerentalgeregelde verbrandingsluchtventilator voor een
geluidsarme en energiebesparende werking
E Geïntegreerde hoogefficiënte circulatiepomp
F Platenwarmtewisselaar voor de tapwateropwarming
G Gas- en wateraansluitingen
H Regeling met display

Gecertificeerde kwaliteit
CE-aanduiding overeenkomstig bestaande EG-richtlijnen
Voldoet aan de grenswaarden van het Duitse milieulabel ”Blauer
Engel” conform RAL UZ 61.
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Met de Vitodens 050-W biedt Viessmann nu een aantrekkelijk
geprijsd condensatiewandtoestel op gas in beproefde kwaliteit. Uitgebreid toebehoren maakt de Vitodens 050-W even geschikt voor de
nieuwbouw als voor de modernisering. Hij wordt met twee vermogens (6,5 tot 24 kW en 8,8 tot 33 kW) als combinatietoestel met
geïntegreerde doorstromer aangeboden.

Toestand bij levering
Condensatiewandtoestel op gas met Inox-radial-verwarmingsoppervlak, modulerende MatriX-cilinderbrander voor aard- en vloeibaar
gas conform DVGW werkblad G260, hydraulica met multistekkersysteem en circulatiepomp.
Met aansluitklare buizen en kabels. Kleur van de epoxyharsgecoate
bekleding: wit.
Met membraandrukexpansievat
Platenwarmtewisselaar voor tapwateropwarming
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Technische gegevens
Gasketel, type B en C,
Categorie II2H3P, II2ELwLs3P, I2E(S), I3P, II2ESi3P
Type
Nominaal vermogensbereik (gegevens conform EN 15502)
TV/TR = 50/30 °C
TV/TR = 80/60 °C
Nom. vermogensbereik bij tapwaterverwarming
Nominale warmtebelasting
Product-ID-nummer
Beschermingstype
Rendement
– bij normrendement (100 % TV/TR = 80/60 °C)
– bij deellast (30 % TV/TR = 50/30 °C)
Gasaansluitdruk
Aardgas
Vloeibaar gas
Max. toegestane gasaansluitdruk*1
Aardgas
Vloeibaar gas
Min. toegestane gasaansluitdruk
Aardgas
Vloeibaar gas
Geluidsvermogensniveau (gegevens conform EN 15036-1)
– bij nom. vermogen
– bij deellast
Elektrisch opgenomen vermogen
– in toestand bij levering
– max.
Gewicht
Inhoud van de warmtewisselaar
Nom. circulatiewaterhoeveelheid
bij TV/TR = 80/60 °C
Membraan-drukexpansievat
Inhoud
Voordruk
Toegel. bedrijfsdruk
Afmetingen
Lengte
Breedte
Hoogte
Gasaansluiting
Beschikbaarheidsdoorstromer
Aansluitingen warm en koud water
Toegest. tapwaterbeveiligingsdruk

5700521

Minimumdruk koudwateraansluiting
Uittredetemperatuur instelbaar
Tapwater-continuvermogen
Taphoeveelheid
bij tapwateropwarming van 10 naar 45 °C
Specifiek debiet
bij ΔT = 30 K (conform EN 13203)
Aansluitwaarden
m.b.t. de max. belasting
Met gas
Aardgas H-G20
Vloeibaar gas P
*1

BPJD
kW
kW
kW
kW

6,5 - 24,0
5,9 - 22,1
5,9 - 29,0
6,1 - 22,4
CE-0063CS3199
IP X4D volgens EN 60529

8,8 - 33,0
8,0 - 30,3
8,0 - 35,0
8,2 - 30,9

97,6
108,5

97,5
108,7

mbar
kPa
mbar
kPa

20
2
50
5

20
2
50
5

mbar
kPa
mbar
kPa

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

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

mbar
kPa
mbar
kPa

10,0
1,0
10,0
1,0

10,0
1,0
10,0
1,0

dB(A)
dB(A)

45
39

48
38

W
W
kg
l
l/h

56
72
35
2,2
941

90
110
37
2,8
1294

l
bar
kPa
bar
MPa

8
0,8
80
3
0,3

8
0,8
80
3
0,3

mm
mm
mm
G

350
400
707
¾

350
400
707
¾

G
bar
MPa
bar
MPa
°C
kW
l/min

½
10
1
1,0
0,1
30-60
29,0
3,0-12,0

½
10
1
1,0
0,1
30-60
35,0
3,0-14,3

l/min

13,8

16,7

m3/h
kg/h

2,4
1,8

3,3
2,4

Als de gasaansluitdruk boven de max. toegest. gasaansluitdruk ligt, moet een aparte gasdrukregelaar voor de installatie worden geplaatst.
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Technische gegevens (vervolg)

Rookgaskenwaarden*2
Rookgaswaarden volgens G 635/G 636
Temperatuur (bij retourtemperatuur van 30 °C)
– bij nom. vermogen
– bij deellast
Temperatuur (bij retourtemperatuur van 60 °C)
Massadebiet
Aardgas
– bij nominaal vermogen (tapwateropwarming)
– bij deellast
Vloeibaar gas
– bij nominaal vermogen (tapwateropwarming)
– bij deellast
Beschikbare trek
Normrendement
bij TV/TR = 40/30 °C
Max. condenswaterdebiet
volgens DWA-A 251
Condenswateraansluiting (slangtule)
Rookgasaansluiting
Luchttoevoeraansluiting
Energie-efficiëntieklasse
– verwarmen
– tapwateropwarming, tapprofiel L
Energie-efficiëntie-index (EEI) van de ingebouwde circulatiepomp
(Gegevens conform EN 16297)

*2
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BPJD
kW
kW

6,5 - 24,0
5,9 - 22,1

8,8 - 33,0
8,0 - 30,3

G52/G51

G52/G51

45
35
68

45
35
70

kg/h
kg/h

38,1
14,6

52,4
17,6

kg/h
kg/h
Pa
mbar

42,9
15,9
100
1,0

58,9
19,4
100
1,0

%

tot 97 (Hs)

