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Vitocrossal 100, type CI
1.1 Productbeschrijving
Condensatieketel op gas met matriX-cilinderbrander met Lambda
Pro Control, 75 tot 318 kW, te verkrijgen ook als dubbele cascade
240 tot 636 kW in een behuizing
■ Verwarmingsketel als voorbekabelde en voorgemonteerde unit of
in afzonderlijke componenten te verkrijgen
■ CE-label: CE-0085CR0391 conform gastoestelverordening
■ Toestelcategorieën: B23, B23P (BE, FR), C13, C33 (BE, FR), C53, C63
(niet BE), C93
■ Normrendement tot 98 % (Hs)/109 % (Hi)
■ Grote bedrijfszekerheid en lange levensduur door corrosiebestendig Inox-Crossal warmtewisselaarsvlak van roestvrij staal
■ Verbranding arm aan schadelijke stoffen door zelf kalibrerende,
gasadaptieve verbrandingsregeling en zeer efficiënte roestvrij stalen warmtewisselaar

■ Slijtage-arme werking door groot modulatiegebied en lange branderlooptijden zonder taktprocedure
■ MatriX-cilinderbrander met Lambda Pro Control voor milieuvriendelijke werking met een modulatiebereik tot 1 : 5.
■ Bijzonder geruisloze werking
■ Plaatsbesparend en compact, ideaal bij moeilijke inbrengvoorwaarden
■ Eenvoudig naar binnen brengen door voorgemonteerde rollen en
afgestemde verpakking
■ Naar keuze gesloten of open werking
■ Eenvoudig te bedienen Vitotronic-regeling met display voor weergave met volle tekst en grafieken

1.2 Werkingsvoorwaarden
Aanwijzing
Eisen aan de waterkwaliteit, zie pagina 30.

1. Verwarmingswaterdebiet
2. Ketelretourtemperatuur (minimumwaarde)
3. Minimumketelwatertemperatuur
4. Minimumketelwatertemperatuur bij vorstbescherming
5. Tweetraps branderwerking
6. Modulerende branderwerking
7. Gereduceerde werking
8. Weekendverlaging

Eisen
Geen
Geen
Geen
10 °C – door Viessmann regeling gegarandeerd
Geen
Geen
Geen – een totale verlaging is mogelijk
Geen – een totale verlaging is mogelijk
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Vitocrossal 200, type CM2C, 75 tot 311 kW
2.1 Productbeschrijving
Gascondensatieketel met MatriX-stralings- of cilinderbrander voor
aardgas H-G20, L en L-G25 alsook voor open en gesloten werking
Voor werking met glijdend verlaagde ketelwatertemperatuur
Toegestane werkingstemperatuur tot 95 °C
Toegestane beveiligingstemperatuur tot 110 °C
Toegestane werkdruk 6 bar (0,6 MPa)
■ CE-label: CE-0085CS0180 conform gastoestelverordening
■ Toestelcategorieën: B23, B23P, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C83P, C93
■ Toestelcategorieën: B23, B23P, C13, C33, C43, C53, C63, C83
■ Norm-rendement: tot 98 % (Hs)
■ Grote bedrijfszekerheid en lange levensduur door corrosiebestendig Inox-Crossal verwarmingsoppervlak van roestvrij staal
■ Inox-Crossal verwarmingsoppervlak voor uiterst efficiënte warmteoverdracht en hoog condensatiepercentage
■ Zelfreinigend effect door gladde oppervlakken van roestvrij staal
■ Schone verbranding door geringe belasting van de branderkamer
en gebruik van een doorgaande branderkamer

■ MatriX-stralings- en cilinderbrander voor bijzonder geluidsarme en
milieuvriendelijke werking met een modulatiebereik tot 1:5.
■ Naar keuze gesloten of open werking
■ Alle hydraulische aansluitingen van boven te monteren
■ Hydraulisch ongecompliceerde integratie, geen min. debiet, geen
evenwichtsfles nodig, heel lage weerstand aan waterzijde
■ Installatie met meerdere ketels met geprefabriceerde hydraulisch
toebehoren en rookgastoebehoren
■ Eenvoudig te bedienen Vitotronic regeling met kleur-touchdisplay
■ Geïntegreerde WLAN voor service-interface
■ Rendabele en veilige werking van de verwarmingsinstallatie door
communicatiegeschikt regelingssysteem Vitotronic, dat in verband
met Vitogate 300 (toebehoren) de integratie in gebouwbeheersystemen mogelijk maakt.

2.2 Werkingsvoorwaarden
Aanwijzing
Eisen aan de waterkwaliteit, zie pagina 30.
Eisen
Geen
Geen
Geen
10 °C – door Viessmann regeling gegarandeerd
Geen
Geen
Geen – een totale verlaging is mogelijk
Geen – een totale verlaging is mogelijk

5818449

1. Verwarmingswaterdebiet
2. Ketelretourtemperatuur (minimumwaarde)
3. Minimumketelwatertemperatuur
4. Minimumketelwatertemperatuur bij vorstbescherming
5. Tweetraps branderwerking
6. Modulerende branderwerking
7. Gereduceerde werking
8. Weekendverlaging
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Vitocrossal 200, type CM2, 400 tot 620 kW
3.1 Productbeschrijving
Gascondensatieketel met MatriX-cilinderbrander voor aardgas HG20, L-G25 en vloeibaar gas alsook voor open en gesloten werking
Voor werking met glijdend verlaagde ketelwatertemperatuur
Toegestane werkingstemperatuur tot 95 °C
Toegestane beveiligingstemperatuur tot 110 °C
Toegelaten werkdruk 6 bar (0,6 MPa)
■ CE-label: CE-0085BQ0021 conform gastoestelverordening
■ Toestelcategorieën: B23, B23P, C13, C33, C43, C53, C63, C83
■ Condenserende unit met gasbrander, 400 tot 620 kW, als dubbele
cascade tot 1240 kW.
■ Norm-rendement: tot 98 % (Hs)
■ Grote bedrijfszekerheid en lange levensduur door corrosiebestendig Inox-Crossal verwarmingsoppervlak van roestvrij staal

■ Inox-Crossal verwarmingsoppervlak voor uiterst efficiënte warmteoverdracht en hoog condensatiepercentage
■ Zelfreinigend effect door gladde oppervlakken van roestvrij staal
■ Schone verbranding door geringe belasting van de branderkamer
en gebruik van een doorgaande branderkamer
■ MatriX-cilinderbrander voor milieuvriendelijke werking met een
modulatiebereik van 20 tot 100 %
■ Naar keuze gesloten of open werking
■ Alle hydraulische aansluitingen van bovenaf te monteren
■ Hydraulisch ongecompliceerde integratie, geen min. debiet, geen
evenwichtsfles nodig, heel lage weerstand aan waterzijde
■ Eenvoudig te bedienen Vitotronic regeling met kleur-touchdisplay
■ Geïntegreerde WLAN voor service-interface.

3.2 Werkingsvoorwaarden
Aanwijzing
Eisen aan de waterkwaliteit, zie pagina 30.

1. Verwarmingswaterdebiet
2. Ketelretourtemperatuur (minimumwaarde)
3. Minimumketelwatertemperatuur
4. Minimumketelwatertemperatuur bij vorstbescherming
5. Tweetrapse branderwerking
6. Modulerende branderwerking
7. Gereduceerde werking
8. Weekendverlaging

Eisen
Geen
Geen
Geen
10 °C – door Viessmann regeling gegarandeerd
Geen
Geen
Geen – een totale verlaging is mogelijk
Geen – een totale verlaging is mogelijk
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Vitocrossal 300, type CT3U, 400 tot 630 kW
4.1 Productbeschrijving
Gascondensatieketel met MatriX-cilinderbrander voor aardgas HG20 en L-G25 alsook voor open en gesloten werking
Met 2 retouraansluitingen
Voor werking met glijdend verlaagde ketelwatertemperatuur
Toegestane werkingstemperatuur tot 95 °C
Toegestane beveiligingstemperatuur tot 110 °C
Toegelaten werkdruk 5,5 bar (0,55 MPa)
■ CE-label: CE-0085AQ0257 conform gastoestelverordening
■ Toestelcategorieën: B23, B23P (FR), C33, C43, C53, C63 (niet BE),
C83, C93
■ Condensatie-eenheid met MatriX-cilinderbrander als installatie met
twee ketels tot 1260 kW.
■ Norm-rendement: tot 98 % (Hs)
■ Grote bedrijfszekerheid en lange levensduur door corrosiebestendig Inox-Crossal verwarmingsoppervlak van roestvrij staal

■ Inox-Crossal verwarmingsoppervlak voor uiterst efficiënte warmteoverdracht en hoog condensatiepercentage
■ Zelfreinigend effect door gladde oppervlakken van roestvrij staal
■ MatriX-cilinderbrander voor bijzonder milieuvriendelijke werking
met een modulatiebereik van 33 tot 100 %.
■ Naar keuze gesloten of open werking
■ Cascade met geprefabriceerde hydraulische en rookgastoebehoren
■ Hydraulisch ongecompliceerde integratie, geen min. debiet, geen
evenwichtsfles nodig, heel lage weerstand aan waterzijde
■ Eenvoudig te bedienen Vitotronic regeling met kleur-touchdisplay
■ Geïntegreerde WLAN voor service-interface
■ Installatie met meerdere ketels met geprefabriceerde hydraulisch
toebehoren en rookgastoebehoren

4.2 Werkingsvoorwaarden
Aanwijzing
Eisen aan de waterkwaliteit, zie pagina 30.
Eisen
Geen
Geen
Geen
10 °C – door Viessmann regeling gegarandeerd
Geen
Geen
Geen – een totale verlaging is mogelijk
Geen – een totale verlaging is mogelijk
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1. Verwarmingswaterdebiet
2. Ketelretourtemperatuur (minimumwaarde)
3. Minimumketelwatertemperatuur
4. Minimumketelwatertemperatuur bij vorstbescherming
5. Tweetraps branderwerking
6. Modulerende branderwerking
7. Gereduceerde werking
8. Weekendverlaging
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Vitocrossal 300, type CT3B, 187 tot 635 kW
5.1 Productbeschrijving
Condenserende ketel op gas voor aardgas H-G20, L-G25 en vloeibaar gas
Met 2 retouraansluitingen
Voor werking met glijdend verlaagde ketelwatertemperatuur
Toegestane werkingstemperatuur tot 100 °C
Toegestane beveiligingstemperatuur tot 110 °C
Toegestane operationele druk
■ Vitocrossal 300 met 187 tot 314 kW - 4 bar (0,4 MPa)
■ Vitocrossal 300 met 408 tot 635 kW - 5,5 bar (0,55 MPa)
■ CE-label: CE-0085AQ0257 conform gastoestelverordening
■ Toestelcategorieën: B23
■ Norm-rendement: tot 98 % (Hs)
■ Grote bedrijfszekerheid en lange levensduur door corrosiebestendig Inox-Crossal verwarmingsoppervlak van roestvrij staal
■ Inox-Crossal verwarmingsoppervlak voor uiterst efficiënte warmteoverdracht en hoog condensatiepercentage

■ Zelfreinigend effect door gladde oppervlakken van roestvrij staal
■ Schone verbranding door geringe belasting van de branderkamer
en gebruik van een doorgaande branderkamer
■ Voor de werking met geschikte ELCO of Weishaupt gasventilatorbrander
■ Twee retouraansluitingen voor een hydraulische aansluiting met
optimale condensatie.
■ Hydraulisch ongecompliceerde integratie, geen min. debiet, geen
evenwichtsfles nodig, heel lage weerstand aan waterzijde
■ Eenvoudig te bedienen Vitotronic regeling met kleur-touchdisplay
■ Geïntegreerde WLAN voor service-interface
■ Rendabele en veilige werking van de verwarmingsinstallatie door
communicatiegeschikt regelingssysteem Vitotronic, dat in verband
met Vitogate 300 (toebehoren) de integratie in gebouwbeheersystemen mogelijk maakt.

5.2 Werkingsvoorwaarden
Aanwijzing
Eisen aan de waterkwaliteit, zie pagina 30.

1. Verwarmingswaterdebiet
2. Ketelretourtemperatuur (minimumwaarde)
3. Minimumketelwatertemperatuur
4. Minimumketelwatertemperatuur bij vorstbescherming
5. Tweetraps branderwerking
6. Modulerende branderwerking
7. Gereduceerde werking
8. Weekendverlaging

Eisen
Geen
Geen
Geen
10 °C – door Viessmann regeling gegarandeerd
Geen
Geen
Geen – een totale verlaging is mogelijk
Geen – een totale verlaging is mogelijk

5818449

5

10
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Vitocrossal 200, type CRU, 800 en 1000 kW
6.1 Productbeschrijving
Condensatieketel op gas
■ Met MatriX-disk-brander voor aardgas H-G20, L-G25 en vloeibaar
gas
■ Met 2 retouraansluitingen
■ Ketel wordt gedeeld geleverd.
■ Toegestane werktemperatuur tot 95 °C
■ Toegestane beveiligingstemperatuur tot 110 °C
■ Toegestane bedrijfsdruk: 6 bar (0,6 MPa)
■ CE-label: CE-0085CS0411 conform gastoestelverordening
■ Toestelcategorieën: B23, C63
■ Normrendement: tot 98 % (HS)
■ Grote bedrijfszekerheid en lange levensduur door corrosiebestendig Inox-Crossal verwarmingsoppervlak van roestvrij staal
■ Inox-Crossal verwarmingsoppervlak voor uiterst efficiënte warmteoverdracht en hoog condensatiepercentage

■ Zelfreinigend effect door gladde oppervlakken van roestvrij staal
■ Schone verbranding door geringe belasting van de branderkamer
en gebruik van een doorgaande branderkamer
Hoog efficiënte en compacte MatriX-diskbrander voor bijzonder
geluidsarme en milieuvriendelijke werking met een modulatiebereik tot 1:6
■ Eenvoudig naar binnen brengen door gedeelde uitvoering
■ 2 retouraansluitingen voor een hydraulische aansluiting met optimale condensatie
■ Eenvoudig te bedienen Vitotronic regeling met kleur-touchdisplay
■ Geïntegreerde WLAN voor service-interface
■ Rendabele en veilige werking van de verwarmingsinstallatie door
communicatiegeschikt regelingssysteem Vitotronic, dat in verband
met Vitogate 300 (toebehoren) de integratie in gebouwbeheersystemen mogelijk maakt

6.2 Werkingsvoorwaarden
Aanwijzing
Eisen aan de waterkwaliteit, zie pagina 30.

1. Verwarmingswaterdebiet
2. Ketelretourtemperatuur (minimumwaarde)
3. Minimumketelwatertemperatuur
4. Minimumketelwatertemperatuur bij vorstbescherming
5. Tweetraps branderwerking
6. Modulerende branderwerking
7. Gereduceerde werking
8. Weekendverlaging

Eisen
Geen
Geen
Geen
10 °C – door Viessmann regeling gegarandeerd
Geen
Geen
Geen – een totale verlaging is mogelijk
Geen – een totale verlaging is mogelijk

5818449
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Vitocrossal 300, type CR3B, 787 tot 1400 kW
7.1 Productbeschrijving
Condenserende ketel op gas voor aardgas H-G20, L-G25 en vloeibaar gas
Met 2 retouraansluitingen
Ook in delen leverbaar
Voor werking met glijdend verlaagde ketelwatertemperatuur
Toegestane werkingstemperatuur tot 100 °C
Toegestane beveiligingstemperatuur tot 110 °C
Toegelaten werkdruk 6 bar (0,6 MPa)
■ CE-label: CE-0085AU0315 conform gastoestelverordening
■ Toestelcategorieën: B23
■ Norm-rendement: tot 98 % (Hs)
■ Grote bedrijfszekerheid en lange levensduur door corrosiebestendig Inox-Crossal verwarmingsoppervlak van roestvrij staal
■ Inox-Crossal verwarmingsoppervlak voor uiterst efficiënte warmteoverdracht en hoog condensatiepercentage

■ Zelfreinigend effect door gladde oppervlakken van roestvrij staal
■ Schone verbranding door geringe belasting van de branderkamer
en gebruik van een doorgaande branderkamer
■ Voor de werking met geschikte ELCO of Weishaupt gasventilatorbrander
■ Twee retouraansluitingen voor een hydraulische aansluiting met
optimale condensatie.
■ Hydraulisch ongecompliceerde integratie, geen min. debiet, geen
evenwichtsfles nodig, heel lage weerstand aan waterzijde
■ Eenvoudig te bedienen Vitotronic regeling met kleur-touchdisplay
■ Geïntegreerde WLAN voor service-interface
■ Rendabele en veilige werking van de verwarmingsinstallatie door
communicatiegeschikt regelingssysteem Vitotronic, dat in verband
met Vitogate 300 (toebehoren) de integratie in gebouwbeheersystemen mogelijk maakt.

7.2 Werkingsvoorwaarden
Aanwijzing
Eisen aan de waterkwaliteit, zie pagina 30.

1. Verwarmingswaterdebiet
2. Ketelretourtemperatuur (minimumwaarde)
3. Minimumketelwatertemperatuur
4. Minimumketelwatertemperatuur bij vorstbescherming
5. Tweetraps branderwerking
6. Modulerende branderwerking
7. Gereduceerde werking
8. Weekendverlaging

Eisen
Geen
Geen
Geen
10 °C – door Viessmann regeling gegarandeerd
Geen
Geen
Geen – een totale verlaging is mogelijk
Geen – een totale verlaging is mogelijk

5818449
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Installatietoebehoren
8.1 Toebehoren voor verwarmingscircuits
Divicon verwarmingscircuitverdeling

8

Voor verwarmingsketels tot 314 kW
Technische informatie

280 - 400

Opbouw en werking
■ Op de aanvoerverdeler en de retourverzamelaar kunnen 1 tot 4
verwarmingscircuits aangesloten worden.
■ Vrije aansluitingen worden met blinde flenzen (leveringsomvang)
afgesloten.
■ De aanvoerverdeler en de retourverzamelaar kunnen naar keuze
rechts of links van de verwarmingsketel geplaatst worden.
■ Een isolatie voor de Divicon verwarmingscircuitverdeling behoort
tot de leveringsomvang.
Divicon verwarmingscircuitverdeling, ernaast geplaatst
voor Vitocrossal 200 en 300
Bij deze verwarmingsketels kunnen de geprefabriceerde buisaansluitingen niet gebruikt worden. Met afzonderlijke stelpoten en leidingaansluitingen (door installateur) kan de Divicon-verwarmingscircuitverdeling ook in de buurt van de ketel worden opgesteld, als alternatief voor de wandbevestiging.
Divicon verwarmingscircuitverdeling, wandmontage
voor Vitocrossal

420

420

= 307

b

420

a

c

EL
EL

E
E
70

210

910

360

500

1630

5818449

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

Condenserende gasketel

kW
mm
mm
mm

87 tot
187
1186
1586
170

246 tot
314
1196
1606
173
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Installatietoebehoren (vervolg)
Aansluitingen voor verwarmingsketel en voor een extra verbruiker (bijv. warmwaterboiler)

8

605

Verwarmingscircuitaansluitingen
Verwarmingscircuitaansluiting DN 25 en DN 32 (weergegeven met
mengklep)

815

210

185

a

d

b

c

DN 80
155
450
365
166
85

a
b
c
d
e

DN 65
205
400
415
210
75

852

e

80

Voor een extra verbruiker: 2 buisnippels G 1½ (buitendraad) aan de
achterkant van de aanvoerverdeler en de retourverzamelaar

Verwarmingsaanvoer
Verwarmingsretour
Kogelkraan
Terugslagklep
Circulatiepomp
Driewegmengklep

5818449

A
B
C
D
E
F
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Installatietoebehoren (vervolg)
Aansluitbaar vermogen van de verwarmingscircuitaansluitingen
bij (ΔT = 20 K)
Verwarmingscircuitaansluiting
kW
DN 25
40
DN 32
70
DN 40
140
DN 50
170

Verwarmingscircuitaansluiting DN 40 en DN 50 (weergegeven met
mengklep)
210

CV-pompen firma Wilo, verschildrukgeregeld
Omstelbaar van proportionele druk naar constante druk

1252

Motorbescherming
Geïntegreerde volledige motorbescherming in klembehuizing voor
alle verschildrukinstellingen. Belastbaarheid van de contacten voor
de groepsalarmmelding 1 A, 250 V~.

A
B
C
D
E
F

Verwarmingsaanvoer
Verwarmingsretour
Kogelkraan
Terugslagklep
Circulatiepomp
Driewegmengklep

DN

n
P1
I

min-1
W
A

25

32

40

50

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

Stratos PICO 30/1-6
1200-4230
3-40
max. 0,35

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

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

5818449

230 V~, 50 Hz
Verwarmingscircuitaansluiting
Pomptype
Toerentalbereik
Opgenomen vermogen
Stroom

Condenserende gasketel
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Installatietoebehoren (vervolg)
Opvoerhoogte
CV-pomp DN 25 en DN 32

300

30

200

20

100

10
0

A

0
1
2
Pompdebiet in m³/h

3

4

Elektrische aansluiting
CV-pomp DN 40 en DN 50

20

100

10

0

0

Ext.
off

min.
0
1
2
Pompdebiet in m³/h

3

4

5

Constante druk

kPa

Opvoerhoogte
mbar

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

L

Opvoerhoogte
CV-pomp DN 40 en DN 50

ma

x.

min.
0
2
4
6
8
Pompdebiet m³/h

10

12

14

16

Proportionele druk

kPa

Opvoerhoogte
mbar

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

BK
BK *
BU
BN

GNYE

L

BU
BN

N

20

A Aansluitklemmen in de pomp
B 4-aderige kabel voor in-/uitschakeling en storingsmelding van
de pomp
C Groepsalarmmelding
D Externe in-/uitschakeling van de pomp
E Aansluiting via relais in schakelkast of hulprelais, best.nr.
7814681
F Stekker sÖ voor de aansluiting op de Vitotronic
G 3-aderige kabel voor netaansluiting op de pomp
Kleurenlegende conform DIN IEC 60757
BK
Zwart
BK*
zwarte ader met opdruk
BN
Bruin
BU
Blauw
GNYE groen/geel

ma

x.

CV-pompen firma Grundfos, verschildrukgeregeld
(omstelbaar van proportionele druk naar constante druk)
0
2
4
6
Pompdebiet m³/h

min.
8

10

12

14

16

Motorbescherming
De motor en de elektrische sturing zijn tegen thermische overbelasting beveiligd. Er is geen externe motorbescherming nodig.

Constante druk
16
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200

0 ... 10 V

N PE SSM

30

kPa

300

Opvoerhoogte
mbar

40

T

400

DP

.

50

ax

500

m

60

c

600

20

A Aansluitkabel met connector

p-

70

N

min.

Proportionele druk

700

L

1-230 V

0

kPa

40

.

400

L N

ax

50

m

500

v

60
p-

600

Opvoerhoogte
mbar

8

Elektrische aansluiting
CV-pomp DN 25 en DN 32

Installatietoebehoren (vervolg)

Toerentalbereik
Opgenomen vermogen
Stroom

DN

n
P1
I

25

32

40

50

Alpha 2 25-60

Alpha 2 32-60

–
5-45
0,05-0,38

–
5-45
0,05-0,38

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

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

min-1
W
A

60

500

50

400

40

300

30

200

20

100

10

0

0

1400
1200
1000

140
120
100

800
600
400
200

80
60
40
20

Opvoerhoogte
mbar

600

kPa

Opvoerhoogte
mbar

Opvoerhoogte
CV-pomp DN 25 en DN 32

A

0

kPa

230 V~, 50 Hz
Verwarmingscircuitaansluiting
Pomptype

0

D
C
B

0 0,5 1 1,5 2
Pompdebiet m³/h

2,5

3

3,5

max.

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

Constante druk
Opvoerhoogte
CV-pomp DN 50

A Werkbereik bij verschildrukgeregelde werking

Opvoerhoogte
mbar

Opvoerhoogte
CV-pomp DN 40

0

0

0

max.
min.
0
4
8 12 16
Pompdebiet m³/h

20 24 28

32

Proportionele druk

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

Proportionele druk

700
600
500
400
300
200
100
0

70
60
50
40
30
20
10

kPa

80
60
40
20

0

max.

Opvoerhoogte
mbar

800
600
400
200

kPa

140
120
100

Opvoerhoogte
mbar

1400
1200
1000

70
60
50
40
30
20
10

kPa

700
600
500
400
300
200
100

Bij getrapte werking
B 1ste trap
C 2e trap
D 3e trap

0

max.
min.
0
4
8 12 16
Pompdebiet m³/h

20 24 28

32

5818449

Constante druk
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Installatietoebehoren (vervolg)
Elektrische aansluiting
CV-pomp DN 25 en DN 32

8

Kleurenlegende conform DIN IEC 60757
BK
Zwart
BK*
zwarte ader met opdruk
BN
Bruin
BU
Blauw
GNYE groen/geel

L N

A

L

N

20

A Aansluitkabel met connector

Elektrische aansluiting
CV-pomp DN 40 en DN 50

C

1 2 3

8 7

NCNO C

S
T
O
P

K

E

BK
BK

BN
BU
GNYE

L N

BN
BU

B

A

D

F
G
H L

A
B
C
D
E
F
G

Netaansluiting
Signaaluitgang
Aan/Uit
Kabel voor in-/uitschakeling en storingsmelding aan de pomp
(4-aderig)
Groepsalarmmelding
Externe in-/uitschakeling van de pomp
Aansluiting via relais in schakelkast of hulprelais, best.nr.
7814681
Stekker sÖ voor de aansluiting op de Vitotronic
Kabel voor netaansluiting op de pomp (3-aderig)
5818449

H
K

N 20
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Installatietoebehoren (vervolg)
Restopvoerhoogte
Restopvoerhoogte van de verwarmingscircuits
Van de pompopvoerhoogte moet de debietweerstand van de mengklep en van het ketelcircuit (verwarmingsketel, buisaansluitingen,
aanvoerverdeler en retourverzamelaar) afgetrokken worden.
In het ketelcircuit moet rekening worden gehouden met de totale
waterhoeveelheid van alle verwarmingscircuits.

Debietweerstand van de mengklep

8
A B CD

Debietweerstand van het ketelcircuit
(verwarmingsketel + buisaansluitingen + aanvoerverdeler en retourverzamelaar + verwarmingscircuitaansluiting behalve mengklep)

ABC

30

3

20

2

15

1,5

10

1

5
4

0,5
0,4

3

0,3

2

0,2

kPa

20

100

10

50

5

20

2

10

1

0,1

A
B
C
D

5

0,5

2

0,2

kPa

5
4

Debietweerstand
mbar

200

10

50
40

1

50

Debietweerstand
mbar

100

500

1

0,1
0,1 0,2
2
0,5 1
Debiethoeveelheid in m³/h

5

10

20

DN 25
DN 32
DN 40
DN 50

Aanwijzing
Bij de weerstanden van de buisaansluitingen tussen verwarmingsketel en verdeler wordt rekening gehouden met 6 bochtstukken (90°)
en een buislengte van 5 m. Als door de installateur andere lengtes
en vormstukken worden gebruikt, moeten de extra weerstanden
berekend worden en moet hiermee rekening gehouden worden.

1
2
Debiet m³/h

3

4 5

10

15 20

A DN 65: Vitocrossal 300, 87 tot 142 kW,
B DN 65: Vitocrossal 300, 187 en 248 kW,
C DN 80: Vitocrossal 300, 314 kW,

Voorbeeld voor het berekenen van de restopvoerhoogte
Verwarmingsinstallatie met:
– Divicon verwarmingscircuitverdeling DN 80
– Verwar1 verwarmingscircuitaansluiting DN 25 zonder mengmingscircuit 1: klep,
– Verwar1 verwarmingscircuitaansluiting DN 32 met mengklep,
mingscircuit 2:
– Verwar1 verwarmingscircuitaansluiting DN 50 met mengklep,
mingscircuit 3:

Vermogen 35 kW,

Debiet 1,5 m3/h

Vermogen 60 kW,

Debiet 2,5 m3/h

Vermogen 150 kW,

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

5818449

Debietweerstand van het ketelcircuit
Verwarmingsketel + buisaansluitingen + aanvoerverdeler en retourverzamelaar + verwarmingscircuitaansluiting (behalve mengklep)
(zie diagram) = 30mbar (3 kPa)

Condenserende gasketel

Debietweerstand van de mengklep
(zie diagram)
Mengklep
Debietweerstand

DN
mbar
kPa

32
18
1,8

VIESMANN

50
22
2,2
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Installatietoebehoren (vervolg)

Restopvoerhoogte van de afzonderlijke verwarmingscircuits
Met circulatiepomp firma Wilo
Verwarmingscircuit
Opvoerhoogte van de circulatiepomp (instelbaar)
Debietweerstand ketelcircuit + verwarmingscircuitaansluiting
Restopvoerhoogte (instelbaar)

mbar
kPa
mbar
kPa
mbar
kPa

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

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

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

mbar
kPa
mbar
kPa
mbar
kPa

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

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

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

Met circulatiepomp firma Grundfos
Verwarmingscircuit
Opvoerhoogte van de circulatiepomp (instelbaar)
Debietweerstand ketelcircuit + verwarmingscircuitaansluiting
Restopvoerhoogte (instelbaar)

Schakelkast Vitocontrol
(op aanvraag)
Schakelkast voor de regeling van de verwarmingsinstallatie in combinatie met de Divicon verwarmingscircuitverdeling.

De schakelkast bevat alle onderdelen die voor de sturing, regeling
en controle van de verwarmingsinstallatie nodig zijn.

8.2 Hydraulische systeembuizen voor een installatie met twee ketels
Tot 636 kW Vitocrossal, type CI dubbele ketel (leveringsomvang)
A

Nom. vermogen in kW
Afzonderlijke ketel
120
160
200
240
280
318

Nominale wijdte
Dubbele ketel
240
320
400
480
560
636

DN 50/80
DN 50/80
DN 65/100
DN 65/100
DN 65/100
DN 65/100

C
B
C

A Aanvoer
B Retourleiding
C Servomotor

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

Condenserende gasketel

Installatietoebehoren (vervolg)
Tot 622 kW met Vitocrossal, type CM2C
1

32 3 12

Maat a: 35 mm (ketelafstand met aangebrachte isolatie)
Nom. vermogen in kW

Nominale breedte
(diameter)

Afzonderlijke ketel Installatie met twee ketels
75
150
87
174
115
230
142
284
186
372
246
492
311
622

DN 50/65

DN 65/80

a

1 Aanvoer- en retourverzamelaar
2 Motorisch gestuurde smoorkleppen
3 Contraflens met dichtingen

Tot 1240 kW met Vitocrossal, type CM2
3 1 2

1 2 3

Maat a bij 400 en 500 kW: 100 mm (ketelafstand met aangebouwde
isolatie)
Maat a bij 620 kW: 50 mm (ketelafstand met aangebouwde isolatie)
Nom. vermogen in kW

78
a 11

Afzonderlijke ketel Installatie met twee
ketels
400
800
500
1000
620
1240

Nominale breedte
(diameter)

DN 100/120

5818449

1 Aanvoer- en retourverzamelaar
2 Motorisch gestuurde smoorkleppen, stekkerklaar bedraad (2
stuks)
3 Contraflens met dichtingen

Condenserende gasketel
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Installatietoebehoren (vervolg)
Tot 1260 kW met Vitocrossal, type CT3U
Maat a: 1550 mm

B

8

Nom. vermogen in kW

A

Nominale breedte
(diameter)

0

15

Afzonderlijke ketel Installatie met twee
ketels
400
800
500
1000
630
1260

DN 100/125

a

Aanwijzing
Bij gebruik van de hydraulische systeembuizen bestelnr. Z006033
de 2e retouraansluiting E met blinde flenzen afsluiten.
Alle gebruikte retouraansluitingen met smoorkleppen uitrusten.

E

C
D
E
D
B

A
B
C
D
E

Aanvoerverzamelaar
Contraflens met dichtingen
Terugloopreservoir
Motorisch gestuurde smoorkleppen
Ketelretouraansluiting 2

8.3 CO-monitor
Best.nr. Z015500
Detectiesysteem voor de veiligheidsuitschakeling van de verwarmingsketel bij uitstoot van koolmonoxide.
Wandmontage aan het plafond in de buurt van de verwarmingsketel.
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230 V~
50 Hz
2W
8 A 230 V~
55 ppm CO overeenkomstig
EN 50291-1
II
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Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale frequentie
Opgenomen vermogen
Nominale belasting van
de relaisuitgang
Alarmdrempel
Beschermingsklasse

22

45

88
58

0

13

48

Onderdelen:
■ Behuizing met
– geïntegreerde CO-sensor
– Weergaven voor werking, storing en alarm
– akoestische waarschuwingsinrichting
■ Communicatieleiding naar de interface (2,5 m).
■ Interface in de behuizing met netaansluitkabel (1,2 m) en aansluitkabel relais voor de branderuitschakeling (1,2 m)
■ bevestigingsmateriaal

72

Installatietoebehoren (vervolg)
Beschermingstype
Toegestane omgevingstemperatuur

IP 20 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw.
0 °C tot 40 °C

Planningsaanwijzingen
9.1 Levering, naar binnen brengen en opstelling
Aanlevering

9

Wij leveren met kraanwagens tot de bouwplaats, inclusief lossen
naast de vrachtwagen zonder bijzondere moeilijkheden.

Naar binnen brengen en opstellen
De verwarmingsketels hebben een voldoende aantal ogen waaraan
hefwerktuigen kunnen worden aangeslagen.
■ Vitocrossal, type CI wordt met MatriX-cilinderbrander geleverd.
Voor het naar binnen brengen is de verwarmingsketel met wielen
uitgerust. Als alternatief kan de verwarmingsketel met hefwagen
worden naar beneden gereden. Openingen in het frame maken
het dragen met stangen mogelijk. Vitocrossal, type CI kan ook in
afzonderlijke componenten worden geleverd.
■ Vitocrossal, type CM2C wordt met een MatriX-stralings- of cilinderbrander geleverd. De voetrails kunnen worden gedemonteerd om
gemakkelijker naar binnen te brengen.
■ Vitocrossal, type CT3B kan worden gedeeld. Het voorste brandkamerdeel kan worden afgenomen om eenvoudiger naar binnen te
brengen.

■ Vitocrossal, type CRU wordt gedeeld geleverd. Branderkamer- en
warmtewisselaarmodule kunnen dan afzonderlijk worden ingebracht. De in de lengte lopende voetrails vereenvoudigen het naar
binnen brengen. De matriX-disk-brander wordt apart verpakt geleverd.
■ Vitocrossal, type CR3B wordt gedeeld geleverd. Branderkamer- en
warmtewisselaar kunnen dan afzonderlijk worden ingebracht. De
in de lengte lopende voetrails vereenvoudigen het naar binnen
brengen.
De verwarmingsketels kunnen zonder speciale fundering op beton
worden opgesteld. Voor een eenvoudige reiniging van de ketelruimte
kan de ketel op een sokkel worden geplaatst.
Geadviseerde minimumafstanden voor montage en onderhoudswerkzaamheden zie het technisch blad van de betreffende ketel.
Als een contactgeluidsisolatie nodig is, kunnen de ketels op geluidsabsorberende ketelonderlegelementen worden gezet.

Stookruimte (de NBN 61-001 moet gerespecteerd worden)
Algemene vereisten
De stookruimte moet aan de richtlijnen van de brandverordening van
de regio voldoen. De verwarmingsketels mogen in ruimtes, waar
luchtverontreinigingen door halogeenkoolwaterstoffen verwacht kunnen worden, slechts onder bepaalde voorwaarden geplaatst worden:
aanbrengen onbelaste verbrandingslucht moet gegarandeerd zijn.
Dit betreft bijv. kapperszaken, drukkerijen, chemische reiniging, laboratoria enz. Bij twijfelgevallen gelieve met ons contact op te nemen.
Verwarmingsketels mogen niet in ruimtes met buitengewone stofneerslag of een hoge luchtvochtigheid geplaatst worden. De stookruimte moet vorstvrij en goed geventileerd zijn. Als deze aanwijzingen niet opgevolgd worden, vervalt de garantie voor eventuele
schade aan de ketel die op één van deze oorzaken berust. De verwarmingsketels zijn voor de plaatsing onder het dak heel geschikt.
Ze hebben geen hoge schoorsteen nodig, omdat ze met overdruk in
de verbrandingskamer werken.

■ De stookplaats is in ruimtes die een opening of leiding naar buiten
hebben opgesteld.
– Minimale doorsnede van de opening bedraagt 150 cm2
– Voor elke kW nominaal vermogen meer dan 50 kW moet de
opening met 2 cm2 wordt de vereiste openingsdoorsnede vergroot.
– De leidingen moeten stromingstechnisch gelijk gedimensioneerd
worden.
– De vereiste doorsnede mag over ten hoogste 2 openingen of leidingen verdeeld zijn.

A

Vereisten van de model-stookverordening
Eisen aan de stookruimte staan in de ”brandverordening” beschreven. Doorslaggevend zijn de betreffende nationale bouwkundige
brandverordeningen die zich in principe aan de hierna beschreven
eisen van de brandverordening oriënteren.
Verbrandingsluchttoevoer
Voor open stookplaatsen met een totaal nominaal warmtevermogen
van meer dan 50 kW geldt de verbrandingsluchttoevoer onder volgende voorwaarden als voldoende:

A = 150 cm² + 2

cm²
x (Σ²n – 35 kW)
kW

5818449

Σ²n = som van alle nominale vermogens in kW
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Planningsaanwijzingen (vervolg)
■ Verbrandingsluchtopeningen en -leidingen mogen niet afgesloten
of gedicht worden. Anders moet door bijzondere veiligheidsinrichtingen gegarandeerd worden, dat de vuurhaarden alleen gebruikt
kunnen worden als de afsluiting geopend is. De vereiste doorsnede mag niet verkleind worden door de afsluiting of het rooster.
Een voldoende grote verbrandingsluchttoevoer kan ook op een
andere manier aangetoond worden.

Veiligheidsinrichting voor de stookruimte
Viessmann warmtegeneratoren zijn volgens alle veiligheidstechnische richtlijnen gecontroleerd, toegelaten en veilig. Niet te voorziene, uitwendige invloeden kunnen in uitzonderlijke gevallen een
uitstoot van gevaarlijke koolmonoxide (CO) veroorzaken. Daarom
raden wij het gebruik van een CO-bewaker aan. Deze kan als afzonderlijk toebehoren besteld worden.

9.2 Dimensionering van de installatie
Vermogensgrenzen in voorschriften
In vele voorschriften zijn de benodigde instellingen afhankelijk van
het nominale vermogen van de verwarmingsketel. Doorslaggevend
is hierbij het vermogen bij temperatuuraanvoer/-retour 80/60 °C.
De vermogensgegevens in deze planningsaanwijzing hebben echter
betrekking op de inmiddels bij condenserende HR-ketels normale
opgave bij TV/TR 50/30 °C.

De overeenkomstige vermogens bij beide temperatuuraanvoer/retour vindt u in de tabel op 25 pagina.

Aanvoertemperaturen
Om de verdelingsverliezen zo laag mogelijk te houden raden wij u
aan:
■ Warmteverdelingsinstallatie op max. 70 °C (aanvoertemperatuur)
zetten.
■ tapwateropwarming op max. 70 °C (aanvoertemperatuur) te zetten.

Bij verwarmingsketels met meegeleverde ketelcircuitregeling is de
maximale ketelwatertemperatuur tot 75 °C begrensd. Om de aanvoertemperatuur te verhogen, kan de temperatuurregelaar omgesteld worden.

5818449
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Opstelruimtes voor vuurhaarden
Vuurhaarden voor gasvormige en vloeibare brandstoffen met een
totaal nom. vermogen van meer dan 50 kW mogen alleen in ruimtes
met de volgende voorwaarden worden opgesteld:
■ Geen ander gebruik, met uitzondering van opstelling van warmtepompen, blokverwarmingscentrales en niet-verplaatsbare verbrandingsmotoren alsmede voor opslag van brandstoffen
■ Geen openingen naar andere ruimtes, met uitzondering van openingen voor deuren
■ Deuren dicht- en zelfsluitend
■ Ventilatiemogelijkheid
Brander en brandstofpompinrichtingen van de stookplaatsen moeten
door een buiten de stookruimte geplaatste schakelaar (noodschakelaar) te allen tijde uitgeschakeld kunnen worden. Naast de noodschakelaar moet een bordje met het opschrift ”NOODSCHAKELAAR-VERWARMING” hangen.
Afwijkend van de eisen aan de stookruimte mogen de vuurhaarden
onder een van de volgende voorwaarden ook in andere ruimtes
opgesteld worden:
■ Het gebruik van deze ruimtes vereist dit. De stookplaatsen kunnen
veilig worden bediend.
■ Deze ruimtes liggen in vrijstaande gebouwen die alleen voor de
werking van een stookplaats alsmede opslag van brandstoffen dienen.

