VIESMANN

Kondenzációs állókazánok
87–1400 kW

Tervezési segédlet

VITOCROSSAL 200

Típus: CM2

VITOCROSSAL 200

Típus: CM2B

VITOCROSSAL 300

Típus: CM3

VITOCROSSAL 300

Típus: CT3U

VITOCROSSAL 300

Típus: CT3B

VITOCROSSAL 300

Típus: CR3B

5826 449 HU

5/2015

Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék
1.

Vitocrossal 200, CM2B típus, 87–
311 kW

1. 1 Termékleírás .............................................................................................................
1. 2 Üzemeltetési feltételek ..............................................................................................

6
6

2.

Vitocrossal 200, CM2 típus, 400–
620 kW

2. 1 Termékleírás .............................................................................................................
2. 2 Üzemeltetési feltételek ..............................................................................................

7
7

3.

Vitocrossal 300, CM3 típus, 87–
142 kW

3. 1 Termékleírás .............................................................................................................
3. 2 Üzemeltetési feltételek ..............................................................................................

8
8

4.

Vitocrossal 300 CT3U típus, 400–
630 kW

4. 1 Termékleírás .............................................................................................................
4. 2 Üzemeltetési feltételek ..............................................................................................

9
9

5.

Vitocrossal 300 CT3B típus, 187–
635 kW

5. 1 Termékleírás .............................................................................................................
5. 2 Üzemeltetési feltételek ..............................................................................................

10
10

6.

Vitocrossal 300 CR3B típus, 787–
1400 kW

6. 1 Termékleírás .............................................................................................................
6. 2 Üzemeltetési feltételek ..............................................................................................

11
11

7.

Kiegészítő szerelési tartozékok

7. 1 Kiegészítő tartozék a fűtőkörökhöz ...........................................................................
■ Divicon fűtőköri osztó ............................................................................................
7. 2 Hidraulikus rendszercsövezés kétkazános rendszerhez ..........................................
■ Max. 622 kW teljesítményű, Vitocrossal 200, CM2B típusú készüléket tartalmazó kétkazános rendszerek esetén ...................................................................
■ Max. 1260 kW teljesítményű, Vitocrossal 300, CT3U típusú készüléket tartalmazó kétkazános rendszerek esetén ...................................................................
7. 3 Szén-monoxid érzékelő ............................................................................................
■ Rend. sz.: 7499 330 ..............................................................................................

12
12
18

2

Tervezési utasítások

VIESMANN

8. 1 Szállítás, bevitel és felállítás .....................................................................................
■ Szállítás ................................................................................................................
■ Bevitel és felállítás ................................................................................................
■ Felállítási helyiség .................................................................................................
■ Biztonsági berendezés a felállítási helyiségben Vitocrossal 300 kazánhoz .........
8. 2 A rendszer méretezése .............................................................................................
■ Előírásokban megadott teljesítményhatárok .........................................................
■ Előremenő hőmérsékletek ....................................................................................
■ Szivattyú által vezérelt nyomástartó rendszerek ...................................................
■ Biztonsági hőmérsékletek .....................................................................................
■ A hőszükséglet követelményei ..............................................................................
■ A névleges teljesítmény kiválasztása ...................................................................
8. 3 Hidraulikus csatlakozás ............................................................................................
■ A fűtőberendezés csatlakozói ...............................................................................
■ Kondenzációs hőhasznosításnak megfelelő bekötés ...........................................
■ Fontos tudnivalók a fűtőköri keringető szivattyúkról .............................................
■ Rendszertartozékok ..............................................................................................
■ Alkalmazási példák ...............................................................................................
8. 4 Biztonságtechnikai felszerelés ..................................................................................
■ Általános tudnivalók ..............................................................................................
■ Táblázat a Vitocrossal biztonságtechnikai tartozékainak kiválasztásához ...........
8. 5 Tüzelőanyagok .........................................................................................................
8. 6 égő ............................................................................................................................
■ Megfelelő égők ......................................................................................................
■ Az égő beépítése ..................................................................................................
8. 7 Égéstermék-elvezetés ..............................................................................................
■ Égéstermék-elvezető rendszer .............................................................................
■ Égéstermék-elvezető rendszerek kondenzációs kazánok számára .....................
■ Az égéstermék-elvezető rendszer beépítési lehetőségei Vitocrossal esetében ...
8. 8 Égéstermék-elvezető rendszer 87–635 kW teljesítményű Vitocrossal kazánhoz .....
■ CE-tanúsítvány a Vitocrossal PPs-égéstermék-elvezető rendszerei számára .....
■ A helyiség levegőjétől függő üzem Vitocrossal 200 és Vitocrossal 300 kazánnal
■ A PPs-égéstermék rendszer max. hosszának és átmérőjének megállapítása
MatriX sugárzó égő használatakor .......................................................................
■ Az égéstermék-elvezető rendszer max. csőhosszának, csőátmérőjének és teljes szállítónyomásának megállapítása idegen égők használatakor .....................
■ A helyiség levegőjétől független üzem Vitocrossal 200 kazánnal .........................
■ Alkatrészek műanyag égéstermék elvezető rendszerhez .....................................
■ Csatlakoztatás műanyag (PPs) égéstermék-elvezetéssel, nedvességre nem
érzékeny kéményre (nedvességre nem érzékeny kémény, vákuumos üzem) .....
■ Közös nemesacél égéstermék-elvezető kétkazános rendszerhez .......................

19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
25
25
25
26
26
26
27
27
29
30
32
33
33
35
39
45
46

Kondenzációs falikazán

5826 449 HU

8.

18

Tartalomjegyzék (folytatás)
8. 9 Zajvédelem ...............................................................................................................
■ Zajcsillapítás .........................................................................................................
■ Testhangszigetelés ...............................................................................................
8.10 Vízminőségre vonatkozó irányértékek ......................................................................
■ Rendeltetésszerűen max. 100 °C üzemi hőmérsékleten működő fűtési rendszerek (VDI 2035) .......................................................................................................
■ Víz oldali korrózió által okozott károk elkerülése ..................................................
8.11 Fagyvédelem ............................................................................................................
8.12 Kondenzvíz és semlegesítés ....................................................................................
■ Tervezési ��tmutató a kondenzvíz-elvezetéshez ..............................................
■ Semlegesítő berendezések ..................................................................................
8.13 Rendeltetésszerű használat .....................................................................................
Szabályozók

9. 1 Kazánköri szabályozók és kapcsolószekrények áttekintése ....................................
■ Egykazános rendszerek ........................................................................................
■ Többkazános rendszerek ......................................................................................
■ Kapcsolószekrénybe történő beépítés ..................................................................
■ Kapcsolási pontok .................................................................................................
9. 2 Komponensek szállítási állapotban ..........................................................................
■ Hozzárendelés a szabályozó-típusokhoz .............................................................
■ Kazánhőmérséklet-érzékelő .................................................................................
■ Kazánhőmérséklet-érzékelő GC4B típusúVitotronic 100 és GW4B típusú
Vitotronic 300 készülékkel ....................................................................................
■ Tárolóhőmérséklet-érzékelő .................................................................................
■ Külső hőmérséklet-érzékelő ..................................................................................
9. 3 Vitotronic 100, GC1B típus, rend. sz.: 7498 901 ......................................................
■ Műszaki adatok .....................................................................................................
■ Szállítási állapot ....................................................................................................
9. 4 Vitotronic 100, GC4B típus, rend. sz. 7441 811 ........................................................
■ Műszaki adatok .....................................................................................................
■ Szállítási állapot ....................................................................................................
9. 5 Vitotronic 200 GW1 típus, rend.sz.: 7498 902 ..........................................................
■ Műszaki adatok .....................................................................................................
■ Szállítási állapot ....................................................................................................
9. 6 Vitotronic 300 GW2B típus, rend. sz.: 7498 903 .......................................................
■ Műszaki adatok .....................................................................................................
■ Szállítási állapot ....................................................................................................
9. 7 Vitotronic 300, GW4B típus, rend. sz. 7441 813 .......................................................
■ Műszaki adatok .....................................................................................................
■ Szállítási állapot ....................................................................................................
9. 8 Vitotronic 300-K MW1B típus, rend. sz.: 7498 906 ...................................................
■ Műszaki adatok .....................................................................................................
■ Szállítási állapot ....................................................................................................

49
50
51
51
51
51
51
52
53
54
55
56
56
56
57
57
57
57
58
58
59
60
60
61
61
61
64
64
64
66
67
67
69
69
69
72

5826 449 HU

9.

48
49
49
49

Kondenzációs falikazán

VIESMANN

3

Tartalomjegyzék (folytatás)
72
72
73
73
73
74
74
75
76
76
77
77
78
78
78
79
79
79
79
80
80
80
81
81
81
82
82
82
83
84
84
85
86
87
89
90
90
90
90
90
90
91
92
93

93

94
95
96
97
99

5826 449 HU

9. 9 A szabályozó kiegészítő tartozékai ...........................................................................
■ A kiegészítő tartozékok hozzárendelése a szabályozótípushoz ...........................
■ Fontos tudnivaló a Vitotrol 200A és 300A távvezérlőhöz ......................................
■ Vitotrol 200A .........................................................................................................
■ Vitotrol 300A .........................................................................................................
■ Fontos tudnivalók a Vitotrol 200 RF és a Vitotrol 300 RF készülékekről ..............
■ Vitotrol 200 RF ......................................................................................................
■ Vitotrol 300 RF asztali állvánnyal ..........................................................................
■ Vitotrol 300 RF fali tartóval ....................................................................................
■ Rádiófrekvenciás központi egység .......................................................................
■ Rádiós külső hőmérséklet-érzékelő ......................................................................
■ Rádiójel-erősítő .....................................................................................................
■ Helyiséghőmérséklet-érzékelő ..............................................................................
■ Felületi hőmérséklet-érzékelő ...............................................................................
■ Merülő hőmérséklet-érzékelő ................................................................................
■ Merülőhüvely .........................................................................................................
■ Merülőhüvely .........................................................................................................
■ Merülőhüvely .........................................................................................................
■ Égéstermék hőmérséklet-érzékelő .......................................................................
■ Keverőszelep bővítőkészlet ..................................................................................
■ Keverőszelep-motor karimás keverőszelephez ....................................................
■ Merülő hőmérséklet-szabályozó termosztát .........................................................
■ Felületi hőmérséklet-szabályozó termosztát .........................................................
■ Rádió-óra vevő ......................................................................................................
■ Csatlakozóadapter külső biztonsági berendezésekhez ........................................
■ Segéd-relé ............................................................................................................
■ fA és lÖ ellendugó ..............................................................................................
■ Kapcsolószekrénybe történő beépítésre ...............................................................
■ szolár-szabályozó modul, SM1 típus ....................................................................
■ EA1 bővítő adapter ...............................................................................................
■ Vitocom 100, LAN1 típus ......................................................................................
■ Vitocom 100, GSM2 típus .....................................................................................
■ Vitocom 200, LAN2 típus ......................................................................................
■ Vitocom 300, LAN3 típus ......................................................................................
■ LON összekötő vezeték a szabályozók közötti adatcseréhez ..............................
■ Az összekötő vezeték hosszabbítása ...................................................................
■ Záró ellenállás (2 darab) .......................................................................................
■ LON kommunikációs modul ..................................................................................
■ Vitogate 200, EIB típus .........................................................................................
9.10 Helyszínen szerelendő csatlakozások ......................................................................
■ Helyszínen szerelendő szabályozó csatlakoztatása a Vitotronic 100, GC1B
típusú szabályozóhoz egykazános rendszerek esetén .........................................
■ Helyszínen szerelendő szabályozók csatlakoztatása a Vitotronic 100, GC4B
típusú készülékhez egykazános rendszerek esetén .............................................
■ Helyszínen szerelendő szabályozó csatlakoztatása az EA1 bővítő adapterre
egykazános rendszereknél ...................................................................................
■ Kiegészítő funkciók a GW1B típusú Vitotronic 200 vagy GW2B, ill. GW4B típusú
Vitotronic 300 készülékkel szerelt egykazános rendszerek számára ...................
■ Kiegészítő funkciók a GW1B típusú Vitotronic 200 vagy GW2B, ill. GW4B típusú
Vitotronic 300 készülékkel szerelt egykazános rendszerek számára EA1 bővítő
adapteren keresztül ..............................................................................................
■ Kiegészítő funkciók MW1B típusú Vitotronic 300-K és GC1B vagy GC4B típusú
Vitotronic 100 szabályozókkal felszerelt többkazános rendszerek számára LON
modulon keresztül .................................................................................................
■ Helyszínen szerelendő szabályozó csatlakoztatása az EA1 bővítő adapterre
többkazános rendszereknél helyszínen szerelendő kaszkádszabályozóval ........
■ Követőkazán kapcsolás helyszínen szerelendő kaszkádszabályozóval — A
Vitotronic 100 GC1B típusú szabályozóhoz való csatlakoztatás ..........................
■ Követőkazán kapcsolás helyszínen szerelendő kaszkádszabályozóval — A
Vitotronic 100, GC4 típusú szabályozóhoz való csatlakoztatás ............................
■ Helyszínen szerelendő szabályozó készülékek rákapcsolása LON modulon
keresztül ................................................................................................................

4

VIESMANN

Kondenzációs falikazán

Tartalomjegyzék (folytatás)
Függelék

11.

Címszójegyzék

10. 1 Fontos biztonsági előírások és rendeletek ............................................................... 99
■ Általános tudnivalók .............................................................................................. 99
■ Gázszerelés .......................................................................................................... 99
■ Csővezeték-csatlakozások ................................................................................... 99
■ Elektromos szerelés .............................................................................................. 99
■ Üzemeltetési utasítás ............................................................................................ 99
■ Égéstermék-elvezető rendszer ............................................................................. 99
■ Töltő- és pótvíz ..................................................................................................... 99
■ Az építés-felügyeleti átvételi eljárás során elvégzendő ellenőrzés ....................... 100
............................................................................................................................................ 101

5826 449 HU

10.

Kondenzációs falikazán

VIESMANN

5

Vitocrossal 200, CM2B típus, 87–311 kW
1.1 Termékleírás
Kondenzációs kazán sugárzó MatriX égővel H és S földgázhoz,
valamint a helyiség levegőjétől függő és független üzemmódhoz.
Időjárásfüggő kazánvíz-hőmérséklethez.
Max. üzemi hőmérséklet 95 ºC.
Max. biztonsági hőmérséklet 110 °C.
Megengedett üzemi nyomás 6 bar (0,6 MPa).
■ CE-jelölés: CE-0085BQ0021 a gázkészülékekre vonatkozó irányelvnek megfelelően.
■ Készülékkategóriák: B23, B23P, C13, C33, C43, C53, C63, C83
■ Szabványos hatásfok: max. 98% (Hs)/109% (Hi).
■ A saválló nemesacél Inox-Crossal fűtőfelület biztosítja a készülék
magas üzembiztonságát és hosszú élettartamát
■ Inox-Crossal-fűtőfelület a nagy hatékonyságú hőátvitel és a magas
kondenzációs arány érdekében.

■ Öntisztító hatás a sima nemesacél felületnek köszönhetően
■ Káros anyagokban szegény égés az alacsony tűztérterhelésnek
és az átmenő tűztérnek köszönhetően
■ Sugárzó MatriX égő különösen zajmentes és környezetkímélő
üzemmódhoz 33–100%-os folyamatos szabályozási tartománnyal.
■ Választhatóan helyiség levegőjétől függő- és független üzemre.
■ Minden hidraulikus csatlakozás felülről szerelhető
■ Egyszerűen kezelhető Vitotronic szabályozó szöveges és grafikus
kijelzéssel
■ Egyszerű hidraulikus csatlakozás, minimális térfogatáram, hidraulikus váltó nem szükséges, különösen alacsony víz oldali ellenállás.
■ Többkazános rendszer előregyártott hidraulikus és égéstermék
oldali kiegészítő tartozékkal.

1.2 Üzemeltetési feltételek
Fontos tudnivaló!
A vízminőséggel kapcsolatos követelményeket lásd a 49. oldalon.

1. Fűtővíz-tömegáram
2. Kazánvisszatérő vízhőmérséklet (minimális érték)
3. Alsó kazánvíz-hőmérséklet
4. Alsó kazánvíz-hőmérséklet fagyvédelemhez
5. Kétfokozatú égőüzemmód
6. Folyamatos szabályozású égőüzemmód
7. Csökkentett üzem
8. Hétvégi csökkentett üzem

Követelmények
Nincs
Nincs
Nincs
10 °C – a Viessmann szabályozó biztosítja
Nincs
Nincs
Nincs – teljes csökkentés lehetséges
Nincs – teljes csökkentés lehetséges

5826 449 HU
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Vitocrossal 200, CM2 típus, 400–620 kW
2.1 Termékleírás
Kondenzációs kazán hengeres MatriX égővel H és S földgázhoz és
PB-gázhoz, valamint a helyiség levegőjétől függő- és független
üzemmódhoz.
Időjárásfüggő kazánvíz-hőmérséklethez.
Max. üzemi hőmérséklet 95 ºC.
Max. biztonsági hőmérséklet 110 °C.
Megengedett üzemi nyomás 6 bar (0,6 MPa).
■ CE-jelölés: CE-0085BQ0021 a gázkészülékekre vonatkozó irányelvnek megfelelően.
■ Készülékkategóriák: B23, B23P, C13, C33, C43, C53, C63, C83
■ Kondenzációs kazán gázégővel, 400–620 kW, kettős kaszkádként
1240 kW-ig.
■ Szabványos hatásfok: max. 98% (Hs)/109% (Hi).
■ A saválló nemesacél Inox-Crossal fűtőfelület biztosítja a készülék
magas üzembiztonságát és hosszú élettartamát

■ Inox-Crossal-fűtőfelület a nagy hatékonyságú hőátvitel és a magas
kondenzációs arány érdekében.
■ Öntisztító hatás a sima nemesacél felületnek köszönhetően
■ Káros anyagokban szegény égés az alacsony tűztérterhelésnek
és az átmenő tűztérnek köszönhetően
■ Hengeres MatriX égő környezetkímélő üzem 20–100 %-os folyamatos szabályozási tartománnyal.
■ Választható helyiség levegőjétől független és függő kivitel
■ A hidraulikus csatlakozások felülről szerelhetők.
■ Egyszerű hidraulikus csatlakozás, minimális térfogatáram, hidraulikus váltó nem szükséges, különösen alacsony víz oldali ellenállás.
■ Egyszerűen kezelhető Vitotronic szabályozó szöveges és grafikus
kijelzéssel

2.2 Üzemeltetési feltételek
Fontos tudnivaló!
A vízminőséggel kapcsolatos követelményeket lásd a 49. oldalon.
Követelmények
Nincs
Nincs
Nincs
10 °C – a Viessmann szabályozó biztosítja
Nincs
Nincs
Nincs – teljes csökkentés lehetséges
Nincs – teljes csökkentés lehetséges

5826 449 HU

1. Fűtővíz-tömegáram
2. Kazánvisszatérő vízhőmérséklet (minimális érték)
3. Alsó kazánvíz-hőmérséklet
4. Alsó kazánvíz-hőmérséklet fagyvédelemhez
5. Kétfokozatú égőüzemmód
6. Folyamatos szabályozású égő-üzemmód
7. Csökkentett üzem
8. Hétvégi csökkentett üzem
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Vitocrossal 300, CM3 típus, 87–142 kW
3.1 Termékleírás
Kondenzációs kazán sugárzó MatriX égővel H és S földgázhoz
Két visszafolyó csőcsonkkal
Időjárásfüggő kazánvíz-hőmérséklethez
Max. üzemi hőmérséklet 95 ºC
Max. biztonsági hőmérséklet 110 °C
Megengedett üzemi nyomás 4 bar (0,4 MPa)
■ CE-jelölés: CE-0085BN0569 a gázkészülékekre vonatkozó irányelvnek megfelelően.
■ Készülékkategóriák: B23
■ Szabványos hatásfok: max. 98% (Hs)/109% (Hi).
■ Saválló nemesacél Inox-Crossal hőcserélő felületek a hatékony
kondenzációs hőhasznosításhoz – öntisztító hatás a sima nemesacél felületeknek köszönhetően.

■ Folyamatos szabályozású MatriX gázégő nagy folyamatos szabályozási tartománnyal (30–100 %), különösen halk, gazdaságos és
környezetkímélő üzemhez.
■ Könnyű szabályozhatóság és biztos hőátvitel a tágas víztereknek
és a nagy vízmennyiségnek köszönhetően.
■ Második visszatérő csőcsonk az alacsony visszatérő hőmérsékletekhez, és ezáltal különösen intenzív kondenzációs hőhasznosítás.
■ Egyszerűen kezelhető Vitotronic szabályozó szöveges és grafikus
kijelzéssel.
■ Egyszerű hidraulikus csatlakozás, minimális térfogatáram, hidraulikus váltó nem szükséges, különösen alacsony víz oldali ellenállás.

3.2 Üzemeltetési feltételek
Fontos tudnivaló!
A vízminőséggel kapcsolatos követelményeket lásd a 49. oldalon.

1. Fűtővíz-tömegáram
2. Kazánvisszatérő vízhőmérséklet (minimális érték)
3. Alsó kazánvíz-hőmérséklet
4. Alsó kazánvíz-hőmérséklet fagyvédelemhez
5. Kétfokozatú égőüzemmód
6. Folyamatos szabályozású égőüzemmód
7. Csökkentett üzem
8. Hétvégi csökkentett üzem

Követelmények
Nincs
Nincs
Nincs
10 °C – a Viessmann szabályozó biztosítja
Nincs
Nincs
Nincs – teljes csökkentés lehetséges
Nincs – teljes csökkentés lehetséges

5826 449 HU
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Kondenzációs falikazán

Vitocrossal 300 CT3U típus, 400–630 kW
4.1 Termékleírás
Gázüzemű kondenzációs kazán hengeres MatriX égővel H és S
földgázhoz valamint a helyiség levegőjétől függő- és független
üzemmódhoz.
Két visszafolyó csőcsonkkal.
Időjárásfüggő kazánvíz-hőmérséklethez.
Max. üzemi hőmérséklet 95 ºC.
Max. biztonsági hőmérséklet 110 °C.
Megengedett üzemi nyomás 5,5 bar (0,55 MPa).
■ CE-jelölés: CE-0085AQ0257 a gázkészülékekre vonatkozó irányelvnek megfelelően.
■ Készülékkategóriák: B23, B23P, C33, C43, C53, C63, C83, C93
■ Kondenzációs kazán hengeres MatriX égővel kétkazános rendszerként max. 1260 kW teljesítménnyel.
■ Szabványos hatásfok: max. 98% (Hs)/109% (Hi).

■ A saválló nemesacél Inox-Crossal fűtőfelület biztosítja a készülék
magas üzembiztonságát és hosszú élettartamát
■ Inox-Crossal-fűtőfelület a nagy hatékonyságú hőátvitel és a magas
kondenzációs arány érdekében.
■ Öntisztító hatás a sima nemesacél felületnek köszönhetően
■ Hengeres MatriX égő különösen zajmentes és környezetkímélő
üzemmódhoz 33–100%-os folyamatos szabályozási tartománnyal.
■ Választhatóan helyiség levegőjétől függő- és független üzemre.
■ Kaszkád előregyártott hidraulikus és égéstermék oldali kiegészítő
tartozékkal.
■ Egyszerű hidraulikus csatlakozás, minimális térfogatáram, hidraulikus váltó nem szükséges, különösen alacsony víz oldali ellenállás.
■ Egyszerűen kezelhető Vitotronic szabályozó szöveges és grafikus
kijelzéssel.

4.2 Üzemeltetési feltételek
Fontos tudnivaló!
A vízminőséggel kapcsolatos követelményeket lásd a 49. oldalon.
Követelmények
Nincs
Nincs
Nincs
10 °C – a Viessmann szabályozó biztosítja
Nincs
Nincs
Nincs – teljes csökkentés lehetséges
Nincs – teljes csökkentés lehetséges

4

5826 449 HU

1. Fűtővíz-tömegáram
2. Kazánvisszatérő vízhőmérséklet (minimális érték)
3. Alsó kazánvíz-hőmérséklet
4. Alsó kazánvíz-hőmérséklet fagyvédelemhez
5. Kétfokozatú égőüzemmód
6. Folyamatos szabályozású égőüzemmód
7. Csökkentett üzem
8. Hétvégi csökkentett üzem

Kondenzációs falikazán
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Vitocrossal 300 CT3B típus, 187–635 kW
5.1 Termékleírás
Kondenzációs kazán H, S típusú földgázhoz és PB-gázhoz.
Két visszafolyó csőcsonkkal.
A kazán szétszerelve is szállítható.
Időjárásfüggő kazánvíz-hőmérséklethez.
Max. üzemi hőmérséklet 100 ºC.
Max. biztonsági hőmérséklet 110 °C.
Megengedett üzemi nyomás
■ Vitocrossal 300, 187–314 kW – 4 bar (0,4 MPa)
■ Vitocrossal 300, 408–635 kW – 5,5 bar (0,55 MPa)
■ 314 kW-ig sugárzó MatriX égővel H és S földgázhoz
■ CE-jelölés: CE-0085AQ0257 a gázkészülékekre vonatkozó irányelvnek megfelelően.
■ Készülékkategóriák: B23
■ Szabványos hatásfok: max. 98% (Hs)/109% (Hi).
■ A saválló nemesacél Inox-Crossal fűtőfelület biztosítja a készülék
magas üzembiztonságát és hosszú élettartamát

■ Inox-Crossal-fűtőfelület a nagy hatékonyságú hőátvitel és a magas
kondenzációs arány érdekében.
■ Öntisztító hatás a sima nemesacél felületnek köszönhetően
■ Káros anyagokban szegény égés az alacsony tűztérterhelésnek
és az átmenő tűztérnek köszönhetően
■ MatriX égő (max. 314 kW-ig) különösen zajmentes és környezetkímélő üzemmódhoz 33–100%-os folyamatos szabályozási tartománnyal.
■ Blokk gázégővel is rendelhető.
■ Két visszatérő csőcsonk a hidraulikus csatlakozáshoz a kondenzációs hő optimális hasznosítása érdekében.
■ Egyszerű hidraulikus csatlakozás, minimális térfogatáram, hidraulikus váltó nem szükséges, különösen alacsony víz oldali ellenállás.
■ Egyszerűen kezelhető Vitotronic szabályozó szöveges és grafikus
kijelzéssel.

5.2 Üzemeltetési feltételek
Fontos tudnivaló!
A vízminőséggel kapcsolatos követelményeket lásd a 49. oldalon.

1. Fűtővíz-tömegáram
2. Kazánvisszatérő vízhőmérséklet (minimális érték)
3. Alsó kazánvíz-hőmérséklet
4. Alsó kazánvíz-hőmérséklet fagyvédelemhez
5. Kétfokozatú égőüzemmód
6. Folyamatos szabályozású égőüzemmód
7. Csökkentett üzem
8. Hétvégi csökkentett üzem

Követelmények
Nincs
Nincs
Nincs
10 °C – a Viessmann szabályozó biztosítja
Nincs
Nincs
Nincs – teljes csökkentés lehetséges
Nincs – teljes csökkentés lehetséges

5826 449 HU
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Kondenzációs falikazán

Vitocrossal 300 CR3B típus, 787–1400 kW
6.1 Termékleírás
Kondenzációs kazán H, S típusú földgázhoz és PB-gázhoz.
Két visszafolyó csőcsonkkal.
Szétszerelve is szállítható.
Időjárásfüggő kazánvíz-hőmérséklethez.
Max. üzemi hőmérséklet 100 ºC.
Max. biztonsági hőmérséklet 110 °C.
Megengedett üzemi nyomás 6 bar (0,6 MPa).
■ CE-jelölés: CE-0085AU0315 a gázkészülékekre vonatkozó irányelvnek megfelelően.
■ Készülékkategóriák: B23
■ Szabványos hatásfok: max. 98% (Hs)/109% (Hi).
■ A saválló nemesacél Inox-Crossal fűtőfelület biztosítja a készülék
magas üzembiztonságát és hosszú élettartamát

■ Inox-Crossal-fűtőfelület a nagy hatékonyságú hőátvitel és a magas
kondenzációs arány érdekében
■ Öntisztító hatás a sima nemesacél felületnek köszönhetően
■ Káros anyagokban szegény égés az alacsony tűztérterhelésnek
és az átmenő tűztérnek köszönhetően
■ Blokk gázégővel is rendelhető.
■ Két visszatérő csőcsonk a hidraulikus csatlakozáshoz a kondenzációs hő optimális hasznosítása érdekében.
■ Egyszerű hidraulikus csatlakozás, minimális térfogatáram, hidraulikus váltó nem szükséges, különösen alacsony víz oldali ellenállás.
■ Egyszerűen kezelhető Vitotronic szabályozó szöveges és grafikus
kijelzéssel.

6.2 Üzemeltetési feltételek
Fontos tudnivaló!
A vízminőséggel kapcsolatos követelményeket lásd a 49. oldalon.