°C
°C
°C

l/h
Ø mm
Ø mm
Ø mm

3,1
20-24
60
100

4,3
20-24
60
100

A
A
≤ 0,20

A
A
≤ 0,20

Rekenwaarden voor de dimensionering van de rookgasinstallatie volgens EN 13384.
Rookgastemperaturen als gemeten brutowaarden bij 20 °C verbrandingsluchttemperatuur.
De rookgastemperatuur bij een retourtemperatuur van 30°C is bepalend voor de dimensionering van de rookgasinstallatie.
De rookgastemperatuur bij een retourtemperatuur van 60°C is voor de bepaling van het gebruik van rookgasleidingen bij maximaal toegestane bedrijfstemperaturen.
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Gasketel, type B en C,
Categorie II2H3P, II2ELwLs3P, I2E(S), I3P, II2ESi3P
Type
Nominaal vermogensbereik (gegevens conform EN 15502)
TV/TR = 50/30 °C
TV/TR = 80/60 °C

Technische gegevens (vervolg)
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642
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F
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F
58 58
123

123

41
125

A Verwarmingsaanvoer G ¾
B Warm water G ½
C Gasaansluiting G ¾

D Koud water G ½
E Verwarmingsretour G ¾
F Condenswaterafvoer/afvoer veiligheidsklep: kunststofslang
7 22 mm

5700521

Aanwijzing
Hoogtegegevens in combinatie met rookgas-toevoerluchtbochtstuk
Ø 60/100 mm. In combinatie met coaxiaal toezichtbochtstuk
Ø 60/100 mm vermindert de totale hoogte met 10 mm.
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Technische gegevens (vervolg)
Restopvoerhoogten van de ingebouwde circulatiepomp
550
500

50

450
400

40

B

350
300

30

C

A
250
200

20

Restopvoerhoogte in
mbar

150
100

10

0

kPa

50
0

0
100
200
Debiet in l/h

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

A 6,5 tot 24 kW
B 8,8 tot 33 kW
C Bovengrens werkbereik

Installatietoebehoren
Aansluittoebehoren voor opbouwmontage
Best.nr. ZK02 274

5700521

Bestaande uit:
■ Afsluitarmaturen verwarmingswateraanvoer en -retour
■ Afsluitarmatuur koud water
■ Aansluiting warm water
■ Navulinrichting met buisscheider
■ Gaskraan R ½ met thermische veiligheidsafsluitklep
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Installatietoebehoren (vervolg)
Aansluitbuizen voor aansluittoebehoren
Best.nr. ZK01 495
Voor opbouwmontage
Bestaande uit:
■ Verbindingsbuizen verwarmingswateraanvoer en -retour
■ Verbindingsbuizen koud en warm water

Montagehulp voor opbouwmontage (armaturen kunststof)
Best.nr. ZK02 275
Bestaande uit:
■ Bevestigingselementen
■ Afsluitarmaturen en verbindingsbuizen verwarmingswateraanvoer
en -retour
■ Afsluitarmaturen en verbindingsbuis koudwater
■ Aansluiting warm water
■ Navulinrichting met buisscheider
■ Gaskraan R ½ met thermische veiligheidsafsluitklep

Armatuurafdekking
■ Voor montage zonder montageframe
Best.nr. 7835 443
■ Voor montage met montageframe
Best.nr. ZK01 501

Neutraliseringsvoorziening met wandhouder
Best.nr. ZK03652
Met neutraliseringsgranulaat

300

61

61

131

200

5700521
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Installatietoebehoren (vervolg)
Neutraliseringsgranulaat
Best.nr. ZK03654
2,5 kg

Passend bij neutraliseringsvoorziening bestelnr. ZK03652

Planningsaanwijzingen
Opstelling
Opstellingsvoorwaarden voor open werking (toesteltype B)
Bouwtype B23 en B33
De Vitodens mag uitsluitend met gesloten werking in ruimtes worden
gebruikt die eventueel verontreinigd zijn met halogeenkoolwaterstof zoals kappersbedrijven, drukkerijen, chemische reiniging, laboratoria enz.
Bij twijfel gelieve met ons contact op te nemen.
De Vitodens mag niet in een ruimte met veel stof worden geplaatst.
De stookruimte moet vorstvrij en goed geventileerd zijn.
In de stookruimte moet een afvoer voor het condenswater en een
afblaasleiding voor de veiligheidsklep zijn.
De max. omgevingstemperatuur van de installatie mag 45 °C niet
overschrijden.
Als deze aanwijzingen niet worden opgevolgd, vervalt de garantie
voor schade aan het toestel die op één van deze oorzaken berust.
Stookruimte
Toegestaan:
■ Opstelling op dezelfde verdieping
■ Verblijfsruimtes met indirecte luchttoevoer
■ Nevenruimtes met indirecte luchttoevoer (voorraadruimtes, kelders, werkruimtes enz.)
■ Nevenruimtes met buitenwandopeningen, tot 35 kW: luchttoevoer/
luchtafvoer 150 cm2 of telkens 2 x 75 cm2 boven en onder in
dezelfde wand)
■ Zolderruimtes, maar alleen bij een minimale hoogte van de
schoorsteen volgens DIN 18160 – 4 m boven de aansluiting (werking op onderdruk).
Niet toegestaan:
■ Trappenhuizen en gemeenschappelijke hallen. Uitzondering: Eénen tweegezinswoningen met geringe hoogte (bovenkant vloer
bovenste etage < 7 m boven het maaiveld.
■ Badkamers of toiletten zonder buitenraam met schachtontluchting
■ Ruimtes waarin explosieve of licht ontvlambare stoffen worden
opgeslagen
■ Mechanisch of via installaties met één koker volgens DIN 18117-1
ontluchte ruimtes
De stookverordening van de Duitse deelstaten moet in acht
genomen worden.

