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Basisprincipes
Vloerverwarmingen kunnen met verwarmingsketels met verhoogde
temperatuur, diep- en lagetemperatuurketels, condensatieketels,
warmtepompen enz. worden bediend. Ook bij diep- en lagetemperatuurketels en condensatieketels moet de vloerverwarming via een
mengklep worden aangesloten.

Productinformatie noppen- en tackersysteem
2.1 Systeembeschrijving
De Vitoset vloerverwarmingssystemen (noppen-, tacker- en saneringssysteem) zijn economische en energiebesparende oppervlakteverwarmingssystemen met hoge behaaglijkheid, functieveiligheid en
duurzaamheid alsook hoog comfort. Ze garanderen een gelijkblijvend hoge, met de betreffende normeisen overeenkomstige kwaliteitsstandaard van de afzonderlijke componenten alsook het totale
systeem en werden voor de ruwe bouwplaatswerking ontwikkeld.

De systeemelementen van de Vitoset vloerverwarming zijn optimaal
op elkaar afgestemd. Ze zorgen voor een veilige en tijdbesparende
montage. Een ander voordeel is de bruikbaarheid van vele componenten in beide systemen. De 3 systemen maken een exacte verwarmingsbuisplaatsing mogelijk conform de in de projectering berekende plaatsingsafstand.
Voor de projectering adviseren we de planningssoftware Vitodes
(formulier ”Projecteringopdracht”, zie bijlage)

2.2 Systeemcomponenten
Bij de keuze van de systeemcomponenten voor de vloerverwarming
de volgende normen en voorschriften in acht nemen:
■ Materiaalspecifieke normen voor planning, dimensionering en uitvoering
■ Normen en verordeningen voor de geluids- en warmte-isolatie
■ Normen en verordeningen voor de vloerverwarming
■ EnEV
■ DIN 4109
■ DIN 4108
■ DIN 18560

■ DIN 18202
■ EN 1264
■ EN 12831
De betreffende componenten van het Vitoset noppen- en tackersysteem zijn precies op elkaar afgestemd. Hierbij kan een hele waaier
aan componenten in het noppen- en in het tackersysteem ingezet
worden.
De werking is alleen gegarandeerd bij gebruik van de op elkaar
afgestemde systeemcomponenten.

2.3 Technische gegevens
Vitoset verwarmingsbuizen 16 x 2 mm
PEXc Systeem-verwarmingsbuis en PEXc 5-lagen-veiligheidsbuis
Eigenschap
Graad van netwerkvorming
Dichtheid
Strekspanning
Breekrekbaarheid
Trek-E-module van het basismateriaal
Slagvastheid bij −20 °C
Kerfslagvastheid bij −20 °C
Warmtegeleidbaarheid
Lengte-uitzettingscoëfficiënt bij 40 °C
Zuurstofpermeatiecoëfficiënt
Kleinste buigradius bij 20°C
Leverbare rollengte
Kleur
Max. bedrijfstemperatuur
Max. werkdruk
Waterinhoud

%
g/cm3
MPa
%
MPa

W/mK
K−1
mg/ld
m

95 °C
110 °C (kortstondig)
6 bar (0,6 MPa)*1
0,108 l/m

PEXc systeem verwarmingsbuis
≥ 60
0,94
24,0
> 600
850
Geen breuk
Geen breuk
0,41
1,5 · 10−4
< 0,1
5 x da
120/600
Transparant

PEXc 5-lagen
-veiligheidsbuis
≥ 60
0,945
24,5
> 600
860
Geen breuk
Geen breuk
0,41
1,4 · 10−4
< 0,1
5 x da
120/200/600
Zilver

Conform controles
EN 579
ISO 1183
ISO 527
ISO 625
ISO 527
DIN 53453
DIN 53453
DIN 52612−1
DIN 52328
DIN 4726

De PEXc-systeem-verwarmingsbuizen en de PEXc-5-lagen-veiligheidsbuizen zijn zuurstofdicht conform DIN 4726.
Registernummer: 3V202 PEXc

De verwarmingsbuizen uit gekoppeld polyethyleen komen overeen
met de eisen conform DIN 4726 en worden volgens de normeisen
conform EN ISO 15875 vervaardigd.
*1
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Voor de dichtheidscontrole met koud water conf. EN 1264-4 (zie pagina 107, vormblad dichtheidscontrole) is een verhoogde testdruk met
SF 1,5 tegenover de max. werkdruk toegestaan.
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Vloerverwarmingen zijn lagetemperatuurverwarmingen. Conform
EN 1264-2 mag de temperatuur van de vloer in de verblijfzone 29 °C
niet overschrijden. Om schade aan vloerbedekkingen (bijv. scheuren
in het houten parket) te verhinderen, vloerverwarmingen met aanvoertemperaturen onder 50 °C gebruiken.
Door de grote warmtewisselvlakken kunnen vloerverwarmingen met
zeer lage temperaturen worden bediend.

Productinformatie noppen- en tackersysteem (vervolg)
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PE-RT Systeem-verwarmingsbuis en PE-RT 5-lagen-veiligheidsbuis
Eigenschap
Dichtheid
Strekspanning
Breekrekbaarheid
Trek-E-module van het basismateriaal
Izod-slagvastheid bij 23 °C
Kerfslagvastheid bij −40 °C
Warmtegeleidbaarheid
Lengte-uitzettingscoëfficiënt bij 40 °C
Zuurstofpermeatiecoëfficiënt
Kleinste buigradius bij 20 °C
Leverbare rollengte
Kleur
Max. bedrijfstemperatuur
Max. werkdruk
Waterinhoud

g/cm3
MPa
%
MPa
kg/m2
W/mK
K−1
mg/ld
m

70 °C
95 °C (kortstondig)
4 bar (0,4 MPa)*1
0,108 l/m

PE-RT systeemverwarmingsbuis
0,933
16,5
> 800
580
Geen breuk
8,0
0,4
2,0 · 10−4
< 0,1
5 x da
120/600
Transparant

PE-RT 5-lagen
-veiligheidsbuis
0,935
17,0
> 800
600
Geen breuk
8,0
0,4
1,9 · 10−4
< 0,1
5 x da
120/200/600
Zilver

Conform controles
ISO 1183
ISO 527
ISO 625
ISO 527
DIN 180
DIN 180
DIN 52612−1
DIN 52328
DIN 4726

De PE-RT systeem-verwarmingsbuizen zijn zuurstofdicht conform
DIN 4726.
Registernummer: 3V303 PE-RT
IMA getest
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De verwarmingsbuizen van PE-RT met gemiddelde dichtheid voldoen aan de eisen volgens DIN 4726. De buizen worden conform de
normvereisten volgens EN ISO 22391 vervaardigd.

*1

Voor de dichtheidscontrole met koud water conf. EN 1264-4 (zie pagina 107, vormblad dichtheidscontrole) is een verhoogde testdruk met
SF 1,5 tegenover de max. werkdruk toegestaan.
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Productinformatie noppen- en tackersysteem (vervolg)
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Drukverliesdiagram van de Vitoset verwarmingsbuizen (PEXc en PE-RT)16 x 2 mm
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Productinformatie noppen- en tackersysteem (vervolg)
Verwarmingscircuitverdeler
Aanwijzing
De verwarmingscircuitverdelers kunnen ook voor vloerverwarmingen
met het saneringssysteem worden gebruikt (zie pagina 44).

Met debietindicatie

31

C
L/min
1

L/min
1
2
3
4
5

2
3
4
5

L/min
1

L/min
1

2
3
4
5

2
3
4
5

2

L/min
1
2
3
4
5

158

G1

A

G3/4

D
F

220

G

138

100

E

G1

B

57,6

50

50

50

49,4

66 - 72

47

a
A Retourcollector
B Aanvoerverdeler
C Debietindicatie
D Aansluitnippel
Zonder afbeelding:
■ 4 moeren en onderlegringen voor de bevestiging in de verdelerkast

E Beschermkap
F Verdelerhouder
G Eindstukken voor het vullen, ontluchten, legen
Leveringsomvang verwarmingscircuitverdeler
■ Verwarmingscircuitverdeler, voorgemonteerd op geluidsisolerende
console
■ Eindstukken met afsluiting voor het vullen, aftappen en ontluchten
■ Aanduidingsplaatjes voor de verwarmingscircuits

Aanwijzing
Aanvoerverzamelaar en retourcollector kunnen ook bovenaan en
onderaan afwisselend worden gemonteerd.

5418 497 B/fl

Lengte van de verdelercircuits
Aantal verwarmingscircuits
L zonder eindstukken
mm
L inclusief eindstukken
mm
mm
Ltot + montageruimte*2

*2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

207
279
319

257
329
369

307
379
419

357
429
469

407
479
519

457
529
569

507
579
619

557
629
669

607
679
719

657
729
769

aan elke zijde 20 mm, totaal 40 mm

VITOSET

VIESMANN
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Productinformatie noppen- en tackersysteem (vervolg)
Verwarmingscircuits 1 tot 12

qWqQqP
9
8
7
6
5

100

4
3

2

2

1

Debiet in liter/min

10

1

1,0

10,0

100,0

1000,0

Druk in mbar
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Drukverliesdiagram verwarmingscircuitverdeler met debietindicatie
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Productinformatie noppen- en tackersysteem (vervolg)
Inbouwverdeelkastsysteem
B
10

n24
37

281

200

32

65 80

27.5

225

615
790-880

790

675
613

2
506

75-150
9,7

28,5

366

A

B-B

28.5

30

141

A-A

53
A
B

a
■ Leverbaar in 4 maten
■ Compacte uitvoering voor inbouwmontage, bijv. inbouw in nissen
en droogbouwwanden (geen DIN-rail)
■ Van verzinkt plaatstaal
■ Zichtbare delen RAL9010 wit gelakt

■ Opsteekdeur, afsluitbaar
■ In de diepte verstelbaar frame
■ Omkeerplaten
■ In de hoogte verstelbare voet

Uitrusting:
■ Bevestiging voor verdelerhouder, verticaal en horizontaal verschuifbaar
■ Zijdelings voorgestanste openingen voor toevoerleidingen
Afmetingen inbouwverdeelkast
Breedte a
mm
Inzetbaar tot... Verdeleraansluitingen (vloerverwarmingsverdeler)
Zonder kogelkraan en warmtehoeveelheidsmeter
Met kogelkraan

5418 497 B/fl

Met kogelkraan en warmtehoeveelheidsmeter*3
horizontaal
verticaal

*3

Type A-UP
550

Type B-UP
750

Type C-UP
950

Type D-UP
1150

5
4

9
8

12
12

12
12

2
3

5
7

8
11

12
12

Inbouwmaten bij gebruik van de aansluitset voor warmtehoeveelheidsmeter in acht nemen.

VITOSET
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Productinformatie noppen- en tackersysteem (vervolg)
Opbouwverdeelkastsysteem
a

140

A

A-A

65 85

735

790-845

790
55

65

725

2

613

25

A
125

■ Leverbaar in 4 maten
■ Compacte uitvoering voor opbouwmontage
■ Van verzinkt plaatstaal
■ Zichtbare delen RAL9016 wit gelakt

■ Opsteekdeur, afsluitbaar
■ In de diepte verstelbaar frame
■ Omkeerplaten
■ In de hoogte verstelbare voet

Uitrusting:
■ Bevestiging voor verdelerhouder, verticaal en horizontaal verschuifbaar
■ Zijdelings voorgestanste openingen voor toevoerleidingen
Afmetingen opbouwverdeelkast
Breedte a
mm
Inzetbaar tot... Verdeleraansluitingen (vloerverwarmingsverdeler)
Zonder kogelkraan en warmtehoeveelheidsmeter
Met kogelkraan

Type A-AP
590

Type B-AP
790

Type C-AP
990

Type D-AP
1190

6
5

10
9

12
12

12
12

2
4

6
8

9
12

12
12

Met kogelkraan en warmtehoeveelheidsmeter*3
horizontaal
verticaal

*3

12
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Aanwijzing
Bij de keuze van een warmtehoeveelheidsmeter, in het bijzonder
bij de inbouw-uitvoering van de verdeelkast, de ter beschikking
staande inbouwdiepte in acht nemen.
Bij de montage van een warmtehoeveelheidsmeter de retourverzamelaar bovenaan en de aanvoerverdeler onderaan monteren.

Inbouwmaten bij gebruik van de aansluitset voor warmtehoeveelheidsmeter in acht nemen.

VIESMANN

VITOSET

Productinformatie noppen- en tackersysteem (vervolg)
Inbouw-verdeelkast universal

830-1026

30

134

30

60

323
134 115
30

110-160

Leverbaar in 4 maten voor vloerverwarmingsverdeler
Van verzinkte staalplaat, grijs, ongelakt
Uitrusting:
■ Traploos horizontaal en verticaal verstelbare verdeelsteunen
■ Frontklep met kunststof draaigrendel (kan door slot worden vervangen)
■ Afneembaar frame, muuranker
■ Zijdelings voorgestanste openingen voor toevoerleidingen (aan
beide kanten)
■ Hoogte verstelbare voet (150 mm uittrekbaar) voor de optimale
aanpassing aan de vloerbodemconstructie.

2

a

Afmetingen van de inbouw-verdeelkast
Type
Maat in mm
Zonder kogelkraan
en warmtehoeveelheidsmeter

A(1)-UP
B(2)-UP
C(3)-UP
D(4)-UP

554
754
954
1154

6
10
12
12

Inzetbaar tot... verdeelaansluitingen
Met kogelkraan
Met kogelkraan en warmtehoeveelheidsmeter*3

4
8
11
12

(horizontaal gemonteerd)
–
6
9
12

(verticaal gemonteerd)
3
7
10
12

Opbouw-verdeelkast universal
Leverbaar in 4 maten voor vloerverwarmingsverdeler.
Van verzinkte staalplaat, grijs, ongelakt
Uitrusting:
■ Traploos horizontaal en verticaal verstelbare verdeelsteunen
■ Frontklep met kunststof draaigrendel (kan door slot worden vervangen)

5418 497 B/fl

*3

147

80

a - 88
a - 60
a

128

729

500
477

120

150

Inbouwmaten bij gebruik van de aansluitset voor warmtehoeveelheidsmeter in acht nemen.

VITOSET
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Productinformatie noppen- en tackersysteem (vervolg)
Afmetingen van de opbouw-verdeelkasten
Type
Maat in mm
Zonder kogelkraan
en warmtehoeveelheidsmeter

605
805
1005
1209

7
11
12
12

5
9
12
12

(horizontaal gemonteerd)
3
6
10
12

(verticaal gemonteerd)
4
7
11
12

Aanwijzing
Bij de keuze van een warmtehoeveelheidsmeter, in het bijzonder
bij de inbouw-uitvoering van de verdeelkast, de ter beschikking
staande inbouwdiepte in acht nemen.
Bij de montage van een warmtehoeveelheidsmeter de retourverzamelaar bovenaan en de aanvoerverdeler onderaan monteren.

Keerbochtstuk 16
Voor de toevoer van de Vitoset verwarmingsbuizen naar de verwarmingscircuitverdeler de omkeerbochtstukken 16 gebruiken.
Ze garanderen een met de toegestane buigradius overeenkomstige
buisbuiging en zo een gelijkmatige geleiding door de estrik in de verwarmings-/toevoerleiding.
105 mm

17 mm

Fittings (bijvoorbeeld voor de opbouw)
Persfittings

A B C

E

D

Verbindingskoppeling
Voor de buisverbinding en de aansluiting op de verwarmingscircuitverdeler
– Max. werkdruk
6 bar (0,6 MPa)
– Max. werktemperatuur 95 °C

*3

14

Het basislichaam van de persfitting met het steunlichaam A van de
persaansluitingen bestaat uit een messinglegering conform DVGWwerkblad W 534. Het steunlichaam wordt door een voorgemonteerde roestvast stalen pershuls B met visuele openingen ter controle van de insteekdiepte omgeven. Een geïntegreerde, oranjegekleurde vuilafstootring C verhindert het binnendringen van vuil tussen roestvast stalen pershuls en steunhuls. Verder beschermt de
vuilafstootring C de O-ringen D en dient deze in ingebouwde toestand voor de duidelijke markering van de fitting via het kijkvenster
van de bevestigingsring E. De aan de steunhuls geïntegreerde
scheidingsvorming biedt in combinatie met de - na invoer - bijkomend als scheidingsschijf werkende vuilafstootring dubbele veiligheid bij de materiaalscheiding messing/aluminium.
Na invoer van de compoundbuis kan de juiste positie van de vuilafstootring door het kijkvenster van de bevestigingsring gecontroleerd
worden.
Bij de persschroefverbindingen is de binnenschroefdraad voor de
aansluiting op de verwarmingscircuitverdeler met G ¾ Euroconus
conform ISO 228 uitgevoerd.

5418 497 B/fl

2

A(1)-AP
B(2)-AP
C(3)-AP
D(4)-AP

Inzetbaar tot... verdeelaansluitingen
Met kogelkraan
Met kogelkraan en warmtehoeveelheidsmeter*3

Inbouwmaten bij gebruik van de aansluitset voor warmtehoeveelheidsmeter in acht nemen.

VIESMANN

VITOSET

Productinformatie noppen- en tackersysteem (vervolg)
Fittings met klemring

A

B

C

A

≥2 x da

2

≥2 x da
E

D

B

Verbindingskoppeling
Voor de aansluiting van de Vitoset verwarmingsbuizen op de verwarmingscircuitverdeler en de verbinding van de Vitoset verwarmingsbuizen in het vlak.
– Max. werkdruk
6 bar (0,6 MPa)
– Max. werktemperatuur 95 °C
De klemverbinders bestaan uit een messinglegering conform
DVGW-werkblad W 534. De steunhuls A is van een O-ring B
voorzien. Het bovenste deel van de steunhuls is bij de klemschroefverbinding als conustegenstuk voor de aansluiting G ¾ Euroconus
uitgewerkt. Bij de klemringverbinder is de steunhuls met een o-ring
in het basislichaam van de fitting D afgedicht. De persdruk wordt bij
beide klemverbinders via de geslepen klemring C door aandraaien
van de wartelmoer E aangebracht. De klemverbinders moeten na
24 uur en na de eerste temperatuurschommeling nog eenmaal worden aangehaald.

A

Bij gebruik van klemverbinders of persfittings in acht nemen:
De lengte van het rechte buiseinde tussen verbinders A en bochtstukken B moet min. 2 x da bedragen.

Afstanden van bochtstukken

A
≥2 x da
B

Kogelkraan
■ Voor aansluiting aan verwarmingscircuitverdeler van roestvast
staal
■ Messing vernikkeld
■ Aansluitingen G 1 vlakafdichtend met wartelmoer

5418 497 B/fl

PN25
1"
DN25
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Productinformatie noppen- en tackersysteem (vervolg)
Aansluitsets warmtehoeveelheidsmeter
Voor verticale montage

Voor horizontale montage

110
B

A
60

260

200
130
110

2

60

60

A
A Sensoropname
B Afsluit-regelventiel
Inrichting voor de verticale montage van een warmtehoeveelheidsmeter bestaande uit:
■ 2 kogelkranen, daarvan 1 met sensoropname (schroefdraad
M10 x 1)
■ Hoekstuk
■ Passtuk 130 mm R 1 en 110 mm R ¾

110
130

60

A Sensoropname
Inrichting voor de horizontale montage van een warmtehoeveelheidsmeter bestaande uit:
■ Kogelkraan met sensoropname (schroefdraad M10 x 1)
■ Passtuk 130 mm R 1 en 110 mm R ¾
■ 2 kogelkranen
Aanwijzing
Bij de montage van de aansluitset voor horizontale montage van de
warmtehoeveelheidsmeter in combinatie met een Vitoset verwarmingscircuitverdeler de volumemeter van de WMZ in de retourleiding van de verwarmingscircuitverdeler monteren.

Aanwijzing
Als de aansluitset voor de verticale inbouw van de warmtehoeveelheisdmeter in combinatie met een Vitoset verwarmingscircuitverdeler gebruikt wordt, de retourcollector van de verwarmingscircuitverdeler boven en de aanvoerverdeler onder monteren.

Constantenregelstation met hoogefficiënte pomp
Bestaande uit:
■ Hoogefficiënte circulatiepomp Wilo Yonos Para 15/6
■ Thermostaatkop 20 tot 50 °C met 550 mm lange capillaire leiding
■ Bimetalen temperatuurbewaker 55 °C +3 K, met terugschakeling
52 °C −4 K
Technische gegevens
Nominale spanning
Max. vermogen
Max. werkdruk
Max. bedrijfstemperatuur
Aansluiting

230 V/50 Hz
12 kW
6 bar (0,6 MPa)
95 °C
Rp ½ en G 1

16
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Constantenregelstation met pomp Wilo Yonos Para 15/6.
Compleet voorgemonteerd en bedraad constantenregelstation voor
de regeling van de aanvoertemperatuur van vloerverwarmingen. De
gewenste waarde is van 20 tot 50 °C instelbaar. De regeling gebeurt
via een thermostatisch ventiel met afstandssensor.

VITOSET

Productinformatie noppen- en tackersysteem (vervolg)
Karakteristieken van de ingebouwde hoogefficiënte circulatiepomp Wilo Yonos Para 15/6, Rp ½, 1~ 230 V

700 70

700 70

600 60

600 60

v

400 40

A

m

300 30

ax

200 20

.

kPa

100 10
0

0
0
0,5
1
Debiet in m³/h

p-

c

A

m

2

ax

200 20

.

100 10

1,5

2

2,5

3

Vermogen
in W

50
max.
40
m
m 4
m 5
30
6
3m 2m
20
10
0
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
Debiet in m³/h

A Dimensioneringsbereik
Δp-v variabel

3,5

3,5

kPa

Opvoerhoogte
mbar

300 30

0

0
0
0,5
1
Debiet in m³/h

1,5

2

50
40
30
m 4m 3m 2m
20 5
1m
10
0,5 m
0
0
0,5
1
1,5
2
Debiet in m³/h

Vermogen
in W

400 40

500 50

p-

Opvoerhoogte
mbar

500 50

2,5

3

3,5

max.

2,5

3

3,5

A Dimensioneringsbereik
Δp-c constant

Aansluitset met overstortklep
Voor het vereffenen van het drukverschil tussen aanvoerverdelerbalk
en retourverzamelaar. Het ventiel houdt pompdruk en debiet ook dan
constant als alle verwarmingscircuitventielen gesloten zijn. Montageklare unit met aansluitingen G 1 voor de aansluiting op de verwarmingscircuitverdeler.

6 bar (0,6 MPa)
95 °C

5418 497 B/fl

Technische gegevens
Max. werkdruk
Max. bedrijfstemperatuur

VITOSET
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Productinformatie noppen- en tackersysteem (vervolg)
Noppenelementen en aansluitnoppenelementen (noppensysteem)

Materiaal

Warmtedoorlaatweerstand
Warmtegeleidingsgroep
(WGG)
max. verkeerslast
Verbetering
Plaatsing

Afmetingen
Effectief plaatsingsvlak

kN/m2
dB

mm
m2

Noppenelement NM
30/10
Geëxpandeerd polystyreenschuim EPSDEO / 10 mm
0,30
030

Aansluitnoppenelement NM 50/30
Geëxpandeerd polystyreenschuim EPSDES, sg / 30-2 mm
0,75
040

Aansluitnoppenelement NM 30/10
Geëxpandeerd polystyreenschuim EPS-DEO /
10 mm
0,30
030

5
28

75
–

5
28

75
–

Diagonaal met behulp
van een bevestigingsstrook en rechthoekig
mogelijk, rechthoekige
plaatsingsafstanden:
50/100/150/200/...
1450 x 950 x 50
1,260 (1400 x
900 mm)

Diagonaal met behulp
van een bevestigingsstrook en rechthoekig
mogelijk, rechthoekige
plaatsingsafstanden:
50/100/150/200/...
1450 x 950 x 30
1,260 (1400 x
900 mm)

Voor de buisgeleiding
in het verdelerbereik

Voor de buisgeleiding
in het verdelerbereik

1000 x 500 x 30
0,5

1000 x 500 x 10
0,5

Compensatienoppenelementen en -folie (noppensysteem)
Compensatienoppenelement
NM 50/30
Geëxpandeerd
polystyreenschuim EPSDES, sg /
30-2 mm
0,75
040

Compensatienoppenelement
NM 30/10
Geëxpandeerd
polystyreenschuim EPSDEO /
10 mm
0,30
030

kN/m2
Verbetering contactgeluid*4 dB

5
28

Plaatsing

Materiaal

Warmtedoorlaatweerstand
Warmtegeleidingsgroep
(WGG)
max. verkeerslast

Afmetingen
Effectief plaatsingsvlak

m2K/W

mm
m2

Compensatienoppenfolie

Diagonaalbevestiging 45°

Bevestigingsstrook

Polystyreen

Polystyreen

Polystyreen

–
–

–
–

–
–

75
–

–
–

–
–

–
–

Voor de plaatsing
bijv. in de deurdoorgangen

Voor de plaatsing
bijv. in de deurdoorgangen

Voor de bevestiging van de systeemverwarmingsbuizen bij
diagonale plaatsing

Voor het verbinden van reststukken of voor het afdekken van stootkanten

1050 x 250 x 50
0,210 (1050 x
200 mm)

1050 x 250 x 30
0,210 (1050 x
200 mm)

In combinatie
met de compensatienoppenelementen of alternatief met 2 folies
bijv. in deurdoorgangen
1050 x 250 x 20
–

140 x 70 x 20
–

1200 x 100 x 20
–

Verbindingsplaten en verbindingsrollen (tackersystem)
Materiaal

Warmtedoorlaatweerstand
Warmtegeleidingsgroep
(WGG)
max. verkeerslast

m2K/W

kN/m2
Verbetering contactgeluid*4 dB
Uitvoering
Afmetingen
Effectief plaatsingsvlak

*4

18

mm
m2

Verbindingsplaat VNM 30
Geëxpandeerd polystyreenschuim EPS-DES, sg /
30-2 mm
0,75
040

Isolatierol VNM 30
Geëxpandeerd polystyreenschuim EPS-DES, sg /
30-2 mm
0,75
040

Isolatierol VNM 25
Geëxpandeerd polystyreenschuim EPS-DES, sm /
25-2 mm
0,55
045

5
28

5
28

4
28

Met bandtextielfolie voor de arrêtering van de buishouder en opgedrukt installatierooster
50/100/150/200/250/300 alsook eenzijdige overlapping 30 mm
2000 x 1000 (vouwplaat)
10000 x 1000 (rol)
10000 x 1000 (rol)
2,0
10,0
10,0
5418 497 B/fl

2

contactgeluid*4

m2K/W

Noppenelement NM
50/30
Geëxpandeerd polystyreenschuim EPSDES, sg / 30-2 mm
0,75
040

Op massief plafond met estrikgewicht ≥ 70 kg/m2

VIESMANN
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Productinformatie saneringssysteem
3.1 Systeembeschrijving
Het Vitoset saneringssysteem kan voor het verwarmen en koelen via
vloer, wand en plafond worden gebruikt. Is geschikt voor modernisering en nieuwbouw. Door de montage boven de lastverdeellaag en
de lage totale opbouw van 17 mm bezit het systeem een hoge reactiesnelheid.

3.2 Opbouw
Bij het saneringssysteem worden verwarmingsbuizen in een platte
systeemplaat gefixeerd, die in een dunlagig, mineraal gebonden vulen vergietmassa wordt ingebed. Op basis van de materiaaleigenschappen kan de laagdikte hierbij wezenlijk geringer zijn dan de voor
estrik in de DIN 18560 aangegeven minimum nominale dikte.

Ter onderscheiding van de conventionele verwarmingsestrik conform
DIN 18560-2 wordt hierna het begrip ”vul- en gietmassa” gebruikt.
De geschiktheid van te gebruiken vul- en vergietmassa moet voor de
voorwaarden ter plekke nauwkeurig worden gecontroleerd.

3.3 Technische gegevens
Vitoset verwarmingsbuizen (PE-RT) 10,5 x 1,25 mm
Eigenschap
Dichtheid
Strekspanning
Breekrekbaarheid
Trek-E-module van het basismateriaal
Izod-slagvastheid bij 23 °C
Kerfslagvastheid bij −40 °C
Warmtegeleidbaarheid
Lengte-uitzettingscoëfficiënt bij 40 °C
Zuurstofpermeatiecoëfficiënt
Kleinste buigradius bij 20 °C
Leverbare rollengte
Kleur
Max. werktemperatuur
Max. werkdruk
Waterinhoud

g/cm3
MPa
%
MPa
kg/m2
W/mK
K−1
mg/ld
m

70 °C
100 °C (kortstondig)
6 bar (0,6 MPa)*1
0,0502 l/m

3
PE-RT systeem-verwarmingsbuis
0,933
17,0
> 800
600
Geen breuk
8,0
0,4
1,9 · 10−4
< 0,1
3 x da
120/240
Zilver

Conform controles
ISO 1183
ISO 527
ISO 625
ISO 527
DIN 180
DIN 180
DIN 52612−1
DIN 52328
DIN 4726

De PE-RT systeem-verwarmingsbuizen zijn zuurstofdicht conform
DIN 4726.
IMA getest

5418 497 B/fl

De verwarmingsbuizen van PE-RT met gemiddelde dichtheid voldoen aan de eisen volgens DIN 4726. De buizen worden conform de
normvereisten volgens EN ISO 22391 vervaardigd.

*1

Voor de dichtheidscontrole met koud water conf. EN 1264-4 (zie pagina 107, vormblad dichtheidscontrole) is een verhoogde testdruk met
SF 1,5 tegenover de max. werkdruk toegestaan.

VITOSET
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Productinformatie saneringssysteem (vervolg)
Drukverliesdiagram van de Vitoset verwarmingsbuizen (PE-RT)10,5 x 1,25 mm

150
140
130
120
110
100
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80
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3

50

A
250
200
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30
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15

20
10
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3
4
5
1
2
Buislengte verwarmingscircuit in m

6
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0,01

1
10
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1000
w
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Drukverlies Δp in mbar/m

1

20
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Productinformatie saneringssysteem (vervolg)
Systeemplaat

A
B

C

Hoogvaste systeemplaat met 14 mm opbouwhoogte, tweezijdige
overlapping van 22 mm en klevende achterzijde voor de volledige
bevestiging op de ondergrond. Door de vul- en ontluchtingsopeningen kan de vul- en gietmassa gemakkelijk worden ingebracht. Dit
zorgt voor een veilige en draagkrachtige verbinding met de onderbouw.
De plaatstructuur met achtersnit maakt een normgerechte en veilige
buisfixatie mogelijk. De installatie van de Vitoset verwarmingsbuis
(PE-RT) 10,5 x 1,25 mm gebeurt naar keuze in worm-of meandervorm. Met het installatierooster van 75 mm zijn er mogelijke plaatsingsafstanden van 75/150/225/300 mm. De diagonale installatie is
in afstand van 105 mm mogelijk.
■ Afmetingen 1072 x 772 x 14 mm
■ Bouwstofklasse B2 DIN 4102

3

A Structuurelementen voor de buisfixatie
B Vul- en ontluchtingsopeningen
C Overlappingsbereik

Vul- en gietmassa
Kant-en-klaarmengsel als speciale, zelfverlopende, hydraulisch uithardende massa met hoge vastheid voor het vullen van de systeemplaat. Ook voor het maken van een samen met de ondergrond
draagbare laag voor de opname van de vloerbedekkingen.

Leveringsvorm
Verbruik
Verwerkingstijd

Gebruik na voorbehandeling en volgens de aanwijzingen van de
fabrikant op:
■ Beton
■ Cementestrik
■ Calciumsulfaatgebonden estrik
■ Keramische vloerbedekkingen
Draaglaag voor vloerbedekking naar keuze op de basis van speciaal
cement, minerale toeslagstof (speciale middelkorrelzeeflijn – kunstharsverbeterd) voor de manuele en machinale verwerking.

Min. verwerkingstemperatuur
Betreedbaar na
Begin functioneel verwarmen
Gereedheid

Klaar mengsel in zak, afhankelijk
van fabrikant
ca. 25 kg/m2 (systeemoverdekking
3 mm)
ca. 30 min (20 °C/65 % relatieve
luchtvochtigheid)
5 °C (aan de vloer)
ca. 3 tot 4 h
Afhankelijk van de informatie van de
fabrikant
Afhankelijk van de informatie van de
fabrikant, na ca. 2 dagen – voorwaarde is de controle door de vloerlegger.

