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Cascade- en ketelcircuitregelingen voor bivalente verwarmingsinstallaties

Planningsaanwijzing

VITOTRONIC 300-K

Type MW3B

Weersafhankelijke casaderegeling
Voor de werking van bivalente verwarmingsinstallaties met
een verwarmingsketel met Vitotronic 100, type GC1C/GC4C
en een blokverwarmingscentrale Vitobloc 200 met uitbreidnig EA2

VITOTRONIC 100

Type GC1C

Voor weersafhankelijke werking van olie-/gasketels in combinatie met de Vitotronic 300-K, type MW3B met aanvoertemperatuurregeling

VITOTRONIC 100

Type GC4C

Voor weersafhankelijke werking van Vitocrossal 200, type
CM2 met 400 tot 620 kW en in combinatie met de
Vitotronic 300-K, type MW3B met aanvoertemperaturregeling
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Uitbreidingsmodule EA2
Voor de werking van een blokverwarmingscentrale
Vitobloc 200 in combinatie met de Vitotronic 300-K, type
MW3B
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Bivalente verwarmingsinstallatie
1.1 Systeemweergave
Systeem voor de weersafhankelijke regeling van de aanvoertemperatuur van de installatie in bivalente verwarmingsinstallaties met volgende bestanddelen:
■ Een blokverwarmingscentrale Vitobloc 200 met uitbreiding EA2
■ Een Viessmann verwarmingsketel met Vitotronic 100, type GC1C
of GC4C als pieklastketel
■ Weersafhankelijke cascaderegeling Vitotronic 300-K, type MW3B
■ 1 of 2 verwarmingscircuits met mengklep
■ Verwarmingswaterbuffer
■ Met of zonder warmwaterboiler

A

C
D
E
F
G
H
K

Verwarmingswaterbuffer
Uitbreiding EA2
Blokverwarmingscentrale Vitobloc 200
Viessmann verwarmingsketel
Vitotronic 100, type GC1C of GC4C
Warmwaterboiler
Driewegmengklep voor aanvoertemperatuur van de installatie

B

K

H

G F

ED

C

A Vitotronic 300-K, type MW3B
B Buitentemperatuursensor

1.2 Regelingen
Weersafhankelijke cascaderegeling
De bivalente verwarmingsinstallatie wordt door de weersafhankelijke
cascaderegeling Vitotronic 300-K, type MW3B gestuurd.
Functies van de Vitotronic 300-K, type MW3B:
■ Aan de warmtebehoefte aangepaste cascadering van de warmteopwekkers: Blokverwarmingscentrale Vitobloc 200 en Viessmann
verwarmingsketel als pieklastketel
■ Buffermanagement met 2 buffertemperatuursensoren

■ Aanvoertemperatuurregeling van de installatie via aanvoertemperatuursensor installatie (aan Vitotronic 300-K) en driewegmengklep
(aan Vitotronic 100)
■ Boilertemperatuurregeling of regeling van een boilerlaadsysteem
met geregelde driewegmengklep
Vitotronic 300-K, type MW3B kan ook in de schakelkast Vitocontrol
(toebehoren) ingebouwd worden.

Ketelcircuitregeling
Om de naleving van de ketelwatertemperatuur te waarborgen, moet
de Viessmann verwarmingsketel van een bivalente installatie met de
ketelcircuitregeling Vitotronic 100, type GC1C of GC4C uitgerust
zijn.
De ketelbeveiliging wordt gewaarborgd door volgende functies van
de Vitotronic 100:
■ Therm-Control (alleen Vitoplex 200 tot 560 kW, Vitoplex 300 en
Vitoradial 300-T)
■ Aansturing van een bijmengpomp (alleen GC1C)
■ Debietvermindering van de verwarmingscircuits

De Vitotronic 100, type GC1C of GC4C moet afzonderlijk besteld
worden. De Viessmann verwarmingsketel wordt zonder regeling
besteld. Zie pagina met ”individuele componenten” op het prijsblad
van de verwarmingsketel.
Voor de communicatie met de Vitotronic 300-K, type MW3B moet de
communicatiemodule LON (zie prijslijst) in de Vitotronic 100, type
GC1C of GC4C ingebouwd worden.

Regeling blokverwarmingscentrale
De blokverwarmingscentrale Vitobloc 200 moet voor de koppeling
aan de Vitotronic 300-K, type MW3B met de uitbreiding EA2 uitgerust worden.
5680 434 B/fl
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Vitotronic 300-K, type MW3B
2.1 Productbeschrijving
Voordelen
Weersafhankelijke cascaderegeling voor bivalente verwarmingsinstallaties:
■ Aan de warmtebehoefte aangepaste cascadering van de warmtegeneratoren: Blokverwarmingscentrale Vitobloc 200 en Viessmann
verwarmingsketel als pieklastketel
■ Geïntegreerd buffermanagement
■ Boilertemperatuurregeling
■ Schakelklok met dag- en weekprogramma
■ Afzonderlijk instelbare tijdprogramma's voor verwarmen en warmwaterbereiding

■ Stooklijn en gewenste temperatuurwaarden instelbaar
■ Alle instellingen voor de verwarmingsinstallatie kunnen centraal
aan de Vitotronic 300-K uitgevoerd worden.
■ Communicatie via LON (communicatiemodule-LON bij
Vitotronic 300-K ingebouwd, bij Vitotronic 100 toebehoren)
■ Geïntegreerd diagnosesysteem en verdere functies
■ De Vitotronic 300-K wordt met een console aan de wand of aan de
zijkant van een verwarmingsketel gemonteerd.
De Vitotronic 300-K kan ook in de schakelkast Vitocontrol (toebehoren) ingebouwd worden.

Leveringstoestand
■ Regeling met ingebouwde bedieningseenheid
■ Communicatiemodule LON
■ 2 afsluitweerstanden voor LON
■ Buitentemperatuursensor
■ Aanvoertemperatuursensor
■ Boilertemperatuursensor
■ Console
■ Zak met technische documentatie

■ Voor verwarmingsinstallatie met warmwaterboiler:
– Circulatiepomp met terugslagklep voor de boilertemperatuurregeling
of
– Boilerlaadsysteem Vitotrans 222 met menggroep
■ Voor verwarmingsinstallatie met verwarmingscircuit en mengklep:
Uitbreidingsset mengklep voor elk verwarmingscircuit met mengklep

5680 434 B/fl

Apart te bestellen:
■ LON-verbindingskabel
■ 2 buffertemperatuursensoren
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Vitotronic 300-K, type MW3B (vervolg)
2.2 Technische gegevens
Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale frequentie
Nominale stroom
Opgenomen vermogen
Beschermingsklasse
Beschermingstype
Werkwijze
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking

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

– Opslag en transport
Nominale belastbaarheid van de relaisuitgangen
CV-pomp
sÖ
of
Primaire pomp boilerlaadsysteem
Circulatiepomp voor de boileropwarming
sA
Tapwatercirculatiepomp
sK
Bufferontlaadpomp
sL
Groepsalarmmelding
gÖ
Mengklepmotor uitbreidingsset mengklep
gS
of
Motor 3-wegmengklep voor het boilerlaadsysteem
Totaal

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

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

Afmetingen
584

172

A
297

A

B

B
108

A Vitotronic 300-K
B Console

Opbouw
De regeling bestaat uit een basistoestel, elektronische modules en
een bedieningseenheid.
Basistoestel:
■ Netschakelaar
■ Testschakelaar voor schoorsteenvegers
■ Optolink laptop-interface
■ Zekering
■ Bedrijfs- en storingsindicator
■ Stekkeraansluitruimte:
– Aansluiting van externe apparaten via systeemstekker
– Aansluiting van draaistroomverbruikers via extra vermogensrelais

Bedieningseenheid
■ Eenvoudige bediening:
– Grafisch display en weergave in volle tekst
– Grote letters en contrastrijke zwart-witweergave
– Relevante helpteksten
■ Bedieningstoetsen:
– Navigatie
– Bevestiging
– Hulp en extra informatie
– Uitgebreid menu

5680 434 B/fl
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230 V~
50 Hz
6 A~
10 W
I
IP 20 D conform EN 60529 , te waarborgen door opbouw/
inbouw
Type 1B conform EN 60 730-1
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Vitotronic 300-K, type MW3B (vervolg)
■ Instellingen:
– Gewenste kamertemperatuurwaarden
– Tapwatertemperatuur
– Werkingsprogramma
– Tijdprogramma's voor kamerverwarming, tapwaterverwarming
en circulatiepomp
– Spaarwerking
– Partywerking
– Vakantieprogramma
– Stooklijnen
– Coderingen
– Actorentests
■ Weergaven:
– Gemeenschappelijke installatieaanvoertemperatuur
– Temperaturen verwarmingswaterbuffer
– Tapwatertemperatuur
– Werkingsgegevens
– Diagnosegegevens
– Storingsmeldingen
■ Beschikbare talen:
– Bulgaars
– Deens
– Duits
– Engels
– Ests
– Fins
– Frans
– Italiaans
– Kroatisch
– Lets
– Litouws
– Nederlands
– Pools
– Roemeens
– Russisch
– Zweeds
– Sloweens
– Spaans
– Tsjechisch
– Turks
– Hongaars

2
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Functies
■ Elektronische begrenzing van de minimum aanvoertemperatuur en
de max. aanvoertemperatuur voor de verwarmingscircuits met
mengklep
■ CV-pompuitschakeling naar behoefte
■ Buffermanagement
■ Instelling van een variabele stookgrens
■ Pompblokkeerbeveiliging
■ Geïntegreerd diagnosesysteem
■ Adaptieve boilertemperatuurregeling met voorrangsschakeling
(CV-pomp ”uit”, mengklep ”dicht”)
■ Bijkomende functie voor de tapwateropwarming (kortstondig
opwarmen naar een hogere temperatuur)
■ Buffertemperatuurregeling met geoptimaliseerde be- en ontlading
Voor de aansturing van de bufferontlaadpomp worden 2 buffertemperatuursensoren aan de Vitotronic 300-K aangesloten.
■ Aanvoertemperatuurregeling van de installatie via aanvoertemperatuursensor installatie (aan Vitotronic 300-K) en driewegmengklep
(aan Vitotronic 100)
■ Regeling van de tapwateropwarming met zonne-energie en verwarmingsondersteuning
Grafische weergave van de zonne-energieopbrengst in combinatie
met zonneregelingsmodule, type SM1
■ Regeling van een boilerlaadsysteem met menggroep
■ Externe storingsmeldingsinrichting aansluitbaar
■ Programma estrikdroging voor de verwarmingscircuits met mengklep

VITOTRONIC

■ Functies via externe contacten:
– Externe omschakeling werkingsprogramma/externe mengklep ”open”
– Extern blokkeren/extern Mengklep ”dicht”
– Externe vraag met gewenste minimumaanvoertemperatuur
■ Bijkomende functies via uitbreiding EA1 (toebehoren):
– externe vraag door instelling van een gewenste aanvoertemperatuur via 0 tot 10 V-ingang
– Aansturing van een toevoerpomp naar een substation
of
Signaal voor de reductie van het toerental van de CV-pompen
via potentiaalvrije uitgang (gereduceerde werking)
– 3 digitale ingangen voor de volgende functies:
– Storingsmeldingsingang
– Externe omschakeling van het werkingsprogramma, gescheiden voor elk verwarmingscircuit
– Extern blokkeren met storingsmeldingsingang
– Kortstondige werking van de tapwatercirculatiepomp
Er wordt voldaan aan de vereisten van EN 12831 voor de berekening van de stooklast. Voor vermindering van het opwarmvermogen
wordt bij lage buitentemperaturen de gereduceerde kamertemperatuur verhoogd. Om de opwarmtijd na een verlagingperiode te verminderen, wordt gedurende een bepaalde tijd de aanvoertemperatuur verhoogd.
Volgens de verordening voor energiebesparing moet de temperatuurregeling plaatsvinden per kamer, bijv. door thermostaatkleppen.

VIESMANN
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Vitotronic 300-K, type MW3B (vervolg)

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

inclinatie
110

2,0

Schakelklok
Digitale schakelklok (in de bedieningseenheid geïntegreerd)
■ Dag- en weekprogramma, jaarkalender
■ 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. vier tijdsfasen
per dag
Kortste schakelinterval: 10 min.
Werkingsreserve: 14 dagen

2,2

Functies in het buffermanagement:
■ Inschakeloptimalisering:
Als in het bovenste gedeelte van de verwarmingswaterbuffer een
gedefinieerde temperatuur bereikt is, wordt de bufferontlaadpomp
ingeschakeld.
■ Bufferlaadoptimalisering:
De verwarmingswaterbuffer kan door de blokverwarmingscentrale
minimaal of maximaal verwarmd worden. Bij maximale verwarming
komt de onderste buffertemperatuur ofwel met de maximale
gewenste retourtemperatuur van de blokverwarmingscentrale of
met de gewenste aanvoertemperatuur van de installatie overeen.

1,8

100

1,6

90

1,4

80

1,2

70

1,0

60

0,8

50

0,6

40

0,4

30

0,2

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

Vorstbeschermingsfunctie
■ Als de buitentemperatuur ca. +1 °C onderschrijdt, dan worden de
CV-pompen ingeschakeld en de aanvoertemperatuur van het verwarmingscircuit wordt op min. 10 °C geregeld.
■ Als de buitentemperatuur ca. +3 °C overschrijdt, worden de CVpompen uitgeschakeld.

Technische gegevens van de temperatuursensoren uit de leveringsomvang

42

66
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Wordt met een spanband bevestigd.
Technische gegevens
Leidinglengte
Beschermingstype

Sensortype
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
– Opslag en transport

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

VITOTRONIC
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Klemtemperatuursensor
Voor de registratie van de temperatuur aan een buis.

60

2

Stooklijnen (inclinatie en niveau)
De aanvoertemperatuur van de installatie en de aanvoertemperatuur
van de verwarmingscircuits met mengklep worden door de Vitotronic
weersafhankelijk geregeld. Daarbij wordt de aanvoertemperatuur
van de installatie automatisch 0 tot 40 K (toestand bij levering 8 K)
hoger geregeld dan de hoogste actueel benodigde gewenste aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits met mengklep.
Welke aanvoertemperatuur benodigd is om een bepaalde kamertemperatuur te bereiken, is afhankelijk van de verwarmingsinstallatie
en de isolatie van het te verwarmen gebouw.
Met de instelling van de stooklijnen worden de aanvoertemperatuur
van de installatie en de aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits met mengklep aan deze omstandigheden aangepast.
Door de temperatuurregelaar (alleen type GC1C) en de elektronische maximumbegrenzing van de ketelwatertemperatuur wordt de
aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits met mengklep naar
boven begrensd.

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

Buffermanagement
Met het buffermanagement wordt vastgelegd onder welke voorwaarden de bufferontlaadpomp en de blokverwarmingscentrale in- en uitgeschakeld worden.

Zomerwerking (”alleen warm water”)
Alleen als de warmwaterboiler opgewarmd moet worden, worden de
warmtegeneratoren ingeschakeld (boilertemperatuurregeling).
De onderste keteltemperatuur wordt behouden (ketelbeveiliging).

Ketelwater- resp.
aanvoertemperatuur in °C

Cascaderegeling
De regeling van de installatieaanvoertemperatuur gebeurt door het
in- en uitschakelen van de warmtegeneratoren en van de regeling
van de driewegmengklep.
Eerst wordt de blokverwarmingscentrale ingeschakeld en daarna de
pieklastketel. De uitschakelvolgorde is omgekeerd.

Vitotronic 300-K, type MW3B (vervolg)
Boilertemperatuursensor

80

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

2

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

41

66

Technische gegevens
Beschermingstype

Buitentemperatuursensor
Sensortype
Toegestane omgevingstemperatuur bij werking,
opslag en transport

−40 tot +70 °C

5680 434 B/fl

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

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

VITOTRONIC
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Vitotronic 100
3.1 Productbeschrijving
Vitotronic 100, type GC1C
Ketelcircuitregeling voor weersafhankelijke werking in combinatie
met Vitotronic 300-K, type MW3B
■ Voor Viessmann verwarmingsketels van een bivalente verwarmingsinstallatie
■ Voor tweetraps- of modulerende brander

■ Met geïntegreerd diagnosesysteem en andere functies
■ Communicerend via LON
■ Meet aanvoertemperatuurregeling van de installatie via een driewegmengklep

Vitotronic 100, type GC4C
Ketelcircuitregeling voor weersafhankelijke werking in combinatie
met Vitotronic 300-K, type MW3B
■ Voor Vitocrossal 200, type CM2, 400 tot 620 kW in een bivalente
verwarmingsinstallatie
■ Voor modulerende brander

■ Met geïntegreerd diagnosesysteem en andere functies
■ Communicerend via LON
■ Meet aanvoertemperatuurregeling van de installatie via een driewegmengklep

Leveringstoestand
■ Regeling met ingebouwde bedieningseenheid
■ Keteltemperatuursensor (alleen type GC1C)

Apart te bestellen:
■ Communicatiemodule LON
■ LON-verbindingskabel

5680 434 B/fl
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Vitotronic 100 (vervolg)
3.2 Technische gegevens
Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale frequentie
Nominale stroom
Opgenomen vermogen
Beschermingsklasse
Beschermingstype

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

Werkwijze
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking

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

– Opslag en transport
Nominale belastbaarheid van de relaisuitgangen
Stek- Componenten
ker
– Circulatiepomp rookgas-/waterwarmtewisselaar
sÖ
of
– Schakeluitgang voor de debietreductie van de verwarmingscircuits
Brander 1e trap
fA
Bijmengpomp
sL
Groepsalarmmelding
gÖ
Driewegmengklep voor de aanvoertemperatuurregeling van de ingS
stallatie
– Brander 2e trap
lÖ
of
– Brander modulerend
Totaal

Nom. belastbaarheid

4(2) A, 230 V~
6(3) A, 230 V~
4(2) A, 230 V~
4(2) A, 230 V~
0,2 (0,1) A, 230 V~

Vitotronic 100, type
GC1C
GC4C
X
X
X
X
X
X

3

X
X
X

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

X
X

Afmetingen
586

230

160

5680 434 B/fl
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Vitotronic 100 (vervolg)

Aanvoertemperatuur in °C

Schakelpunten

DE
B

Laagste ketelwatertemperatuur (zie werkingsomstandigheden)
Inschakelpunten brander
Uitschakelpunten brander
Ingestelde stooklijn
Ingestelde maximale ketelwatertemperatuur

G

-10

-15

-20

A Instelmogelijkheden van de veiligheidstemperatuurbegrenzer
van de ketelcircuitregeling (toestand bij levering 110 ºC)
B Instelmogelijkheden van de temperatuurregelaar van de ketelcircuitregeling (toestand bij levering 95 ºC)

Opbouw
De regeling bestaat uit een basistoestel, elektronische modules en
een bedieningseenheid.
Basisapparaat:
■ Netschakelaar
■ TÜV-toets (alleen GC1C)
■ Testschakelaar voor schoorsteenvegers
■ Optolink laptop-interface
■ Temperatuurregelaar (alleen GC1C)
TR 1168
of
TR 1107
■ Veiligheidstemperatuurbegrenzer (alleen GC1C)
STB 1169
of
STB 115408
■ Zekeringen
■ Bedrijfs- en storingsindicator
■ Stekkeraansluitruimte:
– Aansluiting van externe apparaten via systeemstekker
– Aansluiting van draaistroomverbruikers via extra vermogensrelais

Bedieningseenheid
■ Eenvoudige bediening door display met groot lettertype en contrastrijke weergave
■ Menubediening met pictogrammen
■ Bedieningstoetsen:
– Navigatie
– Bevestiging
– Instellingen/menu
■ Instellingen:
– Ketelwatertemperatuur
– Coderingen
– Actorentests
– Testwerking
■ Weergaven:
– Ketelwatertemperatuur
– Werkingsgegevens
– Diagnosegegevens
– Onderhouds- en storingsmeldingen

Functies
■ Regeling van de ketelwatertemperatuur op de gewenste waarde
■ Aanvoertemperatuurregeling van de installatie via aanvoertemperatuursensor installatie (aan Vitotronic 300-K) en driewegmengklep
(aan Vitotronic 100)
■ Elektronische maximumbegrenzing van de ketelwatertemperatuur
■ Pompblokkeerbeveiliging
■ Geïntegreerd diagnosesysteem
■ Rookgastemperatuurbewaking in combinatie met rookgastemperatuursensor
■ Onderhoudsindicator
■ Aansluiting externe storingsmeldinrichting mogelijk
■ Met ketelbeveiligingsfunctie afhankelijk van de ketel-/installatie-uitvoering (alleen GC1C):
– Startschakeling Therm-control
– Debietreductie van de nageschakelde verwarmingscircuits
– regeling van een bijmengpomp

12
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Bivalente verwarmingsinstallaties met cascaderegeling
Vitotronic 300-K:
■ Functies via externe contacten:
– Extern blokkeren
– Extern omschakelen van getrapte/modulerende brander (alleen
GC1C)
■ Extra functies via uitbreiding AM1 (toebehoren, alleen GC1C):
– Aansturing van maximaal twee circulatiepompen als de uitgang sÖ aan de regeling reeds in gebruik is:
- circulatiepomp voor rookgas/water-warmtewisselaar
- circulatiepomp voor neutraliseringsinrichting
5680 434 B/fl

3

110
A
100
90
80
75
70
60
F
50
40
30
C
20
10
+20 +15 +10 +5
0
-5
Buitentemperatuur in °C

C
D
E
F
G

VITOTRONIC

Vitotronic 100 (vervolg)
Regelkarakteristiek
■ P-gedrag met tweepuntsuitgang bij werking met getrapte brander
of
PI-gedrag met driepuntsuitgang bij modulerende brander
■ Temperatuurregelaar (alleen GC1C) voor de begrenzing van de
ketelwatertemperatuur:
95 °C, om te zetten op 100, 110 °C
■ Instelling van de veiligheidstemperatuurbegrenzer (alleen GC1C):
110 °C, omstelbaar op 100 °C
■ Maximumbegrenzing van de ketelwatertemperatuur:
20 tot max. 127 °C (onderste schakelpunt afhankelijk van de verwarmingsketel/ketelcodeerstekker)

Codeerstekker
Voor de aanpassing aan de verwarmingsketel (leveringsomvang verwarmingsketel).
Instellen van de werkingsprogramma's
Bij alle werkingsprogramma's is de bescherming tegen vorst van de
verwarmingsketel actief.
De volgende werkingsprogramma's kunnen worden ingesteld:
■ Verwarmen
■ Uitschakelwerking

Vitotronic 100, type GC1C: Technische gegevens van de temperatuursensoren uit de leveringsomvang
Keteltemperatuursensor

Technische gegevens
Kabellengte
Beschermingstype

Sensortype

0 tot +130°C
−20 tot +70 °C

5680 434 B/fl

Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
– Opslag en transport

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

VITOTRONIC

VIESMANN
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3

Uitbreiding EA2
4.1 Productbeschrijving
Voordelen
Uitbreiding voor blokverwarmingscentrale Vitobloc 200 in bivalente
verwarmingsinstallaties:
■ Contact voor vrijgave van een warmtegenerator
■ Contact voor vrijgave van de warmtegeneratorpomp

■ Ingang voor een temperatuursensor voor de registratie van de
aanvoertemperatuur van de warmtegenerator
■ Storingsmeldingsingang voor warmtegenerator
■ Communicerend via LON

Leveringstoestand
■ LON-verbindingskabel

5680 434 B/fl

4

14
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VITOTRONIC

Uitbreiding EA2 (vervolg)
4.2 Technische gegevens
Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale frequentie
Nominale stroom
Beschermingsklasse
Beschermingstype
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
– Opslag en transport
Nominale belasting van de relaisuitgangen
– hH Vrijgave warmtegenerator
– hJ Ingang storing

230 V~
50 Hz
2A
1
IP 20 conform EN 60529 te waarborgen door opbouw/inbouw
0 tot +40 °C gebruik in woon- en stookruimtes (normale omgevingsomstandigheden)
–20 tot +60 °C
1(0,5) A
230 V

231

Afmetingen

24

0

4

64

Functies

5680 434 B/fl

Via de in- en uitgangen kunnen de volgende functies worden gerealiseerd:
■ 1 schakeluitgang (potentiaalvrije wissel)) ― vrijgave warmtegenerator
■ 1 storingsmeldingsingang― signaal storing van een warmtegenerator (230 V~)

VITOTRONIC
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Toebehoren
5.1 Toebehoren overzicht
Toebehoren

Afstandsbedieningen, zie vanaf pagina 16
Vitotrol 200-A
Z008341
Vitotrol 300-A
Z008342
Afstandsbedieningen radio, zie vanaf pagina 18
Vitotrol 200-RF
Z011219
Vitotrol 300-RF met tafelstaander
Z011410
Vitotrol 300-RF met wandhouder
Z011412
Toebehoren draadloos, zie vanaf pagina 21
Draadloze basis
Z011413
Draadloze buitentemperatuursensor
7455213
Draadloze repeater
7456538
Sensoren, zie vanaf pagina 22
Kamertemperatuursensor
7438537
Klemtemperatuursensor
7426463
Dompeltemperatuursensor
7438702
Dompelhuls
– G ½ x 100 mm
7816035
– G ½ x 150 mm
7817326
Rookgastemperatuursensor
7452531
Uitbreiding voor verwarmingscircuitregeling, zie vanaf pagina 24
Uitbreidingsset mengklep
7441998
Mengklepmotor
Dompeltemperatuurregelaar
7151728
Klemtemperatuurregelaar
7151729
Diversen, zie vanaf pagina
Draadloze tijdmodule
7450563
Stekkeradapter voor externe veiligheidsinrichtingen
7164404
Hulprelais
7814681
7408790
Contrastekker fA en lÖ
Montageset schakelkastmontage
7452236
Functie-uitbreidingen, zie vanaf pagina 26
Uitbreiding EA1
7452091
Communicatietechniek, zie vanaf pagina 27
Vitocom 300, type LAN3
Z011555
Communicatiemodule LON
7172173
LON-verbindingskabel voor gegevensuitwisseling van de
7143495
regelingen
LON-koppeling, RJ 45
7143496
LON-verbindingsstekker, RJ 45
7199251
LON-aansluitdoos, RJ 45
7171784

Vitotronic 300 Vitotronic 100
MW3B
GC1C
GC4C

Uitbreiding
EA2

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
Zie Viessmann prijslijst, hoofdstuk 18
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

Aanwijzing
In de volgende beschrijvingen van het regelingstoebehoren worden
alle functies en aansluitingen van het betreffende regelingstoebehoren opgesomd. Mogelijke functies afhankelijk van de warmtegenerator zie ”Functiebeschrijving”.

5.2 Afstandsbedieningen
Aanwijzing bij Vitotrol 200-A en 300-A
Voor elk verwarmingscircuit van een verwarmingsinstallatie kan een
Vitotrol 200-A of een Vitotrol 300-A ingezet worden.
De Vitotrol 200-A kan een verwarmingscircuit bedienen, de Vitotrol
300-A tot 3 verwarmingscircuits.
Max. 3 afstandsbedieningen kunnen op de regeling worden aangesloten.

Aanwijzing
Kabelgebonden afstandsbedieningen zijn niet te combineren met de
draadloze basis.

Vitotrol 200-A
Best.nr. Z008 341
KM-BUS-deelnemer

16
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5

Best.nr.

■ Indicaties:

VITOTRONIC

– Kamertemperatuur
– Buitentemperatuur
– Werkingstoestand
■ Instellingen:
– Gewenste kamertemperatuur voor normale werking (normale
kamertemperatuur)

20
,5

Toebehoren (vervolg)

– 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.)
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

14

8

97

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

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.

5

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.
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

5680 434 B/fl

Best.nr. Z008 342
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)

VITOTRONIC

VIESMANN
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Toebehoren (vervolg)

15
5

97

20

,5

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

5.3 Afstandsbediening draadloos
Aanwijzing bij Vitotrol 200-RF en Vitotrol 300-RF
Draadloze afstandsbedieningen met geïntegreerde draadloze zender voor bedrijf met de draadloze basis.
Voor elk verwarmingscircuit van een verwarmingsinstallatie kan een
Vitotrol 200-RF of een Vitotrol 300-RF ingezet worden.
De Vitotrol 200-RF kan een verwarmingscircuit bedienen, de
Vitotrol 300-RF drie verwarmingscircuits.

Max. 3 draadloze afstandsbedieningen kunnen op de regeling worden aangesloten.
Aanwijzing
De draadloze afstandsbedieningen zijn niet met kabelgebonden
afstandsbedieningen combineerbaar.

Vitotrol 200-RF

14

8

97

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

Aanwijzing
Planningsaanwijzing ”Draadloos toebehoren” in acht nemen.

20
,5

– 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.)

18
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Technische gegevens
Spanningsvoeding
Zendfrequentie
Zendreikwijdte

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

VITOTRONIC

5680 434 B/fl

5

Best.nr. Z011 219
Draadloze deelnemer
■ Weergaven:
– Kamertemperatuur
– Buitentemperatuur
– Bedrijfsstatus
– Ontvangstkwaliteit van het signaal
■ Instellingen:
– gewenste kamertemperatuur voor normale werking (normale
kamertemperatuur)

Toebehoren (vervolg)

Best.nr. Z011 410
Draadloze deelnemer
■ Indicaties:
– Kamertemperatuur
– Buitentemperatuur
– Werkingstoestand
– Grafische weergave van de zonne-energieopbrengst in combinatie met zonneregelingsmodule, type SM1.
– Ontvangstkwaliteit van het signaal
■ 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 de toetsen activeerbaar
■ Geïntegreerde kamertemperatuursensor
Aanwijzing
Planningsaanwijzing ”Draadloos toebehoren” in acht nemen.

14
0
50

Tafelstaander
Technische gegevens
Voedingsspanning via
stekkervoeding
Opgenomen vermogen
Radiofrequentie
Zendreikwijdte

230 V~/5 V−

2,4 W
868 MHz
Zie planningsaanwijzing ”Draadloos toebehoren”
Beschermingsklasse
II
Beschermingsgraad
IP 30 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
– Opslag en transport
−25 tot +60°C
Instelbereik van de gewenste kamertemperatuur 3 tot 37 °C

105

Leveringsomvang:
■ Vitotrol 300-RF
■ Tafelstaander
■ Stekkeradapter
■ 2 NiMH-accu's voor bediening buiten de tafelstaander

90

Vitotrol 300-RF met tafelstaander

5

14
3
22

5680 434 B/fl

Vitotrol 300-RF

VITOTRONIC
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Toebehoren (vervolg)

Bestelnr. Z0011 412
Draadloze deelnemer
■ Indicaties:
– Kamertemperatuur
– Buitentemperatuur
– Werkingstoestand
– Grafische weergave van de zonne-energieopbrengst in combinatie met zonneregelingsmodule, type SM1.
– Ontvangstkwaliteit van het signaal
■ 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)
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.

90
23

Wandhouder
Technische gegevens
Voedingsspanning via
voeding voor inbouw in
een schakelaardoos
Opgenomen vermogen
Radiofrequentie
Zendreikwijdte

230 V~/4 V

2,4 W
868 MHz
Zie planningsaanwijzing ”Draadloos toebehoren”
Beschermingsklasse
II
Beschermingsgraad
IP 30 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
– Opslag en transport
−25 tot +60°C
Instelbereik van de gewenste kamertemperatuur 3 tot 37 °C

Aanwijzing
Planningsaanwijzing ”Draadloos toebehoren” in acht nemen.
Leveringsomvang:
■ Vitotrol 300-RF
■ Wandhouder
■ Voedingseenheid voor inbouw in een schakelaardoos
■ 2 NiMH-accu's voor bediening buiten de wandhouder

105

14

3
22

Vitotrol 300-RF
5680 434 B/fl
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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.)

90

Vitotrol 300-RF met wandhouder

20

VIESMANN

VITOTRONIC

Toebehoren (vervolg)
5.4 Toebehoren draadloos
Draadloze basis
Bestelnr. Z0011 413
KM-BUS-deelnemer
Voor de communicatie tussen de Vitotronic-regeling en de volgende
draadloze componenten:
■ Draadloze afstandsbediening Vitotrol 200-RF
■ Draadloze afstandsbediening Vitotrol 300-RF
■ Draadloze buitentemperatuursensor
■ Vitocomfort 200 Centrale
Voor max. 3 draadloze afstandsbedieningen of 3 Vitocomfort 200
centrales. Niet in combinatie met een draadgebonden afstandsbediening.

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

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

111

0
16

5
34

Draadloze buitentemperatuursensor
Best.nr. 7455 213
Draadloze deelnemer
Draadloze op lichtbuitentemperatuursensor met geïntegreerde
draadloze zender voor het gebruik met de draadloze basis en de
Vitotronic-regeling

Beschermingstype
Toegestane omgevingstemperatuur bij werking,
opslag en transport

Via PV-cellen en energiereservoir
868 MHz
Zie planningsaanwijzing ”Draadloos toebehoren”
IP 43 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw

−40 tot +60 °C

80

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
Stroomvoorziening
Radiofrequentie
Zendreikwijdte

66

5680 434 B/fl

41
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Toebehoren (vervolg)
Draadloze repeater
Best.nr. 7456 538
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.

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

32

93

5.5 Sensoren
Kamertemperatuursensor
0

□8

20

Best.nr. 7438 537
Afzonderlijke kamertemperatuursensor als uitbreiding voor de
Vitotrol 300-A te gebruiken als de Vitotrol 300-A niet in de hoofdwoonruimte of niet op een geschikte positie voor de registratie resp.
de instelling van de temperatuur kan worden aangebracht.
Montage in de hoofdwoonruimte op een binnenwand tegenover de
radiatoren. Niet in kasten, nissen, naast deuren of in de buurt van
warmtebronnen aanbrengen, bijv. direct zonlicht, schouw, televisietoestel enz.
De kamertemperatuursensor wordt op de Vitotrol 300-A aangesloten.
Aansluiting:
■ 2-aderige kabel met een kabeldoorsnede van 1,5 mm2 koper
■ Kabellengte vanaf afstandsbediening max. 30 m
■ Kabel mag niet samen met 230/400-V-kabels worden gelegd

Technische gegevens
Beschermingsklasse
Beschermingstype

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

Klemtemperatuursensor
Bestelnr. 7426 463
Voor de registratie van de temperatuur aan een buis

5680 434 B/fl
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60

42

66

Technische gegevens
Kabellengte
Beschermingstype

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

Wordt met een spanband bevestigd.

Dompeltemperatuursensor
Best.nr. 7438 702
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

Dompelhuls
■ Voor boilertemperatuursensor, bij Viessmann warmwaterboilers in
de leveringsomvang
■ Met vastzetklem

Best.nr.
7816 035
7817 326

Maten
G ½ x 100 mm
G ½ x 150 mm

Rookgastemperatuursensor
Technische gegevens
Leidinglengte
Beschermingstype

Sensortype
Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
– Opslag en transport

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

5680 434 B/fl

Best.nr. 7452 531
Voor rookgastemperatuuropvraging, rookgastemperatuurbewaking
en onderhoudsindicatie bij het overschrijden van een instelbare temperatuur.
Met schroefdraadconus.
Aanbrengen aan de rookgasbuis. De afstand moet ca. 1,5 maal de
rookgasbuisdiameter vanaf de achterkant van de ketel in de richting
van de schoorsteen bedragen.
■ HR-ketel met Viessmann coaxiaal systeem:
De coaxiale buis met opname voor de rookgastemperatuursensor
moet worden besteld.
■ Condenserende HR-ketel met plaatselijke rookgasleiding:
De voor de montage in de rookgasleiding vereiste opening moet
door de installateur gepland en gecontroleerd zijn. De rookgastemperatuursensor moet in een dompelhuls van roestvast staal (door
de installateur te plaatsen) gemonteerd worden.

VITOTRONIC
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Toebehoren (vervolg)
5.6 Uitbreiding voor verwarmingscircuitregeling
Uitbreidingsset mengklep
Bestelnr. 7441 998

Aanvoertemperatuursensor (klemsensor)
42

60

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

66

Mengklepmotor
Wordt met een spanband bevestigd.

0

90

18

130

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

Dompeltemperatuurregelaar
Best.nr. 7151 728
Als thermostaat maximumtemperatuurbegrenzing voor vloerverwarming te gebruiken.
De thermostaat wordt in de verwarmingsaanvoer ingebouwd en
schakelt de CV-pomp bij een te hoge aanvoertemperatuur uit.
0
13

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

95

72

Technische gegevens
Kabellengte
Instelbereik
Schakelverschil
Schakelvermogen
Instelschaal
Dompelhuls van roestvast
staal
DIN Reg.-Nr.

5680 434 B/fl

200

5

Technische gegevens mengklepmotor
Nominale spanning
230 V~
Nominale frequentie
50 Hz
Opgenomen vermogen
4W
Beschermingsklasse
II
Beschermingstype
IP 42 conform EN 60529 te waarborgen
door opbouw/inbouw
Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
– Opslag en transport
−20 tot +65 °C
Draaimoment
3 Nm
Looptijd voor 90° ∢
120 s
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Toebehoren (vervolg)
Klemtemperatuurregelaar
Best.nr. 7151 729
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.

5.7 Overige

Best.-nr. 7450 563
Voor ontvangst van de tijdsignaalzender DCF 77 (locatie: Mainflingen bij Frankfurt/Main).
Tijd en datum worden precies afgesteld op het kloksignaal.
Aanbrengen op een buitenwand, in de richting van de zender. De
ontvangstkwaliteit kan door metaalhoudend bouwmateriaal, bijv.
gewapend beton, aangrenzende gebouwen en elektromagnetische
storingsbronnen, bijv. hoogspannings- en bovenleidingen worden
beïnvloed.
Aansluiting:
■ 2-aderige kabel, kabellengte maximaal 35 m bij een kabeldoorsnede van 1,5 mm2, koper
■ Kabel mag niet samen met 230/400V-kabels worden gelegd

80

Radioklokontvanger

5
41

66

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

0
84

26

7

21

Er kunnen tot max. 4 extra veiligheidsinrichtingen aangesloten worden.
■ Laagwaterniveaubeveiliging
■ Minimumdrukbegrenzer
■ Maximumdrukbegrenzer
■ Extra veiligheidstemperatuurbegrenzer

5680 434 B/fl

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

IP 20D volgens EN 60529
te waarborgen door opbouw/inbouw

Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
– Opslag en transport

0 tot +40 °C
−20 tot +65 °C

Hulprelais
Technische gegevens
Spoelspanning
Nominale stroom (Ith)

230 V/50 Hz
AC1 16 A
AC3 9 A

180

Bestelnr. 7814 681
■ Schakelrelais in minibehuizing
■ Met 4 verbreekcontacten en 4 maakcontacten
■ Met serieklemmen voor aardleiding

14
5

95

Contrastekker fA en lÖ
Best.nr. 7408 790
Nodig bij een door de installateur te plaatsen brander zonder contrastekkers.

Montageset schakelkastmontage
Best.-nr. 7452 236
Voor de inbouw van het bedieningsgedeelte van de regeling in de
frontdeur van de schakelkast, als de regeling in een schakelkast
moet worden ingebouwd.
Voor de inbouw in de frontdeur van de schakelkast moet een uitsnede met de afmetingen 305 x129 mm aanwezig zijn.

Onderdelen:
■ inbouwframe
■ Blinde afdekking voor gebruik in de regeling
■ Verbindingskabel (5,0 m lang)
■ Hoekstekker voor verbindingskabel

40

31
8

139

35

5.8 Functie-uitbreiding
5680 434 B/fl

5

Uitbreiding EA1
Best.nr. 7452 091
Functie-uitbreiding in de behuizing voor wandmontage.
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Toebehoren (vervolg)
Via de in- en uitgangen kunnen tot 5 functies gerealiseerd worden:
1 schakeluitgang (potentiaalvrij wisselcontact)
■ Aansturing toevoerpomp naar een substation
■ signaleren van de gereduceerde werking voor een verwarmingscircuit
1 analoge ingang (0 tot 10 V)
■ Instelling van de gewenste aanvoertemperatuur van de installatie

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

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

140

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

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

0

18
58

5

5.9 Communicatietechniek
Vitocom 300, type LAN3
Best.nr.: zie actuele prijslijst
Voor het op afstand bewaken, bedienen en instellen van alle verwarmingsinstallaties via IP-netwerken (LAN).
Omdat een internet-gegevensoverdracht een permanente verbinding
is (”always online”) is de toegang tot de verwarmingsinstallatie bijzonder snel.
Voor verwarmingsinstallaties met één of meerdere warmtegeneratoren, met of zonder nageschakelde verwarmingscircuits
Voor de bediening van installaties met Vitodata 100 of Vitodata 300

5680 434 B/fl

Functies bij bediening met de Vitodata 100
Voor alle verwarmingscircuits van een verwarmingsinstallatie:
■ Op afstand bewaken:
– Doorsturen van meldingen via e-mail naar randtoestellen met email-client-functie.
– Doorsturen van meldingen via SMS naar mobiele telefoon/
smartphone of fax (via internetdienst Vitodata 100 storingsmanagement tegen betaling).
– Bewaken van extra toestellen via de in- en uitgangen van de
Vitocom en uitbreidingsmodules EM301
■ Bediening op afstand:
Instellen van werkingsprogramma's, gewenste waarden alsook
van tijdprogramma's en stooklijnen.

VITOTRONIC

Aanwijzing
■ Telecommunicatiekosten voor de gegevensoverdracht zijn niet in
de toestelprijs inbegrepen.
■ Meer informatie zie www.vitodata.info.
Functies bij bediening met de Vitodata 300
Voor alle verwarmingscircuits van een verwarmingsinstallatie:
■ Op afstand bewaken:
– Doorsturen van meldingen via SMS naar mobiele telefoons/
Smartphone, via e-mail naar randtoestellen met e-mail-clientfunctie of via fax naar faxtoestellen
– Bewaken van extra toestellen via de in-en uitgangen van de
Vitocom 300.
■ Bediening op afstand:
– Instellen van werkingsprogramma's, gewenste waarden alsook
van tijdprogramma's en stooklijnen.
– Registreren van trendverlopen met datalogger
– Bepalen van energieverbruik door de integratie van M-BUS
warmtehoeveelheidstellers
■ Op afstand instellen:
– Configureren van de Vitocom 300 parameters
– Op afstand instellen van Vitotronic-regelingsparameters via
codeeradressen
Aanwijzing
■ Naast de telecommunicatiekosten voor de gegevensoverdracht
moeten Vitodata 300 gebruikskosten betaald worden.
■ Meer informatie zie www.vitodata.info.
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Toebehoren (vervolg)
Configuratie
■ Bij een dynamische IP-adressering (DHCP) gebeurt de IP-configuratie van de Vitocom 300 automatisch.
Aan de DSL-router zijn geen instellingen nodig.
■ De netwerkinstellingen aan de DSL-router in acht nemen.
■ De uitgangen en ingangen van de Vitocom 300 en de uitbreidingsmodules EM301 worden met Vitodata 300 bedieningsinterface
geconfigureerd.
■ De Vitocom 300 wordt via LON met de Vitotronic-regeling verbonden. Voor LON is geen configuratie van de Vitocom 300 vereist.
Storingsmeldingen
Storingsmeldingen worden aan de Vitodata-server gemeld. Van de
Vitodata-server worden de meldingen via de volgende communicatiediensten aan de geconfigureerde bedieningstoestellen verzonden:
■ Fax
■ SMS aan mobiele telefoon
■ E-mail aan PC/laptop
Voorwaarden op de plaats van aansluiting
■ DSL-router met vrije LAN-aansluiting en dynamische IP-adressering (DHCP).
■ Internetaansluiting met dataflatrate (van tijd en volumeonafhankelijk vast tarief).
■ Communicatiemodule LON moet in de Vitotronic zijn ingebouwd.
Aanwijzing
Meer informatie zie www.vitocom.info.

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: Voor Vitocom 300 en max. 1 uitbreidingsmodule EM301
3 rijen: Voor Vitocom 300 en max. 2 uitbreidingsmodule EM301

Best.nr.

7143 434

Best.nr.
Z012 117

7143 432

7143 436

7143 495
en
7143 496

7199 251
en
Door installateur te
plaatsen

7143 495
en
7171 784
Door installateur te
plaatsen

7143 435

5680 434 B/fl
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Leveringsomvang
■ Vitocom 300, type LAN3 met LAN-aansluiting.
– Draagrailmontage TS35 conform EN 50 50022,
35 x 15 en 35 x 7,5.
– 2 digitale ingangen
– 1 digitale uitgang
– 1 relaisuitgang
– 1 M-BUS-interface
– 1 EM-interface
– 2 LON-aansluitingen
■ LAN-verbindingskabel, RJ45, 2 m lang
■ Met of zonder communicatiemodule LON
■ LON-verbindingskabel, RJ45 – RJ45, 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

Toebehoren
uitbreidingsmodule EM301
– Draagrailmontage TS35 conform EN 50 50022,
35 x 15 en 35 x 7,5.
– 8 analoge ingangen:
– 0 − 10 V–
– 4 − 20 mA
– Temperatuursensoren Viessmann NTC 10 kΩ,
NTC 20 kΩ, Ni500 of Pt500
– Impulsteller
– 8 digitale ingangen:
– Voor de bijschakeling van signalen via potentiaalvrije contacten
– 2-polig
– Belasting van het externe contact 24 V–, 7 mA
– Met LED-indicatie
– Verbreekcontact of maakcontact
– Alarmverbreekcontactof alarmmaakcontact
– Impulsteller
– 2 digitale uitgangen:
– Potentiaalvrije relaiscontacten
– 3-polig, wisselaar
– Max. 2 A, 230 V~
– Met LED-indicatie
Max. 3 uitbreidingsmodules EM301 per Vitocom 300.
Module voor ononderbroken voeding (UPS)
Draagrailmontage TS35 conform EN 50 50022,
35 x 15 en 35 x 7,5.
Extra accupack voor UPS
– Draagrailmontage TS35 conform EN 50 50022,
35 x 15 en 35 x 7,5.
– Zinvol bij 1 Vitocom 300, 1 uitbreidingsmodule en
bezetting van alle ingangen
– Vereist vanaf 1 Vitocom 300 en 2 uitbreidingsmodules
Verlengstuk van de verbindingskabel
Geïnstalleerde lengte 7 tot 14 m
– 1 verbindingsleiding (7 m lang)
en
1 LON-koppeling RJ45
Geïnstalleerde lengte 14 tot 900 m met verbindingsstekker
– 2 LON-verbindingsstekkers RJ45
en
– 2-aderige leiding, CAT5, afgeschermd, massieve
leiding, AWG 26-22, 0,13 tot 0,32 mm2, buitendiameter, 4,5 tot 8 mm
of
2-aderige leiding, CAT5, afgeschermd, draden,
AWG 26-22, 0,14 tot 0,36 mm2, buitendiameter, 4,5
tot 8 mm
Geïnstalleerde lengte 14 tot 900 m met aansluitdoos
– 2 verbindingskabels (7 m lang)
en
– 2 LON-aansluitdozen RJ45, CAT6
– Tweeaderige kabel, CAT5, afgeschermd
of
JY(St) Y 2 x 2 x 0,8
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58

Technische specificaties voedingseenheid (leveringsomvang)

58

Technische specificaties Vitocom 300 (leveringsomvang)

90
90

72

5
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Technische gegevens Vitocom 300
Nominale spanning
24 V–
Nominale stroom
710 mA
Nominaal vermogen
17 W
Beschermingsklasse
II volgens EN 61140
Beschermingstype
IP 30 conform EN 60529 door opbouw/
inbouw garanderen
Werkwijze
Type 1B volgens EN 60730- 1
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +50 °C
Gebruik in woon- en installatieruimtes
(normale omgevingsomstandigheden)
– Opslag en transport
−20 tot +85 °C
Door de installateur te plaatsen aansluitingen:
– 2 digitale ingangen DI1
Potentiaalvrije contacten, contactbelasen DI2
ting 24 V–, 7 mA, voor de bewaking van
extra toestellen en systemen van andere fabrikanten, met LED-indicatie
– 1 digitale uitgang DO
Relais, contactbelasting 24 V–, max.
2 A, wisselaar
– 1 M-BUS-interface
Voor de aansluiting van warmtehoeveelheidstellers met M-BUS-interface volgens EN 1434-3
– 1 EM-interface
Voor de aansluiting van 3 uitbreidingsmodules EM301, met LED-indicatie

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

5

Communicatiemodule LON
Best.nr. 7172 173
Elektronische printplaat voor inbouw in de regelaar voor de data-uitwisseling in de LON.

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

5680 434 B/fl
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Toebehoren (vervolg)
Verlengstuk van de verbindingskabel
■ Geïnstalleerde lengte 7 tot 14 m:
– 2 verbindingskabels (7,0 m lang)
Best.nr. 7143 495
– 1 LON-koppeling RJ45
Best.nr. 7143 496
■ Geïnstalleerde lengte 14 tot 900 m met verbindingsstekkers:
– 2 LON-verbindingsstekkers
Best.nr. 7199 251
– 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. 7143 495
– 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. 7171 784

Extra functies
6.1 Functies aan stekker aVD van de Vitotronic regelingen
Functie
Externe omschakeling van het werkingsprogramma/mengklep ”OPEN”
Extern blokkeren warmtegenerator/mengklep ”DICHT”

Vitotronic 300-K, type
MW3B
X
X

Vitotronic 100, type
GC1C
GC4C
—
—
X
X

A

B
1 2 3

143

A en B zijn potentiaalvrije contacten.
Contact A
Vitotronic 300-K, type MW3B
Vitotronic 100, type GC1C/GC4C
Externe omschakeling van het werkingsprogramma/mengExtern blokkeren
klep ”OPEN”
Contact gesloten
– Het manueel geselecteerde werkingsprogramma wordt conform de – Warmtegenerator is geblokkeerd.
tabel ”Externe omschakeling werkingsprogramma” omgeschakeld.
– Type GC1C:
– In codeeradres ”91” in groep ”Algemeen” kan de functie externe
De bijmengpomp wordt uitgeschakeld.
omschakeling werkingsprogramma aan de verwarmingscircuits toegewezen worden.
– In codeeradres ”9A” in groep ”Algemeen” kan de functie externe
mengklep ”OPEN” aan de verwarmingscircuits toegewezen worden.
Aanwijzing
Als alle warmtegeneratoren geblokkeerd zijn of geen enkele andere warmtegenerator bedrijfsklaar is, is er geen vorstbescherming van de
verwarmingsinstallatie.

Het manueel geselecteerde werkingsprogramma is actief.

Contact open
De warmtegenerator is vrijgegeven.
5680 434 B/fl
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Extra functies (vervolg)
Contact B
Vitotronic 300-K, type MW3B

Vitotronic 100, type GC1C/
GC4C
Zonder functie

Extern blokkeren/mengklep ”DICHT”
Contact gesloten
– Regeluitschakeling van de warmtegeneratoren. Alle mengkleppen worden gesloten.
– In codeeradres ”99” in groep ”Algemeen” kan de functie extern blokkeren aan de verwarmingscircuits
toegewezen worden.
– In codeeradres ”91” in groep ”Algemeen” kan de functie externe mengklep ”DICHT” aan de verwarmingscircuits toegewezen worden.

—

Aanwijzing
Tijdens het uitschakelen van de regeling is er geen vorstbescherming van de verwarmingsinstallatie.
Noch de minimale aanvoertemperatuur noch de laagste ketelwatertemperatuur (ketelbeveiliging) wordt
aangehouden.
Contact open
Regelwerking

—

Externe werkingsprogramma-omschakeling
Voorgeselecteerd werkingsprogramma
(contact geopend)
Ruimteverwarming uit/tapwateropwarming uit
of
Kamerverwarming uit/tapwateropwarming aan

Codering
”d5:0” in groep ”Verw.circuit ...”

”d5:1” in groep ”Verw.circuit ...”

Omgeschakeld werkingsprogramma
(contact gesloten)
Permanente werking met verlaagde kamertemperatuur/
tapwateropwarming uit
Permanente werking met normale kamertemperatuur,
tapwateropwarming volgens codeeradres ”64” in
groep ”Warm water”

of
Kamerverwarming aan/tapwateropwarming aan

6.2 Functies aan stekker aVH van de Vitotronic regelingen
Functie
Extern omschakelen van getrapte/modulerende brander
Externe vraag

Vitotronic 300-K, type
MW3B
—
X

Vitotronic 100, type
GC1C
GC4C
X
—
—
—

A

6
B
1 2 3

146

A en B zijn potentiaalvrije contacten.
Contact A
Vitotronic 300-K, type MW3B
Zonder functie

Vitotronic 100, type GC4C
Zonder functie
—

5680 434 B/fl

—

Vitotronic 100, type GC1C
Extern omschakelen van getrapte/modulerende brander
Contact gesloten
– Modulerende werking
– Codering ”02:2” in groep 2 ”Ketel” instellen.
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Extra functies (vervolg)
Vitotronic 300-K, type MW3B
Zonder functie

Vitotronic 100, type GC1C
Extern omschakelen van getrapte/modulerende brander
Aanwijzing
Bij opvraging van de branderuitvoering verschijnt ook na externe
omschakeling het adres voor modulerende werking (wordt niet omgeschreven).

—

Tweetraps werking

Vitotronic 100, type GC4C
Zonder functie

Contact open
—

Contact B
Type MW3B
Externe vraag

Type GC1C/GC4C
Zonder functie

Contact gesloten
– De warmtegeneratoren worden lastafhankelijk ingeschakeld.
– In codeeradres ”9b” in groep ”Algemeen” wordt de gewenste aanvoertemperatuur van de installatie
ingesteld.
– In codeeradres ”37” in groep ”Cascade” wordt de max. aanvoertemperatuur van de installatie ingesteld.
Contact open
Regelwerking

—

—

6.3 Bijschakeling van de door de installateur te plaatsen regelapparaten via LON
De Vitotronic-regelingen hebben een open, gestandaardiseerde
interface LON. Met standaard LONWORKS netwerkvariabelen
(SNVT).
Met dit universeel inzetbare, decentrale netwerk voor automatisering
in gebouwen is naast de communciatie van de Vitotronic-regelingen
onder elkaar de schakeling van door de installateur voorzien,
fabrieksonafhankelijke systemen en toestellen mogelijk.

Afzonderlijke kamerregelingen of systemen van de gebouwleidingstechnologie kunnen bijv direct op de Vitotronic-regelingen worden
aangesloten.
Meer informatie vindt u in het LON-handboek, zie
www.viessmann.de\lon.

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

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

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

Energiebesparingsverordening (EnEV)
■ § 11 (2),olie- en gasgestookte verwarmingsinstallaties ≤ 400 kW:
Richtlijn voor lagetemperatuurketels of HR-ketels die voorzien zijn
van een CE-markering en in de conformiteitsverklaring lagetemperatuurketel of HR-ketel (volgens richtlijn 92/42/EEG) genoemd
worden.

Voor gebouwen waarvan de jaarlijkse primaire energiebehoefte
niet volgens EnEV § 3 (1) is begrensd.
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