Opstellingsvoorwaarden voor gesloten werking (toesteltype C)
Type C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83x of C93x conform TRGI 2008
De Vitodens kan bij open werkingonafhankelijk werkingswijze onafhankelijk van grootte en ventilatie van de stookruimte worden
geplaatst.
De opstelling is mogelijk in (bijv.):
■ Verblijfs- en woonruimtes
■ Onverluchte bijkomende ruimtes
■ Kasten (bovenaan open)
■ Nissen zonder afstand tot brandbare componenten
■ Zolders ( piekbodem en bijruimtes) met directe doorvoer van de
rookgas-toevoerleiding door het dak
Omdat het rookgas-verbindingsstuk bij gesloten werking door verbrandingslucht is omgeven (coaxiale buis), hoeft geen afstand te
worden aangehouden tot brandbare onderdelen.
Luchttoevoerschachten waarop vooraf olie- of vastebrandstofketels
werden bediend, mogen op het binnenoppervlak van de schoorsteen
geen zwavel- en roetrestanten vertonen. Zwavel- en roetrestanten
leiden tot bedrijfsstoringen. Kan een correcte reiniging niet worden
gegarandeerd, dan is het plaatsen van een rookgas-toevoerluchtleiding door de schacht absoluut vereist. Als alternatief kan een
gescheiden rookgas-toevoerluchtgeleiding worden geplaatst. Voor
schade die terug te voeren is op het niet naleven van deze richtlijnen, is Viessmann niet aansprakelijk.
Verdere aanwijzingen, zie planningsaanwijzing rookgassystemen
voor Vitodens.
De stookruimte moet vorstvrij zijn.
In de stookruimte moet een afvoer voor het condenswater en een
afblaasleiding voor de veiligheidsklep zijn.
Elektrische vergrendelingen met afzuigtoestellen (afzuigkappen
enz.) zijn bij gesloten werking niet nodig.
Gebruik van externe rookgassystemen
Bij bouwtype C6 kan elk toegestaan rookgassysteem worden
gebruikt. Deze rookgassystemen zijn niet samen met de verwarmingsketels getest en hebben geen systeemcertificering volgens
EG-gastoestellen-richtlijn 2009/142/EG. Bij gebruik moeten de
Viessmann planningsrichtlijnen rookgassystemen voor de toestelbouwtypes C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83x, C93x worden behouden
en toestelspecifieke gegevens worden in acht genomen.
Bij gebruik van rookgasleidingen van aluminium moet bijkomend een
condensaatval boven het ketelaansluitstuk worden gebruikt.
Plaatsing in garages
Volgens tests van het Gaswärme-Institut e.V., Essen, werd bevestigd dat de Vitodens geschikt is voor plaatsing in garages.
5700521

Aansluiting rookgaszijde
Verdere aanwijzingen, zie planningsaanwijzing rookgassystemen
voor Vitodens.
Het verbindingsstuk met de schoorsteen moet zo kort mogelijk worden uitgevoerd.
De Vitodens moet daarom zo dicht mogelijk bij de schoorsteen worden geplaatst.
Speciale veiligheidsmaatregelen en bepaalde afstanden tot brandbare voorwerpen, zoals bijv. meubels, kartonverpakking e.d. hoeven
niet in acht te worden genomen.
De Vitodens en het rookgassysteem overschrijden nergens een
oppervlaktetemperatuur van 85 °C.

Afzuigtoestellen
Bij installatie van toestellen met afvoer naar de buitenlucht (afzuigkap, afzuigtoestel enz.) moet erop worden gelet dat door de afzuiging geen onderdruk in de stookruimte mag kunnen ontstaan. Bij
gelijktijdige werking met de Vitodens kan anders terugstroming van
het rookgas ontstaan. In dat geval moet een vergrendelingsschakeling worden geplaatst.
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Planningsaanwijzingen (vervolg)
Bij plaatsing in garages moet de afstand tussen vloer en brander
min. 500 mm bedragen. Het toestel moet door de installateur met
een beugel of plaat tegen mechanische beschadiging worden
beschermd (zie NBN B61-001, NBN B61-002, NBN D51-003, NBN
D51-006).

Werking van de Vitodens in vochtige ruimtes
De Vitodens is toegestaan voor montage in vochtige ruimtes (bijv.
badkamer of doucheruimte).
Bij plaatsing van de Vitodens in natte ruimtes moeten de veiligheidszones en minimale afstanden tot de wand volgens VDE 0100 in acht
worden genomen (zie ook ”Elektrische veiligheidszone”).
■ Gesloten werking:
– Veiligheidsklasse IP X4 D beschermd tegen opspattend water
– De toestellen mogen in de veiligheidszone 1 worden gemonteerd als het optreden van straalwater (bijv. door massagedouches) is uitgesloten.
■ Open werking:
De toestellen mogen noch in de veiligheidszone 1 noch in de
veiligheidszone 2 worden geïnstalleerd.

Elektrische installaties in ruimtes met bad of douche moeten zodanig
zijn geïnstalleerd dat personen niet aan een gevaarlijke stroom kunnen worden blootgesteld.
Volgens AREI/RGIE mogen voedingskabels van vast aangebrachte
verbruikers in zone 2 uitsluitend verticaal worden geïnstalleerd en
aan de achterzijde van het toestel worden aangesloten.

Elektrische veiligheidszone

60

0

Be
k
rei
2
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rei
k1

Be

rei

Bereik 2

2250

k0

Elektrische aansluiting
Bij werkzaamheden aan de netaansluiting de aansluitvoorwaarden
van de plaatselijke energieonderneming en de AREI/RGIE-voorschriften respecteren!
De voedingskabel mag met max. 10 A gezekerd zijn.
Wij adviseren de installatie van een aardlekinrichting gevoelig voor
elk type stroom te voorzien (FI, klasse B) voor gelijk(fout)stromen die
door energie-efficiënte bedrijfsmiddelen kunnen ontstaan.

De netaansluiting (230 V~, 50 Hz) moet via een vaste aansluiting
plaatsvinden.
De netaansluitleiding is in de toestand bij levering aangesloten.
De aansluiting van het toebehoren gebeurt op aansluitklemmen aan
de onderkant van het toestel.

