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Voor België gelden specifieke normen mbt opstellingsruimte/stookplaats en installatie van de warmtegenerator:
NBN B61-001: voor installaties ≥ 70 kW (80/60 CV).
NBN B61-002: voor installaties < 70 kW (80/60 CV).
NBN D51-003: binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van verbuikstoestellen
NBN D51-006: voor propaaninstallaties
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Vitodens 200-W
1.1 Productbeschrijving
Vitodens 200-W, 49 tot 60 kW
A Inox-Radial-verwarmingsoppervlakken van roestvast staal voor een hoge bedrijfszekerheid bij een lange gebruiksduur.
Groot vermogen op een klein oppervlak
B Modulerende MatriX-cilinderbrander voor zeer lage uitstoot van
schadelijke stoffen en stille werking
C Toerentalgeregelde verbrandingsluchtventilator voor een
geluidsarme en energiebesparende werking
D Gas- en wateraansluitingen
E Digitale ketelcircuitregeling

5818432
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Vitodens 200-W (vervolg)
Vitodens 200-W, 69,0 tot 99 kW
A Inox-Radial-verwarmingsoppervlakken van roestvast staal voor een hoge bedrijfszekerheid bij een lange gebruiksduur.
Groot vermogen op een klein oppervlak
B Modulerende MatriX-cilinderbrander voor zeer lage uitstoot van
schadelijke stoffen en stille werking
C Toerentalgeregelde verbrandingsluchtventilator voor een
geluidsarme en energiebesparende werking
D Gas- en wateraansluitingen
E Digitale ketelcircuitregeling

Vitodens 200-W, 120 tot 150 kW

5818432

A Inox-Radial-verwarmingsoppervlakken van roestvast staal voor een hoge bedrijfszekerheid bij een lange gebruiksduur.
Groot vermogen op een klein oppervlak.
B Modulerende MatriX-cilinderbrander voor zeer lage uitstoot van
schadelijke stoffen en stille werking
C Toerentalgeregelde verbrandingsluchtventilator voor een
geluidsarme en energiebesparende werking
D Gas- en wateraansluitingen
E Digitale ketelcircuitregeling

VITODENS 200-W
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Vitodens 200-W (vervolg)

Toepassingsaanbevelingen
Groot stookvermogen in een compact, overzichtelijk wandtoestel,
geschikt voor volgende toepassingsgebieden:
■ Installaties met kleine waterinhoud zoals bijv. luchtverhitters in
supermarkten/warenhuizen, werkplaatsen en industriehallen, tuinbouwbedrijven, garages alsook installaties voor de tapwaterverwarming
■ Installaties met meerdere verwarmingscircuits voor vloer- en/of
statische verwarmingsvlakken in meergezinswoningen, centrales
voor rijhuisinstallaties, kantoor- en bedrijfsgebouwen - in het bijzonder als dakverwarmingscentrales geschikt
■ Verwarming van openbare gebouwen, zoals turnzalen en multifunctionele zalen, scholen, speeltuinen
■ Geschikt zowel voor de montage in opstelruimten in de kelder, op
een verdieping alsook op de zolder.
De voordelen in één oogopslag
■ Cascadeschakeling met tot 6 verwarmingsketels bij een nominaal
warmtevermogen van 594 kW mogelijk
■ Norm rendement: tot 98 % (Hs)
■ Duurzaam en efficiënt door Inox-Radial-warmtewisselaar
■ Modulerende MatriX-cilinderbrander met lange gebruiksduur door
edelstalen MatriX-weefsel – ongevoelig bij hoge temperatuurbelasting
■ Eenvoudig te bedienen Vitotronic-regeling met display voor weergave met volle tekst en grafieken
■ Lambda Pro Control verbrandingsregeling voor alle gastypes
■ Stille werking door laag ventilatortoerental
Leveringstoestand
Condensatiewandtoestel op gas met Inox-Radial verwarmingsoppervlak, modulerende MatriX-cilinderbrander voor aardgas en vloeibaar
gas.
Met aansluitklare buizen en kabels. Kleur van de laag epoxyhars van
de bekleding: wit.

Afzonderlijk verpakt:
Vitotronic 100 voor verhoogde werking
of
Vitotronic 200 voor weersafhankelijke werking.
Voorbereid voor gebruik met aardgas. Omschakeling binnen de gasgroepen E/LL is niet nodig. De omschakeling naar vloeibaar gas
dient te worden uitgevoerd door de Technische Dienst van
Viessmann.
Installaties met meerdere ketels
Installatie voor 2, 3, 4, 5 of 6 verwarmingsketels met open werking.
Rijopstelling met montagehulp (wandmontage)
Bestaande uit:
■ Cascademodule voor elke verwarmingsketel met:
– Hoogefficiënte circulatiepomp
– Kogelkranen
– Vul- en aftapkraan
– Gasafsluitkraan
– Veiligheidsklep
– Isolatie
■ Weersafhankelijke, digitale cascade- en verwarmingscircuitregeling Vitotronic 300-K
■ Communicatiemodule cascade voor elke verwarmingsketel
■ Montagehulp
Rij- en blokopstelling met montageframe
Bestaande uit:
■ Cascademodule voor elke verwarmingsketel met:
– Hoogefficiënte circulatiepomp
– Kogelkranen
– Vul- en aftapkraan
– Gasafsluitkraan
– Veiligheidsklep
– Isolatie
■ Weersafhankelijke, digitale cascade- en verwarmingscircuitregeling Vitotronic 300-K
■ Communicatiemodule cascade voor elke verwarmingsketel
■ Montageframe
Aanwijzing
Circulatiepompen voor verwarmingscircuits en boilerverwarming
moeten apart worden besteld.
Gecertificeerde kwaliteit
CE-label overeenkomstig bestaande EG-richtlijnen
Kwaliteitskenmerk van de ÖVGW voor producten van het
Gas- en Wasserfaches (Duitse vereniging voor gas en
water)
Voldoet aan de grenswaarden van het Duitse milieulabel ”Blauer
Engel” conform RAL UZ 61.

5818432
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De condenserende wandketels op gas Vitodens 200-W tot 150 kW
zijn uitstekend geschikt voor gebruik in meergezinswoningen, zakelijke gebouwen en openbare inrichtingen. Hier biedt de
Vitodens 200-W goedkope en ruimtebesparende oplossingen – als
afzonderlijke toestellen tot 150 kW of in cascadeschakeling met
maximaal 6 verwarmingsketels en een vermogen van maximaal
594 kW.
Het Inox-Radial-verwarmingsoppervlak van roestvast staal biedt een
hoog vermogen op een klein oppervlak. Daarmee is een bijzondere
efficiënte werking met een normrendement tot 98 % (Hs) mogelijk.
De Vitotronic 300-K cascaderegeling voegt maximaal 6
Vitodens 200-W tot een verwarmingscentrale samen. Daarbij wordt
het vermogen van de ketel automatisch aan de warmtebehoefte
aangepast. Dat betekent: Naargelang de warmtebehoefte werkt
slechts 1 ketel modulerend of werken meerdere tot alle 6 verwarmingsketels.
Voor de bouw van cascade-installaties wordt de complete, op elkaar
afgestemde systeemtechniek aangeboden: Regeling, compleet
warmtegeïsoleerde hydraulische cascades en rookgascollectoren.

6

VIESMANN

VITODENS 200-W

Vitodens 200-W (vervolg)
1.2 Technische gegevens voor de Vitodens 200-W, 49 en 60 kW
Gasketel, type B en C, categorie II2N3P
Nominaal warmtevermogensbereik bij gebruik met aardgas
Gegevens volgens EN 15502-1
– TV/TR = 50/30 °C
kW
– TV/TR = 80/60 °C
kW
Nominaal warmtevermogensbereik bij werking met vloeibaar gas P
Gegevens volgens EN 15502-1
– TV/TR = 50/30 °C
kW
– TV/TR = 80/60 °C
kW
Nominale warmtebelasting
– Bij werking op aardgas
kW
– Bij werking met vloeibaar gas P
kW
Type
Product-ID-nummer
Beschermingsgraad
Gasaansluitdruk
– Aardgas
mbar
kPa
– Vloeibaar gas
mbar
kPa
Max. tvl. gasaansluitdruk*1
– Aardgas
– Vloeibaar gas
Geluidsvermogenniveau (gegevens volgens EN ISO 15036-1)
– Deellast
– Nom. vermogen
Elektr. opgenomen vermogen (in toestand bij levering)
Gewicht
Inhoud van de warmtewisselaar
Max. aanvoertemperatuur
Max. debiet
Grenswaarde voor gebruik van een evenwichtsfles
Nom. circulerend watervolume bij TV/TR = 80/60 °C
Toegel. bedrijfsdruk

5818432

Afmetingen
– Lengte
– Breedte
– Hoogte
Gasaansluiting
Aansluitwaarden (bij max. belasting)
– Aardgas H-G20
– Aardgas L-G25
– Vloeibaar gas

*1

Condenserend verwarmingstoestel op gas

1

12,0 tot 49,0
10,9 tot 45,0

12,0 tot 60,0
10,9 tot 55,2

17,0 tot 49,0
15,5 tot 45,0

17,0 tot 60,0
15,5 tot 55,2

11,2 tot 45,7
16,1 tot 45,7
B2HA
CE-0085CN0050
IP X4 volgens EN 60529

11,2 tot 56,2
16,1 tot 56,2
B2HA

20
2
50
5

20
2
50
5

mbar
kPa
mbar
kPa

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

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

dB(A)
dB(A)
W
kg
l
°C
l/h

39
58
56
65
7,0
76
3500

39
67
82
65
7,0
76
3500

l/h
bar
MPa

1748
4
0,4

2336
4
0,4

mm
mm
mm
R

380
480
850
¾

380
480
850
¾

m3/h
m3/h
kg/h

4,84
5,62
3,57

5,95
6,91
4,39

Als de gasaansluitdruk boven de max. toegest. gasaansluitdruk ligt, moet een aparte gasdrukregelaar voor de installatie worden geplaatst.
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Vitodens 200-W (vervolg)

Rookgaswaarden*2
Rookgaswaarden volgens G 635/G 636
Temperatuur (bij retourtemperatuur van 30 °C)
– Nom. vermogen
– Deellast
Temperatuur (bij retourtemperatuur van 60 °C)
Massadebiet
Aardgas
– Nom. vermogen
– Deellast
Vloeibaar gas
– Nom. vermogen
– Deellast
Beschikbare trek*9
Max. condenswaterdebiet
– Volgens DWA-A 251
Condenswateraansluiting (slangtule)
Rookgasaansluiting
Luchttoevoeraansluiting
Normrendement bij
– TV/TR = 40/30 °C
Energie-efficiëntieklasse

Condenserend verwarmingstoestel op gas

kW
kW

12,0 tot 49,0
10,9 tot 45,0

12,0 tot 60,0
10,9 tot 55,2

G52/G51

G52/G51

°C
°C
°C

62
39
75

66
39
80

kg/h
kg/h

78
30

104
30

kg/h
kg/h
Pa
mbar

74
28
250
2,5

99
28
250
2,5

6,3
20-24
80
125

8,4
20-24
80
125

l/h
Ø mm
Ø mm
Ø mm
%

tot 98 (Hs)
A

A

Installaties met meerdere ketels
Gegevens over installaties met meerdere ketels, zie pagina 57.

Rekenwaarden voor de dimensionering van de rookgasinstallatie volgens EN 13384.
Rookgastemperaturen als gemeten brutowaarden bij 20 °C verbrandingsluchttemperatuur.
De rookgastemperatuur bij een retourtemperatuur van 30°C is bepalend voor de dimensionering van de rookgasinstallatie.
De rookgastemperatuur bij een retourtemperatuur van 60°C is voor de bepaling van het gebruik van rookgasleidingen bij maximaal toegestane bedrijfstemperaturen.
*9 CH: beschikbare opvoerdruk 200 Pa; 2,0 mbar
*2
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Gasketel, type B en C, categorie II2N3P
Nominaal warmtevermogensbereik bij gebruik met aardgas
Gegevens volgens EN 15502-1
– TV/TR = 50/30 °C
– TV/TR = 80/60 °C

Vitodens 200-W (vervolg)
Met aansluitset verwarmingscircuit met evenwichtsfles

380

1

160

480

E
C

850

1022
1126

1313M

1975 K / 1690 L

40

200

A

1085
2121 K / 1836 L

G

F

1021

900

752
875 H

N

E
D

O

B

420
133

P

G
H
K
L
M
N
O

Aanwijzing
■ De aansluitset verwarmingscircuit moet worden meebesteld.
■ De benodigde elektrische voedingskabels moeten door de installateur worden gelegd en op de aangegeven plaats in de verwarmingsketel worden ingebracht.

Functieprincipe evenwichtsfles
De in de aansluitset verwarmingscircuit geïntegreerde evenwichtsfles is op de max. in het totaalsysteem optredend debiet gedimensioneerd.
Bij de afregeling van de evenwichtsfles het toesteldebiet (V primair
A) ca. 10 tot 30 % lager afregelen dan het installatiedebiet (V
secundair B) (retourverlaging).

5818432

A Verwarmingsaanvoer G 1½ (buitenschroefdraad) (aansluiting
links of rechts mogelijk)
B Verwarmingsretour G 1½ (buitenschroefdraad) (aansluiting links
of rechts mogelijk)
C Aansluiting expansievat G 1 (buitenschroefdraad)
D Aansluitset verwarmingscircuit met geïntegreerde evenwichtsfles, weergegeven zonder isolatie (leveringsomvang)
E Condenswaterafvoer
F Gasaansluiting Rp ¾

VITODENS 200-W

Bereik voor de invoer van elektrische kabels aan de achterkant
Zonder aansluitsets
Geadviseerde maat bij installatie met 1 ketel
Geadviseerde maat bij installatie met meerdere ketels
Met aansluitset
Coaxiale bochtstuk (toebehoren)
Veiligheidsklep
(PL/IT: zonder veiligheidsklep)
P Bovenkant van de afgewerkte vloer
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Vitodens 200-W (vervolg)
De evenwichtsfles ontkoppelt het warmtegeneratorcircuit (ketelcircuit) en de nageschakelde verwarmingscircuits.

1

100%

A

100%

Hoogefficiënte circulatiepomp in de aansluitset verwarmingscircuit
De hoogefficiënte circulatiepomp heeft een duidelijk gereduceerd
stroomverbruik ten opzichte van gewone pompen.
Door de aanpassing van het pompvermogen van de circulatiepomp
aan de individuele installatievoorwaarden wordt het stroomverbruik
van de verwarmingsinstallatie gereduceerd.
Circulatiepomp VI PARA 25/1-11
Nominale spanning
V~
Opgenomen vermogen
– max.
W
– min.
W

130%

230

140
8

B
130%

A V primair
B V secundair

Functie van de circulatiepomp aan primaire zijde bij inbedrijfstelling aanpassen
Hydraulische aansluiting/ aansluitvoorwaarden
Instelling aan de regeling
Codeeradres/groep
Installatie met één ketel
30:0/ketel/2
Aansluiting van de verwarmingscircuits met geïntegreerde
evenwichtsfles
Circulatiepomp VI PARA 25/1-11

Instelling op de circulatiepomp
Ext. In
2 2
6

6

12

12

Aanbeveling bij Δt = 15 K
– 49 kW:
= 3 ≙ 2,87 m3/h
Aanbeveling bij Δt = 17 K
– 60 kW:
= 4 ≙ 3,37 m3/h

600

60

500

50

400

40

300

30

200

20

100

10
0

0
500
1000
Debiet in liter/h

1500

2000

2500

Aansluitset warmwaterboiler voor de integratie van de warmwaterboiler voor de evenwichtsfles, zie toebehoren.

3000

3500

5818432

0

kPa

Doorstroomweerstand
mbar

Doorstroomweerstand aan verwarmingswaterzijde
Voor de dimensionering van een boilerlaadpomp (door de installateur te voorzien).
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Vitodens 200-W (vervolg)
Aanwijzing
Bij parallelle werking van verwarmingscircuit- en circulatiepomp voor
de boileropwarming (geen warm water-voorrangschakeling) adviseren wij de inbouw van de tapwaterboiler aan de secundaire zijde van
de verwarmingsinstallatie.

1

Met aansluitset verwarmingscircuit voor combinatie met systeemscheiding of verwarmingswaterbuffer

380
160

480

40

200

A
B

160

850
1975 K / 1690 L

2121 K / 1836 L

G

D
C

1085

1021

900

1010

752
875 H

955

1040

N

M

F

160

E

100

O

Aansluiting expansievat G 1 (buitenschroefdraad)
Verwarmingswateraanvoer G 1½ (buitenschroefdraad)
Veiligheidsklep
Gasaansluiting Rp ¾
Verwarmingsretour G 1½ (buitenschroefdraad)
Afsluitset verwarmingscircuit

G
H
K
L
M
N
O

Bereik voor de invoer van elektrische kabels aan de achterkant
Zonder aansluitsets
Geadviseerde maat bij installatie met 1 ketel
Geadviseerde maat bij installatie met meerdere ketels
Condenswaterafvoer
Coaxiale bochtstuk (toebehoren)
Bovenkant van de afgewerkte vloer

5818432

A
B
C
D
E
F

VITODENS 200-W
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Vitodens 200-W (vervolg)

600

60

500

50

400

40

300

30

200

20

100

10

0

kPa

Doorstroomweerstand
mbar

0

0
500
1000
Debiet in liter/h

1500

2000

2500

Doorstroomweerstand aan verwarmingswaterzijde
Voor de dimensionering van een circulatiepomp (toebehoren of door
installateur te voorzien).

3000

3500

Aanwijzing
Bij parallelle werking van verwarmingscircuit- en circulatiepomp voor
de boileropwarming (geen warm water-voorrangschakeling) adviseren wij de inbouw van de tapwaterboiler aan de secundaire zijde van
de verwarmingsinstallatie.

5818432

1

Aanwijzing
■ De aansluitset verwarmingscircuit moet worden meebesteld.
■ De benodigde elektrische voedingskabels moeten door de installateur worden gelegd en op de aangegeven plaats in de verwarmingsketel worden ingebracht.
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VITODENS 200-W

Vitodens 200-W (vervolg)
1.3 Technische gegevens voor de Vitodens 200-W, 80 en 99 kW
FR, BE, PL: en 69 kW
Gasketel, type B en C, categorie II2N3P
Nominaal warmtevermogensbereik bij gebruik met aardgas
69,0 kW
Gegevens volgens EN 15502-1
80,0/99,0 kW Gegevens conform EN 15417
– TV/TR = 50/30 °C
kW
– TV/TR = 80/60 °C
kW
Nominaal warmtevermogensbereik bij werking met vloeibaar gas P
69,0 kW
Gegevens volgens EN 15502-1
80,0/99,0 kW Gegevens conform EN 15417
– TV/TR = 50/30 °C
kW
– TV/TR = 80/60 °C
kW
Nominale warmtebelasting
– Bij werking op aardgas
kW
– Bij werking met vloeibaar gas P
kW
Type
Product-ID-nummer
Beschermingsgraad
Gasaansluitdruk
– Aardgas
mbar
kPa
– Vloeibaar gas
mbar
kPa
Max. tvl. gasaansluitdruk*4
– Aardgas
– Vloeibaar gas
Geluidsvermogenniveau (gegevens volgens EN ISO 15036-1)
– Deellast
– Nom. vermogen
Elektr. opgenomen vermogen (in toestand bij levering)
Gewicht
Inhoud van de warmtewisselaar
Max. aanvoertemperatuur
Max. debiet
Grenswaarde voor gebruik van een evenwichtsfles
Nom. circulerend watervolume bij TV/TR = 80/60 °C
Toegel. bedrijfsdruk

5818432

Afmetingen
– Lengte
– Breedte
– Hoogte
Gasaansluiting
Aansluitwaarden (bij max. belasting)
– Aardgas H-G20
– Aardgas L-G25
– Vloeibaar gas

*4

1

Condenserend verwarmingstoestel op gas

20,0 tot 69,0
18,2 tot 65,8

20,0 tot 80,0
18,2 tot 74,1

20,0 tot 99,0
18,2 tot 90,9

30,0 tot 69,0
27,0 tot 65,8

30,0 tot 80,0
27,3 tot 74,1

30,0 tot 99,0
27,3 tot 90,9

18,8 tot 66,5
28,1 tot 66,5
B2HA

18,8 tot 75,0
28,1 tot 75,0
B2HA
CE-0085CN0050
IP X4 volgens EN 60529

18,8 tot 92,9
28,1 tot 92,9
B2HA

20
2
50
5

20
2
50
5

20
2
50
5

mbar
kPa
mbar
kPa

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

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

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

dB(A)
dB(A)
W
kg
l
°C
l/h

38
51
107
83
12,8
76
5700

38
56
126
83
12,8
76
5700

38
59
175
83
12,8
76
5700

l/h
bar
MPa

2784
4
0,4

3118
4
0,4

3909
4
0,4

mm
mm
mm
R

530
480
850
1

530
480
850
1

530
480
850
1

m3/h
m3/h
kg/h

7,04
8,18
5,20

7,94
9,23
5,86

9,83
11,43
7,26

Als de gasaansluitdruk boven de max. toegest. gasaansluitdruk ligt, moet een aparte gasdrukregelaar voor de installatie worden geplaatst.

VITODENS 200-W
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Vitodens 200-W (vervolg)

Rookgaswaarden*5
Rookgaswaarden volgens G 635/G 636
Temperatuur (bij retourtemperatuur van 30 °C)
– Nom. vermogen
– Deellast
Temperatuur (bij retourtemperatuur van 60 °C)
Massadebiet
Aardgas
– Nom. vermogen
– Deellast
Vloeibaar gas
– Nom. vermogen
– Deellast
Beschikbare trek*9
Max. condenswaterdebiet
– Volgens DWA-A 251
Condenswateraansluiting (slangtule)
Rookgasaansluiting
Luchttoevoeraansluiting
Normrendement bij
– TV/TR = 40/30 °C
Energie-efficiëntieklasse

Condenserend verwarmingstoestel op gas

kW
kW

20,0 tot 69,0
18,2 tot 65,8

20,0 tot 80,0
18,2 tot 74,1

20,0 tot 99,0
18,2 tot 90,9

G52/G51

G52/G51

G52/G51

42
37
65

46
37
68

57
37
72

kg/h
kg/h

122
52

139
52

174
52

kg/h
kg/h
Pa
mbar

116
49
250
2,5

132
49
250
2,5

165
49
250
2,5

9,8
20-24
100
150

11,2
20-24
100
150

14,0
20-24
100
150

°C
°C
°C

l/h
Ø mm
Ø mm
Ø mm
%

tot 98 (Hs)
A

–

–

Installaties met meerdere ketels
Gegevens over installaties met meerdere ketels, zie pagina 57.

Rekenwaarden voor de dimensionering van de rookgasinstallatie volgens EN 13384.
Rookgastemperaturen als gemeten brutowaarden bij 20 °C verbrandingsluchttemperatuur.
De rookgastemperatuur bij een retourtemperatuur van 30°C is bepalend voor de dimensionering van de rookgasinstallatie.
De rookgastemperatuur bij een retourtemperatuur van 60°C is voor de bepaling van het gebruik van rookgasleidingen bij maximaal toegestane bedrijfstemperaturen.
*9 CH: beschikbare opvoerdruk 200 Pa; 2,0 mbar
*5

14

VIESMANN

VITODENS 200-W

5818432

1

Gasketel, type B en C, categorie II2N3P
Nominaal warmtevermogensbereik bij gebruik met aardgas
69,0 kW
Gegevens volgens EN 15502-1
80,0/99,0 kW Gegevens conform EN 15417
– TV/TR = 50/30 °C
– TV/TR = 80/60 °C

Vitodens 200-W (vervolg)
Met aansluitset verwarmingscircuit met evenwichtsfles

530

1

236

480

850
1975 K 1690 L

E

1162

1022

40

200

1313 M

2206 K 1921 L

G

F

1232

1150

975

752
875 H

N

E

A

C

D

B

O
420
133

5818432

P

A Verwarmingsaanvoer G1½ (buitenschroefdraad) (aansluiting
links of rechts mogelijk)
B Verwarmingsretour G1½ (buitenschroefdraad) (aansluiting links
of rechts mogelijk)
C Aansluiting expansievat G 1 (buitenschroefdraad)
D Aansluitset verwarmingscircuit met geïntegreerde evenwichtsfles, weergegeven zonder isolatie (leveringsomvang)
E Condenswaterafvoer
F Gasaansluiting Rp 1

G
H
K
L
M
N
O

Aanwijzing
■ De aansluitset verwarmingscircuit moet worden meebesteld.
■ De benodigde elektrische voedingskabels moeten door de installateur worden gelegd en op de aangegeven plaats in de verwarmingsketel worden ingebracht.

Functieprincipe evenwichtsfles
De in de aansluitset verwarmingscircuit geïntegreerde evenwichtsfles is op de max. in het totaalsysteem optredend debiet gedimensioneerd.

VITODENS 200-W

Bereik voor de invoer van elektrische kabels aan de achterkant
Zonder aansluitsets
Geadviseerde maat bij installatie met 1 ketel
Geadviseerde maat bij installatie met meerdere ketels
Met aansluitset
Coaxiale bochtstuk (toebehoren)
Veiligheidsklep
(PL/IT: zonder veiligheidsklep)
P Bovenkant van de afgewerkte vloer

VIESMANN

15

Vitodens 200-W (vervolg)

100%

100%
A

Hoogefficiënte circulatiepomp in de aansluitset verwarmingscircuit (toebehoren)
De hoogefficiënte circulatiepomp heeft een duidelijk gereduceerd
stroomverbruik ten opzichte van gewone pompen.
Door de aanpassing van het pompvermogen van de circulatiepomp
aan de individuele installatievoorwaarden wordt het stroomverbruik
van de verwarmingsinstallatie gereduceerd.
Circulatiepomp VI PARA 25/1-11
Nominale spanning
V~
Opgenomen vermogen
– max.
W
– min.
W

230

140
8

130%

B
130%

A V primair
B V secundair

Functie van de circulatiepomp aan primaire zijde bij inbedrijfstelling aanpassen
Hydraulische aansluiting/ aansluitvoorwaarden
Instelling aan de regeling
Codeeradres/groep
Installatie met één ketel
30:0/ketel/2
Aansluiting van de verwarmingscircuits met geïntegreerde
evenwichtsfles
Circulatiepomp VI PARA 25/1-11

Instelling op de circulatiepomp
Ext. In
2 2
6

6

12

12

Aanbeveling
– 80 kW (Δt = 16 K):
≙ 4,03 m3/h
– 99 kW (Δt = 20 K):
≙ 4,02 m3/h

=6
=6

Doorstroomweerstand aan verwarmingswaterzijde
Voor de dimensionering van een boilerlaadpomp (door de installateur te voorzien)

5818432

1

Bij de afregeling van de evenwichtsfles het toesteldebiet (V primair
A) ca. 10 tot 30 % lager afregelen dan het installatiedebiet (V
secundair B) (retourverlaging).
De evenwichtsfles ontkoppelt het warmtegeneratorcircuit (ketelcircuit) en de nageschakelde verwarmingscircuits.
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VITODENS 200-W

Vitodens 200-W (vervolg)

500

50

400

40

300

30

200

20

100

10

0

kPa

60

Doorstroomweerstand
mbar

600

0

1

0
1000
2000
Debiet in liter/h

3000

4000

5000

6000

7000

5818432

Aanwijzing
Bij parallelle werking van verwarmingscircuit- en circulatiepomp voor
de boileropwarming (geen warm water-voorrangschakeling) adviseren wij de inbouw van de tapwaterboiler aan de secundaire zijde van
de verwarmingsinstallatie.

VITODENS 200-W
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Vitodens 200-W (vervolg)
Met aansluitset verwarmingscircuit voor combinatie met systeemscheiding of verwarmingswaterbuffer

40

D

855
975
1300 M

200

2206 K/ 1921 L

F

A
B

1232
1975 K/ 1690 L

1040

752
875 H

236

1150

480

1

N
G

C

E
160

100

160

530

O
A
B
C
D
E
F

Veiligheidsklep
Aansluiting voor expansievat G 1 (buitenschroefdraad)
Ketelaanvoer G 1½ (buitenschroefdraad)
Gasaansluiting Rp 1
Ketelretour G 1½ (buitenschroefdraad)
Bereik voor de invoer van elektrische kabels aan de achterkant

G
H
K
L
M
N
O

Aansluitset (toebehoren)
Zonder aansluitset (toebehoren)
Aanbevolen maat (installatie met één ketel)
Aanbevolen maat (installatie met meerdere ketels)
Met aansluitset (toebehoren)
Condenswaterafvoer
Bovenkant van de afgewerkte vloer

Aanwijzing
■ De aansluitset verwarmingscircuit moet worden meebesteld.
■ De benodigde elektrische voedingskabels moeten door de installateur worden gelegd en op de aangegeven plaats in de verwarmingsketel worden ingebracht.

230

310
16

5818432

Toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp in de aansluitset verwarmingscircuit (toebehoren)
De hoogefficiënte circulatiepomp heeft een duidelijk gereduceerd
Circulatiepomp VI PARA 25/1-12
stroomverbruik ten opzichte van gewone pompen.
Nominale spanning
V~
Door de aanpassing van het pompvermogen van de circulatiepomp
Opgenomen vermoaan de individuele installatievoorwaarden wordt het stroomverbruik
gen
van de verwarmingsinstallatie gereduceerd.
– max.
W
– min.
W
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VITODENS 200-W

Vitodens 200-W (vervolg)
Restopvoerhoogten van de circulatiepomp

1200 120
1000 100
900

90

800

80

700

70

F
E

50

400

40

C

300

30

B

200

20

A

100

10

kPa

60

Restopvoerhoogte
mbar

600
500

0

Karakteristiek
A
B
C
D
E
F
G

0

1

G

1100 110

D

0
1000
Debiet in liter/h

2000

3000

5000

4000

6000

Pompvermogen circulatiepomp
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %

Functie van de circulatiepomp bij inbedrijfstelling aanpassen
Hydraulische aansluiting/ aansluitvoorwaarden
Instelling aan de regeling
Codeeradres/groep
Installatie met één ketel met:
– Max. pomptoerental:
– Verwarmingscircuit zonder mengklep
E6: ... /Verwarmingscircuit
– Aansluiting zonder evenwichtsfles en zonder verwar– Min. pomptoerental:
mingswaterbuffer
E7: ... /Verwarmingscircuit
– Circulatiepomp VI PARA 25/1-12

Instelling op de circulatiepomp
Ext. in
Ext. In
2 2
6

6

12

Installatie met een ketel met aansluiting van de verwarmingscircuits met verwarmingswaterbuffer
Circulatiepomp VI PARA 25/1-12

12
Ext. In
2 2

30:0/ketel/2
6

6

12

12

Aanbeveling bij Δt = 15 K
– 69 kW:
= 4 ≙ 3,95 m3/h
– 80 kW:
= 6 ≙ 4,59 m3/h
– 99 kW:
= 10 ≙ 5,70 m3/h
Installatie met meerdere ketels
Circulatiepomp VI PARA 25/1-11

Ext. In
2 2

30:0/ketel/2
6

6

5818432

12

12

Aanbeveling bij Δt = 20 K
– 69 kW:
= 3 ≙ 2,96 m3/h
– 80 kW:
= 4 ≙ 3,43 m3/h
– 99 kW:
= 6 ≙ 4,25 m3/h
Getrapte circulatiepomp (door de installateur te plaatsen)

VITODENS 200-W

30:0/ketel/2
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Vitodens 200-W (vervolg)

Doorstroomweerstand aan verwarmingswaterzijde
Voor de dimensionering van een circulatiepomp (toebehoren of door
installateur te voorzien)

60

500

50

400

40

300

30

200

20

100

10

0

kPa

600
Doorstroomweerstand
mbar

0

0
1000
2000
Debiet in liter/h

3000

4000

5000

6000

7000

Aanwijzing
Bij parallelle werking van verwarmingscircuit- en circulatiepomp voor
de boileropwarming (geen warm water-voorrangschakeling) adviseren wij de inbouw van de tapwaterboiler aan de secundaire zijde
(achter de systeemscheiding of de verwarmingswaterbuffer) van de
verwarmingsinstallatie.

5818432

1

Aanwijzing
Als de restopvoerhoogte van de als toebehoren leverbare circulatiepomp niet voldoende is om de onderstaande installatieweerstanden
te overwinnen, moet een bijkomende externe circulatiepomp
geplaatst worden. In dit geval moet ofwel de verwarmingscircuitaansluiting met geïntegreerde evenwichtsfles, een systeemscheiding of
een verwarmingswaterbuffer worden gebruikt.
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Vitodens 200-W (vervolg)
1.4 Technische gegevens voor de Vitodens 200-W, 120 en 150 kW
Gasketel, type B en C, categorie II2N3P
Nominaal warmtevermogensbereik bij gebruik met aardgas
Gegevens conform EN 15417
– TV/TR = 50/30 °C
kW
– TV/TR = 80/60 °C
kW
Nominaal warmtevermogensbereik bij werking met vloeibaar gas P
Gegevens conform EN 15417
– TV/TR = 50/30 °C
kW
– TV/TR = 80/60 °C
kW
Nominale warmtebelasting
– Bij werking op aardgas
kW
– Bij werking met vloeibaar gas P
kW
Type
Product-ID-nummer
Beschermingsgraad
Gasaansluitdruk
– Aardgas
mbar
kPa
– Vloeibaar gas
mbar
kPa
Max. tvl. gasaansluitdruk*7
– Aardgas
– Vloeibaar gas
Geluidsvermogenniveau (gegevens volgens EN ISO 15036-1)
– Deellast
– Nom. vermogen
Elektr. opgenomen vermogen (in toestand bij levering)
Gewicht
Inhoud van de warmtewisselaar
Max. aanvoertemperatuur
Max. debiet
Grenswaarde voor gebruik van een evenwichtsfles
Nom. circulerend watervolume bij TV/TR = 80/60 °C
Toegel. bedrijfsdruk

5818432

Afmetingen
– Lengte
– Breedte
– Hoogte
Gasaansluiting
Aansluitwaarden (bij max. belasting)
– Aardgas H-G20
– Aardgas L-G25
– Vloeibaar gas

*7

Condenserend verwarmingstoestel op gas

1

32,0 tot 120,0
29,1 tot 110,9

32,0 tot 150,0
29,0 tot 136,0

32,0 tot120,0
29,1 tot 110,9

32,0 tot 150,0
29,0 tot 136,0

30,0 tot 113,3
30,0 tot 113,3
B2HA
CE-0085CN0050
IP X4 volgens EN 60529

30,0 tot 142,0
30,0 tot142,0
B2HA

20
2
50
5

20
2
50
5

mbar
kPa
mbar
kPa

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

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

dB(A)
dB(A)
W
kg
l
°C
l/h

40
54
146
130
15,0
82
7165

40
60
222
130
15,0
82
8600

l/h
bar
MPa

4900
6
0,6

5850
6
0,6

mm
mm
mm
R

690
600
900
1

690
600
900
1

11,99
13,94
8,86

15,03
17,47
11,10

m3/h
m3/h
kg/h

Als de gasaansluitdruk boven de max. toegest. gasaansluitdruk ligt, moet een aparte gasdrukregelaar voor de installatie worden geplaatst.
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Vitodens 200-W (vervolg)

Rookgaswaarden*8
Rookgaswaarden volgens G 635/G 636
Temperatuur (bij retourtemperatuur van 30 °C)
– Nom. vermogen
– Deellast
Temperatuur (bij retourtemperatuur van 60 °C)
Massadebiet
Aardgas
– Nom. vermogen
– Deellast
Vloeibaar gas
– Nom. vermogen
– Deellast
Beschikbare trek*9
Max. condenswaterdebiet
– Volgens DWA-A 251
Condenswateraansluiting (slangtule)
Rookgasaansluiting
Luchttoevoeraansluiting
Normrendement bij
– TV/TR = 40/30 °C
Energie-efficiëntieklasse

Condenserend verwarmingstoestel op gas

kW
kW

32,0 tot 120,0
29,1 tot 110,9

32,0 tot 150,0
29,0 tot 136,0

G52/G51

G52/G51

51
39
70

60
39
74

kg/h
kg/h

210
53

253
53

kg/h
kg/h
Pa
mbar

231
59
250
2,5

278
59
250
2,5

17,5
20-24
100
150

21,0
20-24
100
150

°C
°C
°C

l/h
Ø mm
Ø mm
Ø mm
%

tot 98 (Hs)
–

–

Installaties met meerdere ketels
Gegevens over installaties met meerdere ketels, zie pagina 57.

Rekenwaarden voor de dimensionering van de rookgasinstallatie volgens EN 13384.
Rookgastemperaturen als gemeten brutowaarden bij 20 °C verbrandingsluchttemperatuur.
De rookgastemperatuur bij een retourtemperatuur van 30°C is bepalend voor de dimensionering van de rookgasinstallatie.
De rookgastemperatuur bij een retourtemperatuur van 60°C is voor de bepaling van het gebruik van rookgasleidingen bij maximaal toegestane bedrijfstemperaturen.
*9 CH: beschikbare opvoerdruk 200 Pa; 2,0 mbar
*8
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VITODENS 200-W

5818432

1

Gasketel, type B en C, categorie II2N3P
Nominaal warmtevermogensbereik bij gebruik met aardgas
Gegevens conform EN 15417
– TV/TR = 50/30 °C
– TV/TR = 80/60 °C

Vitodens 200-W (vervolg)
Met aansluitset verwarmingscircuit met evenwichtsfles

690

1

278

600

F
A

1255

1396 M

1095

905

1280

E

1975 K / 1950 L

40

200

2250 K / 2225 L

G

1198

855
923 H

N

E
C D
O

B

129

5818432

P

A Verwarmingsaanvoer G2 (buitenschroefdraad) (aansluiting links
of rechts mogelijk)
B Verwarmingsretour G2 (buitenschroefdraad) (aansluiting links of
rechts mogelijk)
C Aansluiting expansievat G 1 (buitenschroefdraad)
D Aansluitset verwarmingscircuit met geïntegreerde evenwichtsfles, weergegeven zonder isolatie (leveringsomvang)
E Condenswaterafvoer
F Gasaansluiting Rp 1
G Bereik voor de invoer van elektrische kabels aan de achterkant

H Zonder aansluitsets
K Aanbevolen maat bij éénketelinstallatie zonder montageframe
L Aanbevolen maat bij installatie met meerdere ketels of installatie met een ketel met montageframe
M Met aansluitset
N Coaxiale bochtstuk (toebehoren)
O Veiligheidsklep
(PL/IT: zonder veiligheidsklep)
P Bovenkant van de afgewerkte vloer

Aanwijzing
■ De aansluitset verwarmingscircuit moet worden meebesteld.
■ De benodigde elektrische voedingskabels moeten door de installateur worden gelegd en op de aangegeven plaats in de verwarmingsketel worden ingebracht.

Functieprincipe evenwichtsfles
De in de aansluitset verwarmingscircuit geïntegreerde evenwichtsfles is op de max. in het totaalsysteem optredend debiet gedimensioneerd.
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Vitodens 200-W (vervolg)

100%

130%

A

100%

Hoogefficiënte circulatiepomp in de aansluitset verwarmingscircuit (toebehoren)
De hoogefficiënte circulatiepomp heeft een duidelijk gereduceerd
stroomverbruik ten opzichte van gewone pompen.
Door de aanpassing van het pompvermogen van de circulatiepomp
aan de individuele installatievoorwaarden wordt het stroomverbruik
van de verwarmingsinstallatie gereduceerd.
Circulatiepomp VI PARA 30/1-12
Nominale spanning
V~
Opgenomen vermogen
– max.
W
– min.
W

230

310
16

Toerentalgeregeld (Δp-constant of Δp-variabel), stekkerklaar bekabeld.

B
130%

A V primair
B V secundair

Functie van de circulatiepomp aan primaire zijde bij inbedrijfstelling aanpassen
Hydraulische aansluiting/ aansluitvoorwaarden
Instelling aan de regeling
Codeeradres/groep
Installatie met één ketel
30:0/ketel/2
Aansluiting van de verwarmingscircuits met geïntegreerde
evenwichtsfles
Circulatiepomp VI PARA 30/1-12

Instelling op de circulatiepomp
Ext. In
2 2
6

6

12

12

Aanbeveling bij Δt = 15 K
– 120 kW:
= 4 ≙ 6,87 m3/h
– 150 kW:
= 6 ≙ 8,40 m3/h
Aanbeveling bij Δt = 20 K
– 120 kW:
= 2 ≙ 5,16 m3/h
– 150 kW:
= 3 ≙ 6,44 m3/h

5818432

1

Bij de afregeling van de evenwichtsfles het toesteldebiet (V primair
A) ca. 10 tot 30 % lager afregelen dan het installatiedebiet (V
secundair B) (retourverlaging).
De evenwichtsfles ontkoppelt het warmtegeneratorcircuit (ketelcircuit) en de nageschakelde verwarmingscircuits.
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Vitodens 200-W (vervolg)
Doorstroomweerstand aan verwarmingswaterzijde
Voor de dimensionering van een boilerlaadpomp (door de installateur te voorzien).

Aansluitset warmwaterboiler voor de integratie van de warmwaterboiler voor de evenwichtsfles, zie toebehoren.

1
500

50

400

40

300

30

200

20

100

10

0

kPa

60

Doorstroomweerstand
mbar

600

0

0
1000
2000
Debiet in liter/h

3000

4000

5000

6000

7000

5818432

Aanwijzing
Bij parallelle werking van verwarmingscircuit- en circulatiepomp voor
de boileropwarming (geen warm water-voorrangschakeling) adviseren wij de inbouw van de tapwaterboiler aan de secundaire zijde van
de verwarmingsinstallatie.
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Vitodens 200-W (vervolg)
Met aansluitset verwarmingscircuit voor combinatie met systeemscheiding of verwarmingswaterbuffer

600

40

200

A
B

D

905

1198

1280

2215 K/ 2190 L
1440 M

F

1975 K/ 1950 L

1148

923 H

278

855

1

N

G

C

E
165,5 165,5

95
690

O

A
B
C
D
E
F
G

Veiligheidsklep
Aansluiting voor expansievat G 1 (buitenschroefdraad)
Ketelaanvoer G 2 (buitendraad)
Gasaansluiting Rp 1
Ketelretour G 2 (buitendraad)
Bereik voor de invoer van elektrische kabels aan de achterkant
Aansluitset (toebehoren)

H Zonder aansluitset (toebehoren)
K Aanbevolen maat (éénketelinstallatie zonder montageframe)
L Aanbevolen maat (installatie met meerdere ketels of installatie
met een ketel met montageframe)
M Met aansluitset verwarmingscircuit (toebehoren)
N Condenswaterafvoer
O Bovenkant van de afgewerkte vloer

Toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp in de aansluitset verwarmingscircuit (toebehoren)
De hoogefficiënte circulatiepomp heeft een duidelijk gereduceerd
Door de aanpassing van het pompvermogen van de circulatiepomp
stroomverbruik ten opzichte van gewone pompen.
aan de individuele installatievoorwaarden wordt het stroomverbruik
van de verwarmingsinstallatie gereduceerd.
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5818432

Aanwijzing
■ De aansluitset verwarmingscircuit moet worden meebesteld.
■ De benodigde elektrische voedingskabels moeten door de installateur worden gelegd en op de aangegeven plaats in de verwarmingsketel worden ingebracht.

Vitodens 200-W (vervolg)
Circulatiepomp VI PARA 30/1-12
Nominale spanning
V~
Opgenomen vermogen
– max.
W
– min.
W

230

1

310
16

Toerentalgeregeld (Δp-constant of Δp-variabel), stekkerklaar bekabeld.

Restopvoerhoogten van de circulatiepomp

1200

120
100

900

90

800

80

700

70

600

60

500

50

400

40

300

30

B

200

20

A

100

10

0

kPa

110

1000

Restopvoerhoogte
mbar

1100

Karakteristiek
A
B
C
D
E
F

0

F
E
D
C

0
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Debiet in liter/h

Pompvermogen circulatiepomp
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %

Functie van de circulatiepomp bij inbedrijfstelling aanpassen
Hydraulische aansluiting/ aansluitvoorwaarden
Instelling aan de regeling
Codeeradres/groep
Installatie met één ketel met:
– Max. pomptoerental:
– Verwarmingscircuit zonder mengklep
E6: ... /Verwarmingscircuit
– Aansluiting zonder evenwichtsfles en zonder verwar– Min. pomptoerental:
mingswaterbuffer
E7: ... /Verwarmingscircuit
Meer informatie zie onderstaande diagram en hoofdstuk ”Verwarmingscircuit ...” in codering 2.
Installatie met een ketel met aansluiting van de verwarmingscircuits met verwarmingswaterbuffer

Instelling op de circulatiepomp
Ext. in
Ext. In
2 2
6

6

12

12
Ext. In
2 2

30:0/ketel/2
6

6

12

12

5818432

Aanbeveling bij Δt = 15 K
– 120 kW:
= 3 ≙ 6,87 m3/h
– 150 kW:
= 6 ≙ 8,60 m3/h
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Vitodens 200-W (vervolg)
Hydraulische aansluiting/ aansluitvoorwaarden
Installatie met meerdere ketels

Instelling op de circulatiepomp
Ext. In
2 2
6

6

12

12

Aanbeveling bij Δt = 15 K
– 120 kW:
= 3 ≙ 6,87 m3/h
– 150 kW:
= 6 ≙ 8,60 m3/h
Getrapte circulatiepomp (door de installateur te plaatsen)

30:0/ketel/2

Aanwijzing
Als de restopvoerhoogte van de als toebehoren leverbare circulatiepomp niet voldoende is om de onderstaande installatieweerstanden
te overwinnen, moet een bijkomende externe circulatiepomp
geplaatst worden. In dit geval moet ofwel de verwarmingscircuitaansluiting met geïntegreerde evenwichtsfles, een systeemscheiding of
een verwarmingswaterbuffer worden gebruikt.
Doorstroomweerstand aan verwarmingswaterzijde
Voor de dimensionering van een circulatiepomp (toebehoren of door
installateur te voorzien)

60

500

50

400

40

300

30

200

20

100

10

0

kPa

600
Doorstroomweerstand
mbar

0

0
1000
2000
Debiet in liter/h

3000

4000

5000

6000

7000

Aanwijzing
Bij parallelgebruik van verwarmingscircuit- en circulatiepomp voor de
boileropwarming (geen warm water-voorrangschakeling) adviseren
wij de inbouw van de tapwaterboiler aan de secundaire zijde (achter
de evenwichtsfles) van de verwarmingsinstallatie.

5818432

1

Instelling aan de regeling
Codeeradres/groep
30:0/ketel/2
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Installatietoebehoren
2.1 Installatietoebehoren voor de Vitodens 200-W, 49 en 60 kW
Aansluitset verwarmingscircuit met toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp en evenwichtsfles
Best.nr. ZK03663
Aansluitingen G 1½ (buitenschroefdraad)
Bestanddelen:
■ Ketelvul- en aftapkraan
■ Veiligheidsklep 4 bar (0,4 MPa)
■ Toerentalgeregelde, hoogefficiënte circulatiepomp
■ Gas-doorgangskraan met ingebouwde thermische veiligheidsafsluitklep Rp ¾
■ Evenwichtsfles met dompeltemperatuursensor
■ Snelontluchter
■ Aansluiting G 1 (buitendraad) voor membraan-drukexpansievat
■ Isolatie

2

Aansluitset verwarmingscircuit zonder circulatiepomp voor combinatie met externe systeemscheiding of
verwarmingswaterbuffer
Best.nr. 7245738
Aansluitingen G 1½ buitenschroefdraad
Bestanddelen:
■ T-stuk met kogelkraan
■ Ketelvul- en aftapkraan
■ Veiligheidsklep 4 bar (0,4 MPa)
■ Gasafsluitkraan met ingebouwde thermische veiligheidsafsluitklep
Rp ¾
■ Aansluiting G 1 buitendraad voor membraan-drukexpansievat

Aansluitset warmwaterboiler
Best.nr. ZK03669
Ter combinatie met aansluitset verwarmingscircuit met toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp en evenwichtsfles.
Bestanddelen:
■ 2 T-stukken G 1½ (buitenschroefdraad)

G 1 1/2

G 1 1/2

65

G 1 1/2

60

5818432

110
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Installatietoebehoren (vervolg)
Aansluitset voor combinatie van Vitodens 200-W met krachtcentrale
Best.nr. 7237422
Ter combinatie met aansluitset verwarmingscircuit met toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp en evenwichtsfles. Ter aansluiting van de krachtcentraleretour achter de evenwichtsfles.
Bestanddelen:
■ T-stuk G 1½

G 1 1/2

G 1 1/2

G 1 1/2

65

2

110

60

Aansluittoebehoren voor installatie naar links/rechts
Best.nr. ZK03673
Ter combinatie met aansluitset verwarmingscircuit met toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp en evenwichtsfles.

R 1 1/4

G 1 1/2

Bestanddelen:
■ 2 buisstukken R 1¼ (buitenschroefdraad)

145

Aansluittoebehoren voor installatie naar boven/onder
Best.nr. ZK03675
Ter combinatie met aansluitset verwarmingscircuit met toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp en evenwichtsfles.

5818432

Bestanddelen:
■ 2 buisbochtstukken R 1¼ (buitenschroefdraad)
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Installatietoebehoren (vervolg)
230
R 1 1/4

337

197
G 1 1/2

125
R 1 1/4

G 1 1/2

2

Dompelhuls 2-voudig ter combinatie van Vitodens 200-W met warmtepomp
Best.nr. ZK03672
Voor de montage in de aansluitset verwarmingscircuit, ter positionering van een 2e aanvoertemperatuursensor.
Ter combinatie met aansluitset verwarmingscircuit met toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp en evenwichtsfles.

Wandhouder
Best.nr. ZK03677
Voor aansluitset verwarmingscircuit met toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp en evenwichtsfles.
Enkel vereist bij installatie zonder montageframe.

Montageframe

5818432

Best.nr. ZK03678
Ter combinatie met aansluitset verwarmingscircuit met toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp en evenwichtsfles.
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59

9

a

a Aanpasbaar op toestelbreedte

Dompeltemperatuursensor (voor evenwichtsfles)
Best.nr. 7179488
Voor het bepalen van de temperatuur in de evenwichtsfles.

Extra sensor voor dompelhuls 2-voudig. Voor bivalente resp. multivalente verwarmingsinstallaties.

CO-bewaker
Best.nr. Z015500
Detectiesysteem voor de veiligheidsuitschakeling van de verwarmingsketel bij uitstoot van koolmonoxide.
Wandmontage aan het plafond in de buurt van de verwarmingsketel.
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

Toegestane omgevingstemperatuur

55 ppm CO overeenkomstig
EN 50291-1
II
IP 20 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw.
0 °C tot 40 °C

0

13

5818432

58

Beschermingsklasse
Beschermingstype

230 V~
50 Hz
2W
8 A 230 V~

45

88

72

Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale frequentie
Opgenomen vermogen
Nominale belasting van
de relaisuitgang
Alarmdrempel

48

2

1995 - 2020

Installatietoebehoren (vervolg)

32

VIESMANN

VITODENS 200-W

Installatietoebehoren (vervolg)
2.2 Installatietoebehoren voor de Vitodens 200-W, 80 en 99 kW
FR, BE, PL: ook voor 69 kW
Aansluitset verwarmingscircuit met toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp en evenwichtsfles
Best.nr. ZK03831
Aansluitingen G 1½ (buitenschroefdraad)
Bestanddelen:
■ Ketelvul- en aftapkraan
■ Veiligheidsklep 4 bar (0,4 MPa)
■ Toerentalgeregelde, hoogefficiënte circulatiepomp
■ Gas-doorgangskraan met ingebouwde thermische veiligheidsafsluitklep Rp 1
■ Evenwichtsfles met dompeltemperatuursensor
■ Snelontluchter
■ Aansluiting G 1 (buitendraad) voor membraan-drukexpansievat
■ Isolatie

2

Aansluitset verwarmingscircuit met hoogefficiënte circulatiepomp voor combinatie met externe systeemscheiding of verwarmingswaterbuffer
Best.nr. 7501320
Aansluitingen G 1½ (buitenschroefdraad)
Bestanddelen:
■ Toerentalgeregelde, hoogefficiënte circulatiepomp
■ T-stukken
■ Terugslagklep
■ Ketelvul- en aftapkraan
■ Gasafsluitkraan met ingebouwde thermische veiligheidsafsluitklep
Rp 1

Aansluitset warmwaterboiler
Best.nr. ZK03669
Ter combinatie met aansluitset verwarmingscircuit met toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp en evenwichtsfles.
Bestanddelen:
■ 2 T-stukken G 1½ (buitenschroefdraad)

G 1 1/2

G 1 1/2

65

G 1 1/2

60

5818432

110
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Installatietoebehoren (vervolg)
Aansluitset voor combinatie van Vitodens 200-W met krachtcentrale
Best.nr. 7237422
Ter combinatie met aansluitset verwarmingscircuit met toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp en evenwichtsfles. Ter aansluiting van de krachtcentraleretour achter de evenwichtsfles.
Bestanddelen:
■ T-stuk G 1½

G 1 1/2

G 1 1/2

G 1 1/2

65

2

110

60

Aansluittoebehoren voor installatie naar links/rechts
Best.nr. ZK03673
Ter combinatie met aansluitset verwarmingscircuit met toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp en evenwichtsfles.

R 1 1/4

G 1 1/2

Bestanddelen:
■ 2 buisstukken R 1¼ (buitenschroefdraad)

145

Aansluittoebehoren voor installatie naar boven/onder
Best.nr. ZK03675
Ter combinatie met aansluitset verwarmingscircuit met toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp en evenwichtsfles.

5818432

Bestanddelen:
■ 2 buisbochtstukken R 1¼ (buitenschroefdraad)
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Installatietoebehoren (vervolg)
230
R 1 1/4

337

197
G 1 1/2

125
R 1 1/4

G 1 1/2

2

Dompelhuls 2-voudig ter combinatie van Vitodens 200-W met warmtepomp
Best.nr. ZK03672
Voor de montage in de aansluitset verwarmingscircuit, ter positionering van een 2e aanvoertemperatuursensor.
Ter combinatie met aansluitset verwarmingscircuit met toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp en evenwichtsfles.

Wandhouder
Best.nr. ZK03677
Voor aansluitset verwarmingscircuit met toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp en evenwichtsfles.
Enkel vereist bij installatie zonder montageframe.

Montageframe

5818432

Best.nr. ZK03678
Ter combinatie met aansluitset verwarmingscircuit met toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp en evenwichtsfles.
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9

a

a Aanpasbaar op toestelbreedte

Dompeltemperatuursensor (voor evenwichtsfles)
Best.nr. 7179488
Voor het bepalen van de temperatuur in de evenwichtsfles.

Extra sensor voor dompelhuls 2-voudig. Voor bivalente resp. multivalente verwarmingsinstallaties.

CO-bewaker
Best.nr. Z015500
Detectiesysteem voor de veiligheidsuitschakeling van de verwarmingsketel bij uitstoot van koolmonoxide.
Wandmontage aan het plafond in de buurt van de verwarmingsketel.
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

Toegestane omgevingstemperatuur

55 ppm CO overeenkomstig
EN 50291-1
II
IP 20 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw.
0 °C tot 40 °C

0

13

5818432

58

Beschermingsklasse
Beschermingstype

230 V~
50 Hz
2W
8 A 230 V~

45

88

72

Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale frequentie
Opgenomen vermogen
Nominale belasting van
de relaisuitgang
Alarmdrempel

48

2

1995 - 2020

Installatietoebehoren (vervolg)
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2.3 Installatietoebehoren voor de Vitodens 200-W, 120 en 150 kW
Aansluitset verwarmingscircuit met toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp en evenwichtsfles
Best.nr. ZK03664
Aansluitingen G 2 (buitendraad)
Bestanddelen:
■ Ketelvul- en aftapkraan
■ Veiligheidsklep 6 bar (0,6 MPa)
■ Toerentalgeregelde, hoogefficiënte circulatiepomp
■ Gas-doorgangskraan met ingebouwde thermische veiligheidsafsluitklep Rp 1
■ Evenwichtsfles met dompeltemperatuursensor
■ Snelontluchter
■ Aansluiting G 1 (buitendraad) voor membraan-drukexpansievat
■ Isolatie

2

Aansluitset verwarmingscircuit met hoogefficiënte circulatiepomp voor combinatie met externe systeemscheiding of verwarmingswaterbuffer
Best.nr. 7501323
Aansluitingen G 2 (buitendraad)
Bestanddelen:
■ Toerentalgeregelde, hoogefficiënte circulatiepomp
■ T-stuk
■ Terugslagklep
■ Ketelvul- en aftapkraan
■ Gasafsluitkraan met ingebouwde thermische veiligheidsafsluitklep
Rp 1

Aansluitset warmwaterboiler
Best.nr. ZK03670
Ter combinatie met aansluitset verwarmingscircuit met toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp en evenwichtsfles.
Bestanddelen:
■ 2 T-stukken G 2 (buitenschroefdraad)

G2

G2

70

G2

50

5818432
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Installatietoebehoren (vervolg)
Aansluitset voor combinatie van Vitodens 200-W met krachtcentrale
Best.nr. ZK03671
Ter combinatie met aansluitset verwarmingscircuit met toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp en evenwichtsfles. Ter aansluiting van de krachtcentraleretour achter de evenwichtsfles.
Bestanddelen:
■ T-stuk G2

G2

G2

G2

70

2

120

50

Aansluittoebehoren voor installatie naar links/rechts
Best.nr. ZK03674
Ter combinatie met aansluitset verwarmingscircuit met toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp en evenwichtsfles.

G2

R 1 1/2

Bestanddelen:
■ 2 buisstukken R 1½ (buitenschroefdraad)

148,5

Aansluittoebehoren voor installatie naar boven/onder
Best.nr. ZK03676
Ter combinatie met aansluitset verwarmingscircuit met toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp en evenwichtsfles.

5818432

Bestanddelen:
■ 2 buisbochtstukken R 1½ (buitenschroefdraad)
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Installatietoebehoren (vervolg)
245
R 1 1/2

G2

2

G2

385

245

110
R 1 1/2

Dompelhuls 2-voudig ter combinatie van Vitodens 200-W met warmtepomp
Best.nr. ZK03672
Voor de montage in de aansluitset verwarmingscircuit, ter positionering van een 2e aanvoertemperatuursensor.
Ter combinatie met aansluitset verwarmingscircuit met toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp en evenwichtsfles.

Wandhouder
Best.nr. ZK03677
Voor aansluitset verwarmingscircuit met toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp en evenwichtsfles.
Enkel vereist bij installatie zonder montageframe.

Montageframe

5818432

Best.nr. ZK03678
Ter combinatie met aansluitset verwarmingscircuit met toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp en evenwichtsfles.

VITODENS 200-W

VIESMANN

39

59

9

a

a Aanpasbaar op toestelbreedte

Dompeltemperatuursensor (voor evenwichtsfles)
Best.nr. 7179488
Voor het bepalen van de temperatuur in de evenwichtsfles.

Extra sensor voor dompelhuls 2-voudig. Voor bivalente resp. multivalente verwarmingsinstallaties.

5818432

2

1995 - 2020
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2.4 Divicon verwarmingscircuitverdeling
Opbouw en functie
■ Leverbaar in aansluitmaten R ¾ , R 1 en R 1¼.
■ Met CV-pomp, terugslagklep, kogelkranen met geïntegreerde thermometers en driewegmengklep of zonder mengklep.
■ Snelle en eenvoudige montage door de voorgemonteerde unit en
de compacte constructie.
■ Geringe stralingsverliezen door vormgesloten isolatiekappen.
■ Lage stroomkosten en exact regelgedrag door het gebruik van
uiterst efficiënte pompen en geoptimaliseerde mengklepkarakteristiek.
■ De als toebehoren verkrijgbare bypassklep voor de hydraulische
afstelling van de verwarmingsinstallatie kan als inschroefdeel in de
geprefabriceerde opening in het gegoten lichaam worden
geplaatst.
■ Wandmontage zowel afzonderlijk als met een twee- of drievoudige
verdeelbalk.
■ Eveneens verkrijgbaar als set. Meer details, zie de Viessmannprijslijst.

HV

142

120

HR
a

A

2
398

B

C

HV

Best.nr. in combinatie met de verschillende circulatiepompen,
zie de Viessmann-prijslijst.
De afmetingen van de verwarmingscircuitverdeling met of zonder
mengklep zijn identiek.

G 1½

HR

Divicon zonder mengklep (wandmontage, afbeelding zonder isolatie)

HV 120 HR

151

HR
HV
A
B
C

a
A
B

Verwarmingsretour
Verwarmingsaanvoer
Kogelkranen met thermometer (als bedieningselement)
Circulatiepomp
Kogelkraan

398

Verwarmingscircuitaansluiting
Debiet (max.)
a (binnen)
a (buiten)

C
D

R
m3/h
Rp
G

¾

1

1¼

1,0
¾
1¼

1,5
1
1¼

2,5
1¼
2

Montagevoorbeeld: Divicon met drievoudige verdeelbalk

HV

HR

G 1½

120
HV

180

120

180

120

HR

b

Divicon met mengklep (wandmontage, afbeelding zonder isolatie en
zonder uitbreidingsset mengklepaandrijving)
Verwarmingsretour
Verwarmingsaanvoer
Kogelkranen met thermometer (als bedieningselement)
Circulatiepomp
Bypassklep (toebehoren)
Driewegmengklep

Verwarmingscircuitaansluiting
Debiet (max.)
a (binnen)
a (buiten)

R
m3/h
Rp
G

a

HR
HV
A
B
C
D

¾

1

1¼

1,0
¾
1¼

1,5
1
1¼

2,5
1¼
2

d
HV

c

HR

(afbeelding zonder isolatie)
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HR Verwarmingsretour
HV Verwarmingsaanvoer
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Installatietoebehoren (vervolg)
Afstand
a
b
c
d

Verdeelbalk met aansluiting op verwarmingscircuit
R ¾ en R 1
R 1¼
135
183
535
583
784
784
G 1¼
G2

Bepaling van de benodigde nominale wijdte

5,0

5,0

2

A
ΔT

0,5
Debiet in m³/h

1,0

ΔT

1,0

0,2

B

0,1

0,5

0,2
C

D
1

Regelgedrag van de mengklep

A Divicon met driewegmengklep
In de gemarkeerde werkingsbereiken B tot D is het regelgedrag van de mengklep van de Divicon optimaal:
B Divicon met driewegmengklep (R ¾)
Toepassingsbereik: 0 tot 1,0 m 3/h
Voorbeeld:
Verwarmingscircuit voor radiatoren met een vermogen ² = 11,6 kW
Verwarmingssysteemtemperatuur 75/60 °C (ΔT = 15 K)
c
µ
²
´

2,5
2,0
1,5

=
5K
ΔT =
1
=
0
Δ
15 K
ΔT T=
K
= 20K
30
K

2,5
2,0
1,5

Specifieke warmtecapaciteit
Massadebiet
Vermogen
Debiet

3

5

0,1
20 30 40

10

Vermogen van het verwarmingscircuit
in kW
C Divicon met driewegmengklep (R 1)
Toepassingsbereik: 0 tot 1,5 m 3/h
D Divicon met driewegmengklep (R 1¼)
Toepassingsbereik: 0 tot 2,5 m 3/h

Wh

² = µ · c · ΔT

c = 1,163

²

11600 W · kg · K

´=

c · ΔT

=

kg · K

1,163 Wh · (75-60) K

´ (1 kg ≈ 1 dm³)

µ

= 665

kg
h

0,665

m³
uur

Met de waarde ´ de kleinst mogelijke mengklep binnen de toepassingsgrens selecteren.
Resultaat van het voorbeeld: Divicon met driewegmengklep (R ¾)

Voorbeeld:
Debiethoeveelheid ´ = 0,665 m3/h
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Gekozen:
■ Divicon met mengklep R ¾
■ Circulatiepomp Wilo Yonos PARA 25/6, werkwijze variabel drukverschil en ingesteld op maximum opvoerhoogte
■ Pompdebiet 0,7 m 3/h
Opvoerhoogte overeenkomstig
Pompkarakteristiek:
Weerstand Divicon:
Restopvoerhoogte:

48 kPa
3,5 kPa
48 kPa – 3,5 kPa = 44,5 kPa.

Aanwijzing
Voor bijkomende modules (buizengroep, verdeler enz.) moet eveneens de weerstand berekend en van de restopvoerhoogte afgetrokken worden.
Verschildrukgeregelde CV-pompen
Volgens de Duitse energiebesparingsverordening (EPB) moeten circulatiepompen in centrale verwarmingsinstallaties overeenkomstig
de technische regels worden gedimensioneerd.

VITODENS 200-W

5818432

Karakteristieken van de circulatiepompen en debietweerstand
aan verwarmingswaterzijde
De restopvoerhoogte van de pomp resulteert uit het verschil tussen
de gekozen pompkarakteristiek en de weerstandscurve van de
betreffende verwarmingscircuitverdeling alsook eventuele andere
componenten (buizengroep, verdeler enz.).
In de hieronder afgebeelde pompdiagrammen zijn de weerstandscurven van de verschillende Divicon verwarmingscircuitverdelingen
getekend.
Maximumdebiet voor Divicon:
■ met R ¾ = 1,0 m3/h
■ met R 1 = 1,5 m3/h
■ met R 1¼ = 2,5 m3/h

Installatietoebehoren (vervolg)

Planningsaanwijzing
Het gebruik van verschildrukgeregelde verwarmingscircuitpompen
vergt verwarmingscircuits met een variabel pompdebiet. Bijv. eenpijps- en tweepijpsverwarmingen met thermostaatkleppen, vloerverwarmingen met thermostaat- of zonekleppen.

2

500 50
.

ax

m

A

-C
Δp

400 40

B
0
0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
Pompdebiet in m³/h

ax

m

300 30

0

kPa

100 10

500 50

.

200 20

kPa

-C

600 60

200 20

600 60

Weerstand/opvoerhoogte
mbar

700 70

300 30

700 70

0

800 80

400 40

Werking: constante verschildruk

100 10

Werking: constante verschildruk
■ Energie-efficiëntie-index EEI ≤ 0,21

Δp

Wilo Yonos PARA 25/6
■ Zeer stroombesparende hoogefficiënte-circulatiepomp
■ Energie-efficiëntie-index EEI ≤ 0,20

Wilo Yonos PARA Opt. 25/7.5

Weerstand/opvoerhoogte
mbar

De Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG eist vanaf 1 januari 2013 in heel
Europa het gebruik van uiterst efficiënte circulatiepompen, indien ze
niet in de warmtegenerator zijn gemonteerd.

A

A Divicon R 1¼ met mengklep
B Divicon R 1¼ zonder mengklep

B

C
0
0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
Pompdebiet in m³/h

Werking: variabele verschildruk

800 80
700 70
-V

600 60

Δp

A Divicon R ¾ met mengklep
B Divicon R 1 met mengklep
C Divicon R ¾ en R 1 zonder mengklep

300 30

700 70
600 60

200 20

400 40

A
B

0
0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
Pompdebiet in m³/h

.

ax

m

300 30

0

kPa

100 10

-V
Δp

500 50

Weerstand/opvoerhoogte
mbar

.
ax

400 40

m

Weerstand/opvoerhoogte
mbar

500 50

Werking: variabele verschildruk

200 20

0

kPa

100 10

A

B

A Divicon R 1¼ met mengklep
B Divicon R 1¼ zonder mengklep

C
0
0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
Pompdebiet in m³/h
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A Divicon R ¾ met mengklep
B Divicon R 1 met mengklep
C Divicon R ¾ en R 1 zonder mengklep
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Installatietoebehoren (vervolg)
Grundfos Alpha 2.1 25-60
■ Met indicatie van het opgenomen vermogen
■ Met Autoadapt-functie (automatische aanpassing aan het buizensysteem)
■ Met functie voor nachtdaling
■ Energie-efficiëntie-index EEI ≤ 0,20

Bypassklep
Best.nr. 7464889
Voor de hydraulische afstelling van het verwarmingscircuit met
mengklep. Wordt in de Divicon geschroefd.

700 70
600 60

2

500 50

M

400 40

K

Weerstand/opvoerhoogte
mbar

300 30
200 20

0

L
E
A

0
0
0,5
1,0
Pompdebiet in m³/h

F
C

B

D
1,5

2,0

2,5

Divicon R ¾ met mengklep
Divicon R 1 met mengklep
Divicon R 1¼ met mengklep
Divicon R ¾, R 1 en R 1¼ zonder mengklep
Trap 1
Trap 2
Trap 3
Min. proportionele druk
Max. proportionele druk
Min. constante druk
Max. constante druk
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A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
M

kPa

100 10

G

H
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Installatietoebehoren (vervolg)
Verdelerbalk
Met isolatie.
Montage aan de wand met apart te bestellen wandbevestiging.
De verbinding tussen verwarmingsketel en verdeelbalk moet door de
installateur worden aangebracht.
Voor 2 Divicons
Best.nr. 7460638 voor Divicon R ¾ en R 1.

Doorstroomweerstand

HV

120

HR

HV 120

180

G 1½

30

3

20

2

10

1

0

0

135

Debietweerstand
mbar

G 1½

HR

120
HV

G 1½

HR

Rp ¾

A

kPa

495

2
A

0
0,5
1
Debiet in m³/h

B

1,5

2

2,5

A Verdeelbalk voor Divicon R ¾ en R 1
B Verdeelbalk voor Divicon R 1¼

A Aansluitmogelijkheid voor expansievat
HV Verwarmingswateraanvoer
HR Verwarmingswaterretour
Best.nr. 7466337 voor Divicon R 1¼.

495
HV

120

HR

180

HR

G 1½

183

G 1½

HV 120

420
G 2 HV

Rp ¾

A

G2

HR
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A Aansluitmogelijkheid voor expansievat
HV Verwarmingswateraanvoer
HR Verwarmingswaterretour
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Installatietoebehoren (vervolg)
Voor 3 Divicons
Best.nr. 7460643 voor Divicon R ¾ en R 1.

Doorstroomweerstand

HV

120

HR

180

G 1½

HV

120

HR

180

G 1½

HV

120

HR

G 1½

120

G 1½
HV

Debietweerstand
mbar

135

2
A

Rp ¾
HR

A Aansluitmogelijkheid voor expansievat
HV Verwarmingswateraanvoer
HR Verwarmingswaterretour

50

5

40

4

30

3

20

2

10

1

0

0

kPa

784

A

0
0,5
1
Debiet in m³/h

B

1,5

2

2,5

A Verdeelbalk voor Divicon R ¾ en R 1
B Verdeelbalk voor Divicon R 1¼

Best.nr. 7466340 voor Divicon R 1¼

784
HV

120

HR

180

120

HR

180

G 1½

HV

120

HR

G 1½

183

G 1½

HV

420

A
Rp ¾

G 2 HV

G2

HR

A Aansluitmogelijkheid voor expansievat
HV Verwarmingswateraanvoer
HR Verwarmingswaterretour

Wandbevestiging
Best.nr. 7465894
Voor aparte Divicon.
Met schroeven en pluggen.

Best.nr. 7465439
Voor verdeelbalk.
Met schroeven en pluggen.

Voor Divicon
a

mm

Met mengklep Zonder mengklep
151
142
Voor Divicon
a
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mm

R ¾ en R 1
142

R 1¼
167
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a

a

Installatietoebehoren (vervolg)
2.5 Installatietoebehoren voor installaties met meerdere ketels
Hydraulische cascaden
Evenwichtsfles DN 80
Te gebruiken tot 594 kW totaal warmtevermogen
Best.nr. ZK02627

Overgangsflens DN 100 op R 2
Te gebruiken tot 200 kW totaal warmtevermogen, in combinatie met
adapter cascademodule
Best.nr. ZK02629

Bestaande uit:
■ Evenwichtsfles met ingebouwde dompelhuls
■ Isolatie
■ Snelontluchter
■ Kogelkraan met slangtulen voor aftapping resp. baggeren
■ Bodemconsole

2

Buisbochtstuk 90°
Voor hoekopstelling installatie met meerdere ketels
Best.nr. ZK02630

Adapter cascademodule DN 100
Ter aansluiting van verbruikers, als er geen evenwichtsfles wordt
gebruikt.
Best.nr. ZK02628

Bestaande uit:
■ 2 buisbochtstukken
■ Isolatie
■ Steunvoet

Bestaande uit:
■ Adapter met aansluitingen voor verwarmingswateraanvoer en verwarmingswaterretour
■ Isolatie
■ Snelontluchter
■ Kogelkraan met slangtulen voor aftapping resp. baggeren
■ Montagebeugel

Condenswater-verzamelleidingen
Bestaande uit:
■ Condenswater-verzamelleiding met T-stuk en houders
■ Afvoerslang voor de aansluiting op het ontwateringssysteem
■ Verbindingsslang voor condenswaterafvoer van de sifon
■ Verbindingsslang voor afvoer van de veiligheidsklep voor elke verwarmingsketel

Overgangsflens DN 80 op R 2
Te gebruiken tot 200 kW totaal warmtevermogen, in combinatie met
evenwichtsfles
Best.nr. 7456326

5818432

■ Tweeketelinstallatie: best.nr. ZK02631
■ Drieketelinstallatie: best.nr. ZK02632
■ Vierketelinstallatie: best.nr. ZK02633 (blok- of rijopstelling)
■ Vijfketelinstallatie: best.nr. ZK02634
■ Zesketelinstallatie: best.nr. ZK02635 (blok- of rijopstelling)

VITODENS 200-W
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Installatietoebehoren (vervolg)
Rookgascascades (overdruk)
Bestaande uit:
■ Rookgasverzamelleiding
■ Eindstuk met condensaatwaterafvoer en sifon

A
C

2

B

B

B

B

■ Installatie met vier ketels in serieopstelling
– Voor Vitodens 200-W, 49 en 60 kW: best.nr. ZK00681
– Voor Vitodens 200-W, 69 tot 99 kW: best.nr. ZK00682
■ Installatie met vijf ketels in serieopstelling
– Voor Vitodens 200-W, 49 en 60 kW: best.nr. ZK02636
– Voor Vitodens 200-W, 69 tot 99 kW: best.nr. ZK02637
■ Installatie met zes ketels in serieopstelling
– Voor Vitodens 200-W, 49 en 60 kW: best.nr. ZK00684
– Voor Vitodens 200-W, 69 tot 99 kW: best.nr. ZK00685
■ Installatie met vier ketels in blokopstelling
– Voor Vitodens 200-W, 49 en 60 kW: best.nr. ZK00689
– Voor Vitodens 200-W, 69 tot 99 kW: best.nr. ZK00690
■ Installatie met zes ketels in blokopstelling
– Voor Vitodens 200-W, 49 en 60 kW: best.nr. ZK00691
– Voor Vitodens 200-W, 69 tot 99 kW: best.nr. ZK00692
Andere technische gegevens omtrent de rookgascascaden zie planningsaanwijzing rookgassystemen Vitodens.

A Rookgasverzamelleiding
B Eindstuk met sifon

5818432

■ Installatie met twee ketels in serieopstelling
– Voor Vitodens 200-W, 49 en 60 kW: best.nr. ZK00675
– Voor Vitodens 200-W, 69 tot 99 kW: best.nr. ZK00676
■ Installatie met drie ketels in serieopstelling
– Voor Vitodens 200-W, 49 en 60 kW: best.nr. ZK00678
– Voor Vitodens 200-W, 69 tot 99 kW: best.nr. ZK00679
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Warmwaterboiler
3.1 Productbeschrijving
Gegevens van warmwaterboilers zie planningsaanwijzing Vitodens
tot 35 kW of aparte databladen.

Planningsaanwijzingen
4.1 Plaatsing, montage
Opstellingsvoorwaarden voor open werking (toesteltype B)
(bouwtype B23p en B33p)
De Vitodens mag uitsluitend met gesloten werking in ruimtes worden
gebruikt die eventueel verontreinigd zijn met halogeenkoolwaterstof , zoals kappersbedrijven, drukkerijen, chemische reiniging,
laboratoria enz.
Bij twijfel gelieve contact met ons op te nemen.
Wandtoestellen mogen niet in ruimtes met buitengewone stofneerslag geplaatst worden.
De opstelruimte moet vorstvrij en goed geventileerd zijn.
In de stookruimte moet een afvoer voor het condenswater en een
afblaasleiding voor de veiligheidsklep zijn.
De max. omgevingstemperatuur van de installatie mag 35ºC niet
overschrijden.
Als deze aanwijzingen niet worden opgevolgd, vervalt de garantie
voor schade aan het toestel die op één van deze oorzaken berust.
Vitodens 200-W vanaf 80 kW en installaties met meerdere ketels
Verwarmingsketels vanaf 70 kW moeten volgens de NBN B61-001 in
een aparte stookruimte gemonteerd worden. De hoofdschakelaar
moet buiten de ruimte worden aangebracht.
Verbrandingsluchtopeningen
Zie normen NBN B61-001, NBN B61-002, NBN D51-003, NBN
D51-006.
Installaties met meerdere ketels en rookgassystemen met overdruk
De installaties met meerdere ketels Vitodens 200-W met overdruk in
de gemeenschappelijke rookgassystemen zijn bedoeld voor
openwerking (type B).
Verdere aanwijzingen, zie planningsaanwijzing rookgassystemen
voor Vitodens.

Aansluiting rookgaszijde
Het verbindingsstuk met de schoorsteen moet zo kort mogelijk worden uitgevoerd. De Vitodens moet daarom zo dicht mogelijk bij de
schoorsteen worden geplaatst.
De rookgasbuis moet indien mogelijk recht zijn uitgevoerd, indien
omkeringen niet te vermijden zijn, deze niet direct achter elkaar
plaatsen. De volledige rookgasweg moet worden gecontroleerd en
indien nodig kunnen worden gereinigd.
Bijzondere veiligheidsmaatregelen en bepaalde afstanden ten
opzichte van brandbare voorwerpen zoals bijv. meubels, kartonnen
verpakkingen e.d. hoeven niet in acht te worden genomen. De
Vitodens en het rookgassysteem overschrijden nergens een oppervlaktetemperatuur van 85 °C.
Verdere aanwijzingen, zie planningsaanwijzing rookgassystemen
voor Vitodens.
Afzuigtoestellen
Bij installatie van toestellen met afvoer naar de buitenlucht (afzuigkap, afzuigtoestel enz.) moet erop worden gelet dat door de afzuiging geen onderdruk in de stookruimte mag kunnen ontstaan. Bij
gelijktijdige werking met de Vitodens kan anders terugstroming van
het rookgas ontstaan. In dat geval moet een vergrendelingsschakeling worden geplaatst.
Hiervoor kan de interne uitbreiding H2 (toebehoren) worden
geplaatst. Bij het inschakelen van het brander worden de afzuigtoestellen geblokkeerd.
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.

Stookruimte (vermogen <70 kW)
Toegestaan:
■ Zie normen NBN B61-001, NBN B61-002, NBN D51-003, NBN
D51-006.

Opstellingsvoorwaarden voor gesloten werking (toesteltype C)

5818432

Een toestel van het type C13x, C33x, C53x, C63x, C83x of C93x kan met
gesloten werking onafhankelijk van grootte en ventilatie van de
stookruimte opgesteld worden.
Stookruimte
Mogelijk is bijv. de plaatsing in verblijven en woonruimtes, in nietgeventileerde nevenruimtes, in kasten (van boven open) en in nissen zonder afstand tot brandbare bouwconstructies, maar ook in
ruimtes onder het dak (zolders en werkruimtes) met directe doorvoer
van de rookgas-/luchttoevoerleiding door het dak.
In de stookruimte moet een afvoer voor het condenswater en een
afblaasleiding voor de veiligheidsklep zijn.
Elektrische vergrendelingen met afzuigtoestellen (afzuigkappen
enz.) zijn bij gesloten werking niet nodig.

VITODENS 200-W

Vitodens 200-W vanaf 60 kW
Vitodens vanaf 50 kW moeten volgens de brandpreventieverordening (FeuVo) in een aparte ruimte gemonteerd worden. De hoofdschakelaar moet buiten de ruimte worden aangebracht.
Voor toe- en afvoerlucht zijn openingen noodzakelijk (NBN B61-001
respecteren - zie planningsaanwijzing rookgassystemen voor
Vitodens).
Aansluiting rookgaszijde
De rookgasleiding moet zo kort mogelijk en zo recht mogelijk
geplaatst zijn.
Als omkeringen niet te vermijden zijn, deze niet rechtstreeks achter
elkaar plaatsen. De volledige rookgasweg moet worden gecontroleerd en indien nodig kunnen worden gereinigd.
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Planningsaanwijzingen (vervolg)
Omdat het rookgas-verbindingsstuk bij gesloten werking door verbrandingslucht is omgeven (coaxiale buis), hoeft geen afstand te
worden aangehouden tot brandbare onderdelen.
Luchttoevoerschachten waarop vooraf olie- of vastebrandstofketels
werden bediend, mogen op het binnenoppervlak van de schoorsteen
geen zwavel- en roetrestanten vertonen. Zwavel- en roetrestanten
leiden tot bedrijfsstoringen. Kan een correcte reiniging niet worden
gegarandeerd, dan is het plaatsen van een rookgas-toevoerluchtleiding door de schacht absoluut vereist. Als alternatief kan een
gescheiden rookgas-toevoerluchtgeleiding worden geplaatst. Voor
schade die terug te voeren is op het niet naleven van deze richtlijnen, is Viessmann niet aansprakelijk.
Verdere aanwijzingen, zie planningsaanwijzing rookgassystemen
voor Vitodens.
Gebruik van externe rookgassystemen
Bij bouwtype C6 kan elk toegestaan rookgassysteem worden
gebruikt. Deze rookgassystemen zijn niet samen met de verwarmingsketels getest en hebben geen systeemcertificering volgens
EG-gastoestellen-richtlijn 2009/142/EG. Bij gebruik moeten de
Viessmann planningsrichtlijnen van de planningsaanwijzing rookgassystemen voor de toestelbouwtypes C13x, C33x, C14(3)x, C53x, C63x,
C83x en C93x worden gerespecteerd en toestelspecifieke gegevens in
acht worden genomen.

Bij gebruik van rookgasleidingen van aluminium moet bijkomend een
condensaatval boven het ketelaansluitstuk worden gebruikt.
Plaatsing in garages
Volgens tests van het Gaswärme-Institut e.V., Essen, is de Vitodens
geschikt gebleken voor plaatsing in garages.
Bij plaatsing in garages moet de afstand tussen vloer en brander
min. 500 mm bedragen. Het toestel moet door de installateur met
een beugel of plaat tegen mechanische beschadiging worden
beschermd.
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.

Werking van de Vitodens in vochtige ruimtes
Elektrische installaties in ruimtes met bad of douche moeten zodanig
zijn geïnstalleerd en de voorschriften van het AREI in acht, dat personen niet aan een gevaarlijke stroom kunnen worden blootgesteld.
Volgens het AREI mogen leidingen voor de voeding van vast aangebrachte verbruikers in de zones 1 en 2 uitsluitend verticaal worden
geïnstalleerd en aan de achterzijde van het toestel worden aangesloten.

Elektrische veiligheidszone

60

0

Be
k
rei
2

Be

rei

Be

k1

rei

k0

Bereik 2

2250

Elektrische aansluiting
De voeding moet met max. 16 A gezekerd zijn.
Wij adviseren de installatie van een wisselstroom- en gelijkstroomgevoelige foutstroombescherming (FI, klasse B) voor gelijk(fout)stromen die door energie-efficiënte bedrijfsmiddelen kunnen ontstaan.
De netaansluiting (230 V~, 50 Hz) moet via een vaste aansluiting
plaatsvinden.
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De aansluiting van de voedingskabels en het toebehoren vindt
plaats op de aansluitklemmen in het toestel.
Kabels in het gemarkeerde gebied minstens 800 mm uit de wand
laten steken (zie afb.):

VITODENS 200-W

5818432

4

■ Gesloten werking:
De Vitodens is voor de inbouw in natte ruimtes toegestaan
(beschermingsgraad IP X4 spatwaterbeschermd).
De verwarmingsketel mag in de veiligheidszone 1 worden gemonteerd als het optreden van straalwater (bijv. door massagedouches) is uitgesloten.
■ Open werking:
De Vitodens mag noch in de veiligheidszone 1, noch in de veiligheidszone 2 worden geïnstalleerd.
Elektrische installaties in ruimtes met bad of douche moeten zodanig
zijn geïnstalleerd dat personen niet aan een gevaarlijke stroom kunnen worden blootgesteld. Het is toegestaan de Vitodens (gesloten
werking) in vochtige ruimtes zoals badkamer of doucheruimte te
plaatsen in veiligheidszone 1 (beschermingsgraad IPX4 spatwaterdicht).

Planningsaanwijzingen (vervolg)
A

855

752

A

B
B

200

40

40

200

Vitodens 200-W, 49 tot 99 kW
Vitodens 200-W, 120 tot 150 kW
A Referentiepunt bovenkant Vitodens
B Zone voor elektrische voedingskabels

A Referentiepunt bovenkant Vitodens
B Zone voor elektrische voedingskabels

4

Aanbevolen leidingen
NYM 3 G 1,5 mm2

2-aderig min. 0,75 mm2

– Netaansluitkabels (ook toebehoren)
– Circulatiepomp

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Uitbreiding AM1 of EA1
Buitentemperatuursensor
Vitotronic 200-H (LON)
Uitbreidingsset voor verwarmingscircuit met
mengklep (KM-BUS)
Vitotrol 100, type UTDB
Vitotrol 200-A
Vitotrol 300-A
Draadloze basis
Draadloze tijdmodule

Vergrendelingsschakelaar
Als zich in het verbrandingssysteem een afzuigtoestel bevindt (bijv.
een afzuigkap) moet bij open werking een vergrendeling worden
aangebracht.
Hiervoor kan de interne uitbreiding H2 (toebehoren) worden
geplaatst. Bij het inschakelen van het brander worden de afzuigtoestellen geblokkeerd.
Netaansluiting toebehoren
De netaansluiting van het toebehoren kan direct aan de regeling
plaatsvinden.

4-aderig 1,5 mm2
of
3-aderig 1,5 mm2 zonder ader groen/geel
– Vitotrol 100, type UTDB-RF)
– Vitotrol 100, type UTA

Deze aansluiting wordt met de installatieschakelaar geschakeld.
Als de totale stroom van de installatie 6 A overstijgt, 1 of meerdere
uitbreidingen via een netschakelaar direct aan het elektriciteitsnet
aansluiten.
Bij opstelling in vochtige ruimtes mag de netaansluiting van toebehoren niet op de regeling plaatsvinden.
Extra eisen bij de plaatsing van verwarmingsketels met vloeibaar gas in ruimtes onder het maaiveld
Zie NBN D51-006.

Aansluiting aan gaszijde

5818432

De gasinstallatie mag alleen worden uitgevoerd door een installateur
die daartoe door de betreffende gasleverancier is gemachtigd.
De gasaansluiting moet volgens NBN D51-003 worden gedimensioneerd en uitgevoerd.
Max. testoverdruk 150 mbar (15 kPa).
Wij adviseren een gasfilter conform DIN 3386 in de gasleiding te
monteren.

VITODENS 200-W

Thermische veiligheidsafsluitklep
Volgens § 4, par. 5 van de Duitse stookrichtlijn (FeuVo 2008) moeten
voor vuurhaarden of in gasleidingen direct voor vuurhaarden thermische afsluitinrichtingen worden aangebracht die de gastoevoer bij
een uitwendige temperatuurbelasting van meer dan 100 °C blokkeren. Deze kleppen moeten dan tot een temperatuur van 650 °C de
gastoevoer minstens gedurende 30 minuten onderbreken. Daarmee
moet de vorming van explosieve gasmengsels bij brand worden
voorkomen.
De gasafsluitkranen die bij de Vitodens worden geleverd zijn voorzien van een ingebouwde thermische veiligheidsafsluitklep.

VIESMANN
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Planningsaanwijzingen (vervolg)
Dimensioneringsaanbeveling gasstromingsbewaker
In voorzieningsgebieden met HIB kleiner dan 8,6 kWh/m3 en gastoestellen van de categorie I2N moet een fictieve nominale warmtebelasting bepaald worden. Deze fictieve nominale warmtebelasting wordt
berekend uit de nominale warmtebelasting (QNB) van het gastoestel
vermenigvuldigd met de factor 1,14 (verhouding HIB 8,60/7,55). Met
deze fictieve nominale warmtebelasting moet de keuze van de gasstromingsbewaker en de dimensionering van de buisleidinginstallatie
volgens TRGI 2008 gemaakt worden.

Nominaal vermogen Vitodens
kW
49
60
69
80
99
120 - 150

Gasstromingsbewaker
GS 10
GS 10
GS 16
GS 16
GS 16
niet noodzakelijk

De dimensioneringsaanbeveling voor de gasstromingsbewaker ontslaat de installateur niet van de dimensionering van de buisleidinginstallatie inclusief van de gasstroombewaker.

Minimumafstanden
Voor onderhoudswerkzaamheden een vrije ruimte van 700 mm voor
de Vitodens resp. warmwaterboiler aanhouden.

Links en rechts naast de Vitodens hoeft voor onderhoud geen vrije
ruimte te worden voorzien.

Wandmontage Vitodens 200-W, 49 tot 99 kW (enkele ketel)
De meegeleverde schroeven en pluggen zijn alleen geschikt voor
beton. Bij andere materialen moet bevestigingsmateriaal voor een
draagkracht van 100 kg worden gebruikt.

5818432
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VITODENS 200-W

Planningsaanwijzingen (vervolg)
Met de Vitodens 200-W wordt een sjabloon geleverd waarmee de
plaats van de schroeven voor de wandhouder en de plaats van de
rookgasbuis op de wand kunnen worden getekend.
Voor de aansluiting van de verwarmingscircuits en een warmwaterboiler moeten aansluitsets worden meebesteld.

A
48

0

42

2

Ø 10

4

1975 D

B

40

C

752

a

E

20

0

F

A Referentiepunt bovenkant Vitodens
B Montagesjabloon Vitodens
C Zone voor elektrische voedingskabels
Alle kabels moeten ca. 1200 mm uit de wand steken.

D Geadviseerde maat bij installatie met 1 ketel
E Wandhouder
F Bovenkant van de afgewerkte vloer

Verwarmingsketel
a
mm

De meegeleverde console kan niet worden gebruikt.

49 – 60 kW
138

69 – 99 kW
268

5818432

Installatie voor de wand met voorwandmontageframe (enkele
ketel)
De Vitodens kan aan het voorwandmontageframe worden gemonteerd.

VITODENS 200-W
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Planningsaanwijzingen (vervolg)
Afmetingen aansluitset verwarmingscircuit met evenwichtsfles en aansluittoebehoren

480

B

C

197

4

E

337

114

922
875 H

1136 F / 1022 G

1276 F / 1162 G

A

D

127
147

420

232

A Referentiepunt bovenzijde Vitodens (zie ook voorgaande tekening)
B Aansluittoebehoren voor installatie naar boven/onder
C Aansluitset verwarmingscircuit met evenwichtsfles
D Aansluittoebehoren voor installatie naar links/rechts

E
F
G
H

Aansluitset warmwaterboiler
Afmetingen met aansluitset warmwaterboiler
Afmetingen zonder aansluitset warmwaterboiler
Maten zonder aansluittoebehoren

Aanwijzing
■ De verschillende aansluittoebehoren kunnen zowel rechts als links
worden gemonteerd.
■ De buisbochtstukken kunnen ook langs onderen worden gedraaid.

Wandmontage Vitodens 200-W, 120 tot 150 kW (enkele ketel)
Voor de montage van de Vitodens wordt het montageframe (toebehoren) aanbevolen (zie pagina 56).

5818432

De meegeleverde schroeven en pluggen zijn alleen geschikt voor
beton. Bij andere materialen moet bevestigingsmateriaal voor een
draagkracht van 145 kg worden gebruikt.
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VITODENS 200-W

Planningsaanwijzingen (vervolg)
Voor de aansluiting van de verwarmingscircuits en een warmwaterboiler moeten aansluitsets worden meebesteld.

A

60

0

54

2

245

Ø 12

855
1975 D

E

4

B
C

D Geadviseerde maat bij installatie met 1 ketel
E Wandhouder

5818432

A Referentiepunt bovenkant Vitodens
B Zone voor elektrische voedingskabels.
Leidingen ca. 1200 mm uit de wand laten uitsteken.
C Bovenkant van de afgewerkte vloer

VITODENS 200-W
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Planningsaanwijzingen (vervolg)
Afmetingen aansluitset verwarmingscircuit met evenwichtsfles en aansluittoebehoren

600

B

C

245

E

385

977
923 H
124

4

1219 F / 1095 G

1379 F / 1225 G

A

D

112
150,5

555,6

247

A Referentiepunt bovenzijde Vitodens (zie ook voorgaande tekening)
B Aansluittoebehoren voor installatie naar boven/onder
C Aansluitset verwarmingscircuit met evenwichtsfles
D Aansluittoebehoren voor installatie naar links/rechts

E
F
G
H

Aansluitset warmwaterboiler
Afmetingen met aansluitset warmwaterboiler
Afmetingen zonder aansluitset warmwaterboiler
Maten zonder aansluittoebehoren

Aanwijzing
■ De verschillende aansluittoebehoren kunnen zowel rechts als links
worden gemonteerd.
■ De buisbochtstukken kunnen ook langs onderen worden gedraaid.

Installatie met montageframe Vitodens 200-W, 49 tot 150 kW (enkele ketel)

5818432

De Vitodens kan met de als toebehoren leverbaar montageframe vrij
in de ruimte worden opgesteld.
■ Op het montageframe kan de Vitodens in 2 hoogtes A worden
bevestigd.
■ Op de stelpoten kan de verwarmingsketel worden afgesteld.
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1995 ± 25
1975 A

1995 ± 25
1825 A

Planningsaanwijzingen (vervolg)

4

59
9

59

9

Installatie met meerdere ketels
Hydraulische cascade

5818432

Aanvoer- en retourcollector voor installaties met meerdere ketels
met:
■ 2 tot 6 verwarmingsketels als wandmontage
■ 2 tot 6 verwarmingsketels in rijopstelling
■ 4 tot 6 verwarmingsketels in blokopstelling

Naar keuze met evenwichtsfles of adapter cascademodule voor de
aansluiting van de verwarmingscircuits. Moet telkens als afzonderlijk
toebehoren meebesteld worden.
Verwarmingscircuitaansluitingen naar keuze rechts of links.

VITODENS 200-W
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Planningsaanwijzingen (vervolg)
Technische informatie

L

C

BD

L

C

A
HV

HV

HR

HR

E F

GH

4
K

K

Afbeelding zonder de meegeleverde isolaties
A
B
C
D
E
F
G

Adapter cascademodule
Evenwichtsfles
Ontluchting
Dompelhuls voor aanvoertemperatuursensor
Ketelvul- en aftapkraan
Hoogefficiënte circulatiepomp
Ketelvul- en aftapkraan

2

3

4/2 x 2

5

6/2 x 3

PN6/DN
PN6/DN
G

80
100
1½

80
100
1½

80
100
1½

80
100
1½

80
100
1½

m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
Type
V~
W
W

5,6
6,9
5,9
6,9
8,5

8,4
10,3
8,9
10,3
12,8

14,0
17,2
14,8
17,2
21,3

16,8
20,6
17,5
20,6
25,5

11,2
13,8
11,8
13,7
17,0
Vi PARA 25/1-11
230
140
8

5818432

Aantal verwarmingsketels
Verwarmingscircuitaansluiting
– Evenwichtsfles
– Adapter cascademodule
Verwarmingsketelaansluiting
Debiet max.
Δt
– 49 kW
15 K
– 60 kW
15 K
– 69 kW
20 K
– 80 kW
20 K
– 99 kW
20 K
Circulatiepomp
Nominale spanning
Opgenomen vermogen max.
Opgenomen vermogen min.

H Veiligheidsklep
K Aftap
L Vitotronic 300-K (naar keuze rechts of links aan de wand te
monteren)
De totale lengte van alle BUS-leidingen (door installateur te
voorzien) mag niet meer dan 50 m bedragen.
HR Verwarmingswaterretour
HV Verwarmingswateraanvoer
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VITODENS 200-W

Planningsaanwijzingen (vervolg)

800

80

700

70

6

600

60

5

500

50

400

40

4

300

30

200

20

2

100

10

1

0

kPa

Restopvoerhoogte
mbar

Restopvoerhoogte van de ingebouwde circulatiepomp bij 49 - 60 kW

0

3

0
1000
Debiet in liter/h

2000

3000

4000

1 tot 6 Instelling pomptrap

Restopvoerhoogte van de ingebouwde circulatiepomp bij 69 - 99 kW

900

90

800

80

700

70

6

600

60

5

500

50

400

40

4
3

300

30

2

200

20

100

10

0

kPa

100

Restopvoerhoogte
mbar

1000

0

8
7

4

1
0
1000
Debiet in liter/h

2000

3000

4000

4500

1 tot 8 Instelling pomptrap

Toebehoren (afhankelijk van bestelling)
■ Rookgascascade
■ Evenwichtfles met verbindingsleidingen en isolatie
of
■ Adapter cascademodule met isolatie
■ Buisbochtstukken voor hoekopstelling met isolatie

5818432

Leveringsomvang installatie met meerdere ketels
■ Vitodens 200-W (2 tot 6 ketels)
■ Cascaderegeling Vitotronic 300-K
■ Communicatiemodule cascade voor elke verwarmingsketel
■ Dompeltemperatuursensor
■ Montageframe of montagehulp voor wandmontage
■ Hydraulische cascade met hoogefficiënte circulatiepomp en isolatie

VITODENS 200-W
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Planningsaanwijzingen (vervolg)
Wandmontage met evenwichtsfles

530
273

557

727

1060
897

1750

678

A

4

244

a

c

b

100

480

Afbeelding zonder de meegeleverde isolaties
A Condenswaterverzamelleiding (toebehoren)
Aantal verwarmingsketels
Nominaal vermogen
a
b
c

kW
mm
mm
mm

49 - 60
1190
1720
511

2
69 - 99
1190
1720
661

49 - 60
1770
2300
511

3
69 - 99
1770
2300
661

49 - 60
2350
2880
511

4
69 - 99
2350
2880
661

49 - 60
2930
3460
511

5
69 - 99
2930
3460
661

49 - 60
3510
4040
511

6
69 - 99
3510
4040
661

5818432

Aanwijzing
De hoogtematen kunnen met max. 150 mm gereduceerd worden.
Hiervoor moeten de ophangprofielen gemonteerd worden.
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Planningsaanwijzingen (vervolg)
Wandmontage met adapter cascademodule

174

565

727

1018
887

1750

678

A

4

244

c

b

a

100

480

Afbeelding zonder de meegeleverde isolaties
A Condenswaterverzamelleiding (toebehoren)
Aantal verwarmingsketels
Nominaal vermogen
a
b
c

kW
mm
mm
mm

49 - 60
1190
1364
511

2
69 - 99
1190
1364
661

49 - 60
1770
1944
511

3
69 - 99
1770
1944
661

49 - 60
2350
2524
511

4
69 - 99
2350
2524
661

49 - 60
2930
3104
511

5
69 - 99
2930
3104
661

49 - 60
3510
3684
511

6
69 - 99
3510
3684
661

5818432

Aanwijzing
De hoogtematen kunnen met max. 300 mm gereduceerd worden.
Hiervoor moeten de ophangprofielen gemonteerd worden.

VITODENS 200-W
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Planningsaanwijzingen (vervolg)
Rij- en blokopstelling vrijstaand met montageframe
Rijopstelling met evenwichtsfles

530
273

557

727

1060
897

1750

678

4
A
306

a

600

c

b

100

480

Afbeelding zonder de meegeleverde isolaties
A Condenswaterverzamelleiding (toebehoren)
Aantal verwarmingsketels
Nominaal vermogen
a
b
c

kW
mm
mm
mm

49 - 60
1190
1720
511

2
69 - 99
1190
1720
661

49 - 60
1770
2300
511

3
69 - 99
1770
2300
661

49 - 60
2350
2880
511

4
69 - 99
2350
2880
661

49 - 60
2930
3460
511

5
69 - 99
2930
3460
661

49 - 60
3510
4040
511

6
69 - 99
3510
4040
661

5818432

Aanwijzing
De hoogtematen kunnen bij montage met montageframe met
150 mm gereduceerd worden. Hiervoor moeten de ophangprofielen
gemonteerd worden.
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Planningsaanwijzingen (vervolg)
Blokopstelling met evenwichtsfles

530
273

557

727

1060
897

1750

678

A

b

a

306

600

c

4

100

480

Afbeelding zonder de meegeleverde isolaties
A Condenswaterverzamelleiding (toebehoren)
Aantal verwarmingsketels
a
b
c

mm
mm
mm

2x2
49 – 60 kW
1190
1720
1350

2x2
69 – 99 kW
1190
1720
1422

2x3
49 – 60 kW
1770
2300
1350

2x3
69 – 99 kW
1770
2300
1422

5818432

Aanwijzing
De hoogtematen kunnen bij montage met montageframe met
150 mm gereduceerd worden. Hiervoor moeten de ophangprofielen
gemonteerd worden.

VITODENS 200-W
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Planningsaanwijzingen (vervolg)
Rijopstelling met adapter cascademodule

174

565

727

1018
887

1750

678

A

4

a

306

600

661

b

100

480

Afbeelding zonder de meegeleverde isolaties
A Condenswaterverzamelleiding (toebehoren)
Aantal verwarmingsketels
Nominaal vermogen
a
b
c

kW
mm
mm
mm

49 - 60
1190
1364
511

2
69 - 99
1190
1364
661

49 - 60
1770
1944
511

3
69 - 99
1770
1944
661

49 - 60
2350
2524
511

4
69 - 99
2350
2524
661

49 - 60
2930
3104
511

5
69 - 99
2930
3104
661

49 - 60
3510
3684
511

6
69 - 99
3510
3684
661

5818432

Aanwijzing
De hoogtematen kunnen bij montage met montageframe met 150 of
300 mm gereduceerd worden. Hiervoor moeten de ophangprofielen
gemonteerd worden.
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Planningsaanwijzingen (vervolg)
Blokopstelling met adapter cascademodule

174

565

727

1018
887

1750

678

A
b

306

a

600

c

4

100

480

Afbeelding zonder de meegeleverde isolaties
A Condenswaterverzamelleiding (toebehoren)
Aantal verwarmingsketels
a
b
c

mm
mm
mm

2x2
49 – 60 kW
1190
1364
1350

2x2
69 – 99 kW
1190
1364
1422

2x3
49 – 60 kW
1770
1944
1350

2x3
69 – 99 kW
1770
1944
1422

5818432

Aanwijzing
De hoogtematen kunnen bij montage met montageframe met 150 of
300 mm gereduceerd worden. Hiervoor moeten de ophangprofielen
gemonteerd worden.
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Planningsaanwijzingen (vervolg)
Hoekopstelling installatie met meerdere ketels

a

a

472

472

4

Aantal verwarmingsketels
a
mm

2 x 49 - 99 kW
1160

3 x 49 - 99 kW
1740

4 x 49 - 99 kW
2320

5 x 49 - 99 kW
2900

6 x 49 - 99 kW
3480

4 x 49 - 99 kW
2320

5 x 49 - 99 kW
2900

6 x 49 - 99 kW
3480

Hoekopstelling evenwichtsfles van de installatie met meerdere ketels

a

1002

472

2 x 49 - 99 kW
1160

3 x 49 - 99 kW
1740

5818432

Aantal verwarmingsketels
a
mm

66

VIESMANN

VITODENS 200-W

Planningsaanwijzingen (vervolg)
Hoekopstelling adapter cascademodule van de installatie met meerdere ketels

a

646

472

Aantal verwarmingsketels
a
mm

2 x 49 - 99 kW
1160

3 x 49 - 99 kW
1740

4 x 49 - 99 kW
2320

5 x 49 - 99 kW
2900

6 x 49 - 99 kW
3480

5818432
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Planningsaanwijzingen (vervolg)
Rookgascascade
Serieopstelling

3°

200

1500
D

F

b

A

B

C

678

678

c

a

4

C

E

d

640

580

A Rookgascascade
B Vitodens
C Vitotronic 300-K (naar keuze rechts of links aan de wand te
monteren)

D Montageframe of montagehulp
E Hydraulische cascade
F Plafondbevestiging rookgascascade

Aanwijzing
De rookgascascade met geschikte middelen ondersteunen.
Ophangen aan het plafond wordt aanbevolen. Max. afstand van de
bevestigingspunten F respecteren.

Gegevens over de rookgascascade, zie pagina 48 en planningsaanwijzing rookgassystemen. Een rookgas terugstroombeveiliging is in
elke verwarmingsketel geïntegreerd.
Voor meer informatie over hydraulische cascade, zie pagina 57.
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Afbeelding zonder de meegeleverde isolaties

Planningsaanwijzingen (vervolg)
Aantal verwarmingsketels
a
b
c
d

mm
mm
mm
mm

2x49 kW

2x80 kW

3x49 kW

3x80 kW

4x49 kW

4x80 kW

5x49 kW

5x80 kW

6x49 kW

6x80 kW

2x60 kW
2111
231
1750
291

2x99 kW
2136
256
1750
373

3x60 kW
2141
261
1750
291

3x99 kW
2166
286
1750
373

4x60 kW
2196
316
1750
291

4x99 kW
2196
316
1750
373

5x60 kW
2251
371
1750
291

5x99 kW
2251
371
1750
373

6x60 kW
2281
401
1750
291

6x99 kW
2281
401
1750
373

Aanwijzing
De hoogtemaat ”c” kan in combinatie met een evenwichtsfles met
150 mm en in combinatie met adapter cascademodule met 300 mm
gereduceerd worden. Hiervoor moeten de ophangprofielen gemonteerd worden. Bij montage direct aan de muur moeten deze maten
ook in acht genomen worden.
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Planningsaanwijzingen (vervolg)
Blokopstelling

200

1500

3°

F

b

A
D
B

C

a

C

678

678

c

4

E

e

d

640

580
Afbeelding zonder de meegeleverde isolaties
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A Rookgascascade
B Vitodens
C Vitotronic 300-K (naar keuze rechts of links aan de wand te
monteren)
VITODENS 200-W

Planningsaanwijzingen (vervolg)
D Montageframe of montagehulp
E Hydraulische cascade
F Plafondbevestiging rookgascascade
Aanwijzing
De rookgascascade met geschikte middelen ondersteunen.
Ophangen aan het plafond wordt aanbevolen. Max. afstand van de
bevestigingspunten F respecteren.
Verwarmingsketel
a
b
c
d
e

(2x2) 49 kW
(2x2) 60 kW
2111
176
1750
1350
680

mm
mm
mm
mm
mm

Gegevens over de rookgascascade, zie pagina 48 en planningsaanwijzing rookgassystemen. Een rookgas terugstroombeveiliging is in
elke verwarmingsketel geïntegreerd.
Voor meer informatie over hydraulische cascade, zie pagina 57.
(2x2) 80 kW
(2x2) 99 kW
2136
207
1750
1422
843

(2x3) 49 kW
(2x3) 60 kW
2141
176
1750
1350
680

(2x3) 80 kW
(2x3) 99 kW
2166
207
1750
1422
843

Aanwijzing
De hoogtemaat ”c” kan in combinatie met een evenwichtsfles met
150 mm en in combinatie met adapter cascademodule met 300 mm
gereduceerd worden. Hiervoor moeten de ophangprofielen gemonteerd worden.

4.2 Condenswateraansluiting
Condenswaterleiding zodanig installeren dat deze gelijkmatig
afloopt.
Het condenswater uit de rookgasinstallatie (indien afvoer aanwezig)
samen met het condenswater uit de verwarmingsketel rechtstreeks
of (indien nodig) via een neutralisatie-inrichting (toebehoren) naar de
riolering afvoeren.

Aanwijzing
Tussen sifon en neutralisatie-inrichting moet een buisbeluchting
aanwezig zijn.

4

A

A

B

B
Vitodens 200-W, 69, 80 en 99 kW

A Afvoerslang (leveringsomvang Vitodens)
B Afvoertrechter-set (toebehoren)

A Afvoerslang (leveringsomvang Vitodens)
B Afvoertrechter-set (toebehoren)
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Vitodens 200-W, 49 en 60 kW

VITODENS 200-W

VIESMANN
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Planningsaanwijzingen (vervolg)

A
B
Vitodens 200-W, 120 en 150 kW
A Afvoerslang (leveringsomvang Vitodens)
B Afvoertrechter-set (toebehoren)

Condenswaterafvoer en neutralisering

Condenswater van gasstook tot 200 kW verwarmingsvermogen
Tot een nom. vermogen van 200 kW mag het condenswater uit condenserende gasketels normaal zonder neutralisering in de openbare
riolering geleid worden.
Bovendien dient gecontroleerd te worden of de materialen die in
huishoudelijke systemen voor de afvoer van het afvalwater worden
gebruikt bestand zijn tegen zuur condenswater.
Volgens werkblad DWA-A 251 kan het volgende materiaal worden
gebruikt:
■ gresbuizen
■ PVC-harde buizen
■ PVC-buizen
■ PE-HD-buizen
■ PP-buizen
■ ABS/ASA-buizen
■ Niet-roestende stalen buizen
■ Borosilicaat-buizen
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Neutraliseringsinrichting

C

A

B

A Condenswaterafvoer
B Neutraliseringsinrichting
C Beluchting via dak
De Vitodens kan (indien nodig) met een afzonderlijke neutraliseringsinrichting (toebehoren) worden geleverd. Het ontstane condenswater wordt naar de neutralisatie-inrichting afgevoerd en verwerkt.
De condenswaterafvoerleiding naar de riolering moet zichtbaar zijn.
Deze moet met afschot en een geurafsluiter worden aangelegd en
moet van een inrichting voor monstername zijn voorzien.
Als de Vitodens onder het rioolwaterniveau wordt ingebouwd moet
een condenswaterhevelpomp worden gebruikt.
Condenswaterhevelpompen zijn als toebehoren leverbaar (zie prijslijst Vitoset).
Omdat het verbruik van het neutralisatiegranulaat afhankelijk is van
de bedrijfsvoering van de installatie moet de toe te voegen hoeveelheid worden bepaald door meerdere keren te controleren. Het is
mogelijk dat een vulling volstaat voor meer dan een jaar.
5818432

4

Het condenswater dat tijdens stoken in de condensatieketel en rookgasleiding ontstaat moet volgens de voorschriften worden afgevoerd. Het heeft bij gasstook een pH-waarde tussen 4 en 5.
In het werkblad DWA-A 251 ”Condensaat uit condensatieketels”, dat
meestal de basis vormt voor de gemeentelijke richtlijnen voor rioolwater, zijn de voorwaarden voor het afvoeren van condensaat uit
condensatieketels in de openbare riolering vastgelegd.
Het condenswater uit de condensatieketel Vitodens voldoet qua
samenstelling aan de eisen van het werkblad DWA-A 251.
De condenswaterafvoerleiding naar de riolering moet zichtbaar zijn.
Deze moet van een lichte helling en met een reukafsluiter en moet
van een overeenkomstige inrichting voor monstername zijn voorzien.
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 sifon worden gemonteerd
zodat er geen rookgassen kunnen ontsnappen.
Als gevolg van plaatselijk geldende afvalwaterreglementeringen
en/of bijzondere technische omstandigheden kunnen uitvoeringen
noodzakelijk zijn die afwijken van de 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.

VITODENS 200-W

Planningsaanwijzingen (vervolg)
Neutraliseringsinrichting voor installaties met 1 ketel van 35 tot 60 kW
Best.nr. ZK03653

61

61

116
131

B

A

200

300
361
A Toevoer (DN 20)
B Afvoer (DN 20)

Neutraliseringsinrichting voor installaties met één ketel vanaf 80 kW en installaties met meerdere ketels tot 500 kW
Best.nr. 7441823

BC

140

70

110

165

A

410
421

4
230

A Toevoer (DN 20)
B Afvoer (DN 20)
C Overloopopening

Neutraliseringsinrichting voor installaties met meerdere ketels boven 500 kW
Best.nr. 7437829

80

80

170
185

B

A

600
682

400

A Toevoer (DN 20)
B Afvoer (DN 25)

Condensaatopvoerinstallatie

5818432

Best.nr. ZK02486
Automatisch condensaatpompsysteem voor condenswater met een
pH-waarde ≥ 2,5 van condenserende olie- en gasketels.

■ Netaansluitkabel (1,5 m lang) met stekker
■ 4 aansluitopeningen 7 30 mm voor condenswatertoevoer met
aansluitstuk 7 max. 40 mm)
■ Afvoerslang 7 10 mm (5 m lang)

Onderdelen:
■ verzamelbak 2,0 l
■ Centrifugaalpomp
■ Terugstroomblokkering
■ Aansluitkabel (1,5 m lang) voor storingsmelding
VITODENS 200-W
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Planningsaanwijzingen (vervolg)
A

85

171

1500

Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale frequentie
Opgenomen vermogen
Beschermingsgraad
Toegestane mediumtemperatuur
Max. opvoerhoogte
Max. pompvermogen
Alarmcontact

230 V~
50 Hz
70 W
IP 20
+65 °C
50 kPa
500 l/h
Wisselaar (potentiaalvrij), belastbaarheid 250 V/4 A

130
108
84

B

204
262
279
A Condenswaterafvoer
B 4 x condenswatertoevoer met afsluitstop

4
4.3 Hydraulische integratie
Algemeen

Chemische corrosiebeschermingsmiddelen
Volgens VDI-richtlijn 2035 moeten verwarmingsinstallaties als corrosietechnisch gesloten installaties worden uitgevoerd. Extra's in verwarmingswater (additieven, chemicaliën) als corrosieveiligheidsmaatregelen zijn normaliter niet vereist.
Uitzondering: bijv. in installaties zonder systeemscheiding kunnen
extra middelen in acht worden genomen.
Verwarmingscircuits
Voor verwarmingsinstallaties met kunststofbuizen adviseren wij het
gebruik van diffusiedichte buizen om indiffunderen van zuurstof door
de buiswanden te voorkomen.
In verwarmingsinstallaties met niet-zuurstofdichte kunststofbuizen
(DIN 4726) moet een systeemscheiding worden aangebracht. Hiervoor zijn afzonderlijke warmtewisselaars leverbaar.
In vloerverwarmingen moet een slibafscheider worden ingebouwd.
Zie Viessmann-prijslijst Vitoset.
Vloerverwarmingen en verwarmingscircuits met zeer grote waterinhoud (>15 l/kW) moeten via een 3-wegmengklep op de ketel worden
aangesloten. Zie planningsaanwijzing ”Regeling van vloerverwarmingen” of de toepassingsvoorbeelden.
In de aanvoer van het vloerverwarmingscircuit moet een temperatuurschakelaar worden gemonteerd voor het begrenzen van de
maximumtemperatuur. DIN 18560-2 moet in acht genomen worden.
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Kunststofbuissystemen voor radiatoren
Bij kunststofbuissystemen voor verwarmingscircuits met radiatoren
adviseren wij de toepassing van een thermostaat voor de maximumtemperatuurbegrenzing.
Veiligheidsklep
Een veiligheidsklep volgens TRD 721 maakt deel uit van de aansluitset verwarmingscircuit (toebehoren) (openingsdruk 4 bar (0,4 MPa)).
De uitblaasleiding moet volgens EN 12828 in een afvoertrechter
geleid worden (afvoertrechter-set als toebehoren te verkrijgen). In de
afvoertrechter is een sifon als reukafsluiter geïntegreerd.
Laagwaterniveaubeveiliging
Volgens EN 12828 kan bij verwarmingsketels tot 300 kW van de
noodzakelijke laagwaterniveaubeveiliging worden afgezien, als is
gegarandeerd dat ontoelaatbare verwarming bij watergebrek niet
kan voorkomen.
Viessmann condensatieketels zijn voorzien van een beveiliging
tegen watergebrek (droogstookbeveiliging). Uit tests is gebleken dat
bij een eventueel laagwaterniveau als gevolg van lekkage van de
verwarmingsinstallatie en gelijktijdige branderwerking de brander
zonder extra maatregelen wordt uitgeschakeld voordat er een te
hoge verwarming van de verwarmingsketel en de rookgasinstallatie
optreedt.
Dakverwarmingscentrale
De volgens EN 12828 voorgeschreven inbouw van een beveiliging
tegen watergebrek bij de Vitodens in dakverwarmingscentrales is
niet nodig.
De condensatieketel Vitodens is volgens EN 12828 tegen watergebrek beveiligd.
Waterkwaliteit/vorstbescherming
Ongeschikt vul- en bijvulwater bevordert afzettingen en corrosievorming en kan tot schade aan de verwarmingsketel leiden.
Voor kwaliteit en hoeveelheid van het verwarmingswater incl. vul- en
bijvulwater VDI 2035 respecteren.
VITODENS 200-W
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Dimensionering van de installatie
Viessmann-condensatieketels kunnen in principe in alle installaties
met geforceerde circulatie (gesloten installaties) worden gebruikt.
Aansluitset met geïntegreerde circulatiepomp zijn als toebehoren
verkrijgbaar.
Minimale installatiedruk 1,0 bar (0,1 MPa).
De ketelwatertemperatuur is begrensd tot 82 °C .
Om de verdelingsverliezen te beperken, adviseren wij de warmteverdelingsinstallatie op max. 70 °C aanvoertemperatuur in te stellen.
De warmtegenerator moet deskundig gedimensioneerd en gekozen
worden.

Planningsaanwijzingen (vervolg)
■ De verwarmingsinstallatie vóór het vullen grondig spoelen.
■ Uitsluitend vullen met water van tapwaterkwaliteit.
■ Vul- en bijvulwater met een waterhardheid van meer dan de volgende waarden moet onthard worden, bijv. met de kleine onthardingsinstallatie voor verwarmingswater (zie Viessmann prijslijst
Vitoset):
Toegestane totale hardheid van het vul- en bijvulwater
Totaal warm- Specifiek installatievolume
tevermogen
kW
< 20 l/kW
≥ 20 l/kW tot
≥ 50 l/kW
< 50 l/kW
≤ 50
≤ 3,0 mol/m3
≤ 2,0 mol/m3
< 0,02 mol/m3
(16,8 °dH)
(11,2 °dH)
(0,11 °dH)
> 50 tot ≤ 200 ≤ 2,0 mol/m3
≤ 1,5 mol/m3
< 0,02 mol/m3
(11,2 °dH)
(8,4 °dH)
(0,11 °dH)
> 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)
■ Bij installaties met een specifiek installatievolume van meer dan 20
liter/kW verwarmingsvermogen moet bij installaties met meerdere
ketels het vermogen van de kleinste verwarmingsketel ingezet
worden.
■ Aan het vulwater kan een speciaal voor verwarmingsinstallaties
geschikt antivriesmiddel 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 kan Viessmann niet aansprakelijk gesteld worden.
Bij de planning moet met het volgende rekening worden gehouden:
■ Bij gebruik van verschillende circuits moeten afsluitkleppen worden ingebouwd. Hierdoor wordt voorkomen dat bij elke reparatie of
elke uitbreiding van de installatie het volledige verwarmingswater
moet worden afgetapt.
■ Bij installaties > 50 kW moet voor het vastleggen van de vul- en
bijvulwatervolumes een waterteller worden ingebouwd. De gevulde
waterhoeveelheden en de waterhardheid moeten gedocumenteerd
worden.
Werkingsaanwijzingen:
■ De inbedrijfstelling van een installatie moet trapsgewijs plaatsvinden, beginnend met het geringste vermogen van de verwarmingsketel bij een hoog verwarmingswaterdebiet. Hierdoor wordt een
plaatselijke concentratie van kalkafzettingen op de verwarmingsoppervlakken van de warmtegenerator voorkomen
■ Bij ketelinstallaties met meerdere ketels moeten alle verwarmingsketels gelijktijdig in werking worden gesteld, zodat de totale kalkhoeveelheid niet op het warmteoverdrachtsvlak van één verwarmingsketel terechtkomt.
■ Bij uitbreidings- en reparatiewerkzaamheden hoeven alleen de
absoluut noodzakelijke netdelen afgetapt te worden
■ Als aan waterzijde maatregelen nodig zijn, moet de verwarmingsinstallatie reeds bij de eerste vulling vóór de inbedrijfstelling met
voorbereid water worden gevuld. Dit geldt ook voor elke nieuwe
vulling, bijv. na reparaties of uitbreidingen van de installatie alsook
voor alle bijvulwatervolumes.
■ Filters, vuilvangers of andere reinigings- of afscheidingsinrichtingen in het verwarmingswatercircuit moeten na de eerste installatie
of na een vernieuwing van de installatie vaker, later naar behoefte
in afhankelijkheid van de waterbehandeling (bijv. hardheid) worden
gecontroleerd, gereinigd en in werking gesteld.

Tapwateropwarming
Bij gebruik van een warmwaterboiler moet er op worden gelet, dat
het vermogen van de warmtegenerator indien mogelijk continu aan
de warmwaterboiler kan worden overgedragen. In grensgebieden is
het zinvol de warmwaterboiler in de parallelwerking van CV-pomp en
circulatiepomp voor de boileropwarming (geen boilervoorrang) te
gebruiken.
Bij gebruik van de aansluitset warmwaterboiler (toebehoren) kan de
warmwaterboiler in combinatie met de aansluitset verwarmingscircuit
met geïntegreerde evenwichtsfles voor de evenwichtsfles worden
geïntegreerd. Bij de installatie moet op de verwarmingswateraanvoer
of -retour van de warmwaterboiler een ontluchtingsmogelijkheid worden voorzien.
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Bij het onderschrijden van het volgende boilervolume adviseren wij
om de warmwaterboiler achter de evenwichtsfles in de secundaire
zijde van de verwarmingsinstallatie aan te sluiten.
Nom. vermogen verwarmingsketel Inhoud warmwaterboiler
49 tot 80 kW
< 350 l
99 kW
< 400 l
120 en 150 kW
< 500 l
De warmwaterboiler moet steeds op dezelfde zijde als de verwarmingscircuits worden aangesloten. De aansluiting op de tegenoverliggende zijde is niet toegestaan.

In combinatie met installaties met meerdere ketels moet de warmwaterboiler achter de evenwichtsfles in de secundaire zijde van de verwarmingsinstallatie worden aangesloten.
Installatievoorbeelden
Installatievoorbeelden voor Vitodens 200-W: zie www.viessmannschemes.com.
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Expansievaten
Volgens EN 12828 moeten waterverwarmingsinstallaties met een
drukexpansievat zijn uitgerust.
VITODENS 200-W
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Planningsaanwijzingen (vervolg)
De grootte van het te installeren expansievat is afhankelijk van de
gegevens van de verwarmingsinstallatie en moet in elk geval worden
gecontroleerd.

Installaties met meerdere ketels
Voor installaties met meerdere ketels adviseren we het gebruik van
een evenwichtsfles. Daarbij de als toebehoren leverbare evenwichtsfles meebestellen. Zie pagina 57 en Viessmann prijslijst.
Voor schade, die door het gebruik van evenwichtsflessen van
andere fabrikanten ontstaat, zijn wij niet aansprakelijk.
De veiligheidtechnische uitrusting conform EN 12828 moet door de
installateur worden uitgevoerd.
Alternatief kan op de plaats van de evenwichtsfles een overeenkomstig gedimensioneerde plaatwarmtewisselaar als systeemscheiding
worden geplaatst. De aanvoertemperatuursensor moet dan aan de
secundaire zijde van de plaatwarmtewisselaar worden toegewezen.
Zie volgende installatievoorbeeld.

Aanwijzingen bij de plaatwarmtewisselaar
■ Aan de primaire zijde (ketelzijde) en aan de secundaire zijde (verwarmingscircuitzijde) van de plaatwarmtewisselaar moeten ontluchtingsmogelijkheden (bijv. snelontluchters) worden aangebracht.
■ Oude installaties voor montage van de plaatwarmtewisselaar grondig spoelen. Het gebruik van een slibafsnijder wordt aanbevolen.
■ De aanvoertemperatuursensor in de secundairzijdige aanvoeraansluiting monteren, zoals in de afbeelding weergegeven. Aansluithoeken met geïntegreerde dompelhulzen zijn als toebehoren verkrijgbaar.
■ De circulatiepompen van de aansluitsets van de verwarmingsketel
moeten op constante ΔP en max. pompvermogen worden ingesteld.
■ De aansluiting van meerdere plaatwarmtewisselaars wordt niet
geadviseerd.
Dimensionering van de plaatwarmtewisselaar:
■ Het drukverlies van de plaatwarmtewisselaar moet lager zijn dan
het laagste drukverlies van de aangesloten verwarmingscircuits.
■ Op de secundaire zijde van de plaatwarmtewisselaar moet een
vuilopvanger worden ingebouwd.
■ Bij de dimensionering moet met de temperatuur van de plaatwarmtewisselaar rekening gehouden worden.
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M

M

A

A Aanvoertemperatuursensor

Debieten max./min. Vitodens 200-W
De opgegeven debieten moeten bij gebruik van de aansluitsets verwarmingscircuit zonder geïntegreerde evenwichtsfles in acht worden
genomen. Bij onder- resp. overschrijding moeten maatregelen aan
installatiezijde worden genomen.
Verwarmingsketel
Vitodens 200-W, 49 en 60 kW
Vitodens 200-W, 69, 80 en 99 kW
Vitodens 200-W, 120 kW
Vitodens 200-W, 150 kW
Verwarmingsketel
Vitodens 200-W, 49 en 60 kW
Vitodens 200-W, 69, 80 en 99 kW
Vitodens 200-W, 120 en 150 kW

Max. debiet
l/h
3500
5700
7165
8600
Min. debiet
l/h
450
1300
3600

Ketelcircuit
De circulatiepomp in de Vitodens moet het benodigde watervolume
verpompen met zo weinig mogelijk drukverlies van het ketelcircuit;
het drukverlies over de evenwichtsfles is te verwaarlozen. Uit de
pompdiagrammen kan in functie van het watervolume dat in het
warmtegeneratorcircuit circuleert, de bijhorende restopvoerhoogte
worden bepaald voor de nominale diameter van de buizen of de
hoogefficiënte circulatiepompen dienovereenkomstig afgesteld worden.
Verwarmingscircuit
De door de installateur te plaatsen CV-pompen moeten de waterhoeveelheid van de verwarmingscircuits tegen het drukverlies ervan
transporteren; ze moeten overeenkomstig gedimensioneerd worden.
Evenwichtsfles in combinatie met verdeler/verzamelaar voor de
installaties met meerdere ketels met Vitodens 200-W
Beschrijving en technische gegevens zie pagina 57.
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Installatieschema's in combinatie met aansluitset met geïntegreerde
evenwichtsfles: zie www.viessmann-schemes.com.
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VITODENS 200-W

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

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

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

Regelingen
5.1 Vitotronic 100, type HC1B, voor verhoogde werking
Opbouw en functies
Modulaire opbouw
De regeling is in de verwarmingsketel opgenomen.
De regeling bestaat uit een basistoestel, elektronische modules en
een bedieningseenheid.
Basistoestel:
■ Netschakelaar
■ Optolink laptop-interface
■ Werkings- en storingsindicatie
■ Ontgrendelingstoets
■ Zekeringen

°C

48
s

A
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Bedieningseenheid:
■ Eenvoudige bediening door display met groot lettertype en constrastrijke weergave.
■ Bedieningsgedeelte uitneembaar en indien gewenst met apart toebehoren aan de wand aan te brengen
■ Menubediening met pictogrammen
■ Bedieningstoetsen voor:
– Navigatie
– Bevestiging
– Instellingen/menu

VITODENS 200-W

■ Instelling van:
– Ketelwatertemperatuur
– Tapwatertemperatuur
– Werkingsprogramma
– Coderingen
– Actorentests
– Testwerking
■ Indicatie van:
– Ketelwatertemperatuur
– Warmwatertemperatuur
– Bedrijfsgegevens
– Diagnosegegevens
– Storingsmeldingen

5

Functies
■ Elektronische ketelcircuitregeling voor werking met verhoogde
ketelwatertemperatuur
■ Voor de regeling op kamertemperatuur is een Vitotrol 100 nodig,
type UTA, UTDB of UTDB-RF (conform EnEV)
■ Vorstbescherming van de verwarmingsinstallatie
■ Pompblokkeerbeveiliging
■ Geïntegreerd diagnosesysteem
■ Boilertemperatuurregeling met voorrangschakeling
■ Regeling van de tapwateropwarming met zonne-energie en verwarmingsondersteuning in combinatie met zonneregelingsmodule,
type SM1
■ Bijkomende functie voor de tapwateropwarming (kortstondig
opwarmen naar een hogere temperatuur)
■ Onderhoudsindicator
■ Extern inschakelen en blokkeren (in combinatie met uitbreiding
EA1)
■ Aansluiting circulatiepomp voor de boileropwarming op de basisprintplaat
Regelkarakteristiek
PI-gedrag met modulerende uitgang.
Instelling van de werkingsprogramma's
Bij alle werkingsprogramma's is de vorstbewaking (zie vorstbeschermfunctie) van de verwarmingsinstallatie actief.
De volgende werkingsprogramma's kunnen worden ingesteld:
■ verwarmen en warm water
■ alleen warm water
■ Afschak.werking

VIESMANN
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Regelingen (vervolg)
Vorstbeschermfunctie
De vorstbeschermingsfunctie is in alle werkingsprogramma's actief.
Bij een ketelwatertemperatuur van 5 ºC wordt de brander ingeschakeld en bij 20 ºC ketelwatertemperatuur weer uitgeschakeld.
De circulatiepomp wordt gelijktijdig met de brander ingeschakeld en
vertraagd weer uitgeschakeld.
De warmwaterboiler wordt tot ca. 20 ºC verwarmd.
Als vorstbescherming voor de installatie kan de circulatiepomp
bepaalde periodes (max. 24 maal per dag) gedurende ca. 10 minuten worden ingeschakeld.
Zomerwerking
Werkingsprogramma ”w”
De brander wordt alleen in werking gesteld als de warmwaterboiler
opgewarmd moet worden.
Keteltemperatuursensor
De sensor is in de regeling aangesloten en in de warmwaterboiler
gemonteerd.

Technische gegevens
Sensortype
Viessmann NTC 10 kΩ bij 25 °C
Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +130 °C
– Opslag en transport
–20 tot +70°C
Boilertemperatuursensor
Bij aansluitset warmwaterboiler meegeleverd.
Technische gegevens
Leidinglengte
Beschermingstype
Sensortype
Toegestane omgevingstemperatuur
– bij werking
– bij opslag en transport

3,75 m, stekkerklaar
IP 32
Viessmann NTC 10 kΩ bij
25 °C
0 tot +90 °C
–20 tot +70 °C

Technische gegevens van de Vitotronic 100, type HC1B
Nominale spanning
Nominale frequentie
Nominale stroom
Beschermingsklasse
Werkwijze
Toegestane omgevingstemperatuur
– bij werking

6A
I
Type 1 B conform EN 60730-1

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

– bij opslag en
transport
Instelling elektronische thermostaat
(stookwerking)
Instelling elektronische veiligheidstemperatuurbegrenzer
Instelbereik van de
tapwatertemperatuur

–20 tot +65 °C

82 °C (omschakelen niet mogelijk)

100 °C (omschakelen niet mogelijk)
10 tot 68 °C

5.2 Vitotronic 200, type HO1B, voor weersafhankelijke werking
Opbouw en functies
Modulaire opbouw
De regeling is in de verwarmingsketel opgenomen.
De regeling bestaat uit een basistoestel, elektronische modules en
een bedieningseenheid.
Basistoestel:
■ Netschakelaar
■ Optolink laptop-interface
■ Werkings- en storingsindicatie
■ Ontgrendelingstoets
■ Zekeringen

VC1

14°C

21°C

Keteltemperatuur
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Bedieningseenheid:
■ Eenvoudige bediening door:
– Grafisch display met weergave in volle tekst
– Grote letters en contrastrijke zwart/wit-weergave
– Relevante helpteksten
– Bedieningsgedeelte uitneembaar en indien gewenst met apart
toebehoren aan de wand aan te brengen
■ Met digitale schakelklok
■ Bedieningstoetsen:
– Navigatie
– Bevestiging
– Hulp en extra informatie
– Menu
■ Instelling:
– Kamertemperatuur
– Gereduceerde kamertemperatuur
– Tapwatertemperatuur
– Werkingsprogramma
– Tijdprogramma's voor kamerverwarming, warmwaterbereiding
en circulatie
– Spaarwerking
– Partywerking
– Vakantieprogramma
– Stooklijnen
– Coderingen
– Actorentests
– Testwerking

VITODENS 200-W
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230 V~
50 Hz

Regelingen (vervolg)

5818432

Regelkarakteristiek
PI-gedrag met modulerende uitgang.
Schakelklok
Digitale schakelklok (in de bedieningseenheid geïntegreerd)
■ Dag- en weekprogramma
■ Automatische omschakeling zomer-/winteruur
■ Automatische functie voor tapwateropwarming en tapwatercirculatiepomp

VITODENS 200-W

Vorstbeschermingsfunctie
■ De vorstbeschermingsfunctie wordt bij een lagere buitentemperatuur dan ca. +1 °C ingeschakeld.
Als de vorstbeschermingsfunctie actief is, wordt de CV-pomp ingeschakeld en het ketelwater op een minimumtemperatuur van ca.
20 °C gehouden.
De warmwaterboiler wordt tot ca. 20 ºC verwarmd.
■ De vorstbeschermingsfunctie wordt bij een hogere buitentemperatuur dan ca. +3 °C uitgeschakeld.
Zomerwerking
Werkingsprogramma ”w”
De brander wordt alleen in werking gesteld als de warmwaterboiler
opgewarmd moet worden.
Instelling van de stooklijn (inclinatie en niveau)
De Vitotronic 200 regelt de ketelwatertemperatuur (= aanvoertemperatuur van het verwarmingscircuit zonder mengklep) en de aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits met mengklep (in combinatie met uitbreidingsset voor een verwarmingscircuit met mengklep)
weersafhankelijk. Hierbij wordt de ketelwatertemperatuur automatisch met 0 tot 40 K hoger dan de hoogste momenteel vereiste
gewenste aanvoertemperatuur geregeld (levering bij toestand 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 stooklijnen worden de ketelwatertemperatuur en de aanvoertemperatuur aan deze omstandigheden aangepast.
Stooklijnen:
De ketelwatertemperatuur is naar boven begrensd door de thermostaat en door de temperatuur die op de elektronische maximumtemperatuurregeling is ingesteld.
De aanvoertemperatuur kan niet boven de ketelwatertemperatuur
stijgen.

Inclinatie-stooklijn
90
80
70
60
50
40
30

1,6

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. met thermostaatkranen.

Instelling van de werkingsprogramma's
Bij 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
■ Uitschakelwerking
Externe omschakeling van het werkingsprogramma alleen in combinatie met uitbreiding EA1.

3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,8

Functies
■ Weersafhankelijke regeling van de ketelwater- en/of aanvoertemperatuur
■ Regeling van een verwarmingscircuit zonder mengklep en 2 verwarmingscircuits met mengklep
■ Elektronische maximum- en minimumtemperatuurbegrenzing
■ Uitschakeling van CV-pomp en brander naar behoefte
■ Instelling van een variabele stookgrens
■ Pompblokkeerbeveiliging
■ Vorstbescherming van de verwarmingsinstallatie
■ Geïntegreerd diagnosesysteem
■ Onderhoudsindicator
■ Boilertemperatuurregeling met voorrangschakeling
■ In combinatie met zonneregelingsmodule, type SM1:
– Regeling van de tapwateropwarming met zonne-energie en verwarmingsondersteuning
– Grafische weergave van de zonne-energieopbrengst
■ Bijkomende functie voor de tapwateropwarming (kortstondig
opwarmen naar een hogere temperatuur)
■ Programma estrikdroging
■ Extern inschakelen en blokkeren (in combinatie met uitbreiding
EA1)
■ Aansluiting circulatiepomp voor de boileropwarming op de basisprintplaat

■ Tijd, weekdag en standaard schakeltijden voor kamerverwarming,
tapwateropwarming en tapwatercirculatiepomp zijn in de fabriek
ingesteld
■ Schakeltijden individueel programmeerbaar, max. vier tijdsfasen
per dag
Kortste schakelinterval: 10 minuten
Werkingsreserve: 14 dagen

Ketelwater- resp.
aanvoertemperatuur in °C

■ Indicatie:
– Ketelwatertemperatuur
– Warmwatertemperatuur
– Bedrijfsgegevens
– Diagnosegegevens
– Storingsmeldingen
■ Beschikbare talen:
– Duits
– Bulgaars
– Tsjechisch
– Deens
– Engels
– Spaans
– Estisch
– Frans
– Kroatisch
– Italiaans
– Lets
– Litouws
– Hongaars
– Nederlands
– Pools
– Russisch
– Roemeens
– Sloveens
– Fins
– Zweeds
– Turks

1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2

20
20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30
Buitentemperatuur in °C
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Regelingen (vervolg)
Verwarmingsinstallaties met evenwichtsfles
Bij de toepassing van een hydraulische ontkoppeling (evenwichtsfles) moet een temperatuursensor voor gebruik in de evenwichtsfles
worden aangesloten.
Keteltemperatuursensor
De sensor is in de regeling aangesloten en in de warmwaterboiler
gemonteerd.

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.

Boilertemperatuursensor
Bij aansluitset warmwaterboiler meegeleverd.
Technische gegevens
Leidinglengte
Beschermingstype
Sensortype

3,75 m, stekkerklaar
IP 32
Viessmann NTC 10 kΩ bij
25 °C

Toegestane omgevingstemperatuur
– bij werking
– bij opslag en transport

0 tot +90 °C
–20 tot +70 °C

80

Technische gegevens
Sensortype
Viessmann NTC 10 kΩ bij 25 °C
Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +130 °C
– Opslag en transport
–20 tot +70°C
41

66

Technische gegevens
Beschermingstype
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

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

Technische gegevens Vitotronic 200, type HO1B
Nominale spanning
Nominale frequentie
Nominale stroom
Beschermingsklasse
Toegestane omgevingstemperatuur
– bij werking

– bij opslag en transport
Instelling elektronische
temperatuurschakelaar (stookwerking)

230 V~
50 Hz
6A
I

0 tot ++40 "C
Gebruik in woon- en stookruimtes (normale
omgevingsomstandigheden

Instelling elektronische
veiligheidstemperatuurbegrenzer
Instelbereik van de
tapwatertemperatuur
Instelbereik van de
stooklijn
Inclinatie
Niveau

100 °C (omschakelen niet mogelijk)
10 tot 68 °C

0,2 tot 3,5
–13 tot 40 K

–20 tot +65 °C

82 °C (omschakelen niet mogelijk)

5.3 Vitotronic 300-K, type MW2B voor installaties met meerdere ketels
Cascaderegeling voor Vitodens 200-W met Vitotronic 100
Weersafhankelijke, digitale cascade- en verwarmingscircuitregeling:
■ Voor installaties met meerdere ketels met Vitodens 200-W
■ Met ketelvolgordestrategie
■ Voor max. twee verwarmingscircuits met mengklep (uitbreiding
voor 2e en 3e verwarmingscircuits als toebehoren vereist).
Via de LON-BUS kunnen nog eens 32 verwarmingscircuitregelingen Vitotronic 200-H worden aangesloten (communicatiemodule
LON-module, toebehoren, noodzakelijk)
■ Voor modulerende werking in combinatie met Vitotronic 100, type
HC1B

■ met boilertemperatuurregeling of regeling van een boilerlaadsysteem met menggroep
■ Communicatie mogelijk via LON-BUS (communicatiemodule LON
en afsluitweerstanden als toebehoren leverbaar)
■ Met geïntegreerd diagnosesysteem.
Aanwijzing
Voor de verbetering van de storingsveiligheid moeten de componenten van een regeling op dezelfde fase worden aangesloten.

5818432
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VITODENS 200-W

Regelingen (vervolg)
Opbouw en werking

5818432

Modulaire opbouw
De regeling bestaat uit een basistoestel, elektronische modules en
een bedieningseenheid.
Basisapparaat:
■ Netschakelaar
■ Testschakelaar voor schoorsteenvegers
■ Optolink laptop-interface
■ Bedrijfs- en storingsindicator
■ Stekkeraansluitruimte
– Aansluiting van externe apparaten via systeemstekker
– Stekkers worden direct op de voorzijde van de geopende regeling ingestoken
– Aansluiting van draaistroomverbruikers via aanvullende vermogensschakelaars
Bedieningseenheid:
■ Eenvoudige bediening door:
– Grafisch display met weergave in volle tekst
– Grote letters en contrastrijke zwart/wit-weergave
– Relevante helpteksten
■ Met digitale schakelklok
■ Bedieningstoetsen voor:
– Navigatie
– Bevestiging
– Hulp en extra informatie
– Uitgebreid menu
■ Instelling van:
– Kamertemperatuur
– Gereduceerde kamertemperatuur
– Tapwatertemperatuur
– Werkingsprogramma
– Tijdprogramma's voor kamerverwarming, warmwaterbereiding
en circulatie
– Spaarwerking
– Partywerking
– Vakantieprogramma
– Stooklijnen
– Coderingen
– Actorentests
– Testwerking
■ Indicatie van:
– Aanvoertemperatuur
– Warmwatertemperatuur
– Informatie
– Bedrijfsgegevens
– Diagnosegegevens
– Storingsmeldingen
■ Beschikbare talen:
– Duits
– Bulgaars
– Tsjechisch
– Deens
– Engels
– Spaans
– Ests
– Frans
– Kroatisch
– Italiaans
– Lets
– Litouws
– Hongaars
– Nederlands
– Pools
– Russisch
– Roemeens
– Sloweens
– Fins
– Zweeds
– Turks
VITODENS 200-W

Functies
■ Weersafhankelijke regeling van de installatie-/ketelwatertemperatuur van de installatie met meerdere ketels met Vitodens 200-W
met Vitotronic 100, type HC1B, (glijdend verlaagd) en de aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits met mengklep
■ Besturing van de Vitotronic 100, type HC1B, de verwarmingsketel
na een vrij kiesbare ketelvolgorde strategie
■ Elektronische maximumtemperatuurbegrenzing
■ Verwarmingscircuitpompuitschakeling naar behoefte
■ Instelling van een variabele stookgrens
■ Pompblokkeerbeveiliging
■ Groepsalarmmelding
■ Geïntegreerd diagnosesysteem
■ Adaptieve boilertemperatuurregeling met voorrangsschakeling
(verwarmingscircuitpomp uit, mengklep dicht).
■ Bijkomende functie voor de tapwateropwarming (kortstondig
opwarmen naar een hogere temperatuur)
■ Regeling van een boilerlaadsysteem via een 3-weg-mengklep
■ Estrikdroging bij vloerverwarming
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. met thermostaatkranen.
Connectiviteit
Vitoconnect 100, type OPTO1 (toebehoren):
WLAN-interface om een afstandsbediening van de verwarmingsinstallatie door de Vitotrol Plus of ViCare app te realiseren. Meer informatie zie planningshandleiding datacommunicatie.

5
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Regelingen (vervolg)
Tapwaterverwarming in een installatie met meerdere ketels

A

M

M

A Vitotronic 300-K

Vorstbeschermingsfunctie
■ De vorstbeschermingsfunctie wordt bij een lagere buitentemperatuur dan ca. +1 °C ingeschakeld.
Als de vorstbeschermingsfunctie actief is, wordt de CV-pomp ingeschakeld en het ketelwater op een minimumtemperatuur van ca.
20 °C gehouden.
De warmwaterboiler wordt tot ca. 20 ºC verwarmd.
■ De vorstbeschermingsfunctie wordt bij een hogere buitentemperatuur dan ca. +3 °C uitgeschakeld.
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1,6

Inclinatie-stooklijn
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2

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

De aanvoertemperatuur is door de temperatuurregelaar ”R” en de
ingestelde elektronische maximale temperatuur van de ketelcircuitregelingen Vitotronic 100, type HC1B, naar boven begrensd.

5818432

Instelling van de werkingsprogramma's
Voor alle werkingsprogramma's is de vorstbescherming (zie vorstbeschermingsfunctie) van de verwarmingsinstallatie actief.
Met de programmakeuzetoetsen kunnen volgende werkingsprogramma's worden ingesteld:
■ Verwarmen en warm water
■ Alleen warm water
■ Uitschakelwerking
Externe werkingsprogramma-omschakeling voor alle verwarmingscircuits gemeenschappelijk of voor geselecteerde verwarmingscircuits mogelijk.

Instelling stookkarakteristiek (inclinatie en niveau)
Al naargelang de verwarmingsinstallatie:
■ De Vitotronic zorgt voor een weersafhankelijke regeling van de
aanvoertemperatuur van max. 2 verwarmingscircuits met mengkleppen.
■ De Vitotronic regelt de installatie-aanvoertemperatuur automatisch
0 tot 40 K (leveringstoestand 8 K) hoger dan de betreffende hoogste momentane gewenste waarde van de aanvoertemperaturen
bedraagt
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 installatie en verwarmingscircuit aan deze omstandigheden aangepast.

3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
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Tijdsprogramma
■ Dag- en weekprogramma, vakantieprogramma
■ Automatische omschakeling zomer-/winteruur
■ Automatische functie voor tapwateropwarming en tapwatercirculatiepomp
■ Tijd, weekdag en standaard schakeltijden voor kamerverwarming,
tapwateropwarming en tapwatercirculatiepomp zijn in de fabriek
ingesteld
■ Schakeltijden individueel programmeerbaar, max. 4 periodes per
dag
Kortste schakelinterval: 10 min
Werkingsreserve: 14 dagen

Zomerbedrijf
(”Alleen warm water”)
Een of meerdere branders worden dan ingeschakeld als de warmwaterboiler moet worden verwarmd (geschakeld door de boilertemperatuurregeling).

Ketelwater- resp.
aanvoertemperatuur in °C

Regelkarakteristiek
■ PI-gedrag met driepunt-uitgang
■ Instelbereik van de stooklijnen:
– Inclinatie: 0,2 tot 3,5
– Niveau: –13 tot 40 K
– Max. begrenzing: 1 tot 127 °C
– Min. begrenzing: 1 tot 127 °C
– Verschiltemperatuur voor de verwarmingscircuits met mengklep:
0 tot 40 K
■ Instelbereik van de gewenste drinkwatertemperatuur:
10 tot 60 °C, omstelbaar op 10 tot 95 °C (bereikbare temperatuur
door max. aanvoertemperatuur van de verwarmingsketel
begrensd).

VITODENS 200-W

Regelingen (vervolg)
Buitentemperatuursensor
Montageplaats:
■ noordelijke of noordwestelijke wand van het gebouw
■ 2 tot 2,5 m boven de grond, bij gebouwen met verschillende verdiepingen in de bovenste helft van de 2e verdieping

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.

Dompeltemperatuursensor
Voor het bepalen van de gemeenschappelijke aanvoertemperatuur
van de meerkatelinstallatie.
Wordt in de dompelhuls van de evenwichtsfles geplaatst of met een
spanband bevestigd.
Technische gegevens
Leidinglengte
Beschermingstype
Sensortype
Toegestane omgevingstemperatuur
– bij werking
– bij opslag en transport

5,8 m, stekkerklaar
IP 32 volgens EN 60529
Viessmann NTC 10 kΩ bij
25 °C
0 tot +90 °C
–20 tot +70 °C

Boilertemperatuursensor
80

Technische gegevens
Leidinglengte
Beschermingstype
Sensortype

41

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

5,8 m, stekkerklaar
IP 32 volgens EN 60529
Viessmann NTC 10 kΩ bij
25 °C
0 tot +90 °C
–20 tot +70 °C

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

−40 tot +70 °C

Technische gegevens Vitotronic 300-K
Nominale spanning:
Nom. frequentie:
Nominale stroom:
Opgenomen vermogen:
Beschermingsklasse:
Beschermingstype:

Werkingswijze:
Toegestane omgevingstemperatuur
– bij werking:

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

– CV-pompen of warmtewisselaar-set
sÖ:
– Circulatiepomp voor de boileropwarming sA:
– Tapwatercirculatiepomp sK:
– Verdelerpomp sL:
– Algemene storingsmelding gÖ:
– Motor 3-wegmengklep voor het boilerlaadsysteem
of
Mengklepmotor gS:
– Totaal max.

5

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

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

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

5818432

– bij opslag en transport:
Nominale belastbaarheid van de relaisuitgangen:

230 V ~
50 Hz
6A
10 W
I
IP 20 D conform EN
60529, te waarborgen
door opbouw/inbouw
Type 1B conform
EN 60730-1

VITODENS 200-W
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Regelingen (vervolg)
Afmetingen

584

172

297

A
A

B

B
108

A Vitotronic 300-K
B Console

Leveringstoestand Vitotronic 300-K
■ Bedieneenheid met heldere tekstondersteuning en verlicht display
■ Communicatiemodule cascade (overeenkomstig aantal Vitodens)
■ Buitentemperatuursensor
■ Aanvoertemperatuursensor
■ Boilertemperatuursensor
■ Console
De regeling wordt met een console aan de wand gemonteerd.
Voor de regeling van verwarmingscircuits met mengklep is de uitbreiding voor het 2de en 3de verwarmingscircuit (toebehoren) vereist.

Voor elk verwarmingscircuit met mengklep is een uitbreidingsset
(accessoire) vereist.
Voor de communicatie zijn de communicatiemodule LON en BUSafsluitweerstanden als toebehoren verkrijgbaar.
Verwarmingsinstallatie met warmwaterboiler
De circulatiepomp met terugslagklep of het boilerlaadsysteem
Vitotrans 222 moeten apart worden besteld.

5.4 toebehoren voor Vitotronic
Toewijzing aan de regeltypes
Vitotronic
Type
Toebehoren
Vitotrol 100, type UTA
Vitotrol 100, type UTDB
Externe uitbreiding H4
Vitotrol 100, type UTDB-RF
Vitotrol 200-A
Vitotrol 300-A
Vitotrol 200-RF
Draadloze basis
Draadloze repeater
Kamertemperatuursensor voor Vitotrol 300-A
Dompeltemperatuursensor
KM-/BUS-verdeler
Uitbreidingsset mengklep met geïntegreerde mengklepmotor
Uitbreidingsset mengklep voor aparte mengklepmotor
Mengklepmotor
Uitbreiding voor 2de en 3de Verwarmingscircuit met mengklep
Uitbreidingsset mengklep
Dompeltemperatuurregelaar
Klemtemperatuurregelaar
Zonneregelingsmodule, type SM1
Interne uitbreiding H1
Interne uitbreiding H2
Uitbreiding AM1
Uitbreiding EA1
LON-verbindingsleiding
LON-koppeling
LON-verbindingsstekker
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100
HC1B

200
HO1B

300-K
MW2B

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
VITODENS 200-W
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Regelingen (vervolg)
Vitotronic
Type
Toebehoren
LON-aansluitdoos
Afsluitweerstand
Communicatiemodule LON
Vitoconnect 100, type OPTO1 (in combinatie met individuele toestellen)

100
HC1B

200
HO1B

300-K
MW2B

x
x
x
x

x
x
x

Vitotrol 100, type UTA
Best.nr. 7170149
Kamerthermostaat
■ met schakeluitgang (tweepuntsuitgang)
■ Met analoge schakelklok
■ Met instelbaar dagprogramma
■ Standaard schakeltijden zijn af fabriek ingesteld (individueel programmeerbaar)
■ Kortste schakelafstand 15 minuten
DeVitotrol 100 wordt in de belangrijkste woonruimte op een binnenwand tegenover radiatoren, echter niet in een rek, in een nis, in de
buurt van deuren of in de onmiddellijke nabijheid van warmtebronnen (bijv. directe zonnestraling, schoorsteen, televisietoestel enz.)
aangebracht.
Aansluiting aan regeling:
3-aderige kabel met een kabeldoorsnede van 1,5 mm2 (zonder
groen/geel) voor 230 V~.
34

Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale belastbaarheid
van het contact
Beschermingstype

230 V/50 Hz

6(1) A 250 V~
IP 20 volgens EN 60529
te garanderen door opbouw/inbouw
Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
– Opslag en transport
–20 tot +60 °C
Instelbereik van de gewenste waarden voor normale werking en verlaagde werking
10 tot 30 °C
Gewenste kamertemperatuur in de uitschakelwerking
6 °C

15

0

90

5

Vitotrol 100, Typ UTDB

5818432

Kamertemperatuurregelaar
■ met schakeluitgang (tweepuntsuitgang)
■ Met digitale schakelklok
■ met dag- en weekprogramma
■ met menubestuurde bediening:
– 3 vooringestelde tijdprogramma's, individueel instelbaar
– permanente handmatige bediening met instelbatre gewenste
kamertemperatuur
– Vorstbescherming
– Vakantieprogramma
■ met toetsen voor party- en spaarwerking
Montage in de hoofdwoonruimte op een binnenwand tegenover de
radiatoren. Niet in kasten, nissen, naast deuren of in de buurt van
warmtebronnen (bijv. direct zonlicht, schouw, televisietoestel enz.)
aanbrengen.
Netonafhankelijke werking (twee 1,5-V-alkalinebatterijen, type LR6
(AA), gebruiksduur ca. 1,5 jaar).
Aansluiting aan regeling:
2-aderige kabel met een kabeldoorsnede van 0,75 mm2 voor
230 V~.
VITODENS 200-W

130

29

Best.nr. Z007691

80

Technische gegevens
Nominale spanning

3 V–
Batterij LR6/AA
Nominale belasting van het potentiaalvrije contact
– max.
6(1) A, 230 V~
– min.
1 mA, 5 V–

VIESMANN
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Regelingen (vervolg)
Beschermingstype

IP 20 volgens EN 60529
te garanderen door opbouw/inbouw
Werking
RS type 1B conform EN 60730-1
Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
– Opslag en transport
–25 tot +65 °C

Instelbereiken
– Comfort temperatuur
– Daaltemperatuur
– vorstbeschermingstemperatuur
Reserve tijdens de batterijwissel

10 tot 40 °C
10 tot 40 °C
5 °C
3 min

Externe uitbreiding H4
Best.nr. 7197227
■ Aansluituitbreiding voor de aansluiting van de Vitotrol 100, type
UTDB of 24 V-klokthermostaten via een laagspanningskabel.
■ Met kabel (0,5 m lang) en stekker voor de aansluiting aan de regeling
0
13

45

72

Technische gegevens
Nominale spanning
230 V~
Uitgangsspanning
24 V~
Nominale frequentie
50 Hz
Opgenomen vermogen
2,5 W
Belasting 24 V~ (max.)
10 W
Beschermingsklasse
I
Beschermingstype
IP 41
Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
Gebruik in woon- en stookruimtes (normale omgevingsomstandigheden)
– Opslag en transport
–20 tot +65 °C

Vitotrol 100, Typ UTDB-RF

Aansluiting van de ontvanger aan de regeling (afhankelijk van het
regelingstype):
■ 4-aderige kabel met een kabeldoorsnede van 1,5 mm2 voor
230 V~.
of
■ 3-aderige leiding zonder ader groen/geel voor 230 V~
of
■ 2-aderige leiding met een leidingsdiameter van 0,75 mm2 voor
laagspanning voor de aansluiting aan de regeling en aanvullend
een 2-aderige leiding voor 230 V~ voor netaansluiting

86
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Technische gegevens kamertemperatuurregelaar
Nominale spanning
3 V–
Zendfrequentie
868 MHz
Zendvermogen
< 10 mW
Reikwijdte
ca. 25 tot 30 m in gebouwen naargelang bouwwijze
Beschermingstype
IP 20 volgens EN 60529
te garanderen door opbouw/inbouw
Werking
RS type 1B conform EN 60730-1
Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
– Opslag en transport
–25 tot +65 °C
Instelbereiken
– Comfort temperatuur
10 tot 40 °C
– Daaltemperatuur
10 tot 40 °C
– vorstbeschermingstemperatuur
5 °C
Reserve tijdens de batterijwissel
3 min

VITODENS 200-W
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Montage in de hoofdwoonruimte op een binnenwand tegenover de
radiatoren. Niet in kasten, nissen, naast deuren of in de buurt van
warmtebronnen (bijv. direct zonlicht, schouw, televisietoestel enz.)
aanbrengen.
Netonafhankelijke werking van de kamertemperatuurregelaar (twee
1,5-V-alkalinebatterijen, type LR6 (AA), gebruiksduur ca. 1,5 jaar).
Ontvanger met indicatie van de relaisstand.

80

80

Kamertemperatuurregelaar met geïntegreerde draadloze zender en
een ontvanger
■ Met digitale schakelklok
■ met dag- en weekprogramma
■ met menubestuurde bediening:
– 3 vooringestelde tijdprogramma's, individueel instelbaar
– permanente handmatige bediening met instelbatre gewenste
kamertemperatuur
– Vorstbescherming
– Vakantieprogramma
■ met toetsen voor party- en spaarwerking

130

5

30

29

Best.nr. Z007692

Regelingen (vervolg)
Technische gegevens ontvanger
Bedrijfsspanning
230 V~± 10% 50 Hz
Nominale belasting van het potentiaalvrije contact
– max.
6(1) A, 230 V~
– min.
1 mA, 5 V–
Beschermingstype
IP 20 volgens EN 60529
te garanderen door opbouw/inbouw

Beschermingsklasse

II volgens EN 60730-1 bij reglementaire
montage
Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
– Opslag en transport
–25 tot +65 °C

Aanwijzing voor kamertemperatuurbijschakeling (RS-functie) bij afstandsbedieningen
De RS-functie niet activeren bij vloerverwarmingscircuits (traagheid).

De RS-functie mag bij verwarmingsinstallaties met een verwarmingscircuit zonder mengklep en verwarmingscircuits met mengklep
alleen op de verwarmingscircuits met mengklep werken.

Aanwijzing bij Vitotrol 200-A en Vitotrol 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 drie verwarmingscircuits.
Er kunnen maximaal twee afstandsbedieningen op de regeling worden aangesloten.

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.
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

8

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

5

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.

5818432

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

VITODENS 200-W

VIESMANN
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Regelingen (vervolg)
Vitotrol 300-A

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.

5

97

15

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

Aanwijzing voor Vitotrol 200-RF
Draadloze afstandsbediening met geïntegreerde draadloze zender
voor bedrijf 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.

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.
– Werkingsprogramma
■ Party- en spaarwerking via de toetsen activeerbaar
■ Geïntegreerde kamertemperatuursensor voor kamertemperatuurbijschakeling (alleen voor een verwarmingscircuit met mengklep)
88
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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.)
Aanwijzing
Planningsaanwijzing ”Draadloos toebehoren” in acht nemen.

VITODENS 200-W
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5

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.)

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

20
,5

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)

Regelingen (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

Draadloze basis
Best.nr. Z011413
KM-BUS-deelnemer
Voor de communicatie tussen de Vitotronic regeling en de draadloze
afstandsbediening Vitotrol 200-RF.
Voor max. 3 draadloze afstandsbedieningen. Niet in combinatie met
een bedrade afstandsbediening.
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
1W
Radiofrequentie
868 MHz
Beschermingsklasse
III
Beschermingsgraad
IP 20 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
– Opslag en transport
−20 tot +65 °C

0
16
111

5

34

Draadloze repeater

5818432

32

93

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.

VITODENS 200-W
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Regelingen (vervolg)
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

Kamertemperatuursensor

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

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

Dompeltemperatuursensor
Best.nr. 7179488
Voor het bepalen van de temperatuur in de evenwichtsfles

Technische gegevens
Leidinglengte
Beschermingsgraad

3,75 m, stekkerklaar
IP 32 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw
Sensortype
Viessmann NTC NTC 10 kΩ bij 25 °C
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +90 °C
– Opslag en transport
−20 tot +70 °C

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

90
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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.

VITODENS 200-W
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Regelingen (vervolg)

84
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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

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

Aanvoertemperatuursensor (klemtemperatuursensor)
42

De mengklepmotor wordt direct op de Viessmann mengklep DN 20
tot DN 50 en R ½ tot R 1¼ gemonteerd.

60

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

66

Wordt met een spanband bevestigd.

Mengklepelektronica met mengklepmotor

0

13
0

160

18

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
Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +120 °C
– Opslag en transport
–20 tot +70 °C

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
Toegelaten 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

5818432

Uitbreidingsset mengklep voor afzonderlijke mengklepmotor
Best.nr. ZK02941
KM-BUS-deelnemer
Voor de aansluiting van een afzonderlijke mengklepmotor
VITODENS 200-W

Onderdelen:

VIESMANN
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Regelingen (vervolg)
■ 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

Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
– Opslag en transport
–20 tot +65 °C
Nominale belasting van de relaisuitgangen
– CV-pomp sÖ
2(1) A, 230 V~
– Mengklepmotor
0,1 A, 230 V~
Benodigde looptijd van de
mengklepmotor voor 90°
∢
Ca. 120 s
Aanvoertemperatuursensor (klemtemperatuursensor)

60

140

42

66

0

18
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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

Wordt met een spanband bevestigd.
Technische gegevens aanvoertemperatuursensor
Kabellengte
5,8 m, stekkerklaar
Beschermingstype
IP 32D conform EN 60529 te waarborgen 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

Uitbreiding voor het 2e en 3e verwarmingscircuit met mengklep voor de Vitotronic 300-K
Best.nr. 7164403
Elektronische printplaat voor de montage in de Vitotronic 300-K, type
MW2B.
Voor de regeling van twee verwarmingscircuits met mengklep.

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

Uitbreidingsset met mengklep in combinatie met Divicon verwarmingscircuitverdeling
Best.nr. 7424958

Mengklepelektronica

Onderdelen:
■ Mengklepelektronica met mengklepmotor
■ Aanvoertemperatuursensor (dompelsensor voor inbouw in de Divicon)
■ Aansluitstekker voor CV-pomp, netaansluiting, aanvoertemperatuursensor en KM-BUS-aansluiting

0
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VITODENS 200-W

Regelingen (vervolg)
Technische gegevens mengklepelektronica
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~
Looptijd voor 90° ∢
Ca. 120 s

Aanvoertemperatuursensor (dompelsensor)

Technische gegevens aanvoertemperatuursensor
Leidinglengte
0,9 m, stekkerklaar
Beschermingstype
IP 32 conform EN 60529 door opbouw/
inbouw garanderen
Sensortype
Viessmann NTC 10 kΩ bij 25 °C
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +120 °C
– Opslag en transport
−20 tot +70 °C

Uitbreidingsset voor een verwarmingscircuit met mengklep voor de Vitotronic 300-K
Best.nr. 7441998
Onderdelen:
■ Mengklepmotor
■ Aanvoertemperatuursensor (klemtemperatuursensor), kabellengte
5,8 m, stekkerklaar
■ Stekker voor aansluiting van de CV-pomp
■ Aansluitklemmen voor aansluiting van de mengklepmotor
■ Aansluitkabel (4,0 m lang)
De mengklepmotor wordt direct op de mengklep DN 20 tot 50 of R ½
tot 1¼ gemonteerd.

Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
– Opslag en transport
Koppel
Looptijd voor 90 ° ∢

Aanvoertemperatuursensor (klemsensor)
42

60

Mengklepmotor

5
66

90

Wordt met een spanband bevestigd.

130

0
18

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

Technische gegevens
Beschermingstype

Sensortype

Technische gegevens uitbreidingsset
Nominale spanning
Nominale frequentie
Opgenomen vermogen
Beschermingsklasse
Beschermingstype

230 V~
50 Hz
2,5 W
I
IP 32D conform EN
60529, te garanderen
door opbouw/inbouw

Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
– Opslag en transport

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

Mengklepmotoren
Zie technisch blad ”Toebehoren voor regelingen”.

5818432

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.
VITODENS 200-W

VIESMANN
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Regelingen (vervolg)
0

13

200

95

72

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

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

Klemtemperatuurregelaar
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.

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

0
13

95

72

Technische gegevens
Kabellengte
Instelbereik
Schakelverschil
Schakelvermogen
Instelschaal
DIN Reg.-Nr.

5

Zonneregelingsmodule, type SM1
Best.nr. Z014470
Technische gegevens

Opbouw
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

5818432

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
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VITODENS 200-W

Regelingen (vervolg)
Collectortemperatuursensor
Voor de aansluiting in het toestel
140

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.
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.

0

18
58

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

5

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)
en een van de volgende functies:
– Aansluiting van een CV-pomp voor direct aangesloten verwarmingscircuit
– Aansluiting van een groepsalarmmelding
– Alleen bij Vitotronic 200, type HO1B:
aansluiting van de tapwatercirculatiepomp
Netaansluiting tapwatercirculatiepomp
Tapwatercirculatiepompen met eigen interne regeling moeten via
een aparte netaansluiting worden aangesloten. De netaansluiting via
de Vitotronic regeling of het 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

5818432

Best.nr. 7498514
Elektronische printplaat voor inbouw in de regeling.

VITODENS 200-W
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Regelingen (vervolg)
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 groepsalarmmelding
– Alleen bij Vitotronic 200, type HO1B:
aansluiting van de tapwatercirculatiepomp
Netaansluiting tapwatercirculatiepomp
Tapwatercirculatiepompen met eigen interne regeling moeten via
een aparte netaansluiting worden aangesloten. De netaansluiting via
de Vitotronic regeling of het Vitotronic toebehoren is niet toegestaan.

Nominale belasting van de relaisuitgang
6(3) A 250 V~
2(1) A 250 V~

Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale frequentie

230 V~
50 Hz

Uitbreiding AM1
Best.nr. 7452092
Functie-uitbreiding in de behuizing voor wandmontage.
Met de uitbreiding kunnen max. twee van de volgende functies
gerealiseerd worden:
■ Aansturing tapwatercirculatiepomp (alleen bij Vitotronic 200,
type HO1B)
■ Aansturing CV-pomp voor direct aangesloten verwarmingscircuit
Netaansluiting tapwatercirculatiepomp
Tapwatercirculatiepompen met eigen interne regeling moeten via
een aparte netaansluiting worden aangesloten. De netaansluiting via
de Vitotronic regeling of het Vitotronic toebehoren is niet toegestaan.

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

140

5

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

0
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Uitbreiding EA1

Via de in- en uitgangen kunnen tot 5 functies gerealiseerd worden:
1 schakeluitgang (potentiaalvrij wisselcontact)
■ Uitgave algemene storingsmelding (alleen bij Vitotronic 100,
type HC1B en Vitotronic 200, type HO1B)
■ Aansturing toevoerpomp naar substation
■ Aansturing tapwatercirculatiepomp (alleen bij Vitotronic 200,
type HO1B)
1 analoge ingang (0 tot 10 V)
■ Specificatie van de gewenste ketelwatertemperatuur
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3 digitale ingangen
■ Externe modusomschakeling voor 1 tot 3 verwarmingscircuits
(alleen bij Vitotronic 200, type HO1B en Vitotronic 300-K,
type MW2B)
■ Extern blokkeren
■ Extern blokkeren met groepsalarmmelding
■ Vraag naar een minimumketelwatertemperatuur
■ Storingsmeldingen
■ Kortstondig bedrijf Tapwatercirculatiepomp (alleen bij
Vitotronic 200, type HO1B en Vitotronic 300-K, type MW2B)
■ Signalisatie van de verlaagde werking voor een verwarmingscircuits (enkel bij Vitotronic 300-K, type MW2B)
Netaansluiting tapwatercirculatiepomp
Tapwatercirculatiepompen met eigen interne regeling moeten via
een aparte netaansluiting worden aangesloten. De netaansluiting via
de Vitotronic regeling of het Vitotronic toebehoren is niet toegestaan.

VITODENS 200-W
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Best.nr. 7452091
Functie-uitbreiding in de behuizing voor wandmontage.

140

Regelingen (vervolg)
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Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale frequentie
Nominale stroom
Opgenomen vermogen
Nominale belasting van
de relaisuitgang
Beschermingsklasse
Beschermingstype

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

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

Storingsmeldingen

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

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

Voor verwarmingsinstallaties met één of meerdere warmtegeneratoren, met of zonder nageschakelde verwarmingscircuits
Voor installatiebediening met Vitodata 300
Functies bij bediening met de Vitodata 300
Voor alle verwarmingscircuits van een verwarmingsinstallatie:
■ Op afstand bewaken:
– Doorsturen van meldingen via sms op mobiele telefoon/smartphone, via e-mail op eindapparaten met e-mailclientfunctie of via
fax op 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
Aanwijzing
■ Naast de telecommunicatiekosten voor de gegevensoverdracht
moet voor Vitodata 300 met gebruikskosten rekening gehouden
worden.
■ Meer informatie zie www.vitodata.info.
Configuratie

■ DSL-router met vrije LAN-aansluiting en dynamische IP-adressering (DHCP)
■ Internetaansluiting met dataflatrate (van tijd en volumeonafhankelijk vast tarief)
■ Communicatiemodule LON moet in de Vitotronic zijn ingebouwd.
Aanwijzing
Meer informatie zie www.vitocom.info.

5

Leveringsomvang
■ Vitocom 300, type LAN3 met LAN-aansluiting
– Draagrailmontage TS35 conform EN 50022, 35 x 15 en 35 x 7,5
– 2 digitale ingangen
– 1 digitale uitgang
– 1 relaisuitgang
– 1 M-BUS-interface
– 1 EM-interface
– 2 LON-aansluitingen
■ LAN-verbindingskabel, RJ 45, 2 m lang
■ Communicatiemodule LON
■ LON-verbindingskabel, RJ 45 – 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
Toebehoren
Wandbehuizing voor de inbouw van de Vitocom 300
en toebehoren, als er geen schakelkast of geen elektroverdeling voorhanden is.
2 rijen
3 rijen

Best.nr.

7143434
7143435

5818432

■ Bij een dynamische IP-adressering (DHCP) gebeurt de IP-configuratie van de Vitocom 300 automatisch.
Op de DSL-router zijn geen instellingen vereist.
■ 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.

Voorwaarden op de plaats van aansluiting

VITODENS 200-W

VIESMANN

97

Regelingen (vervolg)
Best.nr.

Technische specificaties Vitocom 300 (leveringsomvang)

58

Z012117

5

10

90

Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale stroom
Nominaal vermogen
Beschermingsklasse
Beschermingstype

7143432

7143436

7143495
en
7143496

7199251
en
Door installateur te
plaatsen

7143495
en
7171784
Door installateur te
plaatsen

24 V
710 mA
17 W
II volgens EN 61140
IP 30 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw
Werking
Type 1B conform EN 60730-1
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +50 °C
Gebruik in woon- en opstelruimtes (normale omgevingsomstandigheden)
– Opslag en transport
−20 tot +85 °C
Door de installateur te voorziene aansluitingen
– 2 digitale ingangen DI1
Potentiaalvrije contacten, contactbelasen DI2
ting 24 V , 7 mA, voor de bewaking
van extra 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 voeding (leveringsomvang):

58
90

72

Nominale spanning
Nominale frequentie
Nominale stroom
Uitgangsspanning
Max. uitgangsstroom
Beschermingsklasse
Beschermingstype

100 tot 240 V~
50/60 Hz
0,8 tot 0,4 A
24 V
2A
II volgens EN 61140
IP 20 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw

Potentiaalscheiding primair/secundair
SELV conform EN 60950
Elektrische veiligheid
EN 60335
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
−20 tot +55 °C
Gebruik in woon- en opstelruimtes (normale omgevingsomstandigheden)
– Opslag en transport
−25 tot +85 °C

LON-verbindingskabel voor gegevensuitwisseling tussen de regelingen

5818432
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Toebehoren
uitbreidingsmodule EM301
– Draagrailmontage TS35 conform EN 50022,
35 x 15 en 35 x 7,5.
– 8 analoge ingangen:
– 0 − 10 V
– 4 − 20 mA
– Temperatuursensoren Viessmann NTC 10 kΩ,
NTC 20 kΩ, Ni500 of Pt500
– Impulsteller
– 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 50022, 35 x 15
en 35 x 7,5
Extra accupack voor UPS
– Draagrailmontage TS35 conform EN 50022,
35 x 15 en 35 x 7,5
– Zinvol bij 1 Vitocom 300, 1 uitbreidingsmodule en
bezetting van alle ingangen
– Vereist vanaf 1 Vitocom 300 en 2 uitbreidingsmodules
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-verbindingsstekkers 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 aansluitdozen RJ 45, CAT6
– Tweeaderige kabel, CAT5, afgeschermd
of
JY(St) Y 2 x 2 x 0,8

Vitotronic 300-K bij de Vitotronic 200-H
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Regelingen (vervolg)
Best.nr. 7143495

Kabellengte 7 m, stekkerklaar.

Verlengstuk van de verbindingskabel
■ Geïnstalleerde lengte 7 tot 14 m:
– 2 verbindingskabels (7,0 m lang)
Best.nr. 7143495
– 1 LON-koppeling RJ45
Best.nr. 7143496
■ Geïnstalleerde lengte 14 tot 900 m met verbindingsstekkers:

– 2 LON-verbindingsstekkers
Best.nr. 7199251
– 2-aderige kabel:
CAT5, geschermd
of
Massieve leiding AWG 26-22/0,13 mm2 tot 0,32 mm2,
Draad AWG 26-22/0,14 mm2 tot 0,36 mm2
7 4,5 mm - 8 mm
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, geschermd
of
Massieve leiding AWG 26-22/0,13 mm2 tot 0,32 mm2,
Draad AWG 26-22/0,14 mm2 tot 0,36 mm2
7 4,5 mm tot 8 mm
door de installateur te plaatsen
– 2 LON-aansluitdozen RJ45, CAT6
Best.nr. 7171784

Afsluitweerstand (2 stuks)

5

Best.nr. 7143497
Voor de afsluiting van de LON-BUS op de eerste en de laatste regeling.

Communicatiemodule LON
Elektronische printplaat voor de gegevensuitwisseling met
Vitotronic 200-H, Vitocom 200 en voor de aansluiting op hogergeschikte domoticasystemen.

■ Voor de montage in de Vitotronic 200
Best.nr. 7179113
■ Voor plaatsing in de Vitotronic 300-K
Best.nr. 7172174

Vitoconnect 100, type OPTO1
Best.nr. Z014493

5818432

■ Internetinterface voor het op afstand bedienen van een verwarmingsinstallatie met 1 warmtegenerator via WLAN met DSL-router
■ Compact toestel voor wandmontage
■ Voor installatiebediening met ViCare App en/of Vitoguide
Functies bij bediening met ViCare app
■ Opvragingen van de temperaturen van de aangesloten verwarmingscircuits
■ Intuïtief instellen van wenstemperaturen en tijdprogramma's voor
kamerverwarming en warmwaterbereiding
■ Eenvoudige overdracht van installatiegegevens bijv. foutmeldingen
via e-mail of telefonische contactopname met installatiebedrijf/
installateur
■ Melding van fouten aan de verwarmingsinstallatie via pushberichten

VITODENS 200-W

De ViCare App ondersteunt volgende eindapparaten:
■ Eindapparaten met Apple iOS-besturingsssyteem
■ Eindapparaten met Google Android-besturingssysteem
Aanwijzing
■ Compatibele versies zie App Store of Google Play
■ Meer informatie zie www.vicare.info en planningsaanwijzing ”Connectiviteit met WLAN en Vitoconnect”.
Functies bij bediening met Vitoguide
■ Monitoring van verwarmingsinstallaties na servicevrijgave door
installatiegebruiker
■ Toegang tot werkingsprogramma's, gewenste waarden en tijdsprogramma's
■ Opvragingen van installatie-informatie van alle bijgeschakelde verwarmingsinstallaties
■ Weergeven en doorsturen van storingsmeldingen met volle tekst
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Regelingen (vervolg)
Vitoguide ondersteunt volgende eindapparaten:
■ Eindapparaten met een displayafmeting vanaf 8 inch
Aanwijzing
Meer informatie zie www.vitoguide.info.
Leveringsomvang
■ WLAN-module voor verbinding met DSL-router, voor wandmontage
■ Verbindingskabel met Optolink/USB (WLAN-module/ketelcircuitregeling, 3 m lang)
■ Netaansluitkabel met stekkeradapter (1 m lang)
Voorwaarden op de plaats van aansluiting
■ Compatibele verwarmingsinstallaties met Vitoconnect 100,
type OPTO1

Technische gegevens
Voedingsspanning via
stekkervoeding
Nominale stroom
Opgenomen vermogen
Beschermingsklasse
Beschermingstype

230 V~/5 V

1A
5W
II
IP30 conform EN 60529, te waarborgen
door opbouw/inbouw
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
–5 tot +40 °C
Gebruik in woon- en opstelruimtes (normale omgevingsomstandigheden)
– Opslag en transport
–20 tot +60 °C
WLAN-frequentie
2,4 GHz

Aanwijzing
Ondersteunde regelingen zie www.viessmann.de/vitoconnect
■ Vóór inbedrijfstelling moeten de systeemvereisten voor de communicatie via lokale IP-netwerken/WLAN) worden gecontroleerd.
■ Internetaansluiting met dataflatrate (van tijd en volume onafhankelijk vast tarief)
Technische informatie

81
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Bijlage
6.1 Voorschriften / Richtlijnen
Voorschriften en richtlijnen
Wij, Viessmann Werke GmbH & Co. KG geven aan dat de condenserende HR-gasketels Vitodens volgens de momenteel geldende
richtlijnen/verordeningen, normen en technische regels gekeurd en
toegestaan zijn.
Voor de fabricage en de werking van de installatie dienen de bouwkundige regels van de techniek en de wettelijke bepalingen te worden gerespecteerd.
De montage, de aansluiting aan gas en rookgaszijde, de inbedrijfstelling, de elektrische aansluitingen het onderhoud en de instandhouding in het algemeen mogen enkel worden uitgevoerd door een
erkende vakfirma.
De installatie van een condenserende ketel moet bij de bevoegde
gasmaatschappij worden gemeld en goedgekeurd.
Afhankelijk van de plaatselijke voorschriften zijn vergunningen voor
de rookgasinstallatie en voor de aansluiting van de condenswaterafvoer op de openbare riolering vereist.
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Vóór aanvang van de montage moeten de bevoegde schoorsteenveger en het bevoegde waterschap geïnformeerd worden.
We raden aan om jaarlijks het onderhoud en indien nodig een reiniging te laten uitvoeren. Daarbij moet gecontroleerd worden of de
totale installatie correct functioneert. Opgetreden gebreken moeten
worden verholpen.
Condenserende ketels mogen enkel worden gebruikt in combinatie
met speciale, gekeurde en toegestane rookgasleidingen.
Ombouw voor andere dan de op het typeplaatje aangegeven landen
mag alleen door een erkend installatiebedrijf plaatsvinden dat gelijktijdig de toelating volgens het betreffende nationale recht aanvraagt.
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N
Neutralisering................................................................................... 72
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Niveau.............................................................................................. 79
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– Basistoestel...................................................................................77
– Functies........................................................................................ 77
– Opbouw.........................................................................................77
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– functies..........................................................................................77
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Open werking................................................................................... 49
Opstellingsvoorwaarden...................................................................49

D
Debieten min./max........................................................................... 76
Dimensionering van de installatie.................................................... 74
Dompelhuls 2-voudig........................................................... 31, 35, 39
Dompeltemperatuurregelaar............................................................ 93
Draadloze componenten
– Draadloze afstandsbediening....................................................... 88
– Draadloze basis............................................................................ 89
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E
Eerste opwarming............................................................................ 74
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EPB............................................................................................ 79, 81
Expansievat......................................................................................75
G
Gesloten werking............................................................................. 49
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Inclinatie........................................................................................... 79
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Schakelklok...................................................................................... 79
Stooklijnen........................................................................................79
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