1. Fűtővíz-tömegáram
2. Kazánvisszatérő vízhőmérséklet (minimális érték)
3. Alsó kazánvíz-hőmérséklet
4. Alsó kazánvíz-hőmérséklet fagyvédelemhez
5. Kétfokozatú égőüzemmód
6. Folyamatos szabályozású égőüzemmód
7. Csökkentett üzem
8. Hétvégi csökkentett üzem

Követelmények
Nincs
Nincs
Nincs
10 °C – a Viessmann szabályozó biztosítja
Nincs
Nincs
Nincs – teljes csökkentés lehetséges
Nincs – teljes csökkentés lehetséges

5826 449 HU
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Kiegészítő szerelési tartozékok
7.1 Kiegészítő tartozék a fűtőkörökhöz
Divicon fűtőköri osztó
max. 314 kW teljesítményű fűtőkazánhoz
Műszaki adatok

280 - 400

Felépítés és működés
■ Az előremenő osztóra és a visszatérő gyűjtőre 1 – 4 db fűtőkör
csatlakoztatható.
■ A szabad csatlakozókat vakkarimákkal kell elzárni (a szállítási terjedelem tartalmazza).
■ Az előremenő osztót és a visszatérő gyűjtőt tetszés szerint a fűtőkazántól jobbra vagy balra lehet elhelyezni.
■ A Divicon fűtőköri osztó hőszigetelését a szállítási terjedelem tartalmazza.
Divicon fűtőköri osztó, melléállított
Vitocrossal 200 és 300 kazánhoz
Ezeknél a fűtőkazánoknál nem alkalmazhatók az előregyártott csőcsatlakozások. A Divicon fűtőköri osztót nemcsak a falra lehet szerelni, hanem az állítható külön lábak és a helyszínen szerelendő
csőcsatlakozók segítségével a kazán közelében is fel lehet állítani
Divicon fűtőköri osztó, falon függő
Vitocrossal 200 és 300 kazánhoz

420

420

= 307

b

420

a

c

EL
EL

E
E
70

210

910

360

500

1630

E ürítés
EL légtelenítés
Mérettáblázat
A fűtőkazán névleges teljesítménye
a (DN 25 + DN 32)
b (DN 40 + DN 50)
c

12
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kW
mm
mm
mm

87 –
187
1186
1586
170

246 –
314
1196
1606
173

Csatlakozók kiegészítő fogyasztó (z. B. melegvíz-tároló) számára
2 db G 1½ csőkapcsoló (külső menet) az előremenő osztó és a viszszatérő gyűjtő hátoldalán.
5826 449 HU
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Kiegészítő szerelési tartozékok (folytatás)
DN 40 und DN 50 fűtőköri csatlakozó (keverőszeleppel ábrázolva)
210

80

210

Fűtőköri csatlakozók
DN 25 und DN 32 fűtőköri csatlakozó (keverőszeleppel ábrázolva)

1252

72,5

190

67

852

210

A
B
C
D
E
F

A fűtési előremenő
B fűtési visszatérő
C golyóscsap
D visszacsapó szelep
E keringető szivattyú
F 3-járatú keverőszelep
A fűtőköri csatlakozók csatlakoztatható hőteljesítménye (ΔT =
20 K esetén)
Fűtőköri csatlakozás
kW
DN 25
40
DN 32
70
DN 40
140
DN 50
170

fűtési előremenő
fűtési visszatérő
golyóscsap
visszacsapó szelep
keringető szivattyú
3-járatú keverőszelep

Wilo gyártmányú fűtőköri keringető szivattyúk, nyomáskülönbség-szabályozással
(átállítható arányos nyomásról állandó nyomásra)

5826 449 HU

Motorvédelem
Integrált teljes motorvédelem a kapocsszekrényben valamennyi nyomáskülönbség-beállításhoz. A gyűjtött zavarjelzés érintkezőinek terhelhetősége 1 A, 250 V~.
230 V~, 50 Hz
Fűtőköri csatlakozás
Szivattyútípus
Fordulatszám-tartomány
Kondenzációs falikazán

DN
n

min-1

25
Stratos PICO 25/1-6
1200-4230

32
Stratos PICO 30/1-6
1200-4230

40
Stratos 40/1-8
1400-4800

50
Stratos 50/1-8
1400-4800

VIESMANN
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Kiegészítő szerelési tartozékok (folytatás)
Fűtőköri csatlakozás
Teljesítményfelvétel
Áram

P1
I

DN
W
A

25
3-40
max. 0,35

32
3-40
max. 0,35

Szállítási magasság
DN 25 és DN 32 fűtőköri keringető szivattyú

400

40
20

100

10

0

kPa

200

0

Min.
0
1
2
3
Szállító teljesítmény m³/h

40

300

30

200

20

100

10

0

kPa

400

Szállítónyomás
mbar

50

0

A

14

16

L

N

20

A csatlakozóvezeték dugós csatlakozóval
Elektromos csatlakozás
DN 40 és DN 50 fűtőköri keringető szivattyú

.

500

ax

60

12

L N

M

600

Min.
0
2
4
6
8 10
Szállító teljesítmény m³/h

x.

Elektromos csatlakozás
DN 25 és DN 32 fűtőköri keringető szivattyú

4

c
p-

70

Ma

Állandó nyomás

Arányos nyomás

700

50
12-310
0,22-1,37

.
ax

30

M

300

kPa

50

Szállítómagasság
mbar

500
Szállítónyomás
mbar

60
v
p-

600

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

40
12-310
0,22-1,37

Min.
3
0
1
2
Szállító teljesítmény m³/h

4

5
DP

Állandó nyomás

T
0 ... 10 V

Szállítási magasság
DN 40 és DN 50 fűtőköri keringető szivattyú

off

BK
BK *
BU
BN

.

12

14

16

L

Min.
0
2
4
6
8 10
Szállító teljesítmény m³/h

N PE SSM

Ma
x

GNYE
1-230 V

kPa

Szállítómagasság
mbar

BU
BN

L

N

20

Arányos nyomás

A csatlakozó sorkapcsok a szivattyúban
B 4-erű vezeték a szivattyú be-/kikapcsolásához és üzemzavarjelzéséhez
C gyűjtött zavarjelzés
D a szivattyú külső be-/kikapcsolása
E csatlakozó a kapcsolószekrény mágneskapcsolóján vagy
segéd-mágneskapcsolón keresztül, rend. sz. 7814 681
14
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1000 100
900 90
800 80
700 70
600 60
500 50
400 40
300 30
200 20
100 10
0
0

Ext.

Kiegészítő szerelési tartozékok (folytatás)
F sÖ dugós csatlakozó a Vitotronichoz történő csatlakoztatáshoz
G 3-erű hálózati csatlakozóvezeték a szivattyún

Színmegjelölés a DIN IEC 60757 szerint
BK
fekete
BK*
fekete ér nyomtatott felirattal
BN
barna
BU
kék
GNYE zöld/sárga
Grundfos gyártmányú fűtőköri keringető szivattyúk, nyomáskülönbség-szabályozással
(átállítható arányos nyomásról állandó nyomásra)
Motorvédelem
A motor és az elektronikus vezérlés termikus túlterhelés ellen védettek. Nincs szükség külső motorvédelemre.

n
P1
I

25
Alpha 2 25-60

32
Alpha 2 32-60

–
5-45
0,05-0,38

–
5-45
0,05-0,38

min-1
W
A

500

50

400

40

300

30

200

20

100

10

0

0

A
B
0 0,5 1 1,5 2 2,5
Szállító teljesítmény m³/h

3

3,5

Szállítási magasság
DN 40 fűtőköri keringető szivattyú

80
60
40
20

5826 449 HU

0

kPa

800
600
400
200

Szállítómagasság
mbar

140
120
100

0

800
600
400
200

80
60
40
20

0

0

D
C

A működési tartomány nyomáskülönbség-szabályozású üzemelés
esetén
Fokozatos üzemelés esetén
B 1. fokozat
C 2. fokozat
D 3. fokozat

1400
1200
1000

140
120
100

Szállítómagasság
mbar

60

1400
1200
1000

Max.

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

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

Max.

Min.
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Szállító teljesítmény m³/h

Állandó nyomás
Szállítási magasság
DN 50 fűtőköri keringető szivattyú

700
600
500
400
300
200
100

Szállítómagasság
mbar

600

kPa

Szállítási magasság
mbar

Szállítási magasság
DN 25 és DN 32 fűtőköri keringető szivattyú

kPa

Fordulatszám-tartomány
Teljesítményfelvétel
Áram

DN

0

70
60
50
40
30
20
10

kPa

230 V~, 50 Hz
Fűtőköri csatlakozás
Szivattyútípus

0

Max.
Min.
0
4
8 12 16 20 24 28
Szállító teljesítmény m³/h

32

7

Arányos nyomás

Min.
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Szállító teljesítmény m³/h

Arányos nyomás
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Kiegészítő szerelési tartozékok (folytatás)

0

Elektromos csatlakozás
DN 40 és DN 50 fűtőköri keringető szivattyú

70
60
50
40
30
20
10

kPa

Szállítómagasság
mbar

700
600
500
400
300
200
100

0

Max.
Min.
0
4
8 12 16 20 24 28
Szállító teljesítmény m³/h

32

Állandó nyomás

L

N

BN
BU
GNYE

A

20

K
A csatlakozóvezeték dugós csatlakozóval

C

1 2 3

8 7

NCNO C

S
T
O
P

E

BK
BK

L N

L N

B

BN
BU

A
Elektromos csatlakozás
DN 25 és DN 32 fűtőköri keringető szivattyú

D

F
G
H L

N 20

hálózati csatlakozás
jelkimenet
Be/Ki
vezeték a szivattyú be-/kikapcsolásához és üzemzavarjelzéséhez (4-erű)
E gyűjtött zavarjelzés
F a szivattyú külső be-/kikapcsolása
G csatlakozó a kapcsolószekrény mágneskapcsolóján vagy
segéd-mágneskapcsolón keresztül, rend. sz. 7814 681
H sÖ dugós csatlakozó a Vitotronichoz történő csatlakoztatáshoz
K hálózati csatlakozóvezeték a szivattyúnál (3-erű)
Színjelölés a DIN IEC 60757 szerint
BK
fekete
BK*
fekete ér nyomtatott felirattal
BN
barna
BU
kék
GNYE zöld/sárga
A
B
C
D

5826 449 HU
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Kiegészítő szerelési tartozékok (folytatás)
Maradék szállítómagasság
A fűtőkörök maradék szállítási magassága
A szivattyú szállítási magasságából le kell vonni a keverőszelep és a
kazánkör (fűtőkazán, csőcsatlakozások, előremenő osztó és visszatérő gyűjtő) átfolyási ellenállását
A kazánkörben valamennyi fűtőkör összes vízmennyiségét figyelembe kell venni.

A keverőszelep átfolyási ellenállása

A B CD

A kazánkör átfolyási ellenállása
(fűtőkazán + csőcsatlakozások + előremenő osztó és visszatérő
gyűjtő + fűtőköri csatlakozó kivéve keverőszelep)

ABC

30

3

20

2

15

1,5

10

1

Átfolyási ellenállás
mbar

100

10

50

5

20

2

10

1

5

0,5

2

0,2

0,3

2

0,2

0,1

1

0,1
2
0,1 0,2
0,5 1
Térfogatáram m³/h-ban

5

10

20

A DN 25
B DN 32
C DN 40
D DN 50
Fontos tudnivaló!
A csőcsatlakozások ellenállásánál a fűtőkazán és az osztó között 6
ív (90°) és 5 m csőhossz került figyelembevételre. Ha a beszerelésnél ettől lényegesen eltérő hosszúságú csövek és más idomdarabok
kerülnek felhasználásra, ki kell számítani és figyelembe kell venni az
ezáltal megnövekedett ellenállásokat.

0,5
0,4

3

kPa

20

kPa

5
4

1

200

10

50
40

5
4

50

Átfolyási ellenállás
mbar

100

500

3 4 5
1
2
Térfogatáram m³/h-ban

10

15 20

A DN 65: Vitocrossal 300, 87 - 142 kW,
B DN 65: Vitocrossal 300, 187 és 248 kW,
C DN 80: Vitocrossal 300, 314 kW,
Példa a maradék szállítási magasság kiszámítására
Fűtési rendszer az alábbiakkal felszerelve:
– DN 80 Divicon fűtőköri osztó
– 1. fűtőkör:
1 DN 25 fűtőköri csatlakozó keverőszelep nélkül,
– 2. fűtőkör:
1 DN 32 keverőszeleppel ellátott fűtőköri csatlakozó,
– 3. fűtőkör:
1 DN 50 keverőszeleppel ellátott fűtőköri csatlakozó,

5826 449 HU

A kazánkör átfolyási ellenállása
fűtőkazán + csőcsatlakozások + előremenő osztó és visszatérő
gyűjtő + fűtőköri csatlakozó (kivéve keverőszelep) (lásd a grafikont)
= 30 mbar (3 kPa)

hőteljesítmény 35 kW,
hőteljesítmény 60 kW,
hőteljesítmény 150 kW,

térfogatáram 1,5 m3/h
térfogatáram 2,5 m3/h
térfogatáram 6,5 m3/h
teljes térfogatáram 10,5 m3/h

A keverőszelep átfolyási ellenállása
(lásd a grafikont)
Keverőszelep
Átfolyási ellenállás

DN
mbar
kPa

32
18
1,8

50
22
2,2

A kazánkör és a fűtőköri csatlakozó átfolyási ellenállásának összege
1. fűtőkör: 30 mbar (3 kPa)
2. fűtőkör: 30 mbar + 18 mbar = 48 mbar (4,8 kPa)
3. fűtőkör: 30 mbar + 22 mbar = 52 mbar (5,2 kPa)
Kondenzációs falikazán
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Kiegészítő szerelési tartozékok (folytatás)
Az egyes fűtőkörök maradék szállítási magassága
Wilo gyártmányú keringető szivattyúval
Fűtőkör
A keringető szivattyú szállítási magassága (beállítható)
A kazánkör + a fűtőköri csatlakozó átfolyási ellenállása
Maradék szállítási magasság (beállítható)

mbar
kPa
mbar
kPa
mbar
kPa

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

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

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

mbar
kPa
mbar
kPa
mbar
kPa

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

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

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

Grundfos gyártmányú keringető szivattyúval
Fűtőkör
A keringető szivattyú szállítási magassága (beállítható)
A kazánkör + a fűtőköri csatlakozó átfolyási ellenállása
Maradék szállítási magasság (beállítható)

Vitocontrol kapcsolószekrény
(külön kérésre)
Kapcsolószekrény a fűtési rendszer szabályozásához, Divicon fűtőköri osztóval történő alkalmazás esetén.
A kapcsolószekrény tartalmazza az összes alkatrészt, amely a fűtési
rendszer vezérléséhez, szabályozásához és ellenőrzéséhez szükséges.

A 1 – 4 fűtőkazánok szabályozása mellett további készülékek is beépíthetőek a kapcsolószekrénybe: pl. Vitotronic 300-K (MW1B típus),
Vitotronic 200-H (HK1B vagy HK3B típus), szivattyúvezérlések,
mérőkészülékek, kapcsolóórák stb.

7.2 Hidraulikus rendszercsövezés kétkazános rendszerhez
Max. 622 kW teljesítményű, Vitocrossal 200, CM2B típusú készüléket tartalmazó kétkazános rendszerek
esetén
a méret: 35 mm (kazántávolság felszerelt hőszigeteléssel)
Névleges teljesítmény kW-ban
Egykazános rendszer Kétkazános rendszer
174
87
230
115
142
284
186
372
246
492
311
622

Névleges átmérő

DN 50/65

DN 65/80

a

1 előremenő és visszatérő gyűjtő
2 motoros meghajtású fojtó-csappantyúk
3 ellenkarima tömítésekkel

5826 449 HU
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Kiegészítő szerelési tartozékok (folytatás)
Max. 1260 kW teljesítményű, Vitocrossal 300, CT3U típusú készüléket tartalmazó kétkazános rendszerek
esetén
C visszatérő gyűjtő
D motoros meghajtású pillangó szelepek
E 2. kazánvisszatérő csőcsonk
a méret: 1550 mm

B

A
0
15

Névleges teljesítmény kW-ban
Egykazános rendszer Kétkazános rendszer
400
800
500
1000
630
1260

Névleges átmérő

DN 100/125

a

Fontos tudnivaló!
A Z006 033 rendelési számú hidraulikus rendszercsövezés használata esetén zárja le vakkarimákkal az E 2. visszatérő csőcsonkokat.

E

C
D
E
D
B

A előremenő gyűjtő
B ellenkarima tömítésekkel

7.3 Szén-monoxid érzékelő
Rend. sz.: 7499 330
Ellenőrző berendezés a kazán biztonsági kikapcsolásához szénmonoxid szivárgása esetén.
Falra történő szerelés a mennyezet és a kazán közelében.
A 2004 után gyártott kazánokhoz alkalmazható.

■ hálózati csatlakozóvezeték (2,0 m hosszú).
■ relé csatlakozóvezeték az égőkikapcsoláshoz (2,0 m hosszú).

70

45

117

Összetevők:
■ Burkolat beépített szén-monoxid érzékelővel, relékkel, valamint a
működést és hibákat jelző kijelzőkkel.
■ rögzítőanyag
Műszaki adatok
Névleges feszültség
Névleges frekvencia
Teljesítményfelvétel
A relékimenet névleges terhelhetősége
Vészjelzési határérték
Érintésvédelmi osztály
Védettség

5826 449 HU

Megengedett környezeti hőmérséklet

230 V~
50 Hz
3,5 W
8 A 230 V~
40 ppm CO
II
IP 20 az EN 60529 szerint,
felépítés/beszerelés által
kell szavatolni
70 °C
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Tervezési utasítások
8.1 Szállítás, bevitel és felállítás
Szállítás
A kazánt hidraulikus hátfalas kocsival szállítjuk a beépítés helyszínére, és elvégezzük a lerakást, ha ez nem jár különösebb nehézségekkel.

Bevitel és felállítás
A kazánok elegendő mennyiségű emelőfüllel rendelkeznek, amelyekre az emelőszerkezeteket fel lehet erősíteni.
A 187–635 kW teljesítményű Vitocrossal 300 (CT3B típus) kazánokat külön kérésre két részre bontva is szállítjuk. Az égéstér elülső
részét ilyenkor le lehet venni a könnyebb bevitel érdekében (ez felárat jelent, kérjük, rendelésnél jelezze erre vonatkozó igényét).
A CR3B típusú Vitocrossal 300 kazán esetében az égéstér és a
hőcserélő két részre bontható, és egyenként szállítható be. A hoszszanti talpsínek megkönnyítik a bevitelt. Az előkészített alapokra történő bevitelt és felállítást külön kérésre (felár ellenében) szakembereink elvégzik.

A kazánok különleges alapozás nélkül felállíthatók betonra. A kazántér könnyebb tisztántartása céljából a fűtőkazánt lábazatra is felállítható.
A szerelési és karbantartási munkálatokhoz ajánlott legkisebb oldaltávolságokat lásd a megfelelő kazán adatlapjában.
A testhang-tompítás érdekében célszerű hangelnyelő kazánalátétekre állítani a kazánt.

Felállítási helyiség
Általános követelmények
A felállítási helyiségnek meg kell felelnie az adott országban érvényes tüzelési rendelet előírásainak. A fűtőkazánt olyan helyiségekben, amelyekben freonszármazékok által okozott légszennyeződéssel lehet számolni, csak meghatározott feltételek mellett szabad felállítani: legyen biztosított a terheletlen, égést tápláló levegő bevezetése. Ez pl. fodrászatokra, nyomdákra, vegyi tisztítókra, laborokra
stb. vonatkozik. Kétségek felmerülése esetén kérjük, értesítsen bennünket.
A fűtőkazánt nem szabad olyan helyiségben felszerelni, amelyben
erős a porképződés, vagy magas a páratartalom. A felállítási helyiségnek fagymentesnek és jól szellőzőnek kell lennie. Garanciális
kötelezettségünk nem terjed ki a fűtőkazánon keletkezett olyan
károkra, amelyeket ezen utasítások figyelembevételének elmulasztása idéz elő. A kazánok különösen alkalmasak tetőtérben történő
felállításra. Nincs szükségük magas kéményre, mert az égőkamrában keletkező túlnyomással működnek.
Követelmények a GMBSZ szerint
A felállítási helyiséggel szemben támasztott követelményeket a
„tüzelési rendelet” tartalmazza. Mérvadónak számítanak a magyar
építési szabályzatok és a tüzelési rendeletek, amelyeket elsősorban
az alábbi GMBSZ követelmények határoznak meg.
Égést tápláló levegőellátás
A helyiség levegőjétől függő, 50 kW feletti teljes névleges teljesítménnyel működő tüzelőberendezések esetében az égést tápláló
levegőellátás akkor tekinthető megfelelőnek, ha a tüzelőberendezések felállítása olyan helyiségekben történik, amelyek rendelkeznek
egy szabadba vezető nyílással vagy vezetékkel. A nyílás keresztmetszetének legalább 150 cm2-nek kell lennie, és 50 kW feletti névleges teljesítmény esetén kW-onként ezt 2 cm2-rel növelni kell. A
vezetékeket az áramlási viszonyokat tekintve egyenértékűre kell
méretezni. A szükséges keresztmetszetet legfeljebb 2 nyílásra vagy
vezetékre szabad felosztani.

20

VIESMANN

A

A = 150 cm² + 2

cm²
x (Σ²n – 35 kW)
kW

Σ²n = a névleges teljesítmények összesen kW-ban
Az égést tápláló levegő nyílásait lezárni vagy eltorlaszolni tilos.
Ellenkező eseten külön biztonsági berendezésekkel kell biztosítani,
hogy a tüzelőberendezés csak nyitott levegőnyílással legyen üzemeltethető. A szükséges keresztmetszetet nem szabad lezáróval
vagy ráccsal leszűkíteni. A megfelelő égést tápláló levegőellátás
más módon is igazolható.
A tüzelőberendezések felállítási helyiségei
Gáz halmazállapotú és folyékony tüzelőanyagokkal üzemeltetett és
50 kW-ot meghaladó névleges teljesítményű tüzelőberendezéseket
csak az alábbi feltételeknek megfelelő helyiségekben szabad felállítani.
■ Nem használatosak más célokra, kivéve hőszivattyúk, gázmotorok
és rögzített belsőégésű motorok felállítására és tüzelőanyagok
tárolására
■ Nem rendelkeznek más helyiségbe vezető nyílással, kivéve ajtók
számára kialakított nyílással
■ Az ajtók megfelelően tömítettek, és önműködően záródnak
■ Rendelkeznek szellőztetési lehetőséggel
A tüzelőberendezések égőinek és tüzelőanyag-továbbító berendezéseinek egy fűtőhelyiségen kívül lévő kapcsoló működtetésével (vészkapcsoló) bármikor azonnal kikapcsolhatónak kell lenniük. A vészkapcsoló mellett egy „VÉSZKAPCSOLÓ” feliratú táblát kell elhelyezni.
A fent felsorolt követelményektől eltérően a következő feltételek
valamelyikének teljesülése esetén egyéb helyiségekben is fel szabad állítani a tüzelőberendezéseket:
Kondenzációs falikazán
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Tervezési utasítások (folytatás)
■ Ezeknek a helyiségeknek a használata ezt megköveteli, és a tüzelőberendezések itt is biztonságosan üzemeltethetők.
■ Ezek a helyiségek olyan szabadon álló épületekben találhatók,
amelyek kizárólag tüzelőberendezésként, valamint tüzelőanyagtárolóként használatosak.
A tüzelőberendezések felállítására vonatkozó további követelmények
A helyiségekben felállított gáztüzelő berendezés előtti tüzelőanyagvezetékeket fel kell szerelni egy olyan berendezéssel, amely megfelel a következő feltételeknek:
■ Külső, 100 °C feletti termikus igénybevétel esetén a további tüzelőanyag-adagolást önműködően lezárja.
■ Kialakítása szabályozza, hogy 650 °C alatti hőmérséklet esetén 30
perc alatt 30 l/h (levegő-térfogatáramként mérve) mennyiséget
nem meghaladó tüzelőanyag át- vagy kiáramlása történjen.

PB-gázzal (propán, bután vagy más keverékek) működő tüzelőberendezéseket csak a követező feltételek mellett szabad olyan helyiségekben felállítani, amelyeknek padlója mindenhol több, mint 1 mrel a terep felszíne alatt helyezkedik el:
■ A tüzelőberendezések lángőrrel rendelkeznek.
■ Biztosított, hogy kikapcsolt tüzelőberendezés esetén sem léphet ki
veszélyes mennyiségben PB-gáz a fűtőhelyiségben felállított tüzelőanyag-vezetékekből, vagy pedig biztonságosan elvezethető egy
mechanikus szellőző berendezéssel.
A tüzelőberendezéseket le kell árnyékolni, vagy olyan távolra kell
helyezni éghető szerkezeti anyagoktól és beépített bútoroktól, hogy
azok hőmérséklete ne léphesse túl a 85 ºC-ot, ha a tüzelőberendezés névleges teljesítménnyel üzemel. Ellenkező esetben legalább
40 cm távolságot kell tartani.

Biztonsági berendezés a felállítási helyiségben Vitocrossal 300 kazánhoz
A Viessmann kazánok ellenőrzése és engedélyezése valamennyi
biztonságtechnikai előírás alapján történt, ezért önellenőrzők. Az
előre nem látható, külső hatások ritkán az egészségre káros szénmonoxid (CO) kiszivárgásához vezethetnek. Ennek jelzésére szénmonoxid érzékelő használatát javasoljuk, ezt külön kiegészítő tartozékként lehet rendelni (rend. sz.: 7499 330).

8.2 A rendszer méretezése
Előírásokban megadott teljesítményhatárok
Számos előírásban a megadott elérendő teljesítményadatok a kazán
névleges teljesítményétől függnek. Ennek során a TV/TR 80/60 °C
melletti teljesítmény mérvadó.
Jelen tervezési segédlet teljesítményadatai azonban a kondenzációs
kazánoknál időközben szokásossá vált 50/30 °C (CM2, CM2B, CM3,
CT3U és CR3B típus), valamint a 40/30 °C (CT3B típus) esetén
érvényes adatokra vonatkoznak.

Az egyes teljesítmények a 22. oldalon látható táblázatból olvashatók ki.

Előremenő hőmérsékletek
Az elosztási veszteség alacsony szinten tartása érdekében azt ajánljuk, hogy
■ a hőelosztó rendszert és
■ a melegvíz készítést max. 70 °C-ra (előremenő vízhőmérséklet)
állítsa be.

Kazánköri szabályozóval együtt szállított kazánok esetén a kazánvíz-hőmérséklet felső értéke max. 75 ºC-ra korlátozott. Az előremenő vízhőmérséklet emeléséhez a hőmérséklet-szabályozó termosztát átállítható.

Szivattyú által vezérelt nyomástartó rendszerek
Beépített gáztalanítóval rendelkező, automatikus (főként szivattyú
által vezérelt) nyomástartó rendszerekkel ellátott fűtési rendszerekben mindegyik kazánhoz membrános tágulási tartályt kell kiépíteni.
Ezáltal csökken a nyomásingadozások gyakorisága és nagysága.
Ez jelentős mértékben növeli az üzembiztonságot és a rendszer elemeinek élettartamát. A fentiek figyelmen kívül hagyása a kazán vagy
más berendezésrészek károsodását okozhatja.
Kazánteljesítmény (kW)

Membrános tágulási tartály
Űrtartalom literben
50
80
140
300
800
1600

5826 449 HU

max. 300
max. 500
max. 1000
max. 2000
max. 5000
max. 10000

Csak korrózió szempontjából zárt, szivattyú által vezérelt nyomástartó rendszerek alkalmazandók, amelyek védettek az oxigénnel
dúsított fűtővízzel szemben. Ellenkező esetben az oxigénkorrózió
kárt okozhat a rendszerben. A ciklikus nyomáscsökkentés általi
atmoszférikus gáztalanítással működő, szivattyúval vezérelt nyomástartó rendszerek ugyan a fűtési rendszer utólagos központi légtelenítését eredményezik, viszont a VDI 2035 2. lapja szerinti korrózióvédelemhez szükséges oxigénmentesítést nem biztosítják.
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Tervezési utasítások (folytatás)
Biztonsági hőmérsékletek
A Vitocrossal esetében a biztonsági hőmérséklet-határoló átállítható
100 °C-ra.
Fontos tudnivaló!
A hidraulikus-mechanikus hőmérséklet-határolókat az átállítás után
nem lehet magasabb értékekre visszaállítani.

A kazánköri szabályozó biztonsági hőmérséklet-határoló termosztátja
Szállítási állapot
Átállítható
110 °C
100 °C

A hőszükséglet követelményei
Az MSZ EN 12831 hőszükséglet megállapítására vonatkozó követelményeit az időjárás függvényében történő szabályozás teljesíti. A
felfűtési teljesítmény csökkentése érdekében az éjszakai hőmérséklet-csökkentés alacsony külső hőmérsékletnél csökken. A csökkentési szakaszt követő felfűtési idő lerövidítése érdekében egy időre
megemelkedik az előremenő vízhőmérséklet.

A névleges teljesítmény kiválasztása
A hőszükségletnek megfelelően válasszon kazánt. Az alacsony
hőmérsékletű és kondenzációs kazánok hatásfoka a kazán terhelésének széles tartományában stabil. Ezért alacsony hőmérsékletű
kazánoknál, kondenzációs kazánoknál és többkazános rendszereknél a hőteljesítmény meghaladhatja az épület kiszámított hőszükségletét.
A kondenzációs kazánok teljesítményét alapvetően a visszatérő vízhőmérséklet és az attól függő kondenzációs hőhasznosítás határozza meg. Főleg télen, amikor magas hőteljesítményre van szükség, a magas visszatérő vízhőmérsékletek következtében csökkenhet a kondenzáció mértéke. Ezért javasoljuk, hogy a kiválasztásnál a
TV/TR 80/60 °C-os előremenő-/visszatérő vízhőmérsékletnél mért teljesítményadatokra alapozza a névleges teljesítményt.

Az alábbi táblázat mutatja a különböző előremenő- és visszatérő vízhőmérsékleteknél elért névleges teljesítményeket.

A névleges teljesítmény kiválasztása
Előremenő-/visszatéNévleges teljesítmény kW-ban
rő hőmérséklet (TV/TR)
40/30 °C
50/30 °C
80/60 °C

–
87
80

–
115
105

–
142
130

187
186
170

248
246
225

314
311
285

408
400
370

508
500
460

635
620
575

–
787
720

–
978
895

–
1100
1006

–
1400
1280

8.3 Hidraulikus csatlakozás
A fűtőberendezés csatlakozói
Meglévő rendszerek
Szennyeződések és az iszap eltávolítása érdekében a fűtési rendszert alaposan ki kell öblíteni. Csak azt követően csatlakoztassa a
fűtőkazánt a fűtőrendszerhez.
Ellenkező esetben szennyeződés és iszap rakódik le a kazánban,
ami helyi túlmelegedést, zörejeket és korróziót okozhat. Ily módon
keletkezett károkért nem vállalunk garanciát. Adott esetben építsen
be szennyfogó berendezéseket.
Kazánköri szivattyúk
A szerkezeti elrendezésnek, a nagy víztartalomnak és az alacsony
belső fűtővíz oldali ellenállásnak köszönhetően a kazánokat nem kell
felszerelni kazánköri szivattyúval.

fűtési visszatérő
A fogyasztók és a fűtőkörök visszatérő vizét a visszatérő csőcsonkokon keresztül kell a kondenzációs készülékbe vezetni. A
Vitocrossal 300 két kazánvisszatérő csőcsonkkal rendelkezik.
Amennyiben csak egy fűtőkör áll rendelkezésre, azt a „KR 1” csőcsonkra kell csatlakoztatni.
Ha több fűtőkör van bekötve, akkor a „KR 1” csőcsonkokra a legalacsonyabb hőmérsékletszintű fűtőköröket (pl. padlófűtés) kell csatlakoztatni. A „KR 1” csőcsonkra kell csatlakoztatni a névleges teljesítmény legalább 15%-át. Ez lehetővé teszi az optimális kazán-hatásfok elérését. Amennyiben több, egyforma hőmérsékletszintű fűtőkör
áll rendelkezésre, ezeket a „KR 1” csőcsonkra kell csatlakoztatni.
Fűtőkörök
Műanyagcsöves fűtési rendszereknél javasoljuk a diffúzióálló csövek
alkalmazását, hogy megakadályozható legyen az oxigén bediffundálása a csőfalakon keresztül.
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5826 449 HU

8

A Viessmann kazánok megfelelnek az MSZ EN 303 és DIN 4702
előírásainak és típusengedéllyel rendelkeznek. Az EN 12828 szerinti
zárt fűtési rendszerekben alkalmazhatók. Megengedett előremenő
vízhőmérsékletek (= biztonsági hőmérsékletek): Max. 110 °C. Max.
elérhető előremenő hőmérséklet: kb. 15 K fokkal alacsonyabb, mint
a biztonsági hőmérséklet.

Tervezési utasítások (folytatás)
Oxigéndiffúzióval szemben nem tömör műanyag csöveket (DIN
4726) tartalmazó fűtési rendszerek esetén szét kell választani a
rendszert. Erre a célra külön hőcserélőket szállítunk.

8

Kondenzációs hőhasznosításnak megfelelő bekötés
■ A kondenzációs hőhasznosításhoz szükséges alacsony visszatérő
vízhőmérsékletek miatt lehetőleg csak 3-járatú keverőszervet építsen be a fűtőkörökbe. Ne alkalmazzon 4-járatú keverőszelepeket.
A Vitocrossal kondenzációs kazán, ill. a Vitotrans 300 készülékkel
ellátott kondenzációs egységek magas hatásfokát tovább lehet javítani a következő intézkedésekkel:
■ A fűtőköröket a lehető legalacsonyabb hőmérsékletre méretezze,
legelőnyösebb a 40/30 °C vagy 50/40 °C.
■ Amennyiben több különböző hőmérsékletszintű fűtőkör áll rendelkezésre, a legalacsonyabb hőmérsékletszintű fűtőköröket kell a
Vitocrossal 300 „KR 1” csőcsonkjaihoz csatlakoztatni.

■ A fűtőkörökben a vízáramlást lehetőleg fordulatszám-szabályozású szivattyúkkal csökkentsék, ill. olyan szivattyúkkal, amelyeknek fordulatszám-szabályozása az előremenő és visszatérő vízhőmérséklet függvényében történik.
■ A visszatérő vízhőmérséklet korlátozása a hatásfok növelését
eredményezheti.
■ Ne szereljen be túláram-szelepeket a fűtési előremenő és a fűtési
visszatérő közé.

Fontos tudnivalók a fűtőköri keringető szivattyúkról
> 25 kW feletti névleges teljesítményű fűtési rendszerek fűtőköri
szivattyúinak olyan kivitelűnek kell lenniük, hogy az elektromos teljesítményfelvétel az üzemtől függő szállítószükséglethez automatikusan legalább 3 fokozatban igazodjon, feltéve, hogy ez a kazán biztonságos működését nem veszélyezteti.

Rendszertartozékok
Hidraulikus rendszercsövezés
Max. 622 kW teljesítményű, Vitocrossal 200, CM2B típusú, vagy
1260 kW teljesítményű, Vitocrossal 300, CT3U típusú készüléket tartalmazó kétkazános rendszerek esetén, lásd a. oldalon
Divicon fűtőköri osztó
Előregyártott fűtőköri osztó, max. 4 fűtőkör számára (egykazános
rendszerekben) a 87–314 kW teljesítményű Vitocrossal 300 kazánhoz vagy 87–311 kW teljesítményű Vitocrossal 200 kazánhoz történő csatlakoztatáshoz. A Divicon csőcsatlakozásait a helyszínen
kell létrehozni.

Lásd a 12. oldaltól.
Előregyártott közös égéstermék-elvezető kaszkád
Max. 622 kW teljesítményű, Vitocrossal 200, CM2B típusú készüléket tartalmazó kétkazános rendszerek esetén vagy max. 1260 kW
teljesítményű, CT3U típusú Vitocrossal 300 kazánnal felszerelt rendszerek esetén lásd a 46. oldalt.

Alkalmazási példák
Lásd a tervezési segédletben a kapcsolási vázlatokat.

8.4 Biztonságtechnikai felszerelés

5826 449 HU

Az MSZ EN 12828 szabvány olyan melegvizes fűtőberendezések
tervezésére érvényes, amelyeknek a megengedett biztonsági
hőmérséklete max. 110 °C. A szabvány hőtermelőkkel és hőfejlesztő
berendezésekkel szemben támasztott biztonságtechnikai követelményeket tartalmaz.
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Tervezési utasítások (folytatás)
Biztonságtechnikai felszerelés az MSZ EN 12828 szerint

8
FK
HV
HKP
AV1

FK
EST

SIV

SDB1 SDB1 SDB2 MA
TH TR STB STB
AV2

Szükséges biztonsági berendezések
ADG zárt tágulási tartály
AV 1
elzárószelep
AV 2
elzárószelep (nem szándékos elzárás ellen biztosítva, pl. takarósapkás szelep)
E
Ürítő csőcsonk
EST
Csillapító edény
MA
Nyomásmérő
SDB 1 felső biztonsági nyomáskorlátozó
AV1 SDB 2 alsó biztonsági nyomáskorlátozó
SIV
biztonsági szelep
STB
Biztonsági hőmérséklet-határoló termosztát
TH
Hőmérő
HR TR
Hőmérséklet-szabályozó termosztát
További jelmagyarázat
FK
Fűtőkör
HKP
Fűtőköri keringető szivattyú
HR
Visszatérő fűtővíz
HV
Előremenő fűtővíz

ADG

AV2

AV1

E

Általános tudnivalók
Fontos tudnivaló!
A hőteljesítmény megadott határértékei 80/60 °C-os rendszerhőmérsékletre vonatkoznak.
Vízhiánybiztosító
Az MSZ EN 12828 szabvány szerint a kazánokat fel kell szerelni vízhiánybiztosítóval (vízszinthatárolóval, minimális nyomáskorlátozó
készülékkel vagy átfolyás-szabályozóval).
■ Minimális nyomást biztosító készülék CM3 és CT3B esetén
314 kW-ig
■ Minimális nyomáskorlátozó készülék CM2, CT3U, CR3B és CT3B
esetén 400 kW-tól
■ Vízszinthatároló bizonyos felállítási feltételek esetén, pl. tetőtéri
hőközpontokban, illetve statikus vízoszlop hiányában, minimális
nyomáskorlátozó készülék/minimális nyomást biztosító készülék
helyett egy vízszinthatároló beszerelése ajánlott.
Maximális nyomáskorlátozó készülék
A berendezés mindegyik kazánjához szükséges, ha a kazán névleges teljesítménye > 300 kW.
Minimális nyomáskorlátozó készülék
A biztonságos üzemeléshez feltétlenül szükség van 0,5 bar
(0,05 MPa) minimális üzemi nyomásra. Ez a minimális üzemi nyomás minimális nyomást biztosító készülék vagy minimális nyomáskorlátozó készülék alkalmazásával biztosítható.

Biztonsági szelep
A kazánok a melegvizes fűtőrendszerekre vonatkozó EN 12828
szabványnak megfelelően max. 110 °C-os biztonsági hőmérséklettel
üzemeltethetők, és típusengedélyüknek megfelelően típusvizsgált
biztonsági szeleppel kell ellátni őket. Ezt a TRD 721 szerint az alábbi
jelöléssel kell ellátni:
■ „H” 3,0 bar (0,3 MPa) max. üzemi túlnyomásig és max. 2 700 kW
hőteljesítményig
■ „D/G/H”-val minden más üzemeltetési feltétel esetén.
A kazán és a biztonsági szelep közötti összekötő vezeték nem lehet
lezárható. Az összekötő vezetékben nem lehetnek benne szivattyúk,
szerelvények vagy szűkítők.
Expanziós edény
300 kW feletti teljesítményű kazánok esetén a biztonsági szelep közvetlen közelében egy lefúvató- és lefolyóvezetékkel rendelkező
expanziós edényt kell felszerelni. A lefúvató vezetéknek a szabadba
kell vezetnie. A kilépő gőznek senkit sem szabad veszélyeztetnie.
A biztonsági szelep lefúvató vezetékét úgy kell kivezetni, hogy ne
történhessen nyomásnövekedés. A lefolyóvezeték betorkollását úgy
kell elhelyezni, hogy a biztonsági szelepből kilépő víz veszélytelenül
és megfigyelhetően távozzon.
Expanziós edényre nincs szükség, ha minden hőtermelő fel van szerelve egy további biztonsági hőmérséklet-határoló termosztáttal és
egy további nyomáskorlátozóval.

Táblázat a Vitocrossal biztonságtechnikai tartozékainak kiválasztásához
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(x = szükséges, – = nem szükséges)

5826 449 HU

A táblázatból leolvasható, hogy az adott kazánhoz az MSZ EN12828
szerint melyik biztonságtechnikai tartozék szükséges.

Kondenzációs falikazán

Tervezési utasítások (folytatás)
Névleges kazánteljesítmény
Biztonsági hőmérséklet
(biztonsági hőmérséklet-határoló termosztát beállítása*1, a biztonsági hőmérséklet-határoló termosztát
a kazánköri szabályozó szállítási terjedelmében)
Hőmérséklet-szabályozó termosztát
A kazánköri szabályozó szállítási terjedelmében
Kazánvízhőmérséklet-mérő
A kazánköri szabályozó szállítási terjedelmében
Nyomásmérő
Nyomásmérő (külön kiegészítő tartozékként)
vagy
A kiegészítő tartozékkal együtt szállított szerelvényblokk, ill. a kiselosztó alkotórészeként (csak 142 kWig)
biztonsági szelep
Egy 3 bar-os (0,3 MPa) biztonsági szelep a kiselosztó alkotórésze (csak 142 kW-ig alkalmazható)
Vízhiány-biztosító:
Minimális nyomáskorlátozó készülék
vagy
Minimális nyomást korlátozó készülék
vagy
Becsavarozható vízhiánybiztosító
Maximális nyomáskorlátozó készülék
Szerelvénytartó kiegészítő tartozékokkal
(nyomásmérővel, biztosított elzárószeleppel, ürítővel és a biztonsági nyomáskorlátozóhoz való két kiegészítő csatlakozóval)
Expanziós edényLásd a Vitoset árjegyzékét
Biztonsági hőmérséklet-határoló termosztát*4
(kiegészítőleg)
Biztonsági nyomáskorlátozó*4
(kiegészítőleg) (maximális nyomáskorlátozó készülék)

≤ 300 kW
110 °C

> 300 kW
110 °C

8
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

–

x

x*2

x*3

–
–

x
x

–

x

8.5 Tüzelőanyagok
A Vitocrossal kazánok a „Próbagázok, próbanyomások” című
EN 437 szabvány előírása szerinti, ill. a helyi rendeleteknek megfelelő földgáz, városi gáz és PB-gáz elégetésére alkalmasak.
Viessmann Matrix égő tüzelőanyag-alkalmassága
Vitocrossal 200/300
Típus
Névleges teljesítmény
kW
Tüzelőanyag
– H földgáz (H)
– S földgáz
– PB-gáz

CM2B
87 – 311

CM2
400 – 620

x
x
―

CM3
87 – 142

x
x
x

CT3U
400 – 630

x
x
―

CT3B
187 – 314

x
x
―

x
x
―

8.6 égő
Megfelelő égők
Blokk gázégő
Az égőnek rendelkeznie kell az MSZ EN 676 szerinti vizsgálattal és
a 2009/142/EK irányelv szerinti CE-jelöléssel.
Égőkivitelek
Vitocrossal 200/300
Névleges teljesítmény
Viessmann égő
– MatriX sugárzó égő
– Hengeres MatriX égő
Más típusú égő (lásd az árlistát)

Típus
kW

CM2B
87 – 311
x
―

CM2
400 – 620
―
x

CM3
87 – 142
x
―

CT3U
400 – 630
―
x

CT3B
187 – 635
x – 314 kW
―

CR3B
187 – 1400
―
―

A Vitotronic biztonsági hőmérséklet-határolója (STB) szállítási állapotban 110 °C-ra van beállítva, és adott esetben át kell állítani.
CM2B típusú Vitocrossal 200 fűtőkazánhoz
*3 Választható, a biztonsági hőmérséklet-határoló beépítését segítő MSZ EN 12878 szerinti tartozék.
*4 Az EN 12828 szerint expanziós edényre nincs szükség, ha minden hőtermelő fel van szerelve egy további biztonsági hőmérséklet-határolóval és egy további nyomáskorlátozóval. (Az alkatrészek „az expanziós edény helyettesítő készleteként” a kiegészítő tartozékok között
találhatók).

5826 449 HU

*1
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Tervezési utasítások (folytatás)
CM2B
87 – 311
―
―
x
70
0,7

CM2
400 – 620
―
―
x
70
0,7

Más típusú égő
A Riello és a Weishaupt cégek blokk gázégői kaphatók, lásd az árlistát. Ezek kiszállításáról az égők gyártói gondoskodnak. További
megfelelő égők külön kérésre.

CM3
87 – 142
―
―
―
70
0,7

CT3U
400 – 630
―
―
x
70
0,7

CT3B
187 – 635
x
x
―
70
0,7

CR3B
187 – 1400
x
x
―
―
―

Égőkivitelek
Többfokozatú vagy fokozatmentes (folyamatos szabályozású) égők
alkalmazhatók.

Alkalmazási terület
A fűtőkazánok üzemeltetésekor az égéstérben túlnyomás jön létre.
Olyan égőt kell alkalmazni, amely alkalmas a mindenkori fűtőgáz
oldali ellenállásra és az égéstermékcső szükséges szállítónyomására (lásd az érintett fűtőkazán adatlapját). Az égőfej anyagának
alkalmasnak kell lennie legalább 500 °C-ig terjedő üzemi hőmérsékletekhez.

Az égő beépítése
A kazánajtó a Viessmann égőkkel felszerelt fűtőkazánok esetében a
szállítási terjedelem részét képezi.
Más típusú égők alkalmazása esetén:
■ A CT3B típusú Vitocrossal 300 kazánok esetében az égőrögzítő
furatok lyukköre és az égőcső átvezetőnyílása megfelel számos
ismert égő méretének. Amennyiben a méretek eltérnek, az égőlapon az égőrögzítő furatokat ki kell fúrni, az égőcső átvezetőnyílását lángvágóval ki kell vágni, és az égőlapot fel kell csavarozni a
kazánajtóra.
■ A CR3B típusú Vitocrossal 300 kazán esetében az égőnyílás
megfelel az EN 303-1 szabványnak. Az égő felszereléséhez a
szállítási terjedelemben lévő égőlapot kell alkalmazni.

Külön kívánságra (felár ellenében) gyárilag is előkészíthetők az égőlapok. Ehhez kérjük, rendelésnél adja meg az égő gyártmányát és
típusát.
Ha a Riello vagy a Weishaupt cégtől más típusú égőt vásárol, egy
fúrt égőlapot kap.
Ha az égőcsőnyílásnál nagyobb égőcső-átmérőjű égőt kíván beépíteni, kérjük, jelezze azt cégünknek. A további adatokat lásd az adatlapon.

8.7 Égéstermék-elvezetés
Égéstermék-elvezető rendszer
Az égéstermék-elvezető rendszerekkel szemben támasztott követelményeket a GMBSZ tartalmazza.
Ebben a következő követelmények találhatók:
■ Az égéstermék-elvezető rendszerek belső keresztmetszete és
magassága, és amennyiben szükséges, hőátbocsátási ellenállásuk és belső felületük is úgy legyen méretezve, hogy
– az égéstermékek mindenféle rendeltetésszerű üzemállapot esetén elvezethetőek legyenek a szabadba
– és a helyiségekben ne keletkezhessen veszélyes túlnyomás.
■ A folyékony vagy gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal működő
tüzelőberendezések égéstermékeit a kéményeken vagy az égéstermék-elvezetéseken keresztül lehet elvezetni.
■ Az épületek falán vezetett égéstermék-elvezetések és az ablakok
között legalább 20 cm távolságnak kell lennie.
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■ A kémények és égéstermékcsövek betorkollásainak a következő
feltételeket kell teljesíteniük:
– Legalább 40 cm-rel túl kell nyúlniuk a tetőgerinc fölé, vagy legalább 1 m-rel a tető szintje felett kell lenniük.
– Amennyiben az épített kémény a külső falsíktól 1,5 m-en belül
található, a kéménykitorkollásnak legalább 1 m-rel a tetőtéri
ablakok vagy ráépítések felső szintje felett kell lennie.
– Éghető anyagból készült, különleges védelemmel nem rendelkező építőelemek felett, kivéve a tetőfedő anyagot, legalább 1 m
távolságnak vagy oldalsó irányban legalább 1,5 m távolságnak
kell lennie.
– Ezen kívül még további előírások betartása is szükséges lehet,
amennyiben veszélyhelyzetek kialakulásától vagy túlzott terheléstől kell tartani.
■ 1 MW vagy annál nagyobb tüzelési hőteljesítményű tüzelőberendezések esetén az égéstermék-kivezető nyílás magasságának
legalább 3 méterrel a tetőgerinc legfelső pereme fölött és legalább
10 méterrel a padló fölött kell lennie.
■ 20 foknál kisebb tetőhajlásszög esetén a kivezető nyílás magasságát egy fiktív tetőgerincre kell vonatkoztatni, amely magasságának
megállapításához a 20 fokot kell alapul venni.
Javasoljuk, hogy kérjen tanácsot a területileg illetékes kéményseprőtől.

Kondenzációs falikazán
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Vitocrossal 200/300
Típus
Névleges teljesítmény
kW
– Riello gyártmány
– Weishaupt gyártmány
helyiség levegőjétől független üzemmód
Szállítónyomás Viessmann égővel
Pa
helyiség levegőjétől független üzemmód mbar
esetén a szállítónyomás a levegőbevezető csőben található ellenállásoktól
függ.

m
,0

≥1

8

≥1

,0

m

m
,0

a ≥ 1,0 m

≥1

≥ 0,4 m

Tervezési utasítások (folytatás)

x < 1,5 m
ha
x < 1,5 m
akkor a ≥ 1,0 m

Égéstermék-elvezető rendszerek kondenzációs kazánok számára
A Vitocrossal kazánban az égéstermékek a mindenkori kazán viszszatérő vízhőmérsékletének megfelelően a kondenzációs tartományig lehűlnek, és ezt 100%-os relatív nedvességtartalommal
hagyják el. Az égéstermék-hőmérséklet a berendezési feltételektől
függően max 110 ºC lehet. Az alacsony égéstermék-hőmérséklet és
az ebből eredő csekély felhajtóerő, valamint az égéstermék-elvezető
rendszerben az égéstermékek további kondenzációja miatt az égéstermék-elvezetést a gyártó cégnek kell méreteznie, és megfelelő
anyagból kiviteleznie.
A kondenzációs tüzelőberendezések égéstermék-elvezető rendszereire ezen kívül a kivitelt és a felállítást illetően különleges követelmények érvényesek.
Ha a Vitocrossal kazánt tetőtérben állítják fel (B33 mód a CEN/TR
1749 szerint), az égéstermék-elvezetést függőleges tetőátvezetéssel
lehet megoldani (lásd a nemesacél égéstermék-elvezető rendszereket a Vitoset árjegyzékben).
A kondenzációs kazánokat bevizsgált és engedélyeztetett égéstermék-elvezetésekhez kell csatlakoztatni. Az égéstermék-elvezetéseknek építőjogi jóváhagyással kell rendelkezniük.

Égéstermék hőmérséklet-érzékelő
Az „égéstermék-elvezető rendszerek engedélyezésének irányelve”
3.12. pontja alapján kondenzációs kazánok égéstermék-elvezetéseire vagy -elvezetéseibe csak olyan alkatrészek építhetők be, amelyek építőjogilag ellenőrzött alkatrészei az égéstermék-elvezetésnek.
Az égéstermék hőmérséklet-érzékelők beépítésére szolgáló nyílásokat a gyártónak kell beterveznie, és ezeket az égéstermék-elvezetéssel együtt kell bevizsgálni. Utólagos fúrás vagy idegen alkatrészek beépítése nem megengedett.
Vitocrossal kondenzációs kazánokat nedvességre nem érzékeny
kéményekre is lehet csatlakoztatni. Az MSZ EN 13384 szerinti számításon alapuló bizonylatot a kéménygyártó cég állítja ki a kazán
égéstermék értékeinek figyelembe vételével (lásd a műszaki adatokat a mindenkori adatlapon).
Az égéstermék-elvezetéseket már meglévő vagy újonnan kialakítandó kéményben kell átvezetni a tetőn (kéményfalazat belső csövek
nélkül). A kémény méretét és kivitelét illetően javasoljuk, hogy már a
tervezési szakasz során lépjen kapcsolatba az égéstermék-elvezetések gyártójával, ill. szállítójával.

Az égéstermék-elvezető rendszer beépítési lehetőségei Vitocrossal esetében
helyiség levegőjétől függő üzemmód
Kürtőn történő átvezetés (B23 típus a CEN/TR 1749 szerint)
Az 1 kazán a fűtőhelyiségből kapja az égést tápláló levegőt, az
égésterméket pedig az égéstermék-elvezetésen keresztül, a tetőn át
vezeti el (egyenáram).
A részletes leírást lásd a 32. oldaltól.

A
B
3

A

1

B

5826 449 HU

C

2

Csatlakoztatás nedvességre nem érzékeny kéményhez (gravitációs kémény, B23 típus, a CEN/TR 1749 szerint)
A 2 kazán a fűtőhelyiségből kapja az égést tápláló levegőt, az
égésterméket pedig a nedvességre nem érzékeny kéményen
keresztül, a tetőn át vezeti el.
Függőleges átvezetés, ha nincs kürtő (B23 típus, CEN/TR 1749
szerint)
A 3 kazán a fűtőhelyiségből (tetőtérből) kapja az égést tápláló
levegőt, az égésterméket pedig az égéstermék-elvezetésen keresztül, a tetőn át vezeti el.
A részletes leírást lásd a 35. oldalon.

A Égéstermék
B hátsó szellőztető
C bevezetett levegő
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Tervezési utasítások (folytatás)
helyiség levegőjétől független üzemmód
Kürtőn történő átvezetés (B33 típus, CEN/TR 1749 szerint)
A kazán a kürtőben (kéményben) lévő gyűrű alakú nyíláson át kapja
az égést tápláló levegőt a szabadból a tetőn keresztül, az égésterméket pedig a tetőn át az égéstermék csövön keresztül vezeti ki a
szabadba.
A részletes leírást lásd a 37. oldalon.

A

8

B
A

B

A Égéstermék
B bevezetett levegő
Csatlakoztatás LAS-kéményhez (C43 típus, CEN/TR 1749 szerint)
A kazán a LAS-kéményben lévő gyűrű alakú nyíláson át kapja az
égést tápláló levegőt a szabadból a tetőn keresztül, az égésterméket
pedig a tetőn át a nedvességre nem érzékeny belső csövön keresztül vezeti ki a szabadba.

A
B
A

B

A Égéstermék
B bevezetett levegő

A

A
B

2

A

C

C

Külön levegő-bevezetés és égéstermék-elvezetés (C53 típus,
CEN/TR 1749 szerint)
1 A kazán egy külön levegőbevezető csövön át, a külső falon
keresztül kapja az égést tápláló levegőt a szabadból, az égésterméket pedig az égéstermékcsövön keresztül vezeti ki a szabadba a tetőn át.
A részletes leírást lásd a 36. oldalon.
2 A kazán egy külön levegőbevezető csövön át, a tetőn keresztül
kapja az égést tápláló levegőt a szabadból, az égésterméket
pedig az égéstermékcsövön keresztül vezeti ki a szabadba a
tetőn át (csak abban az esetben, ha a kazán a tetőtérben van
felállítva).
A részletes leírást lásd a 38. oldalon.

1

B

28

VIESMANN

5826 449 HU

A Égéstermék
B hátsó szellőztető
C bevezetett levegő
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Tervezési utasítások (folytatás)
A

Külön levegő-bevezetés és égéstermék-elvezetés (C83 típus,
CEN/TR 1749 szerint)
A kazán egy külön levegőbevezető csövön át, a külső falon keresztül
kapja az égést tápláló levegőt a szabadból, az égésterméket pedig
nedvességre nem érzékeny kéményen keresztül vezeti ki a szabadba a tetőn át.

B

A Égéstermék
B bevezetett levegő

8.8 Égéstermék-elvezető rendszer 87–635 kW teljesítményű Vitocrossal kazánhoz
Az alacsony égéstermék-hőmérséklet és az abból eredő csekély felhajtó erő, valamint az égéstermék-elvezető rendszerben lévő égéstermékek további kondenzációja miatt a 87–635 kW teljesítményű
Vitocrossal kazánhoz kiegészítő tartozékként egy gáztömör, korrózióálló égéstermék-elvezető rendszert kínálunk.
Az égéstermékeknek az égéstermék-elvezető rendszerből való elvezetése túlnyomással történik. Az égéstermék-elvezető rendszer a
Vitocrossal kazánnak megfelelően van méretezve, alkalmas anyagokból kivitelezve, ellenőrizve és CE minőségtanúsítvánnyal ellátva.
Tanúsítványszám: 0036 CPD 9184 001
Skoberne GmbH
Ostendstr. 1
D-64319 Pfungstadt
Az EN 14471 CE-minőségtanúsítványnak megfelelően a műanyag
(PPS) égéstermék-elvezetés max. 120 °C (B típus) égéstermékhőmérsékletig alkalmazható.

Fontos tudnivaló!
A Vitocrossal esetén nincs szükség külön égéstermék-hőmérséklet
ellenőrző berendezésre, mivel az égéstermék semmilyen üzemállapotban és üzemzavar esetén sem lépi túl a megengedett 120 °C-os
maximális hőmérsékletet (égéstermékcső, B típuscsoport).
A kéménykürtő méretétől függően 2–5 méterenként és minden idomdarabon (pl. ellenőrző idom vagy ív) távtartót kell szerelni az égéstermékcsőre.

5826 449 HU

A műanyag égéstermék-elvezetések a B típuscsoporthoz tartoznak
(max. megengedett égéstermék-hőmérséklet 120 °C). Az égéstermékcsöveket épületen belül csak hosszanti irányban szellőztetett
kürtőkben vagy csatornákban lehet vezetni, amelyek megfelelnek a
DIN V 18160-1 (2001. decemberi kiadás) 4.4–4.9. bekezdésének, ill.
a 90 perces tűzállósági időtartamnak (F90/L90), és a megadott minimális kürtőbelmérettel rendelkeznek.

Ellenőrzés, tisztítás és nyomásellenőrzés céljából be kell építeni legalább egy ellenőrző nyílást az égéstermék-elvezető rendszerbe.
Amennyiben az égéstermék-elvezetés a tető felől nem érhető el, a
padláson be kell szerelni egy további ellenőrző idomot.
A kondenzvíznek az égéstermék-elvezetésből a kazánba való lefolyását legalább 3°-os lejtési szög által kell biztosítani. Ezenkívül az
összekötő vezeték megtámasztására/felfüggesztésére kb. 1 menként rögzítőbilincsek használatát javasoljuk.
Az égéstermék-elvezető rendszert ki kell vezetni a tető fölé.
Amennyiben az égéstermék-elvezetést már meglévő kéménybe szerelik be, az esetleg meglévő csatlakozó nyílásokat az építőanyagnak
megfelelően és tömören le kell zárni, a kémény belsejét pedig ki kell
tisztítani.
Ez nem vonatkozik a szükséges tisztító- és vizsgáló nyílásokra,
amelyek rendelkeznek ellenőrzőjellel ellátott kéménytisztító zárakkal.
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Tervezési utasítások (folytatás)
CE-tanúsítvány a Vitocrossal PPs-égéstermék-elvezető rendszerei számára
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Tervezési utasítások (folytatás)
A helyiség levegőjétől függő üzem Vitocrossal 200 és Vitocrossal 300 kazánnal
Az égéstermékcső rendszermérete Ø 125, 150 200 és 250.
A Vitocrossal kazánhoz való csatlakoztatáshoz meg kell rendelni a
kazán-csatlakozódarabot is.

Hosszanti irányban levegőztetett kürtőkön vagy csatornákon
történő átvezetéshez, amelyek megfelelnek a lakóépületi kéményekkel szemben támasztott követelményeknek (DIN V 18160-1)
vagy a 90 perces (F90/L90) tűzállósági időtartam követelményeinek.

125, 150, 200 és 250 mm átmérőjű rendszermérethez

1

B

2

A

3

3
4
5

4

4
3

5

4

6

5 8 7

7

D

3
B

3
8

4
1
6

Kazán-csatlakozódarab
(a termékkel együtt kell megrendelni)
Bővítő idom
150, 200 és 250 mm átmérőjű rendszermérethez szükséges
Kürtőaljzat
a következő összetevőkkel:
– támasztóív
– támsín
– kürtőfedél
– távtartó (5 darab)
Távtartó (3 darab)
Cső
– 2 m hosszú (2 darab = 4 m hosszú)
– 2 m hosszú (1 darab)
– 1 m hosszú (1 darab)
– 0,5 m hosszú (1 darab)
Egyenes ellenőrző idom
(1 darab)
Égéstermék csőív
87° (1 darab)
45° (2 darab)
Szellőzőblende
(1 darab)
Égéstermék csőív
(húzott kürtőkben való alkalmazáshoz)
30° (2 darab)
15° (2 darab)
Ellenőrző könyök
87° (1 darab)
Szűkítő idom
(a rendszerméretnek megfelelően)

C

2

A
B
C
D

hátsó szellőztető
Égéstermék
ellenőrző nyílás
bevezetett levegő/befúvó nyílás

A hátsó szellőztetőtől mért legkisebb távolság a kürtő belső
keresztmetszete és a karmantyúméret között:

a

20

b
c
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Rendszerméret
a

Külső méret
(Ø mm)
b

100
125
150
200
250

128
145
184
227
273

a

20

30

b
d

30

Kürtő legkisebb belmérete D
(mm)
c
d
Szögletes
Kör keresztmetmm
szetű
Ø mm
170 x 170
190
185 x 185
205
224 x 224
244
267 x 267
287
313 x 313
333
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A helyiség levegőjétől függő üzemeltetéshez Vitocrossal 200 és
300 kazánnal a gázüzemű kondenzációs kazán és a kürtő között,
valamint a kürtőátvezetéshez szükség van egy égéstermék csőre
(B23 típus, CEN/TR 1749 2.3.2 pontja szerint).

Tervezési utasítások (folytatás)
A PPs-égéstermék rendszer max. hosszának és átmérőjének megállapítása MatriX sugárzó égő használatakor
87–311 kW teljesítményű Vitocrossal 200 és 87–314 kW teljesítményű Vitocrossal 300 helyiség levegőjétől függő üzemhez
Névleges teljesítmény-tar- Rendszerméret
Az égéstermék-eltomány
vezetés max. magassága*5
DN 100
16 m
80 – 87 kW
DN 125
30 m
DN 125
20 m
105 – 115 kW
DN 150
30 m
DN 125
10 m
130 – 142 kW
DN 150
30 m
170–187 kW (186 kW)
DN 150
30 m
DN 150
10 m
225–248 kW (246 kW)
DN 200
30 m
285–314 kW (311 kW)
DN 200
30 m
Az adatok a következő feltételek mellett érvényesek:
■ Az összekötő darab hosszúsága 2 m
■ 3 darab 87°-os ív (beleértve a támasztóívet is)
■ Az összekötő darab átmérője megegyezik az égéstermékcső rendszerméretével

400–630 kW teljesítményű Vitocrossal 200 és 300 kazán, valamint 408–635 kW teljesítményű Vitocrossal 300 kazán a helyiség levegőjétől függő üzemhez
Névleges teljesítmény-tar- Rendszerméret
Az égéstermék-eltomány
vezetés max. magassága*5
370 – 408 kW (400 kW)
DN 200
16 m
370 – 408 kW (400 kW)
DN 250
30 m
460 – 508 kW (500 kW)
DN 250
30 m
575 – 635 kW (630 kW)
DN 250
30 m
Az adatok a következő feltételek mellett érvényesek:
■ Az összekötő darab hosszúsága 2 m
■ 3 darab 87°-os ív (beleértve a támasztóívet is)
■ Az összekötő darab átmérője megegyezik az égéstermékcső rendszerméretével
Fontos tudnivaló!
Hengeres MatriX égővel ellátott Vitocrossal 200 esetén az égéstermékcsőcsonknál 70 Pa szállítónyomás áll rendelkezésre.

Fontos tudnivaló!
Sugárzó MatriX égővel ellátott Vitocrossal 200 és 300 esetén az
égéstermékcsőcsonknál 70 Pa szállítónyomás áll rendelkezésre.

Az égéstermék-elvezető rendszer max. csőhosszának, csőátmérőjének és teljes szállítónyomásának
megállapítása idegen égők használatakor
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Az égéstermék-elvezetés max. hossza m-ben

Vitocrossal 300, 187–635 kW
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260
Az égőkiválasztás szükséges teljes szállítónyomása Pa-ban
(fűtőkazán és égéstermékcső)

280

Rendszerméret DN 150
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1 A kazánon lévő égéstermékcsőcsonk magasságától az égéstermék-elvezető rendszer felső pereméig mérve.

*5

A kazánon lévő égéstermékcsőcsonk magasságától az égéstermék-elvezető rendszer felső pereméig mérve
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Az égéstermék-elvezetés max. hossza m-ben

Tervezési utasítások (folytatás)
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Az égőkiválasztás szükséges teljes szállítónyomása Pa-ban
(fűtőkazán és égéstermékcső)

300

Rendszerméret DN 200
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20

508 kW

25

DN 250

30
408 kW DN 20
0

1

Az égéstermék-elvezetés max. hossza m-ben

1 A kazánon lévő égéstermékcsőcsonk magasságától az égéstermék-elvezető rendszer felső pereméig mérve.
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220 240
260 280 300 320
Az égőkiválasztás szükséges teljes szállítónyomása Pa-ban
(fűtőkazán és égéstermékcső)

340

314 kW teljesítményű Vitocrossal 300 esetén az égéstermékcső
magassága 16 m. A következő grafikon bemutatja, hogyan lehet a
fenti grafikonról leolvasni a szükséges teljes szállítónyomást (kazán
és égéstermék-rendszer).

20
16

314
DN kW
200

1 A kazánon lévő égéstermékcsőcsonk magasságától az égéstermék-elvezető rendszer felső pereméig mérve.
Példa:
Az adatok a következő feltételek mellett érvényesek:
■ Az összekötő darab hosszúsága 2 m
■ 3 darab 87°-os ív (beleértve a támasztóívet is)
■ Az összekötő darab átmérője DN 200

Az égéstermékcső max. hossza m-ben

Rendszerméret DN 250
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Az égő szükséges teljes
szállítónyomása Pa-ban

Kondenzációs falikazán

Tervezési utasítások (folytatás)
■ 16 m magas égéstermékcső esetén a teljesítmény/átmérő-jelleggörbe metszéspontjából adódóan a szükséges szállítónyomás az
égéstermékcsőcsonknál 30 Pa.
■ Ha merőlegest bocsátunk az alatta lévő tengelyre, a kapott eredmény: az égő szükséges teljes szállítónyomása 190 Pa.
Függőleges tetőátvezetésekhez a Vitocrossal 200 és 300 padláson történő felállítása esetén
Tetőátvezetést csak ott ajánlott alkalmazni, ahol a felállítási helyiség
födéme egyidejűleg a tetőt képezi. Gyúlékony részektől számított
előírt legkisebb távolságot a tetőátvezetésnél nem kell betartani.
A hátsó szellőztetőnek köszönhetően a tetőátvezetésnél a felületen
sehol sem ér el 85 °C-nál magasabb hőmérséklet.
A CEN/TR 1749 szerint az égéstermék cső (összekötő darab) és az
éghető részek között min. 100 mm távolságot kell tartani.
Max. nyújtott csőhossz 6 m, az alábbi max. ívszám esetén
■ 87° 2 darab
■ 45° 2 darab
Az ívek ettől eltérő száma esetén le kell vonni, ill. hozzá kell adni a
max. nyújtott csőhosszhoz 87°-os ívenként 1 m-t vagy 45°-os ívenként 0,75 m-t.

8
A felállítási helyiségben az égéstermék-elvezetésbe be kell építeni
egy ellenőrző nyílást az ellenőrzéshez és a tisztításhoz.
Lapostetőn történő függőleges átvezetés
A lapostető-gallért a lapostetőkre vonatkozó irányelveknek megfelelően kösse be a tetőhéjazatba (lásd az 44. oldalon). A tetőátvezetőket felülről vezesse át, és helyezze a lapostetőgallérra.
Fontos tudnivaló!
Az égéstermék elvezető rendszert teher- és nyomatékmentesen kell
felszerelni. 5 méternél nagyobb égéstermék-elvezetési hossz esetén
gondoskodjon helyszínen szerelendő alátámasztásról.

1

A
2

3

7

6
5
5m

4

3

5

4
B
3
2
1

A Égéstermék
B bevezetett levegő/befúvó nyílás

6
7

kazán-csatlakozódarab
(a termékkel együtt kell megrendelni)
Égéstermék csőív
87° (1 darab)
45° (2 darab)
Cső
– 2 m hosszú (2 darab = 4 m hosszú)
– 2 m hosszú (1 darab)
– 1 m hosszú (1 darab)
– 0,5 m hosszú (1 darab)
Egyenes ellenőrző idom
(1 darab)
tetőátvezetés
(100-as rendszerméret) rögzítőbilinccsel
Hossz: 1,2 m
(a tető alatt 0,2 m és a tető fölött 1 m)
Szín: fekete vagy cseréppiros
Univerzális takaróléc
Univerzális hullámcserép
(Fekete vagy cseréppiros színű)
vagy
lapostetőgallér
szűkítő idom
DN 125/100
(87–115 kW teljesítményű Vitocrossal 300 esetén meg kell
rendelni a készülékkel együtt, és a koaxiális tetőátvezetés közvetlen közelében kell felszerelni)
tető feletti hosszabbító
0,5 m vagy 1 m hosszú (külön kérésre szállíthatók)

A helyiség levegőjétől független üzem Vitocrossal 200 kazánnal
A külön levegő-bevezetéshez az égéstermék-elvezetésnek megfelelő rendszerméretű alkatrészeket használjon.
A Vitocrossal kazánhoz való csatlakoztatáshoz meg kell rendelni a
kazán-csatlakozódarabot is.

Hosszanti irányban levegőztetett kürtőkön vagy csatornákon
történő átvezetéshez, amelyek megfelelnek a lakóépületi kémé-

nyekkel szemben támasztott követelményeknek (DIN V 18160-1)
vagy a 90 perces tűzállósági időtartam (L90) követelményeinek.

5826 449 HU

Vitocrossal 200 esetében a helyiség levegőjétől független üzemeltetés esetén a gázüzemű kondenzációs kazán és a kürtő között,
valamint a kürtőátvezetéshez szükség van egy égéstermékcsőre
(C53 típus, CEN/TR 1749 szerint).
Az égéstermékcső rendszermérete 7 125, 150, 200 mm és
250 mm.
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Tervezési utasítások (folytatás)
125, 150, 200 és 250 mm átmérőjű rendszermérethez

B

8
A
2

1

E

2

2

3
3

4

3

3
2

2
4

3

5

4 76
A

8
9

5

3

3
6

B
2
2

E
3

3

8

3
5

7

9

C

kazán-csatlakozódarab
(a termékkel együtt kell megrendelni)
szűkítő idom
Bővítő idom
Kürtőaljzat
a következő összetevőkkel:
– Támasztóív
– Támsín
– Kürtőfedél
– Távtartó (5 darab)
Távtartó (3 darab)
Cső
– 2 m hosszú (2 darab = 4 m hosszú)
– 2 m hosszú (1 darab)
– 1 m hosszú (1 darab)
– 0,5 m hosszú (1 darab)
Ellenőrző idom
Egyenes (1 darab)
Égéstermék csőív
87° (1 darab)
45° (2 darab)
Szellőzőblende
(1 darab)
Égéstermék csőív
(húzott kürtőkben való alkalmazáshoz)
30° (2 darab)
15° (2 darab)
Ellenőrző könyök
87° (1 darab)
Szellőzőblende
(levegő-bevezetéshez)
Szélvédőrács
(levegő-bevezetéshez)

2
1 35 3

hátsó szellőztető
Égéstermék
ellenőrző nyílás
legkisebb kürtőbelméret (lásd a 32. oldalon)
bevezetett levegő

Égést tápláló levegő beszívása függőlegesen vezetett csöveken
keresztül
Névleges teljeRendszerméret
Max. magasság
sítmény-tarto- Égéstermék
Levegő-be- m-ben
mány kW-ban
elvezető
vezetés
Égéstermék-elverendszer
zetés
CM2B típusú Vitocrossal 200 fűtőkazánhoz
80 – 87
DN 125
DN 150
17
80 – 87
DN 150
DN 150
30
105 – 115
DN 150
DN 150
25
105 – 115
DN 200
DN 150
30
130 – 142
DN 150
DN 150
15
130 – 142
DN 200
DN 150
27
130 – 142
DN 200
DN 200
30
170 – 186
DN 200
DN 150
11
170 – 186
DN 200
DN 200
28
225 – 246
DN 200
DN 200
11
285 – 311
DN 250
DN 250
30
Vitocrossal 300, CT3U típus
370 – 400
DN 250
DN 250
30
460 – 500
DN 250
DN 250
18
575 – 630
DN 250
DN 250
5
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Égést tápláló levegő beszívása vízszintesen vezetett csöveken
keresztül
Névleges
Rendszerméret
Max. magasság/
teljesíthosszúság m-ben
mény-tarto- ÉgésterLevegőÉgésterLevegőbemány kWmék elvebevezetés mék-elve- vezető cső
ban
zető rendzetés
szer
CM2B típusú Vitocrossal 200 fűtőkazánhoz
80 – 87
DN 125
DN 150
25
11
80 – 87
DN 150
DN 150
30
30
105 – 115
DN 125
DN 150
10
5
105 – 115
DN 150
DN 150
30
30
130 – 142
DN 150
DN 150
28
11
130 – 142
DN 200
DN 150
30
30
170 – 186
DN 200
DN 150
30
10
170 – 186
DN 200
DN 200
30
30
225 – 246
DN 200
DN 200
26
6
285 – 311
DN 250
DN 250
30
30
Vitocrossal 300, CT3U típus
370 – 400
DN 250
DN 250
30
30

Kondenzációs falikazán
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A
B
C
D
E

D

Tervezési utasítások (folytatás)
Névleges
teljesítmény-tartomány kWban
460 – 500
375 – 630

Rendszerméret
Égéstermék elvezető rendszer
DN 250
DN 250

Levegőbevezetés

DN 250
DN 250

Max. magasság/
hosszúság m-ben
ÉgésterLevegőbemék-elve- vezető cső
zetés
25
8

15
5

Az adatok a következő feltételek mellett érvényesek:
■ Az összekötő darab hosszúsága (égéstermék-elvezetés): 2 m és 3
darab 87°-os ív, beleértve a támasztóívet is
■ Az összekötő darab hosszúsága (levegőbevezető cső): 2,5 m és 2
darab 87°-os ív

A hátsó szellőztetőtől mért legkisebb távolságot a kürtő belső
keresztmetszete és a karmantyúméret között lásd a 32. oldalon.
Vitocrossal 200 esetében a helyiség levegőjétől független üzemeltetés esetén a gázüzemű kondenzációs kazán és a kürtő (kémény)
között szükség van egy égéstermékcsőre (C33 típus, CEN/TR 1749
szerint).
Az égéstermékcső rendszermérete 7 125, 150, 200 mm és
250 mm.
A külön levegő-bevezetéshez 7 150, 200 vagy 250 mm rendszerméretű égéstermékcsöveket használjon.
A Vitocrossal kazánhoz való csatlakoztatáshoz meg kell rendelni a
kazán-csatlakozódarabot is.

Fontos tudnivaló!
Sugárzó MatriX égővel rendelkező Vitocrossal 200 esetében az
égéstermék-elvezető rendszer számára 70 Pa szállítónyomás áll
rendelkezésre.
Hosszanti irányban levegőztetett kürtőkön vagy csatornákon
történő átvezetéshez, amelyek megfelelnek a lakóépületi kéményekkel szemben támasztott követelményeknek (DIN V 18160-1)
vagy a 90 perces tűzállósági időtartam (L90) követelményeinek.

125, 150, 200 és 250 mm átmérőjű rendszermérethez

1

B

2

A
2
3
4

3

3
2

4
5

3
4 6

2
6

2

kazán-csatlakozódarab
(a termékkel együtt kell megrendelni)
Bővítő idom
Kürtőaljzat
a következő összetevőkkel:
– Támasztóív
– Támsín
– Kürtőfedél
– Távtartó (3 darab)
Távtartó (3 darab)
Cső
– 2 m hosszú (2 darab = 4 m hosszú)
– 2 m hosszú (1 darab)
– 1 m hosszú (1 darab)
– 0,5 m hosszú (1 darab)
Ellenőrző idom
Egyenes (1 darab)
Égéstermék csőív
87° (1 darab)
45° (2 darab)
Égéstermék csőív
(húzott kürtőkben való alkalmazáshoz)
30° (2 darab)
15° (2 darab)
Ellenőrző könyök
87° (1 darab)
szűkítő idom

3
1
5

C
A

5826 449 HU

3

A
B
C
D

D

bevezetett levegő
Égéstermék
ellenőrző nyílás
legkisebb kürtőbelméret (lásd a 32. oldalon)
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Tervezési utasítások (folytatás)

Égést tápláló levegő beszívása gyűrűs hézagon keresztül (kör)
Névleges telje- Égéstermék
Minimális
Az égésterméksítmény-tarto- elvezető
kürtőbelmé- elvezetés max.
mány kW-ban
rendszer
ret
magassága
rendszermém-ben
rete
CM2B típusú Vitocrossal 200 fűtőkazánhoz
80 – 87
DN 125
220
17
80 – 87
DN 150
250
30
105 – 115
DN 150
250
26
130 – 142
DN 150
250
15
130 – 142
DN 200
300
30
170 – 186
DN 200
300
17
225 – 311
DN 250
350
21
Vitocrossal 300, CT3U típus
370 – 400
DN 250
400
27
460 – 500
DN 250
400
11
575 – 630
Külön kérésre
Függőleges tetőátvezetésekhez a 311 kW-ot nem meghaladó teljesítményű Vitocrossal 200 tetőtérben történő felállítása esetén
(C53 típus, a CEN/TR 1749 szerint)
Tetőátvezetést csak ott ajánlott alkalmazni, ahol a felállítási helyiség
födéme egyidejűleg a tetőt képezi. Gyúlékony részektől számított
előírt legkisebb távolságot a tetőátvezetésnél nem kell betartani.
A hátsó szellőztetőnek köszönhetően a tetőátvezetésnél a felületen
sehol sem ér el 85 °C-nál magasabb hőmérséklet.
A CEN/TR 1749 szerint az égéstermék cső (összekötő darab) és az
éghető részek között min. 100 mm távolságot kell tartani.
Max. nyújtott csőhossz 6 m, az alábbi max. ívszám esetén
■ 87° 2 darab
■ 45° 2 darab
Az ívek ettől eltérő száma esetén le kell vonni, ill. hozzá kell adni a
max. nyújtott csőhosszhoz 87°-os ívenként 1 m-t, 45°-os ívenként
0,75 m-t.
A felállítási helyiségben az égéstermék-elvezetésbe be kell építeni
egy ellenőrző nyílást az ellenőrzéshez és a tisztításhoz.

Az adatok a következő feltételek mellett érvényesek:
■ Az összekötő darab hosszúsága: 2 m és 3 darab 87°-os ív, beleértve a támasztóívet is
■ Az égéstermékcső átmérője megegyezik az égéstermékcső rendszerméretével
■ A levegőbevezető cső átmérője: DN 150, 200 vagy 250, max.
hosszúság: 1,5 m
■ A kürtő belső falának átlagos durvasága: 1,5 mm
Fontos tudnivaló!
Sugárzó MatriX égővel rendelkező Vitocrossal 200 esetében az
égéstermék-elvezető rendszer számára 70 Pa szállítónyomás áll
rendelkezésre.
Égést tápláló levegő beszívása gyűrűs hézagon keresztül:
Beszerelés előtt a területileg illetékes kéményseprőnek (kéményseprő-ipari vállalatnak) ellenőriznie kell a felhasználni kívánt kürtő
alkalmasságát, és azt, hogy az adott célra használható-e.
A kéményseprőnek alaposan ki kell tisztítania az olyan kürtőket,
amelyekkel korábban olajüzemű vagy fatüzelésű kazán üzemelt. A
kémény belső felületén nem maradhatnak oldható lerakódások (ez
fokozott mértékben vonatkozik kén- és koromlerakódásokra). Ha ez
teljesíthető, nem szükséges AZ-cső vezetése a kürtőben.
Az egyéb csatlakozónyílásokat megfelelő anyaggal, tömören le kell
zárni.
Ez nem vonatkozik a szükséges tisztító- és vizsgáló nyílásokra,
amelyek rendelkeznek ellenőrző jellel ellátott kéménytisztító zárral.

Lapostetőn történő függőleges átvezetés
A lapostető-gallért a lapostetőkre vonatkozó irányelveknek megfelelően kösse be a tetőhéjazatba (lásd az 44. oldalon). A tetőátvezetőket felülről vezesse át, és helyezze a lapostetőgallérra.
Fontos tudnivaló!
■ A födémáttörés átmérője legalább 185 mm legyen. Csak a szerelés teljes befejezése után rögzítse az átvezetést egy csőbilinccsel
a tetőszerkezethez.
■ Az égéstermék elvezető rendszert teher- és nyomatékmentesen
kell felszerelni.
■ 5 méternél nagyobb égéstermék-elvezetési hossz esetén helyszínen szerelendő alátámasztásra van szükség.

Levegő-bevezető rendszer
A külön levegő-bevezetéshez az égéstermék-elvezetésnek megfelelő rendszerméretű alkatrészeket használjon.

5826 449 HU

8

Égést tápláló levegő beszívása gyűrűs hézagon keresztül
(négyszögletes)
Névleges telje- Égéstermék
Minimális
Az égésterméksítmény-tarto- elvezető
kürtőbelmé- elvezetés max.
mány kW-ban
rendszer
ret
magassága
rendszermém-ben
rete
CM2B típusúVitocrossal 200 fűtőkazánhoz
80 – 87
DN 125
200 x 200
17
80 – 87
DN 150
250 x 250
30
105 – 115
DN 150
250 x 250
30
130 – 142
DN 150
250 x 250
21
130 – 142
DN 200
300 x 300
30
170 – 186
DN 200
300 x 300
25
225 – 311
DN 250
350 x 350
30
Vitocrossal 300, CT3U típus
370 – 400
DN 250
350 x 350
24
460 – 500
DN 250
350 x 350
9
460 – 500
DN 250
400 x 400
18
575 – 630
Külön kérésre
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Tervezési utasítások (folytatás)
1
2

A
3

B

6
5

7

6
3

4

5m

7

5

4
1

6
7

3
3
2

3

Kazán-csatlakozódarab
(a termékkel együtt kell megrendelni)
Égéstermék csőív
87° (1 darab)
45° (2 darab)
Cső (Ø 150 mm)
– 2 m hosszú (2 darab = 4 m hosszú)
– 2 m hosszú (1 darab)
– 1 m hosszú (1 darab)
– 0,5 m hosszú (1 darab)
Egyenes ellenőrző idom
(1 darab)
Tetőátvezetés
Fekete színű, rögzítőbilinccsel
Univerzális takaróléc
Univerzális hullámcserép
(fekete vagy cseréppiros színű)
vagy
Lapostetőgallér
Tető feletti hosszabbító
0,5 m hosszú (külön kérésre szállítható)
Szűkítő idom
(a készülékkel együtt kell megrendelni, és az AZ-tetőátvezetés
közvetlen közelében kell felszerelni)

2

A égéstermék
B bevezetett levegő

Alkatrészek műanyag égéstermék elvezető rendszerhez
Kürtőaljzat
(a következő összetevőkkel)

Rendszerméret
7mm
200
250

Támasztóív

Øa

Méret [mm]
a
b
227
200
273
250

c
153
326

d
490
670

e
310
385

Támsín

Ø 10,5

20

c

400

Øb

50

d

50

25

A

5826 449 HU

e

A rendszerméret 125, 150, 200 vagy 250
Rendszerméret
Méret [mm]
a
b
7mm
125
145
125
150
184
160

Kondenzációs falikazán

50
c
120
137

d
264
296

e
147
163

125-ös, 150-es és 200-as rendszerméret

VIESMANN
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8

Tervezési utasítások (folytatás)

50

Ø 250

500

650

65

8

500

50

250-as rendszerméret
Távtartó (3 darab)

100
250-as rendszerméret

a

Kürtőfedél
(A kürtőfedél fedőlemezre történő rögzítéséhez szükséges rögzítőanyagok a szállítási terjedelemben szerepelnek)

Øa

c

125-ös, 150-es és 200-as rendszerméret

Øb

a

□d
125-ös, 150-es és 200-as rendszerméret
Rendszerméret
7mm
125
150
200

Méret [mm]
a
b
126
185
161
228
202
260

c
257
258
261

d
350
350
280

250-as rendszerméret
Méret [mm]
a
402
402
734
751

5826 449 HU

Rendszerméret
7mm
125
150
200
250

40
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Tervezési utasítások (folytatás)
Cső

Egyszerű ív (87º)

a

500/1000/1880

8

d

Øb

A

Øb

A

Øc

87

°

a

A rendszerméret 125, 150, 200 vagy 250
Rendszerméret
Méret [mm]
a
7mm
125
75
150
83
200
122
250
103

b
125
160
200
250

c
145
184
227
273

Egyszerű ellenőrző idom (egyenes)

c
125
160
200
250

d
150
170
350
402

e
150
170
310
390

Egyszerű ív (45º)

45°

A

Øc

a

b

A

b

Ø

Ød

e

A rendszerméret 125, 150, 200 vagy 250
Rendszerméret
Méret [mm]
a
b
7mm
125
75
145
150
83
184
200
122
227
250
103
273

Cső, 2 m hosszú (2 darab, 200 mm 7-től, 1 darab)
Cső, 2 m hosszú (1 darab)
Cső, 1 m hosszú (1 darab)
Cső, 0,5 m hosszú (1 darab)
(szükség esetén a csövek rövidíthetők)

a

Øc

A rendszerméret 125, 150, 200 vagy 250
RendszerMéret [mm]
méret
a
b
7mm
125
75
205
150
83
225
200
122
300
250
103
600

c
125
160
200
250

d
145
184
227
273

Øc

A rendszerméret 125, 150, 200 vagy 250
Rendszerméret
Méret [mm]
a
7mm
125
75
150
83
200
122
250
103

b
145
184
227
273

c
125
160
200
250

5826 449 HU

Egyszerű ív (30º)
Egyszerű ív (15º)
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Tervezési utasítások (folytatás)
Szellőzőblende

Kazán-csatlakozódarab (a termékkel együtt kell megrendelni)

a

30

a

Ød

Ød

Øa

30
40

8

b

A

c

2,5
5

A Távtartó
Rendszerméret
7mm
125
150
200
250

Méret [mm]
a
300
300
300
400

7d
125
160
200
250

Ellenőrző könyök (87°)

A mérőnyílás
B csatlakozási lehetőség a biztonsági égéstermék hőmérséklethatároló termosztát számára
kazán-csat- Méret [mm]
lakozódarab
a
b
c
d
7mm
125/125
125
—
275
145
200/150
200
150
270
184
200/200
200
—
270
227
250/200
250
150
310
227
250/250
250
180
310
273
szűkítő idom

Ø

d

Øa

Øb

Øc

a

e

Øb

A rendszerméret 125, 150 vagy 200
Rendszerméret
Méret [mm]
a
b
7mm
125
100
125
150
100
160
200
100
200
250
154
250

c

c
145
184
227
273

d
148
163
310
410

e
148
159
350
390

szűkítő idom
7mm
125/100
150/125
200/150
250/200

Méret [mm]
a
100
125
150
200

b
125
150
200
250

c
170
205
270
310

Øb

Øa

Bővítő idom

5826 449 HU

c
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Tervezési utasítások (folytatás)
Bővítő idom
7mm
125/150
150/200
200/250

Méret [mm]
a
150
200
250

b
125
150
200

c
210
310
300

tetőátvezetés
7mm
150
200

Méret [mm]
a
160
200

b
180,4
230,4

c
1513
1500

d
859
834

e
132
128

VIESMANN
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AZ-tetőátvezetés

Esővédő fedél tetőátvezetéshez

25

115

1195

775

Øa

Øb

Esővédő fedél
7mm
150
200

Méret [mm]
a
310
410

Ø 110
b (kapcsok területe)
170-180
225-235

Fontos tudnivaló!
Csak akkor használja, ha a égéstermék-elvezetést bevezető vezetékként használja.

Ø 150
tető feletti hosszabbító

Ø 179

455
d

500

tetőátvezetés

Ø 110

e

c

Øb

5826 449 HU

Øa

Kondenzációs falikazán
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Tervezési utasítások (folytatás)
Univerzális hullámcserép (25–45°-os tetőhajlásszöghöz)

Csőátvezetés univerzális hullámcseréphez

172

B
A

0
50

25°

45°

8

500

A Univerzális hullámcserép
B Csőátvezetés univerzális hullámcseréphez
lapostetőgallér

Øa

B
C
D
E
C
F

c

A

Øb

C szellőztető járat
D Hőszigetelés
E szigetelés
F mennyezet
G tetőátvezetés
Rendszerméret
7mm
100
150
200

Méret [mm]
a
170
170
220

b
470
450
500

c
250
254
254

G
Tetőszerkezet a lapostetőkre vonatkozó irányelv szerint

5826 449 HU

A kavicsterítés
B szigetelőlemez
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Tervezési utasítások (folytatás)
Csatlakoztatás műanyag (PPs) égéstermék-elvezetéssel, nedvességre nem érzékeny kéményre (nedvességre nem érzékeny kémény, vákuumos üzem)

8

B

C

csatlakozó adapter, Schiedel gyártmány

E
D
vagy Plewa-adapter

A

C

D nedvességre nem érzékeny kémény
E ellenőrző nyílás
Címek:
Viessmann Fűtéstechnika Kft.
2046 Törökbálint DEPO, Pf.: 77. Tel.: +36
23/332-162 Fax: +36 23/332-163

Schiedel Kéménygyár
Kft.
Központi iroda
Kistó u.12.
8200 Veszprém

Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26
30659 Hannover

5826 449 HU

A adapter
B Égéstermék
C hátsó szellőztető
Nedvességre nem érzékeny kéményekre akkor szabad csatlakoztatni a Vitocrossal kondenzációs kazánokat, ha a kémény gyártója
rendelkezik az EN 13384 szabvány szerinti számításon alapuló
bizonylattal.
Összekötő darabként építőjogilag engedélyezett, gáztömör és nedvességre nem érzékeny égéstermék-elvezetést kell használni. Az
égéstermék-elvezetéstől a nedvességre nem érzékeny kéményig
vezető közdarabot pl. a Plewa cégtől rendelheti meg egyénileg külön
kérésre vagy a Schiedel cégtől a „Schiedel csatlakozóadapter” elnevezés alatt.

Kondenzációs falikazán
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Tervezési utasítások (folytatás)
Közös nemesacél égéstermék-elvezető kétkazános rendszerhez
Max. 622 kW teljesítményű, Vitocrossal 200, CM2B típusú, 87–311 kW teljesítményű kazánt tartalmazó kétkazános rendszerek esetén
Csatlakoztatás az égéstermék-rendszerhez, választhatóan bal vagy jobb oldali kivezetéshez.

c

500

D

D

500

250

Øa

c
F
E

B

H
C

250

≤ 1250

250

C

180

G

B
A

Øb

A
d

f
e
Példa: jobb oldali kivezetés
A kazán-csatlakozódarab mérőnyílásokkal és ellenőrző nyílással
B motoros meghajtású égéstermék-csappantyú
C tolóelem, 250 mm
D T-csatlakozódarab
Mérettáblázat
Névleges
mm
200
250
300
átmérő
a
mm
200
250
300
b
mm
150
200
200
c
mm
350
400
400
d
mm
279
328
328
e
mm
333
368
368
f
mm
820
860
860
f max.
mm
1130
1220
1220

E tolóelem, 500 mm
F ellenőrző fedél
G égéstermék-elvezetés kondenzátum-elvezetéssel
H égéstermék elvezető rendszer
Kiválasztó táblázat max. 70 Pa szállítónyomáshoz
Névleges teljesítmény
A hatásos függőleges égéstermékcső
(kW)
átmérője, max. 30 méter (mm-ben)
2x87, 2x115, 2x142
7 200
2x186, 2x246
7 250
2x311
7 300
Az égéstermékcső átmérőjének azonosnak kell lennie a közös égéstermék-elvezető átmérőjével.

5826 449 HU

8
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Tervezési utasítások (folytatás)
Max. 1240 kW teljesítményű, Vitocrossal 200, CM2 típusú, 400–620 kW teljesítményű kazánt tartalmazó kétkazános rendszerek esetén
Csatlakoztatás az égéstermék-rendszerhez, választhatóan bal vagy jobb oldali kivezetéshez.

430

500

D
430

500

D

250
Øa

G

E

F

H

K

B

C

1540

250

C

B

A

A

740

180 250

3°

Ø 250

8

c
b

Példa: jobb oldali kivezetés
A kazán-csatlakozódarab mérőnyílásokkal és ellenőrző nyílással
B motoros meghajtású égéstermék-csappantyú
C tolóelem, 250 mm
D T-csatlakozódarab
E tolóelem, 500 mm
Mérettáblázat
Névleges átmérő
mm
300
350
400
300
350
400
a
7 mm
b
mm
1550
b max.
mm
1680
c
mm
703

F
G
H
K

hosszelem, 500 mm
ellenőrző fedél
égéstermék-elvezetés kondenzátum-elvezetéssel
égéstermék elvezető rendszer

Kiválasztó táblázat max. 70 Pa szállítónyomáshoz
Névleges teljesítA hatásos függőleges égéstermékcső átmény (kW)
mérője, max. 30 méter (mm-ben)
2x400
7 300
2x500
7 350
2x620
7 400

5826 449 HU

Az égéstermékcső átmérőjének azonosnak kell lennie a közös égéstermék-elvezető átmérőjével.
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Tervezési utasítások (folytatás)
Max. 1260 kW teljesítményű, Vitocrossal 300, CT3U típusú készüléket tartalmazó kétkazános rendszerek esetén
Csatlakoztatás az égéstermék-rendszerhez, választhatóan bal vagy jobb oldali kivezetéshez

8
430

500

500

250

Øa

430

≤ 1250

250
≤ 420

Ø 250

180

250

3°

d
b

Példa: jobb oldali kivezetés
A kazán-csatlakozódarab mérőnyílásokkal és ellenőrző nyílással
B motoros meghajtású égéstermék-csappantyú elektromos csatlakozóvezetékekkel
C tolóelem, 250 mm
D T-csatlakozódarab
Mérettáblázat
Névleges átmérő
mm
300
350
400
a
300
350
400
7 mm
b
mm
1550
bmax
mm
1680
d
mm
703

E tolóelem, 500 mm
F hosszelem, 500 mm
G ellenőrző fedél
H égéstermék-elvezetés kondenzátum-elvezetéssel
K égéstermék elvezető rendszer
Az égéstermékcső átmérőjének azonosnak kell lennie a közös égéstermék-elvezető átmérőjével.
A kazán-csatlakozódarabot egy támasztékkal kell a padlóhoz rögzíteni és teher- és nyomatékmentesen kell tartani.
Fontos tudnivaló!
Az adatok a helyiség levegőjétől függő üzemre vonatkoznak.

Kiválasztó táblázat max. 70 Pa szállítónyomáshoz
Névleges teljesítA hatásos függőleges égéstermékcső
mény (kW)
átmérője, max. 30 méter (mm-ben)
2x400
7 300
2x500
7 350
2x630
7 400
Fontos tudnivaló!
Az égéstermék-gyűjtővezeték szerelésekor a helyszínen gondoskodjon támasztóelemek (padló-, fali és mennyezeti támasztékok) segítségével a kazáncsatlakozó csőcsonk teher- és nyomatékmentességéről. Kiegészítő tartozékdarabok külön kérésre.

8.9 Zajvédelem
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Ott zavaró hatással lehet a környezetre. Ennek elkerülése érdekében kiegészítő zajvédelmi intézkedések szükségesek, amelyeket
már a tervezésnél is figyelembe kell venni.
Az utólagos zajcsökkentő intézkedések gyakori esetben igen költségesek, és nehezen megvalósíthatók.
5826 449 HU

A fűtési rendszerekben alkalmazott égő-/kazánrendszerek, keringető
szivattyúk és más gépészeti egységek működése zajjal jár.
Ezek a zajok a fűtőhelyiségből a padlón, mennyezeten és falakon
keresztül a szomszédos helyiségekbe, valamint az égéstermék-elvezető rendszeren és a levegőbevezető, ill. elszívó nyílásokon keresztül más helyiségekbe és a szabadba juthat.

Kondenzációs falikazán

Tervezési utasítások (folytatás)
Zajcsillapítás
Modern kazánok gyakran rendelkeznek hangtompított fedéllel vagy
hangtompított légszívó burkolattal. A zajvédelmi követelmények szigorításának szükségessége esetén kiegészítő hangtompító burkolat
alkalmazható. Ezt csekély ráfordítással utólag is fel lehet szerelni. A
hangszigetelő burkolatok különböző zajcsökkentési fokozatokra vannak kialakítva, és méretezésük, ill. szerkezetük megfelel a különböző rendszerfeltételeknek (kazántípus, tüzelőanyag-adagolás,
szerkezeti adottságok).
Nagyobb rendszerekben célszerű a beszívott levegőt hangszigetelt
csatornában vezetni, hogy ne szűrődjenek ki zavaró zörejek az épületen kívülre. Égéstermék-hangtompítóra csak fokozott zajvédelmi
követelmények esetén van szükség. Az égési zajok keletkezésének
és terjedésének, az égő, kazán, ill. égéstermék-elvezető rendszer
együttműködésének, valamint az üzemmódnak (égéstermék-elvezetés túlnyomásban vagy vákuumban) az összetettsége miatt nehezen
látható előre, hogy szükség lesz-e égéstermék-hangtompítóra.

A szomszédba szűrődő zaj megítéléséhez ezért az égéstermékelvezető rendszer betorkollásánál mért zajszinteket kell figyelembe
venni. Ha előreláthatólag szükségessé válik égéstermék-hangtompító használata, akkor azt már a tervezésnél figyelembe kell venni.
Ilyenkor arra kell ügyelni, hogy a kazán mögött elég hely maradjon
az égéstermék-hangtompító számára. Az égéstermék-hangtompító
fűtőgáz oldali ellenállására az MSZ EN 13384 szerinti égéstermékelvezető rendszer számításához van szükség.

Testhangszigetelés
Kedvező árú és hatékony megoldásnak számít a kazánra szerelt
testhangszigetelő alapzat. Ehhez hangelnyelő kazánalátéteket kínálunk. Az ilyen alapzatok méretezésénél a kazánberendezés teljes
üzemi súlyát, valamint – hosszanti szigetelő alátétek alkalmazása
esetén – a rögzítési felület minőségét is figyelembe kell venni. A
hatékony rezgéscsillapítás különösen fontos szerepet játszik tetőtéri
hőközpontokban. A tüzelőberendezés épülettől való akusztikus elválasztásához kompenzátorokat lehet alkalmazni. Ezeket lehetőleg a
kazánhoz közel szerelje be a kazán-előremenő, kazán-visszatérő és
biztonsági vezetékbe. Alátámasztások és felfüggesztések alkalmazása esetén ezeket hangszigetelési szempontból szintén el kell
választani az épülettől. Részletesebb tudnivalókat a fűtési rendszerek tüzelőberendezéseinek zajkibocsátásának csökkentésével kapcsolatban a BDH (Bundesindustrieverband Deutschland Haus-,
Energie- und Umwelttechnik e.V.) 10. sz. információs lapja tartalmaz.

8.10 Vízminőségre vonatkozó irányértékek
Minden hőtermelő, ill. a teljes fűtési rendszer élettartamát befolyásolja a vízminőség. A vízlágyítás költségei minden esetben alacsonyabbak, mint a fűtési rendszerben fellépő károk elhárításából
adódó kiadások.
Az alább felsorolt követelmények betartása garanciális kötelezettségeink előfeltétele. A víz- és kazánkő okozta károkért nem vállalunk
garanciát.

Az alábbiakban a vízminőséggel szemben támasztott alapvető követelmények összefoglalása következik. A feltöltéshez és az üzembe
helyezéshez a Viessmann cégtől mobil vízlágyító berendezés vásárolható.

Rendeltetésszerűen max. 100 °C üzemi hőmérsékleten működő fűtési rendszerek (VDI 2035)

5826 449 HU

Meg kell akadályozni, hogy a fűtőfelületeken túl erős vízkőlerakódás
(kalcium-karbonát) képződjön. A max. 100 °C-ig üzemi hőmérsékletű
fűtőberendezésekre a németországi 2035. sz. VDI-irányelv 1. lapja –
„Melegvizes fűtőberendezésekben keletkező károk elkerülése – Vízkőképződés melegvíz készítő és melegvizes fűtési rendszerekben” –
érvényes a következő irányértékekkel (lásd még az irányelv eredeti
szövegének megfelelő magyarázatát).
A töltő- és pótvíz megengedett teljes keménysége
Össz-hőtelje- Fajlagos berendezés-térfogat
sítmény
kW
< 20 l/kW
≥ 20 l/kW és
≥ 50 l/kW
< 50 l/kW között
≤ 50
≤ 3,0 mol/m3
≤ 2,0 mol/m3
< 0,02 mol/m3
(16,8 °dH)
(11,2 °dH)
(0,11 °dH)
> 50 és ≤ 200 ≤ 2,0 mol/m3
≤ 1,5 mol/m3
< 0,02 mol/m3
között
(11,2 °dH)
(8,4 °dH)
(0,11 °dH)

Kondenzációs falikazán

Össz-hőteljesítmény
kW

Fajlagos berendezés-térfogat

> 200 és
≤ 600 között
> 600

≤ 1,5 mol/m3
(8,4 °dH)
< 0,02 mol/m3
(0,11 °dH)

< 20 l/kW

≥ 20 l/kW és
< 50 l/kW között
≤ 0,02 mol/m3
(0,11 °dH)
< 0,02 mol/m3
(0,11 °dH)

≥ 50 l/kW

< 0,02 mol/m3
(0,11 °dH)
< 0,02 mol/m3
(0,11 °dH)

Az irányértékek megadásánál a következő előfeltételeket vettük
figyelembe:
■ A teljes töltő- és pótvíz mennyisége a berendezés élettartama alatt
nem haladja meg a fűtési rendszer víztartalmának háromszorosát.
■ A rendszer specifikus térfogata kevesebb, mint 20 liter/kW fűtőteljesítmény. Többkazános rendszereknél a legkisebb fűtőkazán teljesítményét kell figyelembe venni.
■ A VDI 2035 2. lapjának megfelelően meghozták az összes intézkedést a víz oldali korrózió elkerülése érdekében.

VIESMANN
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Tervezési utasítások (folytatás)

A tervezésnél vegye figyelembe a következőket:
■ Építsen be minden szakaszba elzárószelepet. Ezzel elkerülhető,
hogy minden javítás esetén vagy a berendezés bővítésekor a teljes fűtővíz-mennyiséget le kelljen engedni.
■ Az 50 kW-ot meghaladó rendszerek esetén a töltő- és pótvíz
mennyiségének megállapítása érdekében vízfogyasztásmérőt kell
beépíteni. A betöltött vízmennyiséget és a vízkeménységet
jegyezze be a kazán szervizre vonatkozó utasításába.
■ A 20 liter/kW fűtőteljesítmény értéknél nagyobb specifikus térfogattal rendelkező rendszerek esetén (a többkazános rendszereknél a
legkisebb fűtőkazán teljesítményét kell figyelembe venni) a teljes
fűtőteljesítmény tekintetében vett következő csoportot kell alkalmazni a táblázatnak megfelelően. Jelentős túllépések esetén (> 50
liter/kW) lágyítsa a vizet annyira, hogy az alkáli földfém mennyiség
≤ 0,02 mol/m3 legyen.
Azoknál a szivattyús fűtőkészülékekkel felszerelt berendezéseknél,
amelyek teljes fűtőteljesítménye < 50 kW és a töltő- és pótvíz alkáli
földfém tartalmának összege > 3,0 mol/m3, kiegészítésképpen a
következő intézkedések egyike szükséges:
■ Lehetőség szerint a töltő- és pótvíz lágyítása.
■ Szűrő vagy kiválasztó berendezés beszerelése a fűtési előremenő
vezetékbe.

Üzemeltetésre vonatkozó tudnivalók:
■ A rendszer üzembe helyezésének fokozatosan, a fűtőkazán legalacsonyabb teljesítményére állítva, nagy fűtővíz-átfolyással kell történnie. Ezáltal elkerülhető, hogy a hőtermelő fűtőfelületein koncentráltan, egy helyen nagyobb mennyiségű vízkő rakódjon le.
■ Többkazános rendszereknél valamennyi fűtőkazánt egyszerre kell
üzembe helyezni annak érdekében, hogy a teljes vízkőmennyiség
ne csak az egyik fűtőkazán hőátadó felületére rakódjon le.
■ Bővítési és javítási munkák esetén csak az ehhez feltétlenül szükséges részeket kell leüríteni.
■ Ha víz oldali intézkedések szükségesek, a fűtési rendszer üzembe
helyezés céljából történő első betöltésének is már lágyított vízzel
kell történnie. Ez minden új feltöltésre is érvényes, pl. javítások
vagy rendszerbővítések után, valamint a teljes pótvízmennyiség
esetében is.
■ A fűtővízkörben található szűrőket, szennyfogókat és egyéb leiszapoló vagy kiválasztó berendezéseket első, ill. új telepítéskor gyakrabban, később pedig a vízlágyítás igényétől függően (pl. kicsapatás) kell ellenőrizni, tisztítani és működtetni.
A fenti tudnivalók figyelembe vételével csökkenthető a fűtőfelületeken tapasztalt vízkőlerakódás.
A VDI 2035 irányelv előírásainak figyelmen kívül hagyása esetén
keletkező káros vízkőlerakódások kezdettől fogva negatívan befolyásolják a beépített fűtőkészülékek élettartamát. A vízkőlerakódások
eltávolításával visszaállítható a fűtési rendszer üzemképessége. A
vízkő eltávolítását szakcéggel végeztesse. Újbóli üzembe helyezés
előtt ellenőrizze a fűtési rendszer esetleges károsodását. Az újbóli
vízkőlerakódás megakadályozása érdekében feltétlenül korrigálni
kell a hibás üzemelési paramétereket.

Víz oldali korrózió által okozott károk elkerülése
A fűtési rendszerekben és hőtermelőkben alkalmazott vastartalmú
anyagok fűtővíz oldali korrózióállósága a fűtővíz oxigéntartalmától
függ. Az első betöltéssel és az utántöltött vízzel a fűtési rendszerbe
jutó oxigén a rendszer anyagaival úgy lép reakcióba, hogy ez nem
okoz károkat a készülékben.
A víz tipikus fekete elszíneződése bizonyos üzemidő elteltével azt
jelzi, hogy nincs már jelen elemi oxigén. A műszaki szabályok, különösen a VDI 2035-2 irányelv azt javasolja, hogy a fűtési rendszereket úgy kell méretezni és üzemeltetni, hogy ne juthasson be állandóan oxigén a fűtővízbe.
Üzemeltetés közben általában csak a következőképp juthat be oxigén:
■ nyitott tágulási tartályokon keresztül, amelyeken víz áramlik át
■ berendezés vákuuma által
■ gázáteresztő alkatrészeken keresztül.
Zárt fűtési rendszerek – pl. membrános tágulási tartállyal – megfelelő méret és megfelelő rendszernyomás esetén védelmet biztosítanak a levegőben lévő oxigén bejutásával szemben. A nyomásnak a
fűtési rendszer minden pontján, a szivattyú szívó oldalán is, és minden üzemállapotban meg kell haladnia a környezeti atmoszférikus
nyomást. A tágulási tartály előnyomását legalább az évenkénti karbantartásnál ellenőrizni kell. A nyomástartó rendszerekhez és a korrózióhoz lásd az „Általános tervezési tudnivalók” c. fejezetet. Kerülni
kell a gázáteresztő alkatrészek, pl. padlófűtésekben a nem diffúzióálló műanyag vezetékek alkalmazását. Nem diffúzióálló vezetékek használata esetén rendszerleválasztást kell kiépíteni. A rendszerleválasztásnak el kell választania a műanyag csövekben folyó
vizet korrózióálló anyagból lévő hőcserélőn keresztül a többi fűtőkörtől, pl. a hőtermelőtől.

Korrózió szempontjából zárt melegvizes fűtési rendszerben, amelynél az előbb megnevezett pontokat figyelembe vették, nincs szükség
kiegészítő korrózióvédelmi intézkedésekre. Amennyiben mégis fennáll az oxigén-behatolás veszélye, kiegészítő védelmi intézkedéseket
kell végrehajtani, pl. oxigénlekötő nátriumszulfit hozzáadásával (5–
10 mg/liter többlet). A fűtővíz pH-értékének 8,2–9,5 között kell lennie.
Alumíniumból készült alkatrészek esetén ettől eltérő feltételek érvényesek.
Korrózióvédő vegyi anyagok alkalmazása esetén javasoljuk, hogy
igazoltassa a gyártóval, hogy az adalékok nem károsítják a kazán és
a fűtési rendszer egyéb alkatrészeinek szerkezeti anyagát. Javasoljuk, hogy vízlágyítással kapcsolatos kérdéseivel forduljon szakcéghez.
További részletes adatokat a VDI 2035-2. sz. irányelve tartalmaz.

5826 449 HU
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A következő adottságokkal rendelkező fűtési rendszereknél a töltőés pótvíz lágyítása szükséges:
■ A töltő- és pótvíz alkáli földfém tartalmának összege meghaladja
az irányértéket.
■ Várhatóan magasabb lesz a töltő- és pótvíz mennyisége.
■ A rendszer jellemző térfogata meghaladja a 20 liter/kW fűtőteljesítményt. Többkazános rendszereknél a legkisebb fűtőkazán teljesítményét kell figyelembe venni.
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8.11 Fagyvédelem
A töltővízhez fűtési rendszerekhez alkalmas fagyálló szert lehet adagolni. A fagyálló szerek gyártójának tanúsítania kell az alkalmasságot, máskülönben sérülhetnek a tömítések és a membránok, valamint fűtési üzemben zajok léphetnek fel. Az ebből eredő károkért és
következményekért a Viessmann cég nem vállal garanciát.

8

8.12 Kondenzvíz és semlegesítés
A fűtőüzem alatt a kondenzációs kazánban és az égéstermékcsőben
keletkező savas kondenzvizet előírásszerűen kell elvezetni. Gáztüzelés esetén a kondenzvíz pH-értéke 3 és 4 között van. A „Kondenzációs kazánokból származó kondenzátumok” című 251-es DWA-A
munkalap, amely rendszerint a helyi szennyvízrendeletek alapjául
szolgál, előírja a kondenzációs kazánokból származó kondenzátum
helyi csatornarendszerbe történő elvezetésének feltételeit.
A Vitocrossal 300 kondenzációs kazánból kilépő kondenzvíz összetételében megfelel a „Kondenzációs kazánokból származó kondenzátumok – Gáz- és olajüzemű tüzelőberendezésekből kilépő kondenzátumok nyilvános szennyvízberendezésekbe és kisméretű
szennyvíztisztítókba való bevezetése” című 251-es DWA-A munkalap előírásainak.
A 251-es DWA-A munkalap szerint gáztüzelés esetén max.
0,14 kg/kWh kondenzátum-mennyiséggel kell számolni.
200 kW-ig terjedő névleges hőteljesítményű gázüzemű kondenzációs kazánokból a kondenzvizet rendszerint semlegesítés nélkül is el
szabad vezetni a nyilvános szennyvízcsatorna-hálózatba.

Gáztüzelés 200 kW felett
Az ilyen berendezésekből származó kondenzvizet semlegesíteni
kell. A Vitocrossal készülékből történő kilépés után a kondenzvíz
semlegesítő szerrel semlegesíthető, és pH-értéke ezáltal kb. 6,5 és
9 közötti értékre emelhető.
Az így előkészített kondenzvizet el lehet vezetni a szennyvízhálózatba. A kondenzvíz semlegesítésével a semlegesítő szer mennyisége folyamatosan csökken. A semlegesítő szer felhasználási
mennyisége a berendezés üzemmódjától függ, ezért az első üzemelési évben a szükséges pótmennyiséget többszöri ellenőrzéssel kell
meghatározni. A semlegesítő szer felhasználási mennyiségét hoszszabb időn keresztül történő megfigyeléssel lehet meghatározni.

Tervezési ��tmutató a kondenzvíz-elvezetéshez
A csatorna-csatlakozásba történő kondenzvíz-elvezetésnek láthatónak kell lennie. A vezetéket lejtéssel kell létrehozni, és el kell látni
szagelzáróval, valamint próbavételhez szükséges megfelelő berendezésekkel. A padlólefolyónak az égéstermék-gyűjtőkamra visszatorlódási szintje alatt kell elhelyezkednie.
Kondenzvíz-elvezetéshez csak korrózióálló anyagokat szabad alkalmazni (pl. szövetbetétes tömlőt). Ezen kívül nem szabad horganyzott vagy réztartalmú anyagokat alkalmazni a csövekhez, összekötő
darabokhoz stb. A kondenzvíz-elvezetéshez torlasztó hurkot kell
szerelni, hogy ne léphessen ki égéstermék.
A háztartási vízelvezető rendszereknek olyan anyagból kell lenniük,
amelyek ellenállnak a savas kondenzvíznek. A 251-es DWA-A munkalap szerint ezek a következők lehetnek:
■ Kőcserép kövek
■ Kemény PVC csövek

■ PVC csövek
■ PE-HD csövek
■ PP csövek
■ ABS/ASA csövek
■ Rozsdamentes acél csövek
■ Boroszilikát csövek
Helyi szennyvízszabályzatok és/vagy különleges műszaki adottságok alapján szükségessé válhatnak a fent említett munkalapoktól
eltérő kivitelek is. Célszerű a beszerelés előtt időben felvenni a kapcsolatot a szennyvízre vonatkozó kérdésekért felelős önkormányzati
szervekkel, és tájékozódni a helyi rendeletekről.

Semlegesítő berendezések
A Vitocrossal kondenzációs kazánokhoz kialakított semlegesítő
berendezések szállíthatók:
■ Granulátumos semlegesítő berendezés opcionális kondenzátumátemelő berendezéssel és 70 l/h maximális semlegesítési teljesítménnyel
■ Granulátumos semlegesítő berendezés opcionális kondenzátumátemelő berendezéssel és 210 l/h maximális semlegesítési teljesítménnyel

A semlegesítő berendezések és a tartozékok műszaki adatait lásd
„A kazán tartozékai” adatlapon.

5826 449 HU

8.13 Rendeltetésszerű használat
A készülék rendeltetésszerűen csak az EN 12828 szabvány szerinti
zárt fűtési rendszerekben, a vonatkozó szerelési, üzemeltetési és
szervizre vonatkozó utasítások, valamint az adatlap adatainak figyelembevételével szerelhető be és üzemeltethető.
Kizárólag fűtővíz felmelegítésére szolgál.

A rendeltetésszerű használat előfeltétele, hogy a rendeltetésszerű
alkalmazásra engedélyezett részegységekkel együttes, helyhez
kötött felszerelésre kerüljön sor.
Minden más felhasználás nem minősül rendeltetésszerűnek. Az
ebből adódó károk kívül esnek a garancia érvényességi körén.

A fűtővíz felmelegítésétől eltérő célú ipari alkalmazás nem számít
rendeltetésszerűnek.

Az ezen túlmenő alkalmazást a gyártónak esetenként kell engedélyeznie.
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Tervezési utasítások (folytatás)
A karbantartási és ellenőrzési időközök betartása a rendeltetésszerű
alkalmazás része.

Szabályozók
9.1 Kazánköri szabályozók és kapcsolószekrények áttekintése

Szabályozók hozzárendelése a kazánokhoz
Vitotronic
Típus
fűtőkazán
Vitocrossal 200, CM2B típus, 87–311 kW
Vitocrossal 200, CM2 típus, 400–620 kW
Vitocrossal 300, CM3 típus
Vitocrossal 300, CT3U típus
Vitocrossal 300, CT3B típus
Vitocrossal 300, CR3B típus

100
GC1B

Vitobloc gázmotoros bivalens berendezésekben a szériához tartozó
kazánköri szabályozót MW3B típusú Vitotronic 300-K kaszkádszabályozóval és GC1C vagy GC4C típusú Vitotronic 100 kazánköri szabályozóval kell helyettesíteni (lásd az árlistát).
A kondenzációs kazánokhoz a következőkben felsorolt szabályozók
szállíthatók:

GC4B

x

200
GW1B

300
GW2B

x

x

x
x
x
x
x

GW4B

x
x
x
x
x

x
x
x
x

300-K
MW1B
x
x
x
x
x
x

MW3B típusú Vitotronic 300-K rendszerszabályozó hozzárendelése Vitobloc gázmotoros bivalens berendezésekbe beépített fűtőkazánokhoz
Vitotronic
100
300-K
Típus
GC1C
GC4C
GW3B
Fűtőkazán
Vitocrossal 200, CM2B típus, 87–311 kW
x
x
Vitocrossal 200, CM2 típus, 400–620 kW
x
x
Vitocrossal 300, CM3 típus
x
x
Vitocrossal 300, CT3U típus
x
x
Vitocrossal 300, CT3B típus
x
x
Vitocrossal 300, CR3B típus
x
x
Fontos tudnivaló!
A rendszerszabályozó tervezési utasítását lásd a bivalens fűtési
rendszerek Vitotronic kaszkád- és kazánköri szabályozóinak külön
tervezési segédletét.

5826 449 HU

9

Minden Viessmann kazán szállítási terjedelméhez tartozik egy, a
fűtőkazánnal összehangolt kazánköri szabályozó. A szabályozót
energiatakarékos és környezetkímélő üzemre fejlesztették ki.
A hőmérséklet-érzékelők pontosan a kazán jellegének felelnek meg.
Vitocontrol kapcsolószekrények időjárás függvényében vezérelt
üzemhez Vitotronic 300-K készülékkel (MW1B típus) 1–4 db fűtőkazánhoz és 2 db keverőszelepes fűtőkörhöz, valamint további
Vitotronic 200-H (HK1B vagy HK3B típus), 1, ill. max. 3 db keverőszelepes fűtőkörhöz szállíthatók a Vitocrossal 300 készülékhez.
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Szabályozók (folytatás)
Egykazános rendszerek
Vitotronic 100, GC1B típus
Digitális kazánköri szabályozó:
■ Állandó kazánvíz-hőmérséklethez
vagy
Időjárás függvényében vezérelt üzemmódhoz, Vitocontrol kapcsolószekrénnyel és beépített Vitotronic 200-H fűtőköri szabályozóval.
vagy
Időjárás függvényében vezérelt üzemre, külső szabályozóval
együtt.
■ Kétfokozatú vagy folyamatos szabályozású égőhöz
■ Tárolóhőmérséklet-szabályozással
■ Lehetővé teszi a tárolótöltő-rendszer keverőegységgel történő szabályozását (csak a visszatérő hőmérséklet folytonos emelésének
szabályozott 3-járatú keverőszeleppel történő szabályozásának
alternatívájaként)
■ Kazánvédő funkcióval a kivitelnek megfelelően
■ Beépített diagnosztikai rendszerrel és további funkciókkal.
■ Kommunikációképes a LON révén (A LON kommunikációs modul
kiegészítő tartozék).
Az energiatakarékosságra vonatkozó rendelet szerint után kell kapcsolni egy időjárás- vagy helyiséghőmérséklet függvényében vezérelt, a csökkentett üzemmódhoz szükséges időprogrammal rendelkező szabályozót.

Vitotronic 100, GC4B típus
Digitális kazánköri szabályozó:
■ Állandó kazánvíz-hőmérsékletű üzemhez.
vagy
Időjárás függvényében vezérelt üzemmódhoz, Vitocontrol kapcsolószekrénnyel és beépített Vitotronic 200-H fűtőköri szabályozóval.
vagy
Időjárás függvényében vezérelt üzemre, külső szabályozóval
együtt.
■ Folyamatos szabályozású égőkhöz.
■ Tárolóhőmérséklet-szabályozással.
■ Keverőegységgel rendelkező tároló-töltő rendszer szabályozása
lehetséges.
■ Beépített diagnosztikai rendszerrel és további funkciókkal.
■ Kommunikációképes a LON (A LON kommunikációs modul kiegészítő tartozék).
Az energiatakarékosságra vonatkozó rendelet szerint után kell kapcsolni egy időjárás- vagy helyiséghőmérséklet függvényében vezérelt, a csökkentett üzemmódhoz szükséges időprogrammal rendelkező szabályozót.

Vitotronic 200, GW1B típus

5826 449 HU

Időjárás függvényében vezérelt, digitális kazánköri szabályozó:
■ Egykazános rendszerekhez
■ Kétfokozatú vagy folyamatos szabályozású égőhöz
■ Szöveges és grafikus kijelzős kezelőegység
■ Tárolóhőmérséklet-szabályozással
■ A tárolótöltő-rendszer keverőegységgel történő szabályozása
(csak a visszatérő hőmérséklet folytonos emelésének szabályozott
3-járatú keverőszeleppel történő szabályozásának alternatívájaként)
■ Kazánvédő funkcióval a kivitelnek megfelelően
■ Beépített diagnosztikai rendszerrel és további funkciókkal
■ Kommunikációképes a LON révén (A LON kommunikációs modul
kiegészítő tartozék)
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Szabályozók (folytatás)
Vitotronic 300, GW2B típus

M

Időjárás függvényében vezérelt, digitális kazánköri szabályozó
■ Egykazános rendszerekhez.
■ Egy kazánkörhöz és max. két, keverőszeleppel rendelkező fűtőkörhöz (a LON -on keresztül további 32 Vitotronic 200-H fűtőköri
szabályozó csatlakoztatható) Minden keverőszeleppel rendelkező
fűtőkörhöz szükség van egy bővítőkészletre (kiegészítő tartozék).
■ Kétfokozatú vagy folyamatos szabályozású égőhöz.
■ Szöveges és grafikus kijelzős kezelőegységgel.
■ Tárolóhőmérséklet-szabályozással.
■ Keverőegységgel történő tárolótöltő-rendszerű szabályozással
(csak választhatóan a visszatérő folytonos hőmérsékletemelés
szabályozásához egy szabályozott 3-járatú keverőszeleppel)
■ Kazánvédő funkcióval a kivitelnek megfelelően.
■ Beépített diagnosztikai rendszerrel és további funkciókkal.
■ Kommunikációképes a LON (A LON kommunikációs modul kiegészítő tartozék).

M

9

Vitotronic 300, GW4B típus

M

Időjárás függvényében vezérelt, digitális kazánköri szabályozó:
■ Egykazános rendszerekhez.
■ Egy kazánkörhöz és max. két, keverőszeleppel rendelkező fűtőkörhöz (a LON-on keresztül további 32 Vitotronic 200-H fűtőköri
szabályozó csatlakoztatható). Minden keverőszeleppel rendelkező
fűtőkörhöz szükség van egy bővítőkészletre (kiegészítő tartozék).
■ Folyamatos szabályozású égőkhöz.
■ Szöveges és grafikus kijelzővel rendelkező kezelőegységgel.
■ Tárolóhőmérséklet-szabályozással.
■ Keverőegységgel rendelkező tároló-töltő rendszer szabályozása
lehetséges.
■ Beépített diagnosztikai rendszerrel és további funkciókkal.
■ Adatátvitelre alkalmas LON-on keresztül (a LON kommunikációs
modul kiegészítő tartozék).

M

Többkazános rendszerek
A többkazános rendszerek minden kazánját fel kell szerelni egy
Vitotronic 100 (GC1B vagy GC4B típus) szabályozóval. A
Vitotronic 300-K (MW1B típusú) szabályozót az egyik kazánnal
együtt szállítjuk (lásd az árjegyzéket), ezt külön kell beszerelni.
A Vitotronic 100 szabályozóba be kell szerelni a LON kommunikációs modult. Lásd az árjegyzéket.

Külső szabályozóval ellátott többkazános rendszerek esetén a terheléstől függő égő- és kazánkapcsolást, valamint a tárolóhőmérsékletszabályozást a fölérendelt (külső) szabályozónak kell végeznie.

Vitotronic 100, GC1B típus

Vitotronic 300-K
M

5826 449 HU

M

Digitális kazánköri szabályozó:
■ A többkazános rendszer minden kazánjához, Viessmann kaszkádszabályozóval, V
K szabályozóval (az egyik kazán szállítási terjedelmében).
vagy
■ A Vitocontrol kapcsolószekrénnyel és beépített, időjárás függvényében vezérelt
Vitotronic 300-K kaszkádszabályozóval rendelkező többkazános rendszerek minde
vagy
■ A többkazános rendszer minden kazánja számára, időjárás függvényében vezérelt
kádszabályozóval, tárolóhőmérséklet-szabályozással.
■ Kétfokozatú vagy folyamatos szabályozású égőhöz.
■ Kazánvédő funkcióval a kivitelnek megfelelően
■ Beépített diagnosztikai rendszerrel és további funkciókkal
■ Kommunikációképes a LON révén (A LON kommunikációs modul a szállítási terjed
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Szabályozók (folytatás)
Vitotronic 100, GC4B típus

Vitotronic 300-K
M

M

Digitális kazánköri szabályozó:
■ A Viessmann Vitotronic 300-K kaszkádszabályozóval rendelkező
többkazános rendszerek minden fűtőkazánjához (az egyik fűtőkazán szállítási terjedelmében).
vagy
■ A Vitocontrol kapcsolószekrénnyel és beépített, időjárás függvényében vezérelt Vitotronic 300-K kaszkádszabályozóval rendelkező többkazános rendszerek minden fűtőkazánjához.
vagy
■ A többkazános rendszer minden fűtőkazánja számára, időjárás
függvényében vezérelt külső kaszkádszabályozóval, tárolóhőmérséklet-szabályozással.
■ Folyamatos szabályozású égőkhöz.
■ Beépített diagnosztikai rendszerrel és további funkciókkal.
■ Kommunikációképes a LON (A LON kommunikációs modul a szállítási terjedelem része).

Vitotronic 300-K, MW1B típus

Vitotronic 300-K
M

M

Időjárás függvényében vezérelt, digitális kaszkád- és fűtőköri szabályozó:
■ Többkazános rendszerekhez.
■ Kazánsorrend-stratégiával.
■ Max. két, keverőszeleppel rendelkező fűtőkörhöz (a LON-on
keresztül további 32 Vitotronic 200-H fűtőköri szabályozó csatlakoztatható).
Minden egyes keverőszeleppel rendelkező fűtőkörhöz egy bővítőkészlet szükséges.
■ GC1B típusú Vitotronic 100 esetében:
– Kétfokozatú vagy folyamatos szabályozású égőhöz.
– Tárolóhőmérséklet-szabályozással.
vagy
Keverőegységgel rendelkező tároló-töltő rendszer szabályozása
(csak választhatóan, a visszatérő hőmérséklet emelésének
folyamatos szabályozásához, egy szabályozott 3-járatú keverőszeleppel).
– Kazánvédő funkciókkal a rendszerkivitelnek megfelelően.
■ GC4B típusú Vitotronic 100 esetében:
– Folyamatos szabályozású égőkhöz.
– Tárolóhőmérséklet-szabályozással.
vagy
Keverőegységgel rendelkező tároló-töltő rendszer szabályozása.
■ Beépített diagnosztikai rendszerrel és további funkciókkal.
■ Szöveges és grafikus kijelzővel rendelkező kezelőegységgel.
■ Adatátvitelre alkalmas a LON-BUS-on keresztül (a LON kommunikációs modult és a záró ellenállásokat a szállítási terjedelem tartalmazza)

Kapcsolószekrénybe történő beépítés

5826 449 HU

Fontos tudnivaló!
A kezelőegység kapcsolószekrény-ajtóba való beszereléséhez használja a kapcsolószekrénybe történő beépítésre szolgáló szerelőkészletet (kiegészítő tartozék).

Kondenzációs falikazán
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Szabályozók (folytatás)
Kapcsolási pontok
Előremenő vízhőmérséklet °C-ban

120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
20 15 10
5
0
Külső hőmérséklet °C-ban

5

–10 15

20

A A Vitotronic kazánköri szabályozók biztonsági hőmérséklethatárolójának beállítási lehetőségei (alapbeállítás 110 °C, átállítható 100 vagy 95 °C-ra)
CM2 típusú, 400–620 kW teljesítményű Vitocrossal 200 esetében 110 °C állandó értékre beállítva.
B A Vitotronic kazánköri szabályozók hőmérséklet-szabályozójának (kazánvíz-hőmérséklet) beállítási lehetőségei (szállítási
állapot 95 °C)

9.2 Komponensek szállítási állapotban
Hozzárendelés a szabályozó-típusokhoz
Vitotronic
Típus
Részegységek
Kazánhőmérséklet-érzékelő
tárolóhőmérséklet-érzékelő
külső hőmérséklet-érzékelő
Felületi hőmérséklet-érzékelő
(lásd a kiegészítő tartozékokat)
LON kommunikációs modul (lásd
a kiegészítő tartozékokat)

100
GC1B

GC4B

x

x

x

x

200
GW1B

300
GW2B

GW4B

x
x
x

x
x
x

x
x
x

300-K
MW1B

x
x
x
x

Fontos tudnivaló!
Vitotronic 100 szabályozókhoz
csak többkazános rendszerekben
LON összekötő vezeték (lásd a kiegészítő tartozékokat)
Záró ellenállás (lásd a kiegészítő
tartozékokat)

x
x

CM2 típusú Vitocrossal 200 esetén, GC4B típusú Vitotronic 100
és GW4B típusú Vitotronic 300 készülékkel
A kazánhőmérséklet-érzékelők a kazán szállítási terjedelmének
részét képezik, és az égővezérlőhöz kerülnek csatlakoztatásra.

5826 449 HU

9

C beállított fűtési jelleggörbe
D beállított maximális kazánvíz-hőmérséklet
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Szabályozók (folytatás)
Kazánhőmérséklet-érzékelő
Érzékelőtípus

Viessmann NTC 10 kΩ 25 °C
esetén

Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem
– Raktározás és szállítás

Műszaki adatok
Vezetékhossz
Védettség

0–+130°C
−20–+70 °C

9
3,7 m, csatlakozásra kész
IP 32 az EN 60529 szerint,
felépítés/beszerelés által kell
szavatolni

Kazánhőmérséklet-érzékelő GC4B típusúVitotronic 100 és GW4B típusú Vitotronic 300 készülékkel
Kettős hőérzékelő a 400 – 620 kW teljesítményű, CM2 típusú
Vitocrossal 200 égővezérlőjéhez való csatlakoztatáshoz.

Műszaki adatok
Vezetékhossz
Védettség

2,2 m, csatlakozásra kész
IP 32 az MSZ EN 60529 szerint, fel-/beszerelés által kell
szavatolni
Viessmann kettős érzékelő,
NTC 10 kΩ/20 kΩ, 25 °C esetén

Az érzékelő típusa

Megengedett környezeti hőmérséklet
– üzemelés közben
– raktározás és szállítás közben

0 – +125 °C
–30 – +70 °C

Tárolóhőmérséklet-érzékelő
Műszaki adatok
Vezetékhossz
Védettség

5,8 m, csatlakozásra kész
IP 32 az MSZ EN 60529 szerint, felépítés/beszerelés által kell szavatolni.
Érzékelőtípus
Viessmann NTC 10 kΩ, 25 °C-on
Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem
0 – +90 °C
– Raktározás és szállítás –20 – +70 °C

Külső hőmérséklet-érzékelő

Csatlakozás:
■ 2-erű réz vezeték, vezetékhossz max. 35 m, 1,5 mm2-es vezetékkeresztmetszettel
■ A vezetéket nem szabad 230/400 V-os vezetékekkel együtt fektetni.

80

Szerelési hely:
■ az épület északi vagy északnyugati falán
■ 2 – 2,5 m-rel a talajszint felett, több emeletes épületeknél kb. a 2.
emelet felső részén

41

66

Műszaki adatok
Védettség

5826 449 HU

Érzékelőtípus
Megengedett környezeti
hőmérséklet üzemeléskor,
raktározáskor és szállításkor

Kondenzációs falikazán

IP 43 az MSZ EN 60529 szerint, felépítés/beszerelés által kell szavatolni
Viessmann NTC 10kΩ 25 °C-on

−40 – +70 °C
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Szabályozók (folytatás)
9.3 Vitotronic 100, GC1B típus, rend. sz.: 7498 901
Műszaki adatok
Felépítés
A szabályozó egy alapkészülékből, elektronikai modulokból és egy
kezelőegységből áll.

Kezelőegység
■ Egyszerű kezelés a nagy betűméretű és kontrasztos kijelzőnek
köszönhetően.
■ Menüvezérlés piktogramok segítségével.
■ Kezelőgombok:
– Navigáció
– Nyugtázás
– Beállítások/menü
■ Beállítások:
– Kazánvíz-hőmérséklet
– Kódolások
– Relé- és részegység tesztek
– Ellenőrző üzem
Csak egykazános rendszerek esetében:
– Használati melegvíz hőmérséklet
– Üzemmód
■ Kijelzés:
– Kazánvíz-hőmérséklet
– Használati melegvíz hőmérséklete (csak egykazános rendszerben)
– Üzemi adatok
– Diagnosztikai adatok
– Karbantartási és üzemzavarjelzések
Funkciók
■ A kazánvíz-hőmérsékletnek (= a berendezés előremenő hőmérsékletének) a megadott értékre történő szabályozása
■ A kazánvíz-hőmérséklet elektronikus felső határolása
■ Szivattyú-blokkolásgátló
■ Beépített diagnosztikai rendszer
■ Égéstermék-hőmérséklet ellenőrzés égéstermék hőmérsékletérzékelővel együtt.
■ Karbantartási kijelzés

Egykazános rendszerek:
■ Adaptációs tárolóvízhőmérséklet-szabályozás előnykapcsolással
(fűtőköri keringető szivattyú KI).
■ Kiegészítő funkció a használati melegvíz készítéshez (rövid ideig
tartó felfűtés magasabb hőmérsékletre)
■ Napenergiával történő használati melegvíz készítés és fűtésrásegítés szabályozása SM1 típusú szolár-szabályozó modullal együtt
■ A tárolótöltő-rendszer keverőegységgel történő szabályozása
(csak a visszatérő hőmérséklet folytonos emelésének szabályozott
3-járatú keverőszeleppel történő szabályozásának alternatívájaként).
■ Külső érintkezők révén megvalósuló funkciók:
– Külső indítás minimális előírt kazánvíz-hőmérséklettel
– Fokozatos/folyamatos szabályozású égő külső átkapcsolása
■ Kiegészítő funkciók az EA1 bővítő adapterrel (kiegészítő tartozék):
– Külső indítás előírt kazánvíz-hőmérséklet megadásával egy 0–
10 V-os bemeneten keresztül,
– 3 digitális bemenet az alábbi funkciókhoz:
külső tiltás
külső tiltás üzemzavarjelzés-bemenettel
üzemzavarjelzés-bemenet
■ Kiegészítő funkciók az AM1 bővítő adapter révén (kiegészítő tartozék):
– Max. két keringető szivattyú vezérlése, ha a szabályozó sÖ
kimenete már foglalt:
Az égéstermék-/víz-hőcserélő keringető szivattyúja
A semlegesítő berendezés keringető szivattyúja
Többkazános rendszer Vitotronic 300-K szabályozóval:
■ Külső érintkezők révén megvalósuló funkciók:
– külső tiltás
– Kazán utolsóként történő külső hozzákapcsolása a kazánsorrendben
– Fokozatos/folyamatos szabályozású égő külső átkapcsolása
■ Kiegészítő funkciók az AM1 bővítő adapter révén (kiegészítő tartozék):
– Max. két keringető szivattyú vezérlése, ha a szabályozó sÖ
kimenete már foglalt:
Az égéstermék-/víz-hőcserélő keringető szivattyúja
A semlegesítő berendezés keringető szivattyúja

5826 449 HU

9

Alapkészülék:
■ hálózati kapcsoló
■ TÜV-gomb
■ kéményseprő-kapcsoló
■ Optolink laptop interfész
■ hőmérséklet-szabályozó
TR 1168
vagy
TR 1107
■ biztonsági hőmérséklet-határoló termosztát
STB 1169
vagy
STB 1154
■ Biztosítékok
■ Üzem- és üzemzavarjelzés
■ Csatlakozótér:
– Külső készülékek csatlakoztatása rendszercsatlakozóval
– Háromfázisú fogyasztók csatlakoztatása kiegészítő teljesítményreléken keresztül

■ Külső zavarjelző berendezés csatlakoztatható
■ Kazánvédő funkciókkal a kazán-/berendezéskivitelnek megfelelően:
– Therm-Control kazánvédelem
– Az utánkapcsolt fűtőkörök térfogatáramának csökkentése,
– Visszakeverő szivattyú szabályozása,
– A visszatérő hőmérséklet folytonos emelésének szabályozott 3járatú szeleppel történő szabályozása (csak a tárolótöltő-rendszer keverőegységgel történő szabályozásának alternatívájaként)
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Szabályozók (folytatás)
Többkazános rendszer idegen szabályozóval:
■ Külső érintkezők révén megvalósuló funkciók:
– A kazán engedélyezése/pillangószelep-vezérlés
– Külső indítás 1. égőfokozat
– Külső indítás 2. égőfokozat
– Fokozatos/folyamatos szabályozású égő külső átkapcsolása
■ Kiegészítő funkciók az EA1 bővítő adapterrel (kiegészítő tartozék):
– Külső indítás előírt kazánvíz-hőmérséklet megadásával és
kazán engedélyezésével egy 0–10 V-os bemeneten keresztül
Fontos tudnivaló!
Minden Vitotronic 100 készülékhez csatlakoztatni kell egy
EA1 bővítő adaptert.
■ Kiegészítő funkciók az AM1 bővítő adapter révén (kiegészítő tartozék):
– Max. két keringető szivattyú vezérlése, ha a szabályozó sÖ
kimenete már foglalt:
Az égéstermék-/víz-hőcserélő keringető szivattyúja
A semlegesítő berendezés keringető szivattyúja
Szabályozási karakterisztika
■ P-jelleg kétpont-kimenettel fokozatos szabályozású égővel való
üzemeltetésnél
PI-jelleg hárompontos kimenettel folyamatos szabályozású égők
(amennyiben létezik) esetén
■ Hőmérséklet-szabályozó a kazánvíz-hőmérséklet határolásához:
95 °C, átállítható 100, 110 °C-ra
■ A biztonsági hőmérséklet-határoló termosztát beállítása:
110 °C, átállítható 100 °C-ra
■ A kazánvíz-hőmérséklet felső határolása:
20 – max. 127 °C (az alsó kapcsolási pont a kazántól/kazán-kódkártyától függ)
■ A használati melegvíz előírt hőmérsékletének beállítási tartománya:
10 – 60 °C, átállítható 10 – 95 °C-ra
kazánkódkártya
A kazánnal történő összehangoláshoz (a kazánhoz mellékelve).
Az üzemmódok beállítása
A kazán és a melegvíz-tároló fagyvédelmi ellenőrzése valamennyi
üzemmódban működik.
A következő üzemmódok állíthatók be:
■ Egykazános rendszerek:
– Fűtés és melegvíz
– Melegvíz-készítés
– Lekapcsolt üzem
■ Többkazános rendszerek:
– Fűtés
– Lekapcsolt üzem
Nyári üzemmód (csak egykazános rendszerben)
(„Melegvíz készítés”)
Az égő csak akkor kapcsol be, ha a melegvíz-tárolót fel kell fűteni (a
tárolóhőmérséklet-szabályozó hatására).
Az adott kazánhoz szükséges alsó kazánvíz-hőmérséklet megmarad.

Műszaki adatok
Névleges feszültség
Névleges frekvencia
Névleges áram
Teljesítményfelvétel
Érintésvédelmi osztály
Védettség

Hatásmód
Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem

– Raktározás és szállítás
A relékimenetek névleges terhelhetősége
– sÖ
Tárolótöltő-rendszer
primer szivattyúja
(csak egykazános
rendszerekben)
vagy
Az égéstermék-/vízhőcserélő keringető
szivattyúja
vagy
Kapcsolókimenet
– sA
Tárolófűtés keringető
szivattyú
– sL
Visszakeverő szivattyú/kazánköri szivattyú
– gÖ
Gyűjtött zavarjelzés
– gS
Pillangó szelep
vagy
A visszatérő hőmérséklet emelésére szolgáló 3-járatú keverőszelep
vagy
A tárolótöltő-rendszer
3-utú keverőszelepének motorja
Összesen
– fA
Égők
– lÖ
Égő, kétfokozatú
– lÖ
Égő, folyamatos szabályozású

230 V~
50 Hz
2 x 6 A~
10 W
I
IP 20 D az MSZ EN
60529 szerint, felépítés/
beszerelés által kell szavatolni
1B típus az
MSZ EN 60 730-1 szerint
0 – +40 °C
Alkalmazás lakó- és fűtőhelyiségekben (normál
környezeti feltételek mellett)
−20 – +65 °C

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

4(2) A, 230 V~

0,2 (0,1) A, 230 V~
Max. 6 A, 230 V~
6(3) A, 230 V~
1 (0,5) A, 230 V~
0,2 (0,1) A, 230 V~

5826 449 HU

Szállítási állapot
■ Szabályozó beépített kezelőegységgel
■ kazánhőmérséklet-érzékelő
■ 1 tasak a műszaki dokumentációval
■ Csak többkazános rendszerrel együtt:
LON kommunikációs modul és a szabályozók közötti adatcserét
biztosító összekötő vezeték (7 m hosszú)
Fűtési rendszer melegvíz-tárolóval
Csak egykazános rendszerekkel együtt, külön megrendelendő:

Kondenzációs falikazán

■ A tárolóhőmérséklet-szabályozáshoz szükséges tárolóhőmérséklet-érzékelő és keringető szivattyú visszacsapó csappantyúval
vagy
■ Vitotrans 222 tárolótöltő-rendszer keverőegységgel és tárolóhőmérséklet-érzékelővel
Kommunikáció
A többi szabályozóval, pl. Vitotronic 200-H-val történő adatcseréhez
LON kommunikációs modulra (kiegészítő tartozék) van szükség.
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Szabályozók (folytatás)
9.4 Vitotronic 100, GC4B típus, rend. sz. 7441 811
Műszaki adatok

9

Alapkészülék:
■ Hálózati kapcsoló
■ kéményseprő-kapcsoló
■ Optolink laptop interfész
■ Biztosítékok
■ Üzem- és üzemzavarjelzés
■ Csatlakozótér:
– Külső készülékek csatlakoztatása rendszercsatlakozóval
– Háromfázisú fogyasztók csatlakoztatása kiegészítő teljesítményreléken keresztül
■ Hőmérséklet-szabályozó termosztát/biztonsági hőmérséklet-határoló termosztát, beépítve az égésvezérlőbe:
EN 14597 és EN 60730-2-5
Kezelőegység
■ Egyszerű kezelés a nagy betűméretű és kontrasztos kijelzőnek
köszönhetően
■ Menüvezérlés piktogramok segítségével
■ Kezelőgombok:
– Navigáció
– nyugtázás
– Beállítások/menü
■ Beállítások:
– Kazánvíz-hőmérséklet
– Kódolások
– Relé- és részegység tesztek
– Ellenőrző üzem
Csak egykazános rendszerek esetében:
– Használati melegvíz hőmérséklete
– üzemmód
■ Kijelzés:
– Kazánvíz-hőmérséklet
– Használati melegvíz hőmérséklete (csak egykazános rendszerben)
– üzemi adatok
– diagnosztikai adatok
– Karbantartási és üzemzavarjelzések
Funkciók
■ A kazánvíz-hőmérsékletnek (= a berendezés előremenő hőmérsékletének) a megadott értékre történő szabályozása
■ Szivattyú-blokkolásgátló
■ Beépített diagnosztikai rendszer
■ Karbantartási kijelzés
■ Külső zavarjelző berendezés csatlakoztatható
■ A kazánvíz-hőmérséklet elektronikus felső határolása, beépítve az
égésvezérlőbe
■ Égéstermék-hőmérséklet ellenőrzés égéstermék hőmérsékletérzékelővel, beépítve az égésvezérlőbe
Egykazános rendszerek:
■ Adaptációs tárolóvízhőmérséklet-szabályozás előnykapcsolással
(fűtőköri keringető szivattyú KI).
■ Kiegészítő funkció a használati melegvíz készítéshez (rövid ideig
tartó felfűtés magasabb hőmérsékletre).
■ Napenergiával történő használati melegvíz készítés és fűtésrásegítés szabályozása SM1 típusú szolár-szabályozó modullal együtt
■ Keverőegységes tárolótöltő-rendszerű szabályozás
■ Külső érintkezők révén megvalósuló funkciók:
– Külső indítás minimális előírt kazánvíz-hőmérséklettel
– Az égő külső tiltása

60

VIESMANN

■ Kiegészítő funkciók az EA1 bővítő adapterrel (kiegészítő tartozék):
– Külső indítás előírt kazánvíz-hőmérséklet megadásával egy 0–
10 V-os bemeneten keresztül,
– 3 digitális bemenet az alábbi funkciókhoz:
Külső tiltás
külső tiltás üzemzavarjelzés-bemenettel
üzemzavarjelzés-bemenet
■ További funkciók AM1 bővítő adapteren keresztül (kiegészítő tartozék, rend. sz. 7452 092):
A semlegesítő berendezés keringető szivattyújának vezérlése, ha
a szabályozó sÖ kimenete már foglalt.
Többkazános rendszer Vitotronic 300-K szabályozóval:
■ Külső érintkezők révén megvalósuló funkciók:
– Külső tiltás
– Kazán utolsóként történő külső hozzákapcsolása a kazánsorrendben
Többkazános rendszer idegen szabályozóval:
■ Külső érintkezők révén megvalósuló funkciók:
– A kazán engedélyezése/pillangószelep-vezérlés
– Külső kazán tiltása/hozzákapcsolása a kazánsorrendben
■ Kiegészítő funkciók az EA1 bővítő adapterrel (kiegészítő tartozék):
– Külső indítás előírt kazánvíz-hőmérséklet megadásával és
kazán engedélyezésével egy 0–10 V-os bemeneten keresztül
Fontos tudnivaló!
Minden Vitotronic 100 készülékhez csatlakoztatni kell egy
EA1 bővítő adaptert.
■ További funkciók AM1 bővítő adapteren keresztül (kiegészítő tartozék, rend. sz. 7452 092):
A semlegesítő berendezés keringető szivattyújának vezérlése, ha
a szabályozó sÖ kimenete már foglalt.
Szabályozási karakterisztika
■ PI-jelleg hárompontos kimenettel folyamatos szabályozású égők
esetén
■ A kazánvíz-hőmérséklet felső határolása:
20– max. 127 °C (az alsó kapcsolási pont a kazántól/kazán-kódkártyától függ)
■ A használati melegvíz előírt hőmérsékletének beállítási tartománya:
10–60 °C, átállítható 10–95 °C-ra
Kazánkódkártya
A kazánnal történő összehangoláshoz (a kazánhoz mellékelve).
Az üzemmódok beállítása
A kazán és a melegvíz-tároló fagyvédelmi ellenőrzése valamennyi
üzemmódban működik.
A következő üzemmódok állíthatók be:
■ Egykazános rendszerek:
– fűtés és melegvíz készítés
– csak HMV üzemmód
– lekapcsolt üzem
■ Többkazános rendszerek:
– Heating
– lekapcsolt üzem
Nyári üzemmód (csak egykazános rendszerben)
(„Csak melegvíz készítés”)
Az égő csak akkor kapcsol be, ha a melegvíz-tárolót fel kell fűteni (a
tárolóhőmérséklet-szabályozó hatására).

Kondenzációs falikazán

5826 449 HU

Felépítés
A szabályozó egy alapkészülékből, elektronikai modulokból és egy
kezelőegységből áll.

Szabályozók (folytatás)
Műszaki adatok
Névleges feszültség
Névleges frekvencia
Névleges áram
Teljesítményfelvétel
Érintésvédelmi osztály
Védettség

Hatásmód
Megengedett környezeti hőmérséklet
– üzemeltetés

– raktározás és szállítás
A relékimenetek névleges terhelhetősége
– sÖ
Tárolótöltő-rendszer
primer szivattyúja
(csak egykazános
rendszerekben)
vagy
Kapcsoló-kimenet
– sA
Tárolófűtés keringető
szivattyúja (csak egykazános rendszerek
esetében)
– sL
Kazánköri szivattyú

230 V~
50 Hz
2 x 6 A~
10 W
I
IP 20 D az MSZ EN
60529 szerint, felépítés/
beszerelés által kell szavatolni
1B típus az
MSZ EN 60 730-1 szerint

– gÖ
– gS

Összesen
– fA

Gyűjtött hibakimenet
Motoros fojtócsappantyú
vagy
A tárolótöltő-rendszer
3-járatú keverőszelepének motorja (csak
egykazános rendszerek esetében)
égő

4(2) A, 230 V~

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

9

0 – +40 °C
Alkalmazás lakó- és fűtőhelyiségekben (normál
környezeti feltételek mellett)
−20–+65 °C

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

4(2) A, 230 V~

Szállítási állapot
■ Szabályozó beépített kezelőegységgel
■ 1 tasak a műszaki dokumentációval
■ Csak többkazános rendszerrel együtt:
LON kommunikációs modul és összekötő vezeték (7 m hosszú) a
szabályozók közötti adatcseréhez

■ A tárolóhőmérséklet-szabályozáshoz szükséges tárolóhőmérséklet-érzékelő és keringető szivattyú visszacsapó csappantyúval
vagy
■ Vitotrans 222 tárolótöltő-rendszer keverőegységgel és tárolóhőmérséklet-érzékelővel

Fűtési rendszer melegvíz-tárolóval
Csak egykazános rendszerekkel együtt, külön megrendelendő:

Kommunikáció
A többi szabályozóval pl. Vitotronic 200-H-val történő adatcseréhez
LON kommunikációs modulra (kiegészítő tartozék) van szükség.

9.5 Vitotronic 200 GW1 típus, rend.sz.: 7498 902
Műszaki adatok

5826 449 HU

Felépítés
A szabályozó egy alapkészülékből, elektronikai modulokból és egy
kezelőegységből áll.
Alapkészülék:
■ hálózati kapcsoló
■ TÜV-gomb
■ kéményseprő-kapcsoló
■ Optolink laptop interfész
■ hőmérséklet-szabályozó
TR 1168
vagy
TR 1107
■ biztonsági hőmérséklet-határoló termosztát
STB 1169
vagy
STB 1154
■ Biztosítékok

Kondenzációs falikazán

■ Üzem- és üzemzavarjelzés
■ Csatlakozótér:
– Külső készülékek csatlakoztatása rendszercsatlakozóval
– Háromfázisú fogyasztók csatlakoztatása kiegészítő teljesítményreléken keresztül
Kezelőegység
■ Egyszerű kezelés:
– Grafikus és szöveges display
– Nagy betűméret és kontrasztos fekete/fehér ábrázolás
– Környezetfüggő súgószövegek
■ Kezelőgombok:
– Navigáció
– Nyugtázás
– Súgó és kiegészítő információk
– Menu

VIESMANN

61

Szabályozók (folytatás)

Funkciók
■ A kazánvíz-hőmérséklet (= a rendszer előremenő hőmérséklete)
időjárás függvényében vezérelt szabályozása
■ Előremenő hőmérséklet elektronikus felső- és alsó határolása
■ Szükséglettől függő keringető szivattyú- és égőkikapcsolás (nem
adott azon égők esetén, ahol a kazán kazánhőmérséklet-alsóhatárolással működik)
■ Változtatható fűtési határérték beállítása
■ Szivattyú-blokkolásgátló
■ Beépített diagnosztikai rendszer
■ Égéstermék-hőmérséklet ellenőrzés égéstermék hőmérsékletérzékelővel együtt.
■ Karbantartási kijelzés
■ Adaptációs tárolóvízhőmérséklet-szabályozás előnykapcsolással
(fűtőköri keringető szivattyú KI).
■ Kiegészítő funkció a használati melegvíz készítéshez (rövid ideig
tartó felfűtés magasabb hőmérsékletre)
■ Napenergiával történő használati melegvíz készítés és fűtésrásegítés szabályozása, valamint a napsugárzásból nyert energia grafikus ábrázolása SM1 típusú szolár-szabályozó modullal együtt.
■ A tárló-töltő rendszer keverőegységgel történő szabályozása (csak
a visszatérő hőmérséklet folytonos emelésének szabályozott 3járatú szeleppel történő szabályozásának alternatívájaként)
■ Külső zavarjelző berendezés csatlakoztatható
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■ Kazánvédő funkcióval a kivitelnek megfelelően:
– Therm-Control kazánvédelem
– Az utánkapcsolt fűtőkörök térfogatáramának csökkentése,
– Visszakeverő szivattyú szabályozása,
– A visszatérő hőmérséklet folytonos emelésének szabályozott 3járatú szeleppel történő szabályozása (csak a tárolótöltő-rendszer keverőegységgel történő szabályozásának alternatívájaként)
■ Külső érintkezők révén megvalósuló funkciók:
– Üzemmód külső átkapcsolása
– Külső tiltás
– Külső indítás minimális előírt kazánvíz-hőmérséklettel
– Fokozatos/folyamatos szabályozású égő külső átkapcsolása
■ Kiegészítő funkciók az EA1 bővítő adapterrel (kiegészítő tartozék):
– Külső indítás előírt kazánvíz-hőmérséklet megadásával egy 0–
10 V-os bemeneten keresztül,
– Egy alállomáshoz tartozó osztóköri szivattyú vezérlése
vagy
Csökkentett üzemmód jelzése (a fűtőköri keringető szivattyú fordulatszámának csökkentése) potenciálmentes kimeneten
keresztül.
– 3 digitális bemenet az alábbi funkciókhoz:
külső tiltás üzemzavarjelzés-bemenettel
üzemzavarjelzés-bemenet
A melegvíztároló cirkulációs szivattyújának rövid ideig tartó
üzeme
■ Kiegészítő funkciók az AM1 bővítő adapter révén (kiegészítő tartozék):
– Max. két keringető szivattyú vezérlése, ha a szabályozó sÖ
kimenete már foglalt:
Az égéstermék-/víz-hőcserélő keringető szivattyúja
A semlegesítő berendezés keringető szivattyúja
fűtőköri keringető szivattyú
A hőszükségletszámítás megfelel az MSZ EN 12831 szabvány előírásainak. Alacsony külső hőmérséklet esetén a felfűtési teljesítmény
csökkentése érdekében növeli a csökkentett helyiséghőmérsékletet.
A csökkentési szakaszt követő felfűtési idő lerövidítése érdekében
egy időre megemelkedik az előremenő vízhőmérséklet.
Az energiatakarékosságra vonatkozó rendelet értelmében a hőmérséklet szabályozását helyiségenként kell megoldani, pl. termosztátszelepek által.
Szabályozási karakterisztika
■ P-jelleg kétpont-kimenettel fokozatos szabályozású égővel való
üzemeltetésnél
PI-jelleg hárompontos kimenettel folyamatos szabályozású égővel
való üzemeltetésnél.
■ Hőmérséklet-szabályozó a kazánvíz-hőmérséklet határolásához:
95 °C, átállítható 100, 110 °C-ra
■ A biztonsági hőmérséklet-határoló termosztát beállítása:
110 °C, átállítható 100 °C-ra
■ A fűtési jelleggörbe beállítási tartománya:
– Meredekség: 0,2–3,5
– Eltolás: −13 – 40 K
– Előremenő hőmérséklet felső határolása: 10 – 127 °C
– Előremenő hőmérséklet alsó határolása: 1 – 127 °C
■ A használati melegvíz előírt hőmérsékletének beállítási tartománya:
10 – 60 °C, átállítható 10 – 95 °C-ra
kazánkódkártya
A kazánnal történő összehangoláshoz (a kazánhoz mellékelve).
Kapcsolóóra
Digitális időprogram (a kezelőegységbe beépített)
■ Napi és heti program, naptár
■ Automatikus nyári és téli átállítás
■ Automatikus funkció használati melegvíz készítéshez és a melegvíztároló cirkulációs szivattyújához.

Kondenzációs falikazán

5826 449 HU
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■ Beállítások:
– Előírt helyiséghőmérsékletek
– Használati melegvíz hőmérséklet
– Üzemmód
– Időprogramok fűtéshez, használati melegvíz készítéshez és cirkulációs szivattyúhoz
– Takarékos üzem
– Party üzemmód
– Elutazási program
– Fűtési jelleggörbék
– Kódolások
– Relé- és részegység tesztek
■ Kijelzés:
– Kazánvíz-hőmérséklet
– Használati melegvíz hőmérséklet
– Üzemi adatok
– Diagnosztikai adatok
– Karbantartási és üzemzavarjelzések
■ Elérhető nyelvek:
– Német
– Bolgár
– Cseh
– Dán
– Angol
– Spanyol
– Észt
– Francia
– Horvát
– Olasz
– Lett
– Litván
– Magyar
– Holland
– Lengyel
– Orosz
– Román
– Szlovén
– Finn
– Svéd
– Török

Szabályozók (folytatás)

Az üzemmódok beállítása
Valamennyi üzemmódban működik a fűtési rendszer fagyvédelmi
ellenőrzése (lásd a fagyvédelmi funkciót).
A következő üzemmódok állíthatók be:
■ Fűtés és melegvíz
■ Melegvíz-készítés
■ Lekapcsolt üzem
Az üzemmód külső átkapcsolása lehetséges.
Fagyvédelmi funkció
■ Ha a külső hőmérséklet kb. +1°C alá csökken, akkor működésbe
lép a fagyvédelmi funkció: a fűtőköri keringető szivattyú bekapcsol,
és a kazánvíz az alsó hőmérsékleten marad (lásd az „Üzemeltetési feltételek Vitotronic kazánköri szabályozók esetén” c. fejezetet).
■ „Lekapcsolt üzem”:
Ha a külső hőmérséklet kb. +3 °C fölé emelkedik, a fagyvédelmi
funkció leáll: a fűtőköri keringető szivattyú és az égő kikapcsol.
■ „Fűtés és melegvíz”
A fagyvédelmi funkció a külső hőmérséklet kb. +3 °C fölé emelkedése esetén kikapcsol. Ez azt jelenti, hogy a fűtőköri keringető
szivattyú kikapcsol, és az adott kazánhoz szükséges alsó kazánvíz-hőmérséklet megmarad (lásd az „Üzemeltetési feltételek
Vitotronic kazánköri szabályozók esetén” fejezetet).
Nyári üzem
(„Melegvíz készítés”)
Az égő csak akkor kapcsol be, ha a melegvíz-tárolót fel kell fűteni (a
tárolóhőmérséklet-szabályozó hatására).
Az adott kazánhoz szükséges alsó kazánvíz-hőmérséklet megmarad.
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Műszaki adatok
Névleges feszültség
Névleges frekvencia
Névleges áram
Teljesítményfelvétel
Érintésvédelmi osztály
Védettség

Hatásmód
Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem

– Raktározás és szállítás
A relékimenetek névleges terhelhetősége
– sÖ
fűtőköri keringető szivattyú
vagy
a tároló-töltő rendszer
primer szivattyúja
vagy
Az égéstermék-/vízhőcserélő keringető
szivattyúja
vagy
Kapcsolókimenet
– sA
Tárolófűtés keringető
szivattyú
– sK
Melegvíztároló cirkulációs szivattyúja
– sL
Visszakeverő szivattyú/kazánköri szivattyú
– gÖ
Gyűjtött zavarjelzés

230 V~
50 Hz
2 x 6 A~
10 W
I
IP 20 D az MSZ EN
60529 szerint, felépítés/
beszerelés által kell szavatolni
1B típus az
MSZ EN 60 730-1 szerint
0 – +40 °C
Alkalmazás lakó- és fűtőhelyiségekben (normál
környezeti feltételek mellett)
−20 – +65 °C

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

4(2) A, 230 V~

5826 449 HU

A fűtési jelleggörbe beállítása (meredekség és eltolás)
A Vitotronic időjárás függvényében vezérli a kazánvíz-hőmérsékletet
(= a berendezés előremenő hőmérsékletét).
Egy meghatározott helyiséghőmérséklet eléréséhez szükséges előremenő vízhőmérséklet a fűtőberendezéstől és a fűtendő épület
hőszigetelésétől függ.
A fűtési jelleggörbe beállításával hozzáigazodik a kazánvíz-hőmérséklet ezekhez a feltételekhez.
A kazánvíz-hőmérséklet felső értékét a hőmérséklet-szabályozó és
az elektronikus felső határolás korlátozza.

Meredekség

Kazánvíz-, ill.
előremenő hőm. °C-ban

■ A pontos időnek, a hét napjának és a standard időprogramnak a
gyári beállítása a fűtéshez, a használati melegvíz készítéshez és a
melegvíztároló cirkulációs szivattyújához.
■ A kapcsolási idők egyedileg programozhatók, naponta max. 4 idősáv állítható be
Legrövidebb kapcsolási időköz: 10 min
Menettartalék: 14 nap

Kondenzációs falikazán
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Szabályozók (folytatás)
– gS

Összesen
– fA
– lÖ
– lÖ

Égők
Égő, kétfokozatú
Égő, folyamatos szabályozású

Max. 6 A, 230 V~
6(3) A, 230 V~
1 (0,5) A, 230 V~
0,2 (0,1) A, 230 V~

Melegvíztároló cirkulációs szivattyúja hálózati csatlakozása
A saját belső szabályozóval rendelkező melegvíztároló cirkulációs
szivattyúkat külön hálózati csatlakozón keresztül kell csatlakoztatni.
A Vitotronic szabályozón vagy a Vitotronic kiegészítő tartozékon
keresztüli hálózati csatlakozás nem engedélyezett.

Szállítási állapot
■ szabályozó beépített kezelőegységgel
■ külső hőmérséklet-érzékelő
■ kazánhőmérséklet-érzékelő
■ tárolóhőmérséklet-érzékelő
■ műszaki dokumentációt tartalmazó tasak
Fűtési rendszer melegvíz-tárolóval
Külön rendelhetők meg a következők:

■ a tárolóhőmérséklet-szabályozáshoz szükséges, visszacsapó
csappantyúval rendelkező keringető szivattyút
vagy
■ Keverőegységgel rendelkező Vitotrans 222 tárolótöltő-rendszer
Kommunikáció
A többi szabályozóval történő adatcseréhez LON kommunikációs
modulra (kiegészítő tartozék) van szükség.

9.6 Vitotronic 300 GW2B típus, rend. sz.: 7498 903
Műszaki adatok
Felépítés
A szabályozó egy alapkészülékből, elektronikai modulokból és egy
kezelőegységből áll.
Alapkészülék:
■ hálózati kapcsoló
■ TÜV-gomb
■ kéményseprő-kapcsoló
■ Optolink laptop interfész
■ hőmérséklet-szabályozó
TR 1168
vagy
TR 1107
■ biztonsági hőmérséklet-határoló termosztát
STB 1169
vagy
STB 1154
■ Biztosítékok
■ Üzem- és üzemzavarjelzés
■ Csatlakozótér:
– Külső készülékek csatlakoztatása rendszercsatlakozóval
– Háromfázisú fogyasztók csatlakoztatása kiegészítő teljesítményreléken keresztül
Kezelőegység
■ Egyszerű kezelés:
– Grafikus és szöveges display
– Nagy betűméret és kontrasztos fekete/fehér ábrázolás
– Környezetfüggő súgószövegek
■ Kezelőgombok:
– Navigáció
– Nyugtázás
– Súgó és kiegészítő információk
– Menu
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■ Beállítások:
– Előírt helyiséghőmérsékletek
– Használati melegvíz hőmérséklet
– Üzemmód
– Időprogramok fűtéshez, használati melegvíz készítéshez és cirkulációs szivattyúhoz
– Takarékos üzem
– Party üzemmód
– Elutazási program
– Fűtési jelleggörbék
– Kódolások
– Relé- és részegység tesztek
■ Kijelzések
– Kazánvíz-hőmérséklet
– Használati melegvíz hőmérséklet
– Üzemi adatok
– Diagnosztikai adatok
– Karbantartási és üzemzavarjelzések
■ Elérhető nyelvek:
– Német
– Bolgár
– Cseh
– Dán
– Angol
– Spanyol
– Észt
– Francia
– Horvát
– Olasz
– Lett
– Litván
– Magyar
– Holland
– Lengyel
– Orosz
– Román
– Szlovén
– Finn
– Svéd
– Török

Kondenzációs falikazán

5826 449 HU

9

A visszatérő hőmérséklet emelésére szolgáló 3-járatú keverőszelep
vagy
A tárolótöltő-rendszer
3-utú keverőszelepének motorja
0,2 (0,1) A, 230 V~

Szabályozók (folytatás)

5826 449 HU

Funkciók
■ A kazánvíz-hőmérséklet (= a berendezés előremenő hőmérséklete) és az előremenő hőmérséklet időjárás függvényében vezérelt
szabályozása
■ A keverőszeleppel rendelkező fűtőkörök előremenő hőmérsékletének elektronikus felső és alsó határolása.
■ Szükséglettől függő keringető szivattyú- és égőkikapcsolás (nem
adott azon égők esetén, ahol a kazán kazánhőmérséklet-alsóhatárolással működik)
■ Változtatható fűtési határérték beállítása
■ Szivattyú-blokkolásgátló
■ Beépített diagnosztikai rendszer
■ Égéstermék-hőmérséklet ellenőrzés égéstermék hőmérsékletérzékelővel együtt.
■ Karbantartási kijelzés
■ Adaptációs tárolóhőmérséklet-szabályozás előnykapcsolással
(fűtőköri keringető szivattyú KI, keverő ZÁR)
■ Kiegészítő funkció a használati melegvíz készítéshez (rövid ideig
tartó felfűtés magasabb hőmérsékletre)
■ Napenergiával történő használati melegvíz készítés és fűtésrásegítés szabályozása, valamint a napsugárzásból nyert energia grafikus ábrázolása SM1 típusú szolár-szabályozó modullal együtt.
■ A tárló-töltő rendszer keverőegységgel történő szabályozása (csak
a visszatérő hőmérséklet folytonos emelésének szabályozott 3járatú szeleppel történő szabályozásának alternatívájaként)
■ Külső zavarjelző berendezés csatlakoztatható
■ A keverőszeleppel rendelkező fűtőkörök hőmérséklet-különbsége
■ Kazánvédő funkcióval a kivitelnek megfelelően:
– Therm-Control kazánvédelem
– Visszakeverő szivattyú szabályozása,
– A visszatérő hőmérséklet folytonos emelésének szabályozott 3járatú szeleppel történő szabályozása (csak a tárolótöltő-rendszer keverőegységgel történő szabályozásának alternatívájaként)
■ Külső érintkezők révén megvalósuló funkciók:
– Külső üzemmód-átkapcsolás/külső keverőszelep NYIT,
– Külső tiltás/külső keverőszelep ZÁR,
– Külső indítás minimális előírt kazánvíz-hőmérséklettel
– Fokozatos/folyamatos szabályozású égő külső átkapcsolása
■ Kiegészítő funkciók az EA1 bővítő adapterrel (kiegészítő tartozék):
– Külső indítás előírt kazánvíz-hőmérséklet megadásával egy 0–
10 V-os bemeneten keresztül,
– Egy alállomáshoz tartozó osztóköri szivattyú vezérlése
vagy
Csökkentett üzemmód jelzése (a fűtőköri keringető szivattyú fordulatszámának csökkentése) potenciálmentes kimeneten
keresztül.
– 3 digitális bemenet az alábbi funkciókhoz:
Külső üzemmód-átkapcsolás, az 1–3. fűtőkör számára külön
beállítható
külső tiltás üzemzavarjelzés-bemenettel
üzemzavarjelzés-bemenet
A melegvíztároló cirkulációs szivattyújának rövid ideig tartó
üzeme
■ Kiegészítő funkciók az AM1 bővítő adapter révén (kiegészítő tartozék):
– Max. két keringető szivattyú vezérlése, ha a szabályozó sÖ
kimenete már foglalt:
Az égéstermék-/víz-hőcserélő keringető szivattyúja
A semlegesítő berendezés keringető szivattyúja
fűtőköri keringető szivattyú
A hőszükségletszámítás megfelel az MSZ EN 12831 szabvány előírásainak. Alacsony külső hőmérséklet esetén a felfűtési teljesítmény
csökkentése érdekében növeli a csökkentett helyiséghőmérsékletet.
A csökkentési szakaszt követő felfűtési idő lerövidítése érdekében
egy időre megemelkedik az előremenő vízhőmérséklet.
Az energiatakarékosságra vonatkozó rendelet értelmében a hőmérséklet szabályozását helyiségenként kell megoldani, pl. termosztátszelepek által.

Kondenzációs falikazán

Szabályozási karakterisztika
■ P-jelleg kétpont-kimenettel fokozatos szabályozású égővel való
üzemeltetésnél
PI-jelleg hárompontos kimenettel folyamatos szabályozású égővel
való üzemeltetésnél.
■ Hőmérséklet-szabályozó a kazánvíz-hőmérséklet határolásához:
95 °C, átállítható 100, 110 °C-ra
■ A biztonsági hőmérséklet-határoló termosztát beállítása:
110 °C, átállítható 100 °C-ra
■ A fűtési jelleggörbék beállítási tartománya:
– Meredekség: 0,2–3,5
– Eltolás: −13 – 40 K
– Előremenő hőmérséklet felső határolása: 10 – 127 °C
– Előremenő hőmérséklet alsó határolása: 1 – 127 °C
■ A keverőszeleppel rendelkező fűtőkörök hőmérséklet-különbsége:
0 – 40 K
■ A használati melegvíz előírt hőmérsékletének beállítási tartománya:
10 – 60 °C, átállítható 10 – 95 °C-ra
kazánkódkártya
A kazánnal történő összehangoláshoz (a kazánhoz mellékelve).
Kapcsolóóra
Digitális időprogram (a kezelőegységbe beépített)
■ Napi és heti program, naptár
■ Automatikus nyári és téli átállítás
■ Automatikus funkció használati melegvíz készítéshez és a melegvíztároló cirkulációs szivattyújához.
■ A pontos időnek, a hét napjának és a standard időprogramnak a
gyári beállítása a fűtéshez, a használati melegvíz készítéshez és a
melegvíztároló cirkulációs szivattyújához.
■ A kapcsolási idők egyedileg programozhatók, naponta max. 4 idősáv állítható be
Legrövidebb kapcsolási időköz: 10 min
Menettartalék: 14 nap
Az üzemmódok beállítása
Valamennyi üzemmódban működik a fűtési rendszer fagyvédelmi
ellenőrzése (lásd a fagyvédelmi funkciót).
A következő üzemmódok állíthatók be:
■ Fűtés és melegvíz
■ Melegvíz-készítés
■ Lekapcsolt üzem
Az üzemmódok külső átkapcsolása minden fűtőkörben együtt vagy
külön-külön lehetséges.
Fagyvédelmi funkció
■ Ha a külső hőmérséklet kb. +1°C alá csökken, akkor működésbe
lép a fagyvédelmi funkció: a fűtőköri keringető szivattyú bekapcsol,
és a kazánvíz az alsó hőmérsékleten marad (lásd az „Üzemeltetési feltételek Vitotronic kazánköri szabályozók esetén” c. fejezetet).
■ „Lekapcsolt üzem”:
Ha a külső hőmérséklet kb. +3 °C fölé emelkedik, a fagyvédelmi
funkció leáll: a fűtőköri keringető szivattyú és az égő kikapcsol.
■ „Fűtés és melegvíz”
A fagyvédelmi funkció a külső hőmérséklet kb. +3 °C fölé emelkedése esetén kikapcsol. Ez azt jelenti, hogy a fűtőköri keringető
szivattyú kikapcsol, és az adott kazánhoz szükséges alsó kazánvíz-hőmérséklet megmarad (lásd az „Üzemeltetési feltételek
Vitotronic kazánköri szabályozók esetén” fejezetet).
Nyári üzem
(„Melegvíz készítés”)
Az égő csak akkor kapcsol be, ha a melegvíz-tárolót fel kell fűteni (a
tárolóhőmérséklet-szabályozó hatására).
Az adott kazánhoz szükséges alsó kazánvíz-hőmérséklet megmarad.
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Szabályozók (folytatás)
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Műszaki adatok
Névleges feszültség
Névleges frekvencia
Névleges áram
Teljesítményfelvétel
Érintésvédelmi osztály
Védettség

Hatásmód

230 V~
50 Hz
2 x 6 A~
10 W
I
IP 20 D az MSZ EN
60529 szerint, felépítés/
beszerelés által kell szavatolni
1B típus az
MSZ EN 60 730-1 szerint

Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem

– Raktározás és szállítás
A relékimenetek névleges terhelhetősége
– sÖ
fűtőköri keringető szivattyú
vagy
a tároló-töltő rendszer
primer szivattyúja
vagy
Az égéstermék-/vízhőcserélő keringető
szivattyúja
vagy
Kapcsolókimenet
– sA
Tárolófűtés keringető
szivattyú
– sK
Melegvíztároló cirkulációs szivattyúja
– sL
Visszakeverő szivattyú/kazánköri szivattyú
– gÖ
Gyűjtött zavarjelzés
– gS
A keverőszelep bővítőkészletének motorja
A visszatérő hőmérséklet emelésére szolgáló 3-járatú keverőszelep
vagy
A tárolótöltő-rendszer
3-utú keverőszelepének motorja
Összesen
– fA
Égők
– lÖ
Égő, kétfokozatú
– lÖ
Égő, folyamatos szabályozású

0 – +40 °C
Alkalmazás lakó- és fűtőhelyiségekben (normál
környezeti feltételek mellett)
−20 – +65 °C

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

4(2) A, 230 V~

0,2 (0,1) A, 230 V~
Max. 6 A, 230 V~
6(3) A, 230 V~
1 (0,5) A, 230 V~
0,2 (0,1) A, 230 V~

Melegvíztároló cirkulációs szivattyúja hálózati csatlakozása
A saját belső szabályozóval rendelkező melegvíztároló cirkulációs
szivattyúkat külön hálózati csatlakozón keresztül kell csatlakoztatni.
A Vitotronic szabályozón vagy a Vitotronic kiegészítő tartozékon
keresztüli hálózati csatlakozás nem engedélyezett.

Szállítási állapot
■ szabályozó beépített kezelőegységgel
■ külső hőmérséklet-érzékelő
■ kazánhőmérséklet-érzékelő
■ tárolóhőmérséklet-érzékelő
■ műszaki dokumentációt tartalmazó tasak
Fűtési rendszer melegvíz-tárolóval
Külön rendelhetők meg a következők:
■ a tárolóhőmérséklet-szabályozáshoz szükséges, visszacsapó
csappantyúval rendelkező keringető szivattyút
vagy
■ Keverőegységgel rendelkező Vitotrans 222 tárolótöltő-rendszer

Fűtési rendszer keverőszeleppel rendelkező fűtőkörrel
Minden keverőszeleppel rendelkező fűtőkörhöz szükség van egy
keverőszelep bővítőkészletre (kiegészítő tartozék).
Kommunikáció
A többi szabályozóval történő adatcseréhez LON kommunikációs
modulra (kiegészítő tartozék) van szükség.

5826 449 HU
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A fűtési jelleggörbe beállítása (meredekség és eltolás)
A Vitotronic időjárás függvényében szabályozza a kazánvíz-hőmérsékletet (= a rendszer előremenő hőmérsékletét) és a keverőszeleppel rendelkező fűtőkörök előremenő hőmérsékletét. Ennek során a
szabályozó automatikusan 0–40 K-nel magasabbra állítja a kazánvíz-hőmérsékletet, mint az előremenő hőmérséklet éppen szükséges
előírt értéke (alapbeállítás: 8 K).
Egy meghatározott helyiséghőmérséklet eléréséhez szükséges előremenő vízhőmérséklet a fűtőberendezéstől és a fűtendő épület
hőszigetelésétől függ.
A fűtési jelleggörbe beállításával a kazánvíz-hőmérséklet és az előremenő hőmérséklet hozzáigazodik ezekhez a feltételekhez.
A kazánvíz-hőmérséklet felső értékét a hőmérséklet-szabályozó és
az elektronikus felső határolás korlátozza.
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Szabályozók (folytatás)
9.7 Vitotronic 300, GW4B típus, rend. sz. 7441 813
Műszaki adatok
Felépítés
A szabályozó egy alapkészülékből, elektronikai modulokból és egy
kezelőegységből áll.
Alapkészülék:
■ Hálózati kapcsoló
■ kéményseprő-kapcsoló
■ Optolink laptop interfész
■ Biztosítékok
■ Üzem- és üzemzavarjelzés
■ Csatlakozótér:
– Külső készülékek csatlakoztatása rendszercsatlakozóval
– Háromfázisú fogyasztók csatlakoztatása kiegészítő teljesítményreléken keresztül
■ Hőmérséklet-szabályozó termosztát/biztonsági hőmérséklet-határoló termosztát, beépítve az égésvezérlőbe:
EN 14597 és EN 60730-2-5

9

Funkciók
■ A kazánvíz-hőmérséklet (= a berendezés előremenő hőmérséklete) és az előremenő hőmérséklet időjárás függvényében vezérelt
szabályozása
■ A keverőszeleppel rendelkező fűtőkörök előremenő hőmérsékletének elektronikus felső és alsó határolása.
■ Szükséglettől függő keringető szivattyú- és égőkikapcsolás
■ Változtatható fűtési határérték beállítása
■ Szivattyú-blokkolásgátló
■ Beépített diagnosztikai rendszer
■ Égéstermék-hőmérséklet ellenőrzés égéstermék hőmérsékletérzékelővel, beépítve az égésvezérlőbe
■ Karbantartási kijelzés
■ Adaptációs tárolóhőmérséklet-szabályozás előnykapcsolással
(fűtőköri keringető szivattyú KI, keverő ZÁR)
■ Kiegészítő funkció a használati melegvíz készítéshez (rövid ideig
tartó felfűtés magasabb hőmérsékletre)
■ Napenergiával történő használati melegvíz készítés és fűtésrásegítés szabályozása, valamint a napsugárzásból nyert energia grafikus ábrázolása SM1 típusú szolár-szabályozó modullal együtt.
■ Keverőegységes tárolótöltő-rendszerű szabályozás
■ Külső zavarjelző berendezés csatlakoztatható
■ A keverőszeleppel rendelkező fűtőkörök hőmérséklet-különbsége
■ Külső érintkezők révén megvalósuló funkciók:
– Külső üzemmód-átkapcsolás/külső keverőszelep NYIT,
– Külső tiltás/külső keverőszelep ZÁR,
– Külső indítás minimális előírt kazánvíz-hőmérséklettel
– Az égő külső tiltása

5826 449 HU

Kezelőegység
■ Egyszerű kezelés:
– Grafikus és szöveges display
– Nagy betűméret és kontrasztos fekete/fehér ábrázolás
– Környezetfüggő súgószövegek
■ Kezelőgombok:
– Navigáció
– nyugtázás
– Súgó és kiegészítő információk
– Menu
■ Beállítások:
– Előírt helyiséghőmérsékletek
– Használati melegvíz hőmérséklete
– üzemmód
– Időprogramok fűtéshez, használati melegvíz készítéshez és cirkulációs szivattyúhoz
– Takarékos üzemmód
– Party üzemmód
– Nyaralás program
– Fűtési jelleggörbék
– Kódolások
– Relé- és részegység tesztek

■ Kijelzés:
– Kazánvíz-hőmérséklet
– Használati melegvíz hőmérséklete
– üzemi adatok
– diagnosztikai adatok
– Karbantartási és üzemzavarjelzések
■ Elérhető nyelvek:
– német
– Bolgár
– cseh
– dán
– angol
– Spanyol
– Észt
– francia
– Horvát
– olasz
– Lett
– Litván
– Magyar
– holland
– lengyel
– Orosz
– Román
– Szlovén
– Finn
– svéd
– Török

Kondenzációs falikazán
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Szabályozók (folytatás)

Kapcsolóóra
Digitális időprogram (a kezelőegységbe beépített)
■ Napi és heti program, naptár
■ Automatikus nyári/téli átállítás
■ Automatikus funkció használati melegvíz készítéshez és a melegvíztároló cirkulációs szivattyújához.
■ A pontos időnek, a hét napjának és a standard időprogramnak a
gyári beállítása a fűtéshez, a használati melegvíz készítéshez és a
melegvíztároló cirkulációs szivattyújához.
■ A kapcsolási idők egyedileg programozhatók, naponta max. 4 idősáv állítható be
Legrövidebb kapcsolási időköz: 10 min
Menettartalék: 14 nap
Az üzemmódok beállítása
Valamennyi üzemmódban működik a fűtési rendszer fagyvédelmi
ellenőrzése (lásd a fagyvédelmi funkciót).
A következő üzemmódok állíthatók be:
■ fűtés és melegvíz készítés
■ csak HMV üzemmód
■ lekapcsolt üzem
Az üzemmódok külső átkapcsolása minden fűtőkörben együtt vagy
külön-külön lehetséges.
68

VIESMANN

110

2,0

Meredekség
1,8

100

1,6

90

1,4

80

1,2

70

1,0

60

0,8

50

0,6

40

0,4

30

0,2

20 15 10 5 0
Külső hőm. °C-ban

-5 -10 -15 -20 -25 -30

Műszaki adatok
Névleges feszültség
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Névleges áram
Teljesítményfelvétel

230 V~
50 Hz
2 x 6 A~
10 W
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5826 449 HU

Kazánkódkártya
A kazánnal történő összehangoláshoz (a kazánhoz mellékelve).

A fűtési jelleggörbék beállítása (meredekség és eltolás)
A Vitotronic időjárás függvényében szabályozza a kazánvíz-hőmérsékletet (= a rendszer előremenő hőmérsékletét) és a keverőszeleppel rendelkező fűtőkörök előremenő hőmérsékletét. Ennek során a
szabályozó automatikusan 0–40 K fokkal magasabbra állítja a
kazánvíz-hőmérsékletet, mint az előremenő hőmérséklet éppen
szükséges előírt értéke (szállítási állapot: 8 K).
A beállított helyiséghőmérséklet eléréséhez szükséges előremenő
hőmérséklet a fűtési rendszertől és a fűtendő épület hőszigetelésétől
függ.
A fűtési jelleggörbe beállításával a kazánvíz-hőmérséklet és az előremenő hőmérséklet hozzáigazodik ezekhez a feltételekhez.
A kazánvíz-hőmérséklet felső értékét a hőmérséklet-szabályozó és
az elektronikus felső határolás korlátozza.

2,2

Szabályozási karakterisztika
■ PI-jelleg hárompontos kimenettel folyamatos szabályozású égővel
való üzemeltetésnél.
■ A fűtési jelleggörbék beállítási tartománya:
– Meredekség: 0,2 – 3,5
– Eltolás: −13−40 K
– Előremenő hőmérséklet felső határolása: 10 – 127 °C
– Előremenő hőmérséklet alsó határolása: 1 – 127 °C
■ A keverőszeleppel rendelkező fűtőkörök hőmérséklet-különbsége:
0 – 40 K
■ A használati melegvíz előírt hőmérsékletének beállítási tartománya:
10–60 °C, átállítható 10–95 °C-ra

Nyári üzemmód
(„Csak melegvíz készítés”)
Az égő csak akkor kapcsol be, ha a melegvíz-tárolót fel kell fűteni (a
tárolóhőmérséklet-szabályozó hatására).
Az adott kazánhoz szükséges alsó kazánvíz-hőmérséklet megmarad.

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

A hőszükségletszámítás megfelel az EN 12831 szabvány előírásainak. Alacsony külső hőmérséklet esetén a felfűtési teljesítmény
csökkentése érdekében növeli a csökkentett helyiséghőmérsékletet.
A csökkentési szakaszt követő felfűtési idő lerövidítése érdekében
egy időre megemelkedik az előremenő vízhőmérséklet.
Az energiatakarékosságra vonatkozó rendelet értelmében a hőmérséklet szabályozását helyiségenként kell megoldani, pl. termosztátszelepek által.

Fagyvédelmi funkció
■ Ha a külső hőmérséklet kb. +1°C alá csökken, akkor működésbe
lép a fagyvédelmi funkció: a fűtőköri keringető szivattyú bekapcsol,
és a kazánvíz az alsó hőmérsékleten marad (lásd az „Üzemeltetési feltételek Vitotronic kazánköri szabályozók esetén” c. fejezetet).
■ „Lekapcsolt üzem”:
A fagyvédelmi funkció a külső hőmérséklet kb. +3 °C fölé emelkedése esetén kikapcsol, vagyis a fűtőköri keringető szivattyú és az
égő kikapcsol.
■ „fűtés és melegvíz készítés”
A fagyvédelmi funkció a külső hőmérséklet kb. +3 °C fölé emelkedése esetén kikapcsol. Ez azt jelenti, hogy a fűtőköri keringető
szivattyú kikapcsol, és az adott kazánhoz szükséges alsó kazánvíz-hőmérséklet megmarad (lásd az „Üzemeltetési feltételek
Vitotronic kazánköri szabályozók esetén” fejezetet).

Kazánvíz-, ill.
előremenő hőm. °C-ban
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■ Kiegészítő funkciók az EA1 bővítő adapterrel (kiegészítő tartozék):
– Külső indítás előírt kazánvíz-hőmérséklet megadásával egy 0–
10 V-os bemeneten keresztül,
– Egy alállomáshoz tartozó osztóköri szivattyú vezérlése
vagy
Csökkentett üzemmód jelzése (a fűtőköri keringető szivattyú fordulatszámának csökkentése) potenciálmentes kimeneten
keresztül.
– 3 digitális bemenet az alábbi funkciókhoz:
Külső üzemmód-átkapcsolás, az 1–3. fűtőkör számára külön
beállítható
külső tiltás üzemzavarjelzés-bemenettel
üzemzavarjelzés-bemenet
A melegvíztároló cirkulációs szivattyújának rövid ideig tartó
üzeme
■ További funkciók AM1 bővítő adapteren keresztül (kiegészítő tartozék, rend. sz. 7452 092):
– Max. két keringető szivattyú vezérlése, ha a szabályozó sÖ
kimenete már foglalt:
A semlegesítő berendezés keringető szivattyúja
Fűtőköri keringető szivattyú

Szabályozók (folytatás)
Érintésvédelmi osztály
Védettség

Hatásmód
Megengedett környezeti hőmérséklet
– üzemeltetés

– raktározás és szállítás
A relékimenetek névleges terhelhetősége
– sÖ
Fűtőköri keringető
szivattyú
vagy
A tárolótöltő-rendszer
primer szivattyúja
vagy
Az égéstermék-/vízhőcserélő keringető
szivattyúja
vagy
Kapcsoló-kimenet
– sA
tárolófűtés keringető
szivattyú

I
IP 20 D az EN 60529
szerint, felépítés/beszerelés által kell szavatolni
1B típus az
MSZ EN 60730-1 szerint
0 – +40 °C
Alkalmazás lakó- és fűtőhelyiségekben (normál
környezeti feltételek mellett)
−20–+65 °C

– sK
– sL

– gÖ
– gS

Összesen
– fA

a melegvíztároló cirkulációs szivattyúja
Visszakeverő szivattyú/kazánköri szivattyú
Gyűjtött hibakimenet
A keverőszelep bővítőkészletének motorja
A tárolótöltő-rendszer
3-járatú keverőszelepének motorja
Égő

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

4(2) A, 230 V~

0,2(0,1) A, 230 V~
max. 6 A, 230 V~
6(3) A, 230 V~
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Melegvíztároló cirkulációs szivattyújának hálózati csatlakoztatása
A saját belső szabályozóval rendelkező melegvíztároló-cirkulációs
szivattyúkat külön hálózati csatlakozáson keresztül kell csatlakoztatni. A Vitotronic szabályozón vagy a Vitotronic kiegészítő tartozékokon keresztüli csatlakoztatás nem megengedett.

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

Szállítási állapot
■ Szabályozó beépített kezelőegységgel
■ külső hőmérséklet-érzékelő
■ tárolóhőmérséklet-érzékelő
■ Tasak a műszaki dokumentációval
Fűtési rendszer melegvíz-tárolóval
Külön rendelhetők meg a következők:
■ A tárolóhőmérséklet-szabályozáshoz szükséges, visszacsapó
csappantyúval rendelkező keringető szivattyú
vagy
■ Keverőegységgel rendelkező Vitotrans 222 tárolótöltő-rendszer

Fűtési rendszer keverőszeleppel rendelkező fűtőkörrel
Minden keverőszeleppel rendelkező fűtőkörhöz szükség van egy
keverőszelep bővítőkészletre (kiegészítő tartozék).
Kommunikáció
A többi szabályozóval történő adatcseréhez LON kommunikációs
modulra (kiegészítő tartozék) van szükség.

9.8 Vitotronic 300-K MW1B típus, rend. sz.: 7498 906
Műszaki adatok
Felépítés
A szabályozó egy alapkészülékből, elektronikai modulokból és egy
kezelőegységből áll.

5826 449 HU

Alapkészülék:
■ hálózati kapcsoló
■ kéményseprő-kapcsoló
■ Optolink laptop interfész
■ Biztosíték
■ Üzem- és üzemzavarjelzés
■ Csatlakozótér:
– Külső készülékek csatlakoztatása rendszercsatlakozóval
– Háromfázisú fogyasztók csatlakoztatása kiegészítő teljesítményreléken keresztül

Kezelőegység
■ Egyszerű kezelés:
– Grafikus és szöveges display
– Nagy betűméret és kontrasztos fekete/fehér ábrázolás
– Környezetfüggő súgószövegek
■ Kezelőgombok:
– Navigáció
– Nyugtázás
– Súgó és kiegészítő információk
– Bővített menü

Kondenzációs falikazán
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Szabályozók (folytatás)

Funkciók
■ Egy, max. négy kazánból álló, Vitotronic 100 GC1B vagy
GC4B típusú szabályozóval rendelkező, többkazános rendszer
előremenő hőmérsékletének és a keverőszelepes két fűtőkörös
előremenő hőmérsékletének időjárás függvényében vezérelt kaszkádszabályozása (folyamatosan változó szabályozás).
■ A kazánok vezérlése a Vitotronic 100 GC1B vagy GC4B típusú
szabályozóval egy szabadon választható kazánsorrend-stratégia
szerint
■ A keverőszeleppel rendelkező fűtőkörök előremenő hőmérsékletének elektronikus felső és alsó határolása.
■ Szükséglettől függő fűtőköri szivattyú-kikapcsolás
■ Változtatható fűtési határérték beállítása
■ Szivattyú-blokkolásgátló
■ Beépített diagnosztikai rendszer
■ Adaptációs tárolóhőmérséklet-szabályozás előnykapcsolással
(fűtőköri keringető szivattyú KI, keverő ZÁR)
■ Kiegészítő funkció a használati melegvíz készítéshez (rövid ideig
tartó felfűtés magasabb hőmérsékletre)
■ Napenergiával történő használati melegvíz készítés és fűtésrásegítés szabályozása, valamint a napsugárzásból nyert energia grafikus ábrázolása SM1 típusú szolár-szabályozó modullal együtt.
■ A tárló-töltő rendszer keverőegységgel történő szabályozása (csak
a visszatérő hőmérséklet folytonos emelésének szabályozott 3járatú szeleppel történő szabályozásának alternatívájaként)
■ Külső zavarjelző berendezés csatlakoztatható
■ A keverőszeleppel rendelkező fűtőkörök hőmérséklet-különbsége
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■ Kazánvédő funkciókkal a berendezéskivitelnek megfelelően:
– Osztóköri szivattyú szabályozása
vagy
– Visszakeverő szivattyú szabályozása,
vagy
– A visszatérő hőmérséklet folytonos emelésének szabályozott 3járatú szeleppel történő szabályozása (csak a tárolótöltő-rendszer keverőegységgel történő szabályozásának alternatívájaként)
■ Külső érintkezők révén megvalósuló funkciók:
– Külső üzemmód-átkapcsolás/külső keverőszelep NYIT,
– Külső tiltás/külső keverőszelep ZÁR,
– Külső követelmény alsó előírt előremenő hőmérséklettel
■ Kiegészítő funkciók az EA1 bővítő adapterrel (kiegészítő tartozék):
– Külső indítás előírt kazánvíz-hőmérséklet megadásával egy 0–
10 V-os bemeneten keresztül,
– Egy alállomáshoz tartozó osztóköri szivattyú vezérlése
vagy
Csökkentett üzemmód jelzése (a fűtőköri keringető szivattyúk
fordulatszámának csökkentése) potenciálmentes kimeneten
keresztül.
– 3 digitális bemenet az alábbi funkciókhoz:
Külső üzemmód-átkapcsolás, az 1–3. fűtőkör számára külön
beállítható,
külső tiltás üzemzavarjelzés-bemenettel
üzemzavarjelzés-bemenet
A melegvíztároló cirkulációs szivattyújának rövid ideig tartó
üzeme
A hőszükségletszámítás megfelel az MSZ EN 12831 szabvány előírásainak. Alacsony külső hőmérséklet esetén a felfűtési teljesítmény
csökkentése érdekében növeli a csökkentett helyiséghőmérsékletet.
A csökkentési szakaszt követő felfűtési idő lerövidítése érdekében
egy időre megemelkedik az előremenő vízhőmérséklet.
Az energiatakarékosságra vonatkozó rendelet értelmében a hőmérséklet szabályozását helyiségenként kell megoldani, pl. termosztátszelepek által.
Szabályozási karakterisztika
■ P-jelleg hárompontos kimenettel
■ A fűtési jelleggörbék beállítási tartománya:
– Meredekség: 0,2–3,5
– Eltolás: −13 – 40 K
– Előremenő hőmérséklet felső határolása: 10 – 127 °C
– Előremenő hőmérséklet alsó határolása: 1 – 127 °C
■ A keverőszeleppel rendelkező fűtőkörök hőmérséklet-különbsége:
0 – 40 K
■ A használati melegvíz előírt hőmérsékletének beállítási tartománya:
10 – 60 °C, átállítható 10 – 95 °C-ra
Kapcsolóóra
Digitális időprogram (a kezelőegységbe beépített)
■ Napi és heti program, naptár
■ Automatikus nyári és téli átállítás
■ Automatikus funkció használati melegvíz készítéshez és a melegvíztároló cirkulációs szivattyújához.
■ A pontos időnek, a hét napjának és a standard időprogramnak a
gyári beállítása a fűtéshez, a használati melegvíz készítéshez és a
melegvíztároló cirkulációs szivattyújához.
■ A kapcsolási idők egyedileg programozhatók, naponta max. 4 idősáv állítható be
Legrövidebb kapcsolási időköz: 10 min
Menettartalék: 14 nap
Az üzemmódok beállítása
Valamennyi üzemmódban működik a fűtési rendszer fagyvédelmi
ellenőrzése (lásd a fagyvédelmi funkciót).
A következő üzemmódok állíthatók be:

Kondenzációs falikazán

5826 449 HU
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■ Beállítások:
– Kazánsorrend
– Előírt helyiséghőmérsékletek
– Használati melegvíz hőmérséklet
– Üzemmód
– Időprogramok fűtéshez, használati melegvíz készítéshez és cirkulációs szivattyúhoz
– Takarékos üzem
– Party üzemmód
– Elutazási program
– Fűtési jelleggörbék
– Kódolások
– Relé- és részegység tesztek
■ Kijelzés:
– Közös előremenő hőmérséklet
– Használati melegvíz hőmérséklet
– Üzemi adatok
– Diagnosztikai adatok
– Üzemzavarjelzések
■ Elérhető nyelvek:
– Német
– Bolgár
– Cseh
– Dán
– Angol
– Spanyol
– Észt
– Francia
– Horvát
– Olasz
– Lett
– Litván
– Magyar
– Holland
– Lengyel
– Orosz
– Román
– Szlovén
– Finn
– Svéd
– Török

Szabályozók (folytatás)
■ Fűtés és melegvíz
■ Melegvíz-készítés
■ Lekapcsolt üzem
Az üzemmódok külső átkapcsolása minden fűtőkörben együtt vagy
külön-külön lehetséges.
Fagyvédelmi funkció
■ Ha a külső hőmérséklet kb. +1 °C alá csökken, akkor működésbe
lép a fagyvédelmi funkció, vagyis a fűtőköri keringető szivattyú
bekapcsol, és az előremenő hőmérséklet min. 10 °C-on marad.
■ A fagyvédelmi funkció a külső hőmérséklet kb. +3 °C fölé emelkedése esetén kikapcsol, vagyis a fűtőköri keringető szivattyúk
kikapcsolnak.
Nyári üzem
(„Melegvíz készítés”)
Az égő csak akkor kapcsol be, ha a melegvíz-tárolót fel kell fűteni (a
tárolóhőmérséklet-szabályozó hatására).
Az adott kazánhoz szükséges alsó kazánvíz-hőmérséklet megmarad.
A fűtési jelleggörbe beállítása (meredekség és eltolás)
A Vitotronic időjárás függvényében szabályozza a kazánvíz-hőmérsékletet (= a rendszer előremenő hőmérsékletét) és a keverőszeleppel rendelkező fűtőkörök előremenő hőmérsékletét. Ennek során a
szabályozó automatikusan 0–40 K-nel (alapbeállítás: 8 K) magasabbra állítja a rendszer előremenő hőmérsékletet, mint a keverőszelepes fűtőkörök előremenő hőmérsékletének éppen szükséges
előírt értéke.
Egy meghatározott helyiséghőmérséklet eléréséhez szükséges előremenő vízhőmérséklet a fűtőberendezéstől és a fűtendő épület
hőszigetelésétől függ.
A fűtési jelleggörbék beállításával a rendszer előremenő hőmérséklete és a keverőszelepes fűtőkörök előremenő hőmérséklete igazodik az adott feltételekhez.
A keverőszelepes fűtőkörök előremenő hőmérsékletének felső
határát a hőmérséklet-szabályozó és a Vitotronic 100,GC1B típusú
szabályozó elektronikus kazánvíz-hőmérséklet felső határolása
szabja meg.

80

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

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

Méretek

2,0
1,4

584

172

0,8

50

0,6

40

0,4

30

0,2

A
A

B

-5 -10 -15 -20 -25 -30

B
108

A Vitotronic 300-K
B Konzol

Műszaki adatok
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– Raktározás és szállítás
A relékimenetek névleges terhelhetősége
– sÖ
fűtőköri keringető szivattyú
vagy
a tároló-töltő rendszer
primer szivattyúja
– sA
Tárolófűtés keringető
szivattyú
– sK
Melegvíztároló cirkulációs szivattyúja
– sL
Visszakeverő szivattyú/osztóköri szivattyú
– gÖ
Gyűjtött zavarjelzés
– gS
A keverőszelep bővítőkészletének motorja
vagy
A visszatérő hőmérséklet emelésére szolgáló 3-járatú keverőszelep
vagy
A tárolótöltő-rendszer
3-utú keverőszelepének motorja
Összesen

0 – +40 °C
Alkalmazás lakó- és fűtőhelyiségekben (normál
környezeti feltételek mellett)
−20 – +65 °C

1,6

1,0

60

Névleges feszültség
Névleges frekvencia
Névleges áram
Teljesítményfelvétel

Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem

1,2

70

20 15 10 5 0
Külső hőm. °C-ban

Hatásmód

297

Kazánvíz-, ill.
előremenő hőm. °C-ban

90

I
IP 20 D az MSZ EN
60529 szerint, felépítés/
beszerelés által kell szavatolni
1B típus az
MSZ EN 60 730-1 szerint

Melegvíztároló cirkulációs szivattyúja hálózati csatlakozása
A saját belső szabályozóval rendelkező melegvíztároló cirkulációs
szivattyúkat külön hálózati csatlakozón keresztül kell csatlakoztatni.
A Vitotronic szabályozón vagy a Vitotronic kiegészítő tartozékon
keresztüli hálózati csatlakozás nem engedélyezett.

1,8

100

5826 449 HU

2,2

110

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

Meredekség

Érintésvédelmi osztály
Védettség

230 V~
50 Hz
6 A~
10 W
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Szabályozók (folytatás)
Szállítási állapot
■ szabályozó beépített kezelőegységgel
■ LON kommunikációs modul 2 záró ellenállással
■ külső hőmérséklet-érzékelő
■ előremenő hőmérséklet érzékelő
■ tárolóhőmérséklet-érzékelő
■ Konzol
■ műszaki dokumentációt tartalmazó tasak
A szabályozót a többkazános rendszer egyik kazánjával szállítjuk
(lásd az árjegyzéket). A szabályozó a konzol segítségével az egyik
kazán oldalára vagy a falra szerelhető.

9

Fűtési rendszer melegvíz-tárolóval
Külön rendelhetők meg a következők:
■ a tárolóhőmérséklet-szabályozáshoz szükséges, visszacsapó
csappantyúval rendelkező keringető szivattyút
vagy
■ Keverőegységgel rendelkező Vitotrans 222 tárolótöltő-rendszer
Fűtési rendszer keverőszeleppel rendelkező fűtőkörrel
Minden keverőszeleppel rendelkező fűtőkörhöz szükség van egy
keverőszelep bővítőkészletre (kiegészítő tartozék).

9.9 A szabályozó kiegészítő tartozékai
A kiegészítő tartozékok hozzárendelése a szabályozótípushoz
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Kondenzációs falikazán

5826 449 HU

Vitotronic
Típus
Kiegészítő tartozékok
Vitotrol 200A
Vitotrol 300A
Vitotrol 200 RF
Vitotrol 300 RF
Központi egység
vezeték nélküli külső hőmérséklet-érzékelő
rádiójel-erősítő
Helyiséghőmérséklet-érzékelő
Felületi hőmérséklet-érzékelő
Merülő hőmérséklet-érzékelő
Merülőhüvely
Tárolóhőmérséklet-érzékelő (merülő hőmérséklet-érzékelő)
Égéstermék hőmérséklet-érzékelő
Keverőszelep bővítőkészlet
Keverőszelep-motor
Merülő hőmérséklet-szabályozó termosztát
Felületi hőmérséklet-szabályozó termosztát
Rádió-óra vevő
csatlakozóadapter külső biztonsági berendezésekhez
Segéd-relé
fA és lÖ ellendugó
Kapcsolószekrénybe történő beépítésre
szolár-szabályozó modul, SM1 típus
EA1 bővítő adapter
Vitocom 100, LAN1 típus, a Vitodata 100
és Vitotrol App készülékekkel együtt
Vitocom 100, LAN1 típus, a Vitodata 100
készülékkel együtt
Vitocom 100, GSM2 típus
Vitocom 200, LAN2 típus
Vitocom 300, LAN3 típus
LON összekötő vezeték
LON-dugó
LON csatlakozódugó
LON csatlakozódoboz
Záróellenállás
LON kommunikációs modul

Szabályozók (folytatás)
Fontos tudnivaló a Vitotrol 200A és 300A távvezérlőhöz
Az adott fűtési rendszer minden fűtőköréhez alkalmazható a Vitotrol
200A vagy a Vitotrol 300A.
A Vitotrol 200A egy fűtőkört képes kiszolgálni, míg a Vitotrol 300A
legfeljebb hármat.
A szabályozóhoz legfeljebb három rádiófrekvenciás távvezérlőt lehet
csatlakoztatni.

Fontos tudnivaló!
Vezetékes távvezérlők nem kombinálhatók a rádiós készülékekkel.

Vitotrol 200A

– Üzemmód
■ A party és takarék üzemmód gombok segítségével kapcsolható be
■ Beépített helyiséghőmérséklet-érzékelő a helyiséghőmérséklet
szabályozásához (csak egy, keverőszeleppel rendelkező fűtőkörhöz)
Szerelési hely:
■ Időjárás függvényében vezérelt üzemmód:
Az épületben bárhol felszerelhető
■ Helyiséghőmérséklet szabályozás:
A beépített helyiséghőmérséklet-érzékelő méri a helyiséghőmérsékletet, és szükség esetén korrigálja az előremenő hőmérsékletet.
A mért helyiséghőmérséklet a szerelés helyétől függ:
– A fő lakóhelyiség egyik belső falán, a fűtőtestekkel szemben
– Ne polcokra, falmélyedésekbe helyezze
– ne ajtó vagy hőforrások (pl. közvetlen napsugárzás, kémény,
televízió stb.) közvetlen közelébe
Csatlakozás:
■ 2-erű vezeték, max. 50 m vezetékhossz (több távvezérlő csatlakoztatása esetén is)
■ A vezetéket nem szabad 230/400 V-os vezetékekkel együtt fektetni.
■ A szállítási terjedelem tartalmazza a törpefeszültségű dugós csatlakozót

5
14
8

97

Fontos tudnivaló!
A csökkentett működés előírt helyiséghőmérséklete (csökkentett
helyiséghőmérséklet) a szabályozóval állítható be.

9

20
,

Rend. sz. Z008 341
KM-BUS-résztvevő
■ Kijelzés:
– Helyiséghőmérséklet
– Külső hőmérséklet
– Üzemállapot
■ Beállítások:
– Előírt helyiséghőmérséklet normál üzemmódhoz (normál helyiséghőmérséklet)

Műszaki adatok
Áramellátás
Teljesítményfelvétel
Érintésvédelmi osztály
Védettség

KM-BUS-on keresztül
0,2 W
III
IP 30 az MSZ EN 60529 szerint, felépítés/beszerelés által kell szavatolni
Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem
0 – +40 °C
– Raktározás és szállítás −20 – +65 °C
Előírt helyiséghőmérséklet
beállítási tartománya normál üzemmódhoz
3 – 37 °C
Fontos tudnivalók
■ A Vitotrol 200A szobatermosztátként való alkalmazása esetén a
készüléket az egyik fő lakóhelyiségben (irányítóhelyiségben) kell
elhelyezni.
■ Max. 2 Vitotrol 200A csatlakoztatható a szabályozóhoz.

Vitotrol 300A

5826 449 HU

Rend. sz. Z008 342
KM-BUS-résztvevő

Kondenzációs falikazán

■ Kijelzés:
– Helyiséghőmérséklet
– Külső hőmérséklet
– Üzemmód
– Üzemállapot
– SM1 típusú szolár-szabályozó modullal együtt a napsugárzásból
nyert energia grafikus ábrázolása
■ Beállítások:
– Előírt helyiséghőmérséklet normál üzemmódhoz (normál helyiséghőmérséklet) és csökkentett üzemmódhoz (csökkentett helyiséghőmérséklet)
– Melegvíz-hőmérséklet előírt értéke
– Az üzemmód, a fűtőkörök, a használati melegvíz készítés és a
cirkulációs szivattyú időprogramjai, valamint a további beállítások a kijelzőn végezhetők el a szöveges menüben
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A mért helyiséghőmérséklet a szerelés helyétől függ:
– A fő lakóhelyiség egyik belső falán, a fűtőtestekkel szemben
– Ne polcokra, falmélyedésekbe helyezze
– ne ajtó vagy hőforrások (pl. közvetlen napsugárzás, kémény,
televízió stb.) közvetlen közelébe
Csatlakozás:
■ 2-erű vezeték, max. 50 m vezetékhossz (több távvezérlő csatlakoztatása esetén is)
■ A vezetéket nem szabad 230/400 V-os vezetékekkel együtt fektetni.
■ A szállítási terjedelem tartalmazza a törpefeszültségű dugós csatlakozót

15

5

Műszaki adatok
Feszültségellátás a KM-BUS-on keresztül
Teljesítményfelvétel
0,5 W
Érintésvédelmi osztály
III
Védettség
IP 30 az MSZ EN 60529 szerint, felépítés/beszerelés által kell szavatolni
Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem
0 – +40 °C
– Raktározás és szállítás −20 – +65 °C
Előírt helyiség-hőmérséklet beállítási tartománya
3 – 37 °C

Fontos tudnivalók a Vitotrol 200 RF és a Vitotrol 300 RF készülékekről
Rádiófrekvenciás távvezérlők beépített jeladóval a rádiófrekvenciás
működéshez.
Az adott fűtési rendszer minden fűtőköréhez alkalmazható egy
Vitotrol 200 RF vagy egy Vitotrol 300 RF.
A Vitotrol 200 RF egy fűtőkört képes kiszolgálni, míg a
Vitotrol 300 RF akár hármat is.

A szabályozóhoz legfeljebb három rádiófrekvenciás távvezérlőt lehet
csatlakoztatni.
Fontos tudnivaló!
A rádiófrekvenciás távvezérlők nem kombinálhatók vezetékes távvezérlőkkel.

Vitotrol 200 RF
Rend. sz. Z011 219
Rádiós egység
■ Kijelzés:
– Helyiséghőmérséklet
– Külső hőmérséklet
– Üzemállapot
– A rádiójel vételi minősége
■ Beállítások:
– Előírt helyiséghőmérséklet normál üzemmódhoz (normál helyiséghőmérséklet)
Fontos tudnivaló!
A csökkentett működés előírt helyiséghőmérséklete (csökkentett
helyiséghőmérséklet) a szabályozóval állítható be.
– Üzemmód
■ A party és takarék üzemmód gombok segítségével kapcsolható be
■ Beépített helyiséghőmérséklet-érzékelő a helyiséghőmérséklet
szabályozásához (csak egy, keverőszeleppel rendelkező fűtőkörhöz)

Szerelési hely:
■ Időjárás függvényében vezérelt üzemmód:
Az épületben bárhol felszerelhető
■ Helyiséghőmérséklet szabályozás:
A beépített helyiséghőmérséklet-érzékelő méri a helyiséghőmérsékletet, és szükség esetén korrigálja az előremenő hőmérsékletet.
A mért helyiséghőmérséklet a szerelés helyétől függ:
– A fő lakóhelyiség egyik belső falán, a fűtőtestekkel szemben
– Ne polcokra, falmélyedésekbe helyezze
– ne ajtó vagy hőforrások (pl. közvetlen napