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Dimensionering van installaties voor de tapwateropwarming
1.1 Grondslagen
Algemeen
Voor de dimensionering van tapwateropwarmingsinstallaties moet
met twee belangrijke beginselen rekening worden gehouden: Om
hygiënische redenen, moet het volume van de tapwateropwarmingsinstallatie zo klein mogelijk worden gedimensioneerd. Om comfortredenen moet het echter zo groot als vereist zijn. Dit betekent dat de
installatie indien mogelijk nauwkeurig moet worden gedimensioneerd.
In de praktijk worden hiervoor verschillende aanzetstukken gebruikt:
Voor woningen vindt de dimensionering vaak plaats volgens
DIN 4708 deel 2. Hierbij worden rekening houdende met de sanitaire uitrusting van de afzonderlijke woningen/wooneenheden, het
bezettings-/gebruikersgetal en gelijktijdigheidsfactoren het behoeftekengetal N bepaald.

Voor installaties, die volgens het principe van de doorstroomverwarmer werken, bijv. verswaterstations, kan ook een dimensionering
volgens het piekdebiet in overeenstemming met DIN 1988-300
plaatsvinden.

Onregelmatige warmwaterbehoefte
Voor gebouwen met onregelmatige behoefte, zoals bijv. scholen,
bedrijven, hotels of sportplaatsen met douche-installaties, gebeurt
vaak een dimensionering via het kortstondig vermogen/maximale
aftaphoeveelheid gedurende 10 min. Hierbij moet er ook op worden
gelet dat de tapwaterverwarmingsinstallatie niet te groot gedimensioneerd wordt. Hierbij dient echter ook met de opwarmtijd van de tapwaterverwarmer tot de volgende optredende behoeftepiek rekening
gehouden te worden.

Hiervoor is het belangrijk het ter beschikking staande verwarmingsen overdrachtvermogen te kennen. Er moet voor gezorgd worden
dat binnen de tijd tussen de behoeftepieken het drinkwater voldoende opgewarmd kan worden.

Constante warmwaterbehoefte
Voor toepassingen waarin een constante behoefte aan warm tapwater heerst, bijv. in levensmiddelen verwerkende bedrijven of baden,
dan wordt de tapwaterverwarmingsinstallatie volgens de continu
aanstaande behoefte van de verbruiker (continuvermogen) gedimensioneerd. Hierbij is de grootte van de warmteoverdrager en het ter
beschikking staande stookvermogen doorslaggevend.

Een dimensionering volgens het continuvermogen is ook dan zinvol als bijzondere aandacht aan de retourtemperaturen van het verwarmingssysteem moeten worden besteed (bijv. afstandsverwarmingssystemen).

Hoog warmwaterbehoefte
Voor zeer grote behoeften is het aanbevolen om de tapwaterverwarmingsinstallatie zowel volgens het kortstondig vermogen alsook het
continuvermogen te dimensioneren, bijv. boilerlaadsystemen.

Berekeningsprogramma EDIS
Voor de veilige dimensionering van tapwateropwarmingsinstallaties
stelt Viessmann de gratis software EDIS ter beschikking. Met behulp
hiervan kunnen zowel woongebouwen (conform DIN 4708-2) alsook
niet-woongebouwen (bijv. hotels, kazernes, industriebedrijven) berekend worden. Gebruikt worden hierbij verschillende, zich aanvullende rekenprocedures.

Hydraulische integratie
Voor de veilige en betrouwbare werking van de tapwateropwarmingsinstallatie zijn belangrijk:
■ Dimensionering van de tapwateropwarmer
■ Hydraulische integratie van de tapwateropwarmer
■ Werking van de volledige installatie

Speciaal in acht te nemen zijn:
■ DVGW-werkblad W 551
■ TRWI (DIN 1988)
■ Geldige tapwaterverordening (TrinkwV)
■ Richtlijn 98/83/EG van de Raad van de Europese Unie

Voor de hygiënische werking van de tapwateropwarmingsinstallatie
zijn belangrijk:
■ Juiste werkingstemperatuur
■ Vormgeving van de circulatieleiding
■ Integratie van de circulatieleiding in de tapwateropwarmer
5418 440 B/fl
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Productinformatie
2.1 Productbeschrijving
Vitocell 100-H (type CHA)
130, 160 en 200 l inhoud, liggend, geëmailleerd, met interne
opwarming
Liggende warmwaterboiler met inwendig verwarmingsoppervlak.
Boilercel en verwarmingsoppervlak van staal, corrosiebestendig
dankzij Ceraprotect-emaillaag en magnesium-beschermingsanode.

De warmwaterboilers zijn aan alle kanten geïsoleerd en omgeven
door een plaatmantel die voorzien is van een laag epoxyhars, kleur
vitozilver.

Vitocell 300-H (type EHA)
160, 200, 350 en 500 l inhoud, liggend, uit roestvast staal, met
interne opwarming
Liggende warmwaterboiler van hooggeleerd roestvast staal met
inwendig verwarmingsoppervlak.
De warmwaterboilers zijn aan alle kanten geïsoleerd en omgeven
door een plaatmantel die voorzien is van een laag epoxyhars, kleur
vitozilver.

Boilerbatterijen
Vitocell 300-H, met 350 en 500 l inhoud kunnen worden gecombineerd tot boilergroepen door middel van verzamelleidingen aan tapwater en verwarmingswaterzijde die de installateur voorziet (700 l,
1000 l, 1500 l).
De warmwaterboilers worden geleverd als afzonderlijke boilercellen,
waardoor ze gemakkelijk binnen te brengen zijn.

Vitocell 100-V (type CVA, CVAA, CVAA-A)
160, 200 en 300 l inhoud, staand, geëmailleerd, met interne
opwarming
Staande warmwaterboiler met inwendig verwarmingsoppervlak.
Boilercel en verwarmingsoppervlak van staal, corrosiebestendig
dankzij Ceraprotect-emaillaag en magnesium-beschermingsanode.
De warmwaterboilers zijn aan alle kanten geïsoleerd en omgeven
door een plaatmantel die voorzien is van een laag epoxyhars, kleur
vitozilver of wit.
Extra bij Vitocell 100-V (type CVAA-A), 160 en 200 l inhoud:
■ Vacuümpaneel voor de laagste beschikbaarheidsverliezen
500, 750 en 1000 l inhoud, staand, geëmailleerd, met interne
opwarming
Staande warmwaterboiler met inwendig verwarmingsoppervlak.

Boilercel en verwarmingsoppervlak van staal, corrosiebestendig
dankzij Ceraprotect-emaillaag en magnesium-beschermingsanode.
De warmwaterboilers zijn aan alle kanten geïsoleerd, kleur vitozilver.
De afneembare isolatie wordt apart geleverd.
Boilerbatterijen
Vitocell100-V, 300 tot 1000 liter inhoud zijn door verzamelleidingen
tot boilergroepen combineerbaar (600 l, 1000 l, 1500 l, 2000 l,
3000 l). Voor warmwaterboilers tot 500 liter inhoud zijn kant en klare
tap- en verwarmingswater verzamelleidingen leverbaar. Voor warmwaterboilers met 750 en 1000 liter inhoud moeten de verzamelleidingen door de installateur worden aangebracht.
De warmwaterboilers worden geleverd als afzonderlijke boilercellen,
waardoor ze gemakkelijk binnen te brengen zijn.

Vitocell 100-V (type CVW)
390 l inhoud, staand, met emaillaag, met interne opwarming
Staande warmwaterboiler met groot intern liggend verwarmingsoppervlak, speciaal voor de tapwateropwarming in combinatie met
warmtepompen.

Boilercel en verwarmingsoppervlak van staal, corrosiebestendig
dankzij Ceraprotectemaillaag en magnesiumbeschermingsanode.
De warmwaterboilers zijn aan alle kanten geïsoleerd, kleur vitozilver.
De afneembare isolatie wordt apart geleverd.

Vitocell 300-V (type EVA)
130, 160 en 200 l inhoud, staand, uit roestvast staal, met externe
opwarming
Staande warmwaterboiler van hooggeleerd roestvast staal aan tapwaterzijde, met uitwendig verwarmingsoppervlak.

De warmwaterboilers zijn aan alle kanten geïsoleerd en omgeven
door een plaatmantel die voorzien is van een laag epoxyhars, kleur
vitozilver.
De Vitocell 300-V met 160 en 200 l inhoud is ook in wit leverbaar.

Vitocell 300-V (type EVI)
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200 en 300 l inhoud, staand, uit roestvast staal, met interne
opwarming
Staande warmwaterboiler van hooggeleerd roestvast staal met
inwendig verwarmingsoppervlak.
De warmwaterboilers zijn aan alle kanten geïsoleerd en omgeven
door een plaatmantel die voorzien is van een laag epoxyhars, kleur
vitozilver.
500 l inhoud, staand, uit roestvast staal, met interne opwarming
Staande warmwaterboiler van hooggeleerd roestvast staal met
inwendig verwarmingsoppervlak.

Tapwateropwarming

De warmwaterboilers zijn aan alle kanten geïsoleerd, kleur vitozilver.
De afneembare isolatie wordt apart geleverd.
Boilerbatterijen
Vitocell 300-V met 300 en 500 l inhoud kunnen worden gecombineerd tot boilergroepen door middel van verzamelleidingen aan tapwater- en verwarmingswaterzijde. Montageklare verzamelleidingen
zijn leverbaar.
De warmwaterboilers worden geleverd als afzonderlijke boilercellen,
waardoor ze gemakkelijk binnen te brengen zijn.
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Productinformatie (vervolg)
Vitocell 100-W (type CUGA, CUGA-A)
120 en 150 l inhoud, staand, geëmailleerd, met interne opwarming
Staande warmwaterboilers met intern liggend verwarmingsoppervlak
speciaal voor de montage onder een olie- of gaswandtoestel. Boilercel en verwarmingsoppervlak van staal, corrosiebestendig dankzij
Ceraprotectemaillaag en magnesiumbeschermingsanode.

De warmwaterboilers zijn aan alle kanten geïsoleerd en omgeven
door een plaatmantel die voorzien is van een laag epoxyhars, kleur
wit.
Extra bij Vitocell 100-W (type CUGA-A):
■ Vacuümpaneel voor de laagste beschikbaarheidsverliezen

Vitocell 100-L (type CVL) en Vitotrans 222
500, 750 en 1000 l inhoud, boilerlaadsysteem, geëmailleerd
Staande warmwaterboilers voor de aansluiting van een externe
warmtewisselaarset.
Laadboiler uit staal, corrosiebestendig dankzij Ceraprotectemaillaag
en magnesiumbeschermingsanode.
De laadboilers zijn aan alle kanten geïsoleerd, kleur vitozilver. De
afneembare isolatie wordt apart geleverd.

Vitotrans 222
Warmtewisselaarset bestaande uit plaatwarmtewisselaar met isolatie, boilerlaad- en verwarmingswaterpomp en strengregelklep.

Vitocell 100-B (type CVB, CVBB), Vitocell 100-U (type CVUB) en Vitocell 100-W (type CVUC-A)
300 l inhoud, staand, geëmailleerd, voor tapwateropwarming
door zonne-energie
Staande warmwaterboiler met 2 intern liggende verwarmingsoppervlakken voor de bivalente tapwateropwarming.
Boilercel en verwarmingsoppervlak van staal, corrosiebestendig
dankzij Ceraprotectemaillaag en magnesiumbeschermingsanode.
De warmwaterboilers zijn aan alle kanten geïsoleerd en omgeven
door een plaatmantel die voorzien is van een laag epoxyhars, kleur
vitozilver of wit.
Extra bij Vitocell 100-U (type CVUB):
■ met aangebouwde solar-Divicon en zonneregeling Vitosolic 100,
type SD1, of zonneregelingsmodule, type SM1

400 en 500 l inhoud, staand, met emaillaag, voor tapwateropwarming door zonne-energie
Staande warmwaterboiler met 2 intern liggende verwarmingsoppervlakken voor de bivalente tapwateropwarming.
Boilercel en verwarmingsoppervlak van staal, corrosiebestendig
dankzij Ceraprotectemaillaag en magnesiumbeschermingsanode.
De warmwaterboilers zijn aan alle kanten geïsoleerd, kleur vitozilver.
De afneembare isolatie wordt apart geleverd.
Extra bij Vitocell 100-B (type CVB), 400 l inhoud:
■ Ook in wit leverbaar.

Extra bij Vitocell 100-W (type CVUC-A):
■ Mogelijkheid van de weergave van installatietoestanden, opbrengsten en histogrammen over Vitotronic 200, type HO2B met kleuren
touchdisplay.
■ Vacuümpaneel voor de laagste beschikbaarheidsverliezen
■ Alleen in wit leverbaar.

Vitocell 300-B (type EVB)
300 l inhoud, staand, van roestvast staal, voor tapwateropwarming door zonne-energie
Staande warmwaterboiler uit hooggelegeerd edelstaal roestvrij met 2
intern liggende verwarmingsoppervlakken voor de bivalente tapwateropwarming.
De warmwaterboilers zijn aan alle kanten geïsoleerd en omgeven
door een plaatmantel die voorzien is van een laag epoxyhars, kleur
vitozilver.

500 l inhoud, staand, van roestvast staal, voor tapwateropwarming door zonne-energie
Staande warmwaterboiler uit hooggelegeerd edelstaal roestvrij met 2
intern liggende verwarmingsoppervlakken voor de bivalente tapwateropwarming.
De warmwaterboilers zijn aan alle kanten geïsoleerd, kleur vitozilver.
De afneembare isolatie wordt apart geleverd.

Vitocell 340-M, Vitocell 360-M (type SVKC/SVSB)
750 en 950 l inhoud
Multivalente CV-waterbuffer voor de hygiënische tapwateropwarming
in het doorloopproces met intern liggend tapwaterwarmtewisselaar
uit hooggelegeerd roestvrij stalen asbuis. Met zonnewarmtewisselaar voor de tapwateropwarming met zonne-energie en verwarmingsondersteuning.
Isolatie aan alle zijden, kleur vitozilver. De afneembare isolatie wordt
apart geleverd.

Extra bij Vitocell 360-M:
■ Gelaagde laadinrichting voor het temperatuurgerichte laden van
de zonne-energie. Daardoor is tapwater opgewarmd door zonneenergie snel beschikbaar.
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Productinformatie (vervolg)
Vitotrans 353 (verswatermodule)
Aftaphoeveelheid 25 l/min, 48 l/min, 68 l/min
Verswatermodule voor de hygiënische tapwateropwarming volgens
het doorstroomprincipe.
Verkrijgbaar voor wandmontage als type PBS, PBM en PBL of als
type PZS en PZM voor de montage aan de verwarmingswaterbuffer
Vitocell 100-E, Vitocell 120-E, Vitocell 140-E en Vitocell 160-E.

De verswatermodules van de uitvoering voor het aanbouwen aan de
CV-waterbuffer zijn met circulatiepomp en omschakelklep voor de
doelgerichte retourlaagvorming uitgevoerd (als optie ook voor wandmontage verkrijgbaar).
Alle pompen zijn hoogefficiënt.
Met de types PBM (48 l/min) en PBL (68 l/min) zijn cascaden met
max. 4 gelijke modules mogelijk.

2.2 Overzicht productkenmerken
Boiler
Type

Vitocell 100-H
Vitocell 300-H
Vitocell 100-V

Vitocell 100-V
Vitocell 300-V
Vitocell 300-V
Vitocell 100-W
Vitocell 100-L
Vitocell 100-B
Vitocell 100-U
Vitocell 300-B
Vitocell 340-M
Vitocell 360-M

CHA
EHA
CVA
CVAA
CVAA-A
CVW
EVA
EVI
CUGA
CUGA-A
CVL
CVB
CVBB
CVUB
CVUC-A
EVB
SVKC
SVSB

Nominale inhoud in l
van
tot roestvast
staal
130
200
160
500
X
160 1000

2
Materiaal
Met
emaillaag

Uitvoering
Staal
(buffer)

liggend

staand

X
X

Warmtewisselaar
Aantal

X

X

1
1
1

X

X

X
X
X
X

1
1
1
1

afz. tapwaterWT

Kleur
Vitozilver

X
X
X

X
X
X

Wit

X

390
130
200
120

390
300
500
150

500
300

1000
500

X
X

X
X

2

X
X

X

300

300

X

X

2

X

X

300
750
750

500
950
950

X
X
X

2
1
1

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

Alle boilers worden met een isolatie geleverd. Boilers met een ”-A”
(bijv. CUGA-A) in het type zijn extra met een vacuümpaneel uitgerust, waardoor ze de ErP-energie-efficiëntieklasse A bereiken. De
boilers zijn als type zonder ”-A” ook met standaard isolatie leverbaar.
Liggende en staande boilers ≤ 300 l nominale inhoud zijn vast ingeschuimd. Staande boilers met nominale inhoud > 300 l worden met
een afzonderlijke isolatie geleverd.

2.3 Reglementair gebruik van Viessmann boilers
Het toestel mag conform de voorschriften alleen in gesloten systemen volgens EN 12828 / DIN 1988 resp. zonnesystemen conform
EN 12977 rekening houdende met de bijgeleverde montage-, service- en bedieningsaanwijzingen geïnstalleerd en gebruikt worden.
Warmwaterboilers zijn uitsluitend voor de bevoorrading en de opwarming van water met tapwaterkwaliteit voorzien, verwarmingswaterbuffers uitsluitend voor vulwater met tapwaterkwaliteit. Zonnecollectoren mogen enkel met door de fabrikant vrijgegeven warmtedragende media worden bediend.
Het reglementaire gebruik veronderstelt dat een vaste installatie in
combinatie met installatiespecifieke en toegestane componenten uitgevoerd werd.

Een daarvan afwijkend gebruik moet door de fabrikant geval per
geval vrijgegeven worden.
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.
Er is ook sprake van verkeerd gebruik als componenten van het verwarmingssysteem in hun reglementaire functie veranderd worden
(bijv. door het afsluiten van de rookgas- en luchttrajecten).
De wettelijke bepalingen, in het bijzonder voor de tapwaterhygiëne,
moeten worden nagekomen.
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Het commerciële of industriële gebruik voor een ander doeleinde dat
voor het opwarmen van gebouwen of het opwarmen van drinkwater
geldt als niet-reglementair.
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Keuze van het boilertype
De gedetailleerde technische gegevens en vermogenskenwaarden
inclusief de permanente vermogensdiagrammen van de warmwaterboilers zijn te vinden in de gegevensbladen. De volgende tabellen
dienen als eerste keuzehulp.

3.1 Keuze volgens NL-aantal
Overeenkomstig het berekend benodigd getal N (zie vanaf
pagina 12) wordt het vermogensgetal NL van de warmwaterboiler
geselecteerd (NL ≥ N) en in de eerste kolom van de onderstaande
keuzediagrammen gezocht. De warmwaterboilers, die een overeenkomstig vermogenskengetal bieden, zijn grijs gemarkeerd.
Voorbeeld:
Tapwateropwarming in een tweegezinswoning in combinatie met een
zonne-installatie
Benodigd kengetal N = 2,3 1

Keuze: Vitocell 100-B, 400 l 2 (uit keuzediagram Vitocell 100) of
Vitocell 300-B, 300 l 2 (uit keuzediagram Vitocell 300).
In de bovenste regel kan nu de voor dit vermogen benodigde aanvoertemperatuur r 70 °C 3 voor Vitocell 100-B, 400 l met een vermogensgetal NL = 2,5 resp. 80 °C 3 voor Vitocell 300-B, 300 l, met
een vermogensgetal NL = 3,5 worden afgelezen.
De keuze van de warmwaterboiler moet aan de hand van de technische gegevens in het gegevensblad worden gecontroleerd.

5418 440 B/fl

3

8

VIESMANN

Tapwateropwarming

Keuze van het boilertype (vervolg)
Keuzediagram Vitocell 100
Vitocell 100-H
130-200 l

NL

5418 440 B/fl

1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
1 2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6
9,8
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
31,0
32,0
33,0
34,0
35,0
36,0
37,0
38,0
39,0
40,0
41,0
42,0
43,0
44,0
45,0

70 °C
130 l

80 °C
130 l

160 l
160 l
200 l

200 l

90 °C

Vitocell 100-V
160-1.000 l
70°C

80 °C

90 °C

Vitocell 100-B
300-500 l A
70 °C

80 °C

90 °C

300 l

300 l

400 l

400 l

Vitocell 100-U
300 l
70 °C

80 °C

90 °C

300 l

300 l

3
130 l

160 l

200 l

300 l

160 l

300 l

2
160 l

160 l

400 l

200 l
200 l

200 l

3

500 l

500 l

500 l

300 l
300 l
300 l

390 l

500 l

390 l

390 l

500 l
500 l

750 l

750 l

1.000 l

750 l
1.000 l
1.000 l

1 - 3 Keuzevoorbeeld
Bovenste verwarmingsspiraal
A
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Keuze van het boilertype (vervolg)
Keuzediagram Vitocell 300
Vitocell 300-H
160-500 l

NL

70 °C

80 °C

90 °C

70 °C

80 °C

Vitocell 300-B
300 en 500 l
90 °C

70 °C

80 °C

90 °C

3
130 l EVA
160 l
160 l

160 l EVA

130 l EVA

160 l

2

130 l EVA
200 l EVI
200 l EVA

200 l

300 l

160 l EVA
160 l EVA

300 l
300 l

200 l

200 l EVA
500 l
200 l EVI
200 l

200 l EVA/EVI

500 l

500 l

300 l EVI

300 l EVI

350 l
350 l

350 l

300 l EVI

500 l EVI

500 l

500 l EVI

500 l

500 l EVI

500 l

1 - 3 Keuzevoorbeeld
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1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
12,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6
9,8
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0

Vitocell 300-V
130-500 l

10
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Keuze van het boilertype (vervolg)
Keuzediagrammen boilerlaadsysteem Vitocell 100-L, type CVL, met Vitotrans 222
Vermogenskengetal NL
Het vermogenskengetal NL verandert met de boilerbevoorradingstemperatuur Tsp.
Richtwaarden
– Tsp = 60 °C → 1,0 × NL
– Tsp = 55 °C → 0,75 × NL
– Tsp = 50 °C → 0,55 × NL
– Tsp = 45 °C → 0,3 × NL

Kortstondig vermogen (gedurende 10 min)
Het kortstondig vermogen gedurende 10 minuten wijzigt met de boilerbevoorradingstemperatuur Tsp.
Richtwaarden
– Tsp= 60 °C → 1,0 × Kortstondig vermogen
– Tsp = 55 °C → 0,75 × Kortstondig vermogen
– Tsp = 50 °C → 0,55 × Kortstondig vermogen
– Tsp = 45 °C → 0,3 × Kortstondig vermogen

300

over te brengen vermogen in kW
bij Tsp=60°C
A Vitotrans 222, 80 kW
B Vitotrans 222, 120 kW
C Vitotrans 222, 240 kW

240

220

200

0

180

500

160

240

220

200

180

160

140

100

80

60

40

20

0

120

500 l

50

500 l

1000

140

1000 l
750 l

10

Vermogenskengetal NL

100

1000 l
750 l

120

1500 (2x750) l

1500

100

2000 (2x1000) l

1500 (2x750) l

80

150

3

2000 (2x1000) l

2000

60

3000 (3x1000) l

3000 (3x1000) l

40

200

2500

20

250

0

Kortstondig vermogen in liter/min bij een aftaptemperatuur van 45°C

3000

over te brengen vermogen in kW
bij Tsp=60°C

A Vitotrans 222, 80 kW
B Vitotrans 222, 120 kW
C Vitotrans 222, 240 kW

3.2 Keuze volgens continuvermogen
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Conform de gewenste opwarming van 10 naar 45 °C of van 10 naar
60 °C en de geplande aanvoertemperatuur wordt de overeenkomstige kolom in onderstaande keuzetabel gekozen. In de kolom wordt
het benodigde continuvermogen (zie vanaf pagina 22) opgezocht
en het boilertype in de eerste kolom afgelezen.
Voorbeeld:
Tapwateropwarming van 10 naar 60 °C, aanvoertemperatuur
70 °C 1
Benodigd continuvermogen: 20 kW 2, geëmailleerde warmwaterboiler, hiernaast vermeld in de eerste kolom 3: Vitocell 100-V, 200 l
of Vitocell 100-V, 300 l
Tapwateropwarming

De keuze van de geschikte warmwaterboiler gebeurt nu aan de
hand van de technische gegevens en permanente vermogensdiagrammen in de gegevensbladen Vitocell.
Aanwijzing
Het aangegeven continuvermogen wordt alleen bereikt als het nominale vermogen van de warmtegenerator groter is dan het continuvermogen.
Bij de planning met het aangegeven resp. vastgestelde continuvermogen de juiste circulatiepomp inplannen.

VIESMANN
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Keuze van het boilertype (vervolg)
Tabel voor keuze volgens continuvermogen
Toestel

Type

Inhoud

Aanvoertemperatuur
Liggende warmwaterboiler
Vitocell 100-H
CHA

Continuvermogen in kW voor tapwateropwarming

90 °C

van 10 naar 45 °C
80 °C
70 °C
60 °C

50 °C

27
32
38
28
33
70
82

20
24
29
23
25
51
62

14
17
19
15
17
34
39

28
33
42
32
41
80
97

23
28
32
28
30
64
76

19
22
26
20
23
47
55

14
16
18
14
16
33
38

—
—
—
—
—
—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

24
24

—
—

—
—

—
—

36
36

28
28

40
40

32
32

25
17

9
9

—
—

45
53
102
121
98
32
36
57
63
82
81

34
44
77
91
78
25
28
43
48
59
62

19
19
2
23
33
53
61
54
16
19
25
29
41
43

53
70
123
136
109
37
40
62
71
93
96

44
58
99
111
87
30
32
49
56
72
73

23
32
53
59
77
22
24
38
44
52
56

18
24
28
33
48
13
15
25
24
30
37

—
—
—
—
26
9
10
12
13
15
18

23

20

15

31

26

20

15

11

23
36
36
74
74

20
27
30
54
54

15
18
22
35
35

31
42
47
80
80

26
33
40
64
64

20
25
30
45
45

15
17
22
28
28

11
10
16
15
15

108

88

65

81

81

81

61

39

195

164

127

146

146

146

117

79

277

233

181

203

203

203

166

113

1 - 3 Keuzevoorbeeld
A Bovenste verwarmingsspiraal

Aanwijzing
Voor meer waarden zie gegevensblad ”Vitotrans 353”.

Dimensionering
4.1 Dimensionering volgens kortstondige afname en DIN 4708-2
Voor woningen wordt de warmwaterbehoefte aan de hand van het
benodigd kengetal N berekend. De rekenweg is in de DIN 4708-2
vastgelegd en wordt hieronder beschreven. Aan de hand van het
benodigd kengetal N wordt dan een warmwaterboiler met een desbetreffend vermogenskengetal NL gekozen(NL ≥ N).

12
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Het vermogenskengetal NL van een warmwaterboiler kan ook als
kortstondig vermogen gedurende 10 min worden uitgedrukt. Na
deze ”kortstondige afname” worden installaties voor de tapwateropwarming gedimensioneerd, als een bepaald volume warm water
voor korte tijd moet worden beschikbaar gesteld en daarna voor langere tijd voor het opwarmen ter beschikking staat, zoals bijv. in
bedrijven of scholen (piekdrukte). Het kortstondig vermogen gedurende 10-minuten wordt bijna uitsluitend door het opgeslagen watervolume (inhoud) bepaald.

Tapwateropwarming
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130 l
160 l
200 l
Vitocell 300-H
EHA
160 l
200 l
350 l
500 l
Warmwaterboiler voor wandtoestellen
Vitocell 100-W
CUGA
120 l
150 l
CUGA-A
Staande warmwaterboiler
Vitocell 100-V
CVA
160 l
200 l
CVAA-A
3
CVAA
300 l
CVA
500 l
750 l
1000 l
CVW
390 l
Vitocell 300-V
EVA
130 l
160 l
200 l
EVI
200 l
300 l
500 l
Bivalente warmwaterboiler A
Vitocell 100-U
CVUB
300 l
CVUC-A
Vitocell 100-B
CVBB
300 l
CVB
400 l
500 l
Vitocell 300-B
EVB
300 l
500 l
Verswatermodule
Vitotrans 353
PBS
PZS
PBM
PZM
PBL

Continuvermogen in kW voor
tapwateropwarming
van 10 naar 60 °C
90 °C
80 °C
70 °C
1

Dimensionering (vervolg)
Berekeningsprogramma EDIS/DIN 4708-2
De dimensionering van warmwaterboilers kan ook met behulp van
het EDIS-berekeningsprogramma worden uitgevoerd. Het programma dimensioneert warmwaterboilers op basis van DIN 4708
voor woningen en bevat verschillende rekenprocedures, bijv. voor
hotels, restaurants, ziekenhuizen, bejaardenhuizen, campings,
sporthallen, enz.
Het Viessmann berekeningsprogramma ”EDIS” krijgt u op aanvraag
bij uw verantwoordelijke verkoopskantoor.

Het vermogenskengetal NL en het maximaal continuvermogen van
de warmwaterboiler is in de tabellen vanaf pagina 9 aangegeven.
Voor gedetailleerde technische gegevens, vermogenskenwaarden
en continuvermogensdiagrammen zie gegevensblad van de desbetreffende warmwaterboiler.

Bepaling van de warmtebehoefte voor de opwarming van tapwater in woningen
Basis is hier DIN 4708 (centrale waterverwarmingsinstallaties) deel
2.
DIN 4708 geldt als basis voor de uniforme berekening van de warmtebehoefte voor centrale tapwateropwarmingsinstallaties in woongebouwen.
Voor de bepaling van de behoefte is het begrip eenheidswoning
gedefineerd:
De eenheidswoning is een uit statistische waarden afgeleide woning,
waarvan het behoefte-kengetal N = 1 is:
■ kameraantal r = 4 kamers,
■ Bezetting p = 3,5 personen
■ Tappuntenbehoefte wv = 5820 Wh/afname voor een kuipbad
Voor de bepaling van de behoefte zijn de volgende gegevens
vereist
a) Alle sanitaire inrichtingen van alle verdiepingen, bijv. uit de bouwtekening, van de architect of de bouwheer
b) Aantal verblijfruimtes (aantal kamers) zonder nevenruimtes zoals
keuken, hal, badkamer en bergruimte, bijv. uit de bouwtekening,
van de architect of bouwheer
c) Aantal personen per woning (bezettingsgetal).
Als het aantal personen per woning niet kan worden bepaald,
dan kan via het kameraantal r de betreffende woning met behulp
van tabel 1 een statistisch bezettingsgetal p worden bepaald.

Tabel 1
Aantal kamers r
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

Bezettingsgetal p
2,0*1
2,0*1
2,0*1
2,3
2,7
3,1
3,5
3,9
4,3
4,6
5,0
5,4
5,6

Bepaling van de bij de behoefteberekening in acht te nemen
aftappunten
Het aantal aftappunten waarmee bij de behoefteberekening rekening
moet worden gehouden, is afhankelijk van de uitrusting van de
woning (normale uitrusting of comfortuitrusting) en kunt u bepalen
aan de hand van tabel 2 of 3.

Bepaling van het bezettingsgetal p
Als het aantal personen per woning niet te bepalen is, kan het bezettingsgetal p uit deze tabel worden bepaald.
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Tabel 2 – Woning met normale uitrusting
Aanwezige uitrusting per woning
Ruimte
Uitrusting
Badkamer 1 badkuip 140 liter (volgens tabel 4 nr. 1, op pagina 14)
of
1 douchecabine met/zonder mengkraan en normale douchekop
1 wastafel
Keuken
1 keukenspoelbak

*1

Bij de behoeftebepaling rekening te houden
1 badkuip 140 liter (volgens tabel 4 nr. 1, op pagina 14)

Blijft onbeacht
Blijft onbeacht

Als in het te voorziene gebouw overwegend 1- en 2-kamerwoningen voorhanden zijn, moet het bezettingsgetal p voor deze woningen met
0,5 worden verhoogd.

Tapwateropwarming
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Dimensionering (vervolg)
Tabel 3 – Woning met comfortuitrusting
Aanwezige uitrusting per woning
Ruimte
Uitrusting
Badkamer
Badkuip*2
Douchecabine*2

Keuken
Logeerkamer

Wastafel*2
Bidet
1 keukenspoelbak
Badkuip
of
douchecabine
Wastafel
Bidet

Bij de behoeftebepaling rekening te houden
Zoals aanwezig volgens tabel 4, nr. 2 tot 4
Zoals aanwezig, inclusief eventuele extra inrichting volgens tabel 4, nr. 6 of 7, als
met het oog op de rangschikking een gelijktijdig gebruik mogelijk is*3
Blijft onbeacht
Blijft onbeacht
Blijft onbeacht
Per gastenkamer: Zoals aanwezig, volgens tabel 4, nr. 1 tot 4, met 50 % van de
tapppuntbehoefte wv
Zoals aanwezig, inclusief eventuele extra inrichting volgens tabel 4, nr. 5 tot 7, met
100 % van de tappuntbehoefte wv
Met 100 % van de tappuntbehoefte wv volgens tabel 4*4
Met 100 % van de tappuntbehoefte wv volgens tabel 4*4

Bepaling van de in te zetten tappuntbehoefte per tappunt waarmee rekening moet worden gehouden
De betreffende tappuntbehoefte wv van de voor de berekening van
het behoeftekengetal N in te zetten aftappunten is in de tabel 4 terug
te vinden.
Tabel 4 – Tappuntbehoefte wv
Nr.
Sanitaire inrichting of tappunt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Badkuip
Badkuip
Klein ligbad en getrapt ligbad
Grote badkuip (1800 mm × 750 mm)
douchecabine*5 met mengkraan en spaardouche
Douchecabine*5 met mengkraan en normale douche*7
Douchecabine*5 met mengkraan en luxe douche*8
Wastafel
Bidet
Wastafel
Spoelbak voor keuken

Afnamehoeveelheid per keer
of nuttige inhoud in l

Tappuntbehoefte wv per
afname in Wh

140
160
120
200
40*6
90*6
180*6
17
20
9
30

5820
6510
4890
8720
1630
3660
7320
700
810
350
1160

Voor badkuipen waarvan het nuttige volume aanzienlijk afwijkt, moet
de tappuntbehoefte wv volgens de formule wv = c × V × ΔT in Wh
bepaald en in de berekening worden meegenomen (ΔT = 35 K).

Berekening van het behoefte-kengetal N
Voor het bepalen van de warmtebehoefte aan warm water van alle
te verzorgen woningen vindt een omrekening voor de warmtebehoefte aan warm water van een eenheidswoning plaats.
Voor de eenheidswoning zijn de volgende kenmerken afgesproken:
1. Kameraantal r = 4 kamers
2. Bezetting p = 3,5 personen
3. tappuntenbehoefte wv = 5820 Wh (voor een kuipbad)
De warmtebehoefte aan warm water van de eenheidswoning; 3,5
personen × 5820 Wh = 20370 Wh komt overeen met het behoeftekengetal N = 1
N = som van de warmtebehoefte aan warm water van alle met warm
water te voorziene woningen gedeeld door de warmtebehoefte aan
warm water van de eenheidswoning
*2
*3

*4
*5
*6
*7
*8

14

N=

Σ(n · p · v · wv)
3,5 · 5820

=

Σ(n · p · v · wv)
20370

n
p
v
wv

=
=
=
=

Aantal gelijksoortige woningen
Bezetting (aantal personen) per gelijksoortige woning
Aantal gelijksoortige tappunten per gelijksoortige woning
tappuntbehoefte in Wh

(n · p · v · wv) moet voor elk tappunt waarmee rekening moet worden
gehouden per gelijksoortige woning worden bepaald.

Formaat afwijkend van de normale uitrusting.
Als er geen badkuip aanwezig is, wordt zoals bij de normale uitvoering in plaats van een douchecabine een badkuip (zie tabel 4, nr. 1)
genomen, tenzij de tapppuntbehoefte van de douchecabine groter is dan de badkuip (bijv. luxedouche).
Als er meerdere, verschillende douchecabines aanwezig zijn, wordt voor de douchecabine met de hoogste tappuntbehoefte minstens één
badkuip aangebracht.
In zoverre er aan de logeerkamer geen badkuip of doucecabine is toegewezen.
Alleen rekening mee houden als badkuip en douchecabine apart zijn, d.w.z. gelijktijdig gebruikt kunnen worden.
Komt overeen met een gebruikstijd van 6 min.
Armaturen-debietklasse A volgens EN 200.
Armaturen-debietklasse C volgens EN 200.

VIESMANN
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Afkorting
volgens
DIN
NB1
NB2
KB
GB
BRS
BRN
BRL
WT
BD
HT
SP

Dimensionering (vervolg)
Met het aldus berekende behoeftekengetal N kan nu uit de tabellen
op de pagina's 9 en 10 de benodigde warmwaterboiler met desbetreffende verwarmingswateraanvoertemperatuur gekozen worden.
Hierbij een warmwaterboiler kiezen, waarvan het NL-getal min. gelijk
aan N is.
Het behoefte-kengetal N is identiek aan het aantal eenheidswoningen die in het bouwplan aanwezig zijn.
Het hoeft niet gelijk te zijn aan het aantal woningen.

Voorbeeld:
Voor een bouwplan moet via het behoefte-kengetal N de warmwaterverwarmingsinstallatie worden gedimensioneerd.
De in tabel 5 genoemde woningsgetallen van dezelfde uitvoering
alsook het aantal kamers en de uitvoering staan in de bouwtekening.
De bezetting (aantal personen) p is via het kamergetal r met behulp
van de tabel 1 op pagina 13 vastgesteld.
De voor de dimensionering aan te geven tappunten zijn met behulp
van tabel 2 op pagina 13 en tabel 3 op pagina 14 bepaald.

Tabel 5
Aantal wooneenheden
n
4

Kamergetal

Bezetting

Uitrusting van de wooneenheden

r
1,5

p
2,0

10

3

2,7

2

4

3,5

4

4

3,5

stuks, benaming
1 douchecabine met normale douche
1 wastafel in de badkamer
1 spoelbak in de keuken
1 badkuip 140 l
1 wastafel in de badkamer
1 spoelbak in de keuken
1 douchecabine met mengkraan en luxe
douche
1 douchecabine met normale douche
(ruimtelijk gescheiden)
1 wastafel in de badkamer
1 spoelbak in de keuken
1 badkuip 160 l
1 douchecabine met luxedouche in een
speciale ruimte
1 wastafel in de badkamer
1 bidet
1 spoelbak in de keuken
1 badkuip 160 l
1 wastafel in de badkamer
1 bidet
1 badkuip 140 l in de logeerkamer
1 wastafel in de logeerkamer
1 spoelbak in de keuken

5

5

4,3

Bij het bepalen van de behoefte in te
zetten
aantal tappunten, benaming
volgens tabel 2 op pagina 13
1 douchecabine (BRN)
volgens tabel 2 op pagina 13
1 badkuip (NB1)
volgens tabel 3 op pagina 14
1 douchecabine (BRL)

volgens tabel 3 op pagina 14
1 badkuip (NB2)
1 douchecabine (BRL)

volgens tabel 3 op pagina 14
1 badkuip (NB2)
1 badkuip (NB1) met 50 % van de tappuntbehoefte wv
1 wastafel (WT)
1 bidet (BD)

Schema voor het bepalen van de warmtebehoefte voor de tapwateropwarming in gebouwen met een woonfunctie
Behoeftebepaling voor centraal voorziene woningen
Project nr.:
Blad-nr.:
Bepaling van behoefte-kengetal N om de omvang van de boiler te berekenen
Project
Bezettingsgetal p volgens statistische waarden volgens tabel 5 op pagina 15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Lpd. nr.
Kamergetal Aantal
Bezetting
Tappunten waarmee rekening moet
van de
wooneenworden gehouden (per woning)
woningsheden
groepen
r
n
p
n · p Aantal tap- Afkorting Tappuntbe- v · wv
n · p · v · wv
punten
hoefte
in Wh
in Wh
v
wv
in Wh
1
1,5
4
2,0
8,0
1 NB1
5820
5820
46560
3,0
4,0

10
2

2,7
3,5

27,0
7,0

4

4,0

4

3,5

4,0

5

5,0

5

4,3

21,5

1
1
1
1
1
1
(0,5)

NB1
BRL
BRN
NB2
BRL
NB2
NB1

5820
7320
3660
6510
7320
6510
5820

5820
7320
3660
6510
7320
6510
5820

11
Opmerkingen

NB1 voor
BRN

157140
51240
25620
91140
102480
139965
62565 50 % wv volgens tab. 3
op pagina 14
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Dimensionering (vervolg)
Behoeftebepaling voor centraal voorziene woningen

Project nr.:
Blad-nr.:

Σ ni = 25
N=

Σ (n · p · v · wv) = 676710 Wh

Σ(n · p · v · wv) 676710
=
= 33,2
3,5 · 5820
20370

Met het aldus bepaalde behoeftekengetal N = 33,2 kan nu uit de
tabellen op de betreffende gegevensbladen de benodigde warmwaterboiler bij aanwezige verwarmingswateraanvoertemperatuur (bijv.
80 °C) en een boilerbevoorradingstemperatuur van 60 °C gekozen
worden. Hierbij een warmwaterboiler kiezen, waarvan het NL-getal
min. gelijk aan N is.
Aanwijzing
Het vermogenskengetal NL verandert afhankelijk van de volgende
grootheden:
■ Aanvoertemperatuur
■ bevoorradingstemperatuur
■ Toegevoerd resp. overdraagbaar vermogen
Bij afwijkende werkingsomstandigheden moet een correctie van het
vermogenskengetal NL worden uitgevoerd t.o.v. de waarden uit de
tabellen op de betreffende gegevensbladen.

Mogelijke warmwaterboiler:
■ Uit keuzediagram vanaf pagina 10 en het gegevensblad van de
Vitocell 300-H:
Vitocell 300-H met 700 l inhoud (NL = 35) als boilergroep uit 2 ×
Vitocell 300-H met elk 350 l inhoud
■ Uit keuzediagram vanaf pagina 10 en het gegevensblad van de
Vitocell 300-V:
Vitocell 300-V met 600 l inhoud (NL = 38) als boilergroep uit 2 ×
Vitocell 300-V met elk 300 l inhoud
Gekozen warmwaterboiler:
2 × Vitocell 300-V met elk 300 l inhoud.

Keteltoeslag ZK
Volgens DIN4708-2 en VDI 3815 moet het nom. vermogen van een
CV-ketel met de keteltoeslag ZK voor de tapwateropwarming worden
verhoogd (zie tabel 6).
De toelichtingen van DIN/VDI moeten worden gerespecteerd.
DIN 4708 stelt drie essentiële eisen aan het nom. vermogen van
de warmtevoorziening:
Vereiste 1
Het vermogenskengetal moet min. gelijk aan of groter dan het
behoefte-kengetal zijn:
NL ≥ N
Vereiste 2
Alleen als het nom. vermogen van de verwarmingsketel ²K resp. ΦK
groter dan of minstens gelijk aan het continuvermogen is, kan de
warmwaterboiler het door de fabrikant aangegeven vermogenskengetal NL opleveren:
²K ≥ ²D resp. ΦK ≥ ΦD
Vereiste 3
Warmteproductie-installaties die zowel voor de centrale verwarming
als voor de warmwaterbereiding dienen, moeten bij de volgens
EN 12831 (voormalig DIN 4701) bepaalde standaardstooklast ΦHL
Geb. voor verwarmingsinstallaties in gebouwen voor het extra vermogen ZK zorgen:
ΦK ≥ ΦHL Geb. + ZK
Op basis van DIN 4708-2 wordt door VD I3815 een toeslag op het
nom. vermogen van de CV-ketel afhankelijk van het behoeftekengetal N en een minimumboilercapaciteit bepaald (zie tabel 6).
Uit praktijkervaring is gebleken dat op de volgende manier rekening
moet worden gehouden met de keteltoeslag:
ΦK ≥ ΦHL Geb. · ϕ + ZK
ϕ = factor voor benuttingsgraad gebouwverwarming (verwarming
van alle ruimtes)
Aantal woningen per gebouw
tot 20
21 tot 50
> 50
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ϕ
1
0,9
0,8

Tabel 6 – Keteltoeslag ZK
Behoefte-kengetal N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
40
50
60
80
100
120
150
200
240
300

Keteltoeslag ZK
in kW
3,1
4,7
6,2
7,7
8,9
10,2
11,4
12,6
13,8
15,1
17,3
19,5
21,7
23,9
26,1
28,2
30,4
32,4
34,6
36,6
46,7
56,7
66,6
85,9
104,9
124,0
152,0
198,4
235,2
290,0

Aanwijzing
Bij gebouwen met zeer geringe stooklast ΦHL Geb. moet worden
gecontroleerd of het vermogen van de warmtegenerator inclusief
toeslag ZK voor het gekozen vermogenskengetal voldoende is. Evt.
moet een grotere warmwaterboiler worden gekozen.
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Dimensionering (vervolg)
Bepaling van de warmtebehoefte voor de opwarming van tapwater in fabrieken
1. Behoeftebepaling
Het aantal wasinrichtingen (was en douche-installaties) is afhankelijk
van de bedrijfsactiviteit (zie voormalige DIN 18228, blad 3, pagina
4).
Voor elke 100 gebruikers (uit de sterkst bezette ploeg) heeft men
het aantal wasvoorzieningen nodig dat in tabel 7 wordt vermeld.
Tabel 7 – Normale arbeidsomstandigheden*9
Activiteit
Benodigde wasin- Opdeling van de wasinrichtingen per 100 richtingen
gebruikers
Wasvoorzieningen/
douche-installaties
Weinig vervuilend 15
–/–
Matig vervuilend
20
2/1
Sterk vervuilend
25
1/1
2. Dimensionering van de tapwateropwarmingsinstallatie
De dimensionering van de tapwateropwarmingsinstallatie wordt verduidelijkt aan de hand van het onderstaande voorbeeld.
Voorbeeld:
Aantal werknemers uit de sterkst bezette ploeg:
Werktijd:
Type van de activiteit:
Benodigde warm water uitlaattemperatuur:
Boilerbevoorradingstemperatuur:
Koud water inlaattemperatuur
Verwarmingswateraanvoertemperatuur:

150 Personen
2-ploegendienst
Matig vervuilend
35 tot 37 °C
60 °C
10 °C
90 °C

Vaststellen van de warmwaterbehoefte
Uit tabel 7 kan voor matig vervuilende werkzaamheden een aantal
van 20 wasinrichtingen per 100 werknemers worden afgelezen. De
verhouding van wasinrichtingen in was- en douche-installaties
bedraagt 2:1.
Voor 150 werknemers volgt daaruit een wasinrichtingbehoefte van
20 wasplaatsen en 10 douche-installaties.
Tabel 8 – Verbruikswaarden voor was- en douche-installaties bij
een warmwater uitlaattemperatuur van 35 tot 37 ºC
Verbruiksinrichting
Warmwater- Gebruikstijd
Warmwadebiet in
in minuten
terverl/min
bruik per
gebruik in
l
Wastafels met afvoer5 tot 12
3 tot 5
30
klep
Wastafels met douche- 3 tot 6
3 tot 5
15
afvoer
Rond wasbekken voor ca. 20
3 tot 5
75
6 personen
Rond wasbekken voor ca. 25
3 tot 5
75
10 personen
Douche-installatie zon- 7 tot 12
50
5 tot 6*10
der kleedhok
Douche-installatie met 7 tot 12
80
10 tot 15*11
kleedhok

5418 440 B/fl

Aangenomen:
De wasvoorzieningen (wastafel met sproeikop) worden door 120
werknemers (6 keer na elkaar) en de douche-installaties(douches
zonder kleedhokjes) door 30 werknemers (3 keer na elkaar)
gebruikt.
Met behulp van tabel 8 geeft dit het volgende benodigde warmwatervolume:

a) Warmwaterbehoefte van de wasvoorzieningen: 120 × 3,5 l/min ×
3,5 min = 1470 l
b) Warmwaterbehoefte van de douches: 30 × 10 l/min × 5 min =
1500 l
Uit a) en b) volgt een totale warmwaterbehoefte van 2970 l met ca.
36 °C watertemperatuur gedurende een gebruiksduur van ca. 25
min.
De omrekening naar een uitlaattemperatuur van 45 ºC geeft volgende waarde:
V(45°C) = V(36°C) ·
= 2970 ·

ΔT(36°C – 10°C)
ΔT(45°C – 10°C)

26
= 2206 l
35

Omdat tussen de ploegendiensten 8 uur tijd ter beschikking staan
om de warmwaterboiler weer op te warmen, moet het boilervolume
op bevoorrading worden gedimensioneerd. Hiertoe wordt rekening
gehouden met de gegevens van het kortstondig vermogen (10-minuten-vermogen) in de tabellen in de betreffende gegevensbladen van
de warmwaterboiler:
Uit de desbetreffende tabel van het gegevensblad Vitocell 300-V:
Voor Vitocell 300-V met 500 l inhoud en een verwarmingswateraanvoertemperatuur = 90 °C bedraagt het kortstondige vermogen van
10/45 °C 627 l/10 min.
Aantal warmwaterboilers n = berekende totale volume/gekozen kortstondig vermogen (gedurende 10 min) van de afzonderlijke boilercel
n=

2206
= 3,5 stuks
627

Gekozen warmwaterboiler:
4 × Vitocell300-V met telkens 500 l inhoud.
Bepalen van het benodigde opwarmvermogen
Voor de opwarming van de warmwaterboiler staan 7,5 uur ter
beschikking, daaruit volgt een minimumaansluitvermogen (stookvermogen van de CV-ketel) van:

²A = ΦA =
=

c · V · ΔTA
ZA
1 · 2000 · 50
= 15,5 kW
860 · 7,5

²A resp. ΦA
V
c

ΔTA

ZA

= minimumaansluitvermogen voor het opwarmen
van de warmwaterboiler in kW
= gekozen boilervolumes in l
= spec. warmtecapaciteit
1 kWh
860 l · K
= temperatuurverschil tussen boilerbevoorradingstemperatuur en koudwaterinlaattemperatuur
(60 °C – 10 °C) = 50 K
= opwarmtijd in h

Uit ervaring wordt een opwarmtijd van ca. 2 uur gekozen.
Dat betekent voor het voorbeeld hierboven dat de CV-ketel alsook
de circulatiepomp voor de boileropwarming (benodigde verwarmingswatervolume) op een opwarmvermogen van ca. 60 kW moeten worden gedimensioneerd.

In bedrijven met buitengewone arbeidsomstandigheden zijn 25 wasinrichtingen/100 gebruikers nodig.
zonder omkleden.
*11 Douchetijd 5 tot 8 min; resterende tijd omkleden.

*9

*10 Douchetijd
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Dimensionering (vervolg)
Bepaling van de warmtebehoefte voor de opwarming van tapwater in hotels, pensions en tehuizen
Bij de berekening van de warmwaterbehoefte moeten de verbruikspunten van alle kamers worden bepaald.
Daarbij moet per 1-persoons- resp. 2-persoonskamer alleen met het
grootste verbruikpunt rekening worden gehouden.

■ Aanvoertemperatuur van het verwarmingswater = 80 °C
■ Gewenste opwarmtijd van de warmwaterboiler 1,5 uur
■ Tijdsduur van de piekbehoefte 1,5 uur
Warmtebehoefte voor de tapwateropwarming

Tabel 9 – Aftapbehoefte per verbruikspunt bij warmwatertemperatuur van 45 ºC
Verbruikspunt AfnamevoluAftappuntbehoefte Qh max.
me per gebruik in l
per 1-perper 2-persoonssoonskamer in kamer in kWh
kWh
Badkuip
170
7,0
10,5
douchecabine
70
3,0
4,5
Wastafel
20
0,8
1,2

= aftapbehoefte per aftappunt in kWh
= aantal kamers met dezelfde aftappuntbehoefte
= benuttingsfactor (gelijktijdigheid) kan beperkt worden
toegepast:

=

1 tot 15

16 tot 36

35 tot 75

76 tot 300

ϕn*12

1

0,9 tot 0,7

0,7 tot 0,6

0,6 tot 0,5

= Factor levensstandaard
Afhankelijk van hotelcategorie kan worden aangerekend:

Hotelcategorie
ϕ2
ZA

ZB
V
Ta
Te
a

Normaal

Goed
1,0

Gekozen warmwaterboiler:
3 × Vitocell 300-H met telkens 500 l inhoud
of
3 × Vitocell 300-V met telkens 500 l inhoud

²=Φ=
1,2

= opwarmtijd in h
De opwarmtijd hangt af van het voor de tapwateropwarming ter beschikking staande nom. vermogen. Naargelang nom. vermogen van de verwarmingsketel kan ZA
kleiner dan 2 uur worden gekozen.
= tijdsduur van de warmwaterpiekbehoefte in uur
Aanname 1 tot 1,5 uur
= volume van de warmwaterboiler in l
= Boilerbevoorradingstemperatuur in °C
= Koud water inlaattemperatuur in ºC
= 0,8
Houdt rekening met de laadtoestand van de warmwaterboiler.

Voorbeeld:
Hotel met 50 kamers (30 2-persoonskamers en 20 1-persoonskamers)
■ Inrichting van de 1-persoonskamers:
5 1-persoonskamers met bad, douchecabine en wastafel
10 1-persoonskamers met douchecabine en wastafel
5 1-persoonskamers met wastafel
■ Inrichting van de 2-persoonskamers:
5 2-persoonskamers met bad en wastafel
20 2-persoonskamers met douchecabine en wastafel
5 2-persoonskamers met wastafel

860 · 217,5 · 0,65 · 1 · 1,5
(1,5 + 1,5) · (60 – 10) · 0,8

Bepalen van het benodigde opwarmvermogen

Hoog
1,1

860 · Σ(n · Qh max. ) · φn · φ2 · ZA
(ZA + ZB ) · (Ta – T e) · a

= 1.520 l

Kameraantal

ϕ2

Tweepersoonskamer:

Uitrusting (af- n
Qh max.
n × Qh max.
tappunt)
in kWh
in kWh
Badkuip
5
7,0
35,00
douchecabine
10
3,0
30,00
Wastafel
5
0,8
4,00
Badkuip
5
10,5
52,50
douchecabine
20
4,5
90,00
Wastafel
5
1,2
6,00
Σ (n · Qh max.) = 217,50

=

V · c · (Ta – T e)
ZA
1500 · (60 – 10)
= 58 kW
860 · 1,5

² resp. Φ
V
c

= opwarmvermogen in kW
= gekozen inhoud in l
= spec. warmtecapaciteit
1 kWh
860 l · K

Ta
Te
ZA

= Boilerbevoorradingstemperatuur in °C
= Koud water inlaattemperatuur in ºC
= opwarmtijd in h

Daarmee moeten CV-ketel en circulatiepomp voor de boileropwarming op het benodigde opwarmvermogen worden gedimensioneerd.
Om ook in de winter een voldoende verwarming van het gebouw te
vrijwaren, moet de stooklast bij deze warmtehoeveelheid worden
geteld.

Bepaling van de warmtebehoefte voor de opwarming van tapwater in industrieel gebruikt saunabedrijf
Aangenomen:
De sauna wordt door 15 personen per uur bezocht.

Er staan 5 douches met 12 l/min daarvoor ter beschikking, d.w.z. de
douches worden 3 maal achter elkaar gebruikt. Bij een douchetijd
van 5 min. volgt daaruit een warmwaterbehoefte van 60 l per
gebruik.

*12 Bij

kuurhotels, beurshotels of gelijksoortige complexen een benuttingsfactor van ϕn = 1 kiezen.
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Eenpersoonskamer:

V=

Berekening van de nodige boilerinhoud
Qh max.
n
ϕn

Soort kamers

Dimensionering (vervolg)
De stooklast van het gebouw bedraagt ²N = ΦHL Geb. = 25 kW.
Om de tapwateropwarming te garanderen moet er op twee zaken
worden gelet:
a) voldoende boilervolume (dimensionering volgens het kortstondige
vermogen).
b) ketelformaat moet zo gedimensioneerd worden dat tapwateropwarming en ²N gegarandeerd zijn.
bij a)
Bepaling van het boilervolume:
15 personen per 60 l = 900 l met 40 °C op de warmwateruitlaat.
De boilerbevoorradingstemperatuur bedraagt 60 °C.
Omdat een lagetemperatuurketel moet worden ingebouwd, moet het
kortstondig vermogen bij een verwarmingswateraanvoertemperatuur
van 70 °C worden bepaald; zie de betreffende tabellen op de gegevensbladen van de betreffende warmwaterboiler.
De omrekening naar een uitlaattemperatuur van 45 °C geeft volgende waarde:
V(45°C) = V(40°C) ·

Omdat het douchen zich elk uur herhaalt, moet het gekozen boilervolume in max. 1 uur worden opgewarmd. Het daarvoor benodigde
warmtevolume wordt berekend uit:

²A = ΦA =
=

Voorstel: 2 Vitocell300-V met telkens 300 l inhoud met een kortstondig vermogen van 375 l per boilercel en 698 l als boilerbatterij (tapwatertemperatuur 45 °C).
bij b)
Benodigd ketelformaat

600 · 1 · (60 – 10)
860 · 1

= 34,9 kW

²A resp. ΦA
Vboiler
ΔTA
c

ΔT(40°C – 10°C)

ΔT(45°C – 10°C)
30
= 900 ·
= 771 l
35

Vsp. · ΔTA · c
ZA

ZA

= minimumaansluitvermogen voor het opwarmen
van de warmwaterboiler in kW
= Inhoud in l
= temperatuurverschil tussen boilerbevoorradingstemperatuur en koudwaterinlaattemperatuur
= spec. warmtecapaciteit
1 kWh
860 l · K
= opwarmtijd in h

Om ook in de winter een voldoende verwarming van het gebouw te
vrijwaren, moet de stooklast bij deze warmtehoeveelheid worden
geteld. Deze toeslag is volgens het EnEv op de volgende gronden
toegestaan:
1. Het gaat om een industrieel gebruik.
2. Bij gebruik van een lagetemperatuurketel is er geen vermogensbegrenzing.

Bepaling van de warmtebehoefte voor de opwarming van tapwater voor turnzalen
Bij de dimensionering van de tapwateropwarmingsinstallatie moet
met DIN 18032-1, april 1989 ”Sporthallen, hallen voor turnen en
wedstrijden” als richtlijn voor planning en bouw rekening worden
gehouden.
De afname van opgewarmd tapwater in turnhallen volgt op korte termijn.
Bij de keuze van boilers kan daarom van de ”kortstondige afname”
(10-minuten-vermogen) worden uitgegaan.
De warmwatervoorziening moet door de tapwateropwarmingsinstallatie tijdens de gehele gebruiksduur (het hele jaar door) worden
gegarandeerd.
De volgende waarden moeten bij de dimensionering van de tapwateropwarmingsinstallatie worden aangenomen:
Warmwaterafnametemperatuur:
Max. 40 °C
8 l/min
Waterverbruik per persoon µ:
Douchetijd per persoon t:
4 min
Opwarmtijd ZA:
50 min
Personen per opwarmtijd en trainingseenheid n:
min. 25 personen
Boilerbevoorradingstemperatuur Ta:
60 °C

m(40 °C)
m(45 °C)

= kortstondig vermogen bij warmwater uitlaattemperatuur
40 °C
= kortstondig vermogen bij warmwater uitlaattemperatuur
45 °C
(volgens tabel in het gegevensblad van de warmwaterboiler)

m(40°C) = m(45°C) ·

45 – 10
40 – 10

= 2 · 424 l/10 min
35
= 848 ·
30
= 989 l/10 min

Gekozen warmwaterboiler:
2 × Vitocell 300-H met telkens 350 l,
Kortstondig vermogen bij 70 °C Verwarmingswater aanvoertemperatuur = 989 l met 40 °C

Voorbeeld voor een eenvoudige turnzaal:
1. Bepalen van het benodigde warmwatervolume:

5418 440 B/fl

mMW

= t·µ·n
= 4 min/persoon · 8 l/min · 25 personen
= 800 l warmwaterhoeveelheid met 40 °C

Gekozen inhoud: 700 l
De gekozen inhoud moet ongeveer overeenkomen met de benodigde warmwaterhoeveelheid.
Kortstondig vermogen uit de overeenkomstige tabellen in de gegevensbladen van de betreffende warmwaterboiler.
Omrekening naar warm water uitlaattemperatuur 40 °C met
Tapwateropwarming
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Dimensionering (vervolg)
2. Vaststellen van het benodigde opwarmvermogen voor het
vastgestelde boilervolume:

²A

= ΦA =

V · c · (Ta – T e)
ZA

=

700 · (60 – 10)
860 · 0,833

= 49 kW

²A resp. ΦA
V
c

= opwarmvermogen in kW
= Boilervolume in l
= spec. warmtecapaciteit
1 kWh
860 l · K

Ta
Te

= Boilerbevoorradingstemperatuur in °C
= Koud water inlaattemperatuur in ºC

Verwarmingsketel en circulatiepomp voor de boilerverwarming moeten op het ter beschikking stellend opwarmvermogen worden gedimensioneerd.
Om ook in de winter een voldoende verwarming van het gebouw te
vrijwaren, moet de stooklast bij deze warmtehoeveelheid worden
geteld. Deze toeslag is volgens het EnEv op de volgende gronden
toegestaan:
1. Het gaat om een industrieel gebruik.
2. Bij gebruik van een lagetemperatuurketel is er geen vermogensbegrenzing.

Bepaling van de warmtebehoefte voor de opwarming van tapwater in combinatie met afstandsverwarmingen
Tapwaterverwarmingsinstallaties die niet met verwarmingketels maar
met een systeem van afstandsverwarming moeten worden opgewarmd, kunnen wegens de verschillende aanvoer- en retourtemperaturen van het verwarmingswater in de winter en in de zomer niet
worden gedimensioneerd volgens de waarden in de boilertabellen.
Het onderstaande voorbeeld geeft een mogelijke dimensionering
weer.
Voorbeeld:
Stooklast van het gebouw
²NW resp. ΦHL Geb. W:
Behoeftekengetal N voor het tapwater:
Aanvoer- en retourtemperatuur van
het verwarmingswater
– in de winter:
– in de zomer:
Gekozen warmwaterboiler:

20 kW
1,3

²NW resp. ΦHL Geb.

110/50 °C
65/40 °C
1 Vitocell 300-V, type EVI,
200 l inhoud met NL = 1,4

= Afstandsverwarmingswatervolume in de
winter in liter/h
= aansluitvermogen in de winter in kW

W

c

= spec. warmtecapaciteit
1 kWh
860 l · K

ΔTW

= temperatuurverschil in de winter tussen
aanvoer- en retourtemperatuur van het verwarmingswater van het afstandssysteem in
K

µW =

²NW
c · ΔTW

=

ΦHL Geb. W
c · ΔTW

=

860 · 20
110 – 50

= 287 l/h

²NS resp. ΦHL Geb. S
ΔTS

= Afstandsverwarmingswatervolume in de zomer in l/h
= aansluitvermogen in de zomer in kW
= temperatuurverschil in de zomer tussen
aanvoer- en retourtemperatuur van het verwarmingswater van het afstandssysteem in
K

²NS = ΦHL Geb. S = µS · c · ΔTS
met (µS = µW)

1. Berekening van het benodigde afstandswatervolume
µW

µS

= 287 ·

1
· (65 – 40)
860

= 8,33 kW

Tabel 10 – Vermogensgegevens met retourtemperatuurbegrenzing
Vitocell 100-V op aanvraag.
Vitocell 300-V (type EVI)
Boilerinhoud
Continuvermogen bij
Verwarmingswateraanvoer- en -retourtemperatuur 65/40 °C en tapwateropwarming van 10 naar 45 °C
Vermogenskengetal NL
(met retourtemperatuurbegrenzing)
bij verwarmingswater aanvoer- en retourtemperatuur 65/40 °C en boilerbevoorradingstemperatuur Tsp = 50 °C
10-minuten-vermogen

l
kW
l/h

l

200
15
375

300
16
393

500
19
467

1,4

3,0

6,0

164

230

319

Aanwijzing
De vermogensgegevens van de warmwaterboiler bij retourtemperatuurbegrenzing kan de continuvermogensdiagram in de betreffende
gegevensbladen worden gevonden.
In acht nemen: Bij begrensde retourtemperaturen moet worden
gecontroleerd of de hygiënische eisen conform TRWI/DVGW worden nagekomen. Evt. moet een circulatiepomp worden aangebracht.
5418 440 B/fl
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2. Berekening van het aansluitvermogen in de zomer bij constante hoeveelheid verwarmingswater van het afstandssysteem
(µS = µW)
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Dimensionering (vervolg)
4.2 Dimensionering volgens het piekdebiet in overeenstemming met DIN 1988-300
Voor verwarmingsinstallaties voor tapwater die volgens het doorstroomprincipe werken, zoals bijv. verswaterstations, kan de warmwaterbehoefte volgens het principe van het piekdebiet worden
bepaald.
Hierbij wordt de aanname gemaakt dat het vastgestelde piekdebiet
voor het bepalen van de leidingafmetingen voor het warme waterleidingsysteem volgens DIN 1988-300 ook door de tapwaterverwarmingsinstallatie moet worden verwarmd.
Het piekdebiet wordt berekend uit de som van alle aangesloten
afzonderlijke verbruikers (totaal debiet) gereduceerd met een gelijktijdigheidsfactor. Dit is afhankelijk van het type gebouw.

Om een te grote dimensionering te voorkomen, mag het berekende
piekdebiet niet groter zijn dan de som van de twee grootste afzonderlijke verbruikers, die tegelijkertijd in werking kunnen zijn. In installaties met meerdere onafhankelijke gebruikers zoals bijv. meergezinswoningen moet ook een controle met het totale debiet van de
telkens grootste verbruiker bijv. van alle woningen plaatsvinden.

Vaststellen van de warmwaterbehoefte
Basis is de bepaling van het piekdebiet ´S volgens DIN 1988-300.
´S = a (Σ ´R)b - c
(Geldig voor ´R max. = 500 l/s)
´S
´R
a, b, c

= Piekdebiet
= Totale debiet (som van het berekeningsdebiet van alle
verbruikers)
= Constanten afhankelijk van type gebouw en gebruik (zie
tabel 11)

Tabel 11
Type gebouw
Woongebouw
Beddenhuis in het ziekenhuis
Hotel
School
Kantoorgebouw
Voorziening voor begeleid wonen, bejaardentehuis
Verpleegtehuis

Constante
a
b
1,48
0,19
0,75
0,44
0,70
0,48
0,91
0,31
0,91
0,31
1,48
0,19

c
0,94
0,18
0,13
0,38
0,38
0,94

Aangenomen:
Voor de douche met lichaamsdouche is er een gegevensblad van de
fabrikant aanwezig.
Het berekeningsdebiet van het warme water bedraagt:
20 l/min = 0,33 l/s.
Voor de overige verbruikers worden de normwaarden uit tabel 12
genomen.
Het totale debiet van het eengezinshuis bedraagt dus:
´R

= Douche 0,15 l/s + wastafel 0,07 l/s + badkuip 0,15 l/s + douche met lichaamsdouche 0,33 l/s + 2 wastafels 0,07 l/s +
keukenspoelbak 0,07 l/s + wastafel 0,07 l/s
= 0,98 l/s

Voor de berekening van het piekdebiet worden de factoren a, b, c
volgens tabel 11 voor een woongebouw gekozen:
a
b
c

= 1,48
= 0,19
= 0,94

Piekdebiet:
1,40

0,14

0,92
´S

´R beschrijft het totale debiet van alle verbruikers. Daartoe worden
de waarden van het berekeningsdebiet van het warme water van de
afzonderlijke verbruikers opgeteld. Gegevens over de berekeningsdoorstroming zie fabrikant van de verbruikers, bijv. armaturenfabrikant. Als er geen gegevens zijn, de waarden uit DIN 1988-300
gebruiken:
Tabel 12 - Berekeningsdebiet voor de aansluiting aan de koudwater- en warmwaterzijde
Mengarmaturen voor het type van het
DN
Berekeningsaftappunt
debiet ´R
Douchebak
15
0,15 l/s
Badkuip
15
0,15 l/s
Keukenspoelbak
15
0,07 l/s
Wastafel
15
0,07 l/s
Bidets
15
0,07 l/s

Het berekende piekdebiet van 0,53 l/s is groter dan de som van de
twee grootste, zich gelijktijdig in bedrijf zijnde verbruikers (douche in
bad 1 = 0,15 l/s en douche met lichaamsdouche in bad 2 = 0,33 l/s)
= 0,48 l/s. De waarde 0,48 l/s wordt daarom als piekdebiet genomen.
De installatie voor het opwarmen van tapwater moet dus
0,48 l/s = ca. 29 l/min tapwater van 10 naar 60 °C opwarmen. Dit
resulteert in een overbrengingsvermogen van ca. 101 kW. Afhankelijk van de verwarmingswater- resp. de bevoorradingstemperatuur
van het verwarmingswater in de CV-waterbuffer (aanname: 70 °C)
uit het gegevensblad een verswatermodule Vitotrans 353 kiezen.
Voorbeeld: Vitotrans 353, type PZM voor de montage aan een bufferopslag Vitocell 100-E (zie tabel 13).
De waarden van de Vitotrans 353, type PBM (voor wandmontage)
komen overeen met die van de Vitotrans 353, type PZM (voor de
montage aan de boiler).
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Voorbeeld:
Eengezinshuis met 2 badkamers, 1 keuken met spoelbak, 1 gastentoilet met wastafel.
Uitrusting bad 1: Douche, wastafel
Uitrusting bad 2: Badkuip, douche met lichaamsdouches, 2 wastafels

= a (Σ ´R)b - c
= 1,48 x 0,980,19 – 0,94
= 0,53 l/s

Tapwateropwarming

VIESMANN

21

4

Dimensionering (vervolg)
Tabel 13 - Uittreksel uit gegevensblad ”Vitotrans 353”, type PBM/PZM
TemperaTemperaMax. tapOverbren- Vereist vo- Bij koud water inlaattemperatuur van 10°C:
tuur verwar- tuur warm vermogen gingsverlume CVMax. taphoeveelheid aan de mengklep bij
mingswater water inge- uit
mogen
waterbuf40 °C
45 °C
50 °C
55 °C
in CV-water- steld
Vitotrans
fer per l
buffer
353
warm water
in °C
in °C
in l/min
in kW
in l
in l/min
in l/min
in l/min
in l/min
40
60
125
0,4
—
—
—
—
45
60
146
0,5
70
—
—
—
70
50
52
144
0,8
68
58
—
—
55
44
137
0,9
65
56
49
—
60
37
127
1,1
60
52
45
40
Ó

Retourtemperatuur
naar de CVwaterbuffer

in °C
14
15
17
20
23

Bepaling van het vereiste buffervolume
Voor het beschikbaar stellen van de benodigde energie voor de tapwateropwarming wordt een verswaterstation meestal met een CVwaterbuffer verbonden. Het volume van de CV-waterbuffer wordt
bepaald door de warmwaterbehoefte van de installatie, de bevoorradingstemperatuur in de CV-waterbuffer en na het gedrag van de
gebruiker.
Het volgende geldt:
= ´ ̇x t x (TP/TWW) x sN

VP
´

= Benodigd minimum volume van de CV-waterbuffer
= Het vastgestelde piekdebiet van het verswatermodule
= Tijd waarin het piekdebiet nodig is. De waarde kan
zich bijv. aan de duur het vullen van het bad gebruikersgegevens, of aan de richtwaarde van DIN 4708
(10 min) oriënteren.
= voor de temperatuurspreiding tussen CV-waterbuffer
en tapwater:
0,5
= bij grote temperatuurspreiding
(bijv. 90/45 °C)
0,7
= bij gemiddelde temperatuurspreiding
(bijv. 70/45 °C)
1,0
= bij geringe temperatuurspreiding
(bijv. 55/45 °C)
= Veiligheidsfactor om met het gedrag van de gebruiker rekening te houden:
1
= normale tappauzen
2
= korte tappauzen
3 ... 4 = zeer korte tappauzen

t

(TP/TWW)

sN

VP

= ´ x t x (TP/TWW) x sN
= 29 l/min x 15 min x 1 x 2
= 870 l

Volgens gegevensblad wordt een Vitocell 100-E met een volume van
950 l gekozen.

4.3 Dimensionering conform continuvermogen
De dimensionering volgens continuvermogen vindt plaats als uit de
warmwaterboiler permanent warm water genomen moet worden.
Daarom wordt deze wijze van dimensionering meestal bij commercieel gebruik toegepast.

Bepaling van de benodigde warmwaterboilers, voorbeeld 1 (met constante aanvoertemperaturen)
Voorwaarden:
■ continuvermogen in l/h of kW
■ Warmwater uitlaattemperatuur in ºC
■ Koud water inlaattemperatuur in ºC
■ Verwarmingswateraanvoertemperatuur in °C

Met behulp van de ”technische gegevens” van de warmwaterboiler
worden bepaald:
■ Inhoud en aantal warmwaterboilers
■ Verwarmingswaterdebiet
■ Opvoerhoogte van de circulatiepomp voor de boilerverwarming
De dimensionering van de warmwaterboilers gaat als volgt.
De werkwijze wordt in het volgende voorbeeld weergegeven.
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VP

Voorbeeld:
Voor het eengezinshuis uit het voorbeeld op pagina 21 (hoofdstuk ”Bepaling van de warmwaterbehoefte”) moet een bufferopslag
worden gekozen.
Het piekdebiet bedraagt 29 l/min.
De toekomstige installatie-exploitant heeft aangegeven, ”dat hij
graag lang doucht”. Hij geeft een tijd van 15 min aan.
De bevoorradingstemperatuur in de bufferopslag moet om verwarmingsredenen maximaal 70 °C bedragen.
De taptemperatuur bedraagt 60 °C.
Er is dus een geringe temperatuurspreiding van 70/60 °C. De correctiefactor bedraagt dus 1.
Door de verklaring van de toekomstige installatie-exploitant "graag
lang te douchen" worden korte tappauzen aangenomen. De veiligheidsfactor sN bedraagt dus 2.
Het minimale buffervolume VP bedraagt dus:

Dimensionering (vervolg)
Voorbeeld:
In een industriebedrijf zijn bij de productie 4100 l/h warm water op
60 °C nodig. Van de verwarmingsketels staat een verwarmingswateraanvoertemperatuur van 90 ºC ter beschikking. De koudwater
inlaattemperatuur bedraagt 10 ºC.
=
=
=
=

4100 l/h
60 °C
10 °C
90 °C

= Roestvast staal, staand

Gekozen warmwaterboiler:
3 x Vitocell 300-V, type EVI met telkens 500 l inhoud.
Het continuvermogen van de gekozen warmwaterboiler moet min.
gelijk zijn aan het benodigde continuvermogen.
Bepaling van de verwarmingswaterdebiet
Voor het vastgestelde continuvermogen is een warmtevermogen van
243 kW vereist (zie tabel ”technische gegevens” op het gegevensblad van de warmwaterboiler). In de tabelkolom van de gekozen
warmwaterboiler het daarvoor vereiste verwarmingswaterdebiet aflezen: 19,5 m3/h; d. h. de circulatiepomp voor de boilerverwarming
voor een verwarmingswaterdebiet van 19,5 m3/h dimensioneren.
Bepaling van de verwarmingswaterdebietweerstand
Voor de weerstandsberekening van de totale installatie moet voor de
verwarmingswateraanvoer- en -retourleiding (bijv. schuifklep, bochten) en de warmtegenerator van het totale volume van 19,5 m3/h
rekening worden gehouden.
Bij parallelschakeling van meerdere boilercellen is de totale weerstand gelijk aan de afzonderlijke weerstand van één boilercel. De
verwarmingswaterzijdige debietweerstand van de boiler wordt voor
de opvoerhoogte van de circulatiepomp voor de boilerverwarming
als volgt bepaald:

13

6,5

6,5
6,5

Werkwijze:
1. Keuze Vitocell 300-V, type EVI
2. Technische gegevens over boilerbatterijen in het gegevensblad
Vitocell 300-V opslaan.
3. In de tabel de regel voor ”Continuvermogen van 10 naar 60 °C”
en verwarmingswateraanvoertemperatuur ”90 °C” zoeken.
4. In de kolom boilerinhoud = 500 l en aantal boileropvraag = 3 is
een continuvermogen van 4179 l/h aangegeven.

19,5

6,5

Bepaling van aantal en formaat van de warmwaterboilers

6,5

Continuvermogen
Warmwateruitlaattemperatuur
Koudwaterinlaattemperatuur
Aanvoertemperatuur van het verwarmingswater
Gewenst boilertype

Omdat de 3 boilercellen parallel zijn geschakeld, heeft elke boilercel
een verwarmingswaterdebiet van 6,5 m3/h (zie volgende afb.). Uit
het diagram ”Debietweerstand aan verwarmingszijde” op het gegevensblad voor ”Vitocell 300-V, type EVI” voor het verwarmingswaterdebiet van 6500 l/h via de rechte lijn van de boilercel met 500 l
inhoud de debietweerstand afgelezen. 400 mbar (40 kPa)

19,5

13

A Verwarmingswateraanvoer
B Verwarmingswaterretour
Resultaat:
Verwarmingswaterdebiet totaal = 19,5 m3/h
Verwarmingswaterdebiet per cel = 6,5 m3/h
Verwarmingswaterdebietweerstand van de warmwaterboiler =
400 mbar (40 kPa)

4

Dimensionering van de circulatiepomp voor de boileropwarming
De circulatiepomp voor de boilerverwarming moet dus een verwarmingswatervolume van 19,5 m3/h pompen en de verwarmingswaterdebietweerstand voor de 3 boilercellen van 400 mbar (40 kPa) overwinnen exclusief de weerstand van de warmtegenerator, de buisleidingen tussen boilercellen en warmtegenerator alsook de afzonderlijke weerstanden van fittingen en armaturen.
In het algemeen geldt: als het ter beschikking staande ketelvermogen²K (volgens DIN 4701) resp. ΦK (volgens EN 12831) kleiner is
dan het continuvermogen ²boiler resp. Φboiler is het voldoende de circulatiepomp voor de boilerverwarming op het overbrengen van het
ketelvermogen te dimensioneren. Als het ketelvermogen daarentegen groter is dan het continuvermogen ²boiler resp. Φboiler, dan kan
circulatiepomp voor de boilerverwarming maximaal op het continuvermogen worden gedimensioneerd.

Bepaling van de benodigde warmwaterboilers, voorbeeld 2 (met constant temperatuurverschil van de
warmtegenerator)
Voorwaarden:
■ benodigd continuvermogen in kW of in l/h (omrekening noodzakelijk)
■ Warmwater uitlaattemperatuur in ºC
■ Koud water inlaattemperatuur in ºC
■ Verwarmingswateraanvoertemperatuur in °C
■ Verwarmingswater retourtemperatuur in °C

Omrekening van het continuvermogen naar l/h in kW
²beno. resp.
Φbeno.
µWW
c

ΔTWW
²beno. resp.
Φbeno.

= continuvermogen in kW
= Continuvermogen in l/h
= spec. warmtecapaciteit
1 kWh
860 l · K
= Temperatuurverschil tussen warmwateruitlaattemperatuur en koudwaterinlaattemperatuur in K
= µWW · c · ΔTWW
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De keuze van het benodigde boilerformaat en het aantal benodigde
warmwaterboilers kan met behulp van de diagrammen met de continuvermogens van de betreffende warmwaterboiler worden vastgesteld.

Tapwateropwarming

VIESMANN

23

95
90
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0n
.°C
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55

1
= 3000 ·
· (45 – 10)
860

70

50
45

= 122 kW

45
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35

45
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30

continuvermogen in kW

25

45

20
45

15
10

60

60

45

5
0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Verwarmingswatertemperatuurverschil (ΔT) in K

Bepaling van het benodigd aantal warmwaterboilers van een
bepaald formaat
n
²beno. resp.
Φbeno.
²boiler resp.
Φboiler
n=
=

= benodigd aantal warmwaterboilers
= benodigd continuvermogen in kW
= continuvermogen van de gekozen warmwaterboilers in kW

Qben. Φben.
=
ΦSp.

²Sp.

122 kW
= 2,26
54 kW

Benodigd aantal warmwaterboilers = 2
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n1

60

²erf. bzw. Φerf. = µWW · c · ΔTWW

va

65

Omrekening van het continuvermogen naar l/h in kW

ing

70

rm
wa

75

rop

80

Op grond van de bouwkundige omstandigheden moet een staande
warmwaterboiler worden gebruikt.

Bepaling van het continuvermogen van de verschillende boilerformaten
Omdat de bepaling voor alle boilerformaten op dezelfde wijze
gebeurt, wordt als voorbeeld de bepaling van het continuvermogen
voor de warmwaterboiler Vitocell 300-V met 300 l inhoud getoond
(zie gegevensblad, ”Vitocell 300-V”.
Van punt 1 (20 K) via punt 2 (gewenste tapwateropwarming: van
10 °C naar 45 °C bij verwarmingswateraanvoertemperatuur 80 °C) in
het punt 3 aflezen: Continuvermogen van de warmwaterboiler
54 kW

ate

= 10 °C
= 45 °C

pw

85

Verwarmingswaterdebiet... m³/h
Verwarmingswaterdrukverlies ... mbar

= 80 °C – 60 °C = 20 K

1
15 ,0 m
m
³
ba /h
r

= 60 °C

3,0 m
³/h
110
mba
r

100

50

= 3000 l/h
= 80 °C

Ta

Voorbeeld:
Benodigde continuvermogen
Aanvoertemperatuur van het verwarmingswater
Retourtemperatuur van het verwarmingswater
Temperatuurverschil van het verwarmingswater
Koudwaterinlaattemperatuur
Warmwateruitlaattemperatuur

Verwarmin
gswateraa
nvoertem
80
peratuur ..
.°C
90
5,0 m
³/h
280 mb
ar

Dimensionering (vervolg)
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Bepaling benodigd debiet aan verwarmingswaterzijde
µHW
²beno. resp.
Φbeno.
ΔTHW
c

= debiet verwarmingswaterzijde in l/h
= benodigd continuvermogen in kW
= verwarmingswatertemperatuurverschil in K
= spec. warmtecapaciteit
1 kWh
860 l · K

Met het berekende verwarmingswaterzijde debiet kan nu, zoals in
het voorbeeld op pagina 23 beschreven, de verwarmingswaterzijde
doorstroomweerstand met behulp van het diagram Vitocell 300-V
type EVI worden vastgesteld.
Resultaat:
Verwarmingswaterdebietweerstand van de warmwaterboiler =
80 mbar (8 kPa)

²benodigde860 · ²benodigde
µHW = c · ΔT
=
ΔT
HW

HW

=

Φbenodigde 860 · Φbenodigde
=
c · ΔTHW
ΔTHW

=

860 · 122
20

= 5246 l/h (totaal)
= 2623 l/h (per warmwaterboiler)

Boilerlaadsystemen — Vitocell 100-L met Vitotrans 222
5.1 Toepassingen en voordelen
Het Viessmann boilerlaadsysteem is een combinatie van een warmwaterboiler Vitocell 100-L en een modulaire Vitotrans 222 warmtewisselaarsset.
Het boilerlaadsysteem voor tapwateropwarming wordt bij voorkeur
bij de volgende toepassingen en omstandigheden ingezet:
■ Verwarmingscircuits waarvoor lage retourtemperaturen zijn vereist
of waarbij de retourtemperaturen zijn begrensd, bijv. bij warmtetransport over lange afstand of condenserende ketel:
De opwarming van de laadtemperatuur (10 °C) tot de eindtemperatuur (60 °C) wordt in een circuit via de warmtewisselaar van de
Vitotrans 222 bereikt. Als gevolg van de grote spreiding aan de
tapwaterzijde is de retourtemperatuur aan de verwarmingswaterzijde laag. Een lage retourtemperatuur maakt een hoge condensatiewaarde mogelijk bij het gebruik van de HR-techniek.
■ Grote boilerinhoud met periodiek wisselende laad- en afnametijden, bijv. waterafname op piekmomenten in scholen, sportcomplexen, ziekenhuizen, kazernes, buurtcentra, meergezinshuizen
■ Kortstondige hoge piekvermogens, d.w.z. grote tapwaterhoeveelheden en verschillende naverwarmingstijden, bijv. tapwateropwarming in zwembaden, sportcomplexen, industriebedrijven, slachthuizen.
■ Beperkte hoeveelheid ruimte, omdat het boilerlaadsysteem hoge
vermogens over kan dragen.

Vitocell 100-L met Vitotrans 222
■ Corrosiewerend boilerreservoir van staal met Ceraprotect-emaillaag. Bijkomende kathodische bescherming via magnesiumanode,
zwerfstroomanode verkrijgbaar als toebehoren.
■ Eenvoudiger binnenbrengen in de stookruimte door het lage
gewicht en afneembare isolatie.
■ Weinig warmteverlies door een hoogwaardige isolatie rondom.
■ Geen kritieke kiemzones dankzij de volledige opwarming van de
totale waterinhoud.
■ In combinatie met warmtewisselaarset Vitotrans 222 (toebehoren)
als boilerlaadsysteem bijzonder geschikt om te worden gebruikt in
combinatie met gascondensatieketels.
■ Tot op de graad nauwkeurige boilerbelading, ook bij glijdende aanvoertemperatuur.
■ Vitotrans 222 bestaande uit een plaatwarmtewisselaar; hoogefficiënte boilerlaad- en verwarmingspomp verkrijgbaar als toebehoren.
■ Elektrisch verwarmingselement en laaddoorn als toebehoren voor
gebruik in combinatie met warmtepompen.

5.2 Functiebeschrijving van het boilerlaadsysteem
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Werking met glijdende aanvoertemperatuur
In het boilerlaadsysteem wordt aan de warmwaterboiler U bij het
laden (geen aftapping) het koude water T onderaan onttrokken met
behulp van een laadpomp R. Dit water wordt opgewarmd in de
warmtewisselaarset C en wordt bovenaan B weer in de warmwaterboiler toegevoerd.
Om de thermische gelaagdheid van de warmwaterboiler niet te verstoren, wordt de boilerlaadpomp R pas ingeschakeld als aan de
temperatuursensor L de ingestelde temperatuur is bereikt.
Het gewenste over te dragen vermogen van de warmtewisselaar
wordt ingesteld door middel van de strengregelklep O.

Tapwateropwarming

De mengklepgroep (toebehoren) N mengt het verwarmingswater
aan de primaire zijde overeenkomstig de gewenste tapwatertemperatuur. Met een gewenste tapwatertemperatuur van max. 60 °C kan
een verkalking van de plaatwarmtewisselaar worden voorkomen.
Een thermische desinfectering is mogelijk bij Viessmann-verwarmingsketels die worden gecombineerd met Vitotronic-ketelcircuitregelingen of met verwarmingscircuitregelingen van het type
Vitotronic 200-H (toebehoren).
De basisbelasting wordt opgevangen door de continue werking van
de Vitotrans 222.

VIESMANN
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Boilerlaadsystemen — Vitocell 100-L met Vitotrans 222 (vervolg)
Tijdens piekbelasting wordt aan de bijkomende warmwaterbehoefte
voldaan met de boilerinhoud.
Tijdens het tappen en na het tappen wordt het boilervolume opnieuw
via de Vitotrans 222 tot op de gewenste temperatuur opgewarmd. In
geladen toestand (taprust) zijn de boilerlaadpomp R en de verwarmingscircuitpomp E van de Vitotrans 222 uitgeschakeld.

A

F

F

Als de vermelde gewenste temperaturen van het verwarmingswater
en van het tapwater worden gerespecteerd, kan de warmtewisselaarsset Vitotrans 222 worden gebruikt bij een totale hardheid van
het tapwater tot 20 °dH (som van de aardalkaliën 3,6 mol/m3).

F

F
G

H

B

C

W
R

N

P
O

V

S

L

E
K

U

T

Warm water
Warmwaterinlaat van de warmtewisselaar
Vitotrans 222 warmtewisselaarset
Plaatwarmtewisselaar
CV-pomp (primair), hoogefficiënt
Ontluchting
Verwarmingswateraanvoer
Verwarmingswaterretour
Verwarmingsketel
Temperatuursensor
Menggroep

O
P
R
S
T
U
V
W

Strengregelklep
Terugslagklep
Boilerlaadpomp (secundair), hoogefficiënt
Veiligheidsklep, vervangt niet de veiligheidsklep volgens
DIN 1988.voor de warmwaterboiler.
Gemeenschappelijke koudwateraansluiting met veiligheidsgroep volgens DIN 1988
Vitocell 100-L, (hier: 500 l inhoud)
Boilertemperatuursensor onderaan (Uit)
Boilertemperatuursensor bovenaan (Aan)

Werking met constante aanvoertemperatuur
De Vitotrans 222 warmtewisselaarset wordt zonder mengklepgroep
gebruikt. De verwarmingswatertemperatuur moet worden begrensd
op 75 ºC.
De gewenste tapwatertemperatuur en het gewenste overdrachtvermogen wordt door de afstelling van de circulatiehoeveelheid bij het
laden overeenkomstig het warmtevermogen van de warmtewisselaar
aan de strengregelklep L ingesteld. Als het ter beschikking staande
ketelvermogen onder het vermogen van de Vitotrans 222 ligt,
gebeurt de instelling overeenkomstig het ketelvermogen.
Grote en middelgrote aftapvolumes worden opgevangen door de
warmwaterboiler. De warmwaterboiler wordt met koud water bijgevuld. Als de koudwaterlaag in de warmwaterboiler de bovenste temperatuurregelaar T bereikt, wordt de Vitotrans 222 in werking
gesteld.

De basisbelasting wordt opgevangen door de continue werking van
de Vitotrans 222. Tijdens piekbelasting wordt aan de bijkomende
warmwaterbehoefte voldaan met de boilerinhoud.
Tijdens het tappen en na het tappen wordt het boilervolume opnieuw
via de Vitotrans 222 tot op de gewenste temperatuur opgewarmd. In
geladen toestand (taprust) zijn de boilerlaadpomp N en de verwarmingscircuitpomp E van de Vitotrans 222 uitgeschakeld.
Als de vermelde gewenste temperaturen van het verwarmingswater
en van het tapwater worden gerespecteerd, kan de warmtewisselaarsset Vitotrans 222 worden gebruikt bij een totale hardheid van
het tapwater tot 20 °dH (som van de aardalkaliën 3,6 mol/m3).
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Boilerlaadsystemen — Vitocell 100-L met Vitotrans 222 (vervolg)

A
B
C
D
E
F
G
H
K

Warm water
Warmwaterinlaat van de warmtewisselaar
Vitotrans 222 warmtewisselaarset
Plaatwarmtewisselaar
CV-pomp (primair), hoogefficiënt
Ontluchting
Verwarmingswateraanvoer
Verwarmingswaterretour
Warmtebron met constante aanvoertemperatuur (bijv. warmtetransport over lange afstand, max. 75 °C)

Strengregelklep
Terugslagklep
Boilerlaadpomp (secundair), hoogefficiënt
Veiligheidsklep
Gemeenschappelijke koudwateraansluiting met veiligheidsgroep volgens DIN 1988
R Vitocell 100-L, (hier: 500 l inhoud)
S Temperatuurregelaar onderaan (uit)
T Temperatuurregelaar bovenaan (aan)
L
M
N
O
P

5

Werking met warmtepomp in combinatie met een laaddoorn voor de tapwateropwarming
Door de extra inbouw van een elektrisch verwarmingselement EHE
(toebehoren) in de flens van de warmwaterboiler bestaat de mogelijkheid tot naverwarming.
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In het boilerlaadsysteem wordt aan de warmwaterboiler O bij het
laden (geen aftappen) het koude water door een laadpomp M
onderaan onttrokken. In de plaatwarmtewisselaar D wordt het
water opgewarmd en opnieuw naar de warmwaterboiler via de in de
flens B ingebouwde laadlans C geleid. Door de royaal bemeten
uitstroomopeningen in de laaddoorn ontstaat door de lage uitstroomsnelheden een zuivere temperatuurgelaagdheid in de warmwaterboiler.

Tapwateropwarming
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Boilerlaadsystemen — Vitocell 100-L met Vitotrans 222 (vervolg)

A

E

E

E

E
F

A

M

B
AB

G
O
M

L
K

B
C

A
B
C
D
E
F
G
H

N

Warm water
Warmwaterinlaat van de warmtewisselaar
Laaddoorn
Plaatwarmtewisselaar
Ontluchting
Verwarmingswateraanvoer vanuit de warmtepomp
Verwarmingswaterretour naar de warmtepomp
Warmtepomp

Strengregelklep
Terugslagklep
Boilerlaadpomp
Gemeenschappelijke koudwateraansluiting met veiligheidsgroep volgens DIN 1988
O Vitocell 100-L
P Boilertemperatuursensor van de warmtepomp
K
L
M
N

5.3 Algemene formules voor de berekening van het boilerlaadsysteem
In overeenstemming met EN 12831 wordt in plaats van zoals tot nu
toe bij DIN 4701 voor de warmtehoeveelheid Q = Φ en voor het
warmtevermogen (continuvermogen) ² = L ingesteld.
Berekening volgens de hoeveelheid water
L·t
in l
c · ΔT
Vges = VD + VSp. in l
VD =

Berekening volgens de hoeveelheid warmte
ΦD = L · t in kWh
Φges. = Vges. · ΔT · c in kWh
= ΦSp.+ ΦD in kWh

= nZ · ´ · t in l

= Vges. · ΔT · c = ΦSp. + ΦD
ΦSp. = VSp. · c · (Ta – T e ) in kWh

5.4 Rekenvoorbeeld
In een sportcomplex zijn 16 douches met een begrenzing tot
15 l/min aanwezig.
Volgens planning werken 8 douches gelijktijdig max. 30 min in continu werking. De taptemperatuur moet 40 ºC bedragen. Voor de
warmwaterbereiding is max. 100 kW ketelvermogen beschikbaar.
c

= spec. warmtecapaciteit
1 kWh
860 l · K

n
nZ
ΦD

= Aantal warmwaterboilers
= aantal tappunten
= beschikbare hoeveelheid warmte in kWu bij continuvermogen
= continuvermogen in kW

L
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Φtot.

ind.

= totale warmtebehoefte in kWh (voor opwekking en behoefte)
= benutbare warmtehoeveelheid van het totale boilervolume in kWh
= benutbare warmtehoeveelheid van een individuele warmwaterboiler in kWh

t
Ta
Te
ΔT

=
=
=
=

´
VD
Vtot.
Vboiler

=
=
=
=

Φboiler
Φboiler

tijd in h
Boilerbevoorradingstemperatuur in °C
Koud water inlaattemperatuur in ºC
Temperatuurverschil tussen aftaptemperatuur en koudwater inlaattemperatuur in K
aftapdebiet per aftappunt in l/h
door continuvermogen opwarmbaar tapwater in l
totaal aftapvolume in l
benutbare boilerinhoud in l
Tapwateropwarming
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Boilerlaadsystemen — Vitocell 100-L met Vitotrans 222 (vervolg)
Berekening van de boilergrootte volgens het watervolume
In totaal wordt in de periode van 30 min de waterhoeveelheid Vtot.
met een temperatuur van 40 °C gevraagd.
Vges = nZ · ´ · t
= 8 douches · 15 l/min · 30 min
= 3.600 l

Van de 3600 l kan door de 100 kW aansluitvermogen in 30 min een
waterhoeveelheid VD opgebracht worden.
VD =

VD =

L·t
c · ΔT

100 kW · 0,5 h · 860 l · K
1 kWh · (40 – 10) K

= 1.433 l

Bij een bevoorradingstemperatuur van 60 °C geeft dat het benodigde boilervolume Vboiler.
VSp. =

2167 l · (40 – 10) K
= 1.300 l
(60 – 10) K

Het rekenkundige aantal n Vitocell 100-L met een volume van elk
750 l is dan als volgt:
n=

1.300 l
= 1,73
750 l

Gekozen boilerlaadsysteem:
2 Vitocell 100-L met elk 750 l inhoud en 1 warmtewisselaarset
Vitotrans 222 met 120 kW vermogen (volgens het in voorbeeldberekening ter beschikking staande max. ketelvermogen 100 kW).

Dat betekent dat door de warmwaterboiler de volgende waterhoeveelheid met een temperatuur van 40 ºC ter beschikking gesteld
moet worden:
3600 l – 1433 l = 2167 l

Berekening van de boilergrootte volgens het watervolume
In totaal is gedurende een periode van 30 min, zoals berekend, een
waterhoeveelheid van 3600 l nodig met een temperatuur van 40 °C.
Dit komt overeen met een warmtehoeveelheid Φtot..
Φges. = Vges. · ΔT · c
1 kWh
= 126 kWh
= 3600 l · 30 K ·
860 l · K

Door het aansluitvermogen kan tijdens de tapduur van 30 min een
warmtehoeveelheid van ΦD ter beschikking worden gesteld.
ΦD = L · t
= 100 kW · 0,5 h = 50 kWh

Dat betekent dat door de warmwaterboiler een warmtehoeveelheid
Φboiler moet worden bevoorraad.

Elke afzonderlijke warmwaterboiler Vitocell 100-L met 750 l inhoud
bevoorraadt de volgende warmtehoeveelheid Φboiler ind.:
ΦSp. afz. = 750 l · (60 – 10) K ·
= 43,6 kWh

1 kWh
860 l · K

Hieruit volgt het berekende aantal boilers n.
n=
=

ΦSp.
ΦSp. afz.
76 kWh
= 1,74
43,6 kWh

Gekozen boilerlaadsysteem:
2 Vitocell 100-L met elk 750 l boilerinhoud en 1 warmtewisselaarset
Vitotrans 222 met 120 kW vermogen (volgens het in voorbeeldberekening ter beschikkling staande max. ketelvermogen 100 kW).

ΦSp. = Φges. – Φ D
= 126 kWh – 50 kWh = 76 kWh

Installatie — warmwaterboiler
6.1 Aansluiting aan tapwaterzijde
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Bij warmwaterboilers die als boilergroep worden opgesteld, moet de
tapwaterzijde verbinding volgens de afbeeldingen vanaf pagina 33
resp. 40 worden aangebracht.
Aanwijzing
Afwasmachines en wasmachines kunnen aan de centrale warmwatertoevoer worden aangesloten.
Wasmachines moeten van een aparte koud- en warmwateraansluiting worden voorzien. Door de directe toevoer van warm water uit de
warmwaterboiler wordt het elektrisch opwarmen van het water in de
afwasmachines of in de wasmachine verminderd. Dat spaart tijd,
energie en geld. De aanbevelingen van de fabrikanten in acht
nemen.
Tapwateropwarming

De tapwatertemperatuur in de nageschakelde buisleidingen moet
conform EnEV door de installatie van een geschikte menginrichting
tot 60 °C beperkt worden, bijv. thermostatische mengklep. Dat geldt
niet alleen voor tapwaterinstallaties die volgens hun normale
gebruiksdoel absoluut hogere temperaturen eisen of een leidingslengte van minder dan 5 m nodig hebben.
Opgelet!
Bij de inbouw van thermostatische mengkleppen moet de montageaanwijzing van de betreffende fabrikant worden gerespecteerd. De
menginrichting biedt aan het aftappunt geen bescherming tegen verbranding door heet water. Aan het aftappunt dient een mengkraan te
worden gemonteerd.

VIESMANN

29

6

Installatie — warmwaterboiler (vervolg)
Enkel bij boilerbatterijen Vitocell300-H:
Bij tapwater-uitlaattemperaturen boven de 60 ºC kan de tapwaterzijde verbindingsleiding bij meercellige opstelling ook in serie worden
aangesloten. De verwarmingswaterzijde verbindingsleiding wordt
zoals op de afb. op pagina 38 afgebeeld aangesloten.
Maatgevend voor de armaturen die in de aansluitleiding worden
ingebouwd zijn DIN 1988 (zie afb. op pagina 31) en DIN 4753.
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Bij deze armaturen behoren:
■ Afsluitkleppen
■ Aftapkraan
■ Drukverminderaar (overeenkomstig DIN 1988)
De inbouw is nodig als de druk in het leidingennet op de aansluitplaats 80 % van de aanspreekdruk van de veiligheidsklep overschrijdt.
De drukregelaar wordt het beste achter de watermeterinstallatie
ingebouwd. Daardoor heersen in de gehele tapwaterinstallatie
praktisch dezelfde drukverhoudingen en de installatie wordt tegen
overdruk en drukstoten beschermd.
Volgens DIN 4109 mag de rustdruk van de watertoevoerinstallatie
na verdeling naar de etages voor de armaturen niet meer dan
5 bar (0,5 MPa) bedragen.
■ Veiligheidsklep
De installatie moet als bescherming tegen overdruk zijn uitgerust
met een goedgekeurde membraanveiligheidsklep.
Toegest. werkdruk: 10 bar (1 MPa).
De aansluitdiameter van de veiligheidsklep moet bedragen:
– tot 200 l inhoud
min. R ½ (DN 15),
max. opwarmingsvermogen 75 kW,
– meer dan 200 tot 1000 l inhoud
min. R ¾ (DN 20),
max. opwarmingsvermogen 150 kW,
– meer dan 1000 tot 5000 l inhoud
min. R 1 (DN 25),
max. opwarmingsvermogen 250 kW,
De veiligheidsklep in de koudwaterleiding plaatsen. Deze mag
door de warmwaterboiler (resp. door de boilergroep) niet afgesloten kunnen worden. Vernauwingen in de leiding tussen de veiligheidsklep en de warmwaterboiler zijn niet toegestaan. De uitblaasleiding van de veiligheidsklep mag niet afgesloten worden. Uittredend water moet zonder gevaar en zichtbaar in een afvoersysteem worden afgevoerd. In de buurt van de uitblaasleiding van de
veiligheidsklep, en het meest praktisch op de veiligheidsklep zelf,
moet een bordje worden aangebracht met de tekst:
”Tijdens het verwarmen kan om veiligheidsredenen water uit de
uitblaasleiding komen! Niet afsluiten!”
De veiligheidsklep moet boven de warmwaterboiler worden
gemonteerd.

■ Terugstroomblokkering
Voorkomt dat installatiewater en opgewarmd water terugstroomt
naar de koudwaterleiding of het tapwaterleidingssysteem.
■ Drukmeetapparaat (manometer)
Er is een aansluiting voorzien voor een drukmeettoestel.
■ Debietregelklep
We raden aan om een debietregelklep te monteren en het maximale waterdebiet in te stellen volgens het 10-minuten-vermogen
van de warmwaterboiler.
■ Tapwaterfilter
Volgens DIN 1988 moet een tapwaterfilter worden ingebouwd. De
filter voorkomt dat er vuil in de tapwaterinstallatie binnendringt.
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Installatie — warmwaterboiler (vervolg)
Vitocell 100-H en Vitocell 300-H tot 200 l inhoud
N
B
A

F

C
D

G H KLM G

G M O P G RN

E

S

M

Aansluiting aan tapwaterzijde conform DIN 1988
A
B
C
D
E
F
G
H

Warm water
Circulatieleiding
Circulatiepomp
Terugslagklep, veerbelast
Zichtbaar uiteinde van de uitblaasleiding
Veiligheidsklep
Afsluitklep
Debietregelklep

K
L
M
N
O
P
R
S

Manometeraansluiting
Terugstroomblokkering
Aftap
Koud water
Tapwaterfilter
Drukregelaar
Terugstroomblokkering/buisscheider
Membraandrukexpansievat, geschikt voor tapwater

Vitocell 300-H vanaf 350 l inhoud
N

B
A

F

C
D

G H KL M G

G M O P G RN

E

6

S
M
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Aansluiting aan tapwaterzijde conform DIN 1988
A
B
C
D
E
F
G

Warm water
Circulatieleiding
Circulatiepomp
Terugslagklep, veerbelast
Zichtbaar uiteinde van de uitblaasleiding
Veiligheidsklep
Afsluitklep

Tapwateropwarming

H
K
L
M
N
O
P

Debietregelklep
Manometeraansluiting
Terugstroomblokkering
Aftap
Koud water
Tapwaterfilter
Drukregelaar
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Installatie — warmwaterboiler (vervolg)
R Terugstroomblokkering/buisscheider
S Membraandrukexpansievat, geschikt voor tapwater

Vitocell 100-V en Vitocell 300-V
N

B
A

F
C
G

E

H K LM G

G MO

P

G R N

D

S

M
Aansluiting aan tapwaterzijde volgens DIN1988
A
B
C
D
E
F
G
H

K
L
M
N
O
P
R
S

Manometeraansluiting
Terugstroomblokkering
Aftap
Koud water
Tapwaterfilter
Drukregelaar
Terugstroomblokkering/buisscheider
Membraandrukexpansievat, geschikt voor tapwater

Aanwijzing
■ De veiligheidsklep F dient te worden ingebouwd.
■ Advies: de veiligheidsklep hoger dan de bovenkant van de boiler
monteren. Hierdoor wordt de klep beschermd tegen verontreiniging, verkalking en hoge temperaturen. Bij werkzaamheden aan
de veiligheidsklep hoeft de warmwaterboiler bovendien niet te worden leeggemaakt.
■ Gegevens voor de veiligheidsklep op pagina 30 in acht nemen.
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Warm water
Circulatieleiding
Circulatiepomp
Terugslagklep, veerbelast
Zichtbaar uiteinde van de uitblaasleiding
Veiligheidsklep
Afsluitklep
Debietregelklep
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Installatie — warmwaterboiler (vervolg)
Aansluiting aan tapwaterzijde boilerbatterijen met Vitocell300-H
Aanwijzing
■ Let op de stapelhoogte:
Vitocell 300-H, 350 l: max. 2 stuk
Vitocell 300-H, 500 l: max. 3 stuk
■ Diameter van de tapwaterzijde verbindingsleidingen respecteren.
700 en 1000 l (2-cellig)

2 x 700 l en 2 x 1000 l (2 x 2-cellig)

HV

HV
STB

STB

TR

TR
HR

HR
1500 l (3-cellig)

2 x 1500 l (2 x 3-cellig)

HV

HV
STB

STB

TR

TR

HV

HR
DN 32
DN 50
DN 80
DN 100
DN 125

HR
HV
STB
TR

6

Verwarmingswaterretour
Verwarmingswateraanvoer
Veiligheidstemperatuurbegrenzer (indien nodig)
Temperatuurregelaar
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6.2 Circulatieleidingen
Om hygiënische redenen en het comfort worden circulatieleidingen
in tapwaterverwarmingsinstallaties gemonteerd. Hiervoor moeten de
geldige normen en voorschriften in acht worden genomen. In principe geldt dat de vroeger gebruikelijke ”zware krachtcirculaties” om
hygiënische redenen vandaag niet meer toegestaan zijn. Circulatieleidingen resp. circulatiesystemen altijd met passende pompen uitrusten, hydraulisch afregelen en conform de geldige voorschriften
van een warmte-isolatie voorzien. Hierbij de geldige normen en
voorschriften in acht nemen, bijv. DVGW-werkbladen W551/W553
en DIN 1988/TRWI.
Overeenkomstig de grootte van het leidingsnetwerk, de isolatie en
het gestreefd resp. gevraagd, maximaal temperatuurverschil tussen
boileruitlaat (TWW) en circulatie-inlaat (TWZ) ontstaat het debiet van
het circulatiesysteem.

Tapwateropwarming

Naargelang het type van de tapwaterverwarmingsinstallatie zijn er
verschillende aansluitmogelijkheden van de circulatieleiding. Bijna
alle warmwaterboilers zijn met aansluitingen voor de circulatieleiding
in het bovenste derde deel van de boiler uitgerust. Een uitzondering
vormen tapwaterverwarmers in doorloop, bijv. verswaterstations of
combiboilers met geïntegreerde tapwaterwarmtewisselaar
(Vitocell 340-M/Vitocell 360-M). Deze worden met een ”inschroefcirculatie” voorzien, waarbij de circulatie een stuk in de warmtewisselaar gebracht wordt. Als dat niet het geval is, kan de circulatieleiding ook op de koudwaterinlaat van de tapwaterverwarmer worden
aangesloten.
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Installatie — warmwaterboiler (vervolg)
De mogelijkheid van de aansluiting op de koudwaterinlaat biedt zich
voor warmwaterboilers aan, waarbij op basis van de verhoudingen
van het aftapvermogen en/of van het debiet van de circulatie bij het
boilervolume met een continue doormenging van de warmwaterboiler moet worden gerekend, bijv. bij heel kleine warmwaterboilers.
Een aansluiting op de koudwaterinlaat kan ook voor zeer grote circulatiedebieten zinvol zijn. Bijzonder in slecht geïsoleerde leidingsnetwerken of zeer breed vertakte installaties, kunnen zeer grote debieten vereist zijn. Hierbij moet erop worden gelet dat door de hoge
stromingssnelheden gedeeltelijk geen stabilisering binnen de warmwaterboiler mogelijk is. De zo ontstane doormenging in het beschikbaarheidsdeel kan tot zeer lange opwarmwerking en schommelden
uitvoertemperaturen (TWW) leiden. Ook in dergelijk geval kan de
aansluiting van de circulatieleiding op de koudwaterinlaat voordelen
voor de bedrijfseigenschappen van de tapwateropwarmingsinstallatie bieden.