Aanbevolen leidingen
2-aderig min. 0,75 mm2 voor:
■ Buitentemperatuursensor
■ Vitotrol 100, type RT LV

■ Vitotrol 100, type UTA LV
■ Vitotrol 100, type UTDB

Aansluiting aan gaszijde

5700521

De gasinstallatie mag alleen worden uitgevoerd door een installateur
die daartoe door de betreffende gasleverancier is gemachtigd.
De gasaansluiting moet volgens NBN D51-003 worden gedimensioneerd en uitgevoerd.

Max. testoverdruk 150 mbar (15 kPa).
Wij adviseren een gasfilter conform DIN 3386 in de gasleiding te
monteren.

Minimumafstanden
Een vrije ruimte voor onderhoudswerkzaamheden van 700 mm voor
de Vitodens behouden.
VITODENS 050-W

Links en rechts naast de Vitodens hoeft voor onderhoud geen vrije
ruimte te worden voorzien.
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Planningsaanwijzingen (vervolg)
Aansluitingen aan waterzijde
Aansluiting aan tapwaterzijde
Door de geïntegreerde doorstromer wordt het toebehoren direct verwarmd.
Bij gebruik in combinatie met verzinkte buisleidingen erop letten dat
de doorstromer als roestvast stalen plaatwarmtewisselaar met koper
is gesoldeerd (vloeiregel respecteren).
In bestaande installaties (bij renovatie) is het gevaar van elektrolytische corrosie gering omdat zich in de buizen een beschermlaag
heeft gevormd.
Vanaf een waterhardheid van 20 °dH adviseren wij voor de tapwateropwarming de toepassing van waterbehandeling in de toevoerleiding
voor de koudwaterleiding.

Let erop dat door regionale waterleveranciers vaak een gemiddelde
waterhardheid wordt aangegeven. In de praktijk kunnen daarom tijdelijk ook hogere waterhardheden optreden, waardoor eventueel het
gebruik van een waterbehandelingsinstallatie reeds vanaf 17 °dH
(> 3,0 mol/m3) aan te raden is.

Aanwijzing voor de waterkwaliteit
Bij de tapwateropwarming kan kalkafzetting op de oppervlakken van
de plaatwarmtewisselaar niet volledig worden vermeden. De neiging
tot kalkafzetting hang af van verschillende omstandigheden, in het
bijzonder van stoffen in het water, de opgewarmde waterhoeveelheid
(warmwaterverbruik) en de warmwatertemperatuur.
Hoewel in de regel de kalkafscheiding in de plaatwarmtewisselaar zo
gering is dat er geen hinder bij het warmwatervermogen optreedt, is
hinder bij het warmwatervermogen bij stijgende waterhardheid niet
uit te sluiten. Vanaf een totale hardheid boven 20 °dH (3,5 mol/m3)
raden we daarom de inbouw van intern verwarmde warmwaterboilers of het inzetten van een waterontharding in de koudwaterleiding
aan.
Koudwaterinstallatie
Terugstroomblokkeringen zijn onder andere in drukreduceerkleppen
en gecombineerde vrijstroomkleppen met terugstroomblokkering
aanwezig.
Waterslagdemper

A
B
C
D
E
F
G
H

Koudwateraansluiting verwarmingsketel
Aftap
Zichtbaar uiteinde van de uitblaasleiding
Veiligheidsklep
Terugstroomblokkering
Afsluitklep
Koud water
Veiligheidsgroep

115

Ø 86

R½"

Zijn in het leidingnet van de Vitodens aftappunten aangesloten, waar
drukstoten mogelijk zijn (bijv. drukspoelkraan, was- of spoelmachines): waterslagdemper in de buurt van de drukstootverbruiker installeren (aanbeveling).
Fabricaat Flexofit S van de firma Flamco-Flexcon
of
fabrikaat Reflex van de firma Winkelmann + Pannhoff GmbH
(in de vakhandel verkrijgbaar).

Circulatie bij condenserende combitoestellen op gas
Wegens de geringe waterinhoud van plaatwarmtewisselaars wordt
de aansluiting van circulatieleidingen bij condenserende combitoestellen op gas niet geadviseerd.

Zelfs het geringe warmteverlies van geïsoleerde circulatieleidingen
(conform EnEV) leiden tot een hogere inschakelfrequentie van het
condenserend combitoestel op gas (naverwarming).
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Een veiligheidsklep volgens DIN 1988 hoeft enkel te worden ingebouwd als de tapwater-netaansluitdruk meer dan 10 bar (1 MPa)
bedraagt en geen tapwater-drukreduceerklep wordt gebruikt (volgens DIN 4753).
Als in de toevoerleiding koud water een terugstroomblokkering is
ingebouwd moet een veiligheidsklep worden aangebracht. Bovendien moet de hendel op de koudwater-afsluitklep worden gedemonteerd.

VITODENS 050-W

Planningsaanwijzingen (vervolg)
Condenswateraansluiting
Condenswaterleiding zodanig installeren dat deze gelijkmatig
afloopt.
Het condenswater uit de rookgasinstallatie samen met het condenswater uit de verwarmingsketel rechtstreeks of (indien nodig) via een
neutralisatie-inrichting (toebehoren) naar de riolering afvoeren.
Aanwijzing
Tussen sifon en neutralisatie-inrichting moet een buisbeluchting
aanwezig zijn.

Volgens werkblad DWA-A 251 kan het volgende materiaal worden
gebruikt:
■ gresbuizen
■ PVC-hard-buizen
■ PVC-buizen
■ PE-HD-buizen
■ PP-buizen
■ ABS/ASA-buizen
■ Niet-roestende stalen buizen
■ Borosilicaat-buizen
Neutraliseringsinrichting

C

A

A

B

B

A Afvoerslang (leveringsomvang Vitodens)
B Afvoertrechterset (toebehoren)

5700521

Condenswater van gasstook tot 200 kW verwarmingsvermogen
Tot een nom. vermogen van 200 kW mag het condenswater uit condenserende gasketels normaal zonder neutralisering in de openbare
riolering geleid worden.
De huiselijke afwateringssystemen moeten uit grondstoffen bestaan,
die tegen zuur condenswater bestendig zijn.

VITODENS 050-W

A condenswaterafvoer
B Neutraliseringsinrichting
C Beluchting via dak
De Vitodens kan (indien nodig) met een afzonderlijke neutralisatieinrichting (toebehoren) worden geleverd. Het ontstane condenswater
wordt naar de neutralisatie-inrichting afgevoerd en verwerkt.
De condenswaterafvoerleiding naar de riolering moet zichtbaar zijn.
Deze moet met afschot en een geurafsluiter worden aangelegd en
moet van een inrichting voor monstername zijn voorzien.
Als de Vitodens onder het rioolwaterniveau wordt ingebouwd moet
een condenswaterhevelpomp worden gebruikt.
Omdat het verbruik van het neutralisatiegranulaat van de bedrijfsvoering van de installatie afhankelijk is moet tijdens het eerste jaar
van bedrijf de toegevoegde hoeveelheid worden bepaald door meerdere keren te controleren. Een vulling kan voor meer dan een jaar
volstaan.
Neutraliseringsinrichting
300

200

61

61

131

Condenswaterafvoer en neutralisering
Tijdens de stookwerking ontstaat in de condensatieketel en in de
rookgasleiding condenswater met pH-waarden tussen 4 en 5.
Het condenswater moet volgens voorschrift worden afgevoerd.
In het werkblad DWA-A 251 ”Kondensate aus Brennwertkesseln”,
dat meestal de basis vormt voor de gemeentelijke richtlijnen voor
rioolwater, zijn de voorwaarden voor het afvoeren van condensaat
uit condensatieketels in de openbare riolering vastgelegd.
Het condenswater uit de condensatieketel Vitodens voldoet qua
samenstelling aan de eisen van het werkblad DWA-A 251.
De condenswaterafvoerleiding naar de riolering moet zichtbaar zijn.
Deze moet van een lichte helling, een sifon en een inrichting voor
monstername zijn voorzien.
Voor de condenswaterafvoer mogen alleen tegen corrosie bestendige materialen worden gebruikt (bijv. textielslang).
Bovendien mag er geen verzinkt of koperhoudend materiaal
voor buizen, verbindingsstukken enz. worden gebruikt.
Opdat er geen rookgassen kunnen lekken, is op de condenswaterafvoer een sifon gemonteerd.
Als gevolg van plaatselijk geldende afvalwaterreglementeringen
en/of bijzondere technische omstandigheden kunnen uitvoeringen
noodzakelijk zijn die afwijken van de werkbladen.
Om zich over de plaatselijke voorschriften te informeren, moet op tijd
voor de installatie met de voor riolering verantwoordelijke gemeentelijke instanties voor vragen worden opgenomen.

361
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Planningsaanwijzingen (vervolg)
Hydraulische integratie

Dimensionering van de installatie
Viessmann-condensatieketels kunnen in principe in alle installaties
met geforceerde circulatie (gesloten installaties) worden gebruikt.
De circulatiepomp is in het toestel geïntegreerd.
Minimale installatiedruk 1,0 bar (0,1 MPa).
De ketelwatertemperatuur is begrensd tot 80 °C .
Om de verdelingsverliezen te beperken, adviseren wij de warmteverdelingsinstallatie op max. 70 °C aanvoertemperatuur in te stellen.
Voor etagewoningen met een woonoppervlak van minder dan 80 m2
of lage-energiewoningen met een geringe warmtebehoefte adviseren wij wegens de directe invloed van de grootte van de ruimte de
Vitodens in combinatie met Vitotrol 100 te gebruiken.
Chemische corrosiebeschermingsmiddelen
Volgens VDI-richtlijn 2035 moeten verwarmingsinstallaties als corrosietechnisch gesloten installaties worden uitgevoerd. Extra's in verwarmingswater (additieven, chemicaliën) als corrosieveiligheidsmaatregelen zijn normaliter niet vereist.
Uitzondering: bijv. in installaties zonder systeemscheiding kunnen
extra middelen in acht worden genomen.
Verwarmingscircuits
Voor verwarmingsinstallaties met kunststofbuizen adviseren wij het
gebruik van diffusiedichte buizen om indiffunderen van zuurstof door
de buiswanden te voorkomen.
In vloerverwarmingen moet een slibafscheider worden ingebouwd.
In de aanvoer van het vloerverwarmingscircuit moet een temperatuurschakelaar worden gemonteerd voor het begrenzen van de
maximumtemperatuur. Daarbij moet DIN 18560-2 worden gerespecteerd.
Kunststofbuissystemen voor radiatoren
Bij kunststofbuissystemen voor verwarmingscircuits met radiatoren
adviseren wij de toepassing van een thermostaat voor de maximumtemperatuurbegrenzing.
Dakverwarmingscentrale
De volgens DVGW voorgeschreven inbouw van een beveiliging
tegen watergebrek bij gebruik van de warmtegenerator in dakverwarmingscentrales is niet nodig.
De warmtegenerators zijn volgens EN 12828 tegen watergebrek
beveiligd.
Veiligheidsklep
In de Vitodens is een veiligheidsklep conform TRD 721 geïntegreerd
(openingsdruk 3 bar (0,3 MPa)).
De uitblaasleiding moet volgens EN 12828 in een afvoertrechter
worden geleid (afvoertrechterset als toebehoren te verkrijgen). In de
afvoertrechter is een sifon als stankafsluiter geïntegreerd.
Laagwaterniveaubeveiliging
Volgens EN 12828 kan bij verwarmingsketels tot 300 kW van de
noodzakelijke laagwaterniveaubeveiliging worden afgezien, als is
gegarandeerd dat ontoelaatbare verwarming bij watergebrek niet
kan voorkomen.
Viessmann condensatieketels zijn voorzien van een beveiliging
tegen watergebrek (droogstookbeveiliging). Uit tests is gebleken dat
bij een eventueel laagwaterniveau als gevolg van lekkage van de
verwarmingsinstallatie en gelijktijdige branderwerking de brander
zonder extra maatregelen wordt uitgeschakeld voordat er een te
hoge verwarming van de verwarmingsketel en de rookgasinstallatie
optreedt.
Waterkwaliteit/vorstbescherming
Ongeschikt vul- en bijvulwater bevordert afzettingen en corrosievorming en kan tot schade aan de verwarmingsketel leiden.
12

VIESMANN

Voor kwaliteit en hoeveelheid van het verwarmingswater incl. vul- en
bijvulwater moet de VDI richtlijn 2035 worden gerespecteerd.
■ De verwarmingsinstallatie vóór het vullen grondig spoelen.
■ Uitsluitend vullen met water van tapwaterkwaliteit.
■ De VDI-richtlijn 2035 adviseert voor het vermijden van schadelijke
steenvorming in het verwarmingswater een waterzuivering door
ontharding. Extra middel voor stabilisering van de hardheid voeren
niet tot de verwijdering van de steenvormers uit het verwarmingswater. Vul- en bijvulwater met een waterhardheid van meer dan de
volgende waarden moet onthard worden, bijv. met de kleine onthardingsinstallatie voor verwarmingswater (zie Viessmann prijslijst
Vitoset):
Toegestane totale hardheid van het vul- en bijvulwater
Totaal warm- Specifiek installatievolume
tevermogen
kW
< 20 l/kW
≥ 20 l/kW tot
≥ 50 l/kW
< 50 l/kW
≤ 50
≤ 3,0 mol/m3
≤ 2,0 mol/m3
< 0,02 mol/m3
(16,8 °dH)
(11,2 °dH)
(0,11 °dH)
> 50 tot ≤ 200 ≤ 2,0 mol/m3
≤ 1,5 mol/m3
< 0,02 mol/m3
(11,2 °dH)
(8,4 °dH)
(0,11 °dH)
■ Bij installaties met een specifiek installatievolume van meer dan
20 l/kW verwarmingsvermogen moet bij installaties met meerdere
ketels het vermogen van de kleinste verwarmingsketel ingezet
worden.
■ Aan het vulwater kan een speciaal voor verwarmingsinstallaties
geschikt antivriesmiddel van categorie 1 tot 3 worden toegevoegd.
Het gebruik van glycolen zonder voldoende inhibering en buffering
is niet toegestaan. De geschiktheid van het vorstbeschermingsmiddel moet door de fabrikant worden aangetoond. Toegevoegde
vorstbeschermingsmiddelen vereisen een hogere controle- en
onderhoudslkost. De gegevens van de fabrikant moeten worden
gerespecteerd. Voor schade en bedrijfsstoringen, die op basis van
ongeschikte of foutief gedoseerde vorstbeschermingsmiddelen of
door onderhoudsgebreken ontstaan, is Viessmann niet aansprakelijk.
■ Bij gelijktijdig gebruik van het verwarmingswater als warmtedragend medium voor de tapwateropwarming moeten de EN 1717 en
de DIN 1988-100 in acht worden genomen.
■ Bij het verwijderen van een verwarmingswater met extra's moet
worden gecontroleerd of het evt. met een extra behandeling in het
openbaar afvalwatersysteem mag worden gebracht.
Bij de planning moet met het volgende rekening worden gehouden:
■ Bij gebruik van verschillende circuits moeten afsluitkleppen worden ingebouwd. Hierdoor wordt voorkomen dat bij elke reparatie of
elke uitbreiding van de installatie het volledige verwarmingswater
moet worden afgetapt.
■ Bij installaties > 50 kW moet voor het vastleggen van de vul- en
bijvulwatervolumes een waterteller worden ingebouwd. De gevulde
waterhoeveelheden en de waterhardheid moeten gedocumenteerd
worden.
Werkingsaanwijzingen:
■ De inbedrijfstelling van een installatie moet trapsgewijs plaatsvinden, beginnend met het geringste vermogen van de verwarmingsketel bij een hoog verwarmingswaterdebiet. Hierdoor wordt een
plaatselijke concentratie van kalkafzettingen op de verwarmingsoppervlakken van de warmtegenerator voorkomen
■ Bij ketelinstallaties met meerdere ketels moeten alle verwarmingsketels gelijktijdig in werking worden gesteld, zodat de totale kalkhoeveelheid niet op het warmteoverdrachtsvlak van één verwarmingsketel terechtkomt.
■ Bij uitbreidings- en reparatiewerkzaamheden hoeven alleen de
absoluut noodzakelijke netdelen afgetapt te worden

VITODENS 050-W
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Algemeen

Planningsaanwijzingen (vervolg)
■ Als aan waterzijde maatregelen nodig zijn, moet de verwarmingsinstallatie reeds bij de eerste vulling vóór de inbedrijfstelling met
voorbereid water worden gevuld. Dit geldt ook voor elke nieuwe
vulling, bijv. na reparaties of uitbreidingen van de installatie alsook
voor alle bijvulwatervolumes.
■ Filters, vuilvangers of andere reinigings- of afscheidingsinrichtingen in het verwarmingswatercircuit moeten na de eerste installatie
of na een vernieuwing van de installatie vaker, later naar behoefte
in afhankelijkheid van de waterbehandeling (bijv. hardheid) worden
gecontroleerd, gereinigd en in werking gesteld.
Installatievoorbeelden
Vitodens 050-W niet in bivalente installaties met vastebrandstofketels inbouwen.

Expansievaten
Volgens EN 12828 moeten waterverwarmingsinstallaties met een
drukexpansievat zijn uitgerust.
De grootte van het te installeren expansievat moet volgens EN
12828 bepaald worden.
Wanneer het ingebouwde expansievat niet volstaat, moet door de
installateur een expansievat met de juiste capaciteit worden geïnstalleerd.
Aanwijzing
Bij de hydraulische integratie van het membraan-drukexpansievat
moet steeds een verbinding tussen membraan-drukexpansievat en
warmtegenerator bestaan. Bijv. bij gesloten thermostaatkleppen en
indien de 3-wegomschakelklep richting tapwateropwarming ingesteld
is.

Gebruik conform de regelgeving
Het toestel mag conform de voorschriften alleen in gesloten verwarmingssystemen volgens EN 12828 rekening houdende met de bijgeleverde montage-, service- en bedieningsaanwijzingen geïnstalleerd
en gebruikt worden. Het is uitsluitend voor de verwarming van verwarmingswater in tapwaterkwaliteit voorzien.
Het reglementaire gebruik bepaalt dat een vaste installatie in combinatie met installatiespecifiek toegelaten componenten werd uitgevoerd.

Afwijkend gebruik moet door de fabrikant worden vrijgegeven.
Verkeerd gebruik van het toestel of een ondeskundige bediening
(bijv. door het openen van het toestel door de gebruiker van de
installatie) is verboden en leidt tot uitsluiting van aansprakelijkheid.
Foutief gebruik is erook als componenten van het verwarmingssysteem in hun reglementaire functie worden gewijzigd (bijv. door het
sluiten van de rookgas- en toevoerluchtwegen).

Het commercieel of industrieel gebruik voor een ander doeleinde als
voor verwarming van het gebouw of tapwateropwarming geldt als
niet-reglementair.

Regeling
Regeling voor verhoogde en weersafhankelijke werking
Opbouw en functies
Opbouw

A

B

C

E

D Toets waarde overnemen/keuze bevestigen
E Manometer

5700521

A display
B Toets functie selecteren/verlaten
C Toetsen waarde wijzigen/selecteren

D
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Regeling (vervolg)
Bedieningseenheid:
■ Instelling van:
– Tapwatertemperatuur
– Ketelwatertemperatuur of kamertemperatuur
– Parameters
– Servicefuncties
– Resetfunctie
■ Indicatie van:
– Ketelwatertemperatuur
– Tapwatertemperatuur
– Bedrijfstoestanden
– Diagnosegegevens
– Storingsmeldingen

Zomerbedrijf
De brander wordt alleen in bedrijf gesteld als er warm water wordt
getapt.

Functies
■ In combinatie met kamertemperatuur-regelapparaat:
Kamertemperatuurafhankelijke regeling van de ketelwater- en/of
aanvoertemperatuur
■ In combinatie met buitentemperatuursensor:
Weersafhankelijke regeling van de ketelwater- en/of aanvoertemperatuur
■ Regeling van een verwarmingscircuit zonder mengklep
■ Elektronische maximale temperatuurbegrenzing (vast ingesteld)
■ Uitschakeling van CV-pomp en brander naar behoefte
■ Pompblokkeerbeveiliging
■ Vorstbeschermingscontrole van de verwarmingsketel
■ Geïntegreerd diagnosesysteem

Technische gegevens regeling

Regelkarakteristiek
PI-gedrag met modulerende uitgang
Instelling van de werkingsprogramma's
Voor alle bedrijfsprogramma's is de vorstbeveiliging (zie vorstbeschermingsfunctie) van de verwarmingsketel actief.
Volgende bedrijfsprogramma's kunnen door gewenste waardewijziging worden ingesteld:
■ Verwarmen en warm water
■ Alleen warm water

Keteltemperatuursensor
De sensor is in de regeling aangesloten en in de warmwaterboiler
gemonteerd.
Technische gegevens
Sensortype
Viessmann NTC 10 kΩ bij 25 °C
Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +130 °C
– Opslag en transport
–20 tot +70°C

Nominale spanning
Nominale frequentie
Nominale stroom
Beschermingsklasse
Toegestane omgevingstemperatuur
– bij werking

230 V~
50 Hz
2A
I

–5 tot +40 °C
Gebruik in woon- en stookruimtes (normale
omgevingsomstandigheden)

– bij opslag en transport
–35 tot +65 °C
Instelling elektronische
thermostaatbegrenzer 100 °C (omschakelen niet mogelijk)
Instelbereik van de
30 tot 60 °C
tapwatertemperatuur

Vorstbeschermingsfunctie
Alleen in combinatie met buitentemperatuursensor (toebehoren):
■ Bij een lagere buitentemperatuur dan ca. +5 °C wordt de vorstbeschermingsfunctie ingeschakeld.
Als de vorstbeschermingsfunctie actief is, worden de CV-pomp
ingeschakeld en wordt een minimumketelwatertemperatuur van
ca. 20 °C in stand gehouden.

Toebehoren bij de regeling
Vitotrol 100 RT LV

Aansluiting aan regeling:
■ 2-aderige leiding voor laagspanning

84

15
10

20
25

84

Best.nr. ZK01 502
Kamerthermostaat met schakeluitgang (tweepuntsuitgang)
Vitotrol 100 wordt in de belangrijkste woonruimte op een binnenwand tegenover radiatoren, echter niet in een rek, in een nis, in de
buurt van deuren of in de nabijheid van warmtebronnen (bijv. directe
zonnestraling, schoorsteen, televisietoestel enz.) aangebracht.

30

Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale belastbaarheid van het
contact
14
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24 V–
max. 200 mA
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36

Toebehoren bij de regeling (vervolg)
Beschermingstype

IP 30 volgens EN 60529
te garanderen door opbouw/
inbouw

Toegestane omgevingstemperatuur
– bij werking
– bij opslag en transport
Instelbereik van de gewenste waarden voor normale werking en gereduceerde werking

0 tot +50 °C
–20 tot +60 °C

10 tot 30 °C

Vitotrol 100, type UTA-LV
Best.nr. Z013 179

Technische gegevens
Nominale spanning

Kamerthermostaat
■ met schakeluitgang (tweepuntsuitgang)
■ Met analoge schakelklok
■ Met instelbaar dagprogramma
■ Standaard schakeltijden zijn af fabriek ingesteld (individueel programmeerbaar)
■ Kortste schakelafstand 15 minuten
Vitotrol 100 wordt in de belangrijkste woonruimte op een binnenwand tegenover radiatoren, echter niet in een rek, in een nis, in de
buurt van deuren of in de nabijheid van warmtebronnen (bijv. directe
zonnestraling, schoorsteen, televisietoestel enz.) aangebracht.
Aansluiting aan regeling:
■ 2-aderige leiding voor laagspanning
■ Nominale spanning 24 V–
34

3 V–
2 batterijen LR6/AA

Nominale belastbaarheid van het
contact
Beschermingstype

Toegestane omgevingstemperatuur
– bij werking
– bij opslag en transport
Instelbereik van de gewenste waarden voor normale werking en gereduceerde werking
Kamertemperatuur-gewenste waarde in uitschakelmodus

max. 200 mA
IP 20 volgens EN 60529
te garanderen door opbouw/
inbouw
0 tot +40 °C
–20 tot +60 °C

10 tot 30 °C
6 °C

15

90

0

Vitotrol 100, type UTA-RF
34
15

0

90

Best.nr. Z013 180
Kamerthermostaat met geïntegreerde draadloze zender en aparte
draadloze ontvanger
■ met schakeluitgang (tweepuntsuitgang)
■ Met analoge schakelklok
■ Met instelbaar dagprogramma
Montage in de hoofdwoonruimte op een binnenwand tegenover de
radiatoren. Niet in kasten, nissen, naast deuren of in de buurt van
warmtebronnen (bijv. direct zonlicht, schouw, televisietoestel enz.)
aanbrengen.
Netonafhankelijke werking
Draadloze ontvanger voor de inbouw in de regelingsdrager

Technische gegevens
Nominale spanning
Beschermingstype

5700521

Toegestane omgevingstemperatuur
– Bij werking
– Bij opslag en transport
VITODENS 050-W

3 V–
2 batterijen LR6/AA
IP 20 volgens EN 60529 te
waarborgen door opbouw/
inbouw
0 tot +40 °C
–20 tot +60 °C
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Toebehoren bij de regeling (vervolg)
Instelbereik van de gewenste waarden voor normale werking en gereduceerde werking
Kamertemperatuur-gewenste waarde in uitschakelmodus

10 tot 30 °C
6 °C

Vitotrol 100, type UTDB
Best.nr. Z007 691

Technische gegevens
Nominale spanning

Kamertemperatuurregelaar
■ met schakeluitgang (tweepuntsuitgang)
■ Met digitale schakelklok
■ met dag- en weekprogramma
■ met menubestuurde bediening:
– 3 vooringestelde tijdprogramma's, individueel instelbaar
– permanente handmatige bediening met instelbare gewenste
kamertemperatuur
– Vorstbescherming
– Vakantieprogramma
■ met toetsen voor party- en spaarwerking

Werking
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
– Opslag en transport
Instelbereiken
– Comforttemperatuur
– Daaltemperatuur
– vorstbeschermingstemperatuur
Loopreserve gedurende batterijvervanging

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

130

29

Montage in de hoofdwoonruimte op een binnenwand tegenover de
radiatoren. Niet in kasten, nissen, naast deuren of in de buurt van
warmtebronnen (bijv. direct zonlicht, schouw, televisietoestel enz.)
aanbrengen.
Netonafhankelijke werking
Aansluiting aan regeling:
2-aderige leiding voor laagspanning.

Nominale belasting van het potentiaalvrije contact
– max.
– min.
Beschermingstype

3 V–
2 batterijen LR6/AA

80

Vitotrol 100, Typ UTDB-RF2

Kamertemperatuurregeling met geïntegreerde draadloze zender en
draadloze ontvanger voor de montage in de regelingsdrager
■ Met digitale schakelklok
■ met dag- en weekprogramma
■ met menubestuurde bediening:
– 3 vooringestelde tijdprogramma's, individueel instelbaar
– permanente handmatige bediening met instelbare gewenste
kamertemperatuur
– Vorstbescherming
– Vakantieprogramma
■ met toetsen voor party- en spaarwerking

130

29

Best.nr. Z013 181

80
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Montage in de hoofdwoonruimte op een binnenwand tegenover de
radiatoren. Niet in kasten, nissen, naast deuren of in de buurt van
warmtebronnen (bijv. direct zonlicht, schouw, televisietoestel enz.)
aanbrengen.
Netonafhankelijke werking
Draadloze ontvanger met indicatie van de relaisstand.

VITODENS 050-W

Toebehoren bij de regeling (vervolg)
Technische gegevens kamertemperatuurregeling
Nominale spanning
3 V–
2 batterijen LR6/AA
Zendfrequentie
868 MHz
Zendvermogen
< 10 mW
Reikwijdte
ca. 25 tot 30 m in gebouwen
naar gelang de bouwwijze
Beschermingstype
IP 20 volgens EN 60529 te
waarborgen door opbouw/
inbouw
Werking
RS type 1B volgens
EN 60730-1
Toegestane omgevingstemperatuur
– Bediening
0 tot +40 °C
– Opslag en transport
–25 tot +65 °C

Instelbereiken
– Comfort-temperatuur
– Verlagingstemperatuur
– vorstbeschermingstemperatuur
Loopreserve gedurende batterijvervanging

10 tot 40 °C
10 tot 40 °C
5 °C
3 min

Radio-ontvanger
■ Voor inbouw in de regelingsdrager.
■ Met aansluitleiding en stekker voor de aansluiting op de regeling

Buitentemperatuursensor
Best.nr. ZK01 505
Montageplaats:
■ noordelijke of noordwestelijke wand van het gebouw
■ 2 tot 2,5 m boven de grond, bij gebouwen met verschillende verdiepingen in de bovenste helft van de 2e verdieping.

Sensortype
Toegelaten omgevingstemperatuur bij
werking, opslag en transport

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

80

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

Technische gegevens
Beschermingstype

66

5700521

41
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Viessmann Belgium bvba-sprl
Hermesstraat 14
B-1930 ZAVENTEM
Tel. : 02 712 06 66
Fax : 02 725 12 39
e-mail : info@viessmann.be
www.viessmann.com
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wijzigingen voorbehouden.