5418 497 B/fl

Aanwijzing
Bij de verwerking van de vul- en gietmassa actuele gegevens van de
fabrikant in acht nemen.
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Productinformatie saneringssysteem (vervolg)
Fabrikant
Firma
ARDEX GmbH
Bostik Findley GmbH
Botament Systembaustoffe
Kurt Glass GmbH
Henkel KGaA

Knauf Gips KG
Kiesel Bauchemie GmbH & Co
KG
PCI Augsburg GmbH

97346 Iphofen
73730 Esslingen

Saint Gobain Weber GmbH

67059 Ludwigshafen

Sakret Trockenbaustoffe Europa
GmbH & Co KG
Sopro Bauchemie GmbH

10587 Berlin

Wicoplan & Putz Süd GmbH

85748 Garching

86159 Augsburg

65102 Wiesbaden

Productnaam
Ardex FA 20
Niboplan DE
Botacem M 53 Extra
Glasconal NSM
Ceresit CN 73,
Thomsit SL 85,
Thomsit DE 95,
Cereplan CN
Nivelleringsestrik 425
Servoplan S 202,
Servoplan S 444
Periplan extra,
Houten bodem-plamuurmassa
HSP 34
weber.floor 4160,
weber.floor 4190
Sakret HDA Extra

Gegevens van de fabrikant
zie pagina 97
zie pagina 98
zie pagina 97
zie pagina 99
zie pagina 99

Sopro vloeibaar plamuur
FS 15 plus,
Sopro vloeibaar plamuur
FS 30 maxi,
Sopro vezel-vloeibaar-plamuur,
Sopro licht-vloeibaar-plamuur
Wicoplan 433 DE

zie pagina 103

zie pagina 99
zie pagina 100
zie pagina 100

zie pagina 102
zie pagina 101

zie pagina 103

Klemschroefverbinding
Voor de aansluiting van de Vitoset verwarmingsbuis (PE-RT)
10,5 x 1,25 mm op een verwarmingscircuitaansluiting G ¾ Euroconus van de verwarmingscircuitverdeler, bestaande uit:
■ Messing-buisadapter met Euroconus
■ Messing-wartelmoer, sleutelbreedte 30 mm
■ Klemring

24,5

G 3/4

T-aansluitstuk
53
⃞ 22

30

G 3/4

Voor de aansluiting van 2 verwarmingscircuits van dezelfde lengte
met Vitoset verwarmingsbuizen (PE-RT) 10,5 x 1,25 mm op een verwarmingscircuitaansluiting G ¾ Euroconus van de verwarmingscircuitverdeler, met wartelmoer.

5418 497 B/fl

74
67

3

Plaats
58453 Witten-Annen
33829 Borgholzhausen
46238 Bottrop
79258 Feldkirch
40191 Düsseldorf
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Productinformatie saneringssysteem (vervolg)
Onderverdeler 1-voudig
Voor de aansluiting van een verwarmingscircuit op een geregelde
verwarmingstoevoerleiding, als aparte verdeler of combinatie, bij
dezelfde verwarmingscircuitlengtes, messingprofiel met volgende
aansluitingen:
■ 1 aansluiting R ½
■ 1 aansluiting G ½
■ 1 aansluiting voor Vitoset verwarmingsbuis (PE-RT)
10,5 x 1,25 mm met klemschroefverbinding

⃞ 25

57

G 1/2

R 1/2

50

Onderverdeler 2-voudig
⃞ 25

57

G 1/2

R 1/2

95

Voor de aansluiting van 2 verwarmingscircuits op een geregelde verwarmingstoevoerleiding, als aparte verdeler of combinatie, bij
dezelfde verwarmingscircuitlengtes, messingprofiel met volgende
aansluitingen:
■ 1 aansluiting R ½
■ 1 aansluiting G ½
■ 2 aansluitingen voor Vitoset verwarmingsbuis (PE-RT)
10,5 x 1,25 mm met klemschroefverbinding

30

Koppeling met klemschroefverbinding
Voor het verbinden van 2 verwarmingsbuizen, bijv. in geval van
reparatie, bestaande uit:
■ messing-dubbele nippel
■ 2 klemschroefverbindingen voor Vitoset verwarmingsbuizen (PERT) 10,5 x 1,25 mm

60

Overgangsnippel met klemschroefverbinding

R 1/2

45

Messing-overgangsstuk met volgende aansluitingen:
■ 1 aansluiting G ½
■ 1 aansluiting voor Vitoset verwarmingsbuis (PE-RT)
10,5 x 1,25 mm met klemschroefverbinding

Randisolatiestrook 50 mm
Voor de scheiding van de vul- en vergietmassa van aangrenzende
componenten, uit PE-schuim met lijmstrook voor de fixatie op de
ondergrond
■ Hoogte 50 mm
■ Dikte 5 mm

5418 497 B/fl

Uitzetvoegprofiel 40 mm
Voor de veilige begrenzing van afzonderlijke velden met een permanente elastische voeg, bestaande uit een PE-kern met PET-coating
en met 90° afgehoekte, zelfklevende opstaande vlakken
■ Lengte 1800 mm
■ Hoogte 40 mm
■ Dikte 8 mm
VITOSET
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Productinformatie saneringssysteem (vervolg)
Cliprail
25

22

13

Ø 10,5

2500

Zelfklevende cliprail met 25 mm gatenraster en gewenste scheidingsplaatsen, voor de bevestiging van Vitoset verwarmingsbuizen
(PE-RT) 10,5 x 1,25 mm op oneffen vlakken, ook op wanden en plafonds.
■ Lengte 2500 mm
■ Breedte 22 mm
■ Hoogte 13 mm

Regelstation kleine vlakken
Karakteristiek van de ingebouwde circulatiepomp

2,0

Regelstation kleine vlakken met circulatiepomp voor de werking van
oppervlakteverwarmigen tot ca. 40 m2 in combinatie met radiatoren.
Aansluiting van max. 2 vloerverwarmingscircuits via T-aansluitstukken (toebehoren) mogelijk.
Het regelstation doet de voor radiatoren vereiste hoge aanvoertemperaturen dalen tot het niveau van vloerverwarmingen. De gewenste
aanvoertemperatuur is vooraf instelbaar, hierbij wordt het debiet
boven 45 °C uitgeschakeld. De regeling van de kamertemperatuur
gebeurt via de servoaandrijving (leveringsomvang) en een kamer- of
klokthermostaat (toebehoren, zie pagina 52).

1,0
0,5
0

0
0,2
Pompdebiet in m³/h

0,4

0,6

0,8

Inbouwverdeelkast voor regelstation kleine oppervlakken
Inbouwkast uit verzinkt staalplaat, zichtbare delen wit gelakt.

230 V/50 Hz
25 W
10 bar (1 MPa)

Afmetingen kast:
■ Breedte 370 mm
■ Hoogte 300 mm
■ Diepte 110 mm

80 °C
45 °C
G ¾ Eurokonus

Afmetingen deksel:
■ Breedte 400 mm
■ Hoogte 335 mm

5418 497 B/fl

Technische gegevens
Circulatiepomp
– Nominale spanning
– Nominaal vermogen
Max. werkdruk
Max. bedrijfstemperatuur
– Aan ketelzijde
– Vloerverwarmingscircuit
Aansluitingen

Opvoerhoogte in m

1,5

3
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Componenten bij alle systemen
4.1 Productbeschrijving
Isolatieplaten (voor noppen-, tacker- en saneringssysteem)
Isolatieplaat PUR
20 mm
Polyurethaan-hardschuim PUR-DEO,
ds-025
0,8
025

Isolatieplaat PUR
32 mm
Polyurethaan-hardschuim PUR-DEO,
ds-025
1,28
025

Isolatieplaat PUR
53 mm
Polyurethaan-hardschuim PUR-DEO,
ds-025
2,12
025

Isolatieplaat EPS
20 mm
Geëxpandeerd polystyreen-hardschuim EPSDEO-040
0,5
040

kN/m2

50

50

50

30

kPa

150

150

150

100

mm
m2

1000 x 1000 x 20
1,0

1000 x 1000 x 32
1,0

1000 x 1000 x 53
1,0

1000 x 500 x 20
0,5

Materiaal

Warmtedoorlaatweerstand
Warmtegeleidingsgroep
(WGG)
max. verkeerslast (bij 2 %
distorsie)
Drukspanning (bij 10 %
distorsie)
Afmetingen
Effectief plaatsingsvlak

m2K/W

Uitzetvoegprofiel
Voor de veilige begrenzing van de estrikvelden en voor de vorming
van permanent elastische voegen.
■ Lengte 1800 mm, hoogte 100 mm, dikte 10 mm
■ Leveringseenheid 10 stuks

PE-schuim
■ ca. 12 dB contactgeluidsverbetering
■ Compensatie-isolatiebaan n Bouwstofklasse B2

4

■ Afmetingen: 50000 × 1000 × 5 mm ≙ 50 m²
■ 50 m rol

Randisolatiestrook 150 mm standaard (8 mm)
■ PE-schuim
■ Met opgekleefde PE-folie voor de overdekking van de randvoeg
■ Afscheur-insnijding

■ Hoogte 150 mm, sterkte 8 mm
■ 25 m rol

Randisolatiestrook 150 mm standaard (10 mm)
■ PE-schuim
■ Met opgekleefde PE-folie voor de overdekking van de randvoeg
■ Afscheur-insnijding

■ Hoogte 150 mm, sterkte 10mm
■ 25 m rol

Randisolatiestrook 150 mm voor vloeibare estrik (8 mm)
Door de lijmstrip op de PE-folie bijzonder geschikt voor de afdichting
in combinatie met vloeibare estrik.
■ precieze en aan de positie nauwkeurige aanpassing aan de wand
door wandzijdige lijmstrook
■ PE-schuim

■ Afscheur-insnijding
■ Hoogte 150 mm, sterkte 8 mm
■ 25 m rol

Randisolatiestrook 150 mm voor vloeibare estrik (10 mm)
Door de lijmstrip op de PE-folie bijzonder geschikt voor de afdichting
in combinatie met vloeibare estrik.
■ Precieze en aan de positie nauwkeurige aanpassing aan de wand
door wandzijdige lijmstrook
■ PE-schuim

■ Afscheur-insnijding
■ Hoogte 150 mm, sterkte 10 mm
■ 25 m rol

5418 497 B/fl

PVC-plakband
Voor het afsluiten van de niet door de overlapping afgedekte stootvoegen
■ Voor het afdichten/afkleven van de overlapping en de folie op de
randisolatiestrook standaard bij het gebruik van vloeibare estrik
■ Bij het noppensysteem voor het afdichten van de compensatienoppenfolie/noppenelementen bij het gebruik van vloeibare estrik

VITOSET

■ Leveringseenheid 1 rol
■ Breedte 50 mm, lengte 66 m, kleur zwart

VIESMANN
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Componenten bij alle systemen (vervolg)
Handafroller voor tape
■ Leveringseenheid 1 rol

Meetpuntenset
Voor de meting van de compensatievochtigheid en voor de markering van meetpunten in de verwarmingsestrik conform
EN 1264 deel 4. Met opdruk "Opgelet meetpunt". Benodigde hoeveelheid: min. 3 meetpunten per 200 m² of woning. Aanbeveling: Per
ruimte tot 50 m² een meetpunt.

Planningsaanwijzingen noppen- en tackersysteem
5.1 Door de installateur te waarborgen voorwaarden
■ De dragende ondergrond moet de statische eisen voor de opname
van de vloerverwarmingsconstructie en de verkeerslast volstaan.
■ Hoogtepositie en effenheid van het oppervlak van de dragende
ondergrond moeten met betrekking tot de grensmaten en vereisten van de norm DIN 18202 ”Toleranties in de hoogbouw” Tabel 2
en Tabel 3, regel 2 overeenkomen.
■ Oneffenheden of op het ruwe plafond geplaatste leidingen moeten
conform DIN 18560 worden gecompenseerd. Er moet een horizontaal en effen oppervlak worden gemaakt. Hierbij kan een compensatie-isolatie worden geïnstalleerd of compensatie-estrik resp.
compensatiemassa worden ingebracht. Niet geschikt zijn korrelige,
ongebonden bulkgoederen.
■ De dragende ondergrond moet voor het inbrengen van de Vitoset
vloerverwarming droog en bezemschoon zijn.

■ Bouwwerkvoegen uit de dragende ondergrond moeten in de vloeropbouwconstructie worden overgenomen.
■ Bij grondvlakken of vlakken die de grond raken, waarbij met opstijgende vochtigheid rekening moet worden gehouden, moet voor
afdichtingen tegen bodemvochtigheid en niet drukkend water conform DIN 18195 worden gezorgd. Hier gelden de voorschriften van
de bouwwerkplanner. Afdichtingen van pvc, bitumen of andere
oplosmiddelhoudende producten op de ruwe bodem kunnen verzachters uitgassen. Evt. bodem met voldoende overlapping afdekking, bijv. met PE-folie.
■ De eisen van EN 1264 (warmwatervloerverwarming) alsook de
geldende verordeningen en normen, in het bijzonder de EnEV en
DIN 4109 (contactgeluidsisolatie) moeten in acht genomen worden.

5.2 Isolatie- en contactgeluidisolatie
Vloeropbouw van de Vitoset vloerverwarming rekening houdende
met:
■ EnEV
■ EN 1264 (warmwatervloerverwarming)
■ DIN 18560 (estrik in het bouwwezen)
■ DIN 4109 (geluidswering in de hoogbouw)
■ Stand van de techniek
De EnEV stelt door de DIN 4108-2 voor woningscheidingsplafonds,
plafonds tussen externe werkruimten, plafonds tegen de grond, buitenlucht of kamers met wezenlijk lagere binnentemperatuur evt.
geringere eisen aan de isolatie dan de dusverre WSVO 1995 resp.
DIN 4725.
Conform EN 1264-4 mag de minimum warmtedoorlaatweerstand
van de isolatielagen onder de vloerverwarming de in de tabel
(zie pagina 28) weergegeven waarden echter niet onderschrijden.
Voor de op de volgende pagina's beschreven toepassingen B
(tegen grond), C, D en E, de constructie F met de oude Uwaarde van de WSVO van 0,35 W/m2K behouden. Dit garandeert de
efficiënte werking van de vloerverwarming en draagt bij tot het nakomen van de in de EnEV vastgelegde hoogste waarde van de jaarlijkse primaire energiebehoefte en het transmissiewarmteverlies.
Aanwijzing
Bij componenten met geïntegreerde verwarmingsoppervlakken moet
het specifieke transmissiewarmteverlies van de oppervlakteverwarming conform DIN 4108-6 (lid 6.1.4) worden berekend.

Voor de hiervoor genoemde toepassingen staan voor het Vitoset
vloerverwarmingssysteem de Vitoset noppenelementen van het noppensysteem of de verbindingsplaten en -rollen van het tackersysteem ter beschikking. Deze kunnen afhankelijk van het vereiste met
de speciaal daarop afgestemde Vitoset isolatieplaten worden
gecombineerd.
Voor het betreffende gebouw moet voor geluidsbeschermingsmaatregelen overeenkomstig DIN 4109 (geluidsbescherming in hoge
gebouwen) worden gezorgd. Hierbij moet tussen verhoogde geluidsbescherming en standaard geluidsbescherming een verschil worden
gemaakt.
Conform DIN 18560-2 (estrik in bouwwezen) is de samendrukbaarheid van alle isolatielagen op max. 5 mm begrensd. Bij meerlagige
isolatielagen moet er verder op worden gelet dat maximum 2 lagen
uit contactgeluidsisolatiestoffen mogen bestaan. Bij een gecombineerd gebruik van contactgeluids- en isolatieplaten moet de isolatiestof met de geringste samendrukbaarheid bovenaan liggen. Dit geldt
niet voor contactgeluidsisolerende systeemelementen en gevallen
van buiscompensatie (compensatie-isolatie) met isolatieplaten.
Meerlagige isolatielagen met verplaatste voegen inbouwen.
De nominale dikte en vastheid/hardheid van verwarmingsestrik conform DIN 18560 heeft betrekking op een verkeerslast van ≤ 2 kN/m2
(woningbouw). Bij hogere verkeerslasten zijn hogere hardheden of
sterkere estrikken vereist. Een overzicht geeft de tabel 1 uit
DIN 1055-3 op pagina 27. Ze geeft de loodrechte nutslasten (verkeerslasten) voor plafonds, trappen en balkons afhankelijk van het
gebruik weer. De afbeeldingen op de volgende pagina's tonen verschillende typische montages van verwarmingsestrikken met de
componenten van de Vitoset vloerverwarming.

5418 497 B/fl

5

26

VIESMANN

VITOSET

Planningsaanwijzingen noppen- en tackersysteem (vervolg)
Loodrechte nutslasten voor plafonds, trappen en balkons (tabel 1 uit DIN 1055-3:2002-10)
Categorie

Gebruik

Voorbeelden

A

A1

Zolders

A2

Woon- en verblijfplaatsen

Voor woondoeleinden niet geschikte, maar toegankelijke dakruimte
tot 1,8 m lichte hoogte.
Kamers met voldoende dwarsverdeling van de lasten. Kamers en
gangen in woongebouwen, slaapkamers in ziekenhuizen, hotelkamers incl. bijbehorende keukens en badkamers.
Zoals A2, maar zonder voldoende dwarsverdeling van de lasten

A3
B

B1
B2

C

B3
C1
C2
C3

C4
C5

D

D1
D2
D3

E

E1
E2
E3

T*9

T1
T2
T3

Z*9

Bureaus, werkoppervlakken,
gangen

Gangen in bureaugebouwen, bureaus, artspraktijken, stationruimten,
verblijfsruimten incl. gangen, kleine dierenstallen.
Gangen in ziekenhuizen, hotels, bejaardentehuizen, internaten enz.
Keukens en behandelingsruimtes incl. operatieruimtes zonder zwaar
toestel
Zoals B2, maar met zwaar toestel
Ruimte, verzamelingsruimte Oppervlakken met tafels, bijv. schoolruimte, cafés, restaurants, eeten oppervlakken, die voor de zalen, leeszalen, ontvangstruimtes
verzameling van personen
Oppervlakken met vaste stoelen, bijv. oppervlakken in kerken, theakunnen dienen (met uitzonters of bioscopen, congreszalen
dering van onder A, B, D en Vrij betreedbare oppervlakken, bijv. museumruimtes, tentoonstelE vastgelegde categorieën.
lingsruimtes enz. en toegangsbereiken in openbare gebouwen en
hotels, niet berijdbare hofkelders.
Sport- en speelterreinen; bijv. danszalen, sporthallen, gymnastieken krachtsportruimtes, podia
Oppervlakken voor grote samenscholingen van mensen, bijv. in gebouwen zoals concertzalen, terrassen en toegangsbereiken alsook
tribunes met vaste stoelen.
Verkoopsruimte
Oppervlakken van verkoopsruimten tot 50 m2 grondvlak in woon-,
bureau- en vergelijkbare gebouwen
Oppervlakken in afzonderlijke winkels en warenhuizen
Oppervlakken zoals D2, maar met verhoogde afzonderlijke lasten
door hoge opslagrekken
Fabrieken en werkplaatsen,
Oppervlakken in fabrieken*7 en werkplaatsen*7 met lichte werking en
stallen, opslagruimte en toe- oppervlakken in grote dierenstallen
gangen, oppervlakken met
Opslagoppervlakken, inclusief bibliotheken
aanzienlijke hoeveelheid
Oppervlakken in fabrieken*7 en werkplaatsen*7 met gemiddelde of
mensen
zware werking, oppervlakken met regelmatig gebruik door aanzienlijk hoeveelheid mensen, tribunes zonder vaste stoelen
Trappen en podia
Trappen en podia van de categorie A en B1 zonder noemenswaardig publiekverkeer
Trappen en podia van de categorie B1 met aanzienlijk publiekverkeer, B2 tot E alsook alle trappen, die als nooduitgang dienen.
Toegangen en trappen van tribunes zonder vaste zitplaatsen, die als
nooduitgang dienen.
Toegangen, balkon en derDakterrassen, pergola's , loggia enz.,
gelijke
balkons, uitstapplatforms

Oppervlaktelast
kN/m2
1,0

Afzonderlijke last*5
kN
1,0

1,5

–

2,0*6
2,0

2,0

3,0

3,0

5,0
3,0

4,0
4,0

4,0

4,0

5,0

4,0

5,0

7,0

5,0

4,0

2,0

2,0

5,0
5,0

4,0
7,0

5,0

4,0

1,5

6,0*8

4,0

7,5*8

10,0

3,0

2,0

5,0

2,0

7,5

3,0

4,0

2,0

5

Montagelast 50 x 50 mm.
Voor het doorsturen van de lasten in ruimten met plafonds zonder voldoende dwarsverdeling op steunende componenten mag de opgegeven waarde met 0,5 kN/m2 worden verminderd.
*7 Nuttige lasten in fabrieken en werkplaatsen gelden als overwegend rustend. In uitzonderlijk geval zijn vaak herhaalde lasten afhankelijk
van de omstandigheid als niet overwegend rustende last onder te brengen.
*8 Bij deze waarden gaat het om minimumwaarden. In gevallen, waarin hogere lasten overheersen, moeten de hogere lasten worden vastgezet.
*9 Met het oog op de invloedingscombinaties conform DIN 1055-100 moeten de effecten van de gebruikscategorie van het betreffende gebouw of gebouwdeel worden toegewezen.
*5
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Planningsaanwijzingen noppen- en tackersysteem (vervolg)
Verschillende omgevingssituaties voor woonruimtes in aansluiting op tabel 1 van de EN 1264-4
Situatie
1
2

1

2

A

B

3

4

B F

B F

Betekenis
Daaronder liggende ruimte verwarmd.
Daaronder liggende ruimte (met niet gelijkaardig gebruik) in afstanden verwarmd.
Daaronder liggende ruimte niet verwarmd.
3
Ruimte direct op de grond
4
Td ≥ 0°C
5
0°C ≥ Td ≥ 5°C
6
-5°C ≥ Td ≥ -15°C
7
Td = Buitentemperatuur van de daaronder liggende open ruimte

5
6
7
CDE F

Tegen bodemvochtigheid resp. niet drukkend water moet voor
afdichtingen conform DIN 18195/DIN 18336 gezorgd worden.
vereist conform EN 1264-4
Aanbeveling

Minimum warmtedoorlaatweerstand van de isolatielagen onder de vloerverwarming conform tabel 1 van
de EN 1264-4

5

B

C

Situatie
1
Vereiste warmte0,75 m2K/W
doorlaatweerstand
Rλ conform EN
1264-4
Vereiste Vitoset producten
Noppensysteem
Noppenelement
NM 50/30

23*114*12*11
1,25 m2K/W

5*11

Bereikte warmtedoorlaatweerstand
Rλ tot.
Tackersysteem
met verbindingsplaat/-rol VNM 30

0,75 m2K/W

1,25 m2K/W

Verbindingsplaat/-rol VNM 30

Verbindingsplaat/-rol VNM 30
en
Isolatieplaat EPS 20 mm

Bereikte warmtedoorlaatweerstand
Rλ tot.
Tackersysteem
met verbindingsrol
VNM 25

0,75 m2K/W

1,25m2K/W

Verbindingsrol
VNM 25
en isolatieplaat
EPS 20 mm

Bereikte warmtedoorlaatweerstand
Rλ tot.

1,05 m2K/W

*10 Conform

A

D

E

F
Aanbeveling*10

6*11
1,50 m2K/W

7*11
2,00 m2K/W

Noppenelement
NM 50/30
en isolatieplaat
PUR 20 mm
1,55 m2K/W

Noppenelement
NM 50/30
en isolatieplaat
PUR 32 mm
2,03 m2K/W

Noppenelement
NM 50/30
en isolatieplaat
PUR 53 mm
2,87 m2K/W

Verbindingsplaat/-rol VNM 30
en isolatieplaat
PUR 20 mm
1,55 m2K/W

Verbindingsplaat/-rol VNM 30
en isolatieplaat
PUR 32 mm
2,03 m2K/W

Verbindingsplaat/-rol VNM 30
en isolatieplaat
PUR 53 mm
2,87 m2K/W

Verbindingsrol VNM 25
en
Isolatieplaat PUR 20 mm

Verbindingsrol
VNM 25
en isolatieplaat
PUR 32 mm

Verbindingsrol
VNM 25
en isolatieplaat
PUR 53 mm

zoals hierboven
aanbevolen met
verbindingsplaat/-rol VNM 30
uitvoeren

1,35 m2K/W

1,83 m2K/W

2,67 m2K/W

Noppenelement NM 50/30
en
Isolatieplaat EPS 20 mm

2,87
(≙U=0,35 W/m2K)

bestaande WSVO 1995 (vloer tegen ruimtes met wezenlijk lagere binnentemperaturen, grond en buitenlucht).

*11

Wij adviseren vloerconstructie F conform bestaande WSVO 1995 (vloer tegen ruimte met wezenlijk lagere binnentemperaturen, grond en
buitenlucht); meer zie pagina 26.
*12 In situatie 4 moet deze waarde bij een grondwaterspiegel ≤ 5 m worden verhoogd.
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Constructie

Planningsaanwijzingen noppen- en tackersysteem (vervolg)
Situatie-afhankelijke vloeropbouw voor vloerverwarming met het Vitoset noppensysteem
Constructie A volgens tabel 1 van de norm EN 1264-4

NF G

E

H

D

45 mm
96 mm

C
51 mm

30 mm

Voor verdiepingen met daaronder liggende verwarmde
vertrekken (met gelijkaardig gebruik):
A Plafond
C Buiten- of binnenwand
D Binnenpleisterwerk
E Randisolatiestrook*13
F Vitoset verwarmingsbuis 16 × 2 mm
G Estrik*14
H Noppenelement NM 50/30
N PE-profiel

A
Constructie B volgens tabel 1 van de norm EN 1264-4

N F GH K

E
D

45 mm
116 mm

C

51 mm

30 mm

20 mm

A

Voor verdiepingen boven onverwarmde*11 of in afstanden van verwarmde vertrekken (met niet hetzelfde gebruik) of boven de grond:
A Plafond
C Buiten- of binnenwand
D Binnenpleisterwerk
E Randisolatiestrook*13
F Vitoset verwarmingsbuis 16 × 2 mm
G Estrik*14
H Noppenelement NM 50/30
K Isolatieplaat EPS 20 mm
N PE-rondprofiel
Aanwijzing
Tegen grond evt. voor bouwwerkafdichting conform
DIN 18195 zorgen*15 (zie hiervoor constructie F).

Constructie C volgens tabel 1 van de norm EN 1264-4

NF G

H

E

45 mm

D
51 mm

C

116 mm
30 mm

20 mm

B
A

K
L

Constructie D volgens tabel 1 van de norm EN 1264-4

NF G
E

H
45 mm

D
51 mm

C

20 mm

5418 497 B/fl

B
A

*13 Bij

116 mm
30 mm

K
L

Voor verdiepingen tegen buitenlucht
(ontwerptemperatuur Td ≥ 0 °C):
A Ruwe vloer of plafond
B Bouwwerkafdichting conform DIN 18195*15
C Buiten- of binnenwand
D Binnenpleisterwerk
E Randisolatiestrook*13
F Vitoset verwarmingsbuis 16 × 2 mm
G Estrik*14
H Noppenelement NM 50/30
K Isolatieplaat EPS 20 mm
L PE- scheidingsfolie*15
N PE-rondprofiel
Voor verdiepingen tegen buitenlucht
(Ontwerptemperatuur 0 °C > Td ≥ −5 °C):
A Ruwe vloer of plafond
B Bouwwerkafdichting conform DIN 18195*15
C Buiten- of binnenwand
D Binnenpleisterwerk
E Randisolatiestrook*13
F Vitoset verwarmingsbuis 16 × 2 mm
G Estrik*14
H Noppenelement NM 50/30
K Isolatieplaat PUR 20 mm
L PE- scheidingsfolie*15
N PE-rondprofiel

5

vloeibare estrik de randisolatiestrook 150 mm voor vloeibare estrik plaatsen. Het ronde PE-profiel kan dan wegvallen.
CT-F4 of CA-F4 conform DIN 18560/EN 13813.

*14 Verwarmingsestrik
*11

Wij adviseren vloerconstructie F conform bestaande WSVO 1995 (vloer tegen ruimte met wezenlijk lagere binnentemperaturen, grond en
buitenlucht); meer zie pagina 26.
*15 Al naargelang vereiste:
VITOSET
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Planningsaanwijzingen noppen- en tackersysteem (vervolg)

NF G H
E

45 mm

D

51 mm

C

33/30 mm

128 mm

K

32 mm

L

B
A
Constructie F aanbeveling conform bestaande WSVO 1995

NF G

H

E

45 mm

D

51 mm

C

33/30 mm

K

53 mm

L

B
A

E

149 mm

NF

HG

D
C

5

≥ 45 mm

≥ 75 mm

B
A

30 mm

10 mm

Aanwijzing
Geen contactgeluidsverbetering conform DIN 4109. Evt. isolatieplaat PUR 53 mm
en PE-schuim overeenkomstig de statische en warmtetechnische vereisten gebruiken. Naargelang de vereiste naar bijkomende bouwwerkafdichtingen conform
DIN 18195 en PE-scheidingsfolie gebruiken (zie constructie F).

E

NF

G

H K

D
30 mm

C

65 mm
30 mm

A

10 mm

5 mm

Aanwijzing
Geen contactgeluidsverbetering conform DIN 4109. Minimum warmtedoorlaatweerstand conform EN 1264 niet toereikend. Aanvullende isolatie onder of binnen het
plafond aanbrengen.

Voor verdiepingen tegen buitenlucht
(Ontwerptemperatuur −5 °C > Td ≥ −15 °C):
A Ruwe vloer of plafond
B Bouwwerkafdichting conform DIN 18195*15
C Buiten- of binnenwand
D Binnenpleisterwerk
E Randisolatiestrook*13
F Vitoset verwarmingsbuis 16 × 2 mm
G Estrik*14
H Noppenelement NM 50/30
K Isolatieplaat PUR 32 mm
L PE- scheidingsfolie*15
N PE-rondprofiel
Voor verdiepingen boven onverwarmde vertrekken, vertrekken met wezenlijk lagere binnentemperaturen of
aan de grond of buitenlucht grenzende ruwe vloer:
A Ruwe vloer of plafond
B Bouwwerkafdichting conform DIN 18195*15
C Buiten- of binnenwand
D Binnenpleisterwerk
E Randisolatiestrook*13
F Vitoset verwarmingsbuis 16 × 2 mm
G Estrik*14
H Noppenelement NM 50/30
K Isolatieplaat PUR 53 mm
L PE- scheidingsfolie*15
N PE-rondprofiel
Voor verdiepingen voor verhoogde verkeerslasten
(max. 75 kN/m2):
A Ruwe vloer of plafond
B Bouwwerkafdichting conform DIN 18195*15
C Buiten- of binnenwand
D Binnenpleisterwerk
E Randisolatiestrook*13
F Vitoset verwarmingsbuis 16 × 2 mm
G Estrik overeenkomstig de statische vereisten
H Noppenelement NM 30/10
N PE-rondprofiel

Vitoset vloerverwarming met geringe opbouwhoogte
voor verdiepingen met daaronder liggende verwarmde
vertrekken met hetzelfde gebruik:
A Plafond
C Buiten- of binnenwand
D Binnenpleisterwerk
E Randisolatiestrook*13
F Vitoset verwarmingsbuis 16 × 2 mm
G Dunlagige speciale estrik
H Noppenelement NM 30/10
K PE-schuim
N PE-rondprofiel

5418 497 B/fl

Constructie E volgens tabel 1 van de norm EN 1264-4

*15 Al

naargelang vereiste:
vloeibare estrik de randisolatiestrook 150 mm voor vloeibare estrik plaatsen. Het ronde PE-profiel kan dan wegvallen.
*14 Verwarmingsestrik CT-F4 of CA-F4 conform DIN 18560/EN 13813.

*13 Bij
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Planningsaanwijzingen noppen- en tackersysteem (vervolg)
Situatie-afhankelijke vloeropbouw voor vloerverwarming met het Vitoset tackersysteem
Constructie A volgens tabel 1 van de norm EN 1264-4

E

MFGH

D

64 mm

94 mm

C
30 mm

A
Constructie B volgens tabel 1 van de norm EN 1264-4

E

MF G H

D

64 mm

C

30 mm

A

114 mm

K

20 mm

Voor verdiepingen met daaronder liggende verwarmde
vertrekken (met gelijkaardig gebruik):
A Plafond
C Buiten- of binnenwand
D Binnenpleisterwerk
E Randisolatiestrook*16
F Vitoset verwarmingsbuis 16 × 2 mm
G Estrik*14
H Verbindingsplaat VNM 30/verbindingsrol
VNM 30*17
M Buishouder
Voor verdiepingen boven onverwarmde of in afstanden
van verwarmde vertrekken (met niet hetzelfde gebruik)
of boven de grond:
A Plafond
C Buiten- of binnenwand
D Binnenpleisterwerk
E Randisolatiestrook*16
F Vitoset verwarmingsbuis 16 × 2 mm
G Estrik*14
H Verbindingsplaat VNM 30/verbindingsrol
VNM 30*17
K Isolatieplaat EPS 20 mm
M Buishouder
Aanwijzing
Tegen de grond evt. bouwwerkafdichting conform
DIN 18195 aanbrengen*15 (zie hierbij constructie F).

Constructie C volgens tabel 1 van de norm EN 1264-4

MF G H
E
D
C

64 mm
30 mm

B

114 mm
20 mm

A

K
L

Constructie B / C volgens tabel 1 van de norm EN 1264-4

MF G H
E
D
C
B

5418 497 B/fl

A

64 mm
25 mm

109 mm
20 mm

K
L

Voor verdiepingen tegen buitenlucht
(ontwerptemperatuur Td ≥ 0 °C):
A Ruwe vloer of plafond
B Bouwwerkafdichting conform DIN 18195*15
C Buiten- of binnenwand
D Binnenpleisterwerk
E Randisolatiestrook*16
F Vitoset verwarmingsbuis 16 × 2 mm
G Estrik*14
H Verbindingsplaat VNM 30/verbindingsrol
VNM 30*17
K Isolatieplaat EPS 20 mm
L PE- scheidingsfolie*15
M Buishouder
A Ruwe vloer of plafond
B Bouwwerkafdichting conform DIN 18195*15
C Buiten- of binnenwand
D Binnenpleisterwerk
E Randisolatiestrook*16
F Vitoset verwarmingsbuis 16 × 2 mm
G Estrik*14
H Verbindingsrol VNM 25
K Isolatieplaat PUR 20 mm
L PE- scheidingsfolie*15
M Buishouder

5

*16 Bij

vloeibare estrik de randisolatiestrook 150 mm voor vloeibare estrik plaatsen.
CT-F4 of CA-F4 conform DIN 18560/EN 13813.
*17 Andere vloeropbouwen met verbindingsrollen VNM 25, zie pagina 28.
*15 Al naargelang vereiste:
*14 Verwarmingsestrik
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Planningsaanwijzingen noppen- en tackersysteem (vervolg)

MF G H
E
D
C

64 mm
30 mm

B

114 mm

K
L

20 mm

A

Constructie E volgens tabel 1 van de norm EN 1264-4

MF G H
E

64 mm

D
C

30 mm

B

32 mm

126 mm

K
L

A

Constructie F aanbeveling conform bestaande WSVO 1995

MF G H
E

5

64 mm

D
C
B
A

30 mm

147 mm

53 mm

K
L

Voor verdiepingen tegen buitenlucht
(Ontwerptemperatuur 0 °C > Td ≥ −5 °C):
A Ruwe vloer of plafond
B Bouwwerkafdichting conform DIN 18195*15
C Buiten- of binnenwand
D Binnenpleisterwerk
E Randisolatiestrook*16
F Vitoset verwarmingsbuis 16 × 2 mm
G Estrik*14
H Verbindingsplaat VNM 30/verbindingsrol
VNM 30*17
Isolatieplaat
PUR 20 mm
K
L PE- scheidingsfolie*15
M Buishouder
Voor verdiepingen tegen buitenlucht
(Ontwerptemperatuur 5 °C > Td ≥ −15 °C):
A Ruwe vloer of plafond
B Bouwwerkafdichting conform DIN 18195*15
C Buiten- of binnenwand
D Binnenpleisterwerk
E Randisolatiestrook*16
F Vitoset verwarmingsbuis 16 × 2 mm
G Estrik*14
H Verbindingsplaat VNM 30/verbindingsrol
VNM 30*17
K Isolatieplaat PUR 32 mm
L PE- scheidingsfolie*15
M Buishouder
Voor verdiepingen boven onverwarmde vertrekken, vertrekken met wezenlijk lagere binnentemperaturen of
aan de grond of buitenlucht grenzende ruwe vloer:
A Ruwe vloer of plafond
B Bouwwerkafdichting conform DIN 18195*15
C Buiten- of binnenwand
D Binnenpleisterwerk
E Randisolatiestrook*16
F Vitoset verwarmingsbuis 16 × 2 mm
G Estrik*14
H Verbindingsplaat VNM 30/verbindingsrol
VNM 30*17
K Isolatieplaat PUR 53 mm
L PE- scheidingsfolie*15
M Buishouder

5418 497 B/fl

Constructie D volgens tabel 1 van de norm EN 1264-4

*15 Al

naargelang vereiste:
vloeibare estrik de randisolatiestrook 150 mm voor vloeibare estrik plaatsen.
*14 Verwarmingsestrik CT-F4 of CA-F4 conform DIN 18560/EN 13813.
*17 Andere vloeropbouwen met verbindingsrollen VNM 25, zie pagina 28.
*16 Bij

32

VIESMANN

VITOSET

Planningsaanwijzingen noppen- en tackersysteem (vervolg)
Werkproces noppensystem
Installatie van de noppenelementen

A Randoverlapping langszijde (bij alle platen van de 1e rij verwijderen)
B Randoverlapping smalle zijde (alleen bij de 1e plaat van de 1e
rij verwijderen)
Randisolatiestrook
De randisolatiestrook moet voor de installatie van de noppen- resp.
isolatie-elementen zonder opening en rondom alle staande componenten (wanden, lijsten , steunen en trappen) worden opgesteld. Bij
meerlagige isolatielagen moet de randisolatiestrook ten laatste voor
het binnen brengen van de bovenste isolatielaag worden geplaatst.
Het boven de isolatielaag uitstekende onderdeel moet zo lang zijn
dat het nog over de aan te brengen estriklaag uitsteekt. Het moet
pas na het plaatsen van de vloerbedekking en het voegen of bij elastische en textiele bedekking, na het plamuren worden afgesneden.
Isolatieplaten
Als er isolatieplaten geplaatst zijn, de daarop volgende laag noppenelementen met verplaatste voegen t.o.v. de isolatieplaat leggen.
Als zich op het ruwe beton een oplosmiddelhoudende laag voor de
bouwwerkafdichting (bitumenbanen enz.) bevindt, dan kunnen verzachters vergassen. Vóór het plaatsen ter bescherming van de isolatieplaten een oplosmiddelbestendige PE-folie met voldoende overlapping plaatsen. Met de bouwwerkontwerper moet worden overeengekomen of de PE-folie op de overlappingen moet worden gelijmd of
gelast.

Noppenelement
Randisolatiestrook 150 mm standaard
Folie
PE-rondprofiel
Vitoset verwarmingsbuis 16 x 2 mm
Minimumafstanden van de Vitoset verwarmingsbuis tot bouwlichamen absoluut in acht nemen (zie pagina 37).
Voeg tussen randisolatiestroken en de noppenelementen met de
aan de randisolatiestrook standaard aangebrachte folie afdekken.
Folie in het noppenbereik met het PE-rondprofiel bevestigen (zie
vorige afbeelding). Folie spanningsvrij plaatsen.
A
B
C
D
E
1

Afdichting tussen randisolatiestrook en noppenelement bij
vloeibare estrik

5

A Noppenelement
E Vitoset verwarmingsbuis 16 x 2 mm
F Randisolatiestrook 150 mm voor vloeibare estrik met wandzijdige plakband H en PE-folie G met plakband K
1 Minimumafstanden van de Vitoset systeemverwarmingsbuis tot
bouwlichamen absoluut in acht nemen (zie pagina 36).
Wordt een vloeibare estrik gebruikt, dan moet de randisolatiestrook
voor vloeibare estrik worden geplaatst. Deze wordt met de lijmstrook
aan de achterzijde op de wand gefixeerd. Met de op de PE-folie
bevindende lijmstrook wordt de verbinding naar de noppenelementen, compensatie- en aansluitnoppenelementen alsook de compensatienoppenfolie gemaakt. Ook hierbij moet worden gelet op een
spanningsvrije plaatsing van de folie. Om ervoor te zorgen dat er
geen vloeibare estrik in de isolatielaag binnendringt, is bij deze werkstappen bijzondere zorgvuldigheid geboden.
Het ronde PE-profiel valt hierbij weg.

5418 497 B/fl

Installatie-instructies
Bij het leggen van de noppenelementen aan de brede zijde van de
ruimte van links naar rechts beginnen. Aan het 1e noppenelement
moeten beide randoverlappingen afgesneden worden, aan de volgende noppenelementen van de 1e rij telkens alleen de langszijde
(zie vorige afbeelding). Het laatste noppenelement van de 1e rij precies afsnijden en pas dan de randoverlapping afsnijden.
Zo blijft op het reststuk van het laatste noppenelement de overlapping achter en dit reststuk kan als beginstuk van de 2de rij worden
gebruikt. Zo wordt een plaatsing met voegen bereikt. Door het afsnijden van de overlappingen kunnen de noppenelementen direct op de
randisolatiestrook worden geplaatst. Daardoor wordt de vorming van
holle ruimten in de isolatie verhinderd. De noppenelementen moeten
licht en nauwkeurig worden gesneden. Het reststuk van de laatste
noppenplaat van een rij kan als beginstuk van de volgende rij worden gebruikt. De reststukken van de laatste plaatrij kunnen voor de
1e rij van de volgende ruimte gebruikt worden.

Afdichting tussen randisolatiestrook en noppenelement bij
cementestrikken

VITOSET
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Planningsaanwijzingen noppen- en tackersysteem (vervolg)
Deurdoorgang herstellen

D

A

F

B

A

Afbeelding A
A
B
D
F

Aansluitnoppenelementen
Voor de vereenvoudigde plaatsing van systeemverwarmingsbuizen
in het bereik van de verwarmingscircuitverdeler.
De afmetingen van het aansluitnoppenelement kunnen aan de afmetingen van de verwarmingscircuitverdeler worden aangepast. Een
naadloze overgang wordt door het gebruik van compensatienoppenfolie bereikt. De systeemverwarmingsbuizen kunnen op de aansluitnoppenelementen ofwel met de buishouders of door de installateur
worden bevestigd.

Noppenelement
Compensatienoppenelement
Tape
Compensatienoppenfolie

C

D

A

C

E

A

Afbeelding B
A Noppenelement
C Compensatienoppenfolie
D Tape
E Noppenelement-versneden
Compensatienoppenelementen en -folie
De deurdoorgang wordt door middel van een compensatienoppenelement en compensatienoppenfolie gemaakt (zie afbeelding A).
Daarbij wordt het compensatienoppenelement overeenkomstig de
deurbreedte gesneden en direct op het noppenelement geplaatst.
De beide elementen worden door de randoverlapping van het compensatienoppenelement verbonden. Voeg met het aansluitende noppenelement met de compensatienoppenfolie afdichten. Hierbij worden noppen van de compensatienoppenfolie in de volgende complete noppenrij van het noppenelement ingevoegd. De gladde zijde
van de compensatienoppenfolie ligt op het gladde deel van het compensatienoppenelement en bedekt daarbij de voeg. Bij vloeibare
estrik overlapping vastplakken. Alternatief kan de deurdoorgang ook
met versneden noppenelement (noppen verwijderen!) en 2 compensatienoppenfolies worden gemaakt (zie afbeelding B).

Diagonaal bevestigingselement 45°
Voor de bevestiging van de systeemverwarmingsbuizen bij diagonale plaatsing op de noppenelementen
Bevestigingsstrook
Voor het verbinden van reststukken of voor het afdekken van stootkanten Daarmee kunnen alle reststukken van de noppenelementen
worden gebruikt.

Werkprocedure tackersysteem
Plaatsing van de verbindingsplaten

Installatie van de verbindingsrollen

A Randoverlapping langszijde (bij alle platen/rollen van de 1e rij
verwijderen)
B Stootvoegen met tape afdichten.

A Randoverlapping langszijde (bij alle platen/rollen van de 1e rij
verwijderen)
B Stootvoegen met tape afdichten
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5

Voor het plaatsen van de compensatienoppenfolie in de volgende
complete noppenrij van het gesneden noppenelement moeten resten van gesneden noppen worden verwijderd. Bij vloeibare estrik
moet de overlapping van de beide compensatienoppenfolies worden
afgeplakt.
Beide plaatsingstypes zorgen voor een gladde overgang. Een onafhankelijke plaatsing van de noppenelementen en verwarmingsbuizen in de verschillende ruimtes is zo gegarandeerd. De uitzetvoeg
kan overeenkomstig vrij (na informatie van de tegel- of estrikplaatser) in het deurdoorgangbereik worden bepaald.

Planningsaanwijzingen noppen- en tackersysteem (vervolg)
Randisolatiestrook
De randisolatiestrook moet voor de installatie van de verbindingsplaten/-rollen of isolatieplaten zonder opening en rondom op alle
staande componenten, wanden, lijsten, steunen en trappen worden
opgesteld. Bij meerlagige isolatielagen moet de randisolatiestrook
ten laatste voor het binnen brengen van de bovenste isolatielaag
worden geplaatst. Het boven de isolatielaag uitstekende onderdeel
moet zo lang zijn dat het nog over de aan te brengen estriklaag uitsteekt. Het moet pas na het plaatsen van de vloerbedekking en het
voegen of bij elastische en textiele bedekkingen, na het plamuren
worden afgesneden.
Isolatieplaten
Als er isolatieplaten geplaatst zijn, de daarop volgende laag noppenelementen met verplaatste voegen t.o.v. de isolatieplaat leggen.
Als zich op het ruwe beton een oplosmiddelhoudende laag voor de
bouwwerkafdichting (bitumenbanen enz.) bevindt, dan kunnen verzachters vergassen. Vóór het plaatsen ter bescherming van de isolatieplaten een oplosmiddelbestendige PE-folie met voldoende overlapping plaatsen. Met de bouwwerkontwerper moet worden overeengekomen of de PE-folie op de overlappingen moet worden gelijmd of
gelast.
Installatie-instructies
Bij het leggen van de verbindingsplaten/-rollen aan de brede zijde
van de ruimte van links naar rechts beginnen. Aan de verbindingsplaten/-rollen van de 1e rij moeten de randoverlappingen afgesneden worden (zie vorige afbeelding). De laatste verbindingsplaat/-rol
van de 1e rij precies afsnijden en pas dan de randoverlapping afsnijden. Zo blijft op het reststuk van de laatste verbindingsplaat/-rol de
overlapping achter en dit reststuk kan als beginstuk van de 2e rij
worden gebruikt (raster in acht nemen). Zo wordt een plaatsing met
voegen bereikt. Door het afsnijden van de overlappingen kunnen de
verbindingsplaat/-rollen direct op de randisolatiestrook worden
geplaatst. Daardoor wordt de vorming van holle ruimten in de isolatie
verhinderd. De verbindingsplaat/-rollen moeten licht en nauwkeurig
worden gesneden. Het reststuk van de laatste verbindingsplaat/-rol
van een rij kan als beginstuk van de volgende rij worden gebruikt
(raster in acht nemen). De reststukken van de laatste platenrij kunnen voor de eerste rij van de volgende ruimte worden gebruikt.
De kopse kanten van de verbindingsplaten alsook alle niet door de
overlapping of de randisolatiestrook afgedekte stootvoegen moeten
met tape worden gesloten. Bij het gebruik van vloeibare estrik ook
de door de overlapping afgedekte stootvoegen met tape afsluiten.
Afdichting tussen randisolatiestrook en verbindingsplaten/-rollen bij cementestrikken

PE-folie
Vitoset verwarmingsbuis 16 x 2 mm
Buishouder 16
Minimumafstanden van de Vitoset verwarmingsbuis tot bouwlichamen absoluut in acht nemen (zie pagina 37).
De stootkant tussen randisolatiestrook en verbindingsplaten/-rollen
met de op de randisolatiestrook aangebrachte folie bedekken. Folie
spanningsvrij plaatsen.
Bij cementestrikken kan de randisolatiestrook standaard worden
gebruikt.
C
D
E
1

Afdichting tussen randisolatiestrook en verbindingsplaten/-rollen bij vloeibare estrik

Verbindingsplaat/-rol
Vitoset verwarmingsbuis 16 x 2 mm
Buishouder 16
Randisolatiestrook 150 mm voor vloeibare estrik met wandzijdige plakband G en PE-folie C met plakband H
1 Minimumafstanden van de Vitoset verwarmingsbuis tot bouwlichamen absoluut in acht nemen (zie pagina 37).
Wordt een vloeibare estrik gebruikt, dan moet de randisolatiestrook
voor vloeibare estrik worden geplaatst. Deze wordt met de lijmstrook
aan de achterzijde op de wand gefixeerd. Met de op de PE-folie
bevindende zelfklevende strook wordt de verbinding naar de verbindingsplaten/-rollen gemaakt.
Ook hierbij moet worden gelet op een spanningsvrije plaatsing van
de folie.
Als bij vloeibare estrik de randisolatiestrook standaard wordt
gebruikt, moet de PE-folie met de verbindingsplaten/-rollen met tape
worden dichtgekleefd.
Om ervoor te zorgen dat er geen vloeibare estrik in de isolatielaag
binnendringt, is bij deze werkstappen bijzondere zorgvuldigheid
geboden.
A
D
E
F

5418 497 B/fl

A Verbindingsplaat/-rol
B Randisolatiestrook 150 mm standaard
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5.3 Verwarmingscircuits
Dimensionering van de verwarmingscircuits
Voorwaarde voor de dimensionering van een vloerverwarming is een
stooklastberekening conform EN 12831. De volgende tabel maakt
een grove inschatting mogelijk van de warmtebehoefte van woongebouwen afhankelijk van bouwtype en bouwjaar, vervangt echter toch
in geen geval een gedetailleerde stooklastberekening conform
EN 12831.
Gebouwtype
Eengezinswoning vrijstaand
Rijhuis - eindhuis
Rijhuis - middenhuis
Meergezinshuis tot 8 WE
Meergezinshuis vanaf 8 WE

Warmtebehoeftewaarde in kW/m2bij gebouwleeftijdsklassen
1959-68
1969-73
1974-77
1978-83
1984-94
0,170
0,150
0,115
0,095
0,075
0,150
0,130
0,110
0,090
0,070
0,130
0,120
0,100
0,085
0,065
0,120
0,110
0,075
0,065
0,060
0,110
0,100
0,070
0,060
0,055

Naast de stooklastberekening conform EN 12831 zijn volgende verdere basisgegevens voor de dimensionering van een vloerverwarming vereist:
■ Grondplannen, verticale doorsneden en uitvoeringstekeningen van
het gebouw (indien mogelijk schaal 1:100/1:50)
■ U-waarden van het gebouw uit de energiepas (ter vervanging
informatie omtrent wandopbouw uit de bouwbeschrijving)
■ Informatie omtrent toestand van de plaats (buitentemperaturen
enz.)
■ Informatie omtrent de gewenste kamerbinnentemperaturen (individueel of volgens norm)
■ Bouwuitvoering (zeer dicht, dicht, weinig dicht)
■ Gebouwsoort (licht, middelmatig, zwaar)
■ Afscherming (tegen weersinvloeden; goed, moderaat, geen)
■ Heropwarmingsfactor (ja/nee)
■ Informatie over de geplande vloerbedekkingen, bij tegels ook over
de type plaatsing (gekleefd, dunbed- of dikbedmethode, enz.).
■ geplande aanbrengplaatsen van de verwarmingscircuitverdeler
■ ter beschikking staande vloeropbouwhoogten
Bij oudere woongebouwen met ontoereikende isolatie kunnen er bij
de dimensionering warmtestroomdichtheden ontstaan, die bij het
nakomen van de conform EN 1264toegestane temperatuurgrenswaarden voor vloerverwarmingsoppervlakken niet te bereiken zijn. In
zulke gevallen kan de vloerverwarming enkel voor de afdekking van
de basisbelasting worden ingeroepen. De gewenste kamereindtemperatuur moet dan door de tijdelijke toepassing van een extra verwarming (bijv. verwarmingselement uit het Vitoset programma of
door een aanvullende muurverwarming) worden bereikt.
Door de combinatie van vloer-/muurverwarming blijven de voordelen
van de lagetemperatuurverwarming behouden.
De toegestane grenswaarden voor de oppervlaktetemperatuur TF,max
van warmwatervloerverwarmingen bedragen conform EN 1264:
■ in woon- of bedrijfsruimten 29 °C
■ in badkamers 33 °C
■ in randzones 35 °C
Randzones zijn o.a. de grondvlakken voor vensterfronten en buitenmuren. Door een nauwere opstelling van de verwarmingsbuizen
wordt daar een hogere warmtestroomdichtheid in de kamer afgegeven. Daardoor wordt de koude-instraling van vensterfront- en buitenwandoppervlakken in de kamer geminimaliseerd of gecompenseerd.
Randzones mogen max. 1 m diep zijn en kunnen in het verwarmingscircuit van de kamer worden geïntegreerd of afzonderlijk worden geplaatst.

vanaf 1995
0,056 tot 0,060
0,053 tot 0,056
0,049 tot 0,052
0,045 tot 0,048
0,041 tot 0,044

De vermogensdiagrammen vanaf pagina 79 geven de warmtestroomdichtheid ³ (warmtevermogen) in samenhang met de verwarmingsmiddelovertemperatuur ΔϑH weer. Deze gegevens gebeuren
telkens afhankelijk van het installatiesysteem (noppen-/tackersysteem, saneringssysteem), de estrikbedekking (45 of 30 mm) en de
plaatsingsafstand (50 tot 350 mm) alsook rekening houdende met de
normspreiding van Δϑ = 5 K (zie ook instructie omtrent normspreiding). Binnen de afzonderlijke diagrammen zijn de gegevens telkens
voor de verschillende vloerbedekkingen (A = tegels/keramiek;
B = kunststof; C = tapijt/parket; D = tapijt) gedifferentieerd.
Verder wordt in de diagrammen tussen de max. toegest. vloeroppervlaktetemperaturen voor de verblijfsruimte (29 °, lichtgrijs raster) en
het randzonebereik (35 °C, donkergrijs raster) verschillend.
Aan de hand van de hierna vermelde symbolen over verwarmingsmiddelovertemperatuur, verwarmingsmiddeltemperatuur en aanvoertemperatuur kunnen met behulp van de diagrammen deze parameters worden bepaald.
Gebruikte symbolen
ΔϑH

=

Δϑ
ϑI
ϑM
ϑR
ϑV

=
=
=
=
=

Verwarmingsmiddelovertemperatuur
Normspreiding (5 K)
Norm-binnentemperatuur
Verwarmingsmiddeltemperatuur
Retourtemperatuur
Aanvoertemperatuur

in K
in K
in °C
in °C
in °C
in °C

Verwarmingsmiddelovertemperatuur
De verwarmingsmiddelovertemperatuur ΔϑH (gemiddeld verschil tussen verwarmingsmiddeltemperatuur ϑM en binnentemperatuur ϑI)
wordt conform EN 1264 volgens volgende vergelijking uit aanvoertemperatuur, retourtemperatuur en de normbinnentemperatuur berekend. Deze bepaalt bij constante opbouw de warmtestroomdichtheid.
Δ JH =

JV JR
JV JI
JR JI

ln

Een toereikende nauwkeurige bepaling van de verwarmingsmiddelovertemperatuur voor een korte planning kan aan de hand van deze
vergelijking gebeuren:
ΔϑH = ϑM – ϑI
5418 497 B/fl
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tot 1958
0,180
0,160
0,140
0,130
0,120
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JV + JR
2

Δ JH =

JI

Verwarmingsmiddeltemperatuur
De verwarmingsmiddeltemperatuur is de gemiddelde temperatuur
tussen aanvoer- en retourtemperatuur.
M=

V+

R

2

of
JM = J V

ΔJ
2

of
ϑM = ϑI + ΔϑH

Aanvoertemperatuur
J V = J M+

ΔJ
2

Normspreiding
De normspreiding (5 K) is enkel dan toe te passen als het max.
warmtevermogen (warmtestroomdichtheid ³) in W/m2 nodig is.
Anders kunnen ook spreidingen met grotere Δϑ [K] worden gebruikt.
Voorbeeld:
Onder de randvoorwaarden noppensysteem, estrikbedekking
45 mm, plaatsingsafstand 100 mm (zie pagina 80) moet een
warmtestroomdichtheid ³ van 70 W/m2 worden bereikt.
Als vloerbedekking is kunststof voorhanden (B, RλB = 0,05 m2K/W).
Uitgaande van de warmtestroomdichtheid ³ = 70 W/m2 wordt voor
de rechte B, RλB = 0,05 m2K/W een verwarmingsmiddelovertemperatuur ϑH van 15,0 K bepaald.
Door optelling van de gewenste ruimtetemperatuur ϑI (in het voorbeeld 20 °C) wordt een waarde gevormd van
15,0 °C + 20,0 °C = 35,0 °C (verwarmingsmiddeltemperatuur).
Door optelling van de halve spreiding Δϑ (spreiding voor alle diagrammen = 5 K*18) krijgt men 35,0 °C + 2,5 °C = 37,5 °C.
De vereiste aanvoertemperatuur voor een warmtestroomdichtheid
³ = 70 W/m2 bedraagt onder de genoemde voorwaarden (noppensysteem, vloerbekleding en plaatsingsafstand) dus 37,5 °C. Deze
aanvoertemperatuur bepaalt de dimensionering voor alle andere
ruimtes en verwarmingscircuits.
Aanwijzing
Bij de berekening moet altijd worden uitgegaan van de vereiste
warmtestroomdichtheid van de ongunstige kamer (schaduwzijde,
evt. slechte isolatie) in combinatie met de ongunstige vloerbedekking.
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Moet er voor een bepaalde aanvoertemperatuur (bijv. 40 °C) de bijbehorende verwarmingsmiddelovertemperatuur ΔϑH worden
bepaald, dan is de omgekeerde rekenweg vereist.
Door het aftrekken van de halve spreidnig Δϑ (spreiding voor alle
diagrammen = 5 K*18) krijgt men 40,0 °C – 2,5 °C = 37,5 °C. De verwarmingsmiddeltemperatuur ΔϑM bedraagt dus 37,5 °C.

Daaruit ontstaat door aftrekking van de gewenste ruimtetemperatuur
(in het voorbeeld 20 °C) een waarde van
37,5 °C – 20,0 °C = 17,5 °C. De verwarmingsmiddeltemperatuur ϑH
moet dus 17,5 K bedragen.
Ervan uitgaande dat deze waarde voor een verblijfsruimte met een
noppensysteem en keramiek als vloerbedekking moet worden
bereikt, komen bijv. de diagrammen 3 tot 6 vanaf pagina 81 in aanmerking. De te bereiken warmtestroomdichtheden ³ bedragen dan
95 W/m2 (diagram 3, plaatsingsafstand 150 mm, zie pagina 81),
85 W/m2 (diagram 4, plaatsingsafstand 200 mm, zie pagina 82),
72 W/m2 (diagram 5, plaatsingsafstand 250 mm, zie pagina 83),
64 W/m2 (diagram 6, plaatsingsafstand 300 mm, zie pagina 84),
telkens bij 45 mm estrikafdekking.
Bij een plaatsingsafstand van 100 mm (diagram 2) zou de max. toegest. oppervlaktetemperatuur van 29 °C voor de verblijfsruimte worden overschreden.
Een comfortabele mogelijkheid voor de dimensionering van een
vloerverwarming biedt de Viessmann planningssoftware Vitodesk
met de module vloerverwarming.
Onafhankelijk daarvan of voor de dimensionering van de vloerverwarming de planningssoftware Vitodesk of de bovengenoemde
beschreven diagrammen vanaf pagina 79 worden gebruikt, moeten voor de dimensionering volgende gegevens worden vastgelegd:
■ Max. aanvoertemperatuur
■ Spreiding (Normspreiding = 5 K, bij niet volledig te benutten warmtestroomdichtheid langs de grenscurve (overgang lichtgrijs/donkergrijs raster in de diagrammen vanaf pagina 79) zijn grotere spreidingen toepasbaar)
■ Gebruik en soort (geïntegreerd of afzonderlijk) van randzones.
■ Max. testoverdruk (300 mbar).
■ Max. verwarmingscircuitlengte (120 m)
■ Warmtedoorlaatweerstanden Rλ [m2K/W] van de vloerbedekkingen
(indien niet bekend, voor woonruimtes de hoogst toegestane
waarde van 0,15 m2K/W aannemen). Voor badkamers Rλ voor
tegels gebruiken.
Verder moet worden beslist of de warmteverliezen van de verbindingsleidingen moeten worden in rekening gehouden. Belangrijk is
dit vooral daar waar verbindingsleidingen in grotere omvang
geplaatst zijn (vaak in de hal).
Als met de warmteverliezen geen rekening wordt gehouden, moeten
de leidingen met isolatie of in de PE-beschermbuis worden gelegd.
Aanvullend op bovenstaande gegevens zijn in de planning nog
wonings- resp. gebouwspecifieke voorschriften van toepassing:
■ In badkamers bestaat door badkuipen of douches een afvoervlak
zonder isolatie en verwarmingsbuis.
■ In keukens vormt het bereik van de keukenblok een blind oppervlak, dat enkel geïsoleerd, echter niet van verwarmingsbuis wordt
voorzien. Bij moderne, niet volledig op de bodem staande keuken
(onderaan open) wordt ook het oppervlak onder de inrichtingen
met buizen bezet.
■ In woonruimtes bij tegels of stenen vloeren van een hogere warmtedoorlaatweerstand uitgaan, aangezien vaak ook nog tapijten
worden geplaatst of bij gebruikswijzigingen andere Rλ-waarden
optreden.
■ In slaapkamers, waarin de opstelling van kastbedden is gepland,
moet eveneens een ongunstigere waarde voor de warmtedoorlaatweerstand van de bovenste bodem worden aangenomen, als het
overeenkomt met de vloerbedekking.
■ In kamers, waarin meer dan 30% van de bodem door meubels
wordt bedekt, moet deze verslechtering door het achterblijvende
effectieve warmteoverdrachtsvlak worden opgeheven.
Conform EN 1264-4 moeten volgende minimumafstanden bij de
plaatsing van de Vitoset verwarmingsbuizen worden nagekomen:
■ 50 mm van loodrechte bouwwerkdelen
■ 200 mm van schoorstenen en openen haarden
■ 200 mm van open of ommuurde kokers alsook afzuigkokers

*18 Bij

volledig gebruik van het max. warmtevermogen langs de grens (overgang lichtgrijs/donkergrijs raster in de diagrammen vanaf
pagina 79).
Bij geringere vermogens kunnen grotere spreidingen worden gekozen.
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Dimensionering van het expansievat (MAG)
Eerst moet het expansievolume Ve van de waterinhoud van de verwarmingsinstallatie worden bepaald.
Dit resulteert zich uit
Ve =

VA . n
100

VA
n

=
=

Waterinhoud van de verwarmingsinstallatie
procentuele waterexpansie afhankelijk van de
maximale aanvoertemperatuur ϑv (zie tabel)

p0

=

pSt
pD

=
=

Verder moet de installatievuldruk pa min worden bepaald, die vereist
is, zodat de MAG in koude toestand van de installatie de watervoorraad kan opnemen.
pa min =

Het nominale volume Vn van het expansievat resulteert uit
pe 1
V n = (Ve + Vv) . p +- p
e
0

Vv

=

pe

=

Voordruk
p0 ≥ pSt + pD
Statische druk van de installatie
Dampdruk
(bij aanvoertemperaturen tot 100 °C = 0)

V n . (p 0 + 1)
Vn V V

1

Om ervoor te zorgen dat bij maximale aanvoertemperatuur de einddruk pe niet overschreden wordt, mag de installatievuldruk volgende
waarde niet overschrijden:

watervoorraad van de MAG
– bij MAG met Vn ≤ 15 l:
min. 20 % van het nominale volume van de
MAG
– bij MAG met Vn > 15 l:
min. 0,5 % van VA, min. echter 3 l
Einddruk (insteloverdruk psv van de veiligheidsklep minus het verschil van de sluitoverdruk;
bijv. 2,5 resp. 3 bar (0,3 MPa) minus
0,5 bar(50 kPa)

p a max =

pe + 1
V e . (p e + 1)
1+
V n . (p 0 + 1)

1

Gemiddelde waterinhoud van centrale verwarmingsinstallatie

500
400
300
200

100

50
40

3
4
5
10
15
20
geïnstalleerd vermogen van de installatie in kW

A Vloerverwarming
B Stalen radiatoren DIN 4722
C Gegoten radiatoren DIN 4720
Procentuele waterexpansie n*19
max. aanvoertemperatuur Tv
n
Voorbeeld:
Gegeven:
VA
VV
Tv

=
=
=

*19 M.b.t.
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30

40

50

100

D Plaatradiatoren
E Convectoren

°C
%

40
0,8
pSt
pSV

600 l
3,0 l
40 °C

Ve =

50
1,2
=
=

60
1,7

70
2,2

80
2,9

90
3,6

1 bar (0,1 MPa)
2,5 bar (0,25 MPa)
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gemiddelde totale waterinhoud V in l

5

A

1000

600 . 0,8
= 4,8 l
100

een vultemperatuur ϑE van 10 °C.
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2+1
Vn = (4,8 + 3) .
2 1

p a max =

Vn = 23,4 l
De daaropvolgende grotere MAG uit het Vitoset leveringsprogramma
heeft een volume van 25 l.
Met deze MAG bedraagt de vereiste installatiedruk
pa min =

25 . (1 + 1)
25 3

1 = 1,27 bar

2+1
4,8 . (2 + 1)
1+
25 . (1 + 1)

1 = 1,33 bar

Het verschil tussen pa max en pa min bedraagt 0,06 bar (6 kPa).
Aangezien conform DIN 4807-2 pa max met min. 0,2 bar (20 kPa) groter dan pa min moet zijn, moet een grotere MAG (bijv. 35 l) uit het
Vitoset leveringsprogramma worden gekozen.
pa min bedraagt dan 1,19 bar ( 0,119 MPa), pa max 1,48 bar
(0,148 MPa), het verschil komt overeen met 0,29 bar (29 kPa) de
eisen.

De max. toegestane installatievuldruk bedraagt

Toewijzing van de verwarmingscircuits

a

b

A Gunstige ligging van de uitzetvoeg (hoogte-breedteverhouding
a/b ≥ 1/2)
1 Veldgrootte max. 40 m2

Uitzetvoegen moeten zo worden geordend dat indien mogelijk
gedrongen oppervlakken ontstaan. Bewegingsvoegen binnen de
estrikvlakken moeten evt. worden beveiligd tegen het naar omhoog
komen.
Uitzetvoegen in verwarmingsestrikken zijn vereist, zodat niet door
temperatuurafhankelijke expansie schade aan de estrik en bedekking ontstaan (expansiecoëfficiënt van cementestrik:
0,012 mm/m∙K). Uitzetvoegen mogen enkel door verbindingsleidingen, echter niet door buizen van het verwarmingscircuit zelf worden
gekruist.
Uitzetvoegen moeten in de volgende situaties worden voorzien:
■ boven gebouwscheidingsvoegen
■ om de veldgrootte van verwarmingsoppervlakken op max. 40 m2
te begrenzen
■ om de lengte van de zijkant van verwarmingsoppervlakken op 8 m
te begrenzen
■ om in hoekvormige kamers compacte verwarmingsoppervlakken
te behouden
■ bij ver in het verwarmingsoppervlak vooruitstekende muurdelen
■ in deurkozijnen en doorgangen
Bij vloeibare estrik gebeurt de plaatsing van de uitzetvoegen conform de gegevens van de estrikfabrikant. Hierbij moet in het bijzonder bij de uitvoering van de verbindingsleiding door het uitzetvoegprofiel worden gelet op een bijzonder dichte verwerking.
Bij de positionering van de verwarmingscircuits moet erop worden
gelet dat bewegingsvoegen boven gebouwscheidingsvoegen ook
niet door verbindingsleidingen mogen worden gekruist. Door installatie van aanvullende verdeler met debietweergave moet worden
gezorgd voor overeenkomstige verwarmingscircuitindelingen.
Ook randvoegen zijn bewegingsvoegen in het randbereik van de
estrik en verminderen de geluidsoverdracht van vloer naar aangrenzende en doordringende componenten.
Eisen aan de uitzetvoegen

a
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b

A Gunstige ligging van de uitzetvoeg (hoogte-breedteverhouding
a/b = 1/2)
1 Veldgrootte max. 40 m2
De positionering van de verwarmingscircuits wordt naast kamerindeling ook door de positie van de uitzetvoeg bepaald.

VITOSET

Installatie van een uitzetvoeg in het deurbereik (tacker- en noppensysteem) en op het oppervlak (tackersysteem)
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■ De uitzetvoegen moeten na voltooiing van de vloerbedekking met
een permanent elastische voegenmassa worden gesloten.
■ Bovenop de bepaling van de voegen moet door de bouwwerkontwerper een voegenplan worden opgemaakt, waaruit het type en
de bepaling van de voegen kan worden gevonden.

Installatie van een uitzetvoeg op het oppervlak (noppensysteem)
A Ruwvloer
B Verbindingsplaat/-rol of compensatienoppenelement met compensatienoppenfolie (noppenvrij bereik)
C Vitoset verwarmingsbuis 16 x 2 mm
D Estrik
E PE-beschermbuis 19/25
F Elastische voegenmassa
G Uitzetvoegprofiel
H PE-rondprofiel
K Nop van een noppenelement
L Noppenelement
■ Voor de installatie van de uitzetvoeg moet een uitzetvoegprofiel
worden gebruikt, dat het component van de bovenkant van de isolatielaag tot de bovenkant van de vloerbedekking scheidt en een
bewegingsmogelijkheid van min. 5 mm garandeert.
■ Uitzetvoegen mogen enkel door verbindingsleidingen en slechts
op een niveau worden gekruist. De verbindingsleidingen moeten in
het bereik van de uitzetvoeg van een min. 0,3 m lange PEbeschermbuis worden voorzien.
In het uitzetvoegprofiel moeten met de uitzetvoegprofieltang uitsparingen voor de verbindingsleidingen worden gemaakt.
Aansluitend kan het uitzetvoegprofiel over de verbindingsleiding
(met PE-beschermbuis) worden gestoken. Deze werkwijze geldt
voor het tackersysteem op het oppervlak en voor tacker- en noppensysteem in het noppenvrij deurbereik.
Bij het noppensysteem moet bij uitzetvoegen binnen het oppervlak
(in het bereik van een noppenelement) voor het opzetten van het
uitzetvoegprofiel op de noppen een rond PE-profiel tussen de
noppen (onder het uitzetvoegprofiel) en zijdelings tot aan de
Vitoset verwarmingsbuis of PE-beschermbuis worden aangebracht. Het ronde PE-profiel maakt de hoogte van de verbindingsleidingen gelijk en dicht het uitzetvoegprofiel langs onderen af.
Afhankelijk van de positie en ordening van de uitzetvoeg moet de
Vitoset verwarmingsbuis ook binnen het noppenelement worden
voorzien van een PE-beschermbuis.

Plaatsing van de verwarmingsbuizen
Voor het bereiken van gelijkmatige temperaturen van het verwarmingsoppervlak is een spiraalvormige plaatsing van de verwarmingsbuizen
vereist. Omdat over het hele oppervlak aanvoer- en retourbuizen afwisselend naast elkaar liggen, treedt een temperatuurcompensatie tussen
aanvoer en retour op.

5418 497 B/fl
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Schijnvoeg (V-groef)
Schijnvoegen kunnen voor de aanvullende onderverdeling bij natte
estrik worden gebruikt. Hun diepte mag max. ⅓ van de estrikdikte
bedragen. Er moet op worden gelet dat de verwarmingsbuizen niet
worden beschadigd.
Schijnvoegen zijn gewenste breekpunten, waarover spanningen bij
het drogingsproces worden afgebouwd.
Na het opwarmen van de estrik moeten de schijnvoegen en eventueel opgetreden scheuren stevig worden gesloten.
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Gunstige verwarmingscircuitplaatsing

Ongunstige verwarmingscircuitplaatsing

E Geïntegreerde randzone
F Venster
Instructies voor het gebruik van de Vitoset verwarmingsbuizen
(PEXc en PE-RT)
■ Bij het leggen van de Vitoset verwarmingsbuizen mag de volgens
DIN 4726 toegestane kleinste buigradius (komt overeen met het 5voudige van de buisbuitendiameter) niet worden onderschreden.
■ De Vitoset verwarmingsbuizen mogen niet op scherpe ondergrond
worden geplaatst. Ze moeten in het bereik van wand- en plafonddoorvoeren met de PE-beschermbuis 19/25 of PE-buisgeleidingsbocht worden beveiligd.
■ Voor het vervaardigen van alle aansluitingen zijn uitsluitend componenten uit het Vitoset vloerverwarmingsprogramma toegestaan.
■ Verwarmingscircuits moeten uit een buislengte worden aangelegd.
Verbindingsplaatsen in de estrik moeten worden vermeden. Als de
montage van een verbindingskoppeling B toch vereist is, moet
deze in een recht buisstuk worden gemonteerd. De afstand tussen
buisbochtstuk en verbindingskoppeling moet min. het dubbele van
de buisbuitendiameter A bedragen. De positie van de verbindingskoppeling moeten worden gemeten en in een schema worden vastgehouden. De verbindingskoppeling moet voor het contact met estrik worden beschermd.
■ De buizen van de Vitoset verwarmingsbuizen worden in de lengtes
200 en 600 m geleverd. Om beschadigingen te vermijden, de verpakking pas op de bouwplaats direct voor de plaatsing verwijderen.

=2 x da
Randzone

<2 x da

5
A

B

A
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A Buisbuitendiameter
B Verbindingskoppeling

A
B
C
D

Uitzetvoeg
Keerbocht
Oppervlakte verwarmingscircuit
Randzone verwarmingscircuit (apart)

VITOSET

Instructies omtrent de werkwijze
■ Het plaatsen van de Vitoset verwarmingsbuizen begint met de
aansluiting van de verwarmingscircuitaanvoer op de verwarmingscircuitverdeler.
■ Tot aan het midden van het verwarmingscircuit wordt de verwarmingsbuis spiraalvormig in het dubbele van de volgens planning
vereiste afstand geplaatst (zie afb.) Bij het noppensysteem wordt
de Vitoset verwarmingsbuis zonder gereedschap met de voeg in
de noppen van het noppenelement ingedrukt (klikt hoorbaar vast).
Bij het tackersysteem wordt de Vitoset verwarmingsbuis met buishouders, die met een tacker worden geplaatst, op de verbindingsplaten/-rollen bevestigd.
■ Met het leggen van een keerbocht in het verwarmingscircuitmidden begint het dimensioneren van de verwarmingscircuitretour tussen de aanvoerspiralen. Daardoor wordt dan de berekende plaatsingsafstand bereikt.
■ Bij het aansluiten van de Vitoset verwarmingsbuizen op de verwarmingscircuitverdeler met debietweergave, in het bereik van de
omkering ter bescherming van de buizen en voor de exacte invoer
in het estrikniveau buisgeleidingsbocht 25/29 of de keerbocht 16
gebruiken.

VIESMANN
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Planningsaanwijzingen noppen- en tackersysteem (vervolg)
5.4 Dichtheidscontrole (druktest)
Voor het aanbrengen van de estrik is een waterdruktest conform
EN 1264 worden uitgevoerd en worden geprotocolleerd. De afzonderlijke werkstappen van de druktest zijn te vinden in het bij de bijlage bijgevoegde blancoprotocol, dat ook als origineel dient.

5.5 Lastverdeellaag
De lastverdeellaag wordt uit een cementgebonden (CT) of anhydrietgebonden (CA) estrik vervaardigd. Naast lastverdeling dient deze
voor de bescherming van de geplaatste warmte- en contactgeluidsisolatie alsook de verwarmingsbuizen.
De totale opbouw wordt als zwevende estrik of verwarmingsestrik
omschreven.
Voor de opbouw en de uitvoering van de verwarmingsestrik moeten
de voorschriften van DIN 18560-2 en EN 1264 in acht worden genomen.

Voor de verhoging van de estrikdichtheid en voor verbeterde verwerkbaarheid alsook voor het vervaardigen van dunlagige estrik
moet aan cementestrik het onderstaande beschreven cementestrikaanvullend middel worden toegevoegd.
Deze aanvullende middelen voor cementestrik bevatten geen agressieve stoffen en tasten noch kunststof of metaal aan.
We adviseren dringend, de estrikmortel in een dwangmixer, beter
nog in een drukslangtransportpomp te verwerken.

Viessmann aanvullend middel cementestrik
Best.nr. 9576 128
■ Voor het vervaardigen van verwarmingsestrik (CT) van de buigsterkteklasse F4 conform DIN 18560/EN 13813 en een verkeerslast ≤ 2 kN/m2 conform tabel 1 DIN 18560-2 bij een estrik-buisbedekking van ≥ 45 mm en een samendrukbaarheid van de isolatielaag ≤ 5 mm
■ Dosering voor buigsterktesklasse F4:
1,2 % aanvullend middel cementestrik betrokken op het cementgewicht van het estrikmengsel. Bij een buisbedekking van 45 mm
(= 61 mm totale estriksterke) en buigsterkteklasse F4 (cementgehalte van 280 kg/m3 estrikmengsel) geeft dit een behoefte van
0,205 kg/m2 estrikoppervlak

■ Vuitsregel voor goed vochtige estrik:
per 100 l water is 3 kg aanvullend middel cementestrik nodig
■ Leveringseenheid 20 kg in blik

Aanvullend middel cementestrik plus
Best.nr. 9576 134
■ Voor het vervaardigen van dunlagige verwarmingsestrik (CT) van
de buigsterkteklasse F5 conform DIN 18560/EN 13813 met min.
30 mm buisoverdekking en een verkeerslast ≤ 2 kN/m2 bij een
samendrukbaarheid van de isolatielaag ≤ 5 mm conform tabel 1
DIN 18560-2, punt 3.2.2
■ Dosering voor buigsterkteklasse F5:

5 % aanvullend middel cementestrik Plus betrokken op het
cementgewicht van het estrikmengsel. Bij een totale estrikdikte
van 46 mm en buigsterkteklasse F5 (cementgehalte van
375 kg/m3 estrikmengsel) geeft dit een behoefte van 0,87 kg/m2
estrikoppervlak
■ Vuistregel voor goed vochtige tot licht plastische estrik:
Per 50 kg cement is 2,5 kg aanvullend middel cementestrik nodig.
Aanwijzing
Het aanvullend middel cementestrik Plus direct in het menggoed niet in het water - doseren
■ Leveringseenheid 25 kg in blik

Estrikinbrenging
Estrik alleen bij temperaturen boven +5 °C inbrengen. Temperatuur
tijdens de hele verhardingstijd op hetzelfde niveau houden. Het
inwerken van de luchtstroom op de verhardende estrik absoluut vermijden. De verwerkingsrichtlijnenen van de fabrikant moeten gerespecteerd worden.
In de estrikoppervlakken moeten geschikte plaatsen voor de meting
van de compensatievochtigheid (drie per 200 m2 resp. per woning)
worden voorzien.

We adviseren, per ruimte ≤ 50 m2 voor een meetpunt en bij ruimtes
> 50 m2 voor meerdere meetpunten (aantal afhankelijk van het
oppervlak) door middel van de Vitoset meetpuntensets te zorgen.

Estrikopwarming
Na het binden van de estrik moet een opwarming conform EN 1264
worden uitgevoerd en worden geprotocolleerd. Dit is als functiecontrole te verstaan. De afzonderlijke werkstappen voor de opwarming
zijn te vinden in het bij de bijlage bijgevoegde blancoprotocol, dat
ook als origineel dient.
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Planningsaanwijzingen noppen- en tackersysteem (vervolg)
Na het in het protocol beschreven opwarmproces en vóór het plaatsen van de bedekking moet een meting van het vochtigheidsgehalte
worden uitgevoerd. Daartoe moeten op het verwarmingsoppervlak
geschikte meetpunten worden bepaald (min. 3 per 200 m2 of per
woning). We adviseren min. een meetpunt per ruimte in te richten.
De onderstaande tabel informeert over de vereiste restvochtigheid
(in procent, gemeten bij 20 °C) voor de gereedheid van verschillende vloerbedekkingen.

Als de vereiste restvochtigheid voor de gekozen vloerbedekking nog
niet is bereikt, moet de estrik opnieuw worden opgewarmd.

Max. toegestaan vochtgehalte van de estrik in % (meting met
een µ-toestel)
Vloerbedekking
Cementestrik Calciumsulideestrik
Steen- en keramische bedekkin2,0
0,3
gen (dunbedmethode)
Steen- en keramische bedekkin3,0
–
gen (dikbedmethode)
Textielbedekkingen
– Dampdicht
1,8
0,3
– dampdoorlatend
3,0
1,0
Elastische bedekkingen
1,8
0,3
Parket/kurk
1,8
0,3
Laminaat
1,8
0,3

5.6 Vloerbedekkingen
Er kunnen natuursteenplaten, tegels, textiele en elastische vloerbedekkingen alsook parket worden gebruikt. Een bewijs van geschiktheid van de fabrikant voor het gebruik op verwarmde vloerconstructies is in het bijzonder bij textielbedekkingen vereist.
Conform EN 1264 mag de warmtedoorlaatweerstand van de vloerbedekking 0,15 m2K/W niet overschrijden.
■ Bedekkingen uit keramische tegels, beton en natuursteen
De bepalingen van de DIN 18372 tegels- en platenwerkzaamheden gelden. De bedekkingen kunnen zowel in dunbed- alsook in
dikbedmethode worden geplaatst. Bij het gebruik van grondlagen
moeten de verwerkingsrichtlijnen van de fabrikant in acht worden
genomen.
■ Textielbedekkingen
Textielbedekkingen moeten op de geplamuurde en voldoende
droge estriklaag met geschikte lijmen over de volledige oppervlakte worden gelijmd.
De bepalingen van de DIN 18365 vloerbedekkingswerkzaamheden gelden (VOB).
■ Elastische bedekkingen
Kunststof bedekkingen moeten op de geplamuurde en voldoende
droge estriklaag met een voor kunststoffen geschikte lijm over de
volledige oppervlakte worden gelijmd.
De bepalingen van de DIN 18365 vloerbedekkingswerkzaamheden gelden (VOB).

■ Parket
Vloerbedekkingen uit hout (staafparket of afgewerkte parketelementen) moeten op voldoende gedroogde estriklaag met een
geschikte lijm over de volledige oppervlak worden gelijmd. Zwevende plaatsing is niet aan te bevelen (verhoogde warmtedoorlaatweerstand) Bij alle opstijgende componenten en muren is een
bewegingsvoeg van min. 15 mm breedte vereist.
De bepalingen van de DIN 18356 parketwerken gelden (VOB).
■ Laminaat
De plaatsing gebeurt zwevend. De verwerkingsinstructies van de
fabrikant moeten worden gerespecteerd. De onder het laminaat
gebruikte of direct met het laminaat verbonden isolatie-onderlaag
moet voor vloerverwarmingen geschikt zijn.
Bij de berekening van de warmtedoorlaatweerstand RλB moet deze
samen met de warmteoverdracht tussen estrik, isolatie-onderlaag
en laminaat in acht genomen worden.

Planningsrichtwaarden voor volledig verlijmde vloerbedekkingen op vloerverwarmingen.
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De tabel bevat doorsneewaarden.
Voor de exacte berekening moeten de gegevens van de fabrikant
worden nagekomen.
Bron: BVF Fachinformation, januari 2008

VITOSET

VIESMANN

43

5

Planningsaanwijzingen noppen- en tackersysteem (vervolg)
Vloerbedekking

Dikte in mm

13,0
12,0
12,0
12,0
–

1,05
2,10
1,20
2,10
–

6,5
2,5
3,0
2,0

0,54
0,17
0,23
0,20

Warmtedoorlaatweerstand
RλB in
m2K/W
0,012
0,0057
0,01
0,0057
0,07 tot
0,17
0,12
0,015
0,011
0,010

8,0
16,0
11,0 tot 14,0

0,21
0,21
0,09 tot
0,12
0,17

0,038
0,090
0,055 tot
0,076
0,044

Keramische tegels
Marmer
Natuursteenplaten
Betonwerksteen
Tapijtbodem
Nadelvlies
Linoleum
Kunststof bedekking
PVC-bedekkingen o. dragers
Mozaïekparket (eik)
Staafparket (eik)
Meerlagig parket
Laminaat

Warmtegeleidbaarheid
λ in W/mK

9,0

Planningsaanwijzingen saneringssysteem
6.1 Voorwaarden ter plekke
De beoordeling en de vastlegging van de vereiste maatregelen voor
de deskundige voorbereiding van de ondergrond moet door een vakman (estrik- of bodemlegger) worden uitgevoerd. Bij bodemoppervlakken met gemengde ondergronden moet hierbij rekening worden
gehouden met de voorschriften van de bouwstoffabrikant, evt. moet
dit bij een afspraak ter plaatse met de betreffende deskundig adviseur worden overeengekomen.
Zwevend gelegde ondergronden zoals bijv. isolatieplaten zijn
voor het saneringssysteem niet geschikt.

Voor het installeren van het saneringssysteem moeten ter plekke
volgende voorwaarden vervuld zijn:
■ Het bouwlichaam is gesloten (venster/buitendeuren beschikbaar).
■ De minimumtemperatuur ligt boven 5 °C.
■ Opstijgende vochtigheid achteraf wordt vermeden.
■ De pleisterwerken binnen zijn afgesloten en het pleisterwerk is
droog.

6.2 Beschikbare ondergronden
■ Losse bestanddelen met verminderde hechting, zoals bijv. olie,
stof, was, oude verf e.a. onderdelen alsook cement- en gipshuid,
stof, lijmresten, verflagen e.a. zijn door geschikte mechanische
verwerkingsmethodes zoals bijv. slijpen, stralen, frezen en zuigen
verwijderd.
■ De ondergrond vertoont op de vereiste plaatsen bewegingsvoegen, die bij het plaatsen van het saneringssysteem moeten worden overgenomen. Evt. zijn andere bewegingsvoegen vereist, bijv.
op wandaansluitingen en in deurbereiken.

Minerale ondergronden
Verbindingsestrik op cementbasis, cementestrikken op scheidingsposite
Deze ondergronden moeten overeenkomen met de eisen conform
DIN 18560 en vast op de betonondergrond liggen. De restvochtigheid van de cementestrik mag max. 2 % (CM-meting) bedragen. Bij
zwevende plaatsing bedraagt de minimumdikte 45 mm en de max.
oppervlaktegrootte is 40 m2.

Calciumsulfaat vloeibare estrik (anhydriet vloeibare estrik) op
scheidingslaag of op isolatielaag.
De estrik moet overeenkomen met de eisen conform DIN 18560 en
moet een minimumdikte van 35 mm hebben. De restvochtigheid van
de calciumsulfaat vloeibare estrik mag max. 0,5 % (CM-meting)
bedragen. Scheidings- of sinterlagen op het oppervlak moeten
geschikte mechanische bewerkingsmethoden zoals slijpen, stralen,
frezen worden verwijderd.
In elk geval is het vereist om het oppervlak met korrel 16 te slijpen
en de resten met een industriestofzuiger te verwijderen.
5418 497 B/fl
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Vereiste eigenschappen van beschikbare ondergronden:
■ Oppervlakken, waarbij met opstijgend vocht rekening moet worden
gehouden, zijn met geschikte middelen van de betreffende fabrikant verzegeld.
■ Scheuren in de aanwezige ondergrond zijn deskundig gerepareerd.
■ Het oppervlak bezit een effenheid conform DIN 18202, Tabel 3.
Oppervlakken met grotere oneffenheden moeten worden gecompenseerd.
■ De ondergronden zijn druk- en trekvast, draagkrachtig alsook vrij
van vuil, scheidingslagen en permanent droog.
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Planningsaanwijzingen saneringssysteem (vervolg)
Beton/betonklare onderdelen
Beton of betonklare onderdelen conform DIN 1045 moeten min
3 maanden oud zijn of mogen een max. restvochtigheid van 3 %
hebben. Bewegingsvoegen moeten worden overgenomen.

Hout-/droogbouwelementen en gietasfalt
Houten planken
Bij houten planken die stevigheid op het lagerhout controleren, evt.
de schroeven aantrekken. Bij volledig gladstrijken op houten bodemconstructies moet een voldoende ventilatie achteraan gegarandeerd
zijn.
Aanwijzing
Voor niet buigende, vast liggende houten plankbodem adviseren we
voor de plaatsing van de systeemplaat een scheidingsplaat (volgens
verwerkingsrichtlijn van de fabrikant) aan te brengen. In uitzonderlijke gevallen kan een laag vezelrijke plamuurmassa (laagdikte
10 mm) worden aangebracht. Hiervoor moet de ondergrond vooraf
zorgvuldig worden geslepen en gereinigd.
Spaanplaten P5 (V 100 E 1) en OSB-platen
Spaanplaten en OSB-platen moeten conform de eisen van de
DIN 68771 (CEN/TC 112) ”onderbodem uit spaanplaten” gemonteerd zijn. Hiervoor is de verlijming van de platen in de stootkant en
een schroefverbinding met de dragende ondergrond vereist.

Op alle vlakken moet de bouwfysische vochtigheidsbescherming zo
gemeten zijn dat een dooiwatervorming binnen de vloer wordt verhinderd. Dienovereenkomstig moet een isolatie conform
DIN 4108 ”Isolatiebescherming op hoogbouw” aanwezig zijn. Bij de
plaatsing van houten spaanplaten en OSB-platen op nieuwe ruwplafonds is een dampremmende laag (PVC-folie, dikte min. 0,5 mm)
vereist. Deze folie moet voldoende overlappen en op aangrenzende
componenten zo worden omhoog getrokken dat ook de randen van
de platen beschermd zijn.
Gipsvezel- en gipskartonplaten
Plaatsing zoals spaan- en OSB-platen, zie voorgaande paragraaf.
Gietasfalt
Gietasfalt is onderhevig aan de bepalingen van de DIN 18560 en
DIN 18533. Het gietasfalt moet aan het oppervlak met geschikte
grondlaag worden voorzien en met kwartszand worden afgezand.
Overtollig kwartszand moet worden verwijderd.

Voorbereiding van de ondergronden – Grondlaag
Aanwijzing
Bij het selecteren en aanbrengen van de grondlaag de documentatie
van de fabrikant respecteren.
Ondergrond
Calciumsulfaat-, beton- en cementestrik

Grondlaag
dispersiegebonden

Anhydriet-, magnesia- en steenhoutestrik, afgezande gietasfaltvlakken.
Hout en keramische ondergronden

kunstharsgebonden

Niet afgezande gietasfaltestrik, keramische of natuursteenvlakken.

Aanwijzingen
afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond in verhouding 1:1 tot 1:3 met water verdund gebruiken.
Om het sluiten van de poriën te bereiken,
grondlaagproces evt. herhalen.

Dispersie- of kunstharsgebonden, afhankelijk van kwaliteit en voorbehandeling.
Epoxyharsgebonden

6

6.3 Verwarmingscircuits
Komt overeen met de planningsaanwijzingen voor noppen- en tackersysteem, zie pagina 36.

6.4 Verwarmingscircuitverdeler
Als meerdere verwarmingscircuitverdelers binnen een gebouw vereist zijn, moeten deze ruimtelijk gescheiden worden geplaatst, zodat
een te sterke verzameling van verbindingsleidingen wordt vermeden.

5418 497 B/fl

De verwarmingscircuitverdeler wordt met de debietindicator of met
reguleerschroefverbinding (universeel) gebruikt (zie pagina 9), die
afhankelijk van de uitvoering tot 12 verwarmingscircuitsaansluitingen
bezit. Door het gebruik van de T-aansluitstukken (zie pagina 22) kan
het aantal aansluitbare verwarmingscircuits worden verdubbeld.
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Planningsaanwijzingen saneringssysteem (vervolg)
6.5 Vloeropbouw
FG

H

K

L

h

E
D

M

C

N

B
A

Ruwvloer
Buiten- of binnenwand
Binnenpleisterwerk
Randisolatiestrook van de aanwezige ondergrond
Randisolatiestrook saneringssysteem
Bovenbedekking vloer
Systeemplaat
Vul- en gietmassa
Vitoset PE-RT systeem verwarmingsbuis
10,5 × 1,25 mm
L Grondlaag
M Voorhanden ondergrond, bijv. estrik
N Aanwezige isolatie
h = 17 mm

A
B
C
D
E
F
G
H
K

6.6 Werkcyclus
Voorwaarden ter plaatse controleren
Zie pagina 44.

Randisolatiestrook opstellen
De randisolatiestroken worden zonder opening en rondom op alle
loodrecht geplaatste componenten (wanden, lijsten, steunen en trappen) opgesteld. De naar boven over de systeemplaat uitstekende
onderdeel moet zo lang zijn dat het nog boven de aan te brengen
vul- en gietmassa uitsteekt. Uitstekende randisolatiestroken worden
pas na het plaatsen van de vloerbedekking en het voegen of plamuren afgesneden.

Systeemplaten plaatsen
Voor het lijmen moet het silicone papier van de achterzijde van de
systeemplaten worden afgetrokken.

Begonnen wordt in een hoek van de kamer. Op de randen moet erop
worden gelet dat de PE-folie van de randisolatiestrook altijd onder
de systeemplaat ligt. De andere systeemplaten worden zo geplaatst
dat een overlappende verbinding ontstaat.

Vitoset verwarmingsbuis plaatsen

Dichtheidscontrole (druktest)
Voor het aanbrengen van de vul- en gietmassa moet een dichtheidscontrole conform EN 1264, deel 4 worden uitgevoerd en schriftelijk
worden geprotocolleerd (voordruk voor protocol, zie bijlage).

Vul- en gietmassa aanbrengen
Hierbij moeten absoluut de gegevens en verwerkingsinstructies van
de fabrikant worden gerespecteerd (zie bijlage).

Opwarmen
Afhankelijk van de gekozen vul- en gietmassa kan het functioneel
verwarmen conform EN 1264-4 na de verhardingstijd beginnen. Als
de fabrikant de vul- en gietmassa geen andere tijden heeft opgegeven, begint het opwarmen ten vroegste 3 dagen na het inbrengen.
De aanvoertemperatuur mag in de eerste fase max. 15 K boven de
betreffende kamertemperatuur liggen. De max. aanvoertemperatuur
bedraagt hierbij 45 °C. Het temperatuurverloop van het functioneel
verwarmen moet conform de in het opwarmprotocol (formulier zie
bijlage) vastgelegde methode worden uitgevoerd.
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Aanwijzing
Bij het functioneel verwarmen absoluut de documentatie van de
fabrikant voor de vul- en gietmassa respecteren. Voor het functioneel verwarmen moet een protocol worden opgemaakt (formulier zie
bijlage).
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Het plaatsen van de Vitoset verwarmingsbuis (PE-RT)
10,5 x 1,25 mm gebeurt analoog met het noppensysteem (zie
pagina 33). De max. verwarmingscircuitlengte bedraagt 60 m.
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Planningsaanwijzingen saneringssysteem (vervolg)
Op grond van de geringe laagdikte van de vul- en gietmassa's is het
verwarmen van de dekvloer normaal niet vereist. Het gebruik van
een gecombineerd functioneel verwarmen en verwarmen van dekvloer kan worden gecontroleerd. Hierbij moet het merkblad FBHM1 ”Interfacecoördinatie bij verwarmde vloerconstructies” van het
"Bundesverband Flächenheizungen e.V." worden gerespecteerd.

Gereedheid controleren
De controle van de dekvloer door een CM-meting is op grond van de
geringe afstanden van de verwarmingsbuizen in de praktijk nauwelijks mogelijk.

Dit is gebleken uit de folietest: Hierbij gebeurt de controle van de uitdroging bij max. toegestane aanvoertemperatuur/verwarmingsvermogen conform de gegevens van de fabrikant voor de vul- en gietmassa. Tijdens de stookwerking wordt een folie met de afmetingen
van ca. 50 cm x 50 cm op de vul- en gietmassa geplaatst. De randen
worden met tape vastgemaakt. Tijdens de test moeten de kamers
goed worden geventileerd. Als binnen 24 uur geen vochtigheidssporen op de onderkant van de folie zichtbaar zijn, is de gereedheid
bereikt.

Vloerbedekkingen aanbrengen
Na het vaststellen van de geschiktheid kunnen de vloerbedekkingen
worden aangebracht. Op grond van het hoog vloeivermogen van de
vul- en gietmassa is het plamuren normaal gezien niet vereist. De
beoordeling of bijkomende maatregelen voor het aanbrengen van
het bovenoppervlak moeten worden genomen, valt onder de verantwoordelijkheid van de uitvoerder van de vloerbedekkingswerkzaamheden. Voor het aanbrengen van de vloerbedekkingen gelden de
DIN 18352 ”tegel- en plaatwerkzaamheden”, de DIN 18365 ”Vloerbedekkingswerkzaamheden” en DIN 18356 ”Parketwerkzaamheden”. Deze zijn als algemene technische contractvoorwaarden in de
VOB/C samengevat. In elk geval moeten ook de gegevens van de
fabrikant van de betreffende bedekking worden gerespecteerd.

Planningsaanwijzingen regeling
7.1 Regeling van vloerverwarmingen – Warmte-opwekking
Zelfregeleffect van de vloerverwarming

20ºC A

100% D

24ºC A

4K C
24ºC

0K C
24ºC

B

Hoge warmteafgifte

2K C
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Geen warmteafgifte

22ºC A

Geringe warmteafgifte

B

B

50%

D

A Kamerluchttemperatuur
B Vloertemperatuur
C Temperatuurverschil
D Warmteafgifte
Er zijn 3 bouwtypes voor vloerverwarmingen te onderscheiden:
1. De vloerverwarming is enkel voor het tempereren van de vloer
gedimensioneerd (extra verwarming); ze dekt enkel een zeer
gering aandeel van de warmtebehoefte. De verwarming van de
kamers gebeurt via radiatoren of convectoren.
2. De vloerverwarming dekt het grootste deel van de warmtebehoefte, extra radiatoren dekken enkel de behoefte op piekmomenten.
3. De vloerverwarming is het enige verwarmingssysteem (volledige
verwarming)

VIESMANN

47

Planningsaanwijzingen regeling (vervolg)
Alle types met zo laag mogelijke verwarmingsmiddeltemperaturen
gebruiken. Ook bij diep- en lagetemperatuurketels alsook condensatieketels moet de vloerverwarming via een mengklep worden aangesloten.
Een bijzonderheid van de vloerverwarming is haar zelfregeleffect
Voor alle regeltechnische inrichtingen grijpt bij dit verwarmingssysteem met zijn lage verwarmingsoppervlaktetemperaturen een fysisch
effect, dat de vermogensafgifte regelt. De vermogensafgifte van een
verwarmingsoppervlak in de kamer gebeurt nagenoeg proportioneel
tot het temperatuurverschil tussen verwarmingsoppervlaktetemperatuur en kamertemperatuur. Aangezien het temperatuurverschil tussen het oppervlak van de vloer en de kamer zeer gering is, reduceert de vermogensafgifte van de vloerverwarming in aanzienlijke
mate bij een stijging van de kamerluchttemperatuur (zie voorafgaande afbeeldingen).
Stijgt bijv. de kamerluchttemperatuur bij een vloeroppervlaktetemperatuur van 24 °C wegens de zonne-instraling in de kamer van 20 °C
naar 22 °C, dan vermindert de warmteafgifte met de helft. Omgekeerd heeft de daling van de kamerluchttemperatuur een verhoging
van de vermogensafgifte als gevolg.

Het zelfregeleffect van de vloerverwarming gebeurt onafhankelijk
van regeltechnische installaties en synchroon met gewijzigde kamertemperatuurvoorwaarden. In combinatie met het hoge stralingswarmte-aandeel van de vloerverwarming en de gelijkmatige temperatuur van de kameromsluitingsvlakken is de grondlaag voor een
behaaglijk woonklimaat geschapen.
Voor de regeling van de vloerverwarming zijn er 3 mogelijkheden:
■ Regeling van een constante aanvoertemperatuur (extra verwarming)
■ Weersafhankelijke regeling (volledige verwarming)
■ Centrale kamertemperatuurafhankelijke regeling

Regeling van een constante aanvoertemperatuur
Deze regeling is enkel bij een temperering van de vloer toepasbaar.
Het gaat om een constante regeling die op de aanvoer werkt. De
eenmalige instelling op de vaste waarde (bijv. 30 °C) bewerkt onafhankelijk van de warmtebehoefte een gelijkmatige aanvoertemperatuur voor de vloerverwarming. Het gaat hierbij om een temperering
van de vloer of om een begeleidingsverwarming, die vooral in zwemhallen en badkamers wordt gebruikt.

Weersafhankelijke regeling
Deze regeling moet voor de volledige vloerverwarming en ”gedeeltelijke vloerverwarming” punten 2 en 3 worden gebruikt. Hier is
wegens de relatief gelijkmatig verlopende buitentemperatuur een
constant temperatuurniveau in de woonruimtes mogelijk. Kortstondige schommelingen van de buitentemperatuur worden door de
draagkracht van de vloermassa gecompenseerd.
Aangezien bij de temperatuurdaling tijdens de nacht de traagheid
van de vloerverwarming merkbaar wordt, moet voor de nachtverlaging met een faseverschuiving rekening gehouden worden. Meestal
volstaat het vooraf instellen van de dalingstijd met 2 tot 5 uur (afhankelijk van de traagheid van de installatie). Hetzelfde geldt voor de
heropwarming 's morgens. De weersafhankelijke regeling is bij volledige verwarming door de vloer of verwarming door de vloer in combinatie met radiatoren voor het dekken van de piekbehoefte inzetbaar.

Conform EnEV is ook bij vloerverwarmingen een ruimtegewijze
temperatuurregeling voorgeschreven.
Deze regeling gebeurt via stelventielen in het betreffende verwarmingscircuit. De weersafhankelijke regeling blijft behouden.

Geoptimaliseerde regeling van vloerverwarmingen

Deze aansluiting is voor het 1e mengklepcircuit M1/VC2 bij volgende
regelingen mogelijk:
■ Vitotronic 200-H (VC1B, VC3B)

Als de werkelijke retourtemperatuur boven de berekende waarde
ligt, dan wordt de aanvoertemperatuur verlaagd. De aanvoertemperatuur wordt net zo hoog gehouden als nodig is om aan de warmtebehoefte te voldoen.
Bovendien bestaat de mogelijkheid, in de opwarmfase de aanvoertemperatuur te verhogen, om de aanvullende warmtebehoefte na
een nachtdaling of -uitschakeling sneller te dekken en de opwarmfase te verkorten. De gewenste aanvoertemperatuur wordt na de
omschakeling in de normale werking een uur lang met 20 % verhoogd.

Op de regeling kan het verschil tussen de aanvoer- en retourtemperatuur bij een buitentemperatuur van −10 °C worden ingesteld. Uit
de ingestelde karakteristiek en het ingestelde verschil wordt de
gewenste retourtemperatuur berekend.
5418 497 B/fl
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Voor het optimaal gebruik van de vloerverwarming is het mogelijk
om naast de oorspronkelijke aanvoertemperatuurregeling aanvullend
de retourtemperatuur bij de bepaling van de gewenste aanvoertemperatuur in acht te nemen. Daarbij kan op de regelingen naast de
aanvoertemperatuursensor een retourtemperatuursensor worden
aangesloten.
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Planningsaanwijzingen regeling (vervolg)
Centrale kamertemperatuurafhankelijke regeling
Deze centrale regeling alleen is door de grote te verwarmen massa
niet aan te bevelen, aangezien de hele vloer een warmteboiler heeft,
die slechts moeilijk te regelen is. Na een verlagingsfase (nacht) is er
een grote afwijking van de kamertemperatuur van de gewenste
waarde, dat betekent dat via de kamertemperatuursensor teveel
stookenergie opgevraagd wordt. Is de gewenste kamertemperatuur
bereikt, heeft de vloermassa te veel energie opgeslagen, wat tot een
merkbare oververhitting van de kamer leidt. In extreme gevallen kan
dat zelfs tot het uitschakelen van de temperatuurbewaker (maximumbegrenzing) in de verwarmingsaanvoer leiden.
Effecten in de kamer door externe warmte (bijv. veel personen,
zonne-instraling enz.) worden zelfs door de regelaar bepaald, treden
echter door de zeer langzame temperatuurdaling van de vloermassa
wezenlijk later in werking.

Als na 2 tot 3 uur de invloed van de externe warmte bij de vloertemperatuur in acht genomen is, is intussen de externe warmte evt. niet
meer aanwezig; er treedt een warmtegebrek op, dat wederom
slechts langzaam kan worden gecompenseerd.
Voor vloerverwarmingen volgens 2 en 3 moet dus voor de weersafhankelijke regeling gezorgd worden. Daartegen kan voor de vloerverwarming volgens 1 de regeling voor constante aanvoertemperatuur worden ingezet, die op een vaste waarde van bijv. 30 °C ingesteld wordt. In dit geval is echter het gebruik van een weersafhankelijke regeling eveneens mogelijk.

Temperatuurbewaker (maximumbegrenzing)
De begrenzing van de aanvoertemperatuur op een maximale
waarde door de temperatuurbewaker (maximumbegrenzing) vermijdt
onaangename gevolgen van plaatselijke overtemperaturen (bijv.
voor de vloerbedekking).
Een veerbelaste terugslagklep verhindert bij aanspreken van de
temperatuurbewaker (maximumbegrenzing), die op de verwarmingscircuitpomp is geschakeld, een verdere circulatie door zwaartekracht
en werkt bij uitvallen van de mengklepmotor en bij onopzettelijk
openen van de mengklep.

Opdat de temperatuurbewaker niet ongewild inschakelt, moet op de
Vitotronic de maximumbegrenzing van de aanvoertemperatuur worden ingesteld.
Het verschil van de maximumbegrenzing van de Vitotronic en de
temperatuurbewaker moet 5 K bedragen.
Voorbeeld:
Maximumbegrenzing Vitotronic
Instelling temperatuurbewaker

50 °C
55 °C

Hoe wordt de voor een vloerverwarming vereiste lage aanvoertemperatuur bereikt, als de verwarmingsketel met een hogere temperatuur (bijv. 60 °C) wordt gebruikt?
De vereiste lage aanvoertemperatuur wordt door een mengklepregeling bereikt: In een mengklep wordt bij het hete ketelwater afgekoeld
verwarmingsretourwater gemengd. Als mengkleppen zijn hier zowel
3- alsook 4-weg-mengkleppen mogelijk.
Bovendien is ook de dure 3-weg-mengklep inzetbaar, voor de toepassing ”vloerverwarming” volstaat echter een mengklep volledig.
Voor het mengeffect volstaat een 3-wegmengklep. Bij de vloerverwarming moet bovendien de zeer lage retourtemperatuur worden
beacht.
Dit kan bij gebruik van condensatieketels in tegenstelling tot verwarmingsketels met verhoogde temperatuur resp. diepe- en lagetemperatuurketels (enkel in combinatie met 3-wegmengkleppen of 3-wegmengventielen) volledig worden benut (zie ook planningsaanwijzing
van de betreffende fabrikant).
Bij verwarmingsketels, die niet glijdend kunnen worden gebruikt,
moet er in elk geval op worden gelet dat de retourtemperatuur 55 tot
60 °C niet onderschrijdt; anders bestaat er gevaar voor dauwpuntcorrosie. Te lage ketelretourtemperaturen kunnen bijv. door retourbijmenging via een 4-wegmengklep worden verhinderd.

Bij installaties met verwarmingsgroepen met verschillend temperatuurniveau (radiatoren en vloerverwarming) moet overeenkomstig
het onderstaande voorbeeld worden gevolgd.
Aanwijzing
Opdat bij gebruik van kunststof- en verbindingsverwarmingsbuizen
een exacte temperatuurbepaling door de aanvoertemperatuursensor
gegarandeerd is, moet direct achter de mengklep een metalen buis
worden geïnstalleerd. De aanvoertemperatuursensor moet op deze
buis in minimale afstand tot de mengklep worden aangebracht.
De dimensionering van de 3-wegmengklep gebeurt via de temperatuurverschillen tussen ketelwatertemperatuur resp. verwarmingsaanvoertemperatuur van het verwarmingscircuit met radiatoren en de
verwarmingsretourtemperatuur van het vloerverwarmingscircuit.
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Aanwijzing
Bij het gebruik van de speciale verwarmingsmengklep-4 adviseren
we om een drukcompensatieleiding met smoorklepbypass tussen
verwarmingsketel en installatie te installeren (zie afbeelding
pagina 50).

7

Bij de installatie met een verdeler (zie afbeelding pagina 50) kan
daartegen een 3-wegmengklep met bypass worden gebruikt. Bij de
juiste dimensionering van de bypass kan dan de mengklep over zijn
volledig regelbereik ”1” tot ”10” werken.
Bij diep- en lagetemperatuurketels gebeurt de dimensionering van
de mengklep enkel na de installatiedimensionering. Daarbij moet
erop worden gelet dat bij slechts een verwarmingscircuit (vloerverwarmingscircuit) de ketelwatertemperatuur bij benadering gelijk is
aan de verwarmingsaanvoertemperatuur; d.w.z. dat een bypass niet
vereist is. De mengklep werkt daarom in zijn hele regelbereik.
Gewoonlijk komt de berekende buisdoorsnede overeen met de te
kiezen mengklepgrootte (zie pagina 50).
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Planningsaanwijzingen regeling (vervolg)
Verwarmingsketel met speciale verwarmingsmengklep-4 en
drukcompensatieleiding

Verdeler met 3-wegmengklep en bypass

E

C
B
D

A
C

G

A
B
C
D
E
F
G

Speciale verwarmingsmengklep-4
CV-pomp
Terugslagklep, veerbelast
Temperatuurbewaker (maximumbegrenzing)
Vloerverwarmingscircuit
Smoorklepbypass
Kapventiel

F

A Mengklep-3
B CV-pomp
C Terugslagklep, veerbelast
D Bypass
E Vloerverwarmingscircuit
F Retourcollector
G Aanvoerverdeler
Aanwijzing
De componenten A tot D zijn ook in de compacte verwarmingscircuitverdeling modulaire Divicon geïntegreerd.
Leverbaar met mengklep-3 in R ¾ en R 1. Verdere gegevens zie
afzonderlijke planningsaanwijzingen.

Mengklepproces in de 4-wegmengklep
Retourverhoging met bypasspomp
HV

KV

HR

KR

7
A
HR
HV
KR
KV

Plugafsluiter
Verwarmingsretour
Verwarmingsaanvoer (geregelde temperatuur)
Ketelretour (verhoogde temperatuur)
Ketelaanvoer

A
B
C
D

Aanvoerverdeler
Retourcollector
Terugslagklep, veerbelast
Bypasspomp

Dimensioneringsvoorbeelden

Q
m Verwarmingsketel
= .
c ΔT Verwarmingsketel
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µVerwarmingske- =

alle uren circulerende waterhoeveelheid

tel

²

=

Warmtevermogen voor het verwarmingscircuit

VITOSET
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De waterhoeveelheid in het ketelcircuit resulteert uit

Planningsaanwijzingen regeling (vervolg)
c

=

ΔTVerwarmings-

=

ketel

specifieke warmtecapaciteit van het warmtedragende medium (meestal water met c =
1,163∙10−3 kWh/(kg∙K))
Ketelwatertemperatuur – verwarmingsretourtemperatuur

Voorbeeld:
Hoe groot moet de doorsnede van de bypass worden gekozen?
Gegeven:
Waarden zoals in voorafgaand voorbeeld
Resulteert:

Q
m Bypass =
m Verwarmingsketel
c .ΔT Verwarmingscircuit

Voorbeeld:
Hoe groot moet de 3-wegmengklep worden gekozen?
Gegeven:

=

² = 24 kW
Ketelwatertemperatuur = 60 °C
Vloercircuitaanvoertemperatuur = 50 °C
Vloercircuitretourtemperatuur = 42 °C

Resulteert:

1146

= 2580 1146
3

= 1.434 kg/h = 1,43 m/h

Q
m Verwarmingsketel
= .
c ΔT Verwarmingsketel
=

24
1,163 .10 -3 . (50 42)

De installatie in het voorbeeld met volgende doorsneden uitvoeren:

24
1,163 . 10 -3 . (60 42)

Debiet
2,58 m3/h
1,15 m3/h
1,43 m3/h

Buisleidingsysteem
Mengklep
Bypass

3

= 1.146 kg/h = 1,15 m/h

Voor de doorsnede van de bypass wordt meestal de buisnetwerkdoorsnede behouden. De waterhoeveelheid van de bypass wordt
berekend aan de hand van de vergelijking:
µVloerverwarmingscircuit = µverwarmingsketel + µbypass

Diameter
R 1¼
R1
R1

Het ventiel in de bypass moet op de overeenkomstige drukverhoudingen worden ingeregeld.
Omdat bij deze plaatsing de ketelretourtemperatuur zonder extra
maatregelen niet wordt verhoogd, moet hiervoor een andere inrichting worden gebruikt. De verhoging van de retourtemperatuur kan
met een bypasspomp gebeuren (zie afbeelding pagina 50).

met
m Bypass =

Q
m Verwarmingsketel
c .ΔT Fb-verwarmingscircuit

Bepaling van de nominale breedte en de debietweerstand van verwarmingsmengklep-3 en speciale verwarmingsmengklep-3
50

5

30 K
K

10
40

K

T=

20

10

K

50
DN 0
4
DN
32
DN
25
DN
R1
20
DN
R¾

20

R½

2
1

7

0,2
0,1

1
2
5
10
20
Doorstroomweerstand in mbar

50

100

200

500

1
2
5
Vermogen in kW

10

20

50

100

200

500 1000
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Debiet in m³/h

0,5
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Planningsaanwijzingen regeling (vervolg)
Bepaling van de nominale breedte en de debietweerstand van verwarmingsmengklep van verwarmingsmengklep-3 met flenzen voor ΔT = 20 K
KVSwaarde
m³/h

25

40

63

100

160

1400
1200

Vermogen in kW

1000
900
800
700
600

Voorbeeld:
Warmtevermogen van het verwarmingscircuit:
Temperatuurverschil (verwarmingswater) ΔT:
Mengklep:
Debietweerstand:

500

280 kW
20 K
DN 50
≈ 80 mbar

Voor andere temperatuurverschillen (ΔTnieuw) kunnen de vereiste
nominale breedten van de mengklep en de debietweerstand via het
berekende warmtevermogen (²nieuw) bij constante massastroom
worden bepaald:

400
300

200

100
90
80
Nom. diameter
40
DN

B = 80 mbar
C = 60 mbar
D = 40 mbar
E = 20 mbar
Doorstroomweerstanden onder 40 mbar vermijden. In deze gevallen
de volgende kleinere mengklep gebruiken.

Q nieuw =

Q aanw.. ΔTaanw.
ΔTnieuw

=

280 kW . 20 K
10 K

= 560 kW

50

65

80

100

Warmtevermogen van het verwarmingscircuit:
Mengklep:
Debietweerstand:

560 kW
DN 80
≈ 60 mbar

Doorstroomweerstanden
A = 100 mbar

7.2 Regeling van vloerverwarmingen –

7

Draadloos gestuurd
■ Draadloos gestuurde klokthermostaat Instat + 868
■ Draadloos gestuurde kamerthermostaat Instat 6-r1
■ Draadloze aansluitmodule 1-kanaal Instat 868-a1A
■ Draadloos aansluitmodule 4-kanaal Instat 868-a4
■ Draadloos aansluitmodule 6-kanaal Instat 868-a6
■ Draadloos aansluitmodule 8-kanaal Instat 868-a8U
■ Draadloze repeater Instat 868-rep
Voor de bedrading
■ Klokthermostaat analoog
Opbouwmontage verwarmen/koelen
RDWe (230 V)
■ Klokthermostaat digitaal
Opbouwmontage verwarmen/koelen
Instat+ 3R
■ Klokthermostaat digitaal
Inbouwmontage verwarmen/koelen
Fit 3R
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■ Kamerthermostaat
Opbouwmontage verwarmen
RTR-E 6124 (24 V)
■ Kamerthermostaat
Opbouwmontage verwarmen/koelen
RTR-E 6726 (230 V) en
RTR-E 6726/24 (24 V)
■ Kamerthermostaat
Inbouwmontage verwarmen
RTR-E 8001 (230 V)
■ Aansluitmodule afzonderlijke kamerregeling
in 230 V- en 24 V-uitvoering
■ Uitbreidingsmodule voor de aansluitmodule afzonderlijke kamerregeling
■ Aansluitmodule afzonderlijke kamerregeling verwarmen/koelen
– met pomplogica: in 24-V- en 230-V-uitvoering
– met pomplogica en schakelklok: in 230-V-uitvoering
Bij het gebruik van de uitbreidingsmodule voor de aansluitmodule
laat de temperatuur van de afzonderlijke kamers zich tijdgestuurd
regelen.
De servoaandrijvingen openen en sluiten de verwarmingscircuits
overeenkomstig de op de thermostaten ingestelde gewenste temperaturen.
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De EnEV vereist in § 12 voor verwarmingsinstallaties met weersafhankelijke aanvoertemperatuurregeling het gebruik van afzonderlijke
kamerregelaars voor het volgens de behoefte en efficiënt energiegebruik.
In het Vitoset programma staan hiervoor volgende regelingscomponenten ter beschikking:

VITOSET

Planningsaanwijzingen regeling (vervolg)
Servoaandrijvingen voor verwarmingscircuitverdeler
Voor het openen en sluiten van de aanvoerventielen van de verwarmingscircuitverdeler in combinatie met de kamer- en klokthermostaten. Bij stroomuitval kan het aanvoerventiel manueel worden
bediend.
Montageaanwijzingen
De servoaandrijvingen zijn op basis van de compacte bouwwijze in
het bijzonder voor de inbouw in de verwarmingscircuit-verdeelkast
geschikt. De montage op de verwarmingscircuitverdeler gebeurt met
een wartelmoer.
Technische gegevens servoaandrijving TS
Type
TS 5.11/230
TS 6.11/24
Best.nr.
7373 722
7373 924
Nominale spanning
230 V/50 Hz
24 V
Looptijd
3 min
Slag
4 mm
Schuifkracht
120 N
Opgenomen vermogen
2,5 W
Beschermingstype
IP 44
Toegestane omgevingstempera0 tot 50 °C
tuur
Toegest. omgevingsvochtigheid
< 95 % rel. vochtigheid
(niet condenserend)

Technische gegevens servoaandrijving TS+
Type
TS+ 5.11/230
TS+ 6.11/24
Best.nr.
7419 860
7419 861
Nominale spanning
230 V/50 Hz
24 V
Looptijd
2,5 min
Slag
4,5 mm
Schuifkracht
90 N
Opgenomen vermogen
2,5 W
Beschermingstype
IP 54
Toegestane omgevingstempera0 tot 50 °C
tuur
Toegest. omgevingsvochtigheid
< 95 % rel. vochtigheid
(niet condenserend)

Klokthermostaat analoog opbouwmontage verwarmen/koelen
Elektromechanische klokthermostaat opbouw met instelbare schakeltijden voor comfort- of dalingstemperatuur. Voor de afzonderlijke
kamerregeling in combinatie met servoaandrijvingen. Geschikt voor
het verwarmen of koelen. Met pilootfunctie-schakelklokuitgang om
de tijdsbesturing (nachtdaling) andere kamerthermostaten te overnemen.
Schakelaar voor de keuze van:
■ permanent comforttemperatuur
■ permanent verlagingstemperatuur
■ Automatisch
Met uitgang voor de temperatuurverlaging van bijkomende regelaars
bijv. 7247 852, 7247 854.
Lamp voor de weergave van ”Verwarming AAN”.
Montageaanwijzingen
Voor treklucht, zonne- en warmte-instraling beschermd op ca. 1,5 m
hoogte op een binnenwand aanbouwen.

Technische gegevens
Type
Best.nr.
Nominale spanning
Temperatuurbereik
(voor normale en gereduceerde
werking)
Schakelverschil
p-Band
Nominale belastbaarheid schakelcontact
Beschermingstype
Beschermingsklasse
Toegestane omgevingstemperatuur
Toegest. kamerluchtvochtigheid
Afmetingen (L × B × H)

RDWe
7311 375
230 V/50 Hz
5 tot 30 °C

0,5 K
1,5 K
16 (4) A, wisselaar
IP 30
II
-10 tot 40 °C
< 95 % rel. vochtigheid
(niet condenserend)
160 × 80 × 36 mm

Klokthermostaat digitaal opbouwmontage verwarmen/koelen
Elektronische klokthermostaat opbouw met tot 6 instelbare schakeltijden per dag. Voor de afzonderlijke kamerregeling in combinatie
met servoaandrijvingen. Geschikt voor het verwarmen of koelen.
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Eigenschappen
■ 3 vooringestelde bedrijfsprogramma's
■ Grote, overzichtelijke LC-weergave, gemakkelijke bediening
■ Automatische zomer-/wintertijdomschakeling
■ Inschakeloptimalisering (gewenste kamertemperatuur wordt voor
het begin van de ingestelde schakeltijd bereikt.)
■ Gecombineerde vakantie- en partywerking (tijdelijk begrensde
temperatuurdaling of -verhoging)
■ Uitschakelfunctie voor verwarmingsketel
■ Ventiel-/pompbescherming
■ Zekering tegen onbevoegde toegang

Technische gegevens
Type
Best.nr.
Nominale spanning
Temperatuurbereik
Schakelverschil
Min. schakeltijd
Nominale belastbaarheid schakelcontact
Beschermingstype
Beschermingsklasse
Toegestane omgevingstemperatuur
Afmetingen (L × B × H)

Instat+ 3R
7311 374
230 V/50 Hz
7 tot 32 °C (stapgrootte 0,1 °C)
0,5 K
1 min
16 (2) A, wisselaar
IP 30
II
0 tot 40 °C
(zonder bedauwing)
137 × 96,5 × 31 mm

Montageaanwijzingen
Zie klokthermostaat analoog bestnr. 7311 375.
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Planningsaanwijzingen regeling (vervolg)
Klokthermostaat digitaal inbouwmontage verwarmen/koelen
Elektronische klokthermostaat inbouw met tot 9 instelbare schakeltijden per dag. Voor de afzonderlijke kamerregeling in combinatie met
servoaandrijvingen. Geschikt voor het verwarmen of koelen.
Eigenschappen
■ Grote weergave met achtergrondverlichting
■ Eenregelige tekstweergave
■ Programmeerbaar bij afgenomen bedieningsgedeelte
■ Echte klok
■ Regelverhouding PWM of 2-punt
■ Ventielbescherming
■ Zekering tegen onbevoegde toegang
Montageaanwijzingen
Zie klokthermostaat analoog bestnr. 7311 375.

Technische gegevens
Type
Best.nr.
Nominale spanning
Temperatuurbereik
Schakelverschil
Min. schakeltijd
Nominale belastbaarheid schakelcontact
Beschermingstype
Beschermingsklasse
Toegestane omgevingstemperatuur
Toegest. kamerluchtvochtigheid
Afmetingen (L × B)

Fit 3R
7452 567
230 V/50 Hz
5 tot 30 °C (stapgrootte 0,5 °C)
0,5 K
10 min
10 (4) A, sluiter
IP 30
II
0 tot 40 °C
< 95 % rel. vochtigheid
(niet condenserend)
50 × 501 mm

Kamerthermostaat opbouwmontage verwarmen
Elektromechanische kamertemperatuurregelaar opbouw voor de
afzonderlijke kamerregeling in combinatie met servoaandrijvingen.
Met ingang naar de temperatuurverlaging.
Montageaanwijzingen
Voor treklucht, zonne- en warmte-instraling beschermd op ca. 1,5 m
hoogte op een binnenwand aanbouwen. Montage opbouw of via
inbouwdoos 60 mm (55er) mogelijk.

Technische gegevens
Type
Best.nr.
Nominale spanning
Temperatuurbereik
Schakelverschil
Verlaging achteraf
Nominale belastbaarheid schakelcontact
Beschermingstype
Beschermingsklasse
Toegestane omgevingstemperatuur
Toegest. kamerluchtvochtigheid
Afmetingen (L × B × H)

RTR-E
RTR-E
6124/230 V
6124/24 V
7247 852
7452 566
230 V/50 Hz
24 V
5 tot 30 °C
0,5 K vast
5 K (vast ingesteld)
10 (4) A
IP 30
II
0 tot 55 °C
< 95 % rel. vochtigheid
(niet condenserend)
75 × 75 × 25,5 mm

Kamerthermostaat opbouwmontage verwarmen/koelen 230 V- en 24 V-uitvoering
Elektromechanische kamertemperatuurregelaar opbouw voor de
afzonderlijke kamerregeling in combinatie met servoaandrijvingen.
Geschikt voor het verwarmen of het koelen.
Schakelaar voor de keuze van:
■ permanent comforttemperatuur
■ permanent verlagingstemperatuur
■ Automatisch
Met ingang naar de temperatuurverlaging.
Lamp voor de weergave van ”Verwarming AAN”.

Afmetingen (L × B × H)

RTR-E 6726
RTR-E 6726/24
7247 853
7248 287
230 V/50 Hz
24 V
5 tot 30 °C
0,5 K vast
5 K vast ingesteld
10 (4) A
IP 30
II
0 tot 55 °C
< 95 % rel. vochtigheid
(niet condenserend)
75 × 75 × 25,5 mm

Kamerthermostaat inbouwmontage verwarmen
Elektromechanische kamertemperatuurregelaar inbouw voor de
afzonderlijke kamerregeling in combinatie met servoaandrijvingen.
Met ingang naar de temperatuurverlaging.
Montageaanwijzingen
Voor treklucht, zonne- en warmte-instraling beschermd op ca. 1,5 m
hoogte op een binnenwand aanbouwen.
Montage in inbouwdoos 60 mm (55er).
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Montageaanwijzing
Zie kamerthermostaat, Best.nr. 7247 852.

Technische gegevens
Type
Best.nr.
Nominale spanning
Temperatuurbereik
Schakelverschil
Verlaging achteraf
Nominale belastbaarheid schakelcontact
Beschermingstype
Beschermingsklasse
Toegestane omgevingstemperatuur
Toegest. kamerluchtvochtigheid

VITOSET

Planningsaanwijzingen regeling (vervolg)
Technische gegevens
Type
Best.nr.
Nominale spanning
Temperatuurbereik
Schakelverschil
Verlaging achteraf
Nominale belastbaarheid schakelcontact
Beschermingstype
Beschermingsklasse
Toegestane omgevingstemperatuur
Toegest. kamerluchtvochtigheid
Afmetingen (L × B × H)

RTR-E 8001
7247 854
230 V/50 Hz
5 tot 30 °C
0,5 K vast
5 K (vast ingesteld)
10 (4) A
IP 30
II
0 tot 55 °C
< 95 % rel. vochtigheid
(niet condenserend)
81 × 81 × 43 mm

Aansluitmodule afzonderlijke kamerregeling (230 V- en 24 V-uitvoering)
Ter bedrading tot 6 zones (kamers) met thermostaten en tot 14 servoaandrijvingen.
Bij best.nr. 7247 843 is de aansluiting van een centrale schakelklok
mogelijk. Bei Best.-Nr. 7248 289 is de Trafo in de leveringsomvang
inbegrepen.
Lichtdiode voor de bedrijfsindicator.
Uitbreiding met 6-kanaal schakelklok en pomplogica zie bestelnr.
7247 844.
Geschikt voor kamerthermostaten best.-nr. 7247 852 en 7247 854.
Montageaanwijzingen
De aansluitlogica is voor de bevestiging op een DIN-rail in de verwarmingscircuit-verdeelkast geschikt.
(verwarmingscircuit-verdeelkasten zie vanaf pagina 11).

Technische gegevens
Type
Best.nr.
Nominale spanning
Elektr. aansluitingen
Toegestane omgevingstemperatuur
Opgenomen vermogen
Zekering
Aantal servoaandrijving
Beschermingstype
Beschermingsklasse
Toegest. omgevingsvochtigheid
Afmetingen (L × B × H)

EV 230
7247 843
230 V/50 Hz

EV 24
7248 289
230 V/50 Hz
(incl. trafo)
schroefloos
5 tot 55 °C

—

55 VA
4A
14
IP 40
II
< 95 % rel. vochtigheid
(niet condenserend)
310 × 90 ×
380 × 90 ×
65 mm
65 mm

Uitbreidingsmodule voor aansluitmodule, met 6-kanaal schakelklok met pomplogica
De schakelklok maakt de tijdelijke besturing tot 6 onafhankelijke
zones (kamers) mogelijk.
De pomplogica schakelt een aangesloten verwarmingscircuitpomp
uit, als alle kleppen gesloten zijn. Daardoor wordt een energiebesparende werkingswijze naar behoefte van de vloerverwarmingscircuits
gegarandeerd.
Eigenschappen
■ 6-kanaal schakelklok met verlichte indicatie
■ Logisch systeem pompen
■ Tijd en datum vanuit de fabriek ingesteld

Technische gegevens
Type
Best.nr.
Pompaansluiting
Bedrijfsspanning
Beschermingstype
Toegestane omgevingstemperatuur

230 V
24 V
7247 844
7248 290
max. 2 A, 230 V/50 Hz
uit basistoestel
IP 40
–10 °C tot +50 °C

Montageaanwijzingen
De uitbreiding wordt in plaats van het deksel op de aansluitmodule
bestelnr. 7247 843 of 7248 289 gemonteerd.
Aansluiting van de circulatiepomp voor het vloerverwarmingscircuit
zie pagina 78.
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Aansluitmodule afzonderlijke kamerregeling verwarmen/koelen met pomplogica
Ter bedrading tot 6 zones (kamers) met thermostaten en tot 16 servoaandrijvingen.
Via een extern 230 V-signaal, bijv. van een warmtepomp kan tussen
verwarmen en koelen worden geschakeld.
Lamp voor de bedrijfsindicator.
Bij EV-24 H/K is de trafo in de leveringsomvang inbegrepen.
De pomplogica schakelt een aangesloten verwarmingscircuitpomp
uit, als alle kleppen gesloten zijn.
Daardoor wordt een energiebesparende werkingswijze naar
behoefte van de vloerverwarmingscircuits gegarandeerd.

VITOSET

Eigenschappen
■ Verwarmen/koelen omschakeling
■ Logisch systeem pompen
Geschikt voor kamerthermostaat opbouw verwarmen/koelen
bestelnr. 7247 853.
Montageaanwijzingen
De aansluitlogica is voor de bevestiging op een DIN-rail in de verwarmingscircuit-verdeelkast geschikt.
(verwarmingscircuit-verdeelkasten zie vanaf pagina 11).
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Planningsaanwijzingen regeling (vervolg)
Technische gegevens
Type
Best.nr.
Nominale spanning
Elektr. aansluitingen
Toe. Omgevingstemperatuur
Opgenomen vermogen
Zekering
max. aantal servoaandrijvingen
per toestel
max. aantal servoaandrijvingen
per kanaal
Beschermingstype
Beschermingsklasse
Toegest. kamerluchtvochtigheid
Afmetingen (L × B × H)

EV 230 H/K
7247 845
230 V/50 Hz

EV 24 H/K
7452 565
230 V/50 Hz
(incl. trafo)
schroefloos
0 tot 50 °C
3 VA
4 A traag
16
10

IP 40
II
< 95 % rel. vochtigheid
(niet condenserend)
310 × 90 × 65 mm

Aansluitmodule afzonderlijke kamerregeling verwarmen/koelen met 6-kanaal schakelklok en pomplogica.
Ter bedrading tot 6 zones (kamers) met thermostaten en tot 16 servoaandrijvingen.
Via een extern 230 V-signaal, bijv. van een warmtepomp kan tussen
verwarmen en koelen worden geschakeld.
Lichtdiode voor de bedrijfsindicator.
De schakelklok maakt de tijdelijke besturing tot 6 onafhankelijke
zones (kamers) mogelijk.
De pomplogica schakelt een aangesloten verwarmingscircuitpomp
uit, als alle kleppen gesloten zijn. Daardoor wordt een energiebesparende werkingswijze naar behoefte van de vloerverwarmingscircuits
gegarandeerd.
Eigenschappen
■ Verwarmen/koelen omschakeling
■ 6-kanaal schakelklok met verlichte indicatie
■ Logisch systeem pompen
■ Tijd en datum vanuit de fabriek ingesteld

Technische gegevens
Type
Best.nr.
Nominale spanning
Elektr. aansluitingen
Toe. Omgevingstemperatuur
Opgenomen vermogen
Zekering
max. aantal servoaandrijvingen
per toestel
max. aantal servoaandrijvingen
per kanaal
Pompaansluiting
Beschermingstype
Beschermingsklasse
Toegest. omgevingsvochtigheid
Afmetingen (L × B × H)

EV 230 HK-TA
7247 846
230 V/50 Hz
schroefloos
0 tot 50 °C
3 VA
4 A traag
16
10
max. 2 A, 230 V
IP 40
II
< 95 % rel. vochtigheid
(niet condenserend)
310 × 90 × 65 mm

Geschikt voor kamerthermostaat opbouw verwarmen/koelen
bestelnr. 7247 853.
Montageaanwijzingen
De aansluitlogica is voor de bevestiging op een DIN-rail in de verwarmingscircuit-verdeelkast geschikt.
(verwarmingscircuit-verdeelkasten zie vanaf pagina 11).

Draadloos gestuurde kamerthermostaat
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Extra nodig is een van de draadloze ontvangers:
■ Bestelnr. 7247 849 (1-kanaal ontvanger)
■ Bestelnr. 7247 850 (4-kanaal ontvanger)
■ Bestelnr. 7452 568 (6-kanaal ontvanger)
■ Bestelnr. 7247 851 (8-kanaal ontvanger)
en de servoaandrijvingen bestelnr. 7419 860 en 7373 722
Eigenschappen
■ Draadloze zender (868 MHz) heel eenvoudige bediening
■ Ventielbescherming (afschakelbaar)
■ Regelverhouding PWM of 2-punt
■ Temperatuurverlaging met 2 °C of 4 °C

Technische gegevens
Type
Best.nr.
Bedrijfsspanning
Levensduur
Temperatuurbereik
Antenne
Reikwijdte
Toegestane omgevingstemperatuur
Toegest. omgevingsvochtigheid
Afmetingen (L × B × H)

Instat 6-r1
7247 848
2 batterijen 1,5 V type (AAA)
LR03 alkaline
~3 jaar
5 tot 30 °C
ingebouwd
1 plafond of 3 wanden
–25 °C tot +40 °C
< 95 % rel. vochtigheid
(niet condenserend)
75 × 75 × 25,5 mm

5418 497 B/fl

Elektronische kamertemperatuurregelaar opbouw met draadloze
overdracht (868 MHz) voor de afzonderlijke kamerregeling.
Heel eenvoudige bediening via een instelknop.

Montageaanwijzingen
Voor treklucht, zonne- en warmte-instraling beschermd op ca. 1,5 m
hoogte op een binnenwand aanbouwen.
Montage opbouw of via inbouwdoos 60 mm (55er) mogelijk.
56
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Planningsaanwijzingen regeling (vervolg)
Draadloos gestuurde klokthermostaat
Programmeerbare, elektronische kamertemperatuurregelaar opbouw
met draadloze overdracht (868 MHz) voor de afzonderlijke kamerregeling.
Extra nodig is een van de draadloze ontvangers:
■ Bestelnr. 7247 849 (1-kanaal ontvanger)
■ Bestelnr. 7247 850 (4-kanaal ontvanger)
■ Bestelnr. 7452 568 (6-kanaal ontvanger)
■ Bestelnr. 7247 851 (8-kanaal ontvanger)
en de servoaandrijvingen bestelnr. 7419 860 en 7373 722
Eigenschappen
■ Draadloze zender (868 MHz) programmeerbaar
■ 6 schakeltijden per dag
■ Gecombineerde vakantie- en partyfunctie (tijdelijk begrensde temperatuurdaling of -verhoging)
■ Inschakeloptimalisering (gewenste kamertemperatuur wordt voor
het begin van de ingestelde schakeltijd bereikt.)
■ Ventielbescherming (afschakelbaar)
■ Zekering voor onbevoegde toegang

Montageaanwijzingen
Voor treklucht, zonne- en warmte-instraling beschermd op ca. 1,5 m
hoogte op een binnenwand aanbouwen.
Montage opbouw of via inbouwdoos 60 mm (55er) mogelijk.
Technische gegevens
Type
Best.nr.
Bedrijfsspanning
Levensduur
Temperatuurbereik
Antenne
Reikwijdte
Toegestane omgevingstemperatuur
Toegest. omgevingsvochtigheid
Afmetingen (L × B × H)

Instat+ 868
7419 859
2 batterijen 1,5 V type (AA) LR6
alkaline
~2 jaar
5 tot 32 °C
ingebouwd
1 plafond of 3 wanden
0 °C tot 40 °C
< 95 % rel. vochtigheid
(niet condenserend)
137 × 96 × 31 mm

Draadloze aansluitmodule 1-kanaal
Draadloze ontvanger voor de draadloze thermostaten bestelnr.
7419 859 of 7247 848.
Bewaking van de zender, bij zenderuitval (bijv. lege batterij), dan
wordt de uitgang met 30 %geschakeld (voorkomt onderkoeling of
oververhitting van de kamer).
Het toestel is geschikt voor het schakelen van servoaandrijvingen of
circulatiepompen.

Technische gegevens
Type
Best.nr.
Nominale spanning
Schakelcontact, potentiaalvrij
Opgenomen vermogen
Aantal servoaandrijvingen

Montageaanwijzingen
Montage opbouw of via inbouwdoos 60 mm (55er) mogelijk.

Antenne
Beschermingstype
Beschermingsklasse
Toegestane omgevingstemperatuur
Toegest. kamerluchtvochtigheid
Afmetingen (L × B × H)

Instat 868-a1A
7247 849
230 V/50 Hz
24 V tot 250 V, max. 16 (2) A
1,5 VA
max. 20 stuks 230 V, 3 W
max. 8 stuks 24 V, 3 W
ingebouwd
IP 30
II
0 °C tot 40 °C
< 95 % rel. vochtigheid
(niet condenserend)
71 × 71 × 26 mm

Draadloze aansluitmodule 4-kanaal
Draadloze ontvanger voor de draadloze thermostaten bestelnr.
7419 859 of 7247 848.
Het toestel is geschikt voor het schakelen van servoaandrijvingen bij
een warmwater-vloerverwarming. Er kunnen max. 4 zones (kamers)
worden geschakeld. Kanaal 4 kan als pomplogica worden gebruikt
(pomp uit, als alle ventielen dicht zijn).
Bewaking van de zender, bij zenderuitval (bijv. lege batterij), dan
wordt de uitgang met 30 % geschakeld (voorkomt onderkoeling of
oververhitting van de kamer).

Technische gegevens
Type
Best.nr.
Nominale spanning
Schakelcontact
Opgenomen vermogen
Aantal servoaandrijvingen

Montageaanwijzingen
Bevestiging op een DIN-rail in de verwarmingscircuitverdeelkast
(verwarmingscircuitverdeelkast zie vanaf pagina 11).

Antenne
Beschermingstype
Beschermingsklasse
Toegestane omgevingstemperatuur
Toegest. kamerluchtvochtigheid
Afmetingen (L × B × H)

Instat 868-a4
7247 850
230 V/50 Hz
230 V, max. 6 (2) A
3 VA
max. 10 stuks 230 V,
3 W per kanaal
max. 4 stuks 24 V,
3 W per kanaal
ingebouwd (4 wisselaars)
IP 40
II
0 °C tot 50 °C
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< 95 % rel. vochtigheid
(niet condenserend)
372 × 57 × 52 mm

5418 497 B/fl

Draadloze aansluitmodule 6-kanaal
Draadloze ontvanger voor de draadloze thermostaten bestelnr.
7419 859 of 7247 848.

VITOSET

Het toestel is geschikt voor het schakelen van servoaandrijvingen bij
een warmwater-vloerverwarming. Er kunnen max. 6 zones (kamers)
worden geschakeld. Kanaal 6 kan als pomplogica worden gebruikt
(pomp uit, als alle ventielen dicht zijn).
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Planningsaanwijzingen regeling (vervolg)
Bewaking van de zender, bij zenderuitval (bijv. lege batterij), dan
wordt de uitgang met 30 %geschakeld (voorkomt onderkoeling of
oververhitting van de kamer).
Montageaanwijzingen
Bevestiging op een DIN-rail in de verwarmingscircuitverdeelkast
(verwarmingscircuitverdeelkast zie vanaf pagina 11).

Technische gegevens
Type
Best.nr.
Nominale spanning
Schakelcontact, potentiaalvrij
Opgenomen vermogen
Aantal servoaandrijvingen
Antenne
Beschermingstype
Beschermingsklasse
Toegestane omgevingstemperatuur
Toegest. kamerluchtvochtigheid
Afmetingen (L × B × H)

Instat 868-a6
7452 568
230 V/50 Hz
230 V, max. 6 (2) A
3 VA
max. 10 stuks 230 V, 3 W per
kanaal
ingebouwd (6 wisselaars)
IP 40
II
0 °C tot 50 °C
< 95 % rel. vochtigheid
(niet condenserend)
450 × 57 × 52 mm

Draadloze aansluitmodule 8-kanaal
Draadloze ontvanger voor de draadloze thermostaten bestelnr.
7419 859 of 7247 848.
Het toestel is geschikt voor het schakelen van servoaandrijvingen bij
een warmwatervloerverwarming. Er kunnen max. 8 zones (kamers)
worden geschakeld. Kanaal 8 kan als pomplogica worden gebruikt
(pomp uit, als alle ventielen dicht zijn).
Bewaking van de zender, bij zenderuitval (bijv. lege batterij), dan
wordt de uitgang met 30 %geschakeld (voorkomt onderkoeling of
oververhitting van de kamer).
Eigenschappen
■ Omschakeling tussen verwarmen en koelen via een 230V-signaal
bijv. door een warmtepomp
■ 8-kanaal schakelklok met verlichte indicatie
■ Tijd en datum vanuit de fabriek ingesteld
■ 230V-ingang voor het uitschakelen van de koeling bij condenswatervorming, bijv. via een hygrostaat
■ Logisch systeem pompen
■ Ventielbescherming

Technische gegevens
Type
Best.nr.
Nominale spanning
Schakelcontact, potentiaalvrij
Opgenomen vermogen
Aantal servoaandrijvingen
Antenne
Beschermingstype
Beschermingsklasse
Toegestane omgevingstemperatuur
Toegest. kamerluchtvochtigheid
Afmetingen (L × B × H)

Instat 868-a8U
7247 851
230 V/50 Hz
230 V, max. 4 (2) A
4 VA
max. 10 stuks per kanaal
max. 15 stuks per toestel
ingebouwd
IP 40
II
0 °C tot 50 °C
< 95 % rel. vochtigheid
(niet condenserend)
310 × 90 × 60 mm

Montageaanwijzingen
Bevestiging op een DIN-rail in de verwarmingscircuitverdeelkast
(verwarmingscircuitverdeelkast zie vanaf pagina 11).

Draadloze repeater Instat 868-rep
De repeater versterkt het draadloos signaal van de kamer- en klokthermostaten (zender). 2-repeaters kunnen in serie worden gebruikt,
d.w.z. de overdrachtreikwijdte kan tot op 90 m verhoogd worden. De
repeater bindt zich automatisch op aanwezige verbindingen van het
Instat-868-systeem. Er is slechts een repeater voor meerdere verbindingen vereist. De ontvangen signaalkwaliteit wordt via 3 LED's
weergegeven.

Instat 868-rep
7452 570
230 V/50 Hz
< 1,5 W
968,95
A
2
ingebouwd
2,5 kV
75 °C
230 V
IP 30
II
0 °C tot 40 °C
(zonder bedauwing)
127 × 75 × 27,5 mm

5418 497 B/fl
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Technische gegevens
Type
Best.nr.
Nominale spanning
Verliesvermogen
Dragerfrequentie
Softwareklasse
Verontreinigingsgraad
Antenne
Dimensioneringsstootspanning
Temperatuur van de kogeldrukcontrole
Spanning voor stoorzendingscontroles
Beschermingstype
Beschermingsklasse
Toegestane omgevingstemperatuur
Afmetingen (L × B × H)
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Toepassingsvoorbeelden – Draadloos gestuurde afzonderlijke kamerregeling
8.1 Een kamer, aansturing van een of meerdere parallel geschakelde servoaandrijvingen
De op batterij werkende, draadloos gestuurde kamer- of klokthermostaat werkt via een 1-kanaal draadloze aansluitmodule op een of
max. 20 servoaandrijvingen (230 V).

Thermostaat en servoaandrijvingen kunnen zich in dezelfde kamer
bevinden. Als alternatief kan de thermostaat zich in een geleidingskamer, de servoaandrijvingen in verschillende andere kamers bevinden.

Bedradingsschema

1

2

3
1 N 9 2

M
4
1~

L
A N

Aantal

Best.nr.
1

7247 848

1
1
1 tot 20

7419 859
7247 849
7373 722

1 tot 20

7419 860

5418 497 B/fl

A Netaansluiting 230 V/50 Hz (door de installateur te plaatsen)
Benodigde toestellen
Pos.
Omschrijving
Draadloos gestuurde kamerthermostaat Instat 6-r1
1
of
Draadloos gestuurde klokthermostaat Instat+ 868
2
Draadloze aansluitmodule 1-kanaal Instat 6-a1A
3
Servoaandrijving TS 5.11/230 (stroomloos gesloten, aders verwissel4
baar)
of
Servoaandrijving TS+ 5.11/230 (stroomloos gesloten, aders verwisselbaar)

VITOSET
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Toepassingsvoorbeelden – Draadloos gestuurde afzonderlijke kamerregeling (vervolg)
8.2 Tot 4 kamers, telkens met een draadloos gestuurde kamerthermostaat
De op batterij werkende, draadloos gestuurde kamerthermostaten
bevinden zich in verschillende kamers en werken via een 4-kanaal
draadloze aansluitmodule op de 230 V-servoaandrijvingen in de verwarmingscircuitverdeler.

Bedradingsschema

1

1

1

1

2
Kanaal 1
aabbc c

A

M
1~ 3

Kanaal 2
aabbc c 789

Kanaal 3
aabbc c

M
1~ 3

A Netaansluiting 230 V/50 Hz via geïntegreerde netstekker op
vochtkamergeschikt opbouwcontact (door de installateur te
plaatsen)
Benodigde toestellen
Pos.
Omschrijving
Draadloos gestuurde kamerthermostaat Instat 6-r1
1
Draadloze aansluitmodule 4-kanaal Instat 868-a4
2
Servoaandrijving TS 5.11/230 (stroomloos gesloten, aders verwissel3
baar)
of
Servoaandrijving TS+ 5.11/230 (stroomloos gesloten, aders verwisselbaar)

Kanaal 4
aabbc c

M
1~ 3

M
1~ 3

Aantal

Best.nr.
max. 4
1
max. 10 per kanaal

7247 848
7247 850
7373 722

max. 10 per kanaal

7419 860

5418 497 B/fl
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Toepassingsvoorbeelden – Draadloos gestuurde afzonderlijke kamerregeling (vervolg)
8.3 Tot 6 kamers, telkens met een draadloos gestuurde kamerthermostaat
De op batterij werkende, draadloos gestuurde kamerthermostaten
bevinden zich in verschillende kamers en werken via een 6-kanaal
draadloze aansluitmodule op de 230 V-servoaandrijvingen in de verwarmingscircuitverdeler.

8

Bedradingsschema

1

1

1

1

2
kanaal 1
aabbc c

A

M
1~ 3

kanaal 2
aabbc c 789

kanaal 3
aabbc c

M
1~ 3

M
1~ 3

M
1~ 3

Aantal

Best.nr.
max. 6
1
max. 10 per kanaal

7247 848
7452 568
7373 722

max. 10 per kanaal

7419 860

5418 497 B/fl

A Netaansluiting 230 V/50 Hz via geïntegreerde netstekker op
vochtkamergeschikt opbouwcontact (door de installateur te
plaatsen)
Benodigde toestellen
Pos.
Omschrijving
Draadloos gestuurde kamerthermostaat Instat 6-r1
1
Draadloze aansluitmodule 6-kanaal Instat 868-a6
2
Servoaandrijving TS 5.11/230 (stroomloos gesloten, aders verwissel3
baar)
of
Servoaandrijving TS+ 5.11/230 (stroomloos gesloten, aders verwisselbaar)

kanaal 6
aabbc c

VITOSET
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Toepassingsvoorbeelden – Draadloos gestuurde afzonderlijke kamerregeling (vervolg)
8.4 Tot 3 kamers, telkens met een draadloos gestuurde kamerthermostaat en energiespaarfunctie via pomplogica
De op batterij werkende, draadloos gestuurde kamerthermostaten
bevinden zich in verschillende kamers en werken via een 4-kanaal
draadloze aansluitmodule op de 230 V-servoaandrijvingen in de verwarmingscircuitverdeler.

Zijn alle servoaandrijvingen in de verwarmingscircuitverdeler gesloten, dan wordt de circulatiepomp via de pomplogica uitgeschakeld.

Bedradingsschema

1

1

1

2
Kanaal 1
aabbc c

Kanaal 2
aabbc c 789

Kanaal 3
aabbc c

Kanaal 4
aabbc c
PE

A

M
1~ 3

M
1~ 3

M
1~ 3

C

B M
1~
A Netaansluiting 230 V/50 Hz via geïntegreerde netstekker op
vochtkamergeschikt opbouwcontact (door de installateur te
plaatsen)
B Circulatiepomp van het vloerverwarmingscircuit (door de installateur te plaatsen)
(Aansluiting op kanaal 4 vereist, aders verwisselbaar)
C Temperatuurbewaker (maximumbegrenzing)
Benodigde toestellen
Pos.
Omschrijving
Draadloos gestuurde kamerthermostaat Instat 6-r1
1
Draadloze aansluitmodule 4-kanaal Instat 868-a4
2
Servoaandrijving TS 5.11/230 (stroomloos gesloten, aders verwissel3
baar)
of
Servoaandrijving TS+ 5.11/230 (stroomloos gesloten, aders verwisselbaar)

Aantal

Best.nr.
max. 3
1
max. 10 per kanaal

7247 848
7247 850
7373 722

max. 10 per kanaal

7419 860

5418 497 B/fl
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Toepassingsvoorbeelden – Draadloos gestuurde afzonderlijke kamerregeling (vervolg)
8.5 Tot 4 kamers, een met draadloos gestuurde klokthermostaat, overige met draadloos
gestuurde kamerthermostaten
De op batterij werkende, draadloos gestuurde thermostaten bevinden zich in verschillende kamers en werken via een 4-kanaal draadloze aansluitmodule op de 230 V-servoaandrijvingen in de verwarmingscircuitverdeler.

De klokthermosthaat voor de tijdregeling (nachtverlaging) werkt als
master, de kamerthermostaten overnemen als slave de tijdsturing
van de klokthermostaat. Alle kamerthermostaten worden met hetzelfde tijdsprogramma bediend.

Bedradingsschema

1

3

2

Kanaal 1
aabbc c

A

2

Kanaal 2
aabbc c 789

2

Kanaal 3
aabbc c

Kanaal 4
aabbc c

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

4

4

4

4

Aantal

Best.nr.
1
max. 3
1
max. 10 per kanaal

7419 859
7247 848
7247 850
7373 722

max. 10 per kanaal

7419 860

5418 497 B/fl

A Netaansluiting 230 V/50 Hz via geïntegreerde netstekker op
vochtkamergeschikt opbouwcontact (ter plaatse)
Benodigde toestellen
Pos.
Omschrijving
Draadloos gestuurde klokthermostaat Instat+ 868
1
Draadloos gestuurde kamerthermostaat Instat 6-r1
2
Draadloze aansluitmodule 4-kanaal Instat 868-a4
3
Servoaandrijving TS 5.11/230 (stroomloos gesloten, aders verwissel4
baar)
of
Servoaandrijving TS+ 5.11/230 (stroomloos gesloten, aders verwisselbaar)
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8

Toepassingsvoorbeelden – Draadloos gestuurde afzonderlijke kamerregeling (vervolg)
8.6 Tot 8 kamers, telkens met een draadloos gestuurde kamerthermostaat
De op batterij werkende, draadloos gestuurde kamerthermostaten
bevinden zich in verschillende kamers en werken via een 8-kanaal
draadloze aansluitmodule op de 230 V-servoaandrijvingen in de verwarmingscircuitverdeler.

Bedradingsschema

1

1

1

1

1

1

1

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

1

2
R8

B

Heat/Cool

A

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

A Netaansluiting 230 V/50 Hz via geïntegreerde netstekker op
vochtkamergeschikt opbouwcontact (door de installateur te
plaatsen)
B Brug (moet aangesloten zijn, als servoaandrijving op R8 is aangesloten)
Benodigde toestellen
Pos.
Omschrijving
Draadloos gestuurde kamerthermostaat Instat 6-r1
1
Draadloze aansluitmodule 8-kanaal Instat 868-a8U
2
Servoaandrijving TS 5.11/230 (stroomloos gesloten, aders verwissel3
baar)
of
Servoaandrijving TS+ 5.11/230 (stroomloos gesloten, aders verwisselbaar)

Aantal

Best.nr.
max. 8
1
1 tot 15

7247 848
7247 851
7373 722

1 tot 15

7419 860

5418 497 B/fl
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Toepassingsvoorbeelden – Draadloos gestuurde afzonderlijke kamerregeling (vervolg)
8.7 Tot 8 kamers, een met draadloos gestuurde klokthermostaat, overige met draadloos
gestuurde kamerthermostaten
De op batterij werkende, draadloos gestuurde thermostaten bevinden zich in verschillende kamers en werken via een 8-kanaal draadloze aansluitmodule op de 230V-servoaandrijvingen in de verwarmingscircuitverdeler.

De geïntegreerde schakelklok van de 8 kanaal draadloze aansluitmodule neemt de tijdsregeling (nachtverlaging) over van de kamers
1 tot 3 van de draadloos gestuurde klokthermostaat (master) in
kamer 4 neemt de tijdsregeling de kamers 4 tot 8 over. Hun kamerthermostaten nemen als slave de tijdsregeling van de klokthermostaat over. Voor de kamers 1 tot 3 kunnen verschillende tijdprogramma's worden gekozen. De kamers 4 tot 8 volgen het tijdsprogramma
van de master (klokthermostaat).

Bedradingsschema
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1
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R2

R3

R4

R5

R6

R7

1

R8

B

Heat/Cool

A

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

M
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M
1~

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Aantal

Best.nr.

max. 7
1
1
1 tot 15

7247 848
7419 859
7247 851
7373 722

1 tot 15

7419 860

5418 497 B/fl

A Netaansluiting 230 V/50 Hz via geïntegreerde netstekker op
vochtkamergeschikt opbouwcontact (door de installateur te
plaatsen)
B Brug (moet aangesloten zijn, als servoaandrijving op R8 is aangesloten)
Benodigde toestellen
Pos.
Omschrijving
Draadloos gestuurde kamerthermostaat Instat 6-r1
1
Draadloos gestuurde klokthermostaat Instat+ 868
2
Draadloze aansluitmodule 8-kanaal Instat 868-a8U
3
Servoaandrijving TS 5.11/230 (stroomloos gesloten, aders verwisselbaar)
4
of
Servoaandrijving TS+ 5.11/230 (stroomloos gesloten, aders verwisselbaar)
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8

Toepassingsvoorbeelden – Draadloos gestuurde afzonderlijke kamerregeling (vervolg)
8.8 Tot 7 kamers, telkens met een draadloos gestuurde kamerthermostaat en energiespaarfunctie via pomplogica
De op batterij werkende, draadloos gestuurde kamerthermostaten
bevinden zich in verschillende kamers en werken via een 8-kanaal
draadloze aansluitmodule op de 230V-servoaandrijvingen in de verwarmingscircuitverdeler.
Zijn alle servoaandrijvingen in de verwarmingscircuitverdeler gesloten, dan wordt de circulatiepomp van het vloerverwarmingscircuit via
de pomplogica uitgeschakeld.

Voor het gebruik van de pomplogica moet de circulatiepomp op R8
worden aangesloten. Op R8 mag dan geen servomotor worden aangesloten.

Bedradingsschema

1

1

1

1

1

1

1

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

2
R8

Heat/Cool

A

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

L
PE
N

230 V/
50 Hz

C

B M
1~
A Netaansluiting 230 V/50 Hz via geïntegreerde netstekker op
vochtkamergeschikt opbouwcontact (ter plaatse)
B Circulatiepomp van het vloerverwarmingscircuit (met netaansluiting ter plaatse)
C Temperatuurbewaker (maximumbegrenzing)
Benodigde toestellen
Pos.
Omschrijving
Draadloos gestuurde kamerthermostaat Instat 6-r1
1
Draadloze aansluitmodule 8-kanaal Instat 868-a8U
2
Servoaandrijving TS 5.11/230 (stroomloos gesloten, aders verwissel3
baar)
of
Servoaandrijving TS+ 5.11/230 (stroomloos gesloten, aders verwisselbaar)

Aantal

Best.nr.
max. 7
1
1 tot 14

7247 848
7247 851
7373 722

1 tot 14

7419 860

5418 497 B/fl
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Toepassingsvoorbeelden – Draadloos gestuurde afzonderlijke kamerregeling (vervolg)
Bedradingsschema van de pomplogica bij gebruik van meerdere aansluitmodules

A
R8

A

A

R8

8

R8

L
PE
N

230 V/
50 Hz

C

B M
1~

5418 497 B/fl

A Draadloze aansluitmodule 8-kanaal Instat 868-a8U (enkel aansluitbereik R8 weergegeven)
B Circulatiepomp van het vloerverwarmingscircuit (met netaansluiting door de installateur te plaatsen)
C Temperatuurbewaker (maximumbegrenzing)
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Toepassingsvoorbeelden – Draadloos gestuurde afzonderlijke kamerregeling (vervolg)
8.9 Omschakeling verwarmen/koelen in combinatie met de draadloze aansluitmodule 8kanaal
De functie van de kamerthermostaten (openen van de servoaandrijving bij onderschrijden van de gewenste temperatuur) kan voor de
koelwerking omgekeerd worden (openen van de servoaandrijving bij
overschrijding van de gewenste temperatuur). Hiervoor moet een
230V-schakelsignaal tijdens de koelwerking ter beschikking staan.

Bij Viessmann warmtepompen met de functie ”natural cooling” kan
dit signaal via de aansluiting voor de uitbreidingsset ”natural cooling”
of de NC-box worden gegeven (meer info zie montage- en serviceaanwijzing van de betreffende warmtepomp).

Bedradingsschema

A
R1
Heat/Cool

N
L

A

A

A

R1
Heat/Cool

B

R1
Heat/Cool

R1
Heat/Cool

N
L

B

A Draadloze aansluitmodule 8-kanaal Instat 868-a8U (enkel aansluitbereik R1 weergegeven)
B Schakelsignaal 230 V, bijv. van de aansluiting voor de uitbreidingsset ”natural cooling” van de Viessmann Vitocal-warmtepompen

5418 497 B/fl
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Toepassingsvoorbeelden – Bedrade afzonderlijke kamerregeling
9.1 230 V, verwarmen – Tot 6 kamers, telkens met een kamerthermostaat
De kamerthermostaten (alternatief RTR-E 6124/230 of RTR-E 8001)
bevinden zich in verschillende kamers en zijn met de aansluitmodule
afzonderlijke kamerregeling bedraad. Dit werkt op de 230 V-servoaandrijvingen in de verwarmingscircuitverdeler.

Bedradingsschema
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L
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M
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9

R6

M

M
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M
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M
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4 4

4

4

Aantal

Best.nr.
max. 6

7247 852

max. 6
1
max. 14

7247 854
7247 843
7373 722

max. 14

7419 860

5418 497 B/fl

A Netaansluiting 230 V/50 Hz via geïntegreerde netstekker op
vochtkamergeschikt opbouwcontact (door de installateur te
plaatsen)
Benodigde toestellen
Pos.
Omschrijving
Kamerthermostaat opbouwmontage verwarmen RTR-E 6124
1
of
Kamerthermostaat inbouwmontage verwarmen RTR-E 8001
2
Aansluitmodule afzonderlijke kamerregeling EV 230
3
Servoaandrijving TS 5.11/230 (stroomloos gesloten, aders verwissel4
baar)
of
Servoaandrijving TS+ 5.11/230 (stroomloos gesloten, aders verwisselbaar)

R4

1

RF

L N N

L
Ch1
N
R1

M
1~

TA

RF

TA

5 2 1 N N
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Toepassingsvoorbeelden – Bedrade afzonderlijke kamerregeling (vervolg)
9.2 230 V, verwarmen – Tot 6 kamers, telkens met een kamerthermostaat en tijdsregeling
De kamerthermostaten (alternatief RTR-E 6124/230 of RTR-E 8001)
bevinden zich in verschillende kamers en zijn met de aansluitmodule
afzonderlijke kamerregeling bedraad. Deze werkt op de 230V-servoaandrijvingen in de verwarmingscircuitverdeler.

De geïntegreerde schakelklok van de uitbreidingsmodule voor de
aansluitmodule neemt de tijdsregeling (nachtverlaging) over van de
aangesloten kamerthermostaten. Voor de kamers kunnen verschillende tijdsprogramma's worden gekozen (6 tijdsprofielen).

Bedradingsschema
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Aantal

Best.nr.
max. 6

7247 852

max. 6
1
1

7247 854
7247 843
7247 844

max. 14

7373 722

max. 14

7419 860

5418 497 B/fl

A Netaansluiting 230 V/50 Hz via geïntegreerde netstekker op
vochtkamergeschikt opbouwcontact (door de installateur te
plaatsen)
Benodigde toestellen
Pos.
Omschrijving
Kamerthermostaat opbouwmontage verwarmen RTR-E 6124
1
of
Kamerthermostaat inbouwmontage verwarmen RTR-E 8001
2
Aansluitmodule afzonderlijke kamerregeling EV 230
3
Uitbreidingsmodule voor aansluitmodule 230 V
4
(via stekker X1 en X2 met de aansluitmodule verbonden)
Servoaandrijving TS 5.11/230 (stroomloos gesloten, aders verwissel5
baar)
of
Servoaandrijving TS+ 5.11/230 (stroomloos gesloten, aders verwisselbaar)
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Toepassingsvoorbeelden – Bedrade afzonderlijke kamerregeling (vervolg)
9.3 230 V, verwarmen – Klokthermostaat Instat+ 3R met aansturing van een of meerdere
parallel geschakelde servoaandrijvingen
De klokthermostaat Instat+ 3R stuurt een of max. 10 servoaandrijvingen (230 V).

Klokthermostaat en servoaandrijvingen kunnen zich in dezelfde
kamer bevinden. Als alternatief kunnen de thermostaat zich in een
geleidingskamer en de servoaandrijvingen in verschillende andere
kamers bevinden.

Bedradingsschema

9
1

on C off

L N

2 1M~
L
A N

Aantal

Best.nr.
1
max. 10

7311 374
7373 722

max. 10

7419 860

5418 497 B/fl

A Netaansluiting 230 V/50 Hz (door de installateur te plaatsen)
Benodigde toestellen
Pos.
Omschrijving
Klokthermostaat opbouwmontage verwarmen Instat+ 3R
1
Servoaandrijving TS 5.11/230 (stroomloos gesloten, aders verwissel2
baar)
of
Servoaandrijving TS+ 5.11/230 (stroomloos gesloten, aders verwisselbaar)
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Toepassingsvoorbeelden – Bedrade afzonderlijke kamerregeling (vervolg)
9.4 230 V, verwarmen/koelen – Klokthermostaat FIT 3R met aansturing van een of meerdere parallel geschakelde servoaandrijvingen
De klokthermostaat FIT 3R stuurt een of max. 10 servoaandrijvingen
(230 V).

Klokthermostaat en servoaandrijvingen kunnen zich in dezelfde
kamer bevinden. Als alternatief kunnen de thermostaat zich in een
geleidingskamer en de servoaandrijvingen in verschillende andere
kamers bevinden.

Bedradingsschema

9
1

N

L N

2 1M~
L
A N

Aantal

Best.nr.
1
max. 10

7452 567
7373 722

max. 10

7419 860

5418 497 B/fl

A Netaansluiting 230 V/50 Hz (door de installateur te plaatsen)
Benodigde toestellen
Pos.
Omschrijving
Klokthermostaat inbouwmontage FIT 3R
1
Servoaandrijving TS 5.11/230 (stroomloos gesloten, aders verwissel2
baar)
of
Servoaandrijving TS+ 5.11/230 (stroomloos gesloten, aders verwisselbaar)
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Toepassingsvoorbeelden – Bedrade afzonderlijke kamerregeling (vervolg)
9.5 230 V, verwarmen – klokthermostaat RDWe 230 V met aansturing van een of meerdere parallel geschakelde servoaandrijvingen
De klokthermostaat RDWe 230 V stuurt een of max. 10 servoaandrijvingen (230 V).

Klokthermostaat en servoaandrijvingen kunnen zich in dezelfde
kamer bevinden. Als alternatief kunnen de thermostaat zich in een
geleidingskamer en de servoaandrijvingen in verschillende andere
kamers bevinden.

Bedradingsschema

9
1

2 9 3

28 L N

2 1M~
L
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Aantal

Best.nr.
1
max. 10

7311 375
7373 722

max. 10

7419 860

5418 497 B/fl

A Netaansluiting 230 V/50 Hz (door de installateur te plaatsen)
Benodigde toestellen
Pos.
Omschrijving
Klokthermostaat opbouwmontage verwarmen RDWe 230 V
1
Servoaandrijving TS 5.11/230 (stroomloos gesloten, aders verwissel2
baar)
of
Servoaandrijving TS+ 5.11/230 (stroomloos gesloten, aders verwisselbaar)
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Toepassingsvoorbeelden – Bedrade afzonderlijke kamerregeling (vervolg)
9.6 230 V, verwarmen – klokthermostaat als centrale schakelklok met parallel aangesloten kamerthermostaten
De klokthermostaat RDWe 230 V stuurt de servoaandrijving in de
eigen kamer, de kamerthermostaten sturen de servoaandrijvingen in
de betreffende kamers. De schakelklok van de RDWe 230 V neemt
centraal de tijdsregeling (nachtverlaging) voor alle kamers op.

Bedradingsschema
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Best.nr.
1
max. 20

7311 375
7247 852

max. 20
max. 10

7247 854
7373 722

max. 10

7419 860

5418 497 B/fl

A Netaansluiting 230 V/50 Hz (door de installateur te plaatsen)
B Aansluiting van andere kamerthermostaten (max. 19)
Benodigde toestellen
Pos.
Omschrijving
Klokthermostaat opbouwmontage verwarmen RDWe 230 V
1
Kamerthermostaat opbouwmontage verwarmen RTR-E 6124
2
of
Kamerthermostaat inbouwmontage verwarmen RTR-E 8001
Servoaandrijving TS 5.11/230 (stroomloos gesloten, aders verwissel3
baar)
of
Servoaandrijving TS+ 5.11/230 (stroomloos gesloten, aders verwisselbaar)
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Toepassingsvoorbeelden – Bedrade afzonderlijke kamerregeling (vervolg)
9.7 230 V, verwarmen – tot 6 kamers, met een klok- en telkens een kamerthermostaat
De kamerthermostaten (alternatief RTR-E 6124/230 of RTR-E 8001)
bevinden zich in verschillende kamers en zijn met de aansluitmodule
afzonderlijke kamerregeling bedraad. Deze werkt op de 230V-servoaandrijvingen in de verwarmingscircuitverdeler.
De klokthermostaat RDWe 230 V stuurt de servoaandrijving in de
eigen kamer, de kamerthermostaten sturen de servoaandrijvingen in
de betreffende kamers. De schakelklok van de RDWe 230 V zorgt
centraal voor de tijdsregeling (nachtverlaging) van alle kamers.

Aanwijzing
■ Bij aansluiting van de klokthermostaat moet de uitbreidingsmodule
zonder uitbreiding met 6-kanaalschakelklok worden gebruikt.
■ Op 1 uitbreidingsmodule mag enkel 1 klokthermostaat worden
aangesloten.
■ De klokthermostaat RDWe 230 V mag op een van de klemmen
CH1 tot CH6 worden aangesloten.

9

Bedradingsschema
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1
max. 6

7311 375
7247 852
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7247 854
7247 843
7373 722

max. 10

7419 860
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A Netaansluiting 230 V/50 Hz via geïntegreerde netstekker op
vochtkamergeschikt opbouwcontact (door de installateur te
plaatsen)
Benodigde toestellen
Pos.
Omschrijving
Klokthermostaat opbouwmontage verwarmen RDWe 230 V
1
Kamerthermostaat opbouwmontage verwarmen RTR-E 6124
2
of
Kamerthermostaat inbouwmontage verwarmen RTR-E 8001
Aansluitmodule afzonderlijke kamerregeling EV 230
3
Servoaandrijving TS 5.11/230 (stroomloos gesloten, aders verwissel4
baar)
of
Servoaandrijving TS+ 5.11/230 (stroomloos gesloten, aders verwisselbaar)
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Toepassingsvoorbeelden – Bedrade afzonderlijke kamerregeling (vervolg)
9.8 24 V, verwarmen – Tot 6 kamers, telkens met een kamerthermostaat
De kamerthermostaten bevinden zich in verschillende kamers en zijn
met de aansluitmodule afzonderlijke kamerregeling bedraad. Deze
werkt op de 24 V-servoaandrijvingen in de verwarmingscircuitverdeler.

Bedradingsschema
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7248 287
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5418 497 B/fl

A Trafo 230/24 V, in de leveringsomvang
B Netaansluiting 230 V/50 Hz via geïntegreerde netstekker op
vochtkamergeschikt opbouwcontact (door de installateur te
plaatsen)
Benodigde toestellen
Pos.
Omschrijving
Kamerthermostaat opbouwmontage verwarmen/koelen RTR-E 6726/24
1
2
Aansluitmodule afzonderlijke kamerregeling EV 24 (trafo A in de leveringsomvang)
Servoaandrijving TS 6.11/24 (stroomloos gesloten, aders verwissel3
baar)
of
Servoaandrijving TS+ 6.11/24 (stroomloos gesloten, aders verwisselbaar)

M
1~

76

VIESMANN

VITOSET

Toepassingsvoorbeelden – Bedrade afzonderlijke kamerregeling (vervolg)
9.9 24 V, verwarmen – Tot 6 kamers, telkens met een kamerthermostaat en tijdsregeling
De kamerthermostaten bevinden zich in verschillende kamers en zijn
met de aansluitmodule afzonderlijke kamerregeling bedraad. Deze
werkt op de 24 V-servoaandrijvingen in de verwarmingscircuitverdeler.

De geïntegreerde schakelklok van de uitbreidingsmodule neemt de
tijdsregeling (nachtverlaging) over van de aangesloten klokthermostaten. Voor de kamers kunnen verschillende tijdsprogramma's worden gekozen (6 tijdsprofielen).

Bedradingsschema
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5418 497 B/fl

A Trafo 230/24 V, in de leveringsomvang
B Netaansluiting 230 V/50 Hz via geïntegreerde netstekker op
vochtkamergeschikt opbouwcontact (door de installateur te
plaatsen)
Benodigde toestellen
Pos.
Omschrijving
Kamerthermostaat opbouwmontage verwarmen/koelen RTR-E 6726/24
1
2
Aansluitmodule afzonderlijke kamerregeling EV 24 (trafo A in de leveringsomvang)
Uitbreidingsmodule voor aansluitmodule 24 V
3
(via stekker X1 en X2 met de aansluitmodule verbonden)
Servoaandrijving TS 6.11/24 (stroomloos gesloten, aders verwissel4
baar)
of
Servoaandrijving TS+ 6.11/24 (stroomloos gesloten, aders verwisselbaar)
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Toepassingsvoorbeelden – Bedrade afzonderlijke kamerregeling (vervolg)
9.10 230 V, verwarmen/koelen – tot 6 kamers, telkens met een kamerthermostaat (als
alternatief met of zonder tijdsregeling) en energiespaarfunctie via pomplogica
Voor de omschakeling van verwarmen naar koelen kan de functie
van de kamerthermostaten (openen van het ventiel door de servoaandrijving bij onderschrijding van de gewenste temperatuur) worden omgekeerd (openen van het ventiel door de servoaandrijving bij
overschrijding van de gewenste temperatuur). Hiervoor moet een
230V-schakelsignaal tijdens de koelwerking ter beschikking staan.
Bij Viessmann warmtepompen met de functie ”natural cooling” kan
dit schakelsignaal (nc-signaal) op de aansluitingen van de regeling
worden gegeven. (Meer informatie zie montage- en serviceaanwijzing of stekkeraansluitplan van de betreffende warmtepomp).

Bedradingsschema

E

5 3 2 1 N N

5 3 2 1 N N

5 3 2 1 N N

5 3 2 1 N N

5 3 2 1 N N

RF

RF

1
TA

1
RF

RF

1
TA

1
RF

RF

M A
1~

TA

1

TA

1

L N

TA

230 V / 50 Hz

TA

5 3 2 1 N N

B
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

c
d
e
f

R1

M
1~

C

1
2
3
4
5
6
7
8
9

R2

M
1~

3 3

M
1~

1
2
3
4
5
6
7
8
9

M
1~

3 3
N
L

R3

M
1~

1
2
3
4
5
6
7
8
9

M
1~

3 3

R4

M
1~

1
2
3
4
5
6
7
8
9

M
1~

3 3

R5

M
1~

1
2
3
4
5
6
7
8
9

M
1~

3 3

R6

M
1~

M
1~

3 3

D

A Circulatiepomp voor het vloerverwarmingscircuit met netaansluiC Netaansluiting 230 V/50 Hz via geïntegreerde netstekker op
ting ter plaatse
vochtkamergeschikt opbouwcontact (ter plaatse)
B Aansluiting enkel vereist bij tijdsregeling (in combinatie met aanD Schakelsignaal 230 V (nc-signaal) van de warmtepompregeling.
sluitmodule afzonderlijke kamerregeling verwarmen/koelen met
E Temperatuurbewaker (maximumbegrenzing)
pomplogica en schakelklok)
Benodigde toestellen
Pos.
Omschrijving
Aantal
Best.nr.
Kamerthermostaat opbouwmontage verwarmen/koelen RTR-E 6726
max. 6
7247 853
1
Aansluitmodule afzonderlijke kamerregeling verwarmen/koelen met
1
7247 845
2
pomplogica
of
Aansluitmodule afzonderlijke kamerregeling verwarmen/koelen met
1
7247 846
pomplogica en schakelklok
Servoaandrijving TS 5.11/230 (stroomloos gesloten, aders verwisselmax. 14
7373 722
3
baar)
of
Servoaandrijving TS+ 5.11/230 (stroomloos gesloten, aders verwisselmax. 14
7419 860
baar)
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5418 497 B/fl

9

De kamerthermostaten bevinden zich in verschillende kamers en zijn
met de aansluitmodule afzonderlijke kamerregeling verwarmen/
koelen bedraad. Deze werkt op de 230 V-servoaandrijvingen in de
verwarmingscircuitverdeler.
Zijn alle servoaandrijvingen in de verwarmingscircuitverdeler gesloten, dan wordt de circulatiepomp via de pomplogica uitgeschakeld.
Als tijdsregeling (nachtverlaging) gewenst wordt, is in plaats van de
aansluitmodule bestelnr. 7247 845 de aansluitmodule bestelnr.
7247 846 vereist. De geïntegreerde schakelklok van deze aansluitmodule neemt de tijdsregeling over van de aangesloten kamerthermostaten. Voor de kamers kunnen verschillende tijdsprogramma's
worden gekozen (6 tijdsprofielen).

Vermogensdiagrammen voor warmtestroomdichtheid – Noppen- en tackersysteem
Aanwijzing
Toelichtingen en voorbeelden voor het gebruik van de diagrammen
zie vanaf pagina 36.

10.1 Buisafdekking 45 mm estrik – plaatsingsafstand 50 mm
Vitoset verwarmingsbuis 16 x 2 mm – diagram 1
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5418 497 B/fl

A Vloerbedekking keramiek, RλB = 0 m2K/W
B Vloerbedekking kunststof, RλB = 0,05 m2K/W
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55

C Vloerbedekking parket/tapijt, RλB = 0,10 m2K/W
D Vloerbedekking tapijt, RλB = 0,15 m2K/W

Bereik met gemiddelde oppervlaktetemperatuur tot 29 °C (toegestaan voor verblijfsbereik)
Bereik met gemiddelde oppervlaktetemperatuur >29 °C tot 35 °C (toegestaan in randzonebereik)
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Vermogensdiagrammen voor warmtestroomdichtheid – Noppen- en tackersysteem (vervolg)

10.2 Buisafdekking 45 mm estrik – plaatsingsafstand 100 mm
Vitoset verwarmingsbuis 16 x 2 mm – diagram 2
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A Vloerbedekking keramiek, RλB = 0 m2K/W
B Vloerbedekking kunststof, RλB = 0,05 m2K/W
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C Vloerbedekking parket/tapijt, RλB = 0,10 m2K/W
D Vloerbedekking tapijt, RλB = 0,15 m2K/W

5418 497 B/fl

Bereik met gemiddelde oppervlaktetemperatuur tot 29 °C (toegestaan voor verblijfsbereik)
Bereik met gemiddelde oppervlaktetemperatuur >29 °C tot 35 °C (toegestaan in randzonebereik)
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Vermogensdiagrammen voor warmtestroomdichtheid – Noppen- en tackersysteem (vervolg)

10.3 Buisafdekking 45 mm estrik – plaatsingsafstand 150 mm
Vitoset verwarmingsbuis 16 x 2 mm – diagram 3
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A Vloerbedekking keramiek, RλB = 0 m2K/W
B Vloerbedekking kunststof, RλB = 0,05 m2K/W
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C Vloerbedekking parket/tapijt, RλB = 0,10 m2K/W
D Vloerbedekking tapijt, RλB = 0,15 m2K/W

5418 497 B/fl

Bereik met gemiddelde oppervlaktetemperatuur tot 29 °C (toegestaan voor verblijfsbereik)
Bereik met gemiddelde oppervlaktetemperatuur >29 °C tot 35 °C (toegestaan in randzonebereik)
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Vermogensdiagrammen voor warmtestroomdichtheid – Noppen- en tackersysteem (vervolg)

10.4 Buisafdekking 45 mm estrik – plaatsingsafstand 200 mm
Vitoset verwarmingsbuis 16 x 2 mm – diagram 4
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A Vloerbedekking keramiek, RλB = 0 m2K/W
B Vloerbedekking kunststof, RλB = 0,05 m2K/W

30

35

40

45

50

55

C Vloerbedekking parket/tapijt, RλB = 0,10 m2K/W
D Vloerbedekking tapijt, RλB = 0,15 m2K/W

5418 497 B/fl

Bereik met gemiddelde oppervlaktetemperatuur tot 29 °C (toegestaan voor verblijfsbereik)
Bereik met gemiddelde oppervlaktetemperatuur >29 °C tot 35 °C (toegestaan in randzonebereik)
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Vermogensdiagrammen voor warmtestroomdichtheid – Noppen- en tackersysteem (vervolg)

10.5 Buisafdekking 45 mm estrik – plaatsingsafstand 250 mm
Vitoset verwarmingsbuis 16 x 2 mm – diagram 5
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A Vloerbedekking keramiek, RλB = 0 m2K/W
B Vloerbedekking kunststof, RλB = 0,05 m2K/W
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C Vloerbedekking parket/tapijt, RλB = 0,10 m2K/W
D Vloerbedekking tapijt, RλB = 0,15 m2K/W

5418 497 B/fl

Bereik met gemiddelde oppervlaktetemperatuur tot 29 °C (toegestaan voor verblijfsbereik)
Bereik met gemiddelde oppervlaktetemperatuur >29 °C tot 35 °C (toegestaan in randzonebereik)
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Vermogensdiagrammen voor warmtestroomdichtheid – Noppen- en tackersysteem (vervolg)

10.6 Buisafdekking 45 mm estrik – plaatsingsafstand 300 mm
Vitoset verwarmingsbuis 16 x 2 mm – diagram 6
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A Vloerbedekking keramiek, RλB = 0 m2K/W
B Vloerbedekking kunststof, RλB = 0,05 m2K/W
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C Vloerbedekking parket/tapijt, RλB = 0,10 m2K/W
D Vloerbedekking tapijt, RλB = 0,15 m2K/W

5418 497 B/fl

Bereik met gemiddelde oppervlaktetemperatuur tot 29 °C (toegestaan voor verblijfsbereik)
Bereik met gemiddelde oppervlaktetemperatuur >29 °C tot 35 °C (toegestaan in randzonebereik)
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Vermogensdiagrammen voor warmtestroomdichtheid – Noppen- en tackersysteem (vervolg)

10.7 Buisafdekking 45 mm estrik – plaatsingsafstand 350 mm
Vitoset verwarmingsbuis 16 x 2 mm – diagram 7
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A Vloerbedekking keramiek, RλB = 0 m2K/W
B Vloerbedekking kunststof, RλB = 0,05 m2K/W

25

30

35

40

45

50

55

60

C Vloerbedekking parket/tapijt, RλB = 0,10 m2K/W
D Vloerbedekking tapijt, RλB = 0,15 m2K/W

5418 497 B/fl

Bereik met gemiddelde oppervlaktetemperatuur tot 29 °C (toegestaan voor verblijfsbereik)
Bereik met gemiddelde oppervlaktetemperatuur >29 °C tot 35 °C (toegestaan in randzonebereik)
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Vermogensdiagrammen voor warmtestroomdichtheid – Noppen- en tackersysteem (vervolg)

10.8 Buisafdekking 30 mm estrik – plaatsingsafstand 50 mm
Vitoset verwarmingsbuis 16 x 2 mm – diagram 8
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A Vloerbedekking keramiek, RλB = 0 m2K/W
B Vloerbedekking kunststof, RλB = 0,05 m2K/W
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C Vloerbedekking parket/tapijt, RλB = 0,10 m2K/W
D Vloerbedekking tapijt, RλB = 0,15 m2K/W

5418 497 B/fl

Bereik met gemiddelde oppervlaktetemperatuur tot 29 °C (toegestaan voor verblijfsbereik)
Bereik met gemiddelde oppervlaktetemperatuur >29 °C tot 35 °C (toegestaan in randzonebereik)
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Vermogensdiagrammen voor warmtestroomdichtheid – Noppen- en tackersysteem (vervolg)

10.9 Buisafdekking 30 mm estrik – plaatsingsafstand 100 mm
Vitoset verwarmingsbuis 16 x 2 mm – diagram 9
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A Vloerbedekking keramiek, RλB = 0 m2K/W
B Vloerbedekking kunststof, RλB = 0,05 m2K/W
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C Vloerbedekking parket/tapijt, RλB = 0,10 m2K/W
D Vloerbedekking tapijt, RλB = 0,15 m2K/W

5418 497 B/fl

Bereik met gemiddelde oppervlaktetemperatuur tot 29 °C (toegestaan voor verblijfsbereik)
Bereik met gemiddelde oppervlaktetemperatuur >29 °C tot 35 °C (toegestaan in randzonebereik)
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Vermogensdiagrammen voor warmtestroomdichtheid – Noppen- en tackersysteem (vervolg)

10.10 Buisafdekking 30 mm estrik – plaatsingsafstand 150 mm
Vitoset verwarmingsbuis 16 x 2 mm – diagram 10
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A Vloerbedekking keramiek, RλB = 0 m2K/W
B Vloerbedekking kunststof, RλB = 0,05 m2K/W

25

30

35

40

45

50

55

C Vloerbedekking parket/tapijt, RλB = 0,10 m2K/W
D Vloerbedekking tapijt, RλB = 0,15 m2K/W

5418 497 B/fl

Bereik met gemiddelde oppervlaktetemperatuur tot 29 °C (toegestaan voor verblijfsbereik)
Bereik met gemiddelde oppervlaktetemperatuur >29 °C tot 35 °C (toegestaan in randzonebereik)
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Vermogensdiagrammen voor warmtestroomdichtheid – Noppen- en tackersysteem (vervolg)

10.11 Buisafdekking 30 mm estrik – plaatsingsafstand 200 mm
Vitoset verwarmingsbuis 16 x 2 mm – diagram 11

A

180

B

C

D

170
160
150
140
130

10

120
110
100
90
80
70
60

Warmtestroomdichtheid in W/m²

50
40
30
20
10
0

0
5
10
15
20
Gemiddelde stooktemperatuur in K

A Vloerbedekking keramiek, RλB = 0 m2K/W
B Vloerbedekking kunststof, RλB = 0,05 m2K/W
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C Vloerbedekking parket/tapijt, RλB = 0,10 m2K/W
D Vloerbedekking tapijt, RλB = 0,15 m2K/W

5418 497 B/fl

Bereik met gemiddelde oppervlaktetemperatuur tot 29 °C (toegestaan voor verblijfsbereik)
Bereik met gemiddelde oppervlaktetemperatuur >29 °C tot 35 °C (toegestaan in randzonebereik)
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Vermogensdiagrammen voor warmtestroomdichtheid – Noppen- en tackersysteem (vervolg)

10.12 Buisafdekking 30 mm estrik – plaatsingsafstand 250 mm
Vitoset verwarmingsbuis 16 x 2 mm – diagram 12
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A Vloerbedekking keramiek, RλB = 0 m2K/W
B Vloerbedekking kunststof, RλB = 0,05 m2K/W
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C Vloerbedekking parket/tapijt, RλB = 0,10 m2K/W
D Vloerbedekking tapijt, RλB = 0,15 m2K/W
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Bereik met gemiddelde oppervlaktetemperatuur tot 29 °C (toegestaan voor verblijfsbereik)
Bereik met gemiddelde oppervlaktetemperatuur >29 °C tot 35 °C (toegestaan in randzonebereik)
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Vermogensdiagrammen voor warmtestroomdichtheid – Noppen- en tackersysteem (vervolg)

10.13 Buisafdekking 30 mm estrik – plaatsingsafstand 300 mm
Vitoset verwarmingsbuis 16 x 2 mm – diagram 13
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C Vloerbedekking parket/tapijt, RλB = 0,10 m2K/W
D Vloerbedekking tapijt, RλB = 0,15 m2K/W
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Bereik met gemiddelde oppervlaktetemperatuur tot 29 °C (toegestaan voor verblijfsbereik)
Bereik met gemiddelde oppervlaktetemperatuur >29 °C tot 35 °C (toegestaan in randzonebereik)
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Vermogensdiagrammen voor warmtestroomdichtheid – Noppen- en tackersysteem (vervolg)

10.14 Buisafdekking 30 mm estrik – plaatsingsafstand 350 mm
Vitoset verwarmingsbuis 16 x 2 mm – diagram 14
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C Vloerbedekking parket/tapijt, RλB = 0,10 m2K/W
D Vloerbedekking tapijt, RλB = 0,15 m2K/W
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Bereik met gemiddelde oppervlaktetemperatuur tot 29 °C (toegestaan voor verblijfsbereik)
Bereik met gemiddelde oppervlaktetemperatuur >29 °C tot 35 °C (toegestaan in randzonebereik)
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Vermogensdiagrammen voor warmtestroomdichtheid – saneringssysteem
Aanwijzing
Toelichtingen en voorbeelden voor het gebruik van de diagrammen
zie vanaf pagina 36.

11.1 Buisoverdekking 5 mm vul- en gietmassa – plaatsingsafstand 75 mm
Vitoset verwarmingsbuis 10,5 x 1,25 mm – diagram 15
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A Vloerbedekking keramiek, RλB = 0 m2K/W
B Vloerbedekking kunststof, RλB = 0,05 m2K/W
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D Vloerbedekking tapijt, RλB = 0,15 m2K/W

Bereik met gemiddelde oppervlaktetemperatuur tot 29 °C (toegestaan voor verblijfsbereik)
Bereik met gemiddelde oppervlaktetemperatuur >29 °C tot 35 °C (toegestaan in randzonebereik)
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Vermogensdiagrammen voor warmtestroomdichtheid – saneringssysteem (vervolg)
11.2 Buisoverdekking 5 mm vul- en gietmassa – plaatsingsafstand 150 mm
Vitoset verwarmingsbuis 10,5 x 1,25 mm – diagram 16
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C Vloerbedekking parket/tapijt, RλB = 0,10 m2K/W
D Vloerbedekking tapijt, RλB = 0,15 m2K/W
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Bereik met gemiddelde oppervlaktetemperatuur tot 29 °C (toegestaan voor verblijfsbereik)
Bereik met gemiddelde oppervlaktetemperatuur >29 °C tot 35 °C (toegestaan in randzonebereik)
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Vermogensdiagrammen voor warmtestroomdichtheid – saneringssysteem (vervolg)
11.3 Buisoverdekking 5 mm vul- en gietmassa – plaatsingsafstand 225 mm
Vitoset verwarmingsbuis 10,5 x 1,25mm – diagram 17
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Bereik met gemiddelde oppervlaktetemperatuur tot 29 °C (toegestaan voor verblijfsbereik)
Bereik met gemiddelde oppervlaktetemperatuur >29 °C tot 35 °C (toegestaan in randzonebereik)
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Bijlage
12.1 Voor Viessmann persklemmen
Systeemaanbieders
Comap

Simplesta
Fränkische

Geberit

IBP Bänninger

Persmachine
UAP 2 COM
UNP 2 COM

Systeemaanbieders
Seppelfricke

UP 2 EL 14 COM
UAP 2 EST
UNP 2 EST
Pressboy ACO1 (accu)
Klauke UAP 2
Klauke UNP 2
PWH 75 (blauwe handbescherming)

Seppelfricke
Distributies
TECE

Uponor System Unicor

Pressboy ECO1
Pressboy ACO1 (accu)
UAP 1 IBP
UAP 2 IBP
UNP 2 IBP
UP 2 EL 14 IBP

IMI Yorkshire

EFP 2
Pressboy ACO1 (accu)
Pressboy ECO1

velta

Jupiter

Klauke UP2 EL 14 JUP
Klauke UAP 1 JUP
Klauke UAP 2 JUP
Klauke UNP 2 JUP
EFP 1 (tot DN 32)
EFP 2
Pressboy ACO1 (accu)
Pressboy ECO1
Elektrische perstang type 2
Elektrisch persgereedschap type PT3-H
Klauke UAP 1
Klauke UAP 2
Klauke UNP 2
Klauke UP 2 EL 14
Elektrisch persgereedschap type EFP 2

Viega

Mapress

Notelaar
Polytherm

Purmo

Sitec perstang accu (UAP 2)
Sitec persaandrijfmachine (UP 2 EL 14)

Roth
Relais

Roth elektrisch persgereedschap
Roth accupersgereedschap
Pressboy ACO1 (accu)
Pressboy ECO1
Klauke UAP 2
Klauke UNP 2
Klauke UP 2 EL 14

Wavin

Woeste Yorkshire

andere fabrikaten

Aanwijzing
Er moet worden verzekerd dat de hierboven vermelde persmachines
een marktgebruikelijke, lineaire en constante schuifkracht (perskracht) tussen min. 30 en max. 40 kN vertonen.
De persmachines moeten zich in een technisch correcte toestand
bevinden en regelmatig volgens de gegevens van de fabrikant worden onderhouden.

5418 497 B/fl
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VSH

Persmachine
SST-accu-persgereedschapset (UAP 2)
SST persgereedschap 230 V (UP 2 EL
14)
Novopers EFP2
Pressboy ACO1
EFP2
Pressboy ACO1 (accu)
Pressboy ECO1
Klauke UAP2 accupersgereedschap
UP 2 EL elektrisch persgereedschap tot
einde `99
Klauke UNP 2
Klauke UAP 1 accupersgereedschap
Klauke UAP 2 accupersgereedschap
Unipipe-accupersmachine UP 75
Accupersmachine UP 63
Elektrische persmachine UP 50 EL tot
einde `99
Elektrische persmachine UP 50 EL vanaf
einde `99
Klauke UP 2 EL 14
Elektrische perstang type 2
Accu perstang UAP 2
Elektrische perstang UNP2 VEL
Elektrische perstang type 2
Accuperstang type PT3-H
UAP 2 VSH
UNP 2 VSH
UP 2 EL 14 VSH
UP 2 EL 14 WAV
UAP 1 WAV
UAP 2 WAV
UNP 2 WAV
EFP 2
Pressboy ACO1 (accu)
Pressboy ECO1
Klauke UAP 2
Klauke accu persmachine UAP 1
Klauke elektrische persmachine UP 2 EL
tot einde `99
Klauke elektrische persmachine UP 2 EL
14vanaf einde `99
Rothenberger Vario pers 1000 APC (tot
DN 32)
Rems accupers
Klauke UNP 2
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Bijlage (vervolg)
12.2 Aanbevelingen van de fabrikant voor het plaatsen van het saneringssysteem op
aanwezige ondergrond
Aanwijzing
Voor de actualiteit en correctheid van de onderstaande werkzaamheden kan geen aansprakelijkheid worden opgenomen. De actuele
gegevens van de fabrikant moeten primair in acht worden genomen
en gaan bij afwijkingen voor.

System Ardex
Werkstap

Aanwezige ondergrond
Estrik
Slijpen/afzuigen

Tegels
Voorbereiden van de ondergrond
(na controle)
Grondlaag aanbrengen op de on- Ardex P 51
2 x Ardex EP 2000
dergrond
Grondlaag aanbrengen op de on- –
Afzanden/afzuigen
dergrond
Plaatsing van het saneringssysteem
Vul- en gietmassa aanbrengen
Ardex FA 20
Plaatsing van vloerbedekkingen (na het functioneel/beschikbaarheidsverwarmen)
– Parket (voor vloerverwarming
Lijm: Ardex P 410
geschikt)
– Keramische bedekking
Lijm: Ardex FB 9
Voegsel: Ardex BS Flex
– Textiel-/kunststofbedekking
Lijm: Ardex Premium U 2200
(voor vloerverwarming geschikt)

Houten plank/plaatsingsplaten
–
–
–

–
–
–
–

System Botament
Aanwezige ondergrond

Werkstap

Cementestrik
Beton
Calciumsulfaatestrik
– Reinigen, losse
delen verwijderen/
afzuigen
– Calciumsulfaatestrik schuren

Grondlaag ondergrond
Gietmassa
Grondlaag gietmassa
Lijm

Gietasfaltestrik
– Reinigen, losse
delen verwijderen

Grondlaag ondergrond
Gietmassa
Grondlaag gietmassa
Lijm

Voegsel

Voegsel
Oude tegelbedekking
– Reinigen, losse
delen verwijderen,
ontvetten

Grondlaag ondergrond
Gietmassa
Grondlaag gietmassa
Lijm

Parket

Textielbedekking

Kunststof bedekking

Botafloor G 110

12

Botacem M 53 Extra
Botact D 11

Botafloor A 220
—

—

—

Botact M 29
Multistar
Multivoeg
Multivoeg smal
Botact D 15

Botafloor P 450

Botafloor T 350

Botafloor K 550

—

—

—

Multistone

Botafloor G 120

Botacem M 53 Extra
Botact D 11

Botafloor A 260
—

—

—

Botact M 29
Multistar
Multivoeg
Multivoeg smal
Botact D 15

Botafloor P 450

Botafloor T 350

Botafloor K 550

—

—

—

Multistone

Botafloor G 120

Botacem M 53 Extra
Botact D 11

Botafloor A 220
—

—

—

Botact M 29
Multistar
Multivoeg
Multivoeg smal

Botafloor P 450

Botafloor T 350

Botafloor K 550

—

—

—

Multistone

5418 497 B/fl
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Bovenbedekking
Keramische be- Natuursteen
dekking
Botact D 11
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Bijlage (vervolg)
Aanwezige ondergrond

Werkstap

Houten planken,
spaan-/OSB-platen
– Reinigen, losse
delen verwijderen/
naschroeven

Grondlaag ondergrond
Gietmassa
Grondlaag gietmassa
Lijm
Voegsel

Bovenbedekking
Keramische be- Natuursteen
dekking
Botact D 15

Parket

Textielbedekking

Kunststof bedekking

Botafloor G 120

Botacem M 53 Extra
Botact D 11

Botafloor A 260
—

—

—

Botact M 29
Multistar
Multivoeg
Multivoeg smal

Botafloor P 450

Botafloor T 350

Botafloor K 550

—

—

—

Multistone

System Bostik
Minerale ondergronden
Werkstap

Anhydrietestrik (vloeibare estrik, oude tegelbekleding

droge betonnen plafonds*20

Voorbereiden van de ondergrond
Slijpen/afzuigen
(na controle)
Grondlaag aanbrengen op de on- Bostik Nibogrund G 17
Bostik Nibogrund E 30
Bostik Nibogrund E 30
dergrond
Plaatsing van het saneringssysteem
Vul- en gietmassa aanbrengen
Bostik Niboplan DE
min. 3 mm via bovenkant buis, max. 40 mm totale hoogte
Plaatsing van vloerbedekkingen (na het functioneel/beschikbaarheidsverwarmen)
– Parket (voor vloerverwarming
Nibofloor PK Elastic
geschikt)
Mozaïek en korte elementen tanding B3, klaar parket en lange planken tanding B5
– Keramische bedekking
ARDAL Floorflex
Tanding moet het vliesformaat aangepast zijn, na 24 u. voegen met ARDAL flexvoeg (in vochtige ruimten moet voor het plaatsen van de keramiek een verbindingsafdichting worden gemaakt)
– Textielbedekkingen
Bostik Power Tex
min. tanding B1 (voldoende bevochtiging van de achterkant van de bedekking respecteren, indien nodig
grovere tanding gebruiken), bij naaldvliesbedekkingen hoofdzakelijk tanding B 2
Hout-, droogbouwelementen en gietasfalt
Werkstap
Aanwezige ondergrond
Gietasfalt
Spanplaten P5
Houten planken
Gipsvezel- en gipskar(V 100 E 1), OSB-platonplaten
ten op lange houtplanken vastgeschroefd
Voorbereiden van de ondergrond
Slijpen/afzuigen
(na controle)
Grondlaag aanbrengen op de on- Bostik Nibogrund E 30
Bostik Nibogrund Elasto Fill
dergrond
Effen oppervlak maken
Bostik Niboplan 300
Bostik Niboplan FA 600
max. laagdikte 5 mm
Laagdikte 3 tot 15 mm
Verlijmen van de ARDAL isolatie-/ ARDAL Flexmortel
vliesisolatieplaten
Plaatsing van het saneringssysteem
Vul- en gietmassa
Bostik Niboplan DE
min. 3 mm via bovenkant buis, max. 20 mm totale hoogte
Plaatsing van vloerbedekkingen (na het opwarmen)
– Parket (voor vloerverwarming
Nibofloor PK Elastic
geschikt)
Mozaïek en korte elementen tanding B3, klaar parket en lange planken tanding B5
– Keramische bedekking
ARDAL Floorflex
Tanding moet aan het vliesformaat aangepast zijn, na 24 u voegen met ARDAL FLEXVOEG (in vochtige
ruimten moet voor het plaatsen van de keramiek een verbindingsafdichting worden gemaakt)
– Textielbedekkingen
Bostik Power Tex
min. tanding B1 (voldoende bevochtiging van de achterkant van de bedekking respecteren, indien nodig
grovere tanding gebruiken), bij naaldvliesbedekkingen hoofdzakelijk tanding B 2

*20 Bij

onderstaande parketbedekkingen moet de epoxyhars-grondlaag Bostik Nibogrund E 30 voor het afsluiten van capillair opstijgend vocht
tweemaal worden aangebracht.
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Aanwezige ondergrond
Cementestrik

Bijlage (vervolg)
System Glass
Werkstap

Aanwezige ondergrond
Estrik
Conform BEB-werk- en instructiebladen
Glasconal grondlaag

Tegels
Voorbereiden van de ondergrond
Slijpen/afzuigen
(na controle)
Grondlaag aanbrengen op de onGlascopox Universele hars
dergrond
Nabehandeling
–
Afzanden/afzuigen
Plaatsing van het saneringssysteem
Vul- en gietmassa aanbrengen
Glasconal NSM, min. 3 mm via bovenkant buis
Plaatsing van vloerbedekkingen na het functioneel/beschikbaarheidsverwarmen

Houten plank/plaatsingsplaten
–

–

Systeem henkel
Werkstap

Aanwezige ondergrond
Estrik
Slijpen/afzuigen

Tegels
Voorbereiden van de ondergrond
Thomsit PRO 40
(na controle)
Grondlaag aanbrengen van de ondergrond voor
– Parket (voor vloerverwarming
Thomsit R 777
Thomsit R 755/Epoxi-grondlaag
geschikt)
– Keramische bedekking
Ceretec CT
Cereflor CF 41
– Natuursteen
Ceretec CT
Cereflor CF 41
– Textiel-/kunststofbedekking
Thomsit R 777
Thomsit R 755/Epoxi-grondlaag
(voor vloerverwarming geschikt)
Nabehandeling
–
Afzanden/afzuigen
Plaatsing van het saneringssysteem
Vul- en gietmassa aanbrengen voor
– Parket (voor vloerverwarming
Thomsit SL 85/DE 95
Thomsit SL 85/DE 95
geschikt)
– Keramische bedekking
Ceresit CN 73
Cereplan CN 73
– Natuursteen
Ceresit CN 73
Cereplan CN 73
– Textiel-/kunststofbedekking
Thomsit SL 85/DE 95
Thomsit SL 85/DE 95
(voor vloerverwarming geschikt)
Plaatsing van vloerbedekkingen (na het functioneel/beschikbaarheidsverwarmen)
– Parket (voor vloerverwarming
– Lijm: Thomsit P 618/P 625
geschikt)
– Keramische bedekking
– Lijm: Ceramit CM 18/CM 12 + Ceroc CC 83
– Voegsel: Cerement CE 37
– Natuursteen
– Lijm: Ceramit CM 15 + Ceroc CC 83
– Voegmortel: op bedekking afgestemd
– Textiel-/kunststofbedekking
– Lijm: Thomsit T 410/TK 199
(voor vloerverwarming geschikt)

Houten plank/plaatsingsplaten
Slijpen/afzuigen

Thomsit R 777
Cereplan CT 17
–
Thomsit R 777
–

Thomsit SL 85
Ceresit CN 73
Ceresit CN 73
Thomsit SL 85

12

Systeem Knauf
Werkstap
Voorbereiden van de ondergrond
(na controle)
Grondlaag aanbrengen op de ondergrond

Aanwezige ondergrond
Estrik
Tegels
Houten plank/plaatsingsplaten
De ondergrond moet draagkrachtig en scheurvrij zijn en een vaste, schone oppervlakte vertonen.
Scheuren moeten worden gesloten.
– Cementestrik: Knauf estrik2 x Knauf FE Impregnering
Ondergrond met Knauf speciale
grond 1:1
hechtingsbasis gronderen + 2 mm
– Calciumsulfaatestrik: 2 x Knauf
Knauf vezelflex 15 opwrijven, 2 x
FE Impregnering
met Knauf estrikgrond 1:1 gronderen.
–
Afzanden/afzuigen
–

5418 497 B/fl

Nabehandeling
Plaatsing van het saneringssysteem
Vul- en gietmassa aanbrengen
Knauf nivelleringsestrik 425, laagdikte min. 8 mm via systeemplaat
Na reeds 2 dagen kan met opwarmen worden begonnen. Bij estrik vanaf 20 mm zijn met Knauf nivelleerestrik 425 ook zwevende constructies mogelijk.
Plaatsing van vloerbedekkingen na het functioneel/beschikbaarheidsverwarmen
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Bijlage (vervolg)
Systeem Kiesel
Plaatsing op estrik en keramische oude bedekkingen
Werkstap/materiaal
Bovenbedekking
Estrik
Grondlaag aanbrengen
Vul- en gietmassa aanbrengen
Grondlaag aanbrengen
Compensatielaag herstellen
Functietest

Grondlaag aanbrengen
Ontkoppeling herstellen
Lijm

Voegsel

Tegels

Houten plank/plaatsingsplaten

Tapijt/PVC

Okatmos® UG 30/Okatmos® EG 20
Servoplan S 202/Servoplan D 800*21
evt. Okatmos® UG 30/Okatmos® EG 20
Servoplan S 202
Servoplan S 444
Servoplan S 202
Servoplan S 444
Servoplan S 444
Opwarmproces uitvoeren:
Na 3 dagen met het functioneel verwarmen beginnen. Duur 4 dagen (1 dag met
aanvoertemperatuur 25 °C/3 dagen met max. aanvoertemperatuur)
evt. Okatmos® UG 30/Okatmos® EG 20
Kiesel ontkoppelingsweefsel/Okaphone 4
Okavlies/Okaphone 4
Servoflex K-Plus
ServoStar®
Okatmos® mega star
Bakit PPK*23
*22
*23
SuperTec*22
4000 Flex
Bakit EK
Servoflex-Trio-SuperServoflex-Trio-SuperTec*22
Tec-snel (wit/grijs)*22
*22
Servolight
Servoperl-snel
–
Servoflex F

System PCI
Algemene voorbereidingen
■ Effen oppervlak met PCI Periplan herstellen:
Hierbij DIN 18202, tabel 3 in acht nemen.

■ Hoogtecompensatie met PCI Pecidurplaat herstellen:
Als ondergrondcompensatie en als dragerplaat kan de PCI Pecidur plaat in verschillende laagsterkten worden gebruikt.
Hiervoor ondergrond als volgt van grondlaag voorzien:
– Estrik/beton: Gisogrond
– Houtplaten/spaanplaten: PCI Wadian
PCI Pecidur-platen worden met PCI Nanoflott flex op de schone,
droge en draagkrachtige ondergrond geplaatst.

Aanwezige ondergrond

Estrik/beton

Product

Grondlaag
Gietmassa
Lijm

Houten planken
– Losse planken moeten vast met
de ondergrond worden verschroefd.
– Tussenruimten en voegen tussen de planken moeten geschikte afdichtmiddelen bijv.
acryl-dichtstof PCI Adaptol worden gesloten.
– Voor de ondergrondvereffening
PCI Periplan extra resp. houtbodem-plamuurmassa HSP 34.

Voegsel
Grondlaag
Gietmassa
Lijm

Voegsel

Bovenbedekking
Keramische beNatuursteen
dekking
PCI Gisogrond 404
PCI Periplan extra
PCI Nanolight
PCI Carraflex
PCI Nanoflott
PCI Carraflott NT
PCI Rapidflott
PCI Flexvoeg
PCI Carravoeg
PCI Gisogrond 404
PCI Periplan extra
PCI Nanolight
PCI Nanoflott
PCI Rapidflott
–

PCI Carraflex

PCI Carravoeg

Parket*24

Textiel/kunststof

Grondlaag VG 2 of PCI Gisogrond 404
Houtbodem-plamuurmassa HSP 34 of
PCI Periplan extra
Poeder-parketlijm
–
PAR 362
–
–
Grondlaag VG 2 of PCI Gisogrond 404
Houtbodem-plamuurmassa HSP 34 of
PCI Periplan extra
Poeder-parketlijm
–
PAR 362
–

–

*21 Plaats

de vloerbedekking hogere eisen aan de effenheid dan DIN 18202, tabel 3, regel 3, evt. andere, dunlagige plamuurmassa aanbrengen.
*22 max. veldgrootte 25 m2
*23 Oppervlaktetemperatuur parket max. 27 °C, overleg met toepassingstechniek van de Fa. Kiesel
*24 Niet geschikt voor koelwerking
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Bijlage (vervolg)
Aanwezige ondergrond

Spaanplaten/OSB-platen
– Bij het leggen op nieuw ruwplafond moet eerst een dampremmende laag (folie) worden aangebracht.
– De platen moeten in de stootkant verlijmd en in het rooster
van 40 cm x 40 cm vast met de
dragende ondergrond zijn verschroefd.
– Om vormveranderingen ten gevolge van vochtigheid te vermijden, moet voor het aanbrengen
van de gietmassa een vochtigheidsremmende grondlaag worden aangebracht.
Droge estrikplaten/tegels

Product

Grondlaag
Gietmassa

Bovenbedekking
Keramische beNatuursteen
dekking
PCI Gisogrond 404
PCI Periplan extra

Lijm

PCI Nanolight

PCI Carraflex

Voegsel

–

PCI Carravoeg

Grondlaag
Gietmassa

PCI Gisogrond 404
PCI Periplan extra

Lijm

PCI Nanolight

PCI Carraflex

Voegsel

PCI Nanovoeg

PCI Carravoeg

Parket*24

Textiel/kunststof

Grondlaag VG 2 of PCI Gisogrond 404
Houtbodem-plamuurmassa HSP 34 of
PCI Periplan extra
Poeder-parketlijm
–
PAR 362
–
–

Grondlaag VG 2 of PCI Gisogrond 404
Houtbodem-plamuurmassa HSP 34 of
PCI Periplan extra
Poeder-parketlijm
–
PAR 362
–
–

Begin van het functioneel verwarmen: na 24 uur

Systeem Sakret
Aanwezige ondergrond

Product

Droog estrik
– De plaatsingsaanwijzingen van
de fabrikant in acht nemen.

Grondlaag
Gietmassa
Lijm

Voegsel
Oude tegels
– Losse tegels en voegen verwijderen, scheidingslagen, zoals
was verwijderen en evt. aanschuren.

Grondering
Gietmassa
Lijm

Voegsel

Estrik/beton
– Ondergrond of draagvermogen
controleren.

Grondering
Gietmassa
Lijm

Voegsel

5418 497 B/fl

Houten planken
– Losse planken vastschroeven.
– Grote voegen sluiten.
– Ondergrondegalisatie met Sakret HDA

Grondering
Gietmassa
Lijm

Voegsel

*24 Niet

Bovenbedekking
Keramische beNatuursteen
Parket en hout
Textiel/kunststof
dekking
Sakret universele grondering UG
Sakret egalisatie houten planken HDA extra
Sakret FFK
Sakret NKw
Sakret FFK plus
Sakret NKws
Sakret Fke plus
Sakret TNV
Sakret FBM
Sakret FFM
Sakret NF
Sakret FMe
Sakret TNF
Sakret Schnellha]grund SHG, Sakret speciale grondering SG
Sakret egalisatie houten planken HDA extra
Sakret FFK
Sakret NKw
Sakret FFK plus
Sakret NKws
Sakret Fke plus
Sakret TNV
Sakret FBM
Sakret NF
Sakret FFM
Sakret TNF
Sakret FMe
Sakret universele grondering UG Sakret SchnellhaUgrund SHG, Sakret speciale
grondering SG
Sakret egalisatie houten planken HDA extra
Sakret FFK
Sakret NKw
Sakret FFK plus
Sakret NKws
Sakret Fke plus
Sakret TNV
Sakret FBM
Sakret FFM
Sakret NF
Sakret FMe
Sakret TNF
Sakret grondering voor anhydriet en hout A&H, Sakret SchnellhaUgrund SHG, Sakret speciale grondering SG
Sakret egalisatie houten planken HDA extra
Sakret FFK
Sakret NKw
Sakret FFK plus
Sakret NKws
Sakret Fke plus
Sakret TNV
Sakret FBM
Sakret NF
Sakret FFM
Sakret TNF
Sakret FMe

geschikt voor koelwerking
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Bijlage (vervolg)
Aanwezige ondergrond

Product

Spaanplaten en OSB-platen
– Vóór de plaatsing op nieuwe ruwe betonnen vloeren moet een
dampwerende laag aangebracht worden.
– Plaatvoegen moeten gelijmd
zijn. Platen met dragende ondergrond in het raster 40 x
40 cm vastschroeven.

Grondering
Gietmassa
Lijm

Voegsel

Bovenbedekking
Keramische beNatuursteen
Parket en hout
Textiel/kunststof
dekking
Sakret grondering voor anhydriet en hout A&H, Sakret SchnellhaUgrund SHG, Sakret speciale grondering SG
Sakret egalisatie houten planken HDA extra
Sakret FFK
Sakret NKw
Sakret FFK plus
Sakret NKws
Sakret Fke plus
Sakret TNV
Sakret FBM
Sakret FFM
Sakret NF
Sakret FMe
Sakret TNF

Installatie-instructies
■ Veldgroottes mogen niet meer dan 25 m2 bedragen.
■ Verloopmassa is bij kamerklimaat (20 °C, 65 % luchtvochtigheid)
na 3 h begaanbaar.

■ Functieverwarmen 2 tot 3 dagen
■ Met aansluitende tegelwerkzaamheden kan 24 uur na het einde
van het opwarmen begonnen worden.

Systeem Saint Gobain Weber (maxit)
Minerale ondergronden
Werkstap

Anhydriet vloeibare estrik, calciumsulfaatestrik

Tegels/natuursteen/betonwerksteen

Voorbereiden van de ondergrond
(na controle)
Grondlaag aanbrengen op de on- weber.floor 4716 hechtende grondlaag, 1:3 verdund met water
dergrond
Effen oppervlak maken
weber.floor 4031 vloeiplamuur plus 1 tot 10 mm
Grondlaag van de tussencompen- weber.floor 4716 hechtende grondlaag, 1:3 verdund met water
satie (indien nodig)
Plaatsing van het saneringssysteem
Vul- en gietmassa aanbrengen
– cementgebonden:
weber.floor 4160 Nivelleercompensatie snel, buisoverdekking 5 tot 30 mm
– calciumsulfaatgebonden:
weber.floor 4190 Alpha-dunestrik, buisoverdekking 10 tot 30 mm
Het leggen van de vloerbedekkingen onmiddellijk na het functioneel verwarmen uitvoeren, in het bijzonder bij gebruik van de cementgebonden vul- en gietmassa weber.floor 4160 Nivelleercompensatie snel. De gegevens van het opwarmprotocol moeten gerespecteerd worden.
Bij weber.floor 4160 Nivelleercompensatie snel kan met het functioneel verwarmen ten vroegste na 24 uur en bij weber.floor 4190 Alphadunestrik reeds na 6 uur worden begonnen.
– Parket (voor vloerverwarming
weber.floor 4835 parketlijm SE, aanbevolen tanding B3
geschikt)
– Keramische bedekking
Bij vochtigheid 0, A01 en A02
– Lijmmortel: weber.xerm 858 of weber.xerm 853 F
– Voegmortel: weber.voeg875 of weber.voeg 875 F
– Natuursteen
– Lijmmortel: weber.xerm 864 F
– Voegmortel: weber.fug 877
– Textielbedekkingen
weber.floor 4805 tapijtlijm SE, aanbevolen tanding A2/B1/B2
– Gladde linoleum of PVC (voor
– Kleefstof voor linoleum: weber.floor 4825 Linoleumlijm SE
vloerverwarming geschikt)
– Kleefstof voor PVC-bedekkingen: weber.floor 4815 PVC-lijm SE
Op grond van het lange naloopproces van de vloerverwarming ontstaat bij geringe buisoverdekkingen,
bijv. 5 mm een onrustig oppervlak, dat een tweede maal plamuren of een verhoging van de buisoverdekking op 10 mm vereist.
Hout-, droogbouwelementen en gietasfalt
Werkstap
Aanwezige ondergrond
Gietasfalt*25 afgezand Gietasfalt*25 glad
Voorbereiden van de ondergrond
(na controle)
Grondlaag aanbrengen op de ondergrond
Effen oppervlak maken

*25 Het
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plankenvloer/OSB-platen

Spaanplaten

weber.floor 4716 hechtende grondlaag, 1:3
verdund met water
weber.floor 4033 Vezelfijnplamuursel plus 3 tot
10 mm

weber.floor 4712 grondlaag EC 1

Slijpen/afzuigen
weber.floor 4716 hechtende grondlaag, 1:3
verdund met water
weber.floor 4095 Alphavloeiplamuursel 2 tot
10 mm

weber.floor 4712 grondlaag EC 1
weber.floor 4095 Alphavloeiplamuursel 2 tot
10 mm

weber.floor 4033 Vezelfijnplamuursel plus 3 tot
10 mm

gietasfalt moet voor verwarmde constructies geschikt zijn.
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Aanwezige ondergrond
Cementestrik/beton, cementgebonden plamuurmassa
Slijpen/afzuigen

Bijlage (vervolg)
Werkstap

Aanwezige ondergrond
Gietasfalt*25 afgezand Gietasfalt*25 glad

plankenvloer/OSB-platen
weber.floor 4716 hechtende grondlaag, 1:3 verdund met water

Spaanplaten

Grondlaag van de tussencompensatie (indien nodig)
Plaatsing van het saneringssysteem
Vul- en gietmassa aanbrengen
– Cementgebonden:
weber.floor 4160 Nivelleercompensatie snel, buisoverdekking 5 tot 30 mm
– Calciumsulfaatgebonden:
weber.floor 4190 Alpha-dunestrik, buisoverdekking 10 tot 30 mm
Het leggen van de vloerbedekkingen onmiddellijk na het functioneel verwarmen uitvoeren, in het bijzonder bij gebruik van de cementgebonden vul- en gietmassa weber.floor 4160 Nivelleercompensatie snel. De gegevens van het opwarmprotocol moeten gerespecteerd worden.
Bij weber.floor 4160 Nivelleercompensatie snel kan met het functioneel verwarmen ten vroegste na 24 uur en bij weber.floor 4190 Alphadunestrik reeds na 6 uur worden begonnen.
– Parket (voor vloerverwarming
weber.floor 4835 parketlijm SE, aanbevolen tanding B3
geschikt)
– Keramische bedekking
Bij vochtigheid 0, A01 en A02
– Lijmmortel: weber.xerm 858 of weber.xerm 853 F
– Voegmortel: weber.voeg875 of weber.voeg 875 F
– Natuursteen
– Lijmmortel: weber.xerm 864 F
– Voegmortel: weber.fug 877
– Textielbedekkingen
weber.floor 4805 tapijtlijm SE, aanbevolen tanding A2/B1/B2
– Gladde linoleum of PVC (voor
– Kleefstof voor linoleum: weber.floor 4825 Linoleumlijm SE
vloerverwarming geschikt)
– Kleefstof voor PVC-bedekkingen: weber.floor 4815 PVC-lijm SE
Op grond van het lange naloopproces van de vloerverwarming ontstaat bij geringe buisoverdekkingen,
bijv. 5 mm een onrustig oppervlak, dat een tweede maal plamuren of een verhoging van de buisafdekking op 10 mm vereist.
Actuele merkbladen zijn beschikbaar op www.sg-weber.de

System Sopro
Bovenbedekking

Alle bedekkingen

Tegels

Product

Grondering
Gietmassa
Lijm
Voegsel

Natuursteen

Lijm
Voegsel

Parket
Tapijt, linoleum, PVC

Lijm
Lijm

Aanwezige ondergrond
Estrik/beton
Tegels

Houten plank/plaatsingsplaten

Sopro grondlaag
Sopro HaftPrimer S
Sopro vloeiplamuursel FS 15 plus,
Sopro vezel-vloeiplamuursel,
Sopro's No. 1
Sopro's No. 1
Sopro VarioFlex
Sopro Flex-voeg
Sopro Saphir Perl-voeg
Sopro Vario-Flex Marmor
Sopro Marmor Flex-lijm
Sopro Flex-voeg
Sopro Saphir M Marmor Perl-voeg
Geschikte lijm voor betreffende bovenlaag

Verwerkingsvoorwaarden en -instructies:
■ Bij de verwerking de betreffende productinformatie respecteren.
■ Niet alle bouwplaatsvoorwaarden kunnen in de tabel volledig worden opgenomen, in afzonderlijke gevallen evt. technisch advies
vragen.
■ Plaatsingsondergrond moet een voldoende stabiliteit aantonen, in
het bijzonder bij houten ondergronden voor aanvullende ontkoppelingsmaatregelen zorgen.
■ Plamuurmassa zo aanbrengen dat een min. buisoverdekking van
5 mm verzekerd is, max. veldgrootte bedraagt 25 m2.

12
Sopro's No. 1
Sopro VarioFlex HF

■ Plamuurmassa ten vroegste na 3 uur betreedbaar.
■ Begin van het functioneel verwarmen ten vroegste 2 dagen na de
inbouw van de plamuurmassa, max. duur 2 dagen.
■ Plaatsen van tegels ten vroegste 1 dag na einde van het functioneel verwarmen.
■ Bij de montage in de winter min. aanvoertemperatuur van 15 °C
behouden.

Systeem Wicoplan

5418 497 B/fl

Werkstap
Voorbereiden van de ondergrond
(na controle)
Gronderen
*25 Het

Voorhanden ondergrond
Droge cementestrik
Egaliseren, schuren, afzuigen

Droge calciumsulfaatestrik

Hechtbrug Wico 499 (2 x aanbrengen)

Draagbare tegelondergrond

Epoxyharsgrondering met kwartszand bestrooid

gietasfalt moet voor verwarmde constructies geschikt zijn.
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Bijlage (vervolg)
Werkstap
Plaatsing van het saneringssysteem
Vul- en gietmassa aanbrengen
Functioneel verwarmen
Vloerbedekkingen plaatsen

Voorhanden ondergrond
Droge cementestrik
Droge calciumsulfaatestrik
Droogtijden van de grondering in acht nemen

Draagbare tegelondergrond

Dunlagige estrik Wicoplan 433 DE
Zie opwarmingsprotocol
De lijm moet geschikt zijn voor vloerverwarmingssystemen

5418 497 B/fl
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12.3 Opwarming oppervlakteverwarmingen – Noppen- en tackersysteem
Protocol van het opwarmproces voor cement- en anhydrietestrikken conform EN 1264-4
Bouwvoornemen
Bouwdeel/verdieping
Opdrachtgever
De Vitoset vloerverwarming werd coform DIN 18560-2/EN 1264-4 in het b.g. bouwplan ingebouwd en op dichtheid gecontroleerd (formulier
voor de dichtheidscontrole).
Aard van de ingebrachte estrik
Estrikdikte
Estriktoevoegingen
Procedure voor de estrikopwarming conform EN 1264-4
Anhydriet- en cementestrikken moeten voor het plaatsen van vloerbedekkingen worden opgewarmd. Cementestrikken moeten ten vroegste
na 21 dagen, anhydrietestrikken volgens gegevens van de fabrikant, ten vroegste na 7 dagen worden opgewarmd. Het eerste opwarmen
begint met een aanvoertemperatuur tussen 20 en 25 °C, die min. 3 dagen moeten worden behouden. Daarna wordt de maximale aanvoertemperatuur (dimensioneringstemperatuur) ingesteld en min. 4 dagen behouden. Bij speciale estrikken moeten de door de fabrikant opgegeven werkwijzen worden gerespecteerd.
Estrikwerken beëindigd

d.d.

Begin van de opwarming met 20 tot 25 °C aanvoertemperatuur

d.d.

Begin van de opwarming met max. dimensioneringstemperatuur van
°C
(bij cementestrik max. 55 °C, bij anhydrietestrikken na informatie van de fabrikant toegestaan)

d.d.

Einde van de opwarming

d.d.

Werd de opwarming onderbroken?

= Ja

Zo ja,

van

= Nee
tot

Was het verwarmde oppervlak vrij van bouwmaterialen en andere afdekkingen?

= Ja

= Nee

Waren de kamers trekvrij verlucht?

= Ja

= Nee

= Ja

= Nee

De installatie werd bij een buitentemperatuur van
voor andere bouwmaatregelen vrijgegeven.

°C

De installatie was daarbij buiten werking.
De estrik werd daarbij met een temperatuur van

12

d.d.

°C verwarmd.

Opmerking
Volgens het bovenstaand beschreven opwarmproces is nog niet gegarandeerd dat de estrik de voor het beschikbaar vereiste vochtigheidsgehalte bereikt heeft (behoudswaarden voor beschikbaarheid bevat EN 1264-4)
Voor het plaatsen van de bedekking moet door de bodemlegger met een geschikt meettoestel de beschikbaarheid worden bepaald (zie pagina 43).
Voor de meting van het vochtigheidsgehalte moeten op het verwarmingsoppervlak geschikte posities aan te tonen. Onafhankelijk van het
werkelijke aantal metingen moeten min. 3 meetpunten per 200 m2 resp. per woning worden vertoond.
Bevestiging

Bouwleiding/architect
Datum/stempel/handtekening

Verwarmingsbouwfirma
Datum/stempel/handtekening

Overig/opmerkingen

5418 497 B/fl

Bouwheer/opdrachtgever
Datum/stempel/handtekening

VITOSET

VIESMANN

105
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12.4 Opwarming oppervlakteverwarming – Saneringssysteem
Protocol van het opwarmproces voor vul- en gietmassa conform EN 1264-4
Bouwvoornemen
Bouwdeel/verdieping
Opdrachtgever
De Vitoset vloerverwarming werd coform DIN 18560-2/EN 1264-4 in het b.g. bouwplan ingebouwd en op dichtheid gecontroleerd (formulier
voor de dichtheidscontrole).
Verwarmingsfirma
Bodemlegger
Werkwijze voor het opwarmen van vul- en gietmassa conform EN 1264-4
De vul- en gietmassa moeten voor het plaatsen van vloerbedekkingen worden opgewarmd. Hiervoor de gegevens van de fabrikant in acht
nemen (zie pagina 97).
Fabrikant
= Ardex
= Knauf

= Bostik
= PCI

= Botament
= Sakret

= Glass
= SG Weber

Inbouw saneringssysteem met een oppervlak van

= Henkel
= Sopro
m2

Vul- en gietmassa ingebracht

d.d.
d.d.

Geplande dikte van de gekozen compensatielaag

mm

Compensatielaag opgebracht

d.d.

Grondlaag uitgevoerd

d.d.

Buitentemperatuur bij verwarmingsbegin

°C

Begin van de functionele verwarming met*26

°C

d.d.

Opwarming met max. dimensioneringstemperatuur van

°C

ab

Duur van de opwarming met max. dimensioneringstemperatuur*26

Dagen (zonder nachtverlaging)

Was het verwarmde oppervlak vrij van bouwmaterialen en andere afdekkingen?

= Ja

Overgave van de installatie
– bij een buitentemperatuur van

°C

– met een aanvoertemperatuur van

°C

= Nee

d.d.

Opmerking
Volgens het bovenstaand beschreven opwarmproces is nog niet gegarandeerd dat de vul- en gietmassa de voor het beschikbaar vereiste
vochtigheidsgehalte bereikt heeft (behoudswaarden voor beschikbaarheid bevat EN 1264-4)
Voor het plaatsen van de bedekking moet door de bodemlegger met een geschikte werkwijze de beschikbaarheid worden bepaald (zie pagina 47).
Voor de meting van het vochtigheidsgehalte moeten op het verwarmingsoppervlak geschikte posities aan te tonen. Onafhankelijk van het werkelijke aantal metingen moeten min. 3 meetpunten per 200 m2 resp. per woning worden vertoond.
Bevestiging

Bouwheer/opdrachtgever
Datum/stempel/handtekening

*26 Min.
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Bouwleiding/architect
Datum/stempel/handtekening

Verwarmingsbouwfirma
Datum/stempel/handtekening

Overig/opmerkingen

5418 497 B/fl

12

= Kiesel
= Wicoplan

duur 1 dag
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12.5 Dichtheidscontrole oppervlakteverwarmingen
Protocol van de controle conform EN 1264 -4,
Bouwvoornemen
Bouwdeel/verdieping
Opdrachtgever
De Vitoset vloerverwarming werd conform DIN 18560 deel 2/EN 1264-4 in het b.g. bouwplan ingebouwd.
Procedure voor de dichtheidscontrole conform EN 1264-4
De verwarmingscircuits van de oppervlakteverwarming moeten na afsluiting van de plaatsingswerken bij anhydriete- en cementestrikken door
een water- of persluchttest op dichtheid worden gecontroleerd. De dichtheid moet onmiddellijk voor en tijdens de estrikplaatsing gegarandeerd zijn. De testdruk mag niet minder dan 4 bar (0,4 MPa) en niet meer dan 6 bar (0,6 MPa) bedragen.
Bij invriesgevaar moeten in geval van waterdruktest geschikte maatregelen, bijv. gebruik van vorstbeschermingsmiddel, temperering van het
gebouw, worden getroffen. Worden vorstbeschermingsmiddelen gebruikt, die voor de reglementaire werking niet voorzien zijn, moeten deze
door aftappen en spoelen van de installatie met min. 3voudige waterwissel worden verwijderd.
Plaatsing verwarmingsbuis
Vitoset verwarmingsbuis 16 x 2 mm
– voor noppen- en tackersysteem
= PEXc 5-lagen-veiligheidsbuis
= PE-RT 5-lagen-veiligheidsbuis
= PEXc Systeem-verwarmingsbuis
= PE-RT Systeem-verwarmingsbuis

Begin op

bij buitentemp

°C

Einde op

bij buitentemp

°C

Begin op

met testdruk

bar

Einde op

met testdruk*27

bar

Begin op

bij installatiedruk

bar

Vitoset verwarmingsbuis 10,5 x 1,25 mm
– voor saneringssysteem
= PE-RT Systeem-verwarmingsbuis

Druktest

Aanbrengen van de estrik
of de vul- en gietmassa

Werd aan het installatiewater een vorstbeschermingsmiddel toegevoegd
en zoals hierboven beschreven uitgevoerd?

= Ja

De installatie werd voor verdere bouwmaatregelen vrijgegeven.

= Nee

d.d.

Bevestiging

5418 497 B/fl

Bouwheer/opdrachtgever
Datum/stempel/handtekening

*27 Tijdens

Bouwleiding/architect
Datum/stempel/handtekening

Verwarmingsbouwfirma
Datum/stempel/handtekening

de estrikplaatsing moet deze druk gelijk gehouden worden.
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12.6 Projecteringsopdracht
Projecteringsopdracht voor de berekening van de stooklast volgens DIN 12831 en dimensionering van de
Vitoset vloerverwarming.
Bouwvoornemen
Afzender

VN

Verwarmingsbouwer
Pos
tcode
Pos
tcode

Bouwplan plaats
BIj kleine dorpen
ernaast liggende grootstad*28
Binnentemperatuur
Woonkamer
Koken
WC
Overige

= DIN/EN
°C
°C
°C

(Std. 20°C)
(Std. 20°C)
(Std. 20°C)

= Overeenkomst daarbij tabel (Std. = Standaardwaarde)
Slaapkamer
Kind
Vloer/hal

°C
°C
Herverwarmingsfactor
Inachtneming
= Ja
bij Ja
Verlagingsduur
h
Heropwarmingstijd
h
= globaal
Gedeeltelijke beperkte werking
Inachtneming
= Ja

(Std. 20°C)
(Std. 20°C)
(Std. 20°C)

Bad/douche
HWR

°C
°C

°C
°C

(Std. 24°C)
(Std. 20°C)

°C
°C

= Nee*29
Temp.-verlaging
°C
Luchtwisselpercenn
tage
= volgens kamer met informatie van de betreffende kamers

= Nee*30
Gebouw kengroottte
– Gebouwtype
= Eengezinswoning
= Tweegezinswoning
= Driegezinswoning
= Appartementsgebouw
= Eengezinswoning
= Niet-woningsbouw
– Gebouwmassa (standaardwaarde = zwaar)
= licht
= middelzwaar
= zwaar
– Afscherming (Standaardwaarde = goed)
= goed
= moderaat
= geen
– Gebouw is (Standaardwaarde = dicht)
= zeer dicht
= dicht
= weinig dicht
Installatie-kengrootten
= Radiatorverwarming
= FB-verwarming
– Vitoset verwarmingsbuizen bij FB-verwarming
= PEXc 5-lagen-veiligheidsbuis
= PE-RT 5-lagen-veiligheidsbuis
= PEXc Systeem-verwarmingsbuis
= PE-RT Systeem-verwarmingsbuis (16 x 2 mm/10,5 x 1,25 mm)
– Verwarmingssysteem bij FB-verwarming
= Noppensysteem
= Tackersysteem
= Saneringssysteem
– Systeemtemperaturen (Standaardwaarden: Vloerverwarming = 45/35, verwarmingslichaam = 70/50)
Aanvoer
°C
Retourleiding
°C
= 70/50 voor radiator bij verbranding/afstandswarmte
= 45/35 voor vloerverwarming
= 50/40 voor radiatoren bij warmtepomp
= andere – bovenstaande gegevens vereist
= 35/28 voor vloerverwarming, overdracht van de waarden uit het isolatieveiligheidsbewijs dringend vereist.
– Radiatoraansluiting
= Aansluiting op verdeler/vloerverwarming
= afzonderlijk verwarmingscircuit

5418 497 B/fl
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°C
°C
°C

*28 Dient

voor het bepalen van de buitentemperatuur.
= nee, aangezien inachtneming evt. meerkosten veroorzaakt, zie ook DIN 12831
*30 Standaardwaarde = nee, niet inhoud van de DIN 12831 en niet met herverwarmingsfactor combineerbaar.
*29 Standaardwaarde
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Bijlage (vervolg)
Voorwaarde voor een correcte berekening resp. dimensionering zijn:
– Tekeningsdocumenten op maat (grondplannen/afbeeldingen) alsook gegevens omtrent de gebruikte bouwstoffen (u.U. uit het isolatieveiligheidsbewijs). Er zijn geen gegevens beschikbaar, worden volgende waarden aangenomen: Buitenwand: 0,41 W/m2K; buitenvenster:
1,1 W/m2K; dak: 0,29 W/m2K
– Berekening warmtebehoefte volgens DIN 12831 of oud 4701 (indien aanwezig).
– Markering van de kamers, waarvoor de dimensionering moet gebeuren. De vloerbedekking moet worden aangegeven.
– Weergave van de opstelling van de verwarmingscircuitverdeler (zover bekend).
Als de voor een dimensionering vereiste gegevens niet zijn opgegeven, wordt van de standaardwaarden uitgegaan.
, op
handtekening ZH
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