6.3 Aansluiting circulatieleiding bij boilerbatterij
■ De circulatieleiding met een oplosbare verbinding aansluiten.
■ Om een gelijkmatige opwarming in de verschillende boilercellen te
bereiken, moeten boilergroepen met aangesloten circulatiesysteem volgens de volgende afbeeldingen worden geïnstalleerd.
In combinatie met verwarmingsketels of op afstand bediende verwarmingen zonder verwarmingswater-retourtemperatuurbegrenzing en
bij verwarmingswerking met stoomwerking tot 1 bar (0,1 MPa overdruk en een circulatieleiding

In combinatie met op afstand bediende verwarmingen metverwarmingswater-retourtemperatuurbegrenzing en/of bij meerdere circulatieleidingen:

WW

WW

Z
Z

KW

KW
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Installatie — warmwaterboiler (vervolg)
Opstelling van de Vitocell 100-V en Vitocell 300-V als boilergroep

Aansluiting in combinatie met afstandsverwarming zonder retourtemperatuurbegrenzing of in combinatie met CV-ketels (lagetemperatuurwerking) en enkelvoudige circulatieleiding
A Tappunten
B Circulatieleiding
C Warm water

D Circulatiepomp
E Terugslagklep
F Koud water

Opstelling van de Vitocell 100-V en Vitocell 300-V als boilergroep

6
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Aansluiting in combinatie met een condenserende HR-ketel of afstandsverwarming zonder retourtemperatuurbegrenzing alsook installaties
met vertakte circulatienetten
A Tappunten
B Circulatieleiding
C Warm water

Tapwateropwarming

D Circulatiepomp
E Terugslagklep
F Koud water
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Installatie — warmwaterboiler (vervolg)
6.4 Aansluiting aan verwarmingszijde
Aansluiting aan verwarmingszijde
Volgens DIN 4753 kan het water in de warmwaterboiler tot ca. 95 °C
worden opgewarmd.
Opdat de tapwatertemperatuur niet warmer wordt dan 95 °C, moet
een regeling van de warmtetoevoer worden gemonteerd volgens de
schakelschema's hierna.
Bij de installatie volgens de afbeeldingen vanaf pagina 36 en 39
wordt de circulatiepomp voor de warmwaterboiler door de temperatuurregelaar geschakeld. De terugslagklep met veerbelasting voorkomt dat de warmwaterboiler door de natuurlijke stijging verder
wordt opgewarmd.
In plaats van de temperatuurregelaar kan ook een watertemperatuurregelaar worden gebruikt (zie de afbeeldingen op pagina 39).
Bij verwarmingswateraanvoertemperaturen boven de 110 °C moet
bovendien een veiligheidstemperatuurbegrenzer van goedgekeurde
constructie worden ingebouwd. Hiertoe wordt het combinatietoestel
TR/STB met twee gescheiden thermostatische systemen (thermostaat en veiligheidstemperatuurbegrenzer) gebruikt (zie de afbeeldingen op pagina 39).
Bij installaties die reeds uitgerust zijn met een veiligheidstemperatuurbegrenzer die de temperatuur van het verwarmingsmedium
begrenst op 110 ºC (bijv. in de CV-ketel), hoeft in de warmwaterboiler geen extra veiligheidstemperatuurbegrenzer te worden gemonteerd.

Vitocell 300-H:
Bij boilergroepen moeten de verbinding aan verwarmingswaterzijde
en de plaatsing van temperatuurregelaar en veiligheidstemperatuurbegrenzer (indien vereist) worden uitgevoerd volgens de afbeeldingen op pagina 38.
Vitocell 100-V en Vitocell 300-V:
De boilerbatterij wordt via een temperatuurregelaar geregeld.
Daarom is een gescheiden regeling van afzonderlijke boilercellen
binnen een boilerbatterij niet mogelijk. De temperatuurregelaar moet
worden gemonteerd in de laatste boilercel gezien vanaf de verwarmingswateraanvoer (zie afbeelding op pagina 40).
Aanwijzing
Als de aansluiting ”verwarmingswateraanvoer” in tegenstelling tot
afbeelding op pagina 40 langs de rechterkant plaatsvindt, moet de
dompelhuls voor de temperatuurregelaar vóór de montage van de
verzamelleiding worden gemonteerd in de laatste boilercel gezien
vanaf de verwarmingswateraanvoer.
Als de gescheiden regeling van afzonderlijke boilercellen binnen een
boilerbatterij vereist is, moeten de boilercellen tot meerdere boilerbatterijen worden samengevat of als afzonderlijke boilercellen worden geïnstalleerd.

Boilerbatterijen
Bij boilerbatterijen volstaat de inbouw van een temperatuurregelaar
in een van de boilercellen.
Vitocell 100-H en Vitocell 300-H
Regeling door in- en uitschakelen van de circulatiepomp.

6

130, 160 en 200 l inhoud: aansluiting aan verwarmingswaterzijde met één verwarmingsketel
E
F
G
H

Verwarmingswateraanvoer
Circulatiepomp
Terugslagklep, veerbelast
Vitocell 100-H of Vitocell 300-H
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A Temperatuursensor/temperatuurregelaar en veiligheidstemperatuurbegrenzer (indien vereist)
B Ontluchting
C Verwarmingswaterretour
D Verwarmingsketel
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Installatie — warmwaterboiler (vervolg)

350 en 500 l inhoud: aansluiting aan verwarmingswaterzijde met één verwarmingsketel
A Temperatuursensor/temperatuurregelaar en veiligheidstemperatuurbegrenzer (indien vereist)
B Ontluchting
C Verwarmingswaterretour
D Verwarmingsketel

E
F
G
H

Verwarmingswateraanvoer
Circulatiepomp
Terugslagklep, veerbelast
Vitocell 100-H of Vitocell 300-H

5418 440 B/fl
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Installatie — warmwaterboiler (vervolg)
Vitocell300-H als boilerbatterij
Verwarmingswateraansluiting en plaatsing van de temperatuurregelaar.
Aanwijzing
Diameter van de verwarmingswaterverbindingsleidingen respecteren.
700 en 1000 l (2-cellig)

2 x 700 l en 2 x 1000 l (2 x 2-cellig)

WW

WW

KW

KW
1500 l (3-cellig)

2 x 1500 l (2 x 3-cellig)

WW

6

WW

KW

KW
KW Koud water
WW Warm water

5418 440 B/fl

DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
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Installatie — warmwaterboiler (vervolg)
Vitocell 300-V, type EVA
Aansluiting aan verwarmingswaterzijde

Vitocell 100-V en Vitocell 300-V, type EVI
Aansluiting aan verwarmingswaterzijde

Regeling door in- en uitschakelen van de circulatiepomp

Regeling door in- en uitschakelen van de circulatiepomp

A
B
C
D
E
F
G
K

Ontluchting
Verwarmingswateraanvoer
Vitocell 300-V, type EVA
Terugslagklep, veerbelast
Circulatiepomp
Verwarmingsketel
Verwarmingswaterretour
Boilertemperatuursensor

A
B
C
D
E
F
G
K

Ontluchting
Verwarmingswateraanvoer
Vitocell 100-V of Vitocell 300-V, type EVI
Terugslagklep, veerbelast
Circulatiepomp
Verwarmingsketel
Verwarmingswaterretour
Temperatuursensor/temperatuurregelaar en veiligheidstemperatuurbegrenzer (indien vereist)

6

Regeling door regelklep
Verwarmingswateraanvoer
Vitocell 300-V, type EVA
Verwarmingswaterretour
Voeler voor watertemperatuurregelaar

Regeling door regelklep
B
C
G
H

Verwarmingswateraanvoer
Vitocell 100-V of Vitocell 300-V, type EVI
Verwarmingswaterretour
Voeler voor watertemperatuurregelaar

5418 440 B/fl
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C
G
H

Tapwateropwarming

VIESMANN

39

Installatie — warmwaterboiler (vervolg)
Vitocell 100-V en Vitocell 300-V als boilergroep
Aansluitingen aan verwarmingswaterzijde

A
B
C
D

Warm water
Temperatuursensor/temperatuurregelaar
Verwarmingswaterretour
Koud water

E Verwarmingswateraanvoer
F Ontluchting
G Aftap

Aansluiting aan verwarmingswaterzijde met retourtemperatuurbegrenzing
De retourtemperatuurbegrenzing moet enkel dan worden ingebouwd
als ze door de verantwoordelijke afstandsverwarmingsfabriek voorgeschreven is.
Om te garanderen dat de retourtemperatuur van het verwarmingswater een voorgeschreven waarde niet overschrijdt, moet een
retourtemperatuurbegrenzing met regelklep worden gebruikt, bijv.
van de firma Samson, type 43-1, regelbereik 25 tot 70 °C.
De montage van de voeler moet bij aparte boilercellen plaatsvinden
en bij boilergroepen volgens de overeenkomstige afbeeldingen. Het
vereiste buizennetwerk moet door de installateur voorzien worden.

Welke uitvoering van de regelklep noodzakelijk is, is afhankelijk van
het vereiste verwarmingswaterdebiet en het drukverlies van de
installatie.
Aanwijzing
Bij begrensde retourtemperaturen moet worden gecontroleerd of de
hygiënische eisen conform TRWI/DVGW worden nagekomen. Evt.
moet een circulatiepomp worden aangebracht.

Vitocell 100-V en Vitocell 300-V, type EVI
Montage van de voeler voor de retourtemperatuurbegrenzing in de verwarmingswaterretour bij individuele boilercellen.

R1¼

6
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Watertemperatuurregelaar
Schroefverbinding met pakkingbus
T-stuk
Schroefverbinding
Isolatie
Voeler van de retourtemperatuurbegrenzing

VIESMANN

G
H
K
L
M

Verwarmingsspiraal
Verwarmingswaterretour
Voeler voor retourtemperatuurbegrenzing
Voeler voor watertemperatuurregelaar
Verwarmingswateraanvoer
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D
E
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Installatie — warmwaterboiler (vervolg)
Vitocell 100-V en Vitocell 300-V als boilergroep
Montage van de voeler voor de retourtemperatuurbegrenzing in de verwarmingswaterretour.

A
B
C
D
E
F
G
H

Warm water
Schroefverbinding met pakkingbus
Mof R ½ EN 10241 (door de installateur te plaatsen)
Verzamelleiding
Bevestigingsflens
Schroefdraad flens
Isolatie
Voeler van de retourtemperatuurbegrenzing

K
L
M
N
O
P
R
S

Verwarmingsspiraal
Voeler voor watertemperatuurregelaar
Ontluchting
Aftap
Voeler voor retourtemperatuurbegrenzing
Koud water
Verwarmingswaterretour
Verwarmingswateraanvoer
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Installatie — boilerlaadsysteem
7.1 Integratie aan tapwaterzijde
Variant 1 — Boilerlaadsysteem met een Vitocell 100-L en Vitotrans 222 voor glijdende aanvoertemperaturen
28

D

5 A
5 B

A1

21 17 B

52

A1
20

F
G
A
B
N

M

L
O
P

K

E

H

C

A
B
C
D

Aftappunten (warm water)
Circulatiepomp
Vitotrans 222 warmtewisselaarset met menggroep
Vitotronic 200-H, type HK1B, HK3B
Vitotronic 100, type GC1B, GC4B
Vitotronic 200, type GW1B
Vitotronic 300, type GW2B, GW4B
Vitotronic 300-K, type MW1B, MW2B
E Plaatwarmtewisselaar
F Verwarmingswateraanvoer

G Verwarmingswaterretour
H Gemeenschappelijke koudwateraansluiting met veiligheidsgroep volgens DIN 1988
K Vitocell 100-L, (hier: 500 l inhoud)
L Boilerlaadpomp (secundair), hoogefficiënt
N Terugslagklep, veerbelast
O Boilertemperatuursensor bovenaan
(Aan, stekker %A)
P Boilertemperatuursensor onderaan
(Uit, stekker %B)

Aanwijzing
■ De koudwateraansluiting H met een T-stuk met rechte doorgang
naar de koudwateraansluiting van de Vitocell 100-L maken. De
koudwateraansluiting op de Vitotrans 222 enkel in de aftakking
van het T-stuk maken.
■ Bij grotere circulatiecircuits is het eventueel nodig, tijdens de verwarming van de Vitocell 100-L de circulatiepomp kortstondig uit te
schakelen.

Op grond van de benodigde hoge aanvoertemperaturen van de
warmtegenerator geen direct aangesloten verwarmingscircuit zonder
mengklep gebruiken.
Voor een optimale werking de boilervoorrangschakeling aan de
regeling deactiveren.

5418 440 B/fl
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Installatie — boilerlaadsysteem (vervolg)
Variant 2 — Boilerlaadsysteem met meerdere Vitocell 100-L in parallelschakeling en Vitotrans 222 voor
glijdende aanvoertemperaturen
5 A

F

5 B
28

O C

A1

21 17 B

52

B

A1
20

H

D

K

M

L
P

G

Q

N

A

A

E

A

A
B
C
D
E
F

Vitocell 100-L, (hier: 500 l inhoud)
Circulatieleiding
Circulatiepomp
Aftappunten (warm water)
Vitotrans 222 warmtewisselaarset met menggroep
Vitotronic 200-H, type HK1B, HK3B
Vitotronic 100, type GC1B, GC4B
Vitotronic 200, type GW1B
Vitotronic 300, type GW2B, GW4B
Vitotronic 300-K, type MW1B, MW2B
G Plaatwarmtewisselaar

H
K
L
N

Aanwijzing
De koudwateraansluiting N met een T-stuk met rechte doorgang
naar de koudwateraansluiting van de Vitocell 100-L maken. De
koudwateraansluiting op de Vitotrans 222 enkel in de aftakking van
het T-stuk maken.

Door de parallelle schakeling kan aan elke warmwaterboiler de max.
aftaphoeveelheid afgenomen worden. Als het vermogen van de
warmtewisselaar voldoende groot is, kunnen de warmwaterboilers
na een waterafname op korte termijn weer worden geladen.
Op grond van de benodigde hoge aanvoertemperaturen van de
warmtegenerator geen direct aangesloten verwarmingscircuit zonder
mengklep gebruiken.
Voor een optimale werking de boilervoorrangschakeling aan de
regeling deactiveren.
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De parallelle schakeling is bijzonder geschikt voor installaties waarbij
het doorslaggevende criterium van de uitvoering een groot kortstondig vermogen is, bijv. turn- en sporthallen, zwembaden of doucheruimten van bedrijven.

Verwarmingswateraanvoer
Verwarmingswaterretour
Boilerlaadpomp (secundair), hoogefficiënt
Gemeenschappelijke koudwateraansluiting met veiligheidsgroep volgens DIN 1988
O Terugslagklep, veerbelast
P Boilertemperatuursensor bovenaan
(Aan, klemmen %A)
Q Boilertemperatuursensor onderaan
(Uit, klemmen %B)

Tapwateropwarming
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Installatie — boilerlaadsysteem (vervolg)
Variant 3 — Boilerlaadsysteem met meerdere Vitocell 100-L in parallelschakeling en Vitotrans 222 voor
constante aanvoertemperaturen

A
B
C
D
E
F
G
H

Vitocell 100-L, (hier: 500 l inhoud)
Circulatieleiding
Circulatiepomp
Schakelklok
Aftappunten (warm water)
Aansluitkast (door de installateur te plaatsen)
Verwarmingswateraanvoer
Verwarmingswaterretour

Aanwijzing
De koudwateraansluiting N met een T-stuk met rechte doorgang
naar de koudwateraansluiting van de Vitocell 100-L maken. De
koudwateraansluiting op de Vitotrans 222 enkel in de aftakking van
het T-stuk maken.

Boilerlaadpomp (secundair), hoogefficiënt
Plaatwarmtewisselaar
Vitotrans 222 warmtewisselaarset
Gemeenschappelijke koudwateraansluiting met veiligheidsgroep volgens DIN 1988
O Temperatuurregelaar bovenaan (aan)
P Temperatuurregelaar onderaan (uit)
Q Terugslagklep, veerbelast
K
L
M
N

Op grond van de benodigde hoge aanvoertemperaturen van de
warmtegenerator geen direct aangesloten verwarmingscircuit zonder
mengklep gebruiken.

5418 440 B/fl
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Installatie — boilerlaadsysteem (vervolg)
Variant 4 — Boilerlaadsysteem met meerdere Vitocell 100-L in serieschakeling en Vitotrans 222 voor glijdende aanvoertemperaturen
28

F

5 A

D

A1

5 B

52

21 17 B

B

A1
20

C
H

O

K

P
L

M

Q

A

A

G

A

E

N

A
B
C
D
E
F

Vitocell 100-L, (hier: 500 l inhoud)
Circulatieleiding
Circulatiepomp
Aftappunten (warm water)
Vitotrans 222 warmtewisselaarset met menggroep
Vitotronic 200-H, type HK1B, HK3B
Vitotronic 100, type GC1B, GC4B
Vitotronic 200, type GW1B
Vitotronic 300, type GW2B, GW4B
Vitotronic 300-K, type MW1B, MW2B
G Plaatwarmtewisselaar

H
K
L
N

Aanwijzing
■ De koudwateraansluiting N met een T-stuk met rechte doorgang
naar de koudwateraansluiting van de Vitocell 100-L maken. De
koudwateraansluiting op de Vitotrans 222 enkel in de aftakking
van het T-stuk maken.
■ Om een storingvrije lading te garanderen, moet, rekening houdend
met de buisleidingweerstanden, de restopvoerhoogte van de boilerlaadpomp L hoger zijn dan die van de circulatiepomp C.

De voordelen van serieschakeling komen vooral tot uiting bij de
combinatie van lage warmtewisselaarvermogens en een grote boilerinhoud aangezien het grote boilervolume toelaat om met kleinere
verwarmingsketels of met aansluitvermogens voor afstandswarmte
te werken.
Op grond van de benodigde hoge aanvoertemperaturen van de
warmtegenerator geen direct aangesloten verwarmingscircuit zonder
mengklep gebruiken.
Voor een optimale werking de boilervoorrangschakeling aan de
regeling deactiveren.
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De serieschakeling gebruiken als met een relatief continue warmwaterbehoefte rekening gehouden moet worden, zoals bijv. bij grote
objecten in de woningbouw.
Bij de dimensionering van de warmwaterbereiding moet het max.
aftapcijfer in acht worden genomen. De max. stromingssnelheid mag
overeenkomstig DIN 1988 niet groter zijn dan 2 m/s (beïnvloeding
van de gelaagdheid van de warmwaterboiler).

Verwarmingswateraanvoer
Verwarmingswaterretour
Boilerlaadpomp (secundair), hoogefficiënt
Gemeenschappelijke koudwateraansluiting met veiligheidsgroep volgens DIN 1988
O Terugslagklep, veerbelast
P Boilertemperatuursensor bovenaan
(Aan, klemmen %A)
Q Boilertemperatuursensor onderaan
(Uit, klemmen %B)

Tapwateropwarming
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Installatie — boilerlaadsysteem (vervolg)
7.2 Aansluitingen
Aansluiting aan tapwaterzijde van de Vitotrans 222 (toebehoren) in combinatie met een Vitocell 100-L
(aansluiting volgens DIN 1988)

Aftappunten (warm water)
Circulatieleiding
Circulatiepomp
Terugslagklep, veerbelast
Zichtbaar uiteinde van de uitblaasleiding
Veiligheidsklep
Afsluitklep
Debietregelklep
Manometeraansluiting

Aanwijzing
■ De leidingen na de Vitotrans 222 (in stromingsrichting) mogen niet
verzinkt worden uitgevoerd.
■ De koudwateraansluiting met een T-stuk met rechte doorgang
naar de koudwateraansluiting van de Vitocell 100-L maken. De
koudwateraansluiting op de Vitotrans 222 enkel in de aftakking
van het T-stuk maken.
■ De veiligheidsklep aan de onderkant van de Vitotrans 222 vervangt niet de veiligheidsklep van de veiligheidsgroep volgens
DIN 1988.

7

Tot de veiligheidsgroep volgens DIN1988 behoren:
■ Afsluitkleppen
■ Aftapkraan
■ Drukregelaar
De inbouw is nodig als de druk in het leidingennet op de aansluitplaats 80 % van de aanspreekdruk van de veiligheidsklep overschrijdt.
De drukregelaar wordt het beste achter de watermeterinstallatie
ingebouwd. Daardoor heersen in de gehele tapwaterinstallatie
praktisch dezelfde drukverhoudingen en de installatie wordt tegen
overdruk en drukstoten beschermd.
Volgens DIN 4109 mag de rustdruk van de watertoevoerinstallatie
na verdeling naar de etages voor de armaturen niet meer dan
5 bar (0,5 MPa) bedragen.
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L
M
N
O
P
R
S
T

Terugstroomblokkering
Aftap
Koud water
Tapwaterfilter
Drukregelaar
Terugstroomblokkering/buisscheider
Membraandrukexpansievat, geschikt voor tapwater
Vitotrans 222

■ Veiligheidsklep
De installatie moet als bescherming tegen overdruk zijn uitgerust
met een goedgekeurde membraanveiligheidsklep.
Toegest. werkdruk: 10 bar (1 MPa).
De aansluitdiameter van de veiligheidsklep moet bedragen:
– bij 500 tot 1000 l boilerinhoud min. R ¾ (DN20), max. verwarmingsvermogen 150 kW
– meer dan 1000 tot 5000 l boilerinhoud minstens R 1 (DN 25),
maximaal verwarmingsvermogen 250 kW.
De veiligheidsklep in de koudwaterleiding plaatsen. Deze mag niet
van de warmwaterboiler kunnen worden afgesloten. Vernauwingen
in de leiding tussen de veiligheidsklep en de warmwaterboiler zijn
niet toegestaan. De uitblaasleiding van de veiligheidsklep mag niet
afgesloten worden. Uittredend water moet zonder gevaar en zichtbaar in een afvoersysteem worden afgevoerd. In de buurt van de
uitblaasleiding van de veiligheidsklep, en het meest praktisch op
de veiligheidsklep zelf, moet een bordje worden aangebracht met
de tekst:
”Tijdens het verwarmen kan om veiligheidsredenen water uit de
uitblaasleiding komen! Niet afsluiten!”
De veiligheidsklep moet boven de warmwaterboiler worden
gemonteerd.
■ Terugstroomblokkering
Voorkomt dat installatiewater en opgewarmd water terugstroomt
naar de koudwaterleiding en in het tapwaterleidingssysteem.
■ Drukmeter (manometer)
Er is een aansluiting voorzien voor een drukmeettoestel.

Tapwateropwarming

5418 440 B/fl

A
B
C
D
E
F
G
H
K

Installatie — boilerlaadsysteem (vervolg)
■ Debietregelklep
We raden aan om een debietregelklep te monteren en het maximale waterdebiet in te stellen volgens het 10-minuten-vermogen
(zie de tabel in het gegevensblad).
■ Tapwaterfilter

In overeenstemming met DIN 1988 moet bij installaties met metalen leidingen een tapwaterfilter worden ingebouwd. Bij kunststofleidingen zou eveneens een tapwaterfilter moeten worden ingebouwd. De filter voorkomt dat er vuil in de tapwaterinstallatie binnendringt.

Aansluitingen aan verwarmingswaterzijde
B

F

B

B

B
HV
HR

WW/WT

M
KW

D
A
E
A
B
C
D
E

C

Vitocell 100-L, (hier: 500 l inhoud)
Ontluchtingsaansluiting
Vitotrans 222
Verwarmingsketel
Gemeenschappelijke koudwateraansluiting met veiligheidsgroep volgens DIN 1988

F
HR
HV
KW
WW/WT

Aftappunten (warm water)
Verwarmingswaterretour
Verwarmingswateraanvoer
Koud water
Warmwaterinlaat van de warmtewisselaar

7.3 Toepassingsvoorbeelden
Boilerlaadsystemen onder verschillende aansluitvoorwaarden
■ Constante aanvoertemperaturen (bijv. standaardketel)
■ Afstandsverwarming
De overeenkomstige hydraulische en bedradingsschema’s worden
op de volgende pagina's genoemd.
Aanwijzing
Bij installaties met meerdere ketels het boilerlaadsysteem aan de
Vitronic 300-K aansluiten.

7
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Het boilerlaadsysteem kan in installaties met verschillende werkingsparameters en regelsystemen geïntegreerd worden.
Zowel de elektrische bedrading als de hydraulische integratie van
het boilerlaadsysteem moeten aan de overeenkomstige hydraulische
en regelingstechnische omstandigheden worden aangepast.
Mogelijke installatie van het boilerlaadsysteem in combinatie met:
■ Vitotronic-ketelcircuitregelingen (glijdende werking van de verwarmingsketel)
■ Vitotronic 200-H bij regelingen van andere fabrikanten met glijdende werking van de verwarmingsketel

Tapwateropwarming
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Installatie — boilerlaadsysteem (vervolg)
Toepassingsvoorbeeld 1 – Vitocell 100-L met Vitotrans 222 en verwarmingsketel met Vitotronic
(glijdende werking van de verwarmingsketel)

5 A

5 B

4

21 17 B

A1

A1 40

52

20

A
E

M

5

C

D

B

2

1
A Netaansluiting 230 V~ 50 Hz; hoofdschakelaar volgens voorschrift monteren
B CV-pomp (primair), hoogefficiënt
C Aanvoerverdeler (met drukbelasting)

D Terugloopreservoir
E Extra motorklep in de aanvoer naar de Vitotrans 222, als drukverschil tussen aanvoerverdeler en retourcollector >3 bar
(0,3 MPa)

De bij de Vitotronic meegeleverde boilertemperatuursensor
Viessmann NTC (bij Vitotronic 200-H en Vitotronic 100 toebehoren)
wordt door een tweede boilertemperatuursensor (meegeleverd bij
mengklepgroep) aangevuld.
De bovenste boilertemperatuursensor wordt op stekker %A, de
onderste op stekker %B aangesloten.

Codering ”4E : 1” instellen:
gebruik van de uitgang gS als primaire regeling voor de warmtewisselaarsset.
Codering ”55 : 3” instellen:
gebruik van de boilertemperatuurregeling voor de warmtewisselaarset.
Codering ”6A : 113” instellen:
Bij Vitotrans 222, 240 kW looptijd stelaandrijving 113 s.

Specifieke installatiecodering op de Vitotronic 4
Codering ”4C : 1” instellen:
gebruik van de uitgang sÖ als primaire pomp voor de warmtewisselaarsset.
Benodigde componenten
Pos.
Omschrijving
Vitocell 100-L
1
2
3
4
5

Aantal
afhankelijk van de
installatie
1
1

Vitotrans 222
Menggroep (met 3-wegmengklep, servomotor, sensoren, buizen) voor
Vitotrans 222
Vitotronic 200-H en Vitotronic 100, type GC1B of GC4B
1
In combinatie met Vitotronic 200-H en Vitotronic 100, type GC1B of
GC4B:
Dompeltemperatuursensor (Viessmann NTC) als boilertemperatuursen- 1
sor

Best.nr.
Zie Viessmann prijslijst
Zie Viessmann prijslijst
Zie Viessmann prijslijst
Zie Viessmann prijslijst

7438 702
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Toepassingsvoorbeeld 2 – Vitocell 100-L met Vitotrans 222 en regeling van een andere fabrikant
(glijdende werking van de verwarmingsketel)

4
5 A

5 B

21

17

A1

A1

52

20

5

3

M

40

E

A
D

B

C

7
6

2
1
A Netaansluiting 230 V~ 50 Hz; hoofdschakelaar monteren volgens voorschrift monteren
B Aanvoerverdeler (met drukbelasting)
C Terugloopreservoir

D Potentiaalvrij contact voor het inschakelen van de brander door
de regeling van een andere fabrikant
E Extra motorklep in de aanvoer naar de Vitotrans 222, als drukverschil tussen aanvoerverdeler en retourcollector >3 bar
(0,3 MPa)

In combinatie met een regeling van een andere fabrikant vindt de
regeling van de boilerlaadpomp plaats door de Vitotronic 200-H.
De bovenste boilertemperatuursensor wordt op stekker %A, de
onderste op stekker %B aangesloten.

Aansluiting hulprelais

Specifieke installatiecodering op de Vitotronic 4
Codering ”4C : 1” instellen:
gebruik van de uitgang sÖ als primaire pomp voor de warmtewisselaarsset.
Codering ”4E : 1” instellen:
gebruik van de uitgang gS als primaire regeling voor de warmtewisselaarsset.
Codering ”55 : 3” instellen:
gebruik van de boilertemperatuurregeling voor de warmtewisselaarset.
Codering ”6A : 113” instellen:
Bij Vitotrans 222, 240 kW looptijd stelaandrijving 113 s.
Codering ”9F : 1” instellen, als er geen buitentemperatuursensor
aangesloten wordt (bijv. Vitotronic 200-H, type HK1B, regelt alleen
de Vitotrans 222).

KK
20
L

N
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4
5

M
1~

Vitotrans 222
Menggroep (met 3-wegmengklep, servomotor, sensoren, buizen) voor
Vitotrans 222
Vitotronic 200-H
Hulprelais

Tapwateropwarming

D
ø

5

Benodigde componenten
Pos.
Omschrijving
Vitocell 100-L
1
2
3

ø

7

Aantal
afhankelijk van de
installatie
1
1

Best.nr.
Zie Viessmann prijslijst

1
1

Zie Viessmann prijslijst
7814 681

Zie Viessmann prijslijst
Zie Viessmann prijslijst
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Installatie — boilerlaadsysteem (vervolg)
Pos.
6

Omschrijving
Aantal
In combinatie met Vitotronic 200-H:
1
Dompeltemperatuursensor (Viessmann NTC) als boilertemperatuursensor
Toevoerpomp (verdeler)
afhankelijk van de
installatie

7

Best.nr.
7438 702

door de installateur te plaatsen

Toepassingsvoorbeeld 3 – Vitocell 100-L met Vitotrans 222 en constante aanvoertemperaturen

M

A Netaansluiting 230 V~ 50 Hz; hoofdschakelaar monteren volgens voorschrift monteren
B CV-pomp (primair), hoogefficiënt

C Boilerlaadpomp (secundair), hoogefficiënt
D Aanvoerverdeler (met drukbelasting)
E Terugloopreservoir

De aanvraag aan de boilerlading vindt plaats via de bovenste temperatuurregelaar. De boilerlading wordt beëindigd via de onderste temperatuurregelaar.
De temperatuur op de temperatuurregelaar is instelbaar.

Bij de integratie van de Vitotrans 222 warmtewisselaarsset voor constante aanvoertemperaturen zonder menggroep aan een aanvoerverdeler onder drukbelasting (verwarmingsketel met verwarmingscircuitpomp op de verdeler) moet in de aanvoerleiding een motorklep
worden voorzien. De motorklep is tijdens de laadpauzes gesloten,
waardoor een geforceerde doorstroming van de Vitotrans 222 tijdens
de laadpauzes wordt voorkomen.

Benodigde componenten
Pos.
Omschrijving
Vitocell 100-L
1

7

Vitotrans 222
Aansluitkast

2
3
4
5
6

Hulprelais*13
Temperatuurregelaar
Motorklep*13

*13 Alleen

50

Aantal
afhankelijk van de
installatie
1
1
1
2
1

Best.nr.
Zie Viessmann prijslijst
Zie Viessmann prijslijst
door de installateur te plaatsen
7814 681
7151 989
door de installateur te plaatsen
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Voorbeeld:
Max. 55 °C aan, 50 °C uit (bij laadtemperatuur 60 °C).

bij aanvoerverdeler onder drukbelasting nodig.
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Installatie — boilerlaadsysteem (vervolg)
Bedradingsschema voor de aansluiting van de temperatuurregelaars, het hulprelais en de motorklep

L
AN
PE

3

1

1
3

2
5

3

2
5

Motorklep 6 is alleen nodig bij een aanvoerverdeler onder drukbelasting.

4

M
1~

M
1~

M
1~

6

B

C

Legende en noodzakelijke componenten zie pagina 50.
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Bijlage
8.1 Vragenlijst voor dimensionering van warmwaterboilers
Warmwaterboilers in tapwaterverwarmingsinstallaties
1. Adres

2. Basisgegevens

Naam

Postcode/plaats

Gewenste boilertemperatuur
Aanvoertemperatuur van
de warmtegenerator
Spreiding (Δt)

Telefoon
( voor vragen)
Datum

= Vereist verwarmingsvermogen wordt met EDIS berekend

Project

= Max. beschikbaar stookvermogen

Straat

°C
°C
= Geoptimaliseerd

K

KW

3. Keuze van de berekeningsmethode
= Woningen
Woningstype
1-2 kamers studiowoning met douche
3-kamerwoning met normale badkuip
Eenheidswoning met normale badkuip
Eenheidswoning met comfort badkuip
Comfortwoning met normale badkuip en douche
Eenheidswoning met logeerkamer
Andere
= Hotels en pensions
Uitrusting
Eenpersoonskamer met 1 badkuip en 1 wastafel
Eenpersoonskamer met 1 douche en 1 wastafel
Eenpersoonskamer met 1 wastafel
Tweepersoonskamer met 1 badkuip en 1 wastafel
Tweepersoonskamer met 1 douche en 1 wastafel
Tweepersoonskamer met 1 wastafel
Couverts

NL-kengetal
0,71
0,77
1,00
1,12
1,63
1,89

Aantal

Behoefte (kWh)
7,0
3,0
0,8
10,5
4,5
1,2
0,6

Aantal

Hotelcategorie (aantal sterren)
Benodigde periode
Opwarmtijd

Uren
Uren

= Gastronomiebedrijven (bijv. restaurant, kantine, refter)
Plaats van onthaal
= Restaurant
Aantal couverts

aantal tappunten

= Ziekenhuizen en klinieken
Aantal bedden
Aantal andere aftappingen
Aantal aftappunten totaal

= Kantine

= Andere
Warmwaterbehoefte
Benodigde periode

l/couvert
Uren

Warmwaterbehoefte (45 °C)
Warmwaterbehoefte (45 °C)
Benodigde periode

l/bed
l/aftapping
Uren

= Gemeenschappelijk verblijf (bijv. tehuis, kazerne)
Aantal bewoners
Aantal douches
Aantal andere aftappingen
Aantal bijkomende aftappingen

Douchefrequentie
Warmwaterbehoefte (45 °C)
Warmwaterbehoefte

Gebruikersaantal/uur e. douche
l/doucheproces
l/aftapping

= Seniorenwoning, verzorgingstehuis
Aantal bedden
Aantal couverts
Aantal andere aftappunten
Aantal aftappunten per kamer

Warmwaterbehoefte (45 °C)
Warmwaterbehoefte (45 °C)
Benodigde periode

l/bed
l/couvert
Uren
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Bijlage (vervolg)
= Camping, recreatiekamp
Aantal campers
Aantal douches
Aantal andere aftappunten
= Vrijetijdsinrichtingen (bijv. turnzaal, zwembad)
Aantal douches
Benodigde periode
Warmwaterbehoefte/douche (40 °C)
= Bedrijven
Aantal werknemers
Verbruiksinrichting
Wastafel met afvoerklep
Wastafel met doucheafvoer
Rond wasbekken voor 6 personen
Rond wasbekken voor 10 personen
Douche-installatie zonder kleedhok
Douche-installatie met kleedhok
Benodigde periode
Opwarmtijd

Douchefrequentie
Warmwaterbehoefte
Warmwaterbehoefte (45 °C)

Gebruikersaantal/uur e. douche
l/doucheproces
l/aftappunt

Opwarmtijd
min Douchetijd
l/min

min
min

Activiteit

= Weinig ver= Matig vervui- = Sterk vervuivuilend
lend
lend
Warmwaterhoeveelheid in l/min
Aantal
8,50
4,50
20,00
25,00
9,50
9,50
Uren
Uren

4. Gekozen warmwaterboiler

= Vitocell 100, type: .......................................
= Vitocell 300, type: .......................................

8.2 Checklist warmtewisselaar-opvragen/-dimensionering
Toepassing: Water/water
= Systeemscheiding vloerverwarming
= Systeemscheiding afstandsverwarming
= Warmwaterbereiding
= Overige:
Systeemtemperaturen
Primair
Inlaat
Uitlaat
Vermogen
Begrenzingen (zoals max.)
Drukverlies
Primair
Beperkingen
Drukfasen
Beperkingen
Temperaturen
Bijzondere voorschriften?

Secundair
°C Inlaat
°C Uitlaat
kW

°C
°C

mbar Secundair
kPa

mbar
kPa

bar
MPa
°C

5418 440 B/fl

Richtlijn warmtewisselaarstype
= Systeemscheiding vloerverwarming
= Systeemscheiding afstandsverwarming
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Bijlage (vervolg)
8.3 Checklist warmtewisselaar-opvragen/-dimensionering
Toepassing: Stoom/water
= Systeemscheiding afstandsverwarming
= Overige:
Verzadigde stoomdruk/systeemtemperaturen
Primair
Stoomdruk
Condensuitlaat
Vermogen
Begrenzingen (zoals max.)
Drukverlies
Primair
Beperkingen
Drukfasen
Beperkingen
Temperaturen
Bijzondere voorschriften?

Secundair
bar Inlaat
MPa
°C Uitlaat
kW

mbar Secundair
kPa

°C
°C

mbar
kPa

bar
MPa
°C

Richtlijn warmtewisselaarstype
Buisbundelwarmtewisselaar
= Staand
= Liggend (Viessmann levert enkel staande uitvoering)

5418 440 B/fl
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wijzigingen voorbehouden.