Overige eisen aan de opstelling van vuurhaarden
Brandstofleidingen moeten onmiddellijk voor gasstookplaatsen die
zich in de ruimte bevinden met een voorziening uitgerust zijn die aan
de volgende voorwaarden voldoet:
■ Bij een uitwendige thermische belasting van meer dan 100 °C
wordt de verdere brandstoftoevoer zelfstandig geblokkeerd.
■ Ze is zo uitgevoerd dat tot een temperatuur van 650 °C gedurende
een periode van min. 30 minuten niet meer dan 30 l/h (gemeten
als luchtdebiet) door- of uitstromen kunnen.
Vuurhaarden voor vloeibaar gas (propaan, butaan en mengsels)
mogen in ruimtes waarvan de grond overal meer dan 1m onder het
maaiveld ligt, alleen onder de volgende voorwaarden opgesteld worden:
■ De vuurhaarden hebben een vlambewaker.
■ Er is gegarandeerd dat ook bij uitgeschakelde stookinstallatie
geen vloeibaar gas uit de brandstofleidingen in de opstelruimte in
gevaarlijke hoeveelheden kan uittreden of dat het dan via een
mechanische ventilatie veilig wordt afgevoerd.
Stookplaatsen moeten zover van brandbare materialen en inbouwmeubels verwijderd of afgeschermd zijn, dat hier bij een nominaal
vermogen van de stookplaatsen geen hogere temperaturen dan
85 °C kunnen optreden. Anders moet een afstand van minstens
40 cm worden aangehouden.
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Planningsaanwijzingen (vervolg)
Pompgestuurde drukbehoudsystemen
In verwarmingsinstallaties met automatische drukhoudsystemen
dient voor iedere verwarmingsketel een membraandrukexpansievat
voor de afzonderlijke beveiliging geïnstalleerd te worden. Dit geldt
vooral voor pompgestuurde drukhoudsystemen met geïntegreerde
ontgassing. Met de afzonderlijke beveiliging worden frequentie en
hoogte van de drukschommelingen gereduceerd. Dat draagt aanzienlijk bij tot de verhoging van de bedrijfszekerheid en levensduur
van de installatie. Indien dit niet wordt gerespecteerd, kan dit tot
schade aan de verwarmingsketel of andere componenten van de
installatie leiden.
Ketelvermogen (kW)

Er mogen enkel corrosietechnisch gesloten pompengestuurde drukhoudsystemen worden gebruikt. De drukhoudsystemen moeten
tegen inbrenging van zuurstof in het verwarmingswater beschermd
zijn. Anders kan zuurstofcorrosie tot schade aan de installatie leiden.
Pompgestuurde drukhoudsystemen met atmosferische ontgassing
door cyclische drukontlasting zorgen voor een centrale na-ontluchting van de verwarmingsinstallatie. De drukhoudsystemen zorgen
niet voor een zuurstofverwijdering volgens een corrosiebescherming
conform VDI 2035 blad 2.

9

Membraandrukexpansievat
Inhoud in liter

Tot 300
Tot 500
Tot 1000
Tot 2000
Tot 5000
Tot 10000

50
80
140
300
800
1600

Beveiligingstemperaturen
De Viessmann verwarmingsketels voldoen aan EN 303 en DIN 4702
en zijn van goedgekeurde constructie. De verwarmingsketels kunnen in gesloten verwarmingsinstallaties volgens EN 12828 worden
gebruikt. Toegest. aanvoertemperaturen ( = beveiligingstemperaturen): tot 110 °C. Max. bereikbare aanvoertemperatuur: ca. 15 K
onder de veiligheidstemperatuur.

Bij Vitocrossal kan de veiligheidstemperatuurbegrenzer naar 100 °C
omgesteld worden.
Aanwijzing
Hydraulisch-mechanische veiligheidstemperatuurbegrenzers kunnen
na de omstelling niet meer naar hogere waarden teruggeplaatst worden.

Veiligheidstemperatuurbegrenzer van de ketelcircuitregeling
Toestand bij levering
Omstelbaar naar
110 °C
100 °C

Eisen door stooklast
Aan de eisen van EN 12831 voor de stooklastberekening wordt door
de weersafhankelijke regelingen voldaan. Voor een reductie van het
opwarmvermogen wordt de nachtverlaging bij lage buitentemperaturen gereduceerd. Voor een reductie van de opwarmtijd na een verlagingsperiode wordt de aanvoertemperatuur gedurende een
bepaalde tijd verhoogd.

Keuze van het nominale vermogen
Verwarmingsketel volgens de benodigde stooklast kiezen. Het rendement van lagetemperatuurketels en condenserende ketels is over
het volledige bereik van de ketelbelasting stabiel. Bij lagetemperatuurketels, condensatieketels en installaties met meerdere ketels
kan het vermogen daarom groter zijn dan de berekende warmtebehoefte van het gebouw.

Het vermogen van condensatieketels wordt vooral door de retourtemperatuur en de daarvan afhangende condensatiewinst bepaald.
Vooral in de winter als hoge vermogens worden gebruikt, kan door
de hogere retourtemperaturen een geringere condensatie optreden.
Wij raden u daarom aan bij de keuze van het nom. vermogen de vermogensgegevens bij TV/TR 80/60 °C aan de basis te leggen.
De volgende tabel toont de nom. vermogens bij de verschillende
aanvoer- en retourtemperaturen.

Keuze van het nominale vermogen
Temperatuur aanvoer/ Nom. vermogen in kW
retour (Taanvoer/Tretour)
–
87
80

–
115
105

–
142
130

187
186
170

248
246
225

314
311
285

408
400
370

508
500
460

635
620
575

818
808
746

1020
1003
930

–
1100
1006

–
1400
1280

5818449

40/30 °C
50/30 °C
80/60 °C
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Planningsaanwijzingen (vervolg)
9.3 Hydraulische integratie
Verwarmingsaansluitingen

Ketelcircuitpompen
De verwarmingsketels hebben op basis van de constructieve dimensionering, de grote waterinhoud en de geringe interne weerstand
aan verwarmingswaterzijde geen ketelcircuitpompen.
Verwarmingsretour
Het retourwater van alle verbruikers en verwarmingscircuits moet via
de retouraansluiting naar het condensatietoestel op gas gevoerd
worden. Vitocrossal 300 heeft 2 ketelretouraansluitingen. Als er
slechts één verwarmingscircuit is, dit verwarmingscircuit op de aansluiting ”KR 1” aansluiten.

Als er meerdere verwarmingscircuits zijn, aan de aansluiting ”KR 1”
de verwarmingscircuits met het laagste temperatuurniveau (bijv.
vloerverwarming) aansluiten. Aan de aansluiting ”KR 1” moeten min.
15 % van het nom. vermogen aangesloten worden. Op die manier
wordt een optimaal ketelrendement bereikt. Als er meerdere verwarmingscircuits met hetzelfde temperatuurniveau zijn, deze verwarmingscircuits aan de aansluiting ”KR 1” aansluiten.
Verwarmingscircuits
Voor verwarmingsinstallaties met kunststofbuizen adviseren wij het
gebruik van diffusiedichte buizen om indiffunderen van zuurstof door
de buiswanden te voorkomen.
In verwarmingsinstallaties met niet-zuurstofdichte kunststofbuizen
(DIN 4726) een systeemscheiding uitvoeren. Hiervoor leveren wij
aparte warmtewisselaars.

Condensatie correcte integratie
■ Bij condensatieketels wegens de nodige lagere retourtemperaturen uitsluitend 3-weg-mengkleppen in de verwarmingscircuits
inbouwen. 4-weg-mengkleppen moeten vermeden worden.
De hoge benuttingsgraden van de Vitocrossal-condensatieketels of
condensatie-units met Vitotrans 300 kunnen door de volgende maatregelen nog verbeterd worden:
■ Verwarmingscircuits voor zo laag mogelijke temperaturen, bij voorkeur 40/30 °C of 50/40 °C, dimensioneren.
■ Als er meerdere verwarmingscircuits met verschillende temperatuurniveaus voorzien zijn, de verwarmingscircuits met de laagste
temperaturen aan de aansluiting ”KR 1” van de Vitocrossal 300
aansluiten.

■ De waterstromen in de verwarmingscircuits door toerentalgeregelde pompen of pompen waarvan de toerentallen afhankelijk van
de aanvoer- en retourtemperaturen geregeld worden, reduceren.
■ Maatregelen voor retourtemperatuurbegrenzing kunnen de benuttingsgraad vergroten.
■ Geen overstortkleppen tussen verwarmingsaanvoer en -retour
gebruiken.

Aanwijzing bij verwarmingscircuitpompen
CV-pompen in verwarmingsinstallaties met een nominaal vermogen
> 25 kW moeten zodanig zijn uitgevoerd of ontworpen dat het opgenomen elektrische vermogen in minstens 3 niveaus wordt aangepast
aan de van de werking afhankelijke pompbehoefte. Hetzij veiligheidstechnische belangen van de verwarmingsketel staan daartegenover.

Systeemtoebehoren
Hydraulische systeembuizen
Voor installatie met 2 ketels zie vanaf pagina 20.
■ Tot 636 kW met Vitocrossal, type CI
■ Tot 622 kW met Vitocrossal, type CM2C
■ Tot 1240 kW met Vitocrossal, type CM2
■ Tot 1260 kW met Vitocrossal, type CT3U

Geprefabriceerde rookgascollector
Voor installatie met 2 ketels zie pagina 60.
■ Tot 636 kW met Vitocrossal, type CI
■ Tot 622 kW met Vitocrossal, type CM2C
■ Tot 1260 kW met Vitocrossal, type CT3U

Divicon verwarmingscircuitverdeling
Geprefabriceerde verwarmingscircuitverdeling voor de aansluiting
van max. 4 verwarmingscircuits (in installaties met 1 ketels) aan
Vitocrossal 200 en Vitocrossal 300 tot 314 kW. De buisaansluitingen
aan de Divicon moeten door de installateur worden voorzien.
Zie vanaf pagina 13.

Toepassingsvoorbeelden
Zie www.viessmann-schemes.com
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Bestaande installaties
Om vuil en slik te verwijderen, bestaande verwarmingsinstallatie
grondig spoelen. Dan pas de verwarmingsketel aan de verwarmingsinstallatie aansluiten.
Vuil en slijk zetten zich anders in het toestel af en kunnen tot plaatselijke oververhitting, geluiden en corrosie leiden. Voor schade die
hierdoor ontstaat vervalt de garantie. Indien nodig moeten vuilopvanginstallaties worden ingebouwd.

Condenserende gasketel

Planningsaanwijzingen (vervolg)
9.4 Veiligheidstechnische uitrusting
Voor het veilige gebruik is een minimale bedrijfsdruk van 0,5 bar
(0,05 MPa) absoluut vereist.

De EN 12828 geldt voor de planning van warmwaterverwarmingsinstallaties met een toegest. veiligheidstemperatuur tot max. 110 °C.
De norm bevat veiligheidstechnische eisen aan warmtegeneratoren
en warmtegeneratorinstallaties.

Veiligheidstechnische uitrusting volgens EN 12828

Benodigde veiligheidsinrichtingen
ADG Gesloten expansievat
AV 1
Afsluitklep
AV 2
Afsluitklep (tegen onbedoeld sluiten beveiligd, bijv. kapklep)
E
Aftap
EST
Ontspanningspot
MA
Drukindicator-inrichting
SDB 1 Veiligheidsdrukbegrenzer max.
SDB 2 Veiligheidsdrukbegrenzer min.
SIV
Veiligheidsklep
STB
Veiligheidstemperatuurbegrenzer
TH
Thermometer
TR
Temperatuurregelaar
Verdere legende
HK Verwarmcircuit
HKP CV-pomp
HR Verwarmingswaterretour
HV Verwarmingswateraanvoer

HK
HV
HKP
AV1

HK
EST

AV1
SIV
HR

SDB1 SDB1 SDB2 MA
TH TR VTB VTB
AV2

ADG
VIESMANN
AV2

AV1

E

Algemene aanwijzingen
Aanwijzing
De weergegeven grenswaarden van het vermogen hebben betrekking op een systeemtemperatuur 80/60 °C.
Laagwaterniveaubeveiliging
Volgens EN 12828 moeten CV-ketels van een laagwaterniveaubeveiliging (waterstandbegrenzer, minimumdrukbegrenzer of debietregelaar) worden voorzien.
■ Minimale drukbewaker ≤ 300 kW
■ Minimum drukbegrenzer > 300 kW
■ Waterstandbegrenzer bij bepaalde plaatsingsvereisten, bijv. in
dakverwarmingscentrales of niet aanwezige statische waterkolom
i.p.v. een min. drukbegrenzer /-bewaker een waterstandbegrenzer
voorzien.
Maximum drukbegrenzing
Nodig voor elke CV-ketel van een installatie als nom. vermogen van
de ketel > 300 kW.

5818449

Minimum drukbegrenzing
Voor het veilige gebruik is een minimale bedrijfsdruk van 0,5 bar
(0,05 MPa) absoluut vereist. De minimale bedrijfsdruk kan door het
gebruik van een minimumdrukbewaking of minimumdrukbegrenzing
gegarandeerd worden.

Condenserende gasketel

Veiligheidsklep
De verwarmingsketels moeten volgens EN 12828 voor warmwaterverwarmingsinstallaties op een veiligheidstemperatuur van max.
110 °C ingesteld en overeenkomstig de typegoedkeuring met een
gekeurde veiligheidsklep uitgerust worden. Deze moet conform
TRD 721 als volgt zijn gemarkeerd:
■ ”H” tot 3,0 bar (0,3 MPa) toegestane bedrijfsdruk en max. 2700 kW
vermogen
■ ”D/G/H” voor alle overige werkingsomstandigheden
De verbindingsleiding tussen verwarmingsketel en de veiligheidsklep
mag niet afgesloten kunnen worden. In de verbindingsleiding mogen
geen pompen, armaturen en vernauwingen zitten.
Ontspanningspot
Bij verwarmingsketels van meer dan 300 kW moet in de onmiddellijke omgeving van de veiligheidsklep een ontspanningspot met uitblaas- en afvoerleiding worden geïnstalleerd. De uitblaasleiding
moet naar buiten leiden. Uittredende stoom mag niemand in gevaar
brengen.
De uitblaasleiding van de veiligheidsklep moet zodanig uitgevoerd
zijn dat geen drukverhogingen mogelijk zijn. De monding van de
waterafvoerleiding moet zodanig geplaatst zijn dat het water dat uit
de veiligheidsklep uittreedt zonder gevaar en observeerbaar wordt
afgevoerd.
Een ontspanningspot is eventueel niet nodig, als iedere warmtegenerator van een extra veiligheidstemperatuurbegrenzer en een extra
drukbegrenzer is voorzien.

VIESMANN

27

9

Planningsaanwijzingen (vervolg)
Vitocrossal 200, type CM2 en Vitocrossal, type CM2C is reeds met
een 2de elektronische veiligheidstemperatuurbegrenzer uitgerust.
Daarom is bij installaties zonder ontspanningspot geen extra veiligheidstemperatuurbegrenzer vereist.

Luchtdrukschakelaar
Verwarmingsketel met externe brander dienen conform EN 303 en
EN 676 met een typegekeurde luchtdrukbewaker uitgerust te worden.

Keuzetabel voor veiligheidstechnisch toebehoren van de Vitocrossal
De volgende tabel lijst de vereiste veiligheidstechnische uitrusting
voor gesloten verwarmingsinstallatie op.
(x = nodig, – = niet nodig)
Beveiliging conform EN 12828
Nominaal warmtevermogen van de verwarmingsketel 80/60 °C
Veiligheidstechnische uitrusting conform

Verwarmingsketel
≤ 300 kW > 300 kW

EN
12828
Veiligheidstemperatuur
110 °C
x
(STB-instelling*1, één STB bij leveringsomvang
van de ketelcircuitregeling)
Temperatuurregelaar
x
Leveringsomvang van de ketelcircuitregeling
Ketelthermometer
x
Leveringsomvang van de ketelcircuitregeling
x
Drukindicator-inrichting*2
Manometer (als aparte toebehoren)
of
als onderdeel van de armaturenstang met toebehoren resp. de kleinverdeler
Vul- en monsternemingsventiel

EN
12828
110 °C
x
x
x
x

Beveiliging conform EN 12828

Verwarmingsketel
≤ 300 kW > 300 kW

Nominaal warmtevermogen van de verwarmingsketel 80/60 °C
Veiligheidstechnische uitrusting conform

EN
12828
x

Veiligheidsklep
Een veiligheidsklep is onderdeel van de kleinverdeler (toebehoren).

EN
12828
x

Laagwaterniveaubeveiliging*2
Conform EN 12828 kan de laagwaterniveaubeveiliging door een min. drukbegrenzer worden
vervangen.

x*3

x

Maximumdrukbegrenzer*2
Ontspanningspot
Volgens EN 12828 is de ontspanningspot niet
nodig als er ook een 2de veiligheidstemperatuurbegrenzer en een 2de veiligheidsdrukbegrenzer (maximumdrukbegrenzer) worden ingebouwd. (Onderdelen zijn als ”Set reservemaatregel voor de ontspanningspot” bij het
toebehoren).

–

x

–

x

x

9.5 Brandstoffen
Vitocrossal-verwarmingsketels zijn voor de verbranding van aardgas, stadsgas en vloeibaar gas volgens EN 437 ”Testgassen, testdrukken” en volgens de plaatselijke bepalingen geschikt.
Brandstof geschiktheid van de Viessmann Matrix-brander
Vitocrossal
Type
CI
CM2C
Nominale warmtevermogen
kW
75 tot 318
75 tot 142
Brandstof
– aardgas H-G20
x
x
– Aardgas L-G25
x
x
– Vloeibaar gas P
―
―

186 tot 311

CM2
400 tot 620

CT3U
400 tot 630

CT3B
187 tot 314

CRU
800 en 1000

x
x
x

x
x
x

x
x
―

x
x
―

x
―
x

9.6 Brander
Geschikte branders
Gasventilatorbrander
De brander moet getest zijn volgens EN 676 en moet overeenkomstig de richtlijn 2009/142/EEG de CE-markering hebben.

De veiligheidstemperatuurbegrenzer van de Vitotronic is bij levering op 110 °C ingesteld en moet evt. omgesteld worden.
Aanbouw aan armaturenstang (toebehoren). Armaturenstok met manometer, beveiligde afsluitklep, aftap en 2 of 3 aansluitingen voor veiligheidsdrukbegrenzer.
*3 Bij condensatieketels is een minimumdrukbewaker of minimumdrukbegrenzer voorgeschreven.

*1

*2
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Een instelbare en vergrendelende drukbewaker wordt in de veiligheidsketting van de regeling, in serie op bijvoorbeeld max.-, min.drukbewaker, STB en op een extra drukmeetaansluiting ”verbrandingskamerdruk” aangesloten.

Planningsaanwijzingen (vervolg)
Branderuitvoeringen
Vitocrossal
Nominale warmtevermogen
Viessmann brander
– MatriX-stralingsbrander
– MatriXcilinderbrander
– MatriX-disk-brander
Externe brander (zie prijslijst)
– Fabricaat ELCO
– Merk Weishaupt
Gesloten werking
Pompdruk met Viessmann
brander
Bij gesloten werking is de pompdruk van de weerstanden in de
luchttoevoerleiding afhankelijk.

Type
kW

Pa
mbar

CI
75 tot
318

CM2C
75 tot
142

―
x
―

x
―
―

―
x
―

―
x
―

―
x
―

―
―
―

―
―
x

―
―
―

―
―
x
70
0,7

―
―
x
70
0,7

―
―
x
70
0,7

―
―
x
70
0,7

―
―
x
70
0,7

x
x
―
―
―

―
―
x
70
0,7

x
x
―
―
―

186 tot
311

Externe brander
Gasventilatorbranders van de merken ELCO en Weishaupt zijn verkrijgbaar, zie prijslijst. De levering vindt plaats door de fabrikanten
van de branders. Meer geschikte branders op aanvraag.

CM2
400 tot
620

CT3U
400 tot
630

CT3B
187 tot
635

CRU
800 en
1000

CR3B
720 tot
1400

9

Branderuitvoeringen
Meertrapse of traploze (modulerende) branders kunnen worden
gebruikt.

Toepassingsgebied:
De verwarmingsketels worden gebruikt met overdruk in de branderkamer. Brander gebruiken, die voor de betreffende rookgasweerstand en de vereiste druk van de rookgasleiding geschikt is (zie
technische gegevens van de betreffende ketel). Het materiaal van
de branderkop moet geschikt zijn voor werkingstemperaturen tot
minimaal 500 °C.

Montage van de brander
De keteldeur is bij verwarmingsketels met Viessmann brander in de
levering inbegrepen.
Bij gebruik van externe branders:
■ Bij Vitocrossal 300, type CT3B stemmen de boutcirkel van de
branderbevestigingsgaten en de doorvoeropening van de branderbuis overeen met de afmetingen van talrijke bekende merken van
branders. Als de afmetingen afwijken, moeten de branderbevestigingsgaten in de branderplaat geboord, de doorvoeropening van
de branderbuis uitgebrand en de branderplaat aan de keteldeur
geschroefd worden.
■ Bij Vitocrossal 300, type CR3B komt de branderopening overeen
met EN 303-1. Voor de montage van de brander moet de meegeleverde branderplaat gebruikt worden.

Op verzoek (en tegen meerprijs) kunnen branderplaten in de fabriek
worden voorbereid. Hiervoor bij de bestelling het merk en het type
brander vermelden.
Bij aankoop van een externe brander van de firma's ELCO of Weishaupt kan een geboorde branderplaat meegeleverd worden.
Als de brander met de diameter van de branderbuis groter is dan de
opening van de branderbuis, is overleg nodig. Zie technisch blad
voor verdere gegevens.

9.7 Geluidsisolatie
De in verwarmingsinstallaties gebruikte brander-/ketelsystemen, circulatiepompen en andere aggregaten zorgen voor geluid.
De geluiden worden vanuit de stookruimte doorgegeven. De overdracht gebeurt via vloer, plafond en wanden naar aangrenzende
ruimtes en via de rookgasinstallatie, luchttoevoer- en luchtafvoeropeningen naar andere ruimtes en naar buiten.

Daar kunnen de geluiden als storend worden ondervonden. Om dit
te voorkomen, kunnen extra geluidsbeschermende maatregelen
nodig zijn waarmee reeds bij het ontwerp rekening moet worden
gehouden.
Maatregelen voor de geluidsvermindering achteraf zijn vaak alleen
met veel moeite en kosten te realiseren.
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Luchtgeluidsdemping
Moderne branders beschikken in veel gevallen over geluidsdempende kappen of geluidsgeïsoleerde luchtaanzuigbehuizingen. Bij
strengere eisen aan de geluidsbescherming kunnen aanvullend
geluidsdempkappen worden gebruikt. Deze maatregel kan met weinig moeite achteraf worden uitgevoerd. Geluidsdempkappen worden
voor verschillende geluidsverminderingen aangeboden en volgens
de installatievoorwaarden (type verwarmingsketel, brandstoftoevoer,
bouwkundige omstandigheden) gedimensioneerd en gebouwd.

Condenserende gasketel

Bij grotere installaties kan het nodig zijn om de aanzuiglucht in een
geluidsgedempt kanaal toe te voeren om storende geluiden buiten
het gebouw te voorkomen. Rookgasgeluidsdempers zijn alleen bij
strengere eisen aan de geluidsbescherming nodig. Ontstaan en uitbreiding van vlamgeluiden is complex. Brander, verwarmingsketel en
rookgasinstallatie alsook de werking (rookgasinstallatie in overdruk
of onderdruk) beïnvloeden de geluidsvorming. Of een rookgasgeluidsdemper vereist is, is daarom moeilijk voorzienbaar.
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Voor het beoordelen van de geluidsemissies in de buurt moet
daarom het aan de monding van de rookgasinstallatie gemeten
geluidsniveau worden meegenomen. Als rookgasgeluidsdempers
nodig zijn, moet daarmee reeds bij het ontwerp rekening worden
gehouden. Hierbij is het belangrijk dat achter de verwarmingsketel
voldoende ruimte voor de rookgasgeluidsdemper ingepland wordt.
De rookgaszijdige weerstand van de rookgasgeluidsdemper is nodig
voor het berekenen van de rookgasinstallatie volgens EN 13384.

Contactgeluidsisolatie
Contactgeluidisolerende onderstellen op de warmtegenerator zijn
een goedkope en effectieve maatregel. Hiervoor worden geluidsabsorberende onderplaten aangeboden. Bij de dimensionering van
zulke onderstellen moet rekening worden gehouden met het volledige werkingsgewicht van de ketelinstallatie en bij het gebruik van
lengte-isolatiebeugels moet voor een vlakke ondergrond worden
gezorgd. Vooral bij dakverwarmingscentrales is een efficiënte contactgeluidsisolatie belangrijk. Voor de akoestische ontkoppeling van
de stookplaatsen van het gebouw kunnen compensatoren worden
ingezet. Deze compensatoren moeten zo dicht mogelijk bij de verwarmingsketel in de ketelaanvoer-, ketelretour-, veiligheidsleiding
worden ingebouwd. Als steunen of ophangingen worden gebruikt,
moeten deze eveneens geluidstechnisch van het gebouw worden
losgekoppeld. Gedetailleerde aanwijzingen voor de reductie van
geluidsemissies van stookplaatsen in verwarmingsinstallaties vindt u
in het informatieblad nr. 10 van de BDH (Bundesverband der deutschen Heizungsindustrie e.V.).

9.8 Richtwaarden voor de waterkwaliteit
De levensduur van een warmtegenerator alsook van de gehele verwarmingsinstallatie wordt beïnvloed door de eigenschappen van het
water. De kosten van een waterbehandeling zijn in ieder geval lager
dan de kosten voor het verhelpen van schade aan de verwarmingsinstallatie.

Onze garantie geldt als aan de hieronder genoemde vereisten wordt
voldaan. De garantie geldt niet voor schade als gevolg van waterschade en ketelsteenvorming.
Hieronder worden de belangrijkste eisen aan de waterkwaliteit
samengevat.

Verwarmingsinstallaties met reglementaire bedrijfstemperaturen tot 100 °C (VDI 2035)
Er moet worden voorkomen dat overmatige steenvorming (calciumcarbonaat) op de verwarmingsoppervlakken optreedt. Voor verwarmingsinstallaties met bedrijfstemperaturen tot 100 °C geldt de VDIrichtlijn 2035 blad 1 ”Het voorkomen van schade in warmwater-verwarmingsinstallaties - steenvorming in tapwateropwarmings- en
warmwater-verwarmingsinstallaties” met de volgende richtwaarden
(zie ook de overeenkomstige verduidelijking in de orginele tekst van
de richtlijn).
Toegestane totale hardheid van het vul- en bijvulwater
Totaal vermo- Specifiek installatievolume
gen
kW
< 20 l/kW
≥ 20 l/kW tot
≥ 50 l/kW
< 50 l/kW
≤ 50
≤ 3,0 mol/m3
≤ 2,0 mol/m3
< 0,02 mol/m3
(16,8 °dH)
(11,2 °dH)
(0,11 °dH)
> 50 tot ≤ 200 ≤ 2,0 mol/m3
≤ 1,5 mol/m3
< 0,02 mol/m3
(11,2 °dH)
(8,4 °dH)
(0,11 °dH)
> 200 tot
≤ 1,5 mol/m3
≤ 0,02 mol/m3
< 0,02 mol/m3
≤ 600
(8,4 °dH)
(0,11 °dH)
(0,11 °dH)
> 600
< 0,02 mol/m3
< 0,02 mol/m3
< 0,02 mol/m3
(0,11 °dH)
(0,11 °dH)
(0,11 °dH)

■ de som van de totale hoeveelheid vul- en bijvulwater tijdens de
levensduur van de installatie overschrijdt niet het drievoudige van
de waterinhoud van de verwarmingsinstallatie.
■ Het specifieke installatievolume is minder dan 20 liter/kW vermogen. Bij installaties met meerdere ketels moet het vermogen van
de kleinste ketel worden gebruikt.
■ alle maatregelen ter voorkoming van corrosie aan waterzijde volgens VDI 2035 blad 2 zijn genomen.
Bij verwarmingsinstallaties met de volgende faciliteiten moet het vulen bijvulwater onthard worden:
■ De som van de aardalkaliën van het vul- en bijvulwater ligt boven
de richtwaarde
■ Grotere hoeveelheden vul- en bijvulwater zijn te verwachten
■ Het specifieke installatievolume bedraagt meer dan 20 liter/kW
vermogen. Bij installaties met meerdere ketels moet het vermogen
van de kleinste ketel worden gebruikt.

Bij de richtwaarden wordt uitgegaan van de volgende voorwaarden:
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Bij de planning moeten de volgende punten gerespecteerd worden:
■ Gedeeltelijk dienen afsluitkleppen ingebouwd te worden. Hierdoor
wordt voorkomen dat bij iedere reparatie of uitbreiding van de
installatie het gehele verwarmingswater moet worden afgetapt.
■ Bij installaties > 50 kW moet voor het vastleggen van de vul- en
bijvulwatervolumes een waterteller worden ingebouwd. De bijgevulde watervolumes en de waterhardheid moeten in de serviceaanwijzingen van de verwarmingsketel worden genoteerd.
■ Bij installaties met een specifiek installatievolume hoger dan 20
liter/kW vermogen (bij installaties met meerdere ketels moet daarbij het vermogen van de kleinste ketel worden ingezet) moeten de
eisen van de volgende hogere groep van het totale vermogen (volgens de tabel) worden toegepast. Bij grote overschrijdingen (> 50
Liter/kW) moet tot een som van de aardalkaliën ≤ 0,02 mol/m3 onthard worden.
Bij installaties met circulatiewaterverwarmers met een totaal vermogen van < 50 kW en een som van de aardalkaliën van het vul- en
vulwater > 3,0 mol/m3 moet bovendien één van de volgende maatregelen genomen worden:
■ bij voorkeur ontharding van het vul- en bijvulwater.
■ installatie van een filter of een afscheidingsinrichting in de verwarmingsaanvoer.
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 terecht komt

■ bij uitbreidings- en reparatiewerkzaamheden behoeven slechts de
absoluut noodzakelijke netdelen te worden afgetapt.
■ 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 reparatie of uitbreiding 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 gebruikt
Als deze aanwijzingen worden gerespecteerd, wordt de vorming van
kalkafzettingen op de verwarmingsoppervlakken geminimaliseerd.
Als door het niet-naleven van de VDI-richtlijn 2035 schadelijke kalkafzettingen zijn ontstaan, is in de meeste gevallen een beperking
van de levensduur van de ingebouwde verwarmingstoestellen reeds
ingetreden. Het verwijderen van de kalkafzettingen kan een optie
zijn om de goede werking weer te herstellen. Deze maatregel moet
door een vakbedrijf worden uitgevoerd. De verwarmingsinstallatie
dient vóór het opnieuw in bedrijf stellen op schade onderzocht te
worden. Om de herhaalde vorming van overmatige kalksteen te
voorkomen, moeten de foute werkingsparameters absoluut worden
gecorrigeerd.

Voorkomen van schade door corrosie aan waterzijde
De corrosiebestendigheid aan verwarmingswaterzijde van de in de
verwarmingsinstallaties en warmtegeneratoren gebruikte ijzermaterialen berust op de afwezigheid van zuurstof in het verwarmingswater. Bij het eerste vullen en bij het navullen geraakt samen met het
water zuurstof in de verwarmingsinstallatie. Dit zuurstof reageert met
de grondstoffen van de installatie, zonder schade te veroorzaken.
Het karakteristieke zwart worden van het water na een bepaalde
werkingstijd geeft aan dat geen vrije zuurstof meer aanwezig is. De
technische regels, in het bijzonder VDI-Richtlijn 2035-2, adviseren
daarom verwarmingsinstallaties zo te dimensioneren en te gebruiken
dat de constante toevoer van zuurstof in het verwarmingswater niet
mogelijk is.
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Het binnendringen van zuurstof tijdens het gebruik kan normaal
gesproken alleen plaatsvinden:
■ via doorstroomde, open expansievaten
■ door onderdruk in de installatie
■ Via gasdoorlatende onderdelen

Condenserende gasketel

Gesloten installaties zijn bijv. installaties met membraanexpansievaten. Gesloten installaties bieden bij de juiste grootte en de juiste systeemdruk een goede bescherming tegen het binnendringen van
zuurstof uit de lucht in de installatie. De druk moet op ieder punt van
de verwarmingsinstallatie boven de druk van de omringende atmosfeer liggen. Deze druk geldt ook aan de aanzuigzijde van de pomp
en bij elke bedrijfstoestand. De voordruk van het expansievat moet
minstens bij het jaarlijkse onderhoud worden gecontroleerd. Zie voor
drukbehoudsystemen en corrosie ook hoofdstuk ”Algemene planningsaanwijzingen”. Gebruik van gasdoorlatende onderdelen vermijden, bijv. niet-diffusiedichte kunststofleidingen in vloerverwarmingen.
Als diffusie-open leidingen worden gebruikt, moet een systeemscheiding worden aangebracht. De systeemscheiding scheidt het door de
kunststofbuizen stromende water door een warmtewisselaar van
corrosiebestendig materiaal van de andere verwarmingscircuits, bijv.
van de warmtegenerator.
Bij een corrosietechnisch gesloten warmwaterverwarmingsinstallatie,
waarbij met de hiervoor genoemde punten rekening is gehouden,
zijn geen extra corrosiebeschermingsmaatregelen nodig. Als er
gevaar bestaat van zuurstofintrede, moeten extra beschermmaatregelen worden genomen, bijv. door het toevoegen van zuurstofbindendmiddel natriumsulfiet (5 - 10 mg/liter). De pH-waarde van het
verwarmingswater dient 8,2 tot 9,5 te bedragen.
Als onderdelen van aluminium aanwezig zijn, gelden hiervan afwijkende voorwaarden.
Chemicaliën die voor corrosiebescherming worden gebruikt, moeten
onschadelijk zijn. We adviseren om bij de fabrikant van de chemische stoffen in kwestie een attest aan te vragen waarin de fabrikant
bevestigt dat de chemicaliën geen gevaar vormen voor de materialen waarvan de ketel en de andere componenten van de verwarmingsinstallatie zijn gemaakt. Bij vragen over de waterkwaliteit contact opnemen met de vakbedrijven.
Meer gedetailleerde gegevens staan in de VDI-richtlijn 2035-2.
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9.9 Vorstbescherming
Aan het vulwater kan een speciaal voor verwarmingsinstallaties
geschikt antivriesmiddel worden toegevoegd. De geschiktheid moet
door de fabrikant van het antivriesmiddel worden bewezen, omdat
anders beschadigingen aan afdichtingen en membranen alsook
geluiden tijdens het stoken kunnen optreden. Voor hierdoor optredende schade en volgschade neemt Viessmann geen verantwoording.

Gebruik van antivriesmiddel in verwarmingsketels
Verwarmingsketels van Viessmann zijn voor water als warmtedragend medium geconstrueerd en gebouwd. Om de verwarmingsketelinstallaties tegen vorst te beschermen kan het noodzakelijk zijn om
antivriesmiddel aan het ketel- of circuitwater toe te voegen.
Hierbij dient o.a. met het volgende rekening gehouden te worden:
■ de eigenschappen van antivriesmiddelen en water verschillen aanzienlijk.
■ Het kookpunt van onverdund antivriesmiddel op glycolbasis
bedraagt ca. 170 °C.
■ de stabiliteit van de temperatuur van het antivriesmiddel moet toereikend zijn voor het gebruiksdoeleinde.
■ De verdraagzaamheid met afdichtingsmiddelen dient gecontroleerd te worden. Als andere afdichtingsmiddelen worden gebruikt,
dient hiermee bij de configuratie van de installatie rekening gehouden te worden.
■ speciaal voor verwarmingsinstallaties ontwikkelde antivriesmiddelen bevatten naast glycol ook inhibitoren en buffersubstanties ter
bescherming tegen corrosie. In ieder geval bij het gebruik van antivriesmiddelen de gegevens van de fabrikant met betrekking tot de
minimale en maximale concentratie respecteren.
■ In een mengsel van water/antivriesmiddel verandert de soortgelijke warmte van de warmtedrager. Hiermee dient bij de keuze van
de verwarmingsketel en de componenten van de installatie zoals
bijv. warmtewisselaars en pompen rekening gehouden te worden.
De betreffende waarden voor de soortgelijke warmte kunnen bij de
fabrikant van het antivriesmiddel worden aangevraagd. Voor een
voorbeeld van de bepaling van het veranderende vermogen, zie
hieronder.

■ de met antivriesmiddel gevulde installatie moet dienovereenkomstig gemarkeerd worden.
■ De kwaliteit van het ketel- en voedingswater moet aan de vereisten van de VDI-richtlijn 2035 voldoen.
■ de installaties moeten als gesloten systemen worden uitgevoerd,
aangezien de inhibitoren van het antivriesmiddel door de toevoer
van zuurstof snel afnemen.
■ membraanexpansievaten moeten voldoen aan de vereisten van de
richtlijn DIN 4807.
■ als flexibele verbindingselementen mogen alleen zuurstofdiffusiedichte slangen of metalen slangen worden gebruikt.
■ De installaties mogen niet met aan primaire zijde verzinkte warmtewisselaars, reservoirs of buizen worden voorzien. Zink kan door
glycol-/watermengsel loskomen.
Aanwijzing
De geschiktheid van extra middelen in verwarmingswater moet algemeen door de fabrikant/verkoper van dit middel worden bevestigd.
Als de fabrikant/verkoper zijn middel voor gebruik in verwarmingsinstallaties als geschikt bevestigt, dan kan het middel in installaties
met Viessmann verwarmingsketels worden gebruikt.
Viessmann verleent geen garantie voor schade en bedrijfsstoringen,
die op basis van ongeschikte of fout gedoseerde middelen, alsook
onderhoudsgebreken ontstaat.
Vanwege de verschillende eigenschappen van glycol en water kunnen vermogensdalingen van de verwarmingsketel optreden. Hieronder vindt u een voorbeeld van de berekening van het veranderende
vermogen bij de werking met antivriesmiddelen.

Gezocht

Max. ketelvermogen bij gebruik van antivriesmiddelen

QK Glycol

Gegeven

Ketelvermogen
Antivriesmiddel
Soortelijke warmte
Mengverhouding tyfocor/water

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

Berekening:
µ=

²
c • Δt

=

2000 kW kg K•3600s
4,187 kWs•20K •1h

= 86000

kg
h

≙ 86 t/h

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

kg
• 3,78
h

kJ
h

• 20K •

1h
3600s

²K Glycol = 1,8 MW
Resultaat:
Bij gebruik van 40 % van het hierboven genoemde antivriesmiddel in het verwarmingsnet wordt het ketelvermogen met 10 % gereduceerd.
De soortelijke warmte is afhankelijk van de mengverhouding en de temperatuur. De dimensionering moet daarom individueel worden uitgevoerd.
5818449

9

32

VIESMANN

Condenserende gasketel

Planningsaanwijzingen (vervolg)
9.10 Condenswater en neutralisering
Tijdens de stookwerking ontstaat in de condensatieketel en de rookgasleiding zuur condenswater. Bij gasbrander ligt de pH-waarde tussen 3 en 4. Het zure condenswater moet volgens de voorschriften
worden afgevoerd. Werkblad DWA-A 251 ”Condensaat uit condensatieketels”, dat de basis vormt voor de gemeentelijke richtlijnen
voor rioolwater, legt de voorwaarden voor het afvoeren van condensaat uit gascondensatieketels in de openbare riolering vast.
Het uit de condensatieketel Vitocrossal 300 uittredende condenswater voldoet in zijn samenstelling aan de eisen van het werkblad
DWA-A 251 ”Kondensate aus Brennwertkesseln – Einleiten von
Kondensaten aus gas- und ölbetriebenen Feuerungsanlagen in
öffentliche Abwasseranlagen und Kleinkläranlagen (D)”.
Volgens het werkblad DWA-A 251 moet bij gasverwarming van een
max. condensaathoeveelheid van 0,14 kg per kWh brandstof uitgegaan worden.
Tot een nom. vermogen van 200 kW mag het condenswater uit gascondensatieketels zonder neutralisering in de openbare riolering
geleid worden.

Gasverwarmingen van meer dan 200 kW
Condenswater uit deze installaties > 200 kW moet geneutraliseerd
worden. Condenswater wordt door een neutraliseringsmiddel na lekken uit de Vitocrossal in de neutraliseringsvoorziening of -installatie
geneutraliseerd. Het neutraliseringsmiddel verhoogt de pH-waarde
naar 6,5 tot ca 9.
Het zo verwerkte condenswater mag naar de openbare riolering
geleid worden. Het neutraliseringsmiddel wordt geleidelijk door het
condenswater opgebruikt. Omdat het verbruik van het neutraliseringsmiddel 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. Het verbruik
kan door het bekijken gedurende een langere periode worden vastgesteld. Zie ook K.B. van 03/08/1976. Koninklijk Besluit houdende
algemeen reglement voor het lozen van afvalwater in de gewone
oppervlaktewateren, in de openbare riolen en in de kunstmatige
afvoerwegen voor regenwater.

Planningsaanwijzingen voor de condenswaterafvoer
De condenswaterafvoerleiding naar de riolering moet zichtbaar zijn.
Deze moet van een lichte helling, een sifon en een inrichting voor
monstername zijn voorzien. De vloerafvoer moet onder het opstuwingsniveau van de rookgasverzamelkast liggen.
Er mag alleen tegen corrosie bestendig materiaal voor de condenswaterafvoer worden gebruikt (bijv. textielslang). Bovendien mag er
geen verzinkt of koperhoudend materiaal voor buizen, verbindingsstukken enz. worden gebruikt. Aan de condenswaterafvoer moet een
stuwbocht worden gemonteerd zodat er geen rookgassen kunnen
ontsnappen.
De huishoudelijke afvoersystemen moeten uit materialen voor de
afvoer van het afvalwater worden gebruikt bestand zijn tegen zuur
condenswater. Volgens werkblad DWA-A 251 zijn dit:
■ gresbuizen
■ PVC-harde buizen

■ PVC-buizen
■ PE-HD-buizen
■ PP-buizen
■ ABS/ASA-buizen
■ Niet-roestende stalen buizen
■ boorsilicaat-buizen
Als gevolg van plaatselijk geldende afvalwaterreglementeringen
en/of bijzondere technische omstandigheden kunnen uitvoeringen
noodzakelijk zijn die afwijken van de o. a. werkbladen. Het is zinvol
om op tijd contact op te nemen met de verantwoordelijke gemeentelijke instanties voor vragen over de riolering en de plaatselijke voorwaarden.

Neutraliseringsinstallaties
Voor de condensatieketel Vitocrossal zijn afgestemde neutraliseringsinstallaties leverbaar:
■ Granulaat-neutraliseringsinstallatie met optioneel condensaatpompsysteem en een maximaal neutraliseringsvermogen van
70 l/h
■ Granulaat-neutraliseringsinstallatie met optioneel condensaatpompsysteem en een maximaal neutraliseringsvermogen van
210 l/h

Technische gegevens bij de neutraliseringsinstallaties en accessoires, zie prijslijst.

9.11 Reglementair gebruik
Het toestel mag reglementair enkel in gesloten verwarmingssystemen conform EN 12828 rekening houdende met de bijbehorende
montage-, service- en bedieningsaanwijzingen alsook met de informatie in het gegevensblad worden geïnstalleerd en bediend.
Het is uitsluitend voor de verwarming van verwarmingswater voorzien.

Het reglementaire gebruik bepaalt dat een vaste installatie in combinatie met voor het reglementaire gebruik toegelaten componenten
wordt uitgevoerd.
Ieder ander gebruik is niet reglementair. Voor daaruit ontstane
schade kan de fabrikant niet verantwoordelijk gesteld worden.
Afwijkend gebruik moet door de fabrikant worden vrijgegeven.
Tot het reglementaire gebruik behoort ook het respecteren van de
onderhouds- en controle-intervallen.

5818449

Het commercieel of industrieel gebruik voor een ander doeleinde als
voor opwarming van verwarmingswater geldt als niet-reglementair.
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10.1 Rookgasgeleiding
Rookgasinstallaties

m

,0

a ≥ 1,0 m

,0

≥1

≥ 0,4 m

■ Bij stookinstallaties met een stookvermogen van 1 MW of meer
moet de hoogte van de uitmonding voor de rookgassen minstens
3 m boven de hoogste kant van de daknok en min. 10 m boven de
grond liggen.
■ Bij een dakhelling van minder dan 20° moet de hoogte van de uitmonding worden bepaald aan de hand van een fictieve daknok,
waarvan de hoogte wordt berekend op basis van een dakhelling
van 20°.
We raden aan om u te laten adviseren door de bevoegde schoorsteenveger voor uw gebied.

≥1

≥1
,0

m

m
x < 1,5 m
als
dan

x < 1,5 m
a ≥ 1,0 m

Rookgasinstallaties voor condensatieketels
In de Vitocrossal worden de rookgassen naargelang verwarmingswaterretourtemperatuur tot in het condensatiebereik afgekoeld en
verlaten deze met een relatieve vochtigheid van 100 %. De rookgastemperatuur kan, afhankelijk van de installatievoorwaarden, max.
110 °C bereiken. Uit de lage rookgastemperatuur ontstaan lage
krachten alsook een andere condensatie van de rookgassen in de
rookgasinstallatie. Daarom moet de rookgasleiding door de fabrikant
worden berekend en uit geschikte materialen worden uitgevoerd.
Daarom wordt als toebehoren voor Vitocrossal tot 635 kW een corrosievast rookgassysteem aangeboden.
Voor rookgasinstallaties van condenserende stookplaatsen gelden
bijzondere eisen met betrekking tot de uitvoering en de opstelling.
Bij plaatsing van de Vitocrossal onder het dak (Art B33 conform
CEN/TR 1749) kan de rookgasvoering als verticale dakdoorvoer uitgevoerd worden (zie rookgassystemen van roestvast staal in prijslijst
Vitoset).
Condenserende ketels moeten op geteste en toegelaten rookgasleidingen worden aangesloten. De rookgasleidingen moeten een officiele toelating hebben.
Bij bouwtype C63x kan elk toegestaan rookgassysteem worden
gebruikt.

Rookgastemperatuursensor
Volgens de ”richtlijn voor de toelating van rookgasinstallaties”, punt
3.12, mogen aan of in rookgasleidingen van condenserende ketels
alleen onderdelen aangebracht worden die een bouwtechnisch
goedgekeurd onderdeel van de rookgasleiding zijn. Openingen voor
de inbouw van rookgastemperatuursensoren moeten door de fabrikant gepland en samen met de rookgasleiding getest zijn. Het achteraf boren en plaatsen van vreemde componenten is niet toegestaan.
Vitocrossal-condensatieketels mogen ook aan vochtongevoelige
schoorstenen aangesloten worden. De schoorsteenfabrikant zorgt
voor het rekenkundig bewijs volgens EN 13384 , rekening houdend
met de rookgaswaarden van de verwarmingsketel (zie technische
gegevens in het betreffende technisch blad).
De rookgasleidingen moeten in een aanwezige of nieuw op te richten schoorsteen (mantelsteen zonder binnenbuizen) via het dak worden geleid. Vanwege de grootte en de uitvoering van de schoorsteen
adviseren wij reeds in de planningsfase contact met een fabrikant of
een leverancier van rookgasleidingen op te nemen.

5818449
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Eisen aan rookgasinstallaties staan in de verbrandingsverordening
en de bouwverordeningen.
Daarin wordt het volgende vereist:
■ Rookgasinstallaties moeten volgens lichte diameter en hoogte,
indien nodig ook volgens warmtedoorlaatweerstand en intern
oppervlak, als volgt bemeten zijn dat:
– de rookgassen bij alle reglementaire werkingstoestanden naar
buiten worden afgevoerd.
– t.o.v. vertrekken geen gevaarlijke overdruk kan optreden.
■ De rookgassen van stookplaatsen voor vloeibare en gasvormige
brandstoffen kunnen via schoorstenen of rookgasleidingen worden
afgevoerd.
■ Rookgasleidingen aan gebouwen moeten een afstand van minstens 20 cm hebben tot vensters.
■ De uitgangen van schoorstenen en rookgasleidingen moeten aan
de volgende voorwaarden voldoen:
– Ze moeten minstens 40 cm boven de daknok uitsteken of minstens 1 meter van het dakoppervlak verwijderd zijn.
– Dakopbouwen en openingen tot ruimtes moeten minstens 1 m
lager liggen, in zoverre de afstand daarvan tot de schoorstenen
en rookgasleidingen minder dan 1,5 m bedraagt.
– Onbeschermde onderdelen van brandbare stoffen, met uitzondering van dakbedekking, moeten minstens 1 m lager liggen of
minstens 1,5 m ervan verwijderd zijn.
– Indien er gevaren of ontoelaatbare belastingen te vrezen zijn,
kunnen afwijkend hiervan verdergaande eisen worden gesteld.
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Inbouwmogelijkheden van de rookgasinstallatie voor Vitocrossal
Open werking

A
B
3

A

Doorvoer door een schacht
(type B23x volgens CEN/TR 1749)
De warmtegenerator 1 onttrekt de verbrandingslucht aan de stookruimte en voert het rookgas door de rookgasleiding via het dak af
(gelijkstroom).
Gedetailleerde beschrijving, zie vanaf pagina 40.
Aansluiting op een vochtongevoelige schoorsteen (vochtongevoelige schoorsteen, type B23 volgens CEN/TR 1749)
De warmtegenerator 2 onttrekt de verbrandingslucht aan de stookruimte en voert het rookgas via de vochtongevoelige schoorsteen via
het dak af.

1

B
C

A Rookgas
B Achterventilatie
C Toevoerlucht

2

Verticale doorvoer als geen schacht aanwezig is (type B23 volgens CEN/TR 1749)
De warmtegenerator 3 onttrekt de verbrandingslucht aan de stookruimte (dakruimte) en voert het rookgas door de rookgasleiding via
het dak af.
Gedetailleerde beschrijving, zie pagina 43.

Gesloten werking

A
B

Doorvoer door een schacht
(type C33 volgens CEN/TR 1749)
De warmtegenerator onttrekt de verbrandingslucht via de ringspleet
in de schacht (schoorsteen) aan de buitenlucht en voert het rookgas
door de rookgasleiding naar de buitenlucht via het dak af.
Gedetailleerde beschrijving, zie pagina 47.

A

B
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A Rookgas
B Toevoerlucht
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Aansluiting aan een LAS-schoorsteen
(type C43 volgens CEN/TR 1749)
De warmtegenerator onttrekt de verbrandingslucht via de ringspleet
in de lucht-rookgas-schoorsteen aan de buitenlucht en voert het
rookgas door de vochtongevoelige binnenbuis naar de buitenlucht
via het dak af.

A
B
A

B

A Rookgas
B Toevoerlucht

A

A
B

2

A

C

C

Gescheiden luchttoevoer- en luchtafvoergeleiding
(type C53 volgens CEN/TR 1749)
1 De warmtegenerator onttrekt via een aparte luchttoevoerleiding,
door de buitenwand, de verbrandingslucht via de ringspleet in
de schacht (schoorsteen) aan de buitenlucht en voert het rookgas door de rookgasleiding naar de buitenlucht via het dak af.
Gedetailleerde beschrijving, zie pagina 45.
2 De warmtegenerator onttrekt via een afzonderlijke luchttoevoerleiding door het dak verbrandingslucht aan de buitenlucht en
voert via de rookgasleiding rookgas af naar de buitenlucht
(alleen bij plaatsing van de warmtegenerator in de dakruimte).
Gedetailleerde beschrijving, zie pagina 49.

1

B

A Rookgas
B Achterventilatie
C Toevoerlucht

A

Gescheiden luchttoevoer- en luchtafvoergeleiding
(type C83 volgens CEN/TR 1749)
De verwarmingsketel onttrekt via een afzonderlijke luchttoevoerleiding door de buitenwand verbrandingslucht aan de buitenlucht en
voert via een vochtongevoelige schoorsteen rookgas af naar de buitenlucht.

B

A Rookgas
B Toevoerlucht
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Rookgassysteem voor Vitocrossal tot 635 kW
Uit de lage rookgastemperatuur ontstaan lage krachten alsook een
andere condensatie van de rookgassen in de rookgasinstallatie.
Daarom wordt als toebehoren voor Vitocrossal tot 635 kW een corrosievast rookgassysteem aangeboden.
De rookgassen uit de rookgasinstallatie worden met overdruk afgevoerd. Het rookgassysteem is bij de Vitocrossal passend gedimensioneerd, van geschikt materiaal, gecontroleerd en CE-gecertificeerd.
Certificaat-nr. 0036 CRP 9184 001
Firma Skoberne
Ostendstr. 1
64319 Pfungstadt

Aanwijzing
Een rookgastemperatuurbeveiliging in combinatie met de Vitoradial
is niet nodig. De maximaal toelaatbare rookgastemperatuur van
120 ºC (rookgasleiding, van de typegroep B) wordt in geen enkele
bedrijfstoestand of storing overschreden.
Afhankelijk van de schachtgrootte moet om de 2 tot 5 m en aan elk
vormstuk (bijv. toezichtstuk of bochtstuk) een afstandshouder aan de
rookgasleiding aangebracht worden.

5818449

Overeenkomstig de CE-certificering volgens EN 14471 mag de rookgasleiding van kunststof (PPs) tot een max. rookgastemperatuur van
120 °C (type B) worden gebruikt.
De rookgasleidingen van kunststof zijn rookgasleidingen van typegroep B (max. toegestane rookgastemperatuur 120 °C). Rookgasleidingen mogen in gebouwen enkel binnen eigen, in de lengte verluchte kokers of kanalen worden geleid. Deze kokers en kanalen
moeten aan de eisen voldoen conform DIN V 18160-1 (uitgave
december 2001), hoofdstuk 4.4 tot 4.9 en een brandvertragingsperiode van 90 minuten (F90/L90) hebben. De opgegeven minimale
kokerbinnenmaten moeten worden nagekomen.
In de rookgasinstallatie moet minstens één toezichtopening voor
inspectie, reiniging en drukmeting zijn ingebouwd.

Als de rookgasleiding niet vanaf het dak toegankelijk is, moet op de
zolderverdieping achter de reinigingsdeur van de schoorsteen nog
een toezichtopening worden aangebracht.
De condenswaterafvoer uit de rookgasleiding (horizontaal) naar de
verwarmingsketel moet door een helling van minstens 3° gegarandeerd zijn. Bovendien bevelen we voor de steun/afhanging van
de verbindingsleiding het gebruik van bevestigingsklemmen op een
afstand van ca. 1 m aan.
De rookgasinstallatie moet via het dak worden geleid.
Als de rookgasleiding in een bestaande schoorsteen moet worden
aangebracht, moeten eventueel aanwezige aansluitopeningen met
de juiste bouwmaterialen dicht afgesloten worden, en moet het binnenoppervlak van de schoorsteen gereinigd worden.
Dit geldt niet voor noodzakelijke reinigings- en controleopeningen
die zijn voorzien van schoorsteenreinigingsafsluitingen waaraan een
keurmerk is toegekend.
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CE-label voor de PPs-rookgassystemen voor rookgasbuizen tot DN 250
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Rookgas-toevoerluchtsystemen (vervolg)
10.2 Open werking
Voor de open werking is een rookgasbuis tussen de condenserende
gasketel en de schacht alsook voor de schachtdoorvoer nodig (type
B23 volgens CEN/TR 1749).
Systeemformaat rookgasbuis Ø 125, 160, 200 en 250 mm. Voor systeemformaten DN 300 zie Vitosetprijslijst.

Voor de aansluiting aan de Vitocrossal moet een ketelaansluitstuk
besteld worden.

Rookgasgeleiding door in de lengte verluchte schachten
Voor doorvoer door in de lengte geventileerde schachten of
kanalen die aan de eisen aan huisschoorstenen volgens
DIN V 18160-1 of een brandvertragingsperiode van 90 min (F90/
L90) voldoen.
Voor systeemformaat diameter 125, 160, 200 en 250 mm.

4

5

B
A

10

6

3

7

4
5
8

4
3

Buis
– 2 m lang (2 stuks = 4 m lang)
– 2 m lang (1 stuk)
– 1 m lang (1 stuk)
– 0,5 m lang (1 stuk)
Toezichtstuk recht
(1 stuk)
Buisbochtstuk
87° (1 stuks)
45° (2 stuk)
Ventilatieplaat
(1 stuk)
Buisbochtstuk
(voor gebruik in getrokken schachten)
30° (2 stuk)
15° (2 stuk)
Inspectiebocht
87° (1 stuk)
Reduceerdeel
(in overeenstemming met het systeemformaat)

Minimale afstand voor de ventilatie achter tussen de binnendiameter van de schacht en de afmeting van de mof

4
5 8 7
D

a

3
B

3
b

6

C

2

1
2
3

40

Achterventilatie
Rookgas
Inspectieopening
Luchttoevoer/luchttoevoeropening
Ketelaansluitstuk
(moet meebesteld worden)
Uitbreidingsstuk
Vereist voor systeemformaat 160, 200 en 250 mm
Basiselement schacht
Bestaande uit
– steunbochtstuk
– Steunprofiel
– Schachtafdekking
– Afstandhouder (5 stuks)
Afstandhouder (3 stuks)

VIESMANN

Systeemformaat
a

100
125
160
200
250

30

b

30

d

c

1

A
B
C
D

20

Buitenmaat
b
(Ø mm)
128
145
184
227
273

Min. binnenmaat schacht D
(mm)
c
d
hoekig
rond
mm
Ø mm
170 x 170
190
185 x 185
205
224 x 224
244
267 x 267
287
313 x 313
333
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Bepaling van de max. buislengtes en buisdiameters van het
PPs-rookgassysteem bij gebruik van MatriX-stralingsbranders
Vitocrossal 200 en Vitocrossal 300 tot 314 kW voor gesloten
werking
Nom. vermogensbereik
Systeemformaat max. hoogte van
de rookgasleiding*4
DN 100
16 m
Tot 87 kW
DN 125
30 m
DN 125
20 m
105 tot 115 kW
DN 160
30 m
DN 125
10 m
130 tot 142 kW
DN 160
30 m
170 tot 187 kW (186 kW)
DN 160
30 m
DN 160
10 m
225 tot 248 kW (246 kW)
DN 200
30 m
285 tot 314 kW (311 kW)
DN 200
30 m
Veronderstellingen:
■ lengte van het verbindingsstuk 2 m
■ 3 bochtstukken met 87° (incl. steunbochtstuk)
■ Diameter van het verbindingsstuk is gelijk aan het systeemformaat
van de rookgasleiding.

Veronderstellingen:
■ lengte van het verbindingsstuk 2 m
■ 3 bochtstukken met 87° (incl. steunbochtstuk)
■ Diameter van het verbindingsstuk is gelijk aan het systeemformaat
van de rookgasleiding.
Vitocrossal, type CRU alleen voor open werking
Nominale warmtevermo- Systeemformaat max. hoogte van
gensbereik
de rookgasleiding*4
DN 300
30 m
800 tot 1000 kW
Zie Vitosetprijslijst.
Aanwijzing
Bij Vitocrossal, type CRU moeten voor een stabiele werking volgende Minimale lengten van het rookgassysteem worden behouden:
■ Aardgas E: 5 m
■ Vloeibaar gas: 10 m
Aanwijzing
Bij Vitocrossal met Viessmann MatriX-brander of MatriX-disk-brander staat aan de rookgasaansluiting een toevoerdruk van 70 Pa ter
beschikking.

Aanwijzing
Bij Vitocrossal met Viessmann MatriX-brander staat aan de rookgasaansluiting een toevoerdruk van 70 Pa ter beschikking.
Vitocrossal alleen voor open werking
Nom. vermogensbereik
Systeemformaat

370 tot 408 kW (400 kW)
370 tot 408 kW (400 kW)
460 tot 508 kW (500 kW)
575 tot 635 kW (630 kW)

DN 200
DN 250
DN 250
DN 250

max. hoogte van
de rookgasleiding*4
16 m
30 m
30 m
30 m

Bepaling van max. buislengtes, buisdiameters en totale druk van het rookgassysteem bij gebruik van branders van derden
Vitocrossal 300 met 187 tot 635 kW

25

50

10
5
0

15
0

150
30

DN

80

70

W

40

24
8k

15

90

DN

20

kW

1

60

187

Max. hoogte rookgasleiding in m

30

60

50

100
120 140
160 180
200
220 240
Totaal benodigde druk voor de branderkeuze in Pa
(verwarmingsketel en rookgasleiding)

260

280
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Systeemformaat DN 160
1 Gemeten ter hoogte van de rookgasaansluiting aan de verwarmingsketel tot de bovenkant van het rookgassysteem
*4

Gemeten ter hoogte van de rookgasaansluiting aan de verwarmingsketel tot de bovenkant van het rookgassysteem
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20

70

DN
N
D
kW

50

8

20

20

8k

W

60

0

DN
kW

10

0

200

00

5

40

10

80

30

314

15

40

20

W D
N2

20

90

40

50

25

45

90

80

70

60

0
120 140
160 180
200
220 240
260
Totaal benodigde druk voor de branderkeuze in Pa
(verwarmingsketel en rookgasleiding)

280

300

320

340

Systeemformaat DN 200
1 Gemeten ter hoogte van de rookgasaansluiting aan de verwarmingsketel tot de bovenkant van het rookgassysteem

10

250
kW
DN
635

15

DN 250

20

508 kW

1

25

408 kW DN 20
0

30
Max. hoogte rookgasleiding in m

5
0
160 180
200
220 240
260 280 300
Totaal benodigde druk voor de branderkeuze in Pa
(verwarmingsketel en rookgasleiding)

Systeemformaat DN 250
1 Gemeten ter hoogte van de rookgasaansluiting aan de verwarmingsketel tot de bovenkant van het rookgassysteem
Voorbeeld:
Veronderstellingen:
■ lengte van het verbindingsstuk 2 m
■ 3 bochtstukken met 87° (incl. steunbochtstuk)
■ Diameter van het verbindingsstuk DN 200

Vitocrossal 300 met 314 kW hoogte van de rookgasleiding 16 m. Het
volgende diagram maakt duidelijk hoe uit het bovenstaande diagram
de totaal benodigde druk (verwarmingsketel en rookgasinstallatie)
wordt afgelezen.
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248 k

1

Max. hoogte rookgasleiding in m
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20
16

314
DN kW
200

max. hoogte rookgasleiding in m
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15

■ Bij een hoogte van de rookgasleiding van 16 m volgt uit het snijpunt met de vermogens/diameter-karakteristiek een benodigde
pompdruk aan de rookgasaansluiting van 30 Pa.
■ Uit de loodlijn op de eronder liggende as volgt een benodigde
totale pompdruk van de brander van 190 Pa.

30

10
5
0
160

20

180

190

200

benodigde totale pompdruk van de brander in Pa

Voor verticale dakdoorvoer

10

De dakdoorvoer mag alleen op plaatsen worden aangebracht waar
het plafond van de stookruimte ook gelijktijdig het dak vormt. Een
minimale afstand ten opzicht van brandbare onderdelen is bij de
dakdoorvoer niet nodig.
Door de ventilatie achter treden bij de dakdoorvoer op geen enkele
plaats van het oppervlak hogere temperaturen dan 85 °C op.
Van de rookgasleiding (verbindingsstuk) moet volgens CEN/TR 1749
een minimale afstand ten opzichte van brandbare onderdelen van
100 mm aangehouden worden.
Max. gestrekte buislengte 6 m bij max. aantal bochtstukken
■ 87° = 2 stuks
■ 45° = 2 stuks
Bij een afwijkend aantal bochtstukken moet van de maximaal
gestrekte buislengte 1 m voor 87°bochtenstukken of 0,75 m voor 45°
worden afgetrokken/bijgeteld.
In de rookgasleiding moet in de stookruimte een toezichtopening
voor inspectie en reiniging zijn ingebouwd.

A

7

6
5
3
4
B

Verticale doorvoer door plat dak
Kragen voor platte daken volgens de richtlijnen voor plat daken in de
dakbedekking integreren (zie pagina 58). Dakdoorvoeren van
bovenaf erdoorheen steken en op de kraag voor het platte dak plaatsen.

3
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A Rookgas
B Luchttoevoer/luchttoevoeropening
1
2

3

4
5
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Ketelaansluitstuk
(moet meebesteld worden)
Buisbochtstuk
87° (1 stuks)
45° (2 stuk)
Buis
– 2 m lang (2 stuks = 4 m lang)
– 2 m lang (1 stuk)
– 1 m lang (1 stuk)
– 0,5 m lang (1 stuk)
Toezichtstuk recht
(1 stuk)
Dakdoorvoer
(systeemformaat 100) met bevestigingsklem
Lengte 1,2 m
(onder het dak 0,2 m en 1 m boven het dak)
Kleur zwart of kleur dakpanrood
Universele afdekplaat
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7

Universele dakpan
(kleur zwart of dakpanrood)
of
Kraag voor plat dak
Reduceerdeel
DN 125/100
(moet bij Vitocrossal 300, 87 tot 115 kW, meebesteld worden
en in de buurt van de coaxiale dakdoorvoer gemonteerd worden)
Dakverlenging
0,5 of 1 m lang (op aanvraag leverbaar)

Aanwijzing
Het rookgassysteem moet last- en momentvrij gemonteerd worden.
Evt. moet de installateur steunen plaatsen.

10.3 Gesloten werking
Voor het aparte luchttoevoersysteem moeten de onderdelen van de
systeemformaten voor rookgasbuizen gebruikt worden.
Voor de aansluiting aan de Vitocrossal moet een ketelaansluitstuk
besteld worden.

5818449
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Voor de gesloten werking is een rookgasbuis tussen de condenserende gasketel en de schacht alsook voor de schachtdoorvoer nodig
(type C53 volgens CEN/TR 1749).
Systeemformaat rookgasbuis 7 125, 160, 200 en 250 mm. Voor
systeemformaten DN 300 zie Vitosetprijslijst. Systeemfornaten
≥ DN 350 door installateur te plaatsen.
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Gescheiden of parallelle luchttoevoer- en rookgasgeleiding
Voor doorvoer door in de lengte geventileerde schachten of
kanalen die aan de eisen aan huisschoorstenen volgens
DIN V 18160-1 of een brandvertragingsperiode van 90 min (L90)
voldoen.
Voor systeemformaat diameter 125, 160, 200 en 250 mm

4
5

6

B

E

A
2

2

3
3

4

7
8
9

3

Max. totale lengte van de rookgas- en toevoerluchtleiding tot
ketelaansluitstuk

2

2

3
4 76
A

8
9

3

5

3

B
2
2

E

3
VIESMANN
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3
5

C
2

1 35 3

A
B
C
D
E
1

2
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Achterventilatie
Rookgas
Inspectieopening
Minimale binnenafmeting van de schacht (zie pagina 40)
Toevoerlucht
Ketelaansluitstuk
(moet meebesteld worden)
Reduceerdeel
Uitbreidingsstuk
Basiselement schacht
Bestaande uit
– steunbochtstuk
– Steunprofiel
– Schachtafdekking
– Afstandhouder (5 stuks)
Afstandhouder (3 stuks)
Buis
– 2 m lang (2 stuks = 4 m lang)
– 2 m lang (1 stuk)
– 1 m lang (1 stuk)
– 0,5 m lang (1 stuk)

Condenserende gasketel

Toezichtstuk
Recht (1 stuk)
Buisbochtstuk
87° (1 stuks)
45° (2 stuk)
Ventilatieplaat
(1 stuk)
Buisbochtstuk
(voor gebruik in getrokken schachten)
30° (2 stuk)
15° (2 stuk)
Inspectiebocht
87° (1 stuk)
Ventilatieplaat
(voor luchttoevoersysteem)
Windscherm luchttoevoersysteem
(voor luchttoevoersysteem)

10

Verbrandingsluchtaanzuiging via verticaal geleide buizen
Nominaal vermogensbeSysteemformaat
max. hoogreik in kW
te in m
RookgasLuchttoeRookgassysteem
voersysen luchtteem
toevoerleiding
Vitocrossal, type CI enkele ketel
Tot 80
DN 125
DN 150
30
120 tot 160
DN 150
DN 150
20
200 tot 240
DN 200
DN 200
20
280 tot 318
DN 250
DN 250
30
Vitocrossal, type CI dubbele ketel
Systeemformaat
collector
240
DN 200
DN 200
DN 200
12
240
DN 200
DN 250
DN 250
30
320
DN 200
DN 250
DN 300
20
400
DN 250
DN 300
DN 300
25
400
DN 250
DN 350
DN 300
30
480
DN 250
DN 350
DN 350
15
480
DN 250
DN 400
DN 400
30
560
DN 300
DN 450
DN 450
30
636
DN 300
DN 450
DN 450
30
Vitocrossal, type CM2
80 tot 400
DN 250
DN 250
30
100 tot 500
DN 250
DN 250
15
124 tot 620
DN 250
DN 250
5
Vitocrossal, type CM2C
tot 87
DN 125
DN 160
17
tot 87
DN 160
DN 160
30
105 tot 115
DN 160
DN 160
25
105 tot 115
DN 200
DN 160
30
130 tot 142
DN 160
DN 160
15
130 tot 142
DN 200
DN 160
27
130 tot 142
DN 200
DN 200
30
170 tot 186
DN 200
DN 160
11
170 tot 186
DN 200
DN 200
28
225 tot 246
DN 200
DN 200
11
285 tot 311
DN 250
DN 250
30
Vitocrossal, type CT3U
370 tot 400
DN 250
DN 250
30
460 tot 500
DN 250
DN 250
18
575 tot 630
DN 250
DN 250
5
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Nominaal vermogensbereik in kW

Vitocrossal, type CRU
800
1000

DN 300
DN 300

DN 300
DN 300

max. hoogte in m
Rookgasen luchttoevoerleiding
30
30

Verbrandingsluchtaanzuiging via horizontaal geleide buizen
Nominaal vermogensSysteemformaat
Max. hoogte/
bereik in kW
lengte in m
Rookgas- Luchttoe- Rook Luchtsysteem
voersysgastoeteem
leivoerding
leiding
Vitocrossal, type CI dubbele ketel
Systeemformaat
collector
240
DN 200
DN 200
DN 250
8
23
320
DN 250
DN 250
DN 250
15
30
400
DN 250
DN 300
DN 300
8
28
480
DN 250
DN 350
DN 350
8
16
480
DN 250
DN 400
DN 350
8
23
560
DN 300
DN 400
DN 400
15
30
636
DN 300
DN 400
DN 400
15
30
Vitocrossal type CM2
80 tot 400
DN 250
DN 250
30
30
100 tot 500
DN 250
DN 250
25
15
124 tot 620
DN 250
DN 250
8
5
Vitocrossal, type CM2C
tot 87
DN 125
DN 160
25
11
tot 87
DN 160
DN 160
30
30
105 tot 115
DN 125
DN 160
10
5
105 tot 115
DN 160
DN 160
30
30
130 tot 142
DN 160
DN 160
28
11
130 tot 142
DN 200
DN 160
30
30
170 tot 186
DN 200
DN 160
30
10
170 tot 186
DN 200
DN 200
30
30
225 tot 246
DN 200
DN 200
26
6
285 tot 311
DN 250
DN 250
30
30

Nominaal vermogensbereik in kW

Systeemformaat
Rookgassysteem

Vitocrossal, type CT3U
370 tot 400
460 tot 500
375 tot 630
Vitocrossal, type CRU
800
1000

Luchttoevoersysteem

Max. hoogte/
lengte in m
Rook Luchtgastoeleivoerding
leiding

DN 250
DN 250
DN 250

DN 250
DN 250
DN 250

30
25
8

30
15
5

DN 300
DN 300

DN 300
DN 300

30
30

30
30

De gegevens gelden bij de volgende veronderstellingen:
■ Lengte van het verbindingsstuk (rookgasleiding): 2 m en 3 bochtstukken 87° incl. steunbochtstuk
■ Lengte van het verbindingsstuk (toevoerluchtleiding): 2,5 m en 2
bochtstukken 87°
Aanwijzing
Bij de Vitocrossal met Viessmann Matrix-brander staat een pompdruk van 70 Pa voor het rookgas-/luchttoevoersysteem ter beschikking.
Min. afstand voor de achterventilatie tussen binnendiameter van de
schacht en afmeting van de mof, zie pagina 40.
Voor de gesloten werking met Vitocrossal 200 is een rookgasbuis
tussen de condenserende gasketel en de schacht (schoorsteen)
nodig (type C33 volgens CEN/TR 1749).
Systeemformaat rookgasbuis 7 125, 160, 200 en 250 mm. Voor
systeemformaten DN 300 zie Vitosetprijslijst. Systeemfornaten
≥ DN 350 door installateur te plaatsen.
Voor het aparte luchttoevoersysteem moeten de onderdelen van de
systeemformaten rookgasbuis 7 160, 200 en 250 mm gebruikt worden.
Voor de aansluiting aan de Vitocrossal moet een ketelaansluitstuk
besteld worden.

5818449
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Systeemformaat
RookgasLuchttoesysteem
voersysteem
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Toevoerlucht- en rookgasgeleiding door een schacht
Voor doorvoer door in de lengte geventileerde schachten of
kanalen die aan de eisen aan huisschoorstenen volgens DIN V
18160-1 of een brandvertragingsperiode van 90 min (L90) voldoen.
Voor systeemformaat diameter 125, 160, 200 en 250 mm. Voor systeemformaten DN 300 zie Vitosetprijslijst. Systeemfornaten
≥ DN 350 door installateur te plaatsen.

B

2
3
4

3
2
3
4 6

2
2
3
1
5

C
A

3

A
B
C
D
1

2
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Toezichtstuk
Recht (1 stuk)
Buisbochtstuk
87° (1 stuks)
45° (2 stuk)
Buisbochtstuk
(voor gebruik in getrokken schachten)
30° (2 stuk)
15° (2 stuk)
Inspectiebocht
87° (1 stuk)
Reduceerdeel

Max. totale lengte van de rookgasleiding tot ketelaansluitstuk
Verbrandingsluchtaanzuiging via ringspleet (hoekig)
Nominaal vermogensbe- SysteemMinimum- max. hoogreik in kW
formaat
schachtte van de
rookgasbinnenrookgasleisysteem
maat
ding
in m
Vitocrossal, type CI enkele ketel
Tot 80
DN 125
DN 150
30
120 tot 160
DN 125
DN 150
20
200 tot 240
DN 200
DN 200
15
280 tot 318
DN 250
DN 250
25
Vitocrossal, type CI dubbele ketel
Dubbele ke- Systeemtel
formaat
collector
240 tot 320
DN 250
DN 300
DN 300
17
400 tot 480
DN 250
DN 400
DN 400
25
560 tot 636
DN 300
DN 450
DN 450
10
Vitocrossal, type CM2C
tot 87
DN 125
200 x 200
17
tot 87
DN 160
250 x 250
30
105 tot 115
DN 160
250 x 250
30
130 tot 142
DN 160
250 x 250
21
130 tot 142
DN 200
300 x 300
30
170 tot 186
DN 200
300 x 300
25
225 tot 311
DN 250
350 x 350
30
Vitocrossal, type CT3U
370 tot 400
DN 250
350 x 350
24
460 tot 500
DN 250
350 x 350
9
460 tot 500
DN 250
400 x 400
18
575 tot 630
Op aanvraag

Toevoerlucht
Rookgas
Inspectieopening
Minimale binnenafmeting van de schacht (zie pagina 40)
Ketelaansluitstuk
(moet meebesteld worden)
Uitbreidingsstuk
Basiselement schacht
Bestaande uit
– steunbochtstuk
– Steunprofiel
– Schachtafdekking
– Afstandhouder (3 stuks)
Afstandhouder (3 stuks)
Buis
– 2 m lang (2 stuks = 4 m lang)
– 2 m lang (1 stuk)
– 1 m lang (1 stuk)
– 0,5 m lang (1 stuk)
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Verbrandingsluchtaanzuiging via ringspleet (rond)
Nominaal vermogensbe- SysteemMinimumreik in kW
formaat
schachtrookgasbinnensysteem
maat
Vitocrossal, type CI enkele ketel
Tot 80
DN 125
DN 150
120 tot 160
DN 125
DN 150
200 tot 240
DN 200
DN 200
280 tot 318
DN 250
DN 250
Vitocrossal, type CI dubbele ketel
Dubbele ke- Systeemtel
formaat
collector
240 tot 320
DN 250
DN 300
DN 300
400 tot 480
DN 250
DN 400
DN 400
560 tot 363
DN 300
DN 450
DN 450
Vitocrossal, type CM2C
tot 87
DN 125
DN 220
tot 87
DN 160
DN 250
105 tot 115
DN 160
DN 250
130 tot 142
DN 160
DN 250
130 tot 142
DN 200
DN 300
170 tot 186
DN 200
DN 300
225 tot 311
DN 250
DN 350
Vitocrossal, type CT3U
370 tot 400
DN 250
DN 400
460 tot 500
DN 250
DN 400
575 tot 630
Op aanvraag

30
20
15
25

17
25
10
17
30
26
15
30
17
21
27
11

De gegevens gelden bij de volgende veronderstellingen:
■ Lengte van het verbindingsstuk: 2 m en 3 bochtstukken 87° incl.
steunbochtstuk
■ diameter van de rookgasleiding is gelijk aan het systeemformaat
van de rookgasleiding.
■ Diameter van de toevoerleiding: DN 160, 200 of 250, max. lengte
1,5 m
■ Gemiddelde ruwheid van de binnenwand van de koker 1,5 mm
Aanwijzing
Bij de Vitocrossal met Viessmann Matrix-brander staat een pompdruk van 70 Pa voor het rookgas-/luchttoevoersysteem ter beschikking.
Verbrandingsluchtaanzuiging via ringspleet:
Vóór de montage moet de bevoegde schoorsteenveger controleren
of de te gebruiken schacht geschikt en voor deze toepassing toegestaan is.
Schachten waarop van tevoren olie- of vastebrandstofketels aangesloten waren, moeten door de schoorsteenveger grondig worden
gereinigd. Er mogen geen afzettingen (met name zwavel- of roetresten) aan de binnenzijde van de schoorsteen achterblijven die los
kunnen raken. Zoniet is de aanleg van een concentrisch systeem
door de schacht nodig!
Eventueel aanwezige aansluitopeningen mogen geen lekken hebben en moeten met inachtneming van de gebruikte bouwmaterialen
worden afgesloten.
Dit geldt niet voor noodzakelijke reinigings- en controleopeningen
die zijn voorzien van schoorsteenreinigingsafsluitingen waaraan een
keurmerk is toegekend.

Parallelle verticale dakdoorvoeren tot 311 kW
Voor verticale dakdoorvoeren bij plaatsing van de Vitocrossal
200 en 311 tot 311 kW op de zolder (type C53 volgens CEN/TR
1749)
De dakdoorvoer mag alleen op plaatsen worden aangebracht waar
het plafond van de stookruimte ook gelijktijdig het dak vormt. Een
minimale afstand ten opzicht van brandbare onderdelen is bij de
dakdoorvoer niet nodig.
Door de ventilatie achter treden bij de dakdoorvoer op geen enkele
plaats van het oppervlak hogere temperaturen dan 85 °C op.
Van de rookgasleiding (verbindingsstuk) moet volgens CEN/TR 1749
een minimale afstand ten opzichte van brandbare onderdelen van
100 mm aangehouden worden.
Max. gestrekte buislengte 6 m bij max. aantal bochtstukken
■ 87° = 2 stuks
■ 45° = 2 stuks
Bij een afwijkend aantal bochtstukken moet van de maximaal
gestrekte buislengte 1 m voor 87°bochtenstukken of 0,75 m voor 45°
worden afgetrokken/bijgeteld.
In de rookgasleiding moet in de stookruimte een toezichtopening
voor inspectie en reiniging zijn ingebouwd.

Verticale doorvoer door plat dak
Kragen voor platte daken volgens de richtlijnen voor plat daken in de
dakbedekking integreren (zie pagina 58). Dakdoorvoeren van
bovenaf erdoorheen steken en op de kraag voor het platte dak plaatsen.
Aanwijzing
■ De diameter van de plafonddoorvoer moet minstens 185 mm
bedragen. Pas na de volledige montage dient de doorvoer door de
installateur met een klem aan de dakconstructie bevestigd te worden.
■ Het rookgassysteem moet last- en momentvrij gemonteerd worden.
■ Bij rookgaslengtes groter dan 5 m moeten door de installateur met
steunen worden voorzien.

Luchttoevoersysteem
Voor het aparte luchttoevoersysteem moeten de onderdelen van de
systeemformaten voor rookgasbuizen gebruikt worden.

5818449
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Ketelaansluitstuk
(moet meebesteld worden)
Buisbochtstuk
87° (1 stuks)
45° (2 stuk)
Buis (Ø 160 mm)
– 2 m lang (2 stuks = 4 m lang)
– 2 m lang (1 stuk)
– 1 m lang (1 stuk)
– 0,5 m lang (1 stuk)
Toezichtstuk recht
(1 stuk)
Dakdoorvoer
Kleur zwart, met bevestigingsklem
Universele afdekplaat
Universele dakpan
(kleur zwart of dakpanrood)
of
Kraag voor plat dak
Dakverlenging
0,5 m lang (leverbaar op aanvraag)
Reduceerdeel
(moet meebesteld worden en in de buurt van de coaxiale dakdoorvoer gemonteerd worden)

2

5818449

A Rookgas
B Toevoerlucht
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10.4 Wisselstukken bij het rookgassysteem van kunststof
Rookgassysteem met systeemfornaat DN 300 zie prijslijst. Systeemfornaten ≥ DN 350 door installateur te plaatsen.

Basiselement schacht
(bestaande uit)

Steunprofiel

25

steunbochtstuk

Øa

50

50

A

Ø 10,5

20

c

Øb

d

400

10

50

e

Systeemformaat 125, 160 en 200

c
120
137
153
326

d
264
296
490
670

e
147
163
310
385

65

Maat [mm]
a
b
145
125
184
160
227
200
273
250

50

650

Systeemformaat
7 mm
125
160
200
250

50

A Systeemformaat 125, 160, 200 of 250

100

5818449

Systeemformaat 250

50
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Schachtafdekking
Bevestigingsmateriaal voor de bevestiging van de schachtafdekking
aan de afdekplaat is in de leveringsomvang inbegrepen.

Afstandhouder (3 stuks)

c

a

Øa

Øb

Systeemformaat 125, 160 en 200

□d
Systeemformaat 125, 160 en 200
Maat [mm]
a
126
161
202

b
185
228
260

c
257
258
261

d
350
350
280

a

Systeemformaat
7 mm
125
160
200

10

Ø 250
Systeemformaat 250

500

Systeemformaat
7 mm
125
160
200
250

Maat [mm]
a
402
402
734
751

500
Systeemformaat 250

Buis

Øb

500/1000/1880

A

Øc

a

Systeemformaat
7 mm
125
160
200
250

Maat [mm]
a
75
83
122
103

b
125
160
200
250

c
145
184
227
273

Buis, 2 m lang (2 stuks, vanaf 7 200 mm 1 stuk)
Buis, 2 m lang (1 stuk)
Buis, 1 m lang (1 stuk)
Buis, 0,5 m lang (1 stuk)
(De buizen kunnen worden ingekort.)

5818449

A Systeemformaat 125, 160, 200 of 250
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Enkelvoudig toezichtstuk (recht)
b

Øc

A

Ød

a

Systeemformaat
7 mm
125
160
200
250

Maat [mm]
a
75
83
122
103

b
205
225
300
600

c
125
160
200
250

d
145
184
227
273

A Systeemformaat 125, 160, 200 of 250

Enkelvoudig bochtstuk (87º)
Systeemformaat
7 mm
125
160
200
250

Maat [mm]
a
b
75
145
83
184
122
227
103
273

c
125
160
200
250

d
150
170
350
402

e
150
170
310
390

d

Øb

A

87

°

a

Øc
e

A Systeemformaat 125, 160, 200 of 250

Enkelvoudig bochtstuk (45º)

Ø

a

b

A

Systeemformaat
7 mm
125
160
200
250

Maat [mm]
a
75
83
122
103

b
145
184
227
273

c
125
160
200
250

45°

Øc
5818449
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Enkelvoudig bochtstuk (30º)

30°

23

7

a

16
7

A

192

b

353

d

A

Øc

30°

A Systeemformaat 125, 160
Systeemformaat
7 mm
125
160

Ø 200

Maat [mm]
a
89
101

b
89
97

c
125
160

d
63
63

10

A Systeemformaat 200

Enkelvoudig bochtstuk (15º)

A

b

344

d

15°

A

210

a

134

166

Øc

15

°

A Systeemformaat 125, 160

Ø 200

Maat [mm]
a
78
92

b
75
86

c
125
160

d
63
63

A Systeemformaat 200

5818449

Systeemformaat
7 mm
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160
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Ventilatieplaat
Systeemformaat
7 mm
125
160
200
250

a
30
40

30

a
300
300
300
400

7d
125
160
200
250

a

Ød

Maat [mm]

A
2,5
5

A Afstandhouder

Revisiebochtstuk (87°)
Ø

Maat [mm]
a
b
100
125
100
160
100
200
154
250

c
145
184
227
273

d
148
163
310
410

e
148
159
350
390

d

Øc

a

Systeemformaat
7 mm
125
160
200
250

Øb

e

A Systeemformaat 125, 160 of 200

Øa

Ketelaansluitstuk (moet worden meebesteld)

Ød

Ketelaansluitstuk
7 mm
125/125
160/160
200/160
200/200
250/200
250/250

Maat [mm]
a
125
160
200
200
250
250

b
—
—
150
—
150
180

c
275
263
270
270
310
310

d
145
184
184
227
227
273

b
c
A Meetopening
B Aansluitmogelijkheid voor rookgasveiligheidstemperatuurbegrenzer

5818449
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Øa

Øb

Reduceerdeel
Reduceerdeel
7 mm
125/100
160/125
200/160
250/200

Maat [mm]
a
100
125
160
200

b
125
160
200
250

c
170
205
270
310

c

Øb

Øa

Uitbreidingsstuk
Uitbreidingsstuk
7 mm
125/160
160/200
200/250

Maat [mm]
a
160
200
250

b
125
160
200

c
210
310
300

c

Regenkap dakdoorvoer
Øa

Regenkap
7 mm
160
200

Maat [mm]
a
310
410

b (klembereik)
170-180
225-235

25

115

Aanwijzing
Regenkap alleen voor toevoerleidingen gebruiken.

5818449
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Dakdoorvoer
Maat [mm]
a
160
200

b
180,4
230,4

c
1513
1500

d
859
834

e
132
128

d

Dakdoorvoer
7 mm
160
200

c

Øb

e

10

Øa

1195

775

Coaxiale dakdoorvoer

Ø 110

5818449
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Dakverlenging

500

455

Ø 179

Ø 110

10

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

B
A

A Universele dakpan
B Buisdoorvoer voor universele dakpan

Buisdoorvoer voor universele dakpan

0
50

25°

45°

172

5818449
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Kraag voor plat dak
Øa

B
C
D
E
C
F

c

A

Systeemformaat
7 mm
110
160
200

Maat [mm]
a
170
170
220

b
470
450
500

c
250
254
254

Øb

G
Dakopbouw volgens de richtlijn voor platte daken
Grindstorting
Isolatiebaan
Ventilatiebaan
Isolatie
isolatie
Plafond
Dakdoorvoer

5818449

10

A
B
C
D
E
F
G
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Rookgas-toevoerluchtsystemen (vervolg)
10.5 Aansluiting met rookgasleiding van kunststof (PPs) op een vochtongevoelige
schoorsteen (vochtongevoelige schoorsteen, onderdrukwerking)
B

C

10

Steekadapter firma Schiedel

E
D
of Plewa-adapter

VIESMANN

A

C

A Adapter
B Rookgas
C Achterventilatie

D Vochtongevoelige schoorsteen
E Toezichtopening

Aan vochtongevoelige schoorstenen mogen condensatieketels
Vitocrossal aangesloten worden, als door de schoorsteenfabrikant
het rekenkundig bewijs volgens EN 13384 wordt gevoerd.
Als verbindingsstuk moet een bouwtechnisch goedgekeurde, drukdichte en vochtongevoelige rookgasleiding worden gebruikt. Het
overgangsstuk van de rookgasleiding naar de vochtongevoelige
schoorsteen is bijv. bij de firma Plewa individueel op aanvraag of bij
de firma Schiedel onder de naam ”Schiedel Steck-Adapter” verkrijgbaar.

Adressen:
Plewa-Werke GmbH
54662 Speicher/Eifel

Schiedel GmbH & Co.
Hoofdzetel
Lerchenstraße 9
80995 München

5818449

Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26
30659 Hannover

Condenserende gasketel
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Rookgas-toevoerluchtsystemen (vervolg)
10.6 Rookgascollector van roestvast staal voor een installatie met twee ketels
Rookgascollector van roestvast staal voor een installatie met dubbele ketel Vitocrossal, type CI
Aansluiting op het rookgassysteem naar keuze voor uitgang links of rechts

C

B

10

A

A Ketelaansluitstuk met meetopeningen (leveringsomvang verwarmingsketel)
B Motorgestuurde rookgasklep
C Schuifelement

D
F

Øa

D
3°
E

G
C

H

L
d

b
B

A
B
C
D

A

Adapter 200 mm op 150 mm (verwarmingsketel 240 tot 320 kW)
Motorgestuurde rookgasklep
Schuifelement
T-aansluitstuk

Aanwijzing
■ Als een door de installateur te voorziene rookgasverzamelgeleiding gebruikt wordt, moet de rookgasklep uit het toebehoren worden meebesteld.
■ In de Viessmann rookgasverzamelgeleidingen voor installaties met
twee ketels is de rookgasklep inbegrepen.
60
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E
F
G
H
L

Schuifelement
Revisiedeksel
Rookgasbuis met condenswaterafvoer
Rookgassysteem
Condenswaterafvoer

Aanwijzing
Bij montage met rookgasklep moet de condenswaterafvoer actief in
de condenswaterzuivering worden geïntegreerd. Zo wordt een condenswaterverzameling naar de rookgasklep verhinderd.

Condenserende gasketel
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Rookgas-toevoerluchtsystemen (vervolg)
Maattabel
Verwarmingsketel
Nom. diameter
a
b
c*5
d

kW
mm
mm
mm
mm

240 tot 320
150/200
200
150
752 tot 958

400 tot 480
200/250
250
200
752 tot 1018

560 tot 640
200/300
300
200
752 tot 1018

mm

842 tot 912

715 tot 835

765 tot 845

De rookgasleiding dient dezelfde diameter als de rookgasverzamelleiding te hebben.

Lengte rookgasleiding voor maximale trek 70 Pa
Nominale warmtevermogen Rookgasleidingslengte max. 30 m
bij diameter:
2 x 120 kW
7 200 mm
2 x 160 kW
2 x 200 kW
7 250 mm
2 x 240 kW
2 x 280 kW
7 300 mm
2 x 318 kW

Voor installaties met twee ketels tot 622 kW met Vitocrossal, type CM2C

10

Aansluiting op het rookgassysteem naar keuze voor uitgang links of rechts

c

500

D

250

D

500

Øa

c
F
E

B

H
C

250

= 1250

250

C

180

G

B
A

Øb

d

A

f
e
Voorbeeld: uitgang rechts
A
B
C
D

Ketelaansluitstuk met meetopeningen en toezichtopening
Motorische rookgasklep
Schuifelement 250 mm
T-aansluitstuk

E
F
G
H

5818449

Aanwijzing
■ Als een rookgascollector gebruikt wordt, moet de rookgasklep uit
het toebehoren meebesteld worden.
■ In de Viessmann rookgascollectoren voor installaties met twee
ketels is de rookgasklep inbegrepen.
Maattabel
Nom. diameter
a
b
c
*5

mm

200

250

300

mm
mm
mm

200
160
350

250
200
400

300
200
400

Schuifelement 500 mm
Revisiedeksel
Rookgasbuis met condenswaterafvoer
Rookgassysteem

Nom. diameter
d
e
f
f max.

mm

200

250

300

mm
mm
mm
mm

279
333
820
1130

328
368
860
1220

328
368
860
1220

Verschuifbereik, bij gebruik als rookgasverzamelgeleiding voor 2 naast elkaar staande afzonderlijke ketels

Condenserende gasketel
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Rookgas-toevoerluchtsystemen (vervolg)
De rookgasleiding dient dezelfde diameter als de rookgasverzamelleiding te hebben.

Keuzetabel voor maximale toevoerdruk 70 Pa
Nominaal vermogen
Diameter van de actieve verticale
(kW)
rookgasleiding tot 30 m (in mm)
2x87, 2x115, 2x142
7 200
2x186, 2x246
7 250
2x311
7 300

Voor installaties met twee ketels tot 1240 kW met Vitocrossal, type CM2
Aansluiting op het rookgassysteem naar keuze voor uitgang links of rechts

430

500

D
430

500

D

250
Øa

G

3°

E

H

C

B

Ø 250

K

C

250

180 250

F

1540

10

B

A

740

A
c
b

Voorbeeld: uitgang rechts
A
B
C
D

Ketelaansluitstuk met meetopeningen en toezichtopening
Motorische rookgasklep
Schuifelement 250 mm
T-aansluitstuk

E
F
G
H
K

Aanwijzing
■ Als een rookgascollector gebruikt wordt, moet de rookgasklep uit
het toebehoren meebesteld worden.
■ In de Viessmann rookgascollectoren voor installaties met twee
ketels is de rookgasklep inbegrepen.

mm
7 mm
mm
mm
mm

300
300

350
350
1550
1680
703

400
400

Keuzetabel voor maximale toevoerdruk 70 Pa
Nominaal vermoDiameter van de actieve verticale rookgasgen (kW)
leiding tot 30 m (in mm)
2x400
7 300
2x500
7 350
2x620
7 400
De rookgasleiding dient dezelfde diameter als de rookgasverzamelleiding te hebben.

5818449

Maattabel
Nom. diameter
a
b
b max.
c

Schuifelement 500 mm
Lengte-element 500 mm
Revisiedeksel
Rookgasbuis met condensafvoer
Rookgassysteem
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Rookgas-toevoerluchtsystemen (vervolg)
Voor installaties met twee ketels tot 1260 kW met Vitocrossal, type CT3U
Aansluiting op het rookgassysteem naar keuze voor uitgang links of rechts

430

500

500

250

Øa

430

≤ 1250

250

10
≤ 420

Ø 250

180

250

3°

d
b

Voorbeeld: uitgang rechts
A
B
C
D

Ketelaansluitstuk met meetopeningen en toezichtopening
Motorische rookgasklep met elektrische aansluitkabels
Schuifelement 250 mm
T-aansluitstuk

E
F
G
H
K

Aanwijzing
■ Als een rookgascollector gebruikt wordt, moet de rookgasklep uit
het toebehoren meebesteld worden.
■ In de Viessmann rookgascollectoren voor installaties met twee
ketels is de rookgasklep inbegrepen.
Maattabel
Nom. diameter
a
b
bmax
d

Schuifelement 500 mm
Lengte-element 500 mm
Revisiedeksel
Rookgasbuis met condensafvoer
Rookgassysteem

De rookgasleiding dient dezelfde diameter als de rookgasverzamelleiding te hebben.
De ketelaansluitstomp moet door een bodemsteun vastgezet worden
en last- en momentvrij worden gehouden.
Aanwijzing
De gegevens hebben betrekking op open werking.

mm
7 mm
mm
mm
mm

300
300

350
350
1550
1680
703

400
400

Keuzetabel voor maximale pompdruk 70 Pa
Nominaal vermogen Diameter van de actieve verticale rook(kW)
gasleiding tot 30 m (in mm)
2x400
7 300
2x500
7 350
2x630
7 400

5818449

Aanwijzing
De ketelaansluiting moet door het gebruik van steunelementen
(vloer-, wand- en plafondsteunen) bij de montage van de rookgascollector door de installateur last- en momentvrij gehouden worden.
Toebehoren op aanvraag.
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Regelingen
11.1 Overzicht ketelcircuitregelingen en schakelkasten
Bij de leveringsomvang van de Viessmann verwarmingsketels hoort
een op de verwarmingsketel afgestemde ketelcircuitregeling. De
ketelcircuitregeling werd voor een energiebesparende en milieuvriendelijke werking ontwikkeld.
De temperatursensoren komen overeen met de karakteristiek van de
verwarmingsketels.
Toewijzing regelingen aan de verwarmingsketels
Vitotronic
100
Type
GC7B
CC1E
Verwarmingsketel
Vitocrossal, type CI
x
Vitocrossal, type CM2C
Vitocrossal, type CM2
x
Vitocrossal, type CT3U
x
Vitocrossal, type CT3B
x
Vitocrossal, type CRU
Vitocrossal, type CR3B
x

CC1I

Schakelkasten Vitocontrol met bijv. weersafhankelijke regeling
Vitotronic 200-H (type HK1B of HK3B) voor 1 of tot max. 3 verwarmingscircuits met mengklep kunnen voor Vitocrossal worden geleverd.
Bij de condensatieketels zijn de volgende regelingen beschikbaar.

GW7B

200
CO1E

300
CO1I

CM1E

CM1I

x

300-K
MW1B
x

x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x

x
x

11.2 Regelingen voor installaties met een ketel
Vitotronic 100, type CC1E
■ Met ketelbeschermfunctie naargelang keteluitvoering
■ Met energiecockpit, geïntegreerd diagnosesysteem en andere
functies
■ Communicatie mogelijk via LON-BUS (communicatiemodule LON
is toebehoren)
■ Externe integratie in gebouwgeleidingstechniek via Vitogate 300
mogelijk
■ Afstandscontrole/afstandsparametrering via Vitocom 300,
type LAN3 of Vitocom 100, type LAN1 mogelijk
■ Voor weersafhankelijke werking in combinatie met schakelkast
Vitocontrol en ingebouwde verwarmingscircuitregeling
Vitotronic 200-H.
■ Voor weersafhankelijke werking in combinatie met externe regeling

11

Opgezette ketelcircuitregeling:
■ Voor werking met constante ketelwatertemperatuur
■ Voor 2-trapse of modulerende brander
■ Kleur-touchdisplay voor weergave van volle tekst en grafieken
■ Met boilertemperatuurregeling
■ Regeling van een boilerlaadsysteem met mengklepgroep mogelijk
(alleen als alternatief voor de regeling van een constante retourtemperatuurverhoging met geregelde driewegmengklep)

Volgens energiebesparingsverordening moet een weers- of kamerafhankelijke regeling met tijdprogramma voor gereduceerde werking
worden nageschakeld.

Vitotronic 100, type CC1I

Geïntegreerde ketelcircuitregeling:
■ Voor werking met constante ketelwatertemperatuur
■ Voor modulerende brander
■ Kleur-touchdisplay voor weergave van volle tekst en grafieken
■ Met boilertemperatuurregeling
64
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Volgens energiebesparingsverordening moet een weers- of kamerafhankelijke regeling met tijdprogramma voor gereduceerde werking
worden nageschakeld.
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■ Regeling van een boilerlaadsysteem met menggroep mogelijk
■ Met energiecockpit, geïntegreerd diagnosesysteem en andere
functies
■ Communicatie mogelijk via LON-BUS (communicatiemodule LON
is toebehoren)
■ Voor weersafhankelijke werking in combinatie met schakelkast
Vitocontrol en ingebouwde verwarmingscircuitregeling
Vitotronic 200-H.
■ Voor weersafhankelijke werking in combinatie met externe regeling
■ Externe integratie in gebouwgeleidingstechniek via Vitogate 300
mogelijk
■ Afstandscontrole/afstandsparametrering via Vitocom 300,
type LAN3 of Vitocom 100, type LAN1 mogelijk

Regelingen (vervolg)
Vitotronic 200, type CO1E

BTS

■ Kleur-touchdisplay voor weergave van volle tekst en grafieken
■ Met boilertemperatuurregeling
■ Regeling van een boilerlaadsysteem met mengklepgroep mogelijk
(alleen als alternatief voor de regeling van een constante retourtemperatuurverhoging met geregelde driewegmengklep)
■ Met ketelbeschermfunctie naargelang keteluitvoering
■ Met energiecockpit, geïntegreerd diagnosesysteem en andere
functies
■ Communicatie mogelijk via LON-BUS (communicatiemodule LON
is toebehoren)
■ Externe integratie in gebouwgeleidingstechniek via Vitogate 300
mogelijk
■ Afstandscontrole/afstandsparametrering via Vitocom 300,
type LAN3 of Vitocom 100, type LAN1 mogelijk

Weersafhankelijke, opgezette ketelcircuitregeling:
■ Voor een verwarmingscircuit zonder mengklep en max. 2 verwarmingscircuits met mengklep (via LON kunnen nog 32 verwarmingscircuits Vitotronic 200-H worden aangesloten).
Benodigd toebehoren:
– Uitbreiding voor het 2e en 3e verwarmingscircuit
– Uitbreidingsset mengklep voor elk verwarmingscircuit met
mengklep
■ Voor 2-trapse of modulerende brander

Vitotronic 200, type CO1I

BTS

■ Kleur-touchdisplay voor weergave van volle tekst en grafieken
■ Met boilertemperatuurregeling
■ Regeling van een boilerlaadsysteem met menggroep mogelijk
■ Met energiecockpit, geïntegreerd diagnosesysteem en andere
functies
■ Communicatie mogelijk via LON-BUS (communicatiemodule LON
is toebehoren)
■ Externe integratie in gebouwgeleidingstechniek via Vitogate 300
mogelijk
■ Afstandscontrole/afstandsparametrering via Vitocom 300,
type LAN3 of Vitocom 100, type LAN1 mogelijk

Weersafhankelijke, geïntegreerde ketelcircuitregeling:
■ Voor een verwarmingscircuit zonder mengklep en max. 2 verwarmingscircuits met mengklep (via LON kunnen nog 32 verwarmingscircuits Vitotronic 200-H worden aangesloten).

5818449

Benodigd toebehoren:
– Uitbreiding voor het 2e en 3e verwarmingscircuit
– Uitbreidingsset mengklep voor elk verwarmingscircuit met
mengklep
■ Voor modulerende brander

Condenserende gasketel
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Regelingen (vervolg)
Vitotronic 100, type GC7B
Vitotronic 100, type GC7B
Ketelcircuitregeling:
■ voor verhoogde ketelwatertemperatuur
of
Voor weersafhankelijke werking in combinatie met externe regeling
■ Voor modulerende brander
■ Met boilertemperatuurregeling
■ Met geïntegreerd diagnosesysteem en andere functies
■ Communicatie mogelijk via LON-BUS (communicatiemodule LON
is toebehoren)
Volgens energiebesparingsverordening moet een weers- of kamerafhankelijke regeling met tijdprogramma voor gereduceerde werking
worden nageschakeld.

Vitotronic 200, type GW7B
Vitotronic 200, type GW7B
Weersafhankelijke ketelcircuitregeling:
■ Voor installaties met één ketel
■ Voor modulerende brander
■ Met bedieningseenheid en display voor weergave van volle tekst
en grafieken
■ Met boilertemperatuurregeling
■ Met geïntegreerd diagnosesysteem en andere functies
■ Communicatie mogelijk via LON-BUS (communicatiemodule LON
is toebehoren)

11

11.3 Regelingen voor installaties met meerdere ketels
Installatie met meerdere ketels met Vitotronic 100, type CC1E/
CC1I en Vitotronic 300, type CM1E/CM1I
Een verwarmingsketel van de installatie met meerdere ketels moet
met een Vitotronic 300, type CM1E/CM1I uitgerust zijn. Alle andere
verwarmingsketels van de installatie met meerdere ketels met een
Vitotronic 100, type CC1E/CC1I
In de Vitotronic 300 en Vitotronic 100 moet de communicatiemodule
LON worden ingebouwd. Bij Vitotronic 300 in de leveringsomvang,
bij Vitotronic 100 apart te bestellen.

Installatie met meerdere ketels met externe regeling
Bij installaties met meerdere ketels met externe regeling moet de
lastafhankelijke brander- en ketelschakeling alsook de boilertemperatuurregeling door de bovengeschikte (externe) regeling plaatsvinden.

Vitotronic 300, type CM1E en Vitotronic 100, type CC1E
Vitotronic 300, type CM1E
■ Weersafhankelijke, opgezette ketel- en verwarmingscircuitregeling
met cascadefunctie
■ Regeling van de ketelwatertemperatuur van een verwarmingsketel
in de installatie met meerdere ketels
■ Met ketelvolgordestrategie
■ Voor max. twee verwarmingscircuits met mengklep (via LON kunnen nog 32 verwarmingscircuitregelingen Vitotronic 200-H worden
aangesloten).
Voor elk verwarmingscircuit met mengklep is een uitbreidingsset
mengklep (toebehoren) vereist.
5818449

BTS
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Regelingen (vervolg)
■ Met boilertemperatuurregeling
of
Regeling van een boilerlaadsysteem met menggroep (alleen als
alternatief voor de regeling van een constante retourtemperatuurverhoging met geregelde driewegmengklep mogelijk)
■ Met energiecockpit, geïntegreerd diagnosesysteem en andere
functies
■ Kleur-touchdisplay voor weergave van volle tekst en grafieken
■ Communicerend via LON
■ Externe integratie in gebouwgeleidingstechniek via Vitogate 300
mogelijk
■ Afstandscontrole/afstandsparametrering via Vitocom 300,
type LAN3 of Vitocom 100, type LAN1 mogelijk

Vitotronic 100, type CC1E:
■ Opgezette ketelcircuitregeling voor elke bijkomende verwarmingsketel in de installatie met meerdere ketels
■ Voor 2-trapse of modulerende brander
■ Met ketelbeschermfuncties afhankelijk van installatie-uitvoering
■ Met energiecockpit, geïntegreerd diagnosesysteem en andere
functies
■ Kleur-touchdisplay voor weergave van volle tekst en grafieken
■ Communicatie mogelijk via LON-BUS (communicatiemodule LON
is toebehoren)
■ Externe integratie in gebouwgeleidingstechniek via Vitogate 300
mogelijk
■ Afstandscontrole/afstandsparametrering via Vitocom 300,
type LAN3 of Vitocom 100, type LAN1 mogelijk

Vitotronic 300, type CM1I en Vitotronic 100, type CC1I
■ Met energiecockpit, geïntegreerd diagnosesysteem en andere
functies
■ Kleur-touchdisplay voor weergave van volle tekst en grafieken
■ Communicerend via LON
■ Externe integratie in gebouwgeleidingstechniek via Vitogate 300
mogelijk
■ Afstandscontrole/afstandsparametrering via Vitocom 300,
type LAN3 of Vitocom 100, type LAN1 mogelijk

BTS

Vitotronic 300, type CM1I
■ Weersafhankelijke, geïntegreerde ketel- en verwarmingscircuitregeling met cascadefunctie
■ Regeling van de ketelwatertemperatuur van een verwarmingsketel
in de installatie met meerdere ketels
■ Met ketelvolgordestrategie
■ Voor max. twee verwarmingscircuits met mengklep (via LON kunnen nog 32 verwarmingscircuitregelingen Vitotronic 200-H worden
aangesloten).
Voor elk verwarmingscircuit met mengklep is een uitbreidingsset
mengklep (toebehoren) vereist.
■ Met boilertemperatuurregeling
of
Regeling van een boilerlaadsysteem met menggroep

Vitotronic 100, type CC1I:
■ Geïntegreerde ketelcircuitregeling voor elke bijkomende verwarmingsketel in de installatie met meerdere ketels
■ Voor modulerende brander
■ Met energiecockpit, geïntegreerd diagnosesysteem en andere
functies
■ Kleur-touchdisplay voor weergave van volle tekst en grafieken
■ Communicatie mogelijk via LON-BUS (communicatiemodule LON
is toebehoren)
■ Externe integratie in gebouwgeleidingstechniek via Vitogate 300
mogelijk
■ Afstandscontrole/afstandsparametrering via Vitocom 300,
type LAN3 of Vitocom 100, type LAN1 mogelijk

Installatie met meerdere ketels met Vitotronic 300 en Vitotronic 100, type GC7B
Voor een installatie met meerdere of dubbele ketels wordt een cascaderegeling Vitotronic 300-K, type MW1B en voor elke verwarmingsketel een regeling Vitotronic 100, type GC7B meegeleverd. In
de Vitotronic 100 moet de communicatiemodule LON worden ingebouwd. Zie prijslijst.
Vitotronic 300-K met Vitotronic 100, type GC7B, meerdere ketels

Vitotronic 300-K
M

M

A

B

B

B

5818449
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Vitotronic 300-K, type MW1B A:
■ Weersafhankelijke cascade- en verwarmingscircuitregeling
■ Voor installaties met meerdere ketels
■ Met ketelvolgordestrategie
■ Voor max. 2 verwarmingscircuits met mengklep (via LON kunnen
nog 32 verwarmingscircuitregelingen Vitotronic 200-H worden aangesloten).
Voor elk verwarmingscircuit met mengklep is een uitbreidingsset
noodzakelijk.
■ In combinatie met Vitotronic 100, type GC7B:
– Voor modulerende brander
– Met boilertemperatuurregeling
■ Met geïntegreerd diagnosesysteem en andere functies
■ Met bedieningseenheid en display voor weergave van volle tekst
en grafieken
■ Communicatie mogelijk via LON (communicatiemodule LON en
afsluitweerstanden worden meegeleverd)
Vitotronic 100, type GC7B B:
■ Ketelcircuitregeling
■ Voor modulerende brander
■ Met geïntegreerd diagnosesysteem en andere functies
■ Communicatie mogelijk via LON (communicatiemodule LON wordt
meegeleverd)

VIESMANN
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Regelingen (vervolg)
■ Voor max. twee verwarmingscircuits met mengklep (via LON kunnen nog 32 verwarmingscircuitregelingen Vitotronic 200-H worden
aangesloten).
Voor elk verwarmingscircuit met mengklep is een uitbreidingsset
noodzakelijk.
■ In combinatie met Vitotronic 100, type GC7B:
– Voor modulerende brander
– Met boilertemperatuurregeling
■ Met geïntegreerd diagnosesysteem en andere functies
■ Met bedieningseenheid en display voor weergave van volle tekst
en grafieken
■ Communicatie mogelijk via LON (communicatiemodule LON en
afsluitweerstanden worden meegeleverd)

Vitotronic 300-K met Vitotronic 100, type GC7B, dubbele ketel

Vitotronic 300-K
M

M

A

B

Vitotronic 100, type GC7B B:
■ Voor elke verwarmingsketel in de installatie met dubbele ketel met
Viessmann cascaderegeling Vitotronic 300-K
■ Voor modulerende brander
■ Met geïntegreerd diagnosesysteem en andere functies
■ Communicatie mogelijk via LON (communicatiemodule LON wordt
meegeleverd)

Vitotronic 300-K, type MW1B A:
■ Weersafhankelijke cascade- en verwarmingscircuitregeling
■ Voor installaties met dubbele ketel
■ Met ketelvolgordestrategie

11.4 Schakelpunten van de Vitotronic ketelcircuitregelingen CC1 en CO1
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
20 15 10
5
0
Buitentemperatuur in °C

Aanvoertemperatuur in °C

11

5

–10 15

20

A Instelmogelijkheden veiligheidstemperatuurbegrenzer van de
Vitotronic ketelcircuitregelingen (toestand bij levering 110 °C,
kan naar 100 of 95 °C omgesteld worden)
Bij Vitocrossal 200, type CM2 400 tot 620 kW vast op 110 °C
ingesteld.
B Instelmogelijkheden van de temperatuurregelaar (ketelwatertemperatuur) van de Vitotronic ketelcircuitregeling (toestand bij
aflevering 95 °C)
C Ingestelde stooklijn
D Ingestelde maximale ketelwatertemperatuur

11.5 Componenten in de toestand bij levering
Toewijzing aan de regelingstypes
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CC1E

100
CC1I

x

x

GC7B
x

CO1E

200
CO1I

x
x
x

x
x
x

GW7B
x
x

CM1E

300
CM1I

x
x
x

x
x
x

MW1B

x
x
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Vitotronic
Type
Componenten
Keteltemperatuursensor
Boilertemperatuursensor
Buitentemperatuursensor

Regelingen (vervolg)
Vitotronic
Type
Componenten
klemtemperatuursensor
(Beschrijving zie toebehoren)
Communicatiemodule
LON
(Beschrijving zie toebehoren)

CC1E

100
CC1I

GC7B

CO1E

200
CO1I

GW7B

x

CM1E

300
CM1I

x

x

x

x

x

x

MW1B

Bij Vitocrossal, type CM2
De keteltemperatuursensoren worden met de verwarmingsketel
meegeleverd en worden aan de branderautomaat aangesloten.

Keteltemperatuursensor
Technische gegevens
Kagellengte
Beschermingstype
Sensortype
Toegestane omgevingstemperatuur
– Bediening
– Opslag en transport

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

0 tot +130°C
−20 tot +70 °C
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Keteltemperatuursensor in combinatie met Vitocrossal type CRU en type CM2
Dubbele temperatuursensor voor de aansluiting aan de branderautomaat van de Vitocrossal type CRU en type CM2 400 tot 620 kW.

Technische gegevens
Kagellengte
Beschermingstype
Sensortype
Toegestane omgevingstemperatuur
– bij werking
– bij opslag en transport

2,2 m, stekkerklaar
IP20 conform EN 60529, te waarborgen
door opbouw/inbouw
Dubbele sensor Viessmann
NTC 10 kΩ/20 kΩ, bij 25 °C

0 tot +125 °C
−30 tot +70 °C

Boilertemperatuursensor
Technische gegevens
Kagellengte
Beschermingstype

5,8 m, stekkerklaar
IP32 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw.
Sensortype
Viessmann NTC 10 kΩ bij 25 °C
Toegestane omgevingstemperatuur
– Bediening
0 tot +90 °C
– Opslag en transport
–20 tot +70 °C

Buitentemperatuursensor
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.

5818449

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
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Regelingen (vervolg)
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Technische gegevens
Beschermingstype

41

Sensortype
Toegestane omgevingstemperatuur bij werking,
opslag en transport

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

−40 tot +70 °C
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11.6 Vitotronic 100, type CC1E
Technische informatie
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Basisapparaat:
■ Netschakelaar
■ TÜV-toets
■ Service-interface WiFi
■ Temperatuurregelaar
TR 1168
of
TR 1107
■ Veiligheidstemperatuurbegrenzer
VTB 1169
of
VTB 1154
■ Stekkeraansluitruimte:
– Aansluiting van externe apparaten via systeemstekker
– Aansluiting van draaistroomverbruikers via extra vermogensrelais
Bedieningsdeel
■ Eenvoudige bediening door:
– Kleur-touchdisplay met groot opschrift en contrastrijke weergave
– Relevante helpteksten
■ Menugeleiding door weergave van volle tekst en grafieken
■ Instellingen:
– Ketelwatertemperatuur
– Tapwatertemperatuur (alleen in installaties met één ketel)
– Werkingsprogramma
– Parameter
– Actorentest
– Testwerking

■ Weergaven:
– Ketelwatertemperatuur
– Tapwatertemperatuur (alleen in installaties met één ketel)
– Werkingsgegevens
– Diagnosegegevens
– Energiecockpit
– Onderhouds- en storingsmeldingen
■ Beschikbare talen:
– Deutsch
– Bulgaars
– Tsjechisch
– Deens
– Engels
– Spaans
– Ests
– Frans
– Kroatisch
– Italiaans
– Lets
– Litouws
– Hongaars
– Nederlands
– Pools
– Russisch
– Roemeens
– Sloveens
– Fins
– Zweeds
– Turks
– Slowaaks
– Oekraïens
– Portugees
Functies
■ Regeling van de ketelwatertemperatuur (= aanvoertemperatuur
installatie) op de ingestelde waarde
■ Elektronische maximumbegrenzing van de ketelwatertemperatuur
■ Pompblokkeerbeveiliging
■ Geïntegreerd diagnosesysteem
■ Rookgastemperatuurbewaking in combinatie met rookgastemperatuursensor
■ Onderhoudsindicator
■ Aansluiting externe storingsmeldinrichting mogelijk
■ Testmodus schoorsteenveger
■ Met ketelbeschermfunctie afhankelijk van ketel-/installatieuitvoering:
– Startschakeling Therm-Control
– Debietreductie van de nageschakelde verwarmingscircuits
– regeling van een bijmengpomp
– regeling van een constante retourtemperatuurverhoging met
geregelde driewegmengklep (alleen als alternatief voor de regeling van een boilerlaadsysteem met mengklepgroep)
■ Externe integratie in gebouwgeleidingstechniek via Vitogate 300
mogelijk
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Opbouw
De regeling bestaat uit een basistoestel, elektronische modules en
een bedieningsdeel.

Regelingen (vervolg)
■ Afstandscontrole/afstandsparametrering via Vitocom 300,
type LAN3 of Vitocom 100, type LAN1 mogelijk
■ Service, inbedrijfstelling en diagnose via WiFi-interface
Installaties met één ketel:
■ Adaptieve boilertemperatuurregeling met voorrangsschakeling
(CV-pomp uit)
■ Bijkomende functie voor de tapwateropwarming (kortstondig
opwarmen naar een hogere temperatuur)
■ Regeling van de tapwateropwarming met zonne-energie en verwarmingsondersteuning in combinatie met zonneregelingsmodule,
type SM1
■ Regeling van een boilerlaadsysteem met mengklepgroep (alleen
als alternatief voor de regeling van een constante retourtemperatuurverhoging met geregelde driewegmengklep)
■ Functies via externe contacten:
– Externe aanvraag met gewenste minimumketelwatertemperatuur
– Extern omschakelen van getrapte/modulerende brander
– Externe aanvraag 1e brandertrap
– Externe vraag 2e brandertrap
■ Bijkomende functies via uitbreiding EA1 (toebehoren):
– Externe vraag door instelling van een gewenste ketelwatertemperatuur of vermogensvrijgave via 0 tot 10 V-ingang
– 3 digitale ingangen voor de volgende functies:
Extern blokkeren
Extern blokkeren met storingsmeldingsingang
Storingsmeldingsingang
Externe vraag
■ Extra functies via uitbreiding AM1 (accessoires):
– aansturing van maximaal 2 circulatiepompen als de uitgang
sÖA1 aan de regeling reeds in gebruik is:
- circulatiepomp voor rookgas/water-warmtewisselaar
- circulatiepomp voor neutraliseringsinrichting
Circulatiepomp voor de boilerverwarming
Installatie met meerdere ketels (1 verwarmingsketel met
Vitotronic 300, type CM1E):
■ Functies via externe contacten:
– Extern blokkeren
– Extern verwarmingsketel in de ketelvolgorde als laatste bijschakelen
– Extern omschakelen van getrapte/modulerende brander
■ Extra functies via uitbreiding AM1 (accessoires):
– aansturing van maximaal 2 circulatiepompen als de uitgang
sÖA1 aan de regeling reeds in gebruik is:
- circulatiepomp voor rookgas/water-warmtewisselaar
- circulatiepomp voor neutraliseringsinrichting
Installaties met meerdere ketels met regeling van een andere fabrikant:
■ Functies via externe contacten:
– ketelvrijgave/smoorklepsturing
– externe vraag eerste brandertrap
– externe vraag tweede brandertrap
– Extern omschakelen van getrapte/modulerende brander
■ Bijkomende functies via uitbreiding EA1 (toebehoren):
– Externe vraag door instelling van een gewenste ketelwatertemperatuur of vermogensvrijgave en ketelvrijgave via 0 tot 10 Vingang
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Aanwijzing
Op elke Vitotronic 100 moet een uitbreiding EA1 worden aangesloten.

Regelkarakteristiek
■ Keteltemperatuurregeling bij werking met trapse brander via 2puntsregelaar met hysterese
■ Keteltemperatuurregeling bij werking met modulerende brander via
PI-regelaar
■ Bij toepassingen, die via de uitgang 52 worden aangestuurd:
voortdurend PI-gedrag met 3-punts-uitgang
Regelaarinstelbereiken
■ Temperatuurregelaar voor het begrenzen van de ketelwatertemperatuur:
95 °C, omstelbaar naar 100, 110 °C
■ Instelling van de veiligheidstemperatuurbegrenzer:
110 °C, omstelbaar op 100 °C
■ Maximumbegrenzing van de ketelwatertemperatuur:
Onderste schakelpunt afhankelijk van verwarmingsketel/codeerstekker
Bovenste schakelpunt afhankelijk van instelling van de temperatuurregelaar
■ Instelbereik van de gewenste drinkwatertemperatuur:
10 tot 60 °C, om te zetten op 10 tot 95 °C
Codeerstekker
Voor aanpassing aan de ketel meegeleverd (samen met de ketel).
Instelling van de werkingsprogramma's
Bij alle werkingsprogramma's is de vorstbescherming van de verwarmingsketel en de warmwaterboiler actief.
De volgende werkingsprogramma's kunnen worden ingesteld:
■ Installaties met één ketel:
– Verwarmen en warm water
– Alleen warm water
– Uitschakelmodus
■ Installaties met meerdere ketels:
– Verwarmen
– Uitschakelmodus
Zomerwerking (alleen in installaties met één ketel)
(”Alleen warm water”)
De brander wordt alleen ingeschakeld als de warmwaterboiler moet
worden verwarmd (geschakeld door de boilertemperatuurregeling).
De voor de betreffende ketel eventueel benodigde minimumketelwatertemperatuur wordt aangehouden.
Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale frequentie
Nominale stroom
Opgenomen vermogen
Beschermingsklasse
Beschermingstype

Werking
Toegestane omgevingstemperatuur
– Bediening

– Opslag en transport

230 V~
50 Hz
12 A~
16 W
I
IP20D conform EN 60529,
te waarborgen door opbouw/inbouw.
Type 1B conform
EN 60730-1
0 tot +40 °C
Gebruik in woon- en stookruimtes (normale omgevingsomstandigheden)
−20 tot +60 °C

■ Extra functies via uitbreiding AM1 (accessoires):
– aansturing van maximaal 2 circulatiepompen als de uitgang
sÖA1 aan de regeling reeds in gebruik is:
- circulatiepomp voor rookgas/water-warmtewisselaar
- circulatiepomp voor neutraliseringsinrichting
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Regelingen (vervolg)
Nominale belastbaarheid van de relaisuitgangen
Stekker Componenten
Nom. belastbaarheid
Een van de volgende circulatiesÖA1
pompen:
– primaire boilerlaadpomp voor boilerlaadsysteem
– - circulatiepomp voor rookgas/
water-warmtewisselaar
4(2) A, 230 V~
of
schakeluitgang voor de debietverlaging (Therm-Control)
Een van de volgende circulatiesA
pompen:
– Circulatiepomp voor de boilerverwarming
4(2) A, 230 V~
– Secundaire boilerlaadpomp voor
boilerlaadsysteem
Een van de volgende circulatiesL
pompen:
– Bijmengpomp
– Ketelcircuitpomp
4(2) A, 230 V~
– Ketelcircuitpomp met smoorklepfunctie.

Stekker

Componenten

fA
gÖ
gSA1

Brander 1e trap
Groepsalarmmeldingsinrichting
Een van de volgende functies:
– Motorsmoorklep
– Mengklep voor retourtemperatuurregeling
– Mengklep warmtewisselaarset
Een van de volgende functies:
– Brander 2e trap
– Brander modulerend

lÖ

Totaal

Nom. belastbaarheid
6(3) A, 230 V~
4(2) A, 230 V~

0,2 (0,1) A, 230 V~

1(0,5) A, 230 V~
0,2(0,1) A, 230 V~
Max. 12 A, 230 V~

Toestand bij levering
Communicatiemodule LON
Voor de communicatie met andere regelingen en met Vitogate of
Vitocom, is de communicatiemodule LON vereist toebehoren.

Verwarmingsinstallatie met warmwaterboiler
Alleen in combinatie met installaties met één ketel apart te bestellen:
■ Voor de boilertemperatuurregeling een boilertemperatuursensor en
een circulatiepomp met terugslagklep
of
■ Boilerlaadsysteem Vitotrans 222 met mengklepgroep en boilertemperatuursensor

11.7 Vitotronic 100, type CC1I
Technische informatie
Opbouw
De regeling bestaat uit een basistoestel, elektronische modules en
een bedieningsdeel.
Basisapparaat:
■ Netschakelaar
■ Service-interface WiFi
■ Stekkeraansluitruimte:
– Aansluiting van externe apparaten via systeemstekker
– Aansluiting van draaistroomverbruikers via extra vermogensrelais
■ Temperatuurregelaar/veiligheidstemperatuurbegrenzer, in de branderautomaat geïntegreerd:
EN 14597 en EN 60730-2-5

■ Instellingen:
– Ketelwatertemperatuur
– Tapwatertemperatuur (alleen in installaties met één ketel)
– Werkingsprogramma
– Parameter
– Actorentest
– Testwerking

Bedieningsdeel
■ Eenvoudige bediening door:
– Kleur-touchdisplay met groot opschrift en contrastrijke weergave
– Relevante helpteksten
■ Menugeleiding door weergave van volle tekst en grafieken
5818449
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■ Regeling
■ Keteltemperatuursensor
■ Apart verpakt:
Bedieningsdeel
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Regelingen (vervolg)
■ Weergaven:
– Ketelwatertemperatuur
– Tapwatertemperatuur (alleen in installaties met één ketel)
– Werkingsgegevens
– Diagnosegegevens
– Energiecockpit
– Onderhouds- en storingsmeldingen
■ Beschikbare talen:
– Deutsch
– Bulgaars
– Tsjechisch
– Deens
– Engels
– Spaans
– Ests
– Frans
– Kroatisch
– Italiaans
– Lets
– Litouws
– Hongaars
– Nederlands
– Pools
– Russisch
– Roemeens
– Sloveens
– Fins
– Zweeds
– Turks
– Slowaaks
– Oekraïens
– Portugees
Functies
■ Regeling van de ketelwatertemperatuur (= aanvoertemperatuur
installatie) op de ingestelde waarde
■ Pompblokkeerbeveiliging
■ Geïntegreerd diagnosesysteem
■ Onderhoudsindicator
■ Aansluiting externe storingsmeldinrichting mogelijk
■ Testmodus schoorsteenveger
■ Elektronische maximumbegrenzing van de ketelwatertemperatuur,
in de branderautomaat geïntegreerd
■ Rookgastemperatuurbewaking in combinatie met rookgastemperatuursensor, in de branderautomaat geïntegreerd
■ Externe integratie in gebouwgeleidingstechniek via Vitogate 300
mogelijk
■ Afstandscontrole/afstandsparametrering via Vitocom 300,
type LAN3 of Vitocom 100, type LAN1 mogelijk
■ Service, inbedrijfstelling en diagnose via WiFi-interface
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Installaties met één ketel:
■ Adaptieve boilertemperatuurregeling met voorrangsschakeling
(CV-pomp uit)
■ Bijkomende functie voor de tapwateropwarming (kortstondig
opwarmen naar een hogere temperatuur)
■ Regeling van de tapwateropwarming met zonne-energie en verwarmingsondersteuning in combinatie met zonneregelingsmodule,
type SM1
■ Regeling van een boilerlaadsysteem met menggroep
■ Functies via externe contacten:
– Externe aanvraag met gewenste minimumketelwatertemperatuur

Condenserende gasketel

■ Bijkomende functies via uitbreiding EA1 (toebehoren):
– Externe vraag door instelling van een gewenste ketelwatertemperatuur of vermogensvrijgave via 0 tot 10 V-ingang
– 3 digitale ingangen voor de volgende functies:
Extern blokkeren
Extern blokkeren met storingsmeldingsingang
Storingsmeldingsingang
Externe vraag
■ Extra functies via uitbreiding AM1 (accessoires):
Aansturing van de circulatiepomp voor neutraliseringsinrichting,
indien uitgang sÖA1 aan de regeling al bezet is.
Installatie met meerdere ketels (1 verwarmingsketel met
Vitotronic 300, type CM1I):
■ Functies via externe contacten:
– Extern blokkeren
– Extern verwarmingsketel in de ketelvolgorde als laatste bijschakelen
Installaties met meerdere ketels met regeling van een andere fabrikant:
■ Functies via externe contacten:
– ketelvrijgave/smoorklepsturing
■ Bijkomende functies via uitbreiding EA1 (toebehoren):
– Externe vraag door instelling van een gewenste ketelwatertemperatuur of vermogensvrijgave en ketelvrijgave via 0 tot 10 Vingang
Aanwijzing
Op elke Vitotronic 100 moet een uitbreiding EA1 worden aangesloten.
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■ Extra functies via uitbreiding AM1 (accessoires):
Aansturing van de circulatiepomp voor neutraliseringsinrichting,
indien uitgang sÖA1 aan de regeling al bezet is.
Regelkarakteristiek
■ Keteltemperatuurregeling bij werking met modulerende brander via
voortdurende PI-regelaar
■ Bij toepassingen, die via de uitgang 52 worden aangestuurd:
voortdurend PI-gedrag met 3-punts-uitgang
Regelaarinstelbereiken
■ Temperatuurregelaar voor het begrenzen van de ketelwatertemperatuur:
95 °C, omstelbaar naar 100, 110 °C
■ Instelling van de veiligheidstemperatuurbegrenzer:
110 °C, omstelbaar op 100 °C
■ Maximumbegrenzing van de ketelwatertemperatuur:
Onderste schakelpunt afhankelijk van verwarmingsketel/codeerstekker
Bovenste schakelpunt afhankelijk van instelling van de temperatuurregelaar
■ Instelbereik van de gewenste drinkwatertemperatuur:
10 tot 60 °C, om te zetten op 10 tot 95 °C
Codeerstekker
Voor aanpassing aan de verwarmingsketel (in de regeling ingebouwd).
Instelling van de werkingsprogramma's
Bij alle werkingsprogramma's is de vorstbescherming van de verwarmingsketel en de warmwaterboiler actief.
De volgende werkingsprogramma's kunnen worden ingesteld:
■ Installaties met één ketel:
– Verwarmen en warm water
– Alleen warm water
– Uitschakelmodus
■ Installaties met meerdere ketels:
– Verwarmen
– Uitschakelmodus
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Regelingen (vervolg)
Zomerwerking (alleen in installaties met één ketel)
(”Alleen warm water”)
De brander wordt alleen ingeschakeld als de warmwaterboiler moet
worden verwarmd (geschakeld door de boilertemperatuurregeling).
Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale frequentie
Nominale stroom
Opgenomen vermogen
Beschermingsklasse
Beschermingstype

Werking
Toegestane omgevingstemperatuur
– Bediening

– Opslag en transport

230 V~
50 Hz
12 A~
16 W
I
IP20D conform EN 60529,
te waarborgen door opbouw/inbouw.
Type 1B conform
EN 60730-1
0 tot +40 °C
Gebruik in woon- en stookruimtes (normale omgevingsomstandigheden)
−20 tot +60 °C

Nominale belastbaarheid van de relaisuitgangen
Stekker Componenten
Nom. belastbaarheid
primaire boilerlaadpomp voor boisÖA1
4(2) A, 230 V~
lerlaadsysteem
Een
van
de
volgende
circulatiesA
pompen:
– Circulatiepomp voor de boilerverwarming
4(2) A, 230 V~
– Secundaire boilerlaadpomp voor
boilerlaadsysteem
Een van de volgende circulatiesL
pompen:
– Ketelcircuitpomp
– Ketelcircuitpomp met smoorklep- 4(2) A, 230 V~
functie.
Brander modulerend
6(3) A, 230 V~
fA
Groepsalarmmeldingsinrichting
4(2) A, 230 V~
gÖ
Een van de volgende functies:
gSA1
– Motorsmoorklep
0,2 (0,1) A, 230 V~
– Mengklep warmtewisselaarset
Totaal
Max. 12 A, 230 V~

Toestand bij levering
Communicatiemodule LON
Voor de communicatie met andere regelingen en met Vitogate of
Vitocom, is de communicatiemodule LON vereist toebehoren.

Verwarmingsinstallatie met warmwaterboiler
Alleen in combinatie met installaties met één ketel apart te bestellen:
■ Voor de boilertemperatuurregeling een boilertemperatuursensor en
een circulatiepomp met terugslagklep
of
■ Boilerlaadsysteem Vitotrans 222 met mengklepgroep en boilertemperatuursensor

11.8 Vitotronic 100, type GC7B
Technische informatie
Opbouw
De regeling bestaat uit een basistoestel, elektronische modules en
een bedieningseenheid. Bij levering van de verwarmingsketel als
unit is de regeling in de verwarmingsketel ingebouwd en bekabeld.
De bedieningseenheid wordt apart verpakt geleverd en moet nog
worden opgestoken.
Basisapparaat:
■ Netschakelaar
■ Optolink Laptop-interface
■ Zekeringen
■ Bedrijfs- en storingsindicator
■ Stekkeraansluitruimte:
– Aansluiting van externe apparaten via systeemstekker
– Aansluiting van draaistroomverbruikers via extra vermogensrelais
– Temperatuurregelaar/veiligheidstemperatuurbegrenzer, in gasbranderautomaat geïntegreerd: EN 14597 en EN 60730-2-5
Bedieningseenheid
■ Eenvoudige bediening door display met groot lettertype en contrastrijke weergave
■ Menubediening met pictogrammen
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■ Bedieningstoetsen:
– Navigatie
– Bevestiging
– Instellingen/menu
■ Instellingen:
– Ketelwatertemperatuur
– Coderingen
– Actorentests
– Testwerking
Alleen in combinatie met installaties met één ketel:
– Tapwatertemperatuur
– Werkingsprogramma
■ Weergaven:
– Ketelwatertemperatuur
– Tapwatertemperatuur (alleen in installaties met één ketel)
– Bedrijfsgegevens
– Diagnosegegevens
– Onderhouds- en storingsmeldingen
Functies
■ Regeling van de ketelwatertemperatuur (= aanvoertemperatuur
installatie) op de ingestelde waarde
■ Elektronische maximumbegrenzing van de ketelwatertemperatuur
■ Pompblokkeerbeveiliging
■ Geïntegreerd diagnosesysteem
Condenserende gasketel
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■ Regeling in verwarmingsketel ingebouwd
■ Apart verpakt:
Bedieningsdeel

Regelingen (vervolg)
■ De rookgastemperatuur-dubbele sensor is ingebouwd en op de
gasbranderautomaat geschakeld. De rookgastemperatuur-dubbele
sensor controleert de temperatuur. Hij schakelt de verwarmingsketel bij overschrijden van de temperatuur uit en geeft een foutmelding.
■ Onderhoudsindicator
Installaties met één ketel:
■ Adaptieve boilertemperatuurregeling met voorrangsschakeling
(CV-pomp uit)
■ Bijkomende functie voor de tapwateropwarming (kortstondig
opwarmen naar een hogere temperatuur)
■ Regeling van de tapwateropwarming met zonne-energie en verwarmingsondersteuning in combinatie met zonneregelingsmodule,
type SM1
■ Functies via externe contacten:
– Externe aanvraag met gewenste minimumketelwatertemperatuur
– Extern omschakelen van getrapte/modulerende brander
■ Bijkomende functies via uitbreiding EA1 (toebehoren):
– Externe aanvraag door opgave van een gewenste ketelwatertemperatuur via 0 tot 10 V-ingang
– 3 digitale ingangen voor de volgende functies:
Extern blokkeren
Extern blokkeren met storingsmeldingsingang
Storingsmeldingsingang
■ Bijkomende functies via uitbreiding AM1 (toebehoren):
– aansturing van maximaal 2 circulatiepompen als de uitgang sÖ
aan de regeling reeds in gebruik is:
- circulatiepomp voor rookgas/water-warmtewisselaar
- circulatiepomp voor neutraliseringsinrichting
Installatie met meerdere ketels met cascaderegeling
Vitotronic 300-K:
■ Functies via externe contacten:
– Extern blokkeren
– Extern verwarmingsketel in de ketelvolgorde als laatste bijschakelen.
– Extern omschakelen van getrapte/modulerende brander
■ Bijkomende functies via uitbreiding AM1 (toebehoren):
– aansturing van maximaal 2 circulatiepompen als de uitgang sÖ
aan de regeling reeds in gebruik is:
- circulatiepomp voor neutraliseringsinrichting
Installaties met meerdere ketels met regeling van een andere fabrikant:
■ Functies via externe contacten:
– ketelvrijgave/smoorklepsturing
– Extern omschakelen van modulerende brander
■ Bijkomende functies via uitbreiding EA1 (toebehoren):
– externe vraag door instelling van een gewenste ketelwatertemperatuur en ketelvrijgave via 0 tot 10 V-ingang

Regelkarakteristiek
■ PI-gedrag met driepuntsuitgang bij modulerende branders, indien
aanwezig
■ Temperatuurmonitor 100 °C veiligheidstemperatuurbegrenzer 110
°C
■ Instelbereik van de gewenste drinkwatertemperatuur:
10 tot 60 °C, om te zetten op 10 tot 68 °C
Ketelcodeerstekker
Voor aanpassing aan de ketel meegeleverd (samen met de ketel).
Instelling van de werkingsprogramma's
Bij alle werkingsprogramma's is de vorstbescherming van de verwarmingsketel en de warmwaterboiler actief.
De volgende werkingsprogramma's kunnen worden ingesteld:
■ Installaties met één ketel:
– Verwarm. en warmwater
– Alleen warm water
– Uitschakelmodus
■ Installaties met meerdere ketels:
– Verwarmen
– Uitschakelmodus
Zomerwerking (alleen in installaties met één ketel)
(”Alleen warm water”)
De brander wordt alleen ingeschakeld als de warmwaterboiler moet
worden verwarmd (geschakeld door de boilertemperatuurregeling).
Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale frequentie
Nominale stroom
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad

Werking
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking

– Opslag en transport
Instelling elektronische thermostaat (verwarming)
Instelling elektronische veiligheidstemperatuurbegrenzer STB
Instelbereik van de tapwatertemperatuur

11
230 V~
50 Hz
6 A~
I
IP 20 D conform EN 60529 te
waarborgen door opbouw/
inbouw
Type 1B conform EN 60 730-1

0 tot +40 °C
Gebruik in woon- en stookruimtes (normale omgevingsomstandigheden)
−20 tot +65 °C
100 °C (verstellen niet mogelijk)
110 °C
10 tot 68 °C

Aanwijzing
Op elke Vitotronic 100 moet een uitbreiding EA1 worden aangesloten.
■ Bijkomende functies via uitbreiding AM1 (toebehoren):
– aansturing van maximaal 2 circulatiepompen als de uitgang sÖ
aan de regeling reeds in gebruik is:
- circulatiepomp voor neutraliseringsinrichting

5818449

Leveringstoestand
■ Regeling met bedieningseenheid
■ Keteltemperatuursensor
■ 1 zak met technische documentatie
■ Alleen in combinatie met dubbele ketel en installaties met meerdere ketels:
communicatiemodule LON en verbindingskabel (7 m lang) voor de
gegevensuitwisseling van de regelingen

Condenserende gasketel

Verwarmingsinstallatie met warmwaterboiler
Alleen in combinatie met installaties met één ketel apart bestellen:
boilertemperatuursensor en circulatiepomp met terugslagklep
Communicatie
Voor de communicatie met andere regelingen, bijv. met
Vitotronic 200-H, is de communicatiemodule LON (accessoires) vereist.
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Regelingen (vervolg)
11.9 Vitotronic 200, type CO1E
Technische informatie

Basisapparaat:
■ Netschakelaar
■ TÜV-toets
■ Service-interface WiFi
■ Temperatuurregelaar
TR 1168
of
TR 1107
■ Veiligheidstemperatuurbegrenzer
VTB 1169
of
VTB 1154
■ Stekkeraansluitruimte:
– Aansluiting van externe apparaten via systeemstekker
– Aansluiting van draaistroomverbruikers via extra vermogensrelais

11

Bedieningsdeel
■ Eenvoudige bediening door:
– Kleur-touchdisplay met groot opschrift en contrastrijke weergave
– Relevante helpteksten
■ Menugeleiding door weergave van volle tekst en grafieken
■ Instellingen:
– Gewenste kamertemperatuurwaarden
– Tapwatertemperatuur
– Werkingsprogramma
– Tijdprogramma's voor kamerverwarming, tapwaterverwarming
en circulatiepomp
– Spaarwerking
– Comfortwerking
– Vakantieprogramma
– Stooklijnen
– Parameter
– Actorentests
– Testwerking
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■ Weergaven:
– Ketelwatertemperatuur
– Tapwatertemperatuur
– Werkingsgegevens
– Diagnosegegevens
– Energiecockpit
– Onderhouds- en storingsmeldingen
■ Beschikbare talen:
– Deutsch
– Bulgaars
– Tsjechisch
– Deens
– Engels
– Spaans
– Ests
– Frans
– Kroatisch
– Italiaans
– Lets
– Litouws
– Hongaars
– Nederlands
– Pools
– Russisch
– Roemeens
– Sloveens
– Fins
– Zweeds
– Turks
– Slowaaks
– Oekraïens
– Portugees
Functies
■ Weersafhankelijke regeling van de ketelwatertemperatuur (= aanvoertemperatuur installatie) en de aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits met mengklep
■ Regeling van een verwarmingscircuit zonder mengklep en 2 verwarmingscircuits met mengklep
■ Elektronische begrenzing van de maximale en minimale toevoertemperatuur van het verwarmingscircuit met mengklep
■ Van de behoefte afhankelijke CV-pomp- en branderuitschakeling
(niet bij branders op verwarmingsketels met onderste begrenzing
van de ketelwatertemperatuur)
■ Instelling van een variabele stookgrens
■ Pompblokkeerbeveiliging
■ Geïntegreerd diagnosesysteem
■ Rookgastemperatuurbewaking in combinatie met rookgastemperatuursensor
■ Onderhoudsindicator
■ Testmodus schoorsteenveger
■ Adaptieve boilertemperatuurregeling met voorrangsschakeling
(CV-pomp uit)
■ Bijkomende functie voor de tapwateropwarming (kortstondig
opwarmen naar een hogere temperatuur)
■ Regeling van de tapwateropwarming met zonne-energie en verwarmingsondersteuning alsook grafische weergave van de zonneenergieopbrengst in combinatie met zonneregelingsmodule,
type SM1
■ Regeling van een boilerlaadsysteem met mengklepgroep (alleen
als alternatief voor de regeling van een constante retourtemperatuurverhoging met geregelde driewegmengklep)
■ Aansluiting externe storingsmeldinrichting mogelijk
■ Programma estrikdroging voor de verwarmingscircuits met mengklep

Condenserende gasketel
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Opbouw
De regeling bestaat uit een basistoestel, elektronische modules en
een bedieningsdeel.

Regelingen (vervolg)
■ Met ketelbeschermfunctie afhankelijk van de keteluitvoering:
– Startschakeling Therm-Control
– Debietreductie van de nageschakelde verwarmingscircuits
– regeling van een bijmengpomp
– regeling van een constante retourtemperatuurverhoging met
geregelde driewegmengklep (alleen als alternatief voor de regeling van een boilerlaadsysteem met mengklepgroep)
■ Externe integratie in gebouwgeleidingstechniek via Vitogate 300
mogelijk
■ Afstandscontrole/afstandsparametrering via Vitocom 300,
type LAN3 of Vitocom 100, type LAN1 mogelijk
■ Service, inbedrijfstelling en diagnose via WiFi-interface
■ Functies via externe contacten:
– Externe omschakeling werkingsprogramma
– Extern blokkeren
– Extern Mengklep DICHT/Mengklep OPEN
– Externe aanvraag met gewenste minimumketelwatertemperatuur
– Extern omschakelen van getrapte/modulerende brander
■ Bijkomende functies via uitbreiding EA1 (toebehoren):
– Externe vraag door instelling van een gewenste ketelwatertemperatuur of vermogensvrijgave via 0 tot 10 V-ingang
– Aansturing van een toevoerpomp naar een substation in combinatie met een Vitotronic 200-H
of
signalering van de gereduceerde werking (reductie van het toerental van de CV-pomp) via potentiaalvrije uitgang
– 3 digitale ingangen voor de volgende functies:
Extern blokkeren met storingsmeldingsingang
Storingsmeldingsingang
Kortstondige werking van de circulatiepomp
Externe vraag
■ Extra functies via uitbreiding AM1 (accessoires):
– aansturing van maximaal 2 circulatiepompen als de uitgang
sÖA1 aan de regeling reeds in gebruik is:
- circulatiepomp voor rookgas/water-warmtewisselaar
- circulatiepomp voor neutraliseringsinrichting
CV-pomp
Circulatiepomp voor de boilerverwarming
Circulatiepomp
Er wordt voldaan aan de vereisten van EN 12831 voor de berekening van de stooklast. Voor vermindering van het opwarmvermogen
wordt bij lage buitentemperaturen de gereduceerde kamertemperatuur verhoogd. Om de opwarmtijd na een verlagingperiode te verminderen, wordt gedurende een bepaalde tijd de aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits met mengklep verhoogd.
Volgens de verordening voor energiebesparing moet de temperatuurregeling plaatsvinden per kamer, bijv. door thermostaatkleppen.

5818449

Regelkarakteristiek
■ Keteltemperatuurregeling bij werking met trapse brander via 2puntsregelaar met hysterese
■ Keteltemperatuurregeling bij werking met modulerende brander via
PI-regelaar
■ Bij toepassingen, die via de uitgang 52 worden aangestuurd:
voortdurend PI-gedrag met 3-punts-uitgang
Regelaarinstelbereiken
■ Temperatuurregelaar voor het begrenzen van de ketelwatertemperatuur:
95 °C, omstelbaar naar 100, 110 °C
■ Instelling van de veiligheidstemperatuurbegrenzer:
110 °C, omstelbaar op 100 °C
■ Maximumbegrenzing van de ketelwatertemperatuur:
Onderste schakelpunt afhankelijk van verwarmingsketel/codeerstekker
Bovenste schakelpunt afhankelijk van instelling van de temperatuurregelaar
■ Instelbereik van de gewenste drinkwatertemperatuur:
10 tot 60 °C, om te zetten op 10 tot 95 °C

Condenserende gasketel

■ Instelgebied van de stooklijn:
– Inclinatie: 0,2 tot 3,5
– Niveau: −13 tot 40 K
– Maximale begrenzing van de aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits met mengklep: 10 tot 127 °C
– Minimale begrenzing van de aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits met mengklep: 1 tot 127 °C
■ Verschiltemperatuur voor de verwarmingscircuits met mengklep: 0
tot 40 K
Codeerstekker
Voor aanpassing aan de ketel meegeleverd (samen met de ketel).
Tijdprogramma
■ Dag- en weekprogramma, vakantieprogramma
■ Automatische omschakeling zomer-/wintertijd
■ Automatische functie voor tapwaterverwarming en circulatiepomp
■ Fabrieksvoorinstelling van standaard periodes voor de kamerverwarming, de tapwateropwarming en de circulatiepomp
■ Datum en tijd moeten worden ingesteld.
■ Perioden individueel programmeerbaar, max. 4 periodes per dag
Kortste schakelinterval: 10 min
Gangreserve: 14 dagen
Instelling van de werkingsprogramma's
Voor alle werkingsprogramma's is de vorstbescherming (zie vorstbeschermingsfunctie) van de verwarmingsinstallatie actief.
De volgende werkingsprogramma's kunnen worden ingesteld:
■ Verwarmen en warm water
■ Alleen warm water
■ Uitschakelmodus
Externe omschakeling van het werkingsprogramma is mogelijk.
Vorstbeschermingsfunctie
■ De vorstbeschermingsfunctie wordt ingeschakeld als de buitentemperatuur tot onder ca. +1 °C daalt, d.w.z. de CV-pompen worden ingeschakeld en het ketelwater wordt op de minimumtemperatuur gehouden (zie hoofdstuk ”Werkingsvoorwaarden met
Vitotronic ketelcircuitregelingen”).
■ ”Uitschakelwerking”:
Bij een hogere buitentemperatuur dan circa +3 °C wordt de vorstbeschermingsfunctie uitgeschakeld, d.w.z. dat de CV-pompen en
brander worden uitgeschakeld.
■ ”Verwarmen en warm water”
De vorstbeschermingsfunctie wordt uitgeschakeld bij een hogere
buitentemperatuur dan circa +3 °C . D.w.z. de verwarmingscircuitpompen worden uitgeschakeld en de voor de betreffende verwarmingsketel evt. vereiste onderste ketelwatertemperatuur wordt
gehouden (zie hoofdstuk ”Werkingsvoorwaarden met Vitotronicketelcircuitregelingen”).
Zomerbedrijf
(”Alleen warm water”)
De brander wordt alleen ingeschakeld als de warmwaterboiler moet
worden verwarmd (geschakeld door de boilertemperatuurregeling).
De voor de betreffende ketel eventueel benodigde minimumketelwatertemperatuur wordt aangehouden.
Instelling van de stooklijn (inclinatie en niveau)
De Vitotronic regelt de ketelwatertemperatuur (= aanvoertemperatuur installatie) en de aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits met mengklep weersafhankelijk. Daarbij wordt de ketelwatertemperatuur automatisch 0 tot 40 K hoger geregeld dan de hoogste
actueel benodigde gewenste aanvoertemperatuur (toestand bij levering 8 K).
Welke aanvoertemperatuur benodigd is om een bepaalde kamertemperatuur te bereiken, is afhankelijk van de verwarmingsinstallatie
en de isolatie van het te verwarmen gebouw.
Met de instelling van de stooklijn worden de ketelwatertemperatuur
en de aanvoertemperatuur aan deze omstandigheden aangepast.
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Regelingen (vervolg)
De ketelwatertemperatuur wordt door de temperatuurregelaar en de
elektronische maximumbegrenzing naar boven begrensd.

1,4
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0,4

30

0,2

Technische gegevens

– Opslag en transport

sK
sL

0,8

50

Werking
Toegestane omgevingstemperatuur
– Bediening

CV-pomp

1,0

60

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

230 V~
50 Hz
12 A~
16 W
I
IP20D conform EN 60529, te waarborgen
door opbouw/inbouw.
Type 1B conform EN 60730-1

fA
gÖ
gSA1

gS
M2/M3
lÖ

Nom. belastbaarheid
4(2) A, 230 V~

Een van de volgende circulatiepompen:
– Circulatiepomp voor de boilerverwarming
– Secundaire boilerlaadpomp voor
boilerlaadsysteem
Circulatiepomp
Een van de volgende circulatiepompen:
– Bijmengpomp
– Ketelcircuitpomp
– Ketelcircuitpomp met smoorklepfunctie.
Brander 1e trap
Groepsalarmmeldingsinrichting
Een van de volgende functies:
– Mengklep voor retourtemperatuurregeling
– Mengklep warmtewisselaarset
Mengklepmotor uitbreidingsset
mengklep
Een van de volgende functies:
– Brander 2e trap
– Brander modulerend

Totaal

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

4(2) A, 230 V~
6(3) A, 230 V~
4(2) A, 230 V~

0,2 (0,1) A, 230 V~
0,2 (0,1) A, 230 V~
1(0,5) A, 230 V~
0,2(0,1) A, 230 V~
Max. 12 A, 230 V~

Netaansluiting circulatiepomp
Circulatiepompen met eigen interne regeling moeten via een aparte
netaansluiting worden aangesloten. De netaansluiting via de
Vitotronic-regeling of het Vitotronic toebehoren is niet toegestaan.

0 tot +40 °C
Gebruik in woon- en stookruimtes (normale
omgevingsomstandigheden)
−20 tot +60 °C

Nominale belastbaarheid van de relaisuitgangen
Stekker Componenten
Nom. belastbaarheid
Een van de volgende circulatiesÖA1
pompen:
– CV-pomp voor verwarmingscircuit 1 zonder mengklep
– primaire boilerlaadpomp voor boilerlaadsysteem
– - circulatiepomp voor rookgas/
4(2) A, 230 V~
water-warmtewisselaar
of
schakeluitgang voor de debietverlaging (Therm-Control)

Toestand bij levering
■ Regeling
■ Buitentemperatuursensor
■ Keteltemperatuursensor
■ Apart verpakt:
Boilertemperatuursensor
Bedieningsdeel
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Verwarmingsinstallatie met warmwaterboiler
Apart te bestellen:
■ Voor de boilertemperatuurregeling de circulatiepomp met terugslagklep
of
■ Boilerlaadsysteem Vitotrans 222 met menggroep

Condenserende gasketel
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sÖ
M2/M3
sA

1,6

90

Nominale spanning
Nominale frequentie
Nominale stroom
Opgenomen vermogen
Beschermingsklasse
Beschermingstype

Componenten

1,8

100
Ketelwater- resp.
aanvoertemperatuur in °C

2,0

110

2,2

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

inclinatie

Stekker

Regelingen (vervolg)
Verwarmingsinstallatie met verwarmingscircuit met mengklep
Benodigd toebehoren:
■ Uitbreiding voor het 2e en 3e verwarmingscircuit
■ Uitbreidingsset mengklep voor elk verwarmingscircuit met mengklep

Communicatiemodule LON
Voor de communicatie met andere regelingen en met Vitogate of
Vitocom, is de communicatiemodule LON vereist toebehoren.

11.10 Vitotronic 200, type CO1I
Technische informatie
Opbouw
De regeling bestaat uit een basistoestel, elektronische modules en
een bedieningsdeel.
Basisapparaat:
■ Netschakelaar
■ Service-interface WiFi
■ Stekkeraansluitruimte:
– Aansluiting van externe apparaten via systeemstekker
– Aansluiting van draaistroomverbruikers via extra vermogensrelais
■ Temperatuurregelaar/veiligheidstemperatuurbegrenzer, in de branderautomaat geïntegreerd:
EN 14597 en EN 60730-2-5
Bedieningsdeel
■ Eenvoudige bediening door:
– Kleur-touchdisplay met groot opschrift en contrastrijke weergave
– Relevante helpteksten
■ Menugeleiding door weergave van volle tekst en grafieken
■ Instellingen:
– Gewenste kamertemperatuurwaarden
– Tapwatertemperatuur
– Werkingsprogramma
– Tijdprogramma's voor kamerverwarming, tapwaterverwarming
en circulatiepomp
– Spaarwerking
– Comfortwerking
– Vakantieprogramma
– Stooklijnen
– Parameter
– Actorentests
– Testwerking

■ Weergaven:
– Ketelwatertemperatuur
– Tapwatertemperatuur
– Werkingsgegevens
– Diagnosegegevens
– Energiecockpit
– Onderhouds- en storingsmeldingen
■ Beschikbare talen:
– Deutsch
– Bulgaars
– Tsjechisch
– Deens
– Engels
– Spaans
– Ests
– Frans
– Kroatisch
– Italiaans
– Lets
– Litouws
– Hongaars
– Nederlands
– Pools
– Russisch
– Roemeens
– Sloveens
– Fins
– Zweeds
– Turks
– Slowaaks
– Oekraïens
– Portugees
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Functies
■ Weersafhankelijke regeling van de ketelwatertemperatuur (= aanvoertemperatuur installatie) en de aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits met mengklep
■ Regeling van een verwarmingscircuit zonder mengklep en 2 verwarmingscircuits met mengklep
■ Elektronische begrenzing van de maximale en minimale toevoertemperatuur van het verwarmingscircuit met mengklep
■ Uitschakeling van CV-pomp en brander naar behoefte
■ Instelling van een variabele stookgrens
■ Pompblokkeerbeveiliging
■ Geïntegreerd diagnosesysteem
■ Rookgastemperatuurbewaking in combinatie met rookgastemperatuursensor, in de branderautomaat geïntegreerd
■ Onderhoudsindicator
■ Testmodus schoorsteenveger
■ Adaptieve boilertemperatuurregeling met voorrangsschakeling
(CV-pomp uit, mengklep dicht)
■ Bijkomende functie voor de tapwateropwarming (kortstondig
opwarmen naar een hogere temperatuur)
■ Regeling van de tapwateropwarming met zonne-energie en verwarmingsondersteuning alsook grafische weergave van de zonneenergieopbrengst in combinatie met zonneregelingsmodule,
type SM1
■ Regeling van een boilerlaadsysteem met menggroep
■ Aansluiting externe storingsmeldinrichting mogelijk
Condenserende gasketel
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Regelingen (vervolg)

Er wordt voldaan aan de vereisten van EN 12831 voor de berekening van de stooklast. Voor vermindering van het opwarmvermogen
wordt bij lage buitentemperaturen de gereduceerde kamertemperatuur verhoogd. Om de opwarmtijd na een verlagingperiode te verminderen, wordt gedurende een bepaalde tijd de aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits met mengklep verhoogd.
Volgens de verordening voor energiebesparing moet de temperatuurregeling plaatsvinden per kamer, bijv. door thermostaatkleppen.
Regelkarakteristiek
■ Keteltemperatuurregeling bij werking met modulerende brander via
voortdurende PI-regelaar
■ Bij toepassingen, die via de uitgang 52 worden aangestuurd:
voortdurend PI-gedrag met 3-punts-uitgang
Regelaarinstelbereiken
■ Temperatuurregelaar voor het begrenzen van de ketelwatertemperatuur:
95 °C, omstelbaar naar 100, 110 °C
■ Instelling van de veiligheidstemperatuurbegrenzer:
110 °C, omstelbaar op 100 °C
■ Maximumbegrenzing van de ketelwatertemperatuur:
Onderste schakelpunt afhankelijk van verwarmingsketel/codeerstekker
Bovenste schakelpunt afhankelijk van instelling van de temperatuurregelaar
■ Instelbereik van de gewenste drinkwatertemperatuur:
10 tot 60 °C, om te zetten op 10 tot 95 °C

■ Instelgebied van de stooklijn:
– Inclinatie: 0,2 tot 3,5
– Niveau: −13 tot 40 K
– Maximale begrenzing van de aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits met mengklep: 10 tot 127 °C
– Minimale begrenzing van de aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits met mengklep: 1 tot 127 °C
■ Verschiltemperatuur voor de verwarmingscircuits met mengklep: 0
tot 40 K
Codeerstekker
Voor aanpassing aan de ketel meegeleverd (samen met de ketel).
Tijdprogramma
■ Dag- en weekprogramma, vakantieprogramma
■ Automatische omschakeling zomer-/wintertijd
■ Automatische functie voor tapwaterverwarming en circulatiepomp
■ Fabrieksvoorinstelling standaard periodes voor de kamerverwarming, de tapwateropwarming en de circulatiepomp
■ Datum en tijd moeten worden ingesteld.
■ Perioden individueel programmeerbaar, max. 4 periodes per dag
Kortste schakelinterval: 10 min
Gangreserve: 14 dagen
Instelling van de werkingsprogramma's
Voor alle werkingsprogramma's is de vorstbescherming (zie vorstbeschermingsfunctie) van de verwarmingsinstallatie actief.
De volgende werkingsprogramma's kunnen worden ingesteld:
■ Verwarmen en warm water
■ Alleen warm water
■ Uitschakelmodus
Externe omschakeling werkingsprogramma mogelijk, voor alle verwarmingscircuits gemeenschappelijk of afzonderlijk.
Vorstbeschermingsfunctie
■ De vorstbeschermingsfunctie wordt ingeschakeld als de buitentemperatuur daalt onder circa +1 °C ; d.w.z. dat de CV-pompen
worden ingeschakeld en de aanvoertemperatuur op minimaal
10 °C wordt gehouden.
■ Bij een hogere buitentemperatuur dan ca. +3 °C wordt de vorstbeschermingsfunctie uitgeschakeld, d.w.z. de CV-pompen worden
uitgeschakeld.
Zomerbedrijf
(”Alleen warm water”)
De brander wordt alleen ingeschakeld als de warmwaterboiler moet
worden verwarmd (geschakeld door de boilertemperatuurregeling).
De voor de betreffende ketel eventueel benodigde minimumketelwatertemperatuur wordt aangehouden.
Instelling van de stooklijn (inclinatie en niveau)
De Vitotronic regelt de ketelwatertemperatuur (= aanvoertemperatuur installatie) en de aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits met mengklep weersafhankelijk. Daarbij wordt de ketelwatertemperatuur automatisch 0 tot 40 K hoger geregeld dan de hoogste
actueel benodigde gewenste aanvoertemperatuur (toestand bij levering 8 K).
Welke aanvoertemperatuur benodigd is om een bepaalde kamertemperatuur te bereiken, is afhankelijk van de verwarmingsinstallatie
en de isolatie van het te verwarmen gebouw.
Met de instelling van de stooklijn worden de ketelwatertemperatuur
en de aanvoertemperatuur aan deze omstandigheden aangepast.
De ketelwatertemperatuur wordt door de temperatuurregelaar en de
elektronische maximumbegrenzing naar boven begrensd.
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■ Programma estrikdroging voor de verwarmingscircuits met mengklep
■ Externe integratie in gebouwgeleidingstechniek via Vitogate 300
mogelijk
■ Afstandscontrole/afstandsparametrering via Vitocom 300,
type LAN3 of Vitocom 100, type LAN1 mogelijk
■ Service, inbedrijfstelling en diagnose via WiFi-interface
■ Functies via externe contacten:
– Externe omschakeling werkingsprogramma
– Extern blokkeren
– Extern Mengklep DICHT/Mengklep OPEN
– Externe aanvraag met gewenste minimumketelwatertemperatuur
■ Bijkomende functies via uitbreiding EA1 (toebehoren):
– Externe vraag door instelling van een gewenste ketelwatertemperatuur of vermogensvrijgave via 0 tot 10 V-ingang
– Aansturing van een toevoerpomp naar een substation in combinatie met een Vitotronic 200-H
of
signalering van de gereduceerde werking (reductie van het toerental van de CV-pomp) via potentiaalvrije uitgang
– 3 digitale ingangen voor de volgende functies:
Externe omschakeling van het werkingsprogramma voor de verwarmingscircuits 1 tot 3
Extern blokkeren met storingsmeldingsingang
Storingsmeldingsingang
Kortstondige werking van de circulatiepomp
Externe vraag
■ Extra functies via uitbreiding AM1 (accessoires):
– aansturing van maximaal 2 circulatiepompen als de uitgang
sÖA1 aan de regeling reeds in gebruik is:
- circulatiepomp voor neutraliseringsinrichting
CV-pomp
Circulatiepomp voor de boilerverwarming
Circulatiepomp

80

VIESMANN

Condenserende gasketel

Regelingen (vervolg)

1,8

100
Ketelwater- resp.
aanvoertemperatuur in °C

2,0

110

2,2
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3,2
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inclinatie

CV-pomp
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Technische gegevens

– Opslag en transport

sÖ
M2/M3
sA

1,4

80

Werking
Toegestane omgevingstemperatuur
– Bediening

Componenten

1,6

90

Nominale spanning
Nominale frequentie
Nominale stroom
Opgenomen vermogen
Beschermingsklasse
Beschermingstype

Stekker

230 V~
50 Hz
12 A~
16 W
I
IP20D conform EN 60529, te waarborgen
door opbouw/inbouw.
Type 1B conform EN 60730-1

fA
gÖ
gSA1

gS
M2/M3
Totaal

Nom. belastbaarheid
4(2) A, 230 V~

Een van de volgende circulatiepompen:
– Circulatiepomp voor de boilerverwarming
– Secundaire boilerlaadpomp voor
boilerlaadsysteem
Circulatiepomp
Een van de volgende circulatiepompen:
– Bijmengpomp
– Ketelcircuitpomp
– Ketelcircuitpomp met smoorklepfunctie.
Brander modulerend
Groepsalarmmeldingsinrichting
Een van de volgende functies:
– Mengklep voor retourtemperatuurregeling
– Mengklep warmtewisselaarset
Mengklepmotor uitbreidingsset
mengklep

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

4(2) A, 230 V~
6(3) A, 230 V~
4(2) A, 230 V~

0,2 (0,1) A, 230 V~
0,2 (0,1) A, 230 V~
Max. 12 A, 230 V~

Netaansluiting circulatiepomp
Circulatiepompen met eigen interne regeling moeten via een aparte
netaansluiting worden aangesloten. De netaansluiting via de
Vitotronic-regeling of het Vitotronic toebehoren is niet toegestaan.

0 tot +40 °C
Gebruik in woon- en stookruimtes (normale
omgevingsomstandigheden)
−20 tot +60 °C

Nominale belastbaarheid van de relaisuitgangen
Stekker Componenten
Nom. belastbaarheid
Een van de volgende circulatiesÖA1
pompen:
– CV-pomp voor verwarmingscircuit 1 zonder mengklep
– primaire boilerlaadpomp voor boilerlaadsysteem
– - circulatiepomp voor rookgas/
4(2) A, 230 V~
water-warmtewisselaar
of
schakeluitgang voor de debietverlaging (Therm-Control)

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

5818449

■ Regeling in verwarmingsketel ingebouwd
■ Buitentemperatuursensor
■ Apart verpakt:
Boilertemperatuursensor
Bedieningsdeel

Condenserende gasketel
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Regelingen (vervolg)
Verwarmingsinstallatie met verwarmingscircuit met mengklep
Benodigd toebehoren:
■ Uitbreiding voor het 2e en 3e verwarmingscircuit
■ Uitbreidingsset mengklep voor elk verwarmingscircuit met mengklep

Communicatiemodule LON
Voor de communicatie met andere regelingen en met Vitogate of
Vitocom, is de communicatiemodule LON vereist toebehoren.

11.11 Vitotronic 200, type GW7B
Technische informatie
Opbouw
De regeling bestaat uit een basistoestel, elektronische modules en
een bedieningseenheid.
Bij levering van de verwarmingsketel als unit is de regeling in de
Vitocrossal voorgemonteerd en bekabeld.

Bedieningseenheid
■ Eenvoudige bediening:
– Grafisch display en weergave in volle tekst
– Grote letters en contrastrijke zwart-witweergave
– Relevante helpteksten
■ Bedieningstoetsen:
– Navigatie
– Bevestiging
– Hulp en extra informatie
– Menu
■ Instellingen:
– gewenste kamertemperaturen
– Tapwatertemperatuur
– Werkingsprogramma
– Tijdprogramma's voor kamerverwarming, tapwaterverwarming
en circulatiepomp
– Spaarwerking
– Partymodus
– Vakantieprogramma
– Stooklijnen
– Coderingen
– Actorentests

Functies
■ Weersafhankelijke regeling van de ketelwatertemperatuur (= aanvoertemperatuur installatie) en de aanvoertemperatuur
■ Regeling van 1 verwarmingscircuit zonder mengklep en 2 verwarmingscircuits met mengklep via KM-BUS met uitbreidingsset
mengklep (toebehoren)
■ Elektronische begrenzing van de maximale en minimale toevoertemperatuur van het verwarmingscircuit met mengklep
■ Uitschakeling van CV-pomp en brander naar behoefte
■ Instelling van een variabele stookgrens
■ Pompblokkeerbeveiliging
■ Geïntegreerd diagnosesysteem
■ Onderhoudsindicator
■ Adaptieve boilertemperatuurregeling met voorrangsschakeling
(CV-pomp uit, mengklep dicht)
■ Bijkomende functie voor de tapwateropwarming (kortstondig
opwarmen naar een hogere temperatuur)
■ Regeling van de tapwateropwarming met zonne-energie en verwarmingsondersteuning alsook grafische weergave van de zonneenergieopbrengst in combinatie met zonneregelingsmodule,
type SM1
■ Programma estrikdroging voor de verwarmingscircuits met mengklep

5818449
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Basisapparaat:
■ Netschakelaar
■ Optolink Laptop-interface
■ Zekeringen
■ Bedrijfs- en storingsindicator
■ Stekkeraansluitruimte:
– Aansluiting van externe apparaten via systeemstekker
– Aansluiting van draaistroomverbruikers via extra vermogensrelais
■ Temperatuurregelaar/veiligheidstemperatuurbegrenzer, in de branderautomaat geïntegreerd:
EN 14597 en EN 60730-2-5

■ Weergaven:
– Ketelwatertemperatuur
– Tapwatertemperatuur
– Bedrijfsgegevens
– Diagnosegegevens
– Onderhouds- en storingsmeldingen
■ Beschikbare talen:
– Duits
– Bulgaars
– Tsjechisch
– Deens
– Engels
– Spaans
– Ests
– Frans
– Kroatisch
– Italiaans
– Lets
– Litouws
– Hongaars
– Nederlands
– Pools
– Russisch
– Roemeens
– Sloveens
– Fins
– Zweeds
– Turks
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Tijdsprogramma
Tijdsprogramma
■ Dag- en weekprogramma
■ Automatische omschakeling zomer-/wintertijd
■ Automatische functie voor tapwaterverwarming en tapwatercirculatiepomp
■ Fabrieksvoorinstelling van tijd, weekdag en standaardschakeltijden
voor de kamerverwarming, de tapwateropwarming en de tapwatercirculatiepomp
■ Schakeltijden individueel programmeerbaar, max. 4 periodes per
dag
Kortste schakelinterval: 10 min
Gangreserve: 14 dagen

110
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100

1,6

90

1,4

80

1,2

70

1,0

60

0,8

50

0,6

40

0,4

30

0,2

20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30
Buitentemperatuur in °C
Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale frequentie
Nominale stroom
Beschermingsklasse

230 V~
50 Hz
6A
I
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Instelling van de werkingsprogramma's
Voor alle werkingsprogramma's is de vorstbescherming (zie vorstbeschermingsfunctie) van de verwarmingsinstallatie actief.
De volgende werkingsprogramma's kunnen worden ingesteld:
■ Verwarm. en warmwater
■ Alleen warm water
■ Uitschakelmodus
Externe omschakeling werkingsprogramma mogelijk, voor alle verwarmingscircuits gemeenschappelijk of afzonderlijk

inclinatie
2,0

Ketelcodeerstekker
Voor aanpassing aan de ketel meegeleverd (samen met de ketel).

Instelling van de stooklijn (inclinatie en niveau)
De Vitotronic regelt de ketelwatertemperatuur (= aanvoertemperatuur installatie) en de aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits met mengklep weersafhankelijk. Daarbij wordt de ketelwatertemperatuur automatisch 0 tot 40 K hoger geregeld dan de hoogste
actueel benodigde gewenste aanvoertemperatuur (toestand bij levering 8 K).
Welke aanvoertemperatuur benodigd is om een bepaalde kamertemperatuur te bereiken, is afhankelijk van de verwarmingsinstallatie
en de isolatie van het te verwarmen gebouw.
Met de instelling van de stooklijn worden de ketelwatertemperatuur
en de aanvoertemperatuur aan deze omstandigheden aangepast.
De ketelwatertemperatuur wordt door de temperatuurregelaar en de
elektronische maximumbegrenzing naar boven begrensd.

2,2

Regelkarakteristiek
■ PI-gedrag met driepuntsuitgang bij werking met modulerende
branders
■ Instelbereik van de stooklijnen:
– Inclinatie: 0,2 tot 3,5
– Niveau: −13 tot 40 K
– Maximale begrenzing van de aanvoertemperatuur: 10 tot 127 °C
– Minimale begrenzing van de aanvoertemperatuur: 1 tot 127 °C
■ Verschiltemperatuur voor de verwarmingscircuits met mengklep: 0
tot 40 K
■ Instelbereik van de gewenste drinkwatertemperatuur:
10 tot 68 °C

Zomerbedrijf
(”Alleen warm water”)
De brander wordt alleen ingeschakeld als de warmwaterboiler moet
worden verwarmd (geschakeld door de boilertemperatuurregeling).
De voor de betreffende ketel eventueel benodigde minimumketelwatertemperatuur wordt aangehouden.

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

Er wordt voldaan aan de vereisten van EN 12831 voor de berekening van de stooklast. Voor vermindering van het opwarmvermogen
wordt bij lage buitentemperaturen de gereduceerde kamertemperatuur verhoogd. Om de opwarmtijd na een verlagingperiode te verminderen, wordt gedurende een bepaalde tijd de aanvoertemperatuur verhoogd.
Volgens de verordening voor energiebesparing moet de temperatuurregeling plaatsvinden per kamer, bijv. door thermostaatkleppen.

Vorstbeschermingsfunctie
■ Bij een lagere buitentemperatuur dan ca. +1 °C wordt de vorstbeschermingsfunctie ingeschakeld. De verwarmingscircuitpomp
wordt ingeschakeld en het ketelwater op een lage temperatuur
gehouden (zie hoofdstuk ”Gebruiksvoorwaarden met Vitotronic
ketelcircuitregelingen”).
■ ”Uitschakelwerking”:
De vorstbeschermingsfunctie wordt uitgeschakeld bij een hogere
buitentemperatuur dan circa +3 °C . Verwarmingscircuitpomp en
brander worden uitgeschakeld.
■ ”Verwarm. en warmwater”
De vorstbeschermingsfunctie wordt uitgeschakeld bij een hogere
buitentemperatuur dan circa +3 °C . De CV-pomp wordt uitgeschakeld en de voor de betreffende verwarmingsketel benodigde minimumketelwatertemperatuur wordt in stand gehouden (zie hoofdstuk ”Werkingsvoorwaarden met Vitronic ketelcircuitregelingen”).

Ketelwater- resp.
aanvoertemperatuur in °C

■ Bijkomende functies via uitbreiding EA1 (toebehoren):
– Externe aanvraag door opgave van een gewenste ketelwatertemperatuur via 0 tot 10 V-ingang
– Aansturing van een toevoerpomp naar een substation
of
signalering van de gereduceerde werking (reductie van het toerental van de CV-pomp) via potentiaalvrije uitgang
– 3 digitale ingangen voor de volgende functies:
Externe omschakeling van het werkingsprogramma voor de verwarmingscircuits 1 tot 3
Extern blokkeren met storingsmeldingsingang
Storingsmeldingsingang
Kortstondige werking van de tapwatercirculatiepomp
■ Bijkomende functies via uitbreiding AM1 (toebehoren,
bestelnr. 7452 092):
– aansturing van maximaal 2 circulatiepompen als de uitgang sÖ
aan de regeling reeds in gebruik is:
- circulatiepomp voor neutraliseringsinrichting
CV-pomp

Condenserende gasketel
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Regelingen (vervolg)
Toegestane omgevingstemperatuur
– bij werking

– bij opslag en transport
Instelling elektronische thermostaat
(verwarming)
Veiligheidstemperatuurbegrenzer

0 tot +40 °C
Gebruik in woon- en stookruimtes (normale omgevingsomstandigheden
–20 tot +65 °C
100 °C (omschakelen niet
mogelijk)
110 °C

Instelbereik van de tapwatertemperatuur
Instelbereik van de stooklijn
Steilheid
Niveau

10 tot 68 °C

0,2 tot 3,5
–13 tot 40 K

Netaansluiting tapwatercirculatiepomp
Tapwatercirculatiepompen met eigen interne regeling moeten via
een aparte netaansluiting worden aangesloten. De netaansluiting via
de Vitotronic regeling of de Vitotronic toebehoren is niet toegestaan.

Leveringstoestand
■ Regeling met bedieningseenheid
■ Buitentemperatuursensor
■ technische documentatie
■ Veiligheidstemperatuurbegrenzer: keteltemperatuursensor en
rookgastemperatuursensor
Verwarmingsinstallatie met warmwaterboiler
Apart te bestellen:
■ Boilertemperatuursensor
■ Voor de boilertemperatuurregeling de circulatiepomp met terugslagklep

Verwarmingsinstallatie met verwarmingscircuit met mengklep
Voor elk verwarmingscircuit met mengklep is een uitbreidingsset
mengklep (toebehoren) vereist.
Communicatie
Voor de communicatie met andere regelingen is de communicatiemodule LON (toebehoren) vereist.

11.12 Vitotronic 300, type CM1E
Technische informatie
Opbouw
De regeling bestaat uit een basistoestel, elektronische modules en
een bedieningsdeel.
Basisapparaat:
■ Netschakelaar
■ TÜV-toets
■ Service-interface WiFi
■ Temperatuurregelaar
TR 1168
of
TR 1107
■ Veiligheidstemperatuurbegrenzer
VTB 1169
of
VTB 1154
■ Stekkeraansluitruimte:
– Aansluiting van externe apparaten via systeemstekker
– Aansluiting van draaistroomverbruikers via extra vermogensrelais
Bedieningsdeel
■ Eenvoudige bediening door:
– Kleur-touchdisplay met groot opschrift en contrastrijke weergave
– Relevante helpteksten
■ Menugeleiding door weergave van volle tekst en grafieken
■ Instellingen:
– Ketelvolgorde
– Gewenste kamertemperatuurwaarde
– Tapwatertemperatuur
– Werkingsprogramma
– Tijdprogramma's voor kamerverwarming, tapwaterverwarming
en circulatiepomp
– Spaarwerking
– Comfortwerking
– Vakantieprogramma
– Stooklijnen
– Parameter
– Actorentests
– Testwerking
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■ Weergaven:
– gemeenschappelijke aanvoertemperatuur
– Tapwatertemperatuur
– Werkingsgegevens
– Overzicht van de vrijgegeven verwarmingsketels met actueel
stookvermogen
– Diagnosegegevens
– Energiecockpit
– Onderhouds- en storingsmeldingen
■ Beschikbare talen:
– Deutsch
– Bulgaars
– Tsjechisch
– Deens
– Engels
– Spaans
– Ests
– Frans
– Kroatisch
– Italiaans
– Lets
– Litouws
– Hongaars
– Nederlands
– Pools
– Russisch
– Roemeens
– Sloveens
– Fins
– Zweeds
– Turks
– Slowaaks
– Oekraïens
– Portugees

5818449
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Regelingen (vervolg)
Functies
■ Weersafhankelijke regeling van de installatieaanvoertemperatuur
van een installatie met meerdere ketels (cascade) tot max. 7 verwarmingsketels met Vitotronic 100, type CC1E en de aanvoertemperatuur van 2 verwarmingscircuits met mengklep
■ Regeling van de ketelwatertemperatuur van een verwarmingsketel
in de cascade
■ Besturing van de 8 verwarmingsketels na een vrij kiesbare ketelvolgorde strategie
■ Elektronische begrenzing van de maximale en minimale toevoertemperatuur van het verwarmingscircuit met mengklep
■ Van de behoefte afhankelijke CV-pomp- en branderuitschakeling
(niet bij branders op verwarmingsketels met onderste begrenzing
van de ketelwatertemperatuur)
■ Instelling van een variabele stookgrens
■ Pompblokkeerbeveiliging
■ Geïntegreerd diagnosesysteem
■ Rookgastemperatuurbewaking in combinatie met rookgastemperatuursensor
■ Onderhoudsindicator
■ Adaptieve boilertemperatuurregeling met voorrangsschakeling
(CV-pomp uit, mengklep dicht)
■ Bijkomende functie voor de tapwateropwarming (kortstondig
opwarmen naar een hogere temperatuur)
■ Regeling van de tapwateropwarming met zonne-energie en verwarmingsondersteuning alsook grafische weergave van de zonneenergieopbrengst in combinatie met zonneregelingsmodule,
type SM1
■ Regeling van een boilerlaadsysteem met mengklepgroep (alleen
als alternatief voor de regeling van een constante retourtemperatuurverhoging met geregelde driewegmengklep)
■ Aansluiting externe storingsmeldinrichting mogelijk
■ Testmodus schoorsteenveger
■ Programma estrikdroging voor de verwarmingscircuits met mengklep
■ Met ketelbeschermfunctie afhankelijk van de keteluitvoering:
– Startschakeling Therm-Control
– regeling van een bijmengpomp
– regeling van een constante retourtemperatuurverhoging met
geregelde driewegmengklep (alleen als alternatief voor de regeling van een boilerlaadsysteem met mengklepgroep)
■ Externe integratie in gebouwgeleidingstechniek via Vitogate 300
mogelijk
■ Afstandscontrole/afstandsparametrering via Vitocom 300,
type LAN3 of Vitocom 100, type LAN1 mogelijk
■ Service, inbedrijfstelling en diagnose via WiFi-interface
■ Functies via externe contacten:
– Extern blokkeren
– Extern verwarmingsketel in de ketelvolgorde als laatste bijschakelen
– Externe vraag met gewenste minimumaanvoertemperatuur
– Extern omschakelen van getrapte/modulerende brander

■ Bijkomende functies via uitbreiding EA1 (toebehoren):
– externe vraag door instelling van een gemeenschappelijke
gewenste aanvoertemperatuur via 0 tot 10 V-ingang
– Aansturing van een toevoerpomp naar een substation in combinatie met een Vitotronic 200-H
of
signalering van de gereduceerde werking (reductie van het toerental van de CV-pomp) via potentiaalvrije uitgang
– 3 digitale ingangen voor de volgende functies:
Externe omschakeling van het werkingsprogramma voor de verwarmingscircuits 1 tot 3
Extern blokkeren met storingsmeldingsingang
Storingsmeldingsingang
Kortstondige werking van de circulatiepomp
Externe vraag
■ Extra functies via uitbreiding AM1 (accessoires):
– aansturing van maximaal 2 circulatiepompen als de uitgang
sÖA1 aan de regeling reeds in gebruik is:
- circulatiepomp voor rookgas/water-warmtewisselaar
- circulatiepomp voor neutraliseringsinrichting
CV-pomp
Circulatiepomp
Circulatiepomp voor de boilerverwarming
Verdelerpomp
Er wordt voldaan aan de vereisten van EN 12831 voor de berekening van de stooklast. Voor vermindering van het opwarmvermogen
wordt bij lage buitentemperaturen de gereduceerde kamertemperatuur verhoogd. Om de opwarmtijd na een verlagingperiode te verminderen, wordt gedurende een bepaalde tijd de aanvoertemperatuur verhoogd.
Volgens de verordening voor energiebesparing moet de temperatuurregeling plaatsvinden per kamer, bijv. door thermostaatkleppen.
Regelkarakteristiek
■ Keteltemperatuurregeling bij werking met trapse brander via 2puntsregelaar met hysterese
■ Keteltemperatuurregeling bij werking met modulerende brander via
PI-regelaar
■ Bij toepassingen, die via de uitgang 52 worden aangestuurd:
voortdurend PI-gedrag met 3-punts-uitgang
Regelaarinstelbereiken
■ Temperatuurregelaar voor het begrenzen van de ketelwatertemperatuur:
95 °C, omstelbaar naar 100, 110 °C
■ Instelling van de veiligheidstemperatuurbegrenzer:
110 °C, omstelbaar op 100 °C
■ Maximumbegrenzing van de ketelwatertemperatuur:
Onderste schakelpunt afhankelijk van verwarmingsketel/codeerstekker
Bovenste schakelpunt afhankelijk van instelling van de temperatuurregelaar
■ Instelbereik van de gewenste drinkwatertemperatuur:
10 tot 60 °C, om te zetten op 10 tot 95 °C
■ Instelgebied van de stooklijn:
– Inclinatie: 0,2 tot 3,5
– Niveau: −13 tot 40 K
– Maximale begrenzing van de aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits met mengklep: 10 tot 127 °C
– Minimale begrenzing van de aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits met mengklep: 1 tot 127 °C
■ Verschiltemperatuur voor de verwarmingscircuits met mengklep: 0
tot 40 K
Codeerstekker
Voor aanpassing aan de ketel meegeleverd (samen met de ketel).

5818449

Tijdprogramma
■ Dag- en weekprogramma, vakantieprogramma
■ Automatische omschakeling zomer-/wintertijd
Condenserende gasketel
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Regelingen (vervolg)

Instelling van de werkingsprogramma's
Voor alle werkingsprogramma's is de vorstbescherming (zie vorstbeschermingsfunctie) van de verwarmingsinstallatie actief.
De volgende werkingsprogramma's kunnen worden ingesteld:
■ Verwarmen en warm water
■ Alleen warm water
■ Uitschakelmodus
Externe omschakeling werkingsprogramma mogelijk, voor alle verwarmingscircuits gemeenschappelijk of afzonderlijk.

Zomerbedrijf
(”Alleen warm water”)
De brander wordt alleen ingeschakeld als de warmwaterboiler moet
worden verwarmd (geschakeld door de boilertemperatuurregeling).
De voor de betreffende ketel eventueel benodigde minimumketelwatertemperatuur wordt aangehouden.
Instelling van de stooklijn (inclinatie en niveau)
De Vitotronic regelt de ketelwatertemperatuur (= aanvoertemperatuur installatie) en de aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits met mengklep weersafhankelijk. Daarbij wordt de ketelwatertemperatuur automatisch 0 tot 40 K hoger geregeld dan de hoogste
actueel benodigde gewenste aanvoertemperatuur (toestand bij levering 8 K).
Welke aanvoertemperatuur benodigd is om een bepaalde kamertemperatuur te bereiken, is afhankelijk van de verwarmingsinstallatie
en de isolatie van het te verwarmen gebouw.
Met de instelling van de stooklijn worden de ketelwatertemperatuur
en de aanvoertemperatuur aan deze omstandigheden aangepast.
De ketelwatertemperatuur wordt door de temperatuurregelaar en de
elektronische maximumbegrenzing naar boven begrensd.
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Buitentemperatuur in °C
Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale frequentie
Nominale stroom
Opgenomen vermogen
Beschermingsklasse
Beschermingstype
Werking
Toegestane omgevingstemperatuur
– Bediening

– Opslag en transport

230 V~
50 Hz
12 A~
16 W
I
IP20D conform EN 60529, te waarborgen
door opbouw/inbouw.
Type 1B conform EN 60730-1

0 tot +40 °C
Gebruik in woon- en stookruimtes (normale
omgevingsomstandigheden)
−20 tot +60 °C

Nominale belastbaarheid van de relaisuitgangen
Stekker Componenten
Nom. belastbaarheid
Een van de volgende circulatiesÖA1
pompen:
– CV-pomp voor verwarmingscircuit 1 zonder mengklep
– primaire boilerlaadpomp voor boilerlaadsysteem
– - circulatiepomp voor rookgas/
4(2) A, 230 V~
water-warmtewisselaar
of
schakeluitgang voor de debietverlaging (Therm-Control)
CV-pomp
sÖ
4(2) A, 230 V~
M2/M3
Een van de volgende circulatiesA
pompen:
– Circulatiepomp voor de boilerverwarming
4(2) A, 230 V~
– Secundaire boilerlaadpomp voor
boilerlaadsysteem
Circulatiepomp
4(2) A, 230 V~
sK
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Vorstbeschermingsfunctie
■ De vorstbeschermingsfunctie wordt ingeschakeld als de buitentemperatuur tot onder ca. +1 °C daalt, d.w.z. de CV-pompen worden ingeschakeld en het ketelwater wordt op de minimumtemperatuur gehouden (zie hoofdstuk ”Werkingsvoorwaarden met
Vitotronic ketelcircuitregelingen”).
■ ”Uitschakelwerking”:
Bij een hogere buitentemperatuur dan circa +3 °C wordt de vorstbeschermingsfunctie uitgeschakeld, d.w.z. dat de CV-pompen en
brander worden uitgeschakeld.
■ ”Verwarmen en warm water”
De vorstbeschermingsfunctie wordt uitgeschakeld bij een hogere
buitentemperatuur dan circa +3 °C . D.w.z. de verwarmingscircuitpompen worden uitgeschakeld en de voor de betreffende verwarmingsketel evt. vereiste onderste ketelwatertemperatuur wordt
gehouden (zie hoofdstuk ”Werkingsvoorwaarden met Vitotronic
ketelcircuitregelingen”).

inclinatie

Ketelwater- resp.
aanvoertemperatuur in °C

■ Automatische functie voor tapwaterverwarming en circulatiepomp
■ Fabrieksvoorinstelling standaard periodes voor de kamerverwarming, de tapwateropwarming en de circulatiepomp
■ Datum en tijd moeten worden ingesteld.
■ Perioden individueel programmeerbaar, max. 4 periodes per dag
Kortste schakelinterval: 10 min
Gangreserve: 14 dagen
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Condenserende gasketel

Regelingen (vervolg)
Stekker

Componenten

sL

Een van de volgende circulatiepompen:
– Bijmengpomp
– Ketelcircuitpomp
– Ketelcircuitpomp met smoorklepfunctie.
– Verdelerpomp
Brander 1e trap
Groepsalarmmeldingsinrichting
Een van de volgende functies:
– Motorsmoorklep
– Mengklep voor retourtemperatuurregeling
– Mengklep warmtewisselaarset

fA
gÖ
gSA1

Nom. belastbaarheid

Stekker

Componenten

gS
M2/M3
lÖ

Mengklepmotor uitbreidingsset
mengklep
Een van de volgende functies:
– Brander 2e trap
– Brander modulerend

4(2) A, 230 V~

Nom. belastbaarheid
0,2 (0,1) A, 230 V~
1(0,5) A, 230 V~
0,2(0,1) A, 230 V~
Max. 12 A, 230 V~

Totaal
6(3) A, 230 V~
4(2) A, 230 V~

Netaansluiting circulatiepomp
Circulatiepompen met eigen interne regeling moeten via een aparte
netaansluiting worden aangesloten. De netaansluiting via de
Vitotronic-regeling of het Vitotronic toebehoren is niet toegestaan.

0,2 (0,1) A, 230 V~

Toestand bij levering
■ Regeling
■ Buitentemperatuursensor
■ Keteltemperatuursensor
■ Aanvoertemperatuursensor (klemtemperatuursensor)
■ Apart verpakt:
Bedieningsdeel
Communicatiemodule LON
Boilertemperatuursensor
Uitbreiding 2e en 3e verwarmingscircuit

Verwarmingsinstallatie met warmwaterboiler
Apart te bestellen:
■ Voor de boilertemperatuurregeling de circulatiepomp met terugslagklep
of
■ Boilerlaadsysteem Vitotrans 222 met menggroep
Verwarmingsinstallatie met verwarmingscircuit met mengklep
Voor elk verwarmingscircuit met mengklep is een uitbreidingsset
mengklep (toebehoren) vereist.
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11.13 Vitotronic 300, type CM1I
Technische informatie
Opbouw
De regeling bestaat uit een basistoestel, elektronische modules en
een bedieningsdeel.

5818449

Basisapparaat:
■ Netschakelaar
■ Service-interface WiFi
■ Stekkeraansluitruimte:
– Aansluiting van externe apparaten via systeemstekker
– Aansluiting van draaistroomverbruikers via extra vermogensrelais
■ Temperatuurregelaar/veiligheidstemperatuurbegrenzer, in de branderautomaat geïntegreerd:
EN 14597 en EN 60730-2-5
Bedieningsdeel
■ Eenvoudige bediening door:
– Kleur-touchdisplay met groot opschrift en contrastrijke weergave
– Relevante helpteksten
■ Menugeleiding door weergave van volle tekst en grafieken
■ Instellingen:
– Ketelvolgorde
– Gewenste kamertemperatuurwaarde
– Tapwatertemperatuur
– Werkingsprogramma
– Tijdprogramma's voor kamerverwarming, tapwaterverwarming
en circulatiepomp
– Spaarwerking
– Comfortwerking
– Vakantieprogramma
– Stooklijnen
– Parameter
– Actorentests
– Testwerking
Condenserende gasketel

■ Weergaven:
– gemeenschappelijke aanvoertemperatuur
– Tapwatertemperatuur
– Werkingsgegevens
– Overzicht van de vrijgegeven verwarmingsketels met actueel
stookvermogen
– Diagnosegegevens
– Energiecockpit
– Onderhouds- en storingsmeldingen
■ Beschikbare talen:
– Deutsch
– Bulgaars
– Tsjechisch
– Deens
– Engels
– Spaans
– Ests
– Frans
– Kroatisch
– Italiaans
– Lets
– Litouws
– Hongaars
– Nederlands
– Pools
– Russisch
– Roemeens
– Sloveens
– Fins
– Zweeds
– Turks
– Slowaaks
– Oekraïens
– Portugees
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Regelingen (vervolg)
Er wordt voldaan aan de vereisten van EN 12831 voor de berekening van de stooklast. Voor vermindering van het opwarmvermogen
wordt bij lage buitentemperaturen de gereduceerde kamertemperatuur verhoogd. Om de opwarmtijd na een verlagingperiode te verminderen, wordt gedurende een bepaalde tijd de aanvoertemperatuur verhoogd.
Volgens de verordening voor energiebesparing moet de temperatuurregeling plaatsvinden per kamer, bijv. door thermostaatkleppen.
Regelkarakteristiek
■ Keteltemperatuurregeling bij werking met modulerende brander via
voortdurende PI-regelaar
■ Bij toepassingen, die via de uitgang 52 worden aangestuurd:
voortdurend PI-gedrag met 3-punts-uitgang
Regelaarinstelbereiken
■ Temperatuurregelaar voor het begrenzen van de ketelwatertemperatuur:
95 °C, omstelbaar naar 100, 110 °C
■ Instelling van de veiligheidstemperatuurbegrenzer:
110 °C, omstelbaar op 100 °C
■ Maximumbegrenzing van de ketelwatertemperatuur:
Onderste schakelpunt afhankelijk van verwarmingsketel/codeerstekker
Bovenste schakelpunt afhankelijk van instelling van de temperatuurregelaar
■ Instelbereik van de gewenste drinkwatertemperatuur:
10 tot 60 °C, om te zetten op 10 tot 95 °C
■ Instelgebied van de stooklijn:
– Inclinatie: 0,2 tot 3,5
– Niveau: −13 tot 40 K
– Maximale begrenzing van de aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits met mengklep: 10 tot 127 °C
– Minimale begrenzing van de aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits met mengklep: 1 tot 127 °C
■ Verschiltemperatuur voor de verwarmingscircuits met mengklep: 0
tot 40 K
Tijdprogramma
■ Dag- en weekprogramma, vakantieprogramma
■ Automatische omschakeling zomer-/wintertijd
■ Automatische functie voor tapwaterverwarming en circulatiepomp
■ Fabrieksvoorinstelling standaard periodes voor de kamerverwarming, de tapwateropwarming en de circulatiepomp
■ Datum en tijd moeten worden ingesteld.
■ Perioden individueel programmeerbaar, max. 4 periodes per dag
Kortste schakelinterval: 10 min
Gangreserve: 14 dagen
Instelling van de werkingsprogramma's
Voor alle werkingsprogramma's is de vorstbescherming (zie vorstbeschermingsfunctie) van de verwarmingsinstallatie actief.
De volgende werkingsprogramma's kunnen worden ingesteld:
■ Verwarmen en warm water
■ Alleen warm water
■ Uitschakelmodus
Externe omschakeling werkingsprogramma mogelijk, voor alle verwarmingscircuits gemeenschappelijk of afzonderlijk.
Vorstbeschermingsfunctie
■ De vorstbeschermingsfunctie wordt ingeschakeld als de buitentemperatuur daalt onder circa +1 °C ; d.w.z. dat de CV-pompen
worden ingeschakeld en de aanvoertemperatuur op minimaal
10 °C wordt gehouden.
■ Bij een hogere buitentemperatuur dan ca. +3 °C wordt de vorstbeschermingsfunctie uitgeschakeld, d.w.z. de CV-pompen worden
uitgeschakeld.
Zomerbedrijf
(”Alleen warm water”)
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Functies
■ Weersafhankelijke regeling van de installatieaanvoertemperatuur
van een installatie met meerdere ketels (cascade) tot max. 7 verwarmingsketels met Vitotronic 100, type CC1I en de aanvoertemperatuur van 2 verwarmingscircuits met mengklep
■ Regeling van de ketelwatertemperatuur van een verwarmingsketel
in de cascade
■ Besturing van de 8 verwarmingsketels na een vrij kiesbare ketelvolgorde strategie
■ Elektronische begrenzing van de maximale en minimale toevoertemperatuur van het verwarmingscircuit met mengklep
■ Rookgastemperatuurbewaking in combinatie met rookgastemperatuursensor, in de branderautomaat geïntegreerd
■ CV-pompuitschakeling naar behoefte
■ Instelling van een variabele stookgrens
■ Pompblokkeerbeveiliging
■ Geïntegreerd diagnosesysteem
■ Onderhoudsindicator
■ Adaptieve boilertemperatuurregeling met voorrangsschakeling
(CV-pomp uit, mengklep dicht)
■ Bijkomende functie voor de tapwateropwarming (kortstondig
opwarmen naar een hogere temperatuur)
■ Regeling van de tapwateropwarming met zonne-energie en verwarmingsondersteuning alsook grafische weergave van de zonneenergieopbrengst in combinatie met zonneregelingsmodule,
type SM1
■ Regeling van een boilerlaadsysteem met mengklepgroep (alleen
als alternatief voor de regeling van een constante retourtemperatuurverhoging met geregelde driewegmengklep)
■ Aansluiting externe storingsmeldinrichting mogelijk
■ Testmodus schoorsteenveger
■ Programma estrikdroging voor de verwarmingscircuits met mengklep
■ Externe integratie in gebouwgeleidingstechniek via Vitogate 300
mogelijk
■ Afstandscontrole/afstandsparametrering via Vitocom 300,
type LAN3 of Vitocom 100, type LAN1 mogelijk
■ Service, inbedrijfstelling en diagnose via WiFi-interface
■ Functies via externe contacten:
– Extern blokkeren
– Extern verwarmingsketel in de ketelvolgorde als laatste bijschakelen
– Externe vraag met gewenste minimumaanvoertemperatuur
– Extern omschakelen van getrapte/modulerende brander
■ Bijkomende functies via uitbreiding EA1 (toebehoren):
– externe vraag door instelling van een gewenste aanvoertemperatuur via 0 tot 10 V-ingang
– Aansturing van een toevoerpomp naar een substation in combinatie met een Vitotronic 200-H
of
signalering van de gereduceerde werking (reductie van het toerental van de CV-pompen) via potentiaalvrije uitgang
– 3 digitale ingangen voor de volgende functies:
Externe omschakeling van het werkingsprogramma voor de verwarmingscircuits 1 tot 3
Extern blokkeren met storingsmeldingsingang
Storingsmeldingsingang
Kortstondige werking van de circulatiepomp
Externe vraag
■ Extra functies via uitbreiding AM1 (accessoires):
– aansturing van maximaal 2 circulatiepompen als de uitgang
sÖA1 aan de regeling reeds in gebruik is:
- circulatiepomp voor rookgas/water-warmtewisselaar
- circulatiepomp voor neutraliseringsinrichting
CV-pomp
Circulatiepomp
Circulatiepomp voor de boilerverwarming
Verdelerpomp

Condenserende gasketel

Regelingen (vervolg)
De branders worden alleen ingeschakeld als de warmwaterboiler
moet worden verwarmd (geschakeld door de boilertemperatuurregeling).
De voor de betreffende ketel eventueel benodigde minimumketelwatertemperatuur wordt aangehouden.

Werking
Toegestane omgevingstemperatuur
– Bediening

Instelling van de stooklijn (inclinatie en niveau)
De Vitotronic zorgt voor de weersafhankelijke regeling van de aanvoertemperatuur van de installatie en de aanvoertemperatuur van de
verwarmingscircuits met mengklep. Daarbij wordt de aanvoertemperatuur van de installatie automatisch 0 tot 40 K (toestand bij levering
8 K) hoger geregeld dan de hoogste actueel benodigde gewenste
aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits met mengklep.
Welke aanvoertemperatuur benodigd is om een bepaalde kamertemperatuur te bereiken, is afhankelijk van de verwarmingsinstallatie
en de isolatie van het te verwarmen gebouw.
Met de instelling van de stooklijnen worden de aanvoertemperatuur
van de installatie en de aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits met mengklep aan deze omstandigheden aangepast.
De aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits met mengklep is
door de temperatuurregelaar en de elektronische maximumbegrenzing van de ketelwatertemperatuur van de Vitotronic 100, type CC1I,
naar boven begrensd.

– Opslag en transport

1,8

100
Ketelwater- resp.
aanvoertemperatuur in °C
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1,6

90

1,4

80

1,2

70

1,0

60

0,8

50

0,6

40

0,4

30

0,2
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Buitentemperatuur in °C
Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale frequentie
Nominale stroom
Opgenomen vermogen
Beschermingsklasse
Beschermingstype

230 V~
50 Hz
12 A~
16 W

Type 1B conform EN 60730-1

0 tot +40 °C
Gebruik in woon- en stookruimtes (normale
omgevingsomstandigheden)
−20 tot +60 °C

Nominale belastbaarheid van de relaisuitgangen
Stekker Componenten
Nom. belastbaarheid
Een van de volgende circulatiesÖA1
pompen:
– CV-pomp voor verwarmingscircuit 1 zonder mengklep
– primaire boilerlaadpomp voor boilerlaadsysteem
– - circulatiepomp voor rookgas/
4(2) A, 230 V~
water-warmtewisselaar
of
schakeluitgang voor de debietverlaging (Therm-Control)
CV-pomp
sÖ
4(2) A, 230 V~
M2/M3
Een van de volgende circulatiesA
pompen:
– Circulatiepomp voor de boilerverwarming
4(2) A, 230 V~
– Secundaire boilerlaadpomp voor
boilerlaadsysteem
Circulatiepomp
4(2) A, 230 V~
sK
Een van de volgende circulatiesL
pompen:
– Bijmengpomp
– Ketelcircuitpomp
– Ketelcircuitpomp met smoorklep- 4(2) A, 230 V~
functie.
– Verdelerpomp
Brander modulerend
6(3) A, 230 V~
fA
Groepsalarmmeldingsinrichting
4(2) A, 230 V~
gÖ
Een van de volgende functies:
gSA1
– Motorsmoorklep
– Mengklep voor retourtempera0,2 (0,1) A, 230 V~
tuurregeling
– Mengklep warmtewisselaarset
Mengklepmotor uitbreidingsset
gS
0,2 (0,1) A, 230 V~
mengklep
M2/M3
Totaal
Max. 12 A, 230 V~
Netaansluiting circulatiepomp
Circulatiepompen met eigen interne regeling moeten via een aparte
netaansluiting worden aangesloten. De netaansluiting via de
Vitotronic-regeling of het Vitotronic toebehoren is niet toegestaan.

I
IP20D conform EN 60529, te waarborgen
door opbouw/inbouw.

5818449

Toestand bij levering
■ Regeling
■ Buitentemperatuursensor
■ Aanvoertemperatuursensor (klemtemperatuursensor)
■ Apart verpakt:
Bedieningsdeel
Communicatiemodule LON
Boilertemperatuursensor
Uitbreiding 2e en 3e verwarmingscircuit

Condenserende gasketel

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

VIESMANN
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Regelingen (vervolg)
Verwarmingsinstallatie met verwarmingscircuit met mengklep
Voor elk verwarmingscircuit met mengklep is een uitbreidingsset
mengklep (toebehoren) vereist.

11.14 Vitotronic 300-K, type MW1B
Technische informatie
Opbouw
De regeling bestaat uit een basistoestel, elektronische modules en
een bedieningseenheid.
Basisapparaat:
■ Netschakelaar
■ Schoorsteenveger-testschakelaar
■ Optolink Laptop-interface
■ Zekering
■ Bedrijfs- en storingsindicator
■ Stekkeraansluitruimte:
– Aansluiting van externe apparaten via systeemstekker
– Aansluiting van draaistroomverbruikers via extra vermogensrelais

Functies
■ Weersafhankelijke cascaderegeling van de aanvoertemperatuur
van een installatie met max. 4 verwarmingsketels met
Vitotronic 100, type GC7B (glijdend verlaagd) en de aanvoertemperatuur van 2 verwarmingscircuits met mengklep
■ Regeling van de verwarmingsketels volgens een vrij te kiezen
ketelvolgorde door sturing van de Vitotronic 100, type GC7B
■ Elektronische begrenzing van de maximale en minimale toevoertemperatuur van het verwarmingscircuit met mengklep
■ CV-pompuitschakeling naar behoefte
■ Instelling van een variabele stookgrens
■ Pompblokkeerbeveiliging
■ Geïntegreerd diagnosesysteem
■ Adaptieve boilertemperatuurregeling met voorrangsschakeling
(CV-pomp uit, mengklep dicht)
■ Bijkomende functie voor de tapwateropwarming (kortstondig
opwarmen naar een hogere temperatuur)
■ Regeling van de tapwateropwarming met zonne-energie en verwarmingsondersteuning alsook grafische weergave van de zonneenergieopbrengst in combinatie met zonneregelingsmodule,
type SM1
■ Regeling van een boilerlaadsysteem met mengklepgroep (alleen
als alternatief voor de regeling van een constante retourtemperatuurverhoging met geregelde 3-weg-mengklep)
■ Aansluiting externe storingsmeldinrichting mogelijk
■ Programma estrikdroging voor de verwarmingscircuits met mengklep

5818449
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Bedieningseenheid
■ Eenvoudige bediening:
– Grafisch display en weergave in volle tekst
– Grote letters en contrastrijke zwart-witweergave
– Relevante helpteksten
■ Bedieningstoetsen:
– Navigatie
– Bevestiging
– Hulp en extra informatie
– Uitgebreid menu
■ Instellingen:
– Ketelvolgorde
– Gewenste kamertemperaturen
– Tapwatertemperatuur
– Werkingsprogramma
– Tijdprogramma's voor kamerverwarming, tapwaterverwarming
en circulatiepomp
– Spaarwerking
– Partymodus
– Vakantieprogramma
– Stooklijnen
– Coderingen
– Actorentests

■ Weergaven:
– Gemeenschappelijke aanvoertemperatuur
– Tapwatertemperatuur
– Bedrijfsgegevens
– Diagnosegegevens
– Storingsmeldingen
■ Beschikbare talen:
– Duits
– Bulgaars
– Tsjechisch
– Deens
– Engels
– Spaans
– Ests
– Frans
– Kroatisch
– Italiaans
– Lets
– Litouws
– Hongaars
– Nederlands
– Pools
– Russisch
– Roemeens
– Sloveens
– Fins
– Zweeds
– Turks
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Condenserende gasketel

Regelingen (vervolg)
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Tijdsprogramma
Tijdsprogramma
■ Dag- en weekprogramma
■ Automatische omschakeling zomer-/wintertijd
■ Automatische functie voor tapwaterverwarming en tapwatercirculatiepomp
■ Fabrieksvoorinstelling van tijd, weekdag en standaardschakeltijden
voor de kamerverwarming, de tapwateropwarming en de tapwatercirculatiepomp
■ Schakeltijden individueel programmeerbaar, max. 4 periodes per
dag
Kortste schakelinterval: 10 min
Gangreserve: 14 dagen
Instelling van de werkingsprogramma's
Voor alle werkingsprogramma's is de vorstbescherming (zie vorstbeschermingsfunctie) van de verwarmingsinstallatie actief.
De volgende werkingsprogramma's kunnen worden ingesteld:
■ Verwarm. en warmwater
■ Alleen warm water
■ Uitschakelmodus
Externe omschakeling werkingsprogramma mogelijk, voor alle verwarmingscircuits gemeenschappelijk of afzonderlijk
Condenserende gasketel

Instelling van de stooklijn (inclinatie en niveau)
De Vitotronic zorgt voor de weersafhankelijke regeling van de aanvoertemperatuur van de installatie en de aanvoertemperatuur van de
verwarmingscircuits met mengklep. Daarbij wordt de aanvoertemperatuur van de installatie automatisch 0 tot 40 K (toestand bij levering
8 K) hoger geregeld dan de hoogste actueel benodigde gewenste
aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits met mengklep.
Welke aanvoertemperatuur benodigd is om een bepaalde kamertemperatuur te bereiken, is afhankelijk van de verwarmingsinstallatie
en de isolatie van het te verwarmen gebouw.
Met de instelling van de stooklijnen worden de aanvoertemperatuur
van de installatie en de aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits met mengklep aan deze omstandigheden aangepast.
De aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits met mengklep is
door de temperatuurregelaar en de elektronische maximumbegrenzing van de ketelwatertemperatuur van de Vitotronic 100,
type GC7B, naar boven begrensd.
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inclinatie
2,2

Regelkarakteristiek
■ PI-gedrag met driepunt-uitgang
■ Instelbereik van de stooklijnen:
– Inclinatie: 0,2 tot 3,5
– Niveau: −13 tot 40 K
– Maximale begrenzing van de aanvoertemperatuur: 10 tot 127 °C
– Minimale begrenzing van de aanvoertemperatuur: 1 tot 127 °C
■ Verschiltemperatuur voor de verwarmingscircuits met mengklep: 0
tot 40 K
■ Instelbereik van de gewenste drinkwatertemperatuur:
10 tot 60 °C, om te zetten op 10 tot 95 °C

Zomerbedrijf
(”Alleen warm water”)
De branders worden alleen ingeschakeld als de warmwaterboiler
moet worden verwarmd (geschakeld door de boilertemperatuurregeling).
De voor de betreffende ketel eventueel benodigde minimumketelwatertemperatuur wordt aangehouden.

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

Er wordt voldaan aan de vereisten van EN 12831 voor de berekening van de stooklast. Voor vermindering van het opwarmvermogen
wordt bij lage buitentemperaturen de gereduceerde kamertemperatuur verhoogd. Om de opwarmtijd na een verlagingperiode te verminderen, wordt gedurende een bepaalde tijd de aanvoertemperatuur verhoogd.
Volgens de verordening voor energiebesparing moet de temperatuurregeling plaatsvinden per kamer, bijv. door thermostaatkleppen.

Vorstbeschermingsfunctie
■ Bij een lagere buitentemperatuur dan ca. +1 °C wordt de vorstbeschermingsfunctie ingeschakeld. De verwarmingscircuitpompen
worden ingeschakeld en de aanvoertemperatuur op min. 10 °C
gehouden.
■ De vorstbeschermingsfunctie wordt uitgeschakeld bij een hogere
buitentemperatuur dan circa +3 °C . De verwarmingscircuitpompen
worden uitgeschakeld.

Ketelwater- resp.
aanvoertemperatuur in °C

■ Met ketelbeschermfuncties afhankelijk van de keteluitvoering:
– Regeling van een verdelerpomp
of
– regeling van een bijmengpomp
of
– regeling van een constante retourtemperatuurverhoging met
geregelde 3-weg-mengklep (alleen als alternatief voor de regeling van een boilerlaadsysteem met mengklepgroep)
■ Functies via externe contacten:
– Externe omschakeling werkingsprogramma/externe mengklep
open
– Extern blokkeren/Extern Mengklep dicht
– Externe vraag met gewenste minimumaanvoertemperatuur
■ Bijkomende functies via uitbreiding EA1 (toebehoren):
– externe vraag door instelling van een gewenste aanvoertemperatuur via 0 tot 10 V-ingang
– Aansturing van een toevoerpomp naar een substation
of
signalering van de gereduceerde werking (reductie van het toerental van de CV-pompen) via potentiaalvrije uitgang
– 3 digitale ingangen voor de volgende functies:
Externe omschakeling van het werkingsprogramma voor de verwarmingscircuits 1 tot 3
Extern blokkeren met storingsmeldingsingang
Storingsmeldingsingang
Kortstondige werking van de tapwatercirculatiepomp
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Buitentemperatuur in °C
Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale frequentie
Nominale stroom
Opgenomen vermogen
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad

Werking

230 V~
50 Hz
6 A~
10 W
I
IP 20 D conform EN
60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw
Type 1B conform
EN 60 730-1
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Regelingen (vervolg)

– Opslag en transport
Nominale belasting van de relaisuitgangen
– sÖ
CV-pomp
of
Primaire boilerlaadpomp
– sA
Circulatiepomp voor
de boilerverwarming
– sK
Tapwatercirculatiepomp
– sL
Bijmengpomp/verdelerpomp
– gÖ
Algemene storingsmelding
– gS
Mengklepmotor uitbreidingsset mengklep
of
motor 3-weg-mengklep voor constante
retourtemperatuurverhoging
of
Motor 3-wegmengklep
boilerlaadsysteem
Totaal

Netaansluiting tapwatercirculatiepomp
Tapwatercirculatiepompen met eigen interne regeling moeten via
een aparte netaansluiting worden aangesloten. De netaansluiting via
de Vitotronic regeling of de Vitotronic toebehoren is niet toegestaan.

0 tot +40 °C
Gebruik in woon- en
stookruimtes (normale
omgevingsomstandigheden)
−20 tot +65 °C

Afmetingen

584

172

A
297

Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking

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

A

B

B
108

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

A Vitotronic 300-K
B Console

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

Leveringstoestand
Verwarmingsinstallatie met warmwaterboiler
Apart te bestellen:
■ Voor de boilertemperatuurregeling de circulatiepomp met terugslagklep
of
■ Boilerlaadsysteem Vitotrans 222 met menggroep
Verwarmingsinstallatie met verwarmingscircuit met mengklep
Voor elk verwarmingscircuit met mengklep is een uitbreidingsset
mengklep (toebehoren) vereist.

Regelingstoebehoren
12.1 Toewijzing toebehoren aan regelingstype
Vitotronic
100
Type
CC1E
CC1I
Toebehoren
Afstandsbedieningen: zie vanaf pagina 93.
Vitotrol 200-A
Vitotrol 300-A
Afstandsbedieningen radio: zie vanaf pagina 95.
Vitotrol 200-RF
Toebehoren draadloos: zie vanaf pagina 96.
Draadloze basis
Draadloze repeater

GC7B

CO1E

200
CO1I

x
x

x
x

x
x
x

300
GW7B

300-K
MW1B

CM1E

CM1I

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

5818449
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■ Regeling met ingebouwde bedieningseenheid
■ Communicatiemodule LON met 2 afsluitweerstanden
■ Buitentemperatuursensor
■ Aanvoertemperatuursensor
■ Boilertemperatuursensor
■ Console
■ Zak met technische documentatie
De regeling wordt met een verwarmingsketel van de installatie met
dubbele ketel/meerdere ketels meegeleverd (zie prijslijst) en met de
console aan de wand of aan de zijkant van een verwarmingsketel
gemonteerd.
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Condenserende gasketel

Regelingstoebehoren (vervolg)
Vitotronic
100
200
Type
CC1E
CC1I
GC7B
CO1E
CO1I
GW7B
Toebehoren
Sensoren: zie vanaf pagina 97.
Kamertemperatuursenx
sor
Boilertemperatuursenx
x
sor
klemtemperatuursensor
x
x
x
x
x
Dompeltemperatuurx
x
x
x
x
x
sensor
Dompelhuls
x
x
x
x
x
x
Rookgastemperatuurx
x
x
x
sensor
Uitbreiding voor verwarmingscircuitregeling: zie vanaf pagina 99.
Uitbreiding voor het 2e
x
x
en 3e verwarmingscircuit
Uitbreidingsset mengx
klep
Mengklepmotor
x
x
Dompeltemperatuurrex
gelaar
Klemtemperatuurregex
laar
Overig: zie vanaf pagina 102.
Stekkeradapter voor exx
x
x
x
terne veiligheidsinrichtingen
Hulpschakelaar
x
x
x
x
x
x
x
x
Contrastekker fA en lÖ
Tapwateropwarming met zonne-energie en verwarmingsondersteuning: zie vanaf pagina 103.
Zonneregelingsmodule,
x
x
x
x
x
x
type SM1
Functie-uitbreidingen: zie vanaf pagina 104.
Uitbreiding AM1
x
x
Uitbreiding EA1
x
x
x
x
x
x
Interne uitbreiding H1
x
x
Interne uitbreiding H2
x
x
Pompmodule PM1
x
x
x
x
Communicatietechniek: zie vanaf pagina 106.
Vitocom 300
x
x
x
x
KM-BUS=verdeler
x
x
Communicatiemodule
x
x
x
x
x
LON
LON-verbindingskabel
x
x
x
x
x
LON-stekker
x
x
x
x
x
LON-verbindingsstekker
x
x
x
x
x
LON-aansluitdoos
x
x
x
x
x
Afsluitweerstand
x
x
x
x
x
Gebouwautomatisering: zie vanaf pagina 110.
Vitogate 200, type KNX
x
x
x
x
Vitogate 300, type
x
x
x
x
BN/MB

300
CM1E

CM1I

x

x

300-K
MW1B

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

Leveringsomvang

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Leveringsomvang
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

12

x
x
x
x
x
x
x

Aanwijzing
Meer informatie over de communicatietechniek en gebouwautomatisering zie planningsaanwijzing ”Datacommunicatie”.

12.2 Afstandsbedieningen

5818449

Aanwijzing bij Vitotrol 200-A en 300-A
Voor elk verwarmingscircuit van een verwarmingsinstallatie kan een
Vitotrol 200-A of een Vitotrol 300-A ingezet worden.
De Vitotrol 200-A kan een verwarmingscircuit bedienen, de Vitotrol
300-A tot 3 verwarmingscircuits.
Condenserende gasketel

Max. 3 afstandsbedieningen kunnen op de regeling worden aangesloten.

VIESMANN
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Regelingstoebehoren (vervolg)
Aanwijzing
Kabelgebonden afstandsbedieningen zijn niet te combineren met de
draadloze basis.

– Werkingsprogramma
■ Party- en spaarwerking via de toetsen activeerbaar
■ Geïntegreerde kamertemperatuursensor voor kamertemperatuurbijschakeling (alleen voor een verwarmingscircuit met mengklep)
Montageplaats:
■ Weersafhankelijke werking:
Montage op een willekeurige plaats in het gebouw
■ Kamertemperatuurbijschakeling:
De geïntegreerde kamertemperatuursensor registreert de kamertemperatuur en voert indien nodig een correctie van de aanvoertemperatuur uit.

8

Technische gegevens
Spanningsvoeding
Opgenomen vermogen
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad

Via KM-BUS
0,2 W
III
IP 30 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
– Opslag en transport
−20 tot +65 °C
Instelbereik van de gewenste kamertemperatuur
voor normale werking
3 tot 37 °C
Aanwijzingen
■ Bij gebruik van de Vitotrol 200-A voor de kamertemperatuurbijschakeling moet het toestel in een hoofdwoonruimte (thermostaatruimte) worden geplaatst.
■ Max. 2 Vitotrol 200-A op de regeling aansluiten.

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

Vitotrol 300-A
Best.nr. Z008342
KM-BUS-deelnemer
■ Indicaties:
– Kamertemperatuur
– Buitentemperatuur
– Werkingsprogramma
– Werkingstoestand
– Grafische weergave van de zonne-energieopbrengst in combinatie met zonneregelingsmodule, type SM1.
■ Instellingen:
– gewenste kamertemperatuur voor normale werking (normale
kamertemperatuur) en gereduceerde werking (verlaagde kamertemperatuur)
– Gewenste warmwatertemperatuur
– Werkingsprogramma, schakeltijden voor verwarmingscircuits,
tapwateropwarming en circulatiepomp alsook overige instellingen via het menu met weergave op de display in volle tekst
■ Party- en spaarwerking via het menu activeerbaar
■ Geïntegreerde kamertemperatuursensor voor kamertemperatuurbijschakeling (alleen voor een verwarmingscircuit met mengklep)
94
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Montageplaats:
■ Weersafhankelijke werking:
Montage op een willekeurige plaats in het gebouw
■ Kamertemperatuurbijschakeling:
De geïntegreerde kamertemperatuursensor registreert de kamertemperatuur en voert indien nodig een correctie van de aanvoertemperatuur uit.
De geregistreerde kamertemperatuur is afhankelijk van de montageplaats:
– Hoofdwoonruimte aan een binnenwand tegenover radiatoren
– Niet in rekken en nissen
– niet in de onmiddellijke omgeving van deuren of in de buurt van
warmtebronnen (bijv. direct zonlicht, schouw, televisietoestel
enz.)

5818449

12

De geregistreerde kamertemperatuur is afhankelijk van de montageplaats:
– Hoofdwoonruimte aan een binnenwand tegenover radiatoren
– Niet in rekken en nissen
– niet in de onmiddellijke omgeving van deuren of in de buurt van
warmtebronnen (bijv. direct zonlicht, schouw, televisietoestel
enz.)

14

97

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

20

Best.nr. Z008341
KM-BUS-deelnemer
■ Indicaties:
– Kamertemperatuur
– Buitentemperatuur
– Werkingstoestand
■ Instellingen:
– Gewenste kamertemperatuur voor normale werking (normale
kamertemperatuur)

,5

Vitotrol 200-A

Condenserende gasketel

Regelingstoebehoren (vervolg)

15
5

Technische gegevens
Voedingsspanning via KM-BUS
Opgenomen vermogen
0,5 W
Beschermingsklasse
III
Beschermingsgraad
IP 30 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
– Opslag en transport
−20 tot +65 °C
Instelbereik van de gewenste kamertemperatuur 3 tot 37 °C

97

20
,5

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

12.3 Afstandsbedieningen draadloos
Aanwijzing voor Vitotrol 200-RF
Draadloze afstandsbediening met geïntegreerde draadloze zender
voor de werking met de draadloze basis.
■ Voor ieder verwarmingscircuit van een verwarmingsinstallatie kan
een Vitotrol 200-RF worden gebruikt.
■ De Vitotrol 200-RF kan één verwarmingscircuit bedienen.
■ Max. 3 draadloze afstandsbedieningen kunnen op de regeling worden aangesloten.

Aanwijzing
De draadloze afstandsbediening is niet met draadgebonden
afstandsbedieningen combineerbaar.

12

Vitotrol 200-RF
Best.nr. Z011219
Draadloze deelnemer
■ Weergaven:
– Kamertemperatuur
– Buitentemperatuur
– Bedrijfsstatus
– Ontvangstkwaliteit van het signaal
■ Instellingen:
– gewenste kamertemperatuur voor normale werking (normale
kamertemperatuur)
Aanwijzing
De instelling van de gewenste kamertemperatuur voor gereduceerde werking (verlaagde kamertemperatuur) vindt aan de
regeling plaats.

De geregistreerde kamertemperatuur is afhankelijk van de montageplaats:
– Hoofdwoonruimte aan een binnenwand tegenover radiatoren
– Niet in rekken en nissen
– niet in de onmiddellijke omgeving van deuren of in de buurt van
warmtebronnen (bijv. direct zonlicht, schouw, televisietoestel
enz.)
Aanwijzing
Planningsaanwijzing ”Draadloos toebehoren” in acht nemen.

5818449

– Werkingsprogramma
■ Party- en spaarwerking via de toetsen activeerbaar
■ Geïntegreerde kamertemperatuursensor voor kamertemperatuurbijschakeling (alleen voor een verwarmingscircuit met mengklep)

Montageplaats:
■ Weersafhankelijke werking:
Montage op een willekeurige plaats in het gebouw
■ Kamertemperatuurbijschakeling:
De geïntegreerde kamertemperatuursensor registreert de kamertemperatuur en voert indien nodig een correctie van de aanvoertemperatuur uit.

Condenserende gasketel
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Regelingstoebehoren (vervolg)
20

,5

Technische gegevens
Spanningsvoeding
Zendfrequentie
Zendreikwijdte

97

14

8

2 AA-batterijen 3 V
868 MHz
Zie planningsaanwijzing ”Draadloos toebehoren”
Beschermingsklasse
III
Beschermingstype
IP 30 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
– Opslag en transport
−20 tot +65°C
Instelbereik van de gewenste kamertemperatuur
voor normale werking
3 tot 37 °C

12.4 Toebehoren draadloos
Draadloze basis
Best.nr. Z011413
KM-BUS-deelnemer
Voor de communicatie tussen de Vitotronic-regeling en de volgende
draadloze componenten:
■ Draadloze afstandsbediening Vitotrol 200-RF
■ Draadloze buitentemp.sensor
Voor max. 3 radiografische afstandsbedieningen. Niet in combinatie
met een draadgebonden afstandsbediening.

Toegestane omgevingstemperatuur
– Bediening
– Opslag en transport

1 jr.
868 MHz
III
IP20 conform EN 60529
te waarborgen door opbouw/inbouw.
0 tot +40 °C
−20 tot +65 °C

0
16
111
34

Draadloze repeater
Best.-Nr. 7456538
Elektrische draadloze repeater voor de verhoging van het zendbereik en werking in bereiken met kritische draadloze ontvangst. Planningsaanwijzing ”Draadloos toebehoren” in acht nemen.
Maximaal 1 draadloze repeater per Vitotronic regeling gebruiken.
■ Ontwijken van sterke diagonale doordringing van de radiosignalen
door met ijzer gewapende betonplafonds en/of door meerdere
wanden.
■ Ontwijken van grote metalen voorwerpen die zich tussen de
draadloze componenten bevinden.

96
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Aansluiting:
■ 2-aderige kabel, kabellengte max. 50 m (ook bij aansluiting van
meerdere KM-BUS-deelnemers).
■ Kabel mag niet samen met 230/400-V-kabels worden gelegd

Technische gegevens
Voedingsspanning via KM-BUS
Opgenomen vermogen
Zendfrequentie
Beschermingsklasse
Beschermingstype

Condenserende gasketel

Regelingstoebehoren (vervolg)

32
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Technische gegevens
Spanningsvoeding
Opgenomen vermogen
Radiofrequentie
Kabellengte
Beschermingsklasse
Beschermingstype

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

12.5 Sensoren
Kamertemperatuursensor
0

□8

20

Best.nr. 7438537
Afzonderlijke kamertemperatuursensor als uitbreiding voor de
Vitotrol 300-A te gebruiken als de Vitotrol 300-A niet in de hoofdwoonruimte of niet op een geschikte positie voor de registratie resp.
de instelling van de temperatuur kan worden aangebracht.
Montage in de hoofdwoonruimte op een binnenwand tegenover de
radiatoren. Niet in kasten, nissen, naast deuren of in de buurt van
warmtebronnen aanbrengen, bijv. direct zonlicht, schouw, televisietoestel enz.
De kamertemperatuursensor wordt op de Vitotrol 300-A aangesloten.
Aansluiting:
■ 2-aderige kabel met een kabeldoorsnede van 1,5 mm2 koper
■ Kabellengte vanaf afstandsbediening max. 30 m
■ Kabel mag niet samen met 230/400-V-kabels worden gelegd.

Technische gegevens
Beschermingsklasse
Beschermingstype

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

Boilertemperatuursensor
Best.nr. 7179114
Boilertemperatuursensor (NTC) met 3,75 m lange aansluitkabel en
systeemstekker

Vitotronic 100, type GC7B, bij gebruik in installaties met één ketel
moet de boilertemperatuursensor afzonderlijk besteld worden.

Klemtemperatuursensor
Best.nr. 7426463
Voor de registratie van de temperatuur aan een buis

60

42

Technische gegevens
Kabellengte
Beschermingstype

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

5818449

66

Wordt met een spanband bevestigd.

Condenserende gasketel
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Regelingstoebehoren (vervolg)
Dompeltemperatuursensor
Best.nr. 7544848
Voor de detectie van een temperatuur in een dompelhuls

Technische gegevens
Kagellengte
Beschermingstype

5,8 m, stekkerklaar
IP32 conform EN 60529, te waarborgen
door opbouw/inbouw.
Sensortype
Viessmann NTC 10 kΩ bij 25 °C
Toegestane omgevingstemperatuur
– Bediening
0 tot +90 °C
– Opslag en transport
−20 tot +70 °C

Dompelhuls
Best.nr. 7816035
■ G ½ x 100 mm
■ Met vastzetklem

Ø8

100

Dompelhuls
Best.nr. 7817326
■ G ½ x 150 mm
■ Met vastzetklem

Dompelhuls
Best.nr. zie prijslijst
Voor boilertemperatuursensor, bij Viessmann warmwaterboilers in de
leveringsomvang

Rookgastemperatuursensor
Best.nr. 7452531
Voor rookgastemperatuuropvraging, rookgastemperatuurbewaking
en onderhoudsindicatie bij het overschrijden van een instelbare temperatuur.
Met schroefdraadconus.
Aanbrengen aan de rookgasbuis. De afstand moet ca. 1,5 maal de
rookgasbuisdiameter vanaf de achterkant van de ketel in de richting
van de schoorsteen bedragen.
■ HR-ketel met Viessmann coaxiaal systeem:
De coaxiale buis met opname voor de rookgastemperatuursensor
moet worden besteld.
■ Condenserende HR-ketel met plaatselijke rookgasleiding:
De voor de montage in de rookgasleiding vereiste opening moet
door de installateur gepland en gecontroleerd zijn. De rookgastemperatuursensor moet in een dompelhuls van roestvast staal (door
de installateur te plaatsen) gemonteerd worden.

Technische gegevens
Leidinglengte
Beschermingstype

Sensortype
Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
– Opslag en transport

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

5818449
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Regelingstoebehoren (vervolg)
12.6 Uitbreiding voor verwarmingscircuitregeling
Uitbreiding voor het 2e en 3e verwarmingscircuit
Best.nr. 7164403
Elektronische printplaat voor inbouw in de regeling.
Voor de regeling van 2 verwarmingscircuits met mengklep.

■ Met aansluitingen voor mengklepmotoren, aanvoertemperatuursensoren (NTC 10 kΩ) en verwarmingscircuitspompen
■ Stekkers voor mengklepmotor en verwarmingscircuitspomp voor
elk verwarmingscircuit

Uitbreidingsset mengklep
Best.nr. 7441998

Aanvoertemperatuursensor (klemtemperatuursensor)

Onderdelen:
■ Mengklepmotor met aansluitkabel (4,0 m lang) voor Viessmann
mengklep DN 20 tot DN 50 en R ½ bis R 1¼ (niet voor flensmengkleppen) en stekker
■ Aanvoertemperatuursensor als klemtemperatuursensor met aansluitkabel (5,8 m lang) en stekker
■ Stekker voor verwarmingscircuitpomp

60

42

66

Mengklepmotor
Wordt met een spanband bevestigd.

130

90

0
18

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

12
Technische gegevens mengklepmotor
Nominale spanning
230 V~
Nominale frequentie
50 Hz
Opgenomen vermogen
4W
Beschermingsklasse
II
Beschermingstype
IP 42 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw
Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
– Opslag en transport
−20 tot +65 °C
Draaimoment
3 Nm
Looptijd voor 90° ∢
120 s

Uitbreidingsset mengklep met geïntegreerde mengklepmotor
Best.nr. ZK02940
KM-BUS-deelnemer

5818449

Onderdelen:
■ Mengklepelektronica met mengklepmotor voor Viessmann mengklep DN 20 tot DN 50 en R ½ tot R 1¼
■ Aanvoertemperatuursensor (klemtemperatuursensor)
■ Stekker voor aansluiting van de CV-pomp
■ Netaansluitkabel (3,0 m lang) met stekker
■ BUS-aansluitkabel (3,0 m lang) met stekker
De mengklepmotor wordt direct op de Viessmann mengklep DN 20
tot DN 50 en R ½ tot R 1¼ gemonteerd.

Condenserende gasketel
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Regelingstoebehoren (vervolg)
Mengklepelektronica met mengklepmotor

Aanvoertemperatuursensor (klemtemperatuursensor)
42

13
0

0

60

18

66

160

Wordt met een spanband bevestigd.

Technische gegevens mengklepelektronica met mengklepmotor
Nominale spanning
230 V~
Nominale frequentie
50 Hz
Nominale stroom
2A
Opgenomen vermogen
5,5 W
Beschermingstype
IP 32D conform EN 60529 te waarborgen door opbouw/inbouw
Beschermingsklasse
I
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
– Opslag en transport
–20 tot +65 °C
Nominale belasting van
de relaisuitgang voor de
CV-pomp sÖ
2(1) A, 230 V~
Koppel
3 Nm
Looptijd voor 90° ∢
120 s

Uitbreidingsset mengklep voor afzonderlijke mengklepmotor
Best.nr. ZK02941
KM-BUS-deelnemer
Voor de aansluiting van een afzonderlijke mengklepmotor
Onderdelen:
■ mengklepelektronica voor de aansluiting van een afzonderlijke
mengklepmotor
■ Aanvoertemperatuursensor (klemtemperatuursensor)
■ stekker voor aansluiting van de CV-pomp en van de mengklepmotor
■ Netaansluitkabel (3,0 m lang) met stekker
■ BUS-aansluitkabel (3,0 m lang) met stekker
Mengklepelektronica

140

Technische gegevens mengklepelektronica
Nominale spanning
230 V~
Nominale frequentie
50 Hz
Nominale stroom
2A
Opgenomen vermogen
1,5 W
Beschermingstype
IP 20D conform EN 60529 te waarborgen door opbouw/inbouw
Beschermingsklasse
I
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
– Opslag en transport
–20 tot +65 °C
Nominale belasting van de relaisuitgangen
– Verwarmingscircuit2(1) A, 230 V~
pomp sÖ
– Mengklepmotor
0,1 A, 230 V~
Benodigde looptijd van de
mengklepmotor voor 90°
∢
Ca. 120 s

0

18
58

5818449

12

Technische gegevens aanvoertemperatuursensor
Kabellengte
2,0 m, stekkerklaar
Beschermingstype
IP 32D conform EN 60529 te waarborgen door opbouw/inbouw
Sensortype
Viessmann NTC 10 kΩ bij 25 °C
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +120 °C
– Opslag en transport
–20 tot +70 °C

100
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Regelingstoebehoren (vervolg)
Aanvoertemperatuursensor (klemtemperatuursensor)

60

42

Technische gegevens aanvoertemperatuursensor
Kabellengte
5,8 m, stekkerklaar
Beschermingstype
IP 32D conform EN 60529 te waarborgen door opbouw/inbouw
Sensortype
Viessmann NTC NTC 10 kΩ bij 25 °C
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +120 °C
– Opslag en transport
–20 tot +70 °C

66

Wordt met een spanband bevestigd.

Mengklepmotor voor flensmengklep
■ Best.nr. 9522487
DN 40 en DN 50, zonder systeemstekker en aansluitleiding
■ Bestelnr. Z004344
DN 65 tot DN 100, zonder systeemstekker en aansluitleiding

Voor technische gegevens, zie technisch blad ”Mengkleppen en
mengklepmotoren”.

Dompeltemperatuurregelaar
Best.nr. 7151728
Als thermostaat maximumtemperatuurbegrenzing voor vloerverwarming te gebruiken.
De temperatuurbewaker wordt op de verwarmingsaanvoer gemonteerd. Bij te hoge aanvoertemperatuur schakelt de temperatuurbewaker de verwarmingscircuitpomp uit.
0

13

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

95

72

Technische gegevens
Kabellengte
Instelbereik
Schakelverschil
Schakelvermogen
Instelschaal
Dompelhuls van roestvast
staal (buitendraad)
DIN-registratienr.

200

12

Klemtemperatuurregelaar
0

13

95

72

5818449

Best.nr. 7151729
Als thermostaat maximumtemperatuurbegrenzing voor vloerverwarming (alleen in combinatie met metalen buizen) te gebruiken.
De temperatuurbewaker wordt op de verwarmingsaanvoer gemonteerd. Bij te hoge aanvoertemperatuur schakelt de temperatuurbewaker de verwarmingscircuitpomp uit.

Condenserende gasketel
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Regelingstoebehoren (vervolg)
Technische gegevens
Kabellengte
Instelbereik
Schakelverschil
Schakelvermogen
Instelschaal
DIN Reg.-Nr.

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

12.7 Overig
Stekkeradapter voor externe veiligheidsinrichtingen
Best.nr. 7164404
KM-BUS-deelnemer
Met leidingen (3,0m lang) en stekker aVG en aBÖ.
Er kunnen tot max. 4 extra veiligheidsinrichtingen aangesloten worden.
■ Laagwaterniveaubeveiliging
■ Minimumdrukbegrenzer
■ Maximumdrukbegrenzer
■ Extra veiligheidstemperatuurbegrenzer

Technische gegevens
Beschermingsgraad

IP20D conform EN 60529, te waarborgen door opbouw/inbouw.
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
– Opslag en transport
−20 tot +65 °C

Met de connector is de indicatie mogelijk van de storing (volle tekst)
in de bijbehorende regeling.
Er kunnen 2 stekkeradapters via de KM-Bus met elkaar worden verbonden en op de regeling worden aangesloten. Daarmee is de aansluiting van 7 extra veiligheidsinrichtingen mogelijk.

26
0
84

7
21

12

Hulprelais

180

Best.nr. 7814681
■ Schakelrelais in minibehuizing
■ Met 4 verbreekcontacten en 4 maakcontacten
■ Met serieklemmen voor aardleiding

14

95

5818449
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Regelingstoebehoren (vervolg)
Technische gegevens
Spoelspanning
Nominale stroom (Ith)

230 V/50 Hz
AC1 16 A
AC3 9 A

Contrastekker fA en lÖ
Best.nr. 7408790
Nodig bij een door de installateur te plaatsen brander zonder contrastekkers.

12.8 Tapwaterverwarming en verwarmingsondersteuning met zonne-energie
Zonneregelingsmodule, type SM1
Best.nr. Z014470
Technische gegevens
Functies
■ Vermogensbalancering en diagnosesysteem
■ Bediening en indicatie gebeurt via de Vitotronic-regeling.
■ Schakelen van de zonnecircuitpomp
■ Verwarming van twee verbruikers via een collectorveld
■ 2e temperatuurverschilregeling
■ Thermostaatfunctie voor naverwarming of voor gebruik van overtollige warmte
■ Toerentalregeling van de zonnecircuitpomp via PWM-ingang (merk
Grundfos en Wilo)
■ Een van de zonneopbrengst afhankelijke onderdrukking van de
naverwarming van de warmwaterboiler door de verwarmingsketel
■ Opwarming van de met zonne-energie verwarmde voorverwarmingstrap (bij warmwaterboilers vanaf 400 l inhoud)
■ Veiligheidsuitschakeling van de collectoren
■ Elektronische begrenzing van de temperatuur in de warmwaterboiler
■ Schakelen van een bijkomende pomp of van een klep via relais
Voor het realiseren van volgende functies dompeltemperatuursensor
best.nr. 7438702 meebestellen:
■ Voor circulatieomschakeling bij installaties met twee warmwaterboilers
■ Voor retouromschakeling tussen warmtegenerator en verwarmingswaterbuffer
■ Voor retouromschakeling tussen warmtegenerator en primaire boiler
■ Voor verwarming van andere verbruikers

Technische gegevens collectortemperatuursensor
Kabellengte
2,5 m
Beschermingsgraad
IP 32 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw.
Sensortype
Viessmann NTC 20 kΩ bij 25 °C
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
−20 tot +200 °C
– Opslag en transport
−20 tot +70 °C
Boilertemperatuursensor
Voor de aansluiting in het toestel
Verlenging van de aansluitkabel (installateur):
■ 2-aderige kabel, kabellengte maximaal 60 m bij een kabeldoorsnede van 1,5 mm2 koper
■ Kabel mag niet samen met 230/400-V-kabels worden gelegd.
Technische gegevens boilertemperatuursensor
Kabellengte
3,75 m
Beschermingsgraad
IP 32 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw.
Sensortype
Viessmann NTC 10 kΩ bij 25 °C
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +90 °C
– Opslag en transport
−20 tot +70 °C
Bij installaties met Viessmann-warmwaterboilers wordt de boilertemperatuursensor in het inschroefelement (leveringsomvang of accessoire bij de betreffende warmwaterboiler) in de verwarmingswaterretour ingebouwd.

De zonneregelingsmodule bevat:
■ Elektronica
■ Aansluitklemmen:
– 4 sensoren
– Zonnecircuitpomp
– KM-BUS
– Netaansluiting (netschakelaar door de installateur te plaatsen)
■ PWM-uitgang voor de aansturing van de zonnecircuitpomp
■ 1 relais voor het schakelen van een pomp of een klep

140

Opbouw

0

18
58

5818449

Collectortemperatuursensor
Voor de aansluiting in het toestel
Verlenging van de aansluitkabel (installateur):
■ 2-aderige kabel, kabellengte maximaal 60 m bij een kabeldoorsnede van 1,5 mm2 koper
■ Kabel mag niet samen met 230V/400-V-kabels worden gelegd.

Condenserende gasketel

Technische gegevens zonneregelingsmodule
Nominale spanning
230 V~
Nominale frequentie
50 Hz
Nominale stroom
2A
Opgenomen vermogen
1,5 W
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Regelingstoebehoren (vervolg)
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad

I
IP 20 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw.
Werkwijze
Type 1B conform EN 60730-1
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C gebruik in woon- en stookruimtes (normale omgevingsomstandigheden)
– Opslag en transport
−20 tot +65 °C
Nominale belasting van de relaisuitgangen
– Halfgeleiderrelais 1
1 (1) A, 230 V~
– Relais 2
1 (1) A, 230 V~
– Totaal
Max. 2 A
Dompeltemperatuursensor
Best.nr. 7438702
Voor de detectie van een temperatuur in een dompelhuls

Technische gegevens
Kabellengte
Beschermingstype

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

12.9 Functie-uitbreidingen
Pompmodule PM1

231

Best.nr. Z016519
■ Functie-uitbreiding in de behuizing voor wandmontage
■ Voor de toerentalregeling van een ketelcircuitpomp

Opbouw
■ 4 analoge ingangen voor de aansluiting van temperatuursensoren
■ 1 analoge uitgang 0 tot 10 V voor pomptoerental
■ 1 digitale ingang voor het registreren van pompstoringen
■ 1 digitale uitgang potentiaalvrij voor de vrijgave van de ketelcircuitpomp
Leveringsomvang:
■ Pompmodule PM1
■ 2 temperatuursensoren NTC 10 kΩ
Lokale vereisten:
■ Ketelcircuitpomp met besturingsspanning 0 tot 10 V

24

0

12

64

Functies
Een van de volgende functies:
■ Prestatiegestuurde toerentalregeling van een ketelcircuitpomp
■ Doeltemperatuurregeling voor het stabiliseren van de aanvoertemperatuur
■ Temperatuurverschilregeling in installaties met een ketel voor het
verhogen van het condensatiegebruik
■ Doeltemperatuurregeling van een verwarmingswaterbuffer met
temperatuursensor
■ Temperatuurverschilregeling in installaties met meerdere ketels
Bediening, configuratie en diagnose via het bedieningsdeel van de
toegewezen ketelcircuitregeling

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

230 V~
50 Hz
2A
2W
I
IP20D conform EN 60529, te waarborgen door opbouw/inbouw.
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C gebruik in woon- en stookruimtes (normale omgevingsomstandigheden)
– Opslag en transport
–20 tot +60 °C
Nominale belasting van de relaisuitgangen
– sL
2(1) A, 230 V~
– hH
Potentiaalvrij vrijgavecontact:
1(0,5) A, 230 V~
0 tot 10-V-uitgang
– Nom. belastbaarheid
min. 3 kΩ
– Nominale spanning
0 tot 10 V
– Nominale stroom
max. 3,33 mA

Uitbreiding AM1

5818449

Best.nr. 7452092
Functieuitbreiding voor de wandmontage.
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Regelingstoebehoren (vervolg)

140

Er kunnen maximaal twee van de volgende pompen worden aangestuurd.
■ Tapwatercirculatiepomp bij regeling voor weersafhankelijke werking
■ Circulatiepomp voor boilerverwarming in combinatie met aparte
warmwaterboiler
■ CV-pomp voor verwarmingscircuit zonder mengklep

Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale frequentie
Nominale stroom
Opgenomen vermogen
Nominale belasting van
de relaisuitgangen
Beschermingsklasse
Beschermingstype

230 V~
50 Hz
4A
4W
Elk 2(1) A, 250 V~, totaal max. 4 A~

I
IP 20 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw
Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
Gebruik in woon- en stookruimtes (normale omgevingsomstandigheden)
– Opslag en transport
–20 tot +65 °C

0

18
58

Uitbreiding EA1
Best.nr. 7452091
Functie-uitbreiding in de behuizing, voor wandmontage.
Via de in- en uitgangen kunnen maximaal 5 functies worden
gerealiseerd:
1 schakeluitgang (potentiaalvrij wisselcontact)
■ Aansturing toevoerpomp naar een substation
■ signaleren van de gereduceerde werking voor een verwarmingscircuit
1 analoge ingang (0 tot 10 V)
■ Instelling van de gewenste ketelwatertemperatuur

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

I
IP 20 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw
Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
Gebruik in woon- en stookruimtes (normale omgevingsomstandigheden)
– Opslag en transport
–20 tot +65 °C

140

3 digitale ingangen
■ Externe omschakeling van het werkingsprogramma voor 1 tot 3
verwarmingscircuits (alleen bij regelingen voor weersafhankelijke
werking)
■ Externe blokkering met groepsalarmmelding
■ Storingsmeldingen
■ Kortstondige werking tapwatercirculatiepomp (alleen bij regelingen
voor weersafhankelijke werking)

Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale frequentie
Nominale stroom
Opgenomen vermogen
Nominale belasting van
de relaisuitgang
Beschermingsklasse
Beschermingstype

0

18
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Regelingstoebehoren (vervolg)
Interne uitbreiding H1
Best.nr. 7498513
Elektronische printplaat voor inbouw in de regeling
Met de uitbreiding kunnen de volgende functies worden gerealiseerd:
Functie
– Aansluiting van een externe veiligheidsmagneetklep (vloeibaar gas)
– AT:
Of aansluiting van een rookgasklep
En een van de volgende functies:
– Aansluiting van een CV-pomp voor direct aangesloten verwarmingscircuit
– Aansluiting van een algemene storingsmelding
– Aansluiting van een circulatiepomp voor de boilerverwarming
– Alleen met weersafhankelijke regeling:
Aansluiting van een circulatiepomp
Netaansluiting tapwatercirculatiepomp
Tapwatercirculatiepompen met eigen interne regeling moeten via
een aparte netaansluiting worden aangesloten. De netaansluiting via
de Vitotronic regeling of de Vitotronic toebehoren is niet toegestaan.

Nominale belasting van de relaisuitgang
1(0,5) A 250 V~

2(1) A 250 V~

Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale frequentie

230 V~
50 Hz

Interne uitbreiding H2
Best.nr. 7498514
Elektronische printplaat voor inbouw in de regeling
Met de uitbreiding kunnen de volgende functies worden gerealiseerd:
Functie
– Vergrendeling externe luchtafvoertoestellen
En een van de volgende functies:
– Aansluiting van een CV-pomp voor direct aangesloten verwarmingscircuit
– Aansluiting van een algemene storingsmelding
– Aansluiting van een circulatiepomp voor de boilerverwarming
– Alleen met weersafhankelijke regeling:
Aansluiting van een circulatiepomp
Netaansluiting tapwatercirculatiepomp
Tapwatercirculatiepompen met eigen interne regeling moeten via
een aparte netaansluiting worden aangesloten. De netaansluiting via
de Vitotronic regeling of de Vitotronic toebehoren is niet toegestaan.

Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale frequentie

230 V~
50 Hz

12.10 Communicatietechniek
Vitocom 300, type LAN3
Best.nr.: zie actuele prijslijst

Functies bij bediening met de Vitodata 300

Voor het op afstand bewaken, bedienen en instellen van alle verwarmingsinstallaties via IP-netwerken (LAN).
Omdat een internet-gegevensoverdracht een permanente verbinding
is (”always online”) is de toegang tot de verwarmingsinstallatie bijzonder snel.

Voor alle verwarmingscircuits van een verwarmingsinstallatie:
■ Op afstand bewaken:
– Doorsturen van meldingen via SMS naar mobiele telefoons/
Smartphone, via e-mail naar randtoestellen met e-mail-clientfunctie of via fax naar faxtoestellen
– Bewaken van extra toestellen via de in-en uitgangen van de
Vitocom 300.
■ Bediening op afstand:
– Instellen van werkingsprogramma's, gewenste waarden alsook
van tijdprogramma's en stooklijnen.
– Registreren van trendverlopen met datalogger
– Bepalen van energieverbruik door de integratie van M-BUS
warmtehoeveelheidstellers
■ Op afstand instellen:
– Configureren van de Vitocom 300 parameters
– Op afstand instellen van Vitotronic-regelingsparameters via
codeeradressen

Voor verwarmingsinstallaties met één of meerdere warmtegeneratoren, met of zonder nageschakelde verwarmingscircuits
Voor installatiebediening met Vitodata 300

5818449

12

Nominale belasting van de relaisuitgang
6(3) A 250 V~
2(1) A 250 V~
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Regelingstoebehoren (vervolg)
Aanwijzing
■ Naast de telecommunicatiekosten voor de gegevensoverdracht
moeten Vitodata 300 gebruikskosten betaald worden.
■ Meer informatie zie www.vitodata.info.
Configuratie
■ Bij een dynamische IP-adressering (DHCP) gebeurt de IP-configuratie van de Vitocom 300 automatisch.
Aan de DSL-router zijn geen instellingen nodig.
■ De netwerkinstellingen aan de DSL-router in acht nemen.
■ De uitgangen en ingangen van de Vitocom 300 en de uitbreidingsmodules EM301 worden met Vitodata 300 bedieningsinterface
geconfigureerd.
■ De Vitocom 300 wordt via LON met de Vitotronic-regeling verbonden. Voor LON is geen configuratie van de Vitocom 300 vereist.
Storingsmeldingen
Storingsmeldingen worden aan de Vitodata-server gemeld. Van de
Vitodata-server worden de meldingen via de volgende communicatiediensten aan de geconfigureerde bedieningstoestellen verzonden:
■ Fax
■ SMS aan mobiele telefoon
■ E-mail aan PC/laptop
Voorwaarden op de plaats van aansluiting
■ DSL-router met vrije LAN-aansluiting en dynamische IP-adressering (DHCP)
■ Internetaansluiting met dataflatrate (tijd en volumeonafhankelijk
vast tarief)
■ Communicatiemodule LON moet in de Vitotronic zijn ingebouwd.
Aanwijzing
Meer informatie zie www.vitocom.info.
Leveringsomvang
■ Vitocom 300, type LAN3 met LAN-aansluiting.
– Draagrailmontage TS35 conform EN 50 50022,
35 x 15 en 35 x 7,5.
– 2 digitale ingangen
– 1 digitale uitgang
– 1 relaisuitgang
– 1 M-BUS-interface
– 1 EM-interface
– 2 LON-aansluitingen
■ LAN-aansluitkabel, RJ 45, 2 m lang
■ Met of zonder communicatiemodule LON
■ LON-verbindingskabel, RJ45 – RJ 45, 7 m lang, voor de gegevensuitwisseling tussen Vitotronic regeling en Vitocom 300
■ Voeding voor DIN-rail, draagrailmontage TS35 conform EN 50022,
35 x 15 en 35 x 7,5
■ Vitodata 100 storingsmanagement voor de duur van 3 jaar
Aanwijzing
Leveringsomvang van de pakketten met Vitocom, zie de prijslijst.
Toebehoren

Best.nr.
Z012117

7143432

7143436

12

7143495
en
7143496

7199251
en
Door installateur te
plaatsen

7143495
en
7171784
Door installateur te
plaatsen

Best.nr.

7143434
7143435

5818449

Toebehoren
Wandbehuizing voor de inbouw van de Vitocom 300
en toebehoren, als er geen schakelkast of geen elektroverdeling voorhanden is.
2-rijig: Voor Vitocom 300 en max. 1 uitbreidingsmodule EM301
3-rijig: Voor Vitocom 300 en max. 2 uitbreidingsmodule EM301

Toebehoren
uitbreidingsmodule EM301
– Draagrailmontage TS35 conform EN 50 50022,
35 x 15 en 35 x 7,5.
– 8 analoge ingangen:
– 0 − 10 V
– 4 − 20 mA
– Temperatuursensoren Viessmann NTC 10 kΩ,
NTC 20 kΩ, Ni500 of Pt500
– Impulsteller
– 8 digitale ingangen:
– Voor de bijschakeling van signalen via potentiaalvrije contacten
– 2-polig
– Belasting van het externe contact 24 V , 7 mA
– Met ledindicatie
– Verbreekcontact of maakcontact
– Alarmverbreekcontactof alarmmaakcontact
– Impulsteller
– 2 digitale uitgangen:
– Potentiaalvrije relaiscontacten
– 3-polig, wisselaar
– Max. 2 A, 230 V~
– Met ledindicatie
Max. 3 uitbreidingsmodules EM301 per Vitocom 300.
Module voor ononderbroken voeding (UPS)
Draagrailmontage TS35 conform EN 50 50022,
35 x 15 en 35 x 7,5.
Extra accupack voor UPS
– Draagrailmontage TS35 conform EN 50 50022,
35 x 15 en 35 x 7,5.
– Zinvol bij 1 Vitocom 300, 1 uitbreidingsmodule en
bezetting van alle ingangen
– Vereist vanaf 1 Vitocom 300 en 2 uitbreidingsmodules
Verlengstuk van de verbindingskabel
Geïnstalleerde lengte 7 tot 14 m
– 1 verbindingsleiding (7 m lang)
en
1 LON-koppeling RJ 45
Geïnstalleerde lengte 14 tot 900 m met verbindingsstekker
– 2 LON-verbindingsstekker RJ 45
en
– 2-aderige leiding, CAT5, afgeschermd, massieve
leiding, AWG 26-22, 0,13 tot 0,32 mm2, buitendiameter, 4,5 tot 8 mm
of
2-aderige leiding, CAT5, afgeschermd, draden,
AWG 26-22, 0,14 tot 0,36 mm2, buitendiameter, 4,5
tot 8 mm
Geïnstalleerde lengte 14 tot 900 m met aansluitdoos
– 2 verbindingskabels (7 m lang)
en
– 2 LON-aansluitdozen RJ 45, CAT6
– Tweeaderige kabel, CAT5, afgeschermd
of
JY(St) Y 2 x 2 x 0,8

Condenserende gasketel
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Regelingstoebehoren (vervolg)
Technische specificaties voedingseenheid (leveringsomvang)
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Technische specificaties Vitocom 300 (leveringsomvang)
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Technische gegevens Vitocom 300
Nominale spanning
24 V
Nominale stroom
710 mA
Nominaal vermogen
17 W
Beschermingsklasse
II volgens EN 61140
Beschermingstype
IP 30 conform EN 60529 door opbouw/
inbouw garanderen
Werkwijze
Type 1B conform EN 60730-1
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +50 °C
Gebruik in woon- en installatieruimtes
(normale omgevingsomstandigheden)
– Opslag en transport
−20 tot +85 °C
Door de installateur te plaatsen aansluitingen:
– 2 digitale ingangen DI1
Potentiaalvrije contacten, contactbelasen DI2
ting 24 V , 7 mA, voor de bewaking
van extra toestellen en systemen van
andere fabrikanten, met LED-indicatie
– 1 digitale uitgang DO
Relais, contactbelasting 24 V , max.
2 A, wisselaar
– 1 M-BUS-interface
Voor de aansluiting van warmtehoeveelheidstellers met M-BUS-interface volgens EN 1434-3
– 1 EM-interface
Voor de aansluiting van 3 uitbreidingsmodules EM301, met LED-indicatie

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

KM-BUS-verdeler

7

21

13

0

Best.nr. 7415028
Voor de aansluiting van 2 tot 9 toestellen op de KM-BUS van de
regeling

Technische gegevens
Kabellengte
Beschermingstype

3,0 m, stekkerklaar
IP 32 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw
Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
– Opslag en transport
−20 tot +65 °C
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Communicatiemodule LON
Best.nr. 7172173
(alleen bij installaties met één ketel)
Elektronische printplaat voor de gegevensuitwisseling met verwarmingscircuitregelingen Vitotronic 200-H, Vitocom 100, type LAN1 en
Vitocom 300 en voor de aansluiting op hogere domoticasystemen.
Vitocom 100, type LAN1
Best.nr.: zie actuele prijslijst
Voor het op afstand bedienen van een verwarmingsinstallatie via
internet en IP-netwerken (LAN) met DSL-router
108
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Compact toestel voor de wandmontage
Voor de bediening van installaties met Vitotrol app of Vitodata 100
Functies bij bediening met Vitotrol app:
■ Op afstand bedienen van 3 verwarmingscircuits van een verwarmingsinstallatie
■ Instellen van werkingsprogramma's, gewenste waarden en tijdprogramma's
■ Opvragen van informatie van de installatie
■ Weergave van meldingen op de gebruikersinterface van de
Vitotrol app
Condenserende gasketel
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Regelingstoebehoren (vervolg)
De Vitotrol App ondersteunt volgende eindapparaten:
■ Eindapparaten met Apple iOS-besturingsssyteem
■ Eindapparaten met Google Android-besturingssysteem

■ Internetaansluiting met dataflatrate (van tijd en volumeonafhankelijk vast tarief)
■ DSL-router met dynamische IP-adressering (DHCP)

Aanwijzing
■ Compatibele versies zie App Store of Google Play
■ Meer informatie zie www.vitotrol-app.info.

Aanwijzing
Informatie over de registratie en het gebruik van de Vitotrol app en
Vitodata 100 , zie www.vitodata.info.

Functies bij bediening met de Vitodata 100:

Technische gegevens

111
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Voor alle verwarmingscircuits van een verwarmingsinstallatie:
■ Op afstand bewaken:
– Doorsturen van meldingen via e-mail op eindapparaten met email-clientfunctie
– Doorsturen van meldingen via SMS naar mobiele telefoon/
smartphone of fax (via internetdienst Vitodata 100 storingsmanagement tegen betaling)
■ Bediening op afstand:
Instellen van werkingsprogramma's, gewenste waarden alsook
van tijdprogramma's en stooklijnen
Aanwijzing
Meer informatie zie www.vitodata.info.
Configuratie:
De configuratie gebeurt automatisch.
Als de DHCP-dienst geactiveerd is, dan zijn aan de DSL-router geen
instellingen vereist.
Leveringsomvang:
■ Vitocom 100, type LAN1 met LAN-aansluiting
■ Met of zonder communicatiemodule LON voor de inbouw in de
Vitotronic regeling
■ Verbindingskabels voor LAN en communicatiemodule
■ Netaansluitleiding met stekkeradapter
■ Vitodata 100 storingsmanagement voor de duur van 3 jaar
Lokale vereisten:
■ De communicatiemodule moet in de regeling ingebouwd zijn.
■ Vóór ingebruikneming de systeemvoorwaarden voor de communicatie via IP-netwerken (LAN) controleren.

34

Voedingsspanning via
stekkervoeding
Nominale stroom
Opgenomen vermogen
Beschermingsklasse
Beschermingsgraad

230 V~/5 V

250 mA
8W
II
IP 30 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +55 °C
Gebruik in woon- en opstelruimtes (normale omgevingsomstandigheden)
– Opslag en transport
–20 tot +85 °C

LON-verbindingskabel voor gegevensuitwisseling tussen de regelingen
Best.nr. 7143495

Leidinglengte 7 m, stekkerklaar.

Verlengstuk van de verbindingskabel

5818449

■ Geïnstalleerde lengte 7 tot 14 m:
– 2 verbindingskabels (7,0 m lang)
Best.nr. 7143495
– 1 LON-koppeling RJ 45
Best.nr. 7143496
■ Geïnstalleerde lengte 14 tot 900 m met verbindingsstekkers:

Condenserende gasketel

– 2 LON-verbindingsstekkers
Best.nr. 7199251
– 2-aderige kabel, CAT5, afgeschermd of JY(St) Y 2 x 2 x 0,8
door de installateur te plaatsen
■ Geïnstalleerde lengte 14 tot 900 m met aansluitdozen:
– 2 verbindingskabels (7,0 m lang)
Best.nr. 7143495
– 2-aderige kabel, CAT5, afgeschermd of JY(St) Y 2 x 2 x 0,8
door de installateur te plaatsen
– 2 LON-aansluitdozen RJ 45, CAT6
Best.nr. 7171784

VIESMANN
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Regelingstoebehoren (vervolg)
Afsluitweerstand (2 stuks)
Best.nr. 7143497
Voor de afsluiting van de LON-BUS op de eerste en de laatste regeling.

12.11 Gebouwautomatisering
Vitogate
Informatie over Vitogate 200, type KNX en Vitogate 300, type
BM/MB zie planningsaanwijzing gegevenscommunicatie

Aansluitingen voor regelingen door de installateur te plaatsen
13.1 Installaties met één ketel
Aansluiting van door de installateur te plaatsen regelingen op de Vitotronic 100, type CC1E bij installaties
met één ketel
Aansturing via contacten:

Externe branderinschakeling – 1e en 2e brandertrap

Werking met 2-trapse brander

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

A
B
C

1 2 3

143

146

A 1e brandertrap ”Aan”
B 2e brandertrap ”aan”
C Extern lastafhankelijk inschakelen
A, B und C zijn potentiaalvrije contacten van de bovengeplaatste regeling.
Externe branderinschakeling – 1e brandertrap
Contact aan klemmen ”1” en ”2” van de stekker aVD
■ Contact gesloten:
De 1e brandertrap wordt ingeschakeld.
De ketelwatertemperatuur wordt door de elektronische maximumtemperatuurbegrenzing (zie serviceaanwijzing Vitotronic 100)
begrensd, als deze onder de mechanische temperatuurregelaar ”R” is ingesteld.
■ Contact geopend:
De 1e brandertrap wordt uitgeschakeld.

Instellingen aan de Vitotronic 100
■ Parameter ”01:1” (toestand bij levering)
■ De boilertemperatuurregeling wordt geactiveerd als de boilertemperatuursensor wordt aangesloten.
■ De instellingen voor de veiligheidstemperatuurbegrenzer en de
verdere instellingen zijn afhankelijk van de uitrusting van de installatie met de veiligheidstechnische inrichtingen volgens EN 12828
of EN 12953 .
Veiligheidstemperatuurbegrenzer
Temperatuurregelaar
Parameter ”06” voor elektronische
maximumtemperatuurbegrenzing
(Vitotronic 100)
Maximumtemperatuur van de door de
installateur te plaatsen regeling

110 °C
100 °C
95 °C

100 °C
87 °C
85 °C

90 °C

80 °C

5818449
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1 2 3

Externe lastafhankelijke inschakelen
Met het sluiten van het potentiaalvrije contact tussen klem ”2” en ”3”
aan de stekkerverbinding aVH wordt de brander van de CV-ketel lastafhankelijk ingeschakeld.
De CV-ketel draait constant met de ingestelde, gewenste temperatuur.
De begrenzing van de ketelwatertemperatuur vindt plaats via de
ingestelde max. ketelwatertemperatuur resp. via de mechanische
temperatuurregelaar.
De gewenste waarde wordt via de codering ”9b” ingesteld.

110

VIESMANN

Condenserende gasketel

Aansluitingen voor regelingen door de installateur te plaatsen (vervolg)
Werking met modulerende brander

Kleurenlegende conform DIN IEC 60757
BK zwart
BN Bruin
BU Blauw

A

Externe branderinschakeling – 1e brandertrap
41

143
1 2 3

B

C
E

BN
41

90

H-G--

A
B
C
D
E

Stekker naar de regeling
1e brandertrap (basislast) ”Aan”
Brandervermogen reduceren (modulatieregelaar)
Brandervermogen verhogen (modulatieregelaar)
Stekker naar de brander

BK
BU

Contact aan klemmen ”1” en ”2” van de stekker aVD
■ Contact gesloten:
De 1e brandertrap wordt ingeschakeld.
De ketelwatertemperatuur wordt door de elektronische maximumtemperatuurbegrenzing (zie serviceaanwijzing Vitotronic 100)
begrensd, als deze onder de mechanische temperatuurregelaar ”R” is ingesteld.
■ Contact geopend:
De 1e brandertrap wordt uitgeschakeld.
Aansluiting modulerende brander:
■ 1. Brandertrap fA van Vitotronic 100
■ Stekker lÖ van Vitotronic 100 via modulatieregelaar (door installateur te voorzien) naar steekverbinding lÖ op de brander.
Instellingen aan de Vitotronic 100
■ Parameter ”01:1” (toestand bij levering)
■ De boilertemperatuurregeling wordt geactiveerd als de boilertemperatuursensor wordt aangesloten.
■ De instellingen voor de veiligheidstemperatuurbegrenzer en de
verdere instellingen zijn afhankelijk van de uitrusting van de installatie met de veiligheidstechnische inrichtingen volgens EN 12828
of EN 12953 .
Veiligheidstemperatuurbegrenzer
Temperatuurregelaar
Parameter ”06” voor elektronische
maximumtemperatuurbegrenzing
(Vitotronic 100)
Maximumtemperatuur van de door de
installateur te plaatsen regeling

110 °C
100 °C
95 °C

100 °C
87 °C
85 °C

90 °C

80 °C

5818449

13

Condenserende gasketel

VIESMANN

111

Aansluitingen voor regelingen door de installateur te plaatsen (vervolg)
Aansluiting van door de installateur te voorziene regelingen op de Vitotronic 100, type CC1I bij installaties met één ketel
Aansturing via contacten:

Contact B aan de stekker
Contact B aan de stekker aBÖ
geopend
aBÖ gesloten
Brander aan (basisbelasting). De Brander uit
lastafhankelijke modulatie vindt
plaats via de door de installateur
te plaatsen modulatieregelaar.
De ketelwatertemperatuur wordt
door de elektronische maximumtemperatuurbegrenzing begrensd.

Extern regelen met modulerende brander

A

41
L
VTB

N T1 T2 S3 B4

N VTB TR TR

AAN AAN

B
C
D
90
B4 S3 T2 T1 N

L

T6 T7 T8

41
E
A Stekker naar de regeling
B Brander basisbelasting
(potentiaalvrij contact voor het schakelen van 230 V~)
C T6, T7: Brandervermogen verlagen (modulatieregelaar toe)
(potentiaalvrij contact voor het schakelen van 230 V~)
D T6, T8: Brandervermogen verhogen (modulatieregelaar open)
(potentiaalvrij contact voor het schakelen van 230 V~)
E Stekker naar de brander

Aansturing via 0 – 10 V-ingang:
Externe aanvraag via 0 – 10 V-ingang
Aansluiting op 0 – 10 V-ingang aan de uitbreiding EA1.
In combinatie met 2-traps of modulerende brander.
Parameter ”01:1” voor installatie met één ketel (toestand bij levering).

0-10V
[{{]

aBJ

+-

SÖ P

A
f-]

L

fÖ

N N
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U

+

De 0 - 10 V-schakeling zorgt voor een bijkomende gewenste ketelwatertemperatuur:
5818449
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Aansluiting van door de installateur te plaatsen regelingen op de uitbreiding EA1 bij installaties met één
ketel
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Aansluitingen voor regelingen door de installateur te plaatsen (vervolg)
0 - 1 V wordt als ”geen ingestelde waarde voor de gewenste ketelwatertemperatuur” beschouwd.
1V
≙ gewenste waarde 10 °C
10 V
≙ gewenste waarde 100 °C
Het bereik van de gewenste waarde kan in parameter 1E gewijzigd
worden:
1 V ≙ gewenste waarde 30 °C
10 V ≙ gewenste waarde 120 °C
Aanwijzing
Tussen de minpool en de aardleiding van de door de installateur te
plaatsen spanningsbron moet een galvanische scheiding gegarandeerd zijn.

De ingeschakelde contacten moeten aan veiligheidsklasse II voldoen.
Functietoewijzing van de ingangen
De functie van de ingangen wordt via parameter op de regeling van
de verwarmingsketel geselecteerd:
■ DE1: Parameter ”5d”
■ DE2: Parameter ”5E”
■ DE3: Parameter ”5F”
Gewenste aanvoertemperatuur bij externe vraag
■ De gewenste aanvoertemperatuur kan in parameter 9b ingesteld
worden.

Digitale data-ingangen DE1 tot DE3
Functies:
■ Extern blokkeren
■ Extern blokkeren met storingsmeldingsingang
■ Storingsmeldingsingang

Extra functies voor installaties met 1 ketel met Vitotronic 200, type CO1E en CO1I
In parameter ”99” wordt ingesteld op welke verwarmingscircuits de
functie extern blokkeren of mengklep ”DICHT” werkt.

Stekker aVD

A

B

Aanwijzing
Tijdens de regeluitschakeling resp. mengklep ”DICHT” bestaat er
geen vorstgevaar voor de betreffende CV-ketel of verwarmingscircuit. Er wordt geen minimumketelwatertemperatuur of aanvoertemperatuur aangehouden.
Stekker aVH

1 2 3

A

143

B

A Externe werkingsprogramma-omschakeling/mengklep”OPEN”
B Extern blokkeren/mengklep ”DICHT”
A en B zijn potentiaalvrije contacten.
Externe werkingsprogramma-omschakeling/mengkleppen ”OPEN”
Met het sluiten van het contact A kan het met de hand geselecteerde werkingsprogramma worden veranderd of de aangesloten
mengklep geopend.
In parameter ”9A” kan de externe functie Mengklep ”OPEN” aan de
verwarmingscircuits worden toegewezen.
Via parameter ”91” kan de werkingsprogramma-omschakeling aan
de verwarmingscircuits worden toegewezen.

1 2 3

13

146

A ■ Bij CO1E extern omschakelen van getrapte/modulerende
brander
■ Bij CO1I, extern blokkeren van de brander
B Externe vraag
A en B zijn potentiaalvrije contacten.

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

5818449

Naargelang instelling in parameter ”d5” kan uit alle 3 handmatig
instelbare werkingsprogramma's 9, w, rw (contact open) ofwel
in 9 ofwel in rw omgeschakeld worden (contact gesloten).

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

Extern blokkeren/mengklep ”DICHT”
Met sluiten van het contact B vindt een regeluitschakeling van de
brander of dichtdraaien van de mengklep plaats.
Condenserende gasketel
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Aansluitingen voor regelingen door de installateur te plaatsen (vervolg)
Extern omschakelen getrapte/modulerende brander
■ Contact A open:
Modulerende werking
■ Contact A gesloten:
2-traps werking

Parameter ”02” conform instellen.

Extra functies voor installaties met 1 ketel met Vitotronic 200, type CO1E en CO1I via uitbreiding EA1
Aansluiting van door de installateur te voorziene regelingen
voor weersafhankelijke werking op de uitbreiding EA1
Externe aanvraag via 0 – 10 V-ingang
Aansluiting op 0 – 10 V-ingang aan de uitbreiding EA1.
In combinatie met 2-traps of modulerende brander.

Digitale data-ingangen DE1 tot DE3
Functies:
■ Extern omschakelen van de werkingsstatus voor de verwarmingscircuits 1 tot 3 afzonderlijk
■ Extern blokkeren met storingsmeldingsingang
■ Storingsmeldingsingang
■ kortstondige werking van de tapwatercirculatiepomp
De ingeschakelde contacten moeten aan veiligheidsklasse II voldoen.

0-10V
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Functietoewijzing van de ingangen
De functie van de ingangen wordt via coderingen op de regeling van
de verwarmingsketel geselecteerd:
■ DE1: Parameter ”5d”
■ DE2: Parameter ”5E”
■ DE3: Parameter ”5F”
Gewenste aanvoertemperatuur bij externe vraag.
■ De gewenste aanvoertemperatuur kan in codering 9b ingesteld
worden.
Uitgang aBJ:

De 0 - 10 V-schakeling zorgt voor een bijkomende gewenste ketelwatertemperatuur:
0 - 1 V wordt als ”geen ingestelde waarde voor de gewenste ketelwatertemperatuur” beschouwd.
1V
≙ gewenste waarde 10 °C
10 V
≙ gewenste waarde 100 °C
Het bereik van de gewenste waarde kan in codering 1E gewijzigd
worden:
1 V ≙ gewenste waarde 30 °C
10 V ≙ gewenste waarde 120 °C

Functietoewijzing
De functie van de uitgang aBJ wordt via codeeradres ”5C” gekozen.

Aanwijzing
Tussen de minpool en de aardleiding van de door de installateur te
voorziene spanningsbron moet een galvanische scheiding gegarandeerd zijn.

5818449
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Aansluitingen:
■ aansturing toevoerpomp naar substation
■ signaleren van de gereduceerde werking voor een verwarmingscircuit
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Aansluitingen voor regelingen door de installateur te plaatsen (vervolg)
13.2 Installaties met meerdere ketels
Bijkomende functies voor installaties met meerdere ketels met Vitotronic 300, type CM1E of CM1I en
Vitotronic 100, type CC1E of CC1I via LON
Stekker aVD en aVH op Vitotronic 300

A
B

Externe aanvraag
Met het sluiten van het contact C wordt de brander of de CV-ketel
lastafhankelijk ingeschakeld.
De begrenzing van de ketelwatertemperatuur vindt plaats via de
ingestelde max. ketelwatertemperatuur of via de mechanische temperatuurregelaar.
In parameter ”9b” wordt de gewente waarde ingesteld.
Stekker aVD aan Vitotronic 100, type CC1E en CC1I

C

A
1 2 3

1 2 3

143

146

B
A Externe omschakeling van het werkingsprogramma/mengklep ”OPEN”
B Extern blokkeren/mengklep ”DICHT”
C Externe vraag

1 2 3

143

A, B en C zijn potentiaalvrije contacten.
Externe omschakeling werkingsprogramma/mengklep ”OPEN”
Met het sluiten van het contact A kan het met de hand geselecteerde werkingsprogramma worden veranderd of de aangesloten
mengklep geopend.
In parameter ”9A” kan de externe functie Mengklep ”OPEN” aan de
verwarmingscircuits worden toegewezen.
Via parameter ”91” kan de werkingsprogramma-omschakeling aan
de verwarmingscircuits worden toegewezen.
Werkingsprogramma's
Symbool
Betekenis
Kamerverwarming uit en warm water uit
9
Kamerverwarming uit en warm water aan
w
Kamerverwarming aan en warm water aan
rw
Naargelang instelling in parameter ”d5” kan uit alle 3 handmatig
instelbare werkingsprogramma's 9, w, rw (contact open) ofwel
in 9 ofwel in rw omgeschakeld worden (contact gesloten).
Extern blokkeren/mengklep ”DICHT”
Met sluiten van het contact B vindt een regeluitschakeling van de
brander of dichtdraaien van de mengklep plaats.
In parameter ”99” wordt ingesteld op welke verwarmingscircuits de
functie extern blokkeren of mengklep ”DICHT” werkt.

A en B zijn potentiaalvrije contacten.
Verwarmingsketel blokkeren
■ Contact A gesloten:
De verwarmingsketel is geblokkeerd en wordt uit de ketelvolgorde
genomen. Dw.z. de smoorklep wordt gesloten en de ketelcircuitpomp wordt uitgeschakeld. De warmtevoorziening moet door de
andere CV-ketels plaatsvinden.
Aanwijzing
Als alle ketels geblokkeerd zijn of geen enkele andere ketel startklaar is, wordt de installatie niet beschermd tegen vorst.
■ Contact A geopend:
De CV-ketel wordt weer in de actuele ketelvolgorde ingevoegd.
Verwarmingsketel in de ketelvolgorde als laatste bijschakelen
■ Contact B gesloten:
CV-ketel wordt in de ketelvolgorde als laatste ketel ingeschakeld.
de volgende CV-ketels nemen de warmtevoorziening van de verwarmingsinstallatie over.
Als het vermogen van de overige ketels niet volstaat, wordt de
ketel in kwestie mee ingeschakeld.
■ Contact B geopend:
De CV-ketel wordt weer in de actuele ketelvolgorde ingevoegd.

5818449

Aanwijzing
Tijdens de regeluitschakeling resp. mengklep ”DICHT” bestaat er
geen vorstgevaar voor de betreffende CV-ketel of verwarmingscircuit. Er wordt geen minimumketelwatertemperatuur of aanvoertemperatuur aangehouden.

A CV-ketel blokkeren.
B Verwarmingsketel in de ketelvolgorde als laatste bijschakelen.

Condenserende gasketel
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Aansluitingen voor regelingen door de installateur te plaatsen (vervolg)
Ketelvolgordeschakeling met door de installateur te plaatsen cascaderegeling — aansluitingen op de
Vitotronic 100, type CC1E
Aansturing via contacten:

Ketelvrijgave, smoorklep

Werking met 2-trapse brander

Contact op klemmen ”2” en ”3” van de stekker aVH
■ Contact gesloten:
Eerst wordt de voorverwarmfunctie voor volgketels geactiveerd.
Na afloop van de voorverwarmfunctie wordt de minimum temperatuur voor de verwarmingsketel gehouden. De brandertrappen kunnen extern worden geschakeld.
■ Contact geopend:
De smoorklep wordt na ca. 5 min gesloten.
Extern inschakelen van de brandertrappen is niet mogelijk, er
wordt geen minimumtemperatuur vastgehouden.

A
B
C

1 2 3

1 2 3

143

146

A 1e brandertrap ”Aan”
B 2e brandertrap ”aan”
C Ketelvrijgave
Smoorklep ”open” of ”dicht”

Instellingen aan de Vitotronic 100
Parameter ”01:3”.
De instellingen voor de veiligheidstemperatuurbegrenzer en de verdere instellingen zijn afhankelijk van de uitrusting van de installatie
met de veiligheidstechnische inrichtingen volgens EN 12828 of
EN 12953 .
Veiligheidstemperatuurbegrenzer
Temperatuurregelaar
Parameter ”06” voor elektronische
maximumtemperatuurbegrenzing
(Vitotronic 100)
Maximumtemperatuur van de door de
installateur te plaatsen regeling

110 °C
100 °C
95 °C

100 °C
87 °C
85 °C

90 °C

80 °C

A, B und C zijn potentiaalvrije contacten van de bovengeplaatste regeling.
Bij aansluiting van een externe regeling zijn de aansluitingen op de
stekker aVD en aVH vereist. De boilertemperatuurregeling en de lastafhankelijke cascadeschakeling moeten door de externe regeling
plaatsvinden.
Aanwijzing
Bij installaties met meerdere ketels is het contact ketelvrijgave verplicht.
Bij de leidende ketel moet het contact steeds gesloten zijn.
Externe branderinschakeling - 1e brandertrap
Contact aan klemmen ”1” en ”2” van de stekker aVD
■ Contact gesloten:
De 1e brandertrap wordt ingeschakeld.
De 2e brandertrap wordt alleen voor het vasthouden van de minimumtemperatuur ingeschakeld.
De ketelwatertemperatuur wordt door de elektronische maximumtemperatuurbegrenzing (zie serviceaanwijzing Vitotronic 100)
begrensd als deze onder de mechanische temperatuurregelaar ”R” ingesteld is.
■ Contact geopend:
De 1e brandertrap wordt uitgeschakeld.
Externe branderinschakeling – 1e en 2e brandertrap
Contact aan klemmen ”2” en ”3” van de stekker aVD
■ Contact gesloten:
Beide brandertrappen worden ingeschakeld.
De ketelwatertemperatuur wordt door de elektronische maximumtemperatuurbegrenzing begrensd, als deze onder de mechanische
temperatuurregelaar ”R” is ingesteld.
De 2e brandertrap wordt 2 K eerder uitgeschakeld.
■ Contact geopend:
De 1e en 2e brandertrap wordt uitgeschakeld.
5818449
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Aansluitingen voor regelingen door de installateur te plaatsen (vervolg)
Werking met modulerende brander

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

A

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

F

A
B
C
D
E
F

Stekker naar de regeling
Ketelvrijgave, smoorklep Open of Dicht
1e brandertrap (basislast) ”Aan”
Brandervermogen reduceren (modulatieregelaar)
Brandervermogen verhogen (modulatieregelaar)
Stekker naar de brander

Kleurenlegende conform DIN IEC 60757
BK zwart
BN Bruin
BU Blauw
Bij aansluiting van een externe regeling zijn de aansluitingen op de
stekker aVD en aVH vereist. De boilertemperatuurregeling en de lastafhankelijke cascadeschakeling moeten door de externe regeling
plaatsvinden.
Aanwijzing
Bij installaties met meerdere ketels is het contact ketelvrijgave verplicht.
Bij de leidende ketel moet het contact steeds gesloten zijn.

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

110 °C
100 °C
95 °C

100 °C
87 °C
85 °C

90 °C

80 °C

Ketelvolgordeschakeling met door de installateur te plaatsen cascaderegeling — aansluitingen op de
Vitotronic 100, type CC1I
Aansturing via contacten:

5818449

Werking met modulerende brander
Aansluitingen aan stekker aVD.
De boilertemperatuurregeling en de lastafhankelijke cascadeschakeling moeten door de externe regeling plaatsvinden.
Aanwijzing
Bij installaties met meerdere ketels is het contact ketelvrijgave verplicht.
Bij de leidende ketel moet het contact steeds gesloten zijn.
Condenserende gasketel
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Aansluitingen voor regelingen door de installateur te plaatsen (vervolg)
G

A

146

41

1 2 3
L

N T1 T2 S3 B4

N VTB TR TR

AAN AAN

1 2 3

B

143

C

VTB

B

A

D
A Extern verwarmingsketel blokkeren.
(potentiaalvrij contact voor het schakelen van laagspanning)
B Extern verwarmingsketel in de ketelvolgorde als laatste bijschakelen.
(potentiaalvrij contact voor het schakelen van laagspanning)
Contact
A

B

Gesloten

Geopend

– Verwarmingsketel is geblokkeerd en uit de ketelvolgorde genomen.
– Smoorklep wordt gesloten. De ketelcircuitpomp
wordt uitgeschakeld.
– De warmtevoorziening
vindt door de andere verwarmingsketels plaats.
Als de warmteverdeling
door de andere ketels van
de verwarmingsinstallatie
niet voldoende is, wordt de
ketel bijgeschakeld.

Verwarmingsketel wordt in
de actuele ketelvolgorde opgenomen.

De verwarmingsketel wordt
in de actuele ketelvolgorde
opgenomen.

Extern regeling van de modulerende brander
Aansluitingen aan stekker aVH en aBÖ uitvoeren.

90
B4 S3 T2 T1 N

L

T6T7T8

41
F
A/B Ketelvrijgave door de door de installateur te plaatsen modulatieregelaar (smoorklep open)
A Potentiaalvrij contact voor het schakelen van laagspanning
B Potentiaalvrij contact voor het schakelen van 230 V~
Brander basisbelasting
C
(potentiaalvrij contact voor het schakelen van 230 V~)
T6, T7: Brandervermogen verlagen (modulatieregelaar toe)
D
(potentiaalvrij contact voor het schakelen van 230 V~)
T6, T8: Brandervermogen verhogen (modulatieregelaar
E
open)
(potentiaalvrij contact voor het schakelen van 230 V~)
Stekker naar de brander
F
Stekker naar de regeling
G
Aanwijzing
Als de ketelvrijgave via een relais gebeurt, moeten de voorwaarden
van de beschermingsklasse II en de voorwaarden van veiligheidslaagspanning (SELV) gegarandeerd zijn.
Contact
A/B

Gesloten
Verwarmingsketel vrijgegeven. De smoorklep wordt
geopend.

C

Brander aan (basisbelasting). De lastafhankelijke
modulatie vindt plaats via
de door de installateur te
plaatsen modulatieregelaar. De ketelwatertemperatuur wordt door de elektronische maximumtemperatuurbegrenzing begrensd.

Geopend
De smoorklep wordt na ca.
5 s gesloten. Extern inschakelen van de brander niet
mogelijk.
Brander uit

Aansluiting van door de installateur te plaatsen regelingen op de uitbreiding EA1 bij installaties met
meerdere ketels met door de installateur te plaatsen cascaderegeling
Aansturing via 0 – 10 V-ingang:
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Externe aanvraag via 0 – 10 V-ingang
Aansluiting op 0 – 10 V-ingang aan uitbreiding EA1 op elke
Vitotronic 100 (toebehoren).
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Aanwijzing
Om schade aan de verwarmingsketel te vermijden, is het contact
aan klemmen 2 en 3 van de stekker aVH absoluut vereist.
Bij de leidende ketel moet dit contact altijd gesloten zijn.

E

Aansluitingen voor regelingen door de installateur te plaatsen (vervolg)
In combinatie met 2-traps of modulerende branders.
Parameter ”01:3” instellen.

0-10V
[{{]

aBJ

+-

SÖ P

A
f-]

L

Ketelvrijgave met extra vrijgavecontact
0 - 1 V ≙ ”Geen opgave voor ketelwatertemperatuur-gewenste
waarde”
1V
≙ gewenste waarde 10 °C
10 V
≙ gewenste waarde 100 °C

fÖ

N N

A

L
1 2 3

146

U

+

A Ketelvrijgave
(potentiaalvrij contact)
Aanwijzing
Bij de leidende ketel moet het contact steeds gesloten zijn.

Ketelvrijgave zonder extra vrijgavecontact
0 tot 1 V
■ CV-ketel geblokkeerd
■ smoorklep dicht
■ Ketelcircuitpomp of bijmengpomp uit
1 tot 10 V
■ Temperatuuropgave voor verwarmingsketel
1 V ≙ gewenste waarde 10 °C
10 V ≙ gewenste waarde 100 °C
■ Verwarmingsketel vrijgegeven, wordt op minimumtemperatuur
gehouden.
■ smoorklep open
■ Ketelcircuitpomp of bijmengpomp vrijgegeven
Aanwijzing
Alleen bij lagetemperatuurketels:
Bij de hoofdketel moet de spanning groter zijn dan 1 V.
Aanwijzing
Tussen de minpool en de aardleiding van de door de installateur te
plaatsen spanningsbron moet een galvanische scheiding gegarandeerd zijn.

Contact Gesloten
Verwarmingsketel vrijgegeA
ven, wordt op minimumtemperatuur gehouden. De
smoorklep wordt geopend.

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

Digitale data-ingangen DE1 tot DE3
Functies:
■ Extern blokkeren
■ Extern blokkeren met storingsmeldingsingang
■ Storingsmeldingsingang
De ingeschakelde contacten moeten aan veiligheidsklasse II voldoen.
Functietoewijzing van de ingangen
De functie van de ingangen wordt via parameter op de regeling van
de verwarmingsketel geselecteerd:
■ DE1: Parameter ”5d”
■ DE2: Parameter ”5E”
■ DE3: Parameter ”5F”

Bijlage
14.1 Belangrijke veiligheidsvoorschriften en bepalingen

5818449

Algemeen
De verwarmingsketel is volgens TRD 702 en EN 303, 677, 483/297
gebouwd en wordt in verwarmingsinstallaties volgens EN 12828
gebruikt. De in deze richtlijnen genoemde werkingsvoorwaarden
moeten worden gerespecteerd. Met betrekking tot de aangetoonde
nominale vermogens en de verwarmingstechnische eisen voldoet de
warmwaterketel aan de EN 677. Bij de installatie en bij de inbedrijfstelling van deze verwarmingsketel moeten naast de plaatselijke
bouwvoorschriften en de voorschriften voor verwarmingsinstallaties
ook de volgende normen, regels en richtlijnen in acht worden genomen:
■ EN 12828: Verwarmingsinstallaties in gebouwen – planning van
warmwater-verwarmingsinstallaties
■ EN 13384: Rookgasinstallaties – warmte- en stromingstechnische
berekeningen

Condenserende gasketel

■ DIN 4753: Waterverwarmingsinstallaties voor tapwater en industrieel water
■ DIN 1988: Technische regels voor tapwaterinstallaties (TRWI)
■ EN 298: Branderautomaten voor gasbranders en gastoestellen
met en zonder ventilator
■ EN 676: gasbranders met ventilator
■ DVGW-CEN/TR 1749:
technische regels voor gasinstallaties
■ DVGW-technisch blad G 260/I en II:
Technische regels voor de gaskwaliteit

VIESMANN
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Bijlage (vervolg)
Gasinstallatie
De fabrikant moet de gasinstallatie overeenkomstig de technische
aansluitvoorwaarden van de gasleverancier uitvoeren. De installatie
moet volgens de genoemde voorwaarden worden gebruikt.
■ NBN 51-003: binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de
verbruikstoestellen
■ NBN 51-006: binnenleidingen voor commercieel butaan of propaan in gasfaze op een werkdruk van maximum 5 bar en plaatsing
van de verbruikstoestellen

■ NBN 61-001: stookafdelingen en schoorstenen
■ NBN 61-002: centrale verwarmingsketels met een nominaal vermogen kleiner dan 70 kW - voorschriften voor hun opstellingsruimte, luchtoevoer en rookafvoer

Aansluitingen van buisleidingen
De aansluitingen van buisleidingen op de verwarmingsketels moeten
last- en momentvrij worden uitgevoerd.

Elektrische installatie
De elektrische aansluiting en de elektrische installatie moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de VDE-bepalingen (DIN VDE 0100
en DIN VDE 0116) en de technische aansluitvoorwaarden van de
elektriciteitsleverancier.

■ DIN VDE 0100: Oprichting van sterkstroominstallaties met nominale spanningen tot 1000 V.
■ DIN VDE 0116: Elektrische uitrusting van stookinstallaties
■ AREI bepalingen

Gebruiksaanwijzing
De fabrikant van de installatie moet volgens EN 12828, paragraaf 5
en EN 12170/12171 een gebruiksaanwijzing voor de totale installatie
ter beschikking stellen.

Rookgasinstallatie
Voor condensatieketels moeten door bouw- en woningtoezicht toegestane rookgasleidingen worden gebruikt.

Vul- en bijvulwater
■ VDI 2035: voorkoming van schade door corrosie en steenvorming
in warmwaterverwarmingsinstallaties met reglementaire werkingstemperaturen tot 100 °C.

Controle in het kader van de reglementaire opleveringsprocedure
In de afnameprocedure door bouw- en woningtoezicht wordt het
aanhouden van de bouwkundige voorschriften en van de aan te houden, algemeen erkende regels der techniek gecontroleerd. Tot de
reglementaire voorschriften behoren de nationale bouwverordeningen, de uitvoeringsbesluiten ervan of de reglementering inzake verwarmingsinstallaties en de algemene toelatingen en goedkeuringen
die de bevoegde instanties voor bouwaangelegenheden in individuele gevallen moeten afleveren.

5818449
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– CI.................................................................................................... 6
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– CR3B............................................................................................ 12
– CRU.............................................................................................. 11
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Installatie met meerdere ketels...................................................... 116
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K
Kamertemperatuursensor................................................................ 97
Ketelcircuitpomp...............................................................................26
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Keteltemperatuursensor...................................................................69
Ketelvolgorde................................................................................. 115
Ketelvrijgave........................................................................... 116, 117
Klemtemperatuurregelaar.............................................................. 101
Klemtemperatuursensor...................................................................97
KM-BUS-verdeler........................................................................... 108
Koolmonoxide.................................................................................. 24
L
Laagwaterniveaubeveiliging.............................................................27
Levering........................................................................................... 23
Luchtgeluidsdemping....................................................................... 29
M
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Mengklep Open...................................................................... 113, 115
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N
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Neutralisering................................................................................... 33
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– CT3U...............................................................................................9
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Opstelling......................................................................................... 23
P
Pompmodule
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R
Regelingen....................................................................................... 64
– Installaties met een ketel.............................................................. 64
– Installaties met meerdere ketels................................................... 66
Reglementaire opleveringsprocedure............................................ 120
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Rookgascollector........................................................................26, 60
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– Vereisten....................................................................................... 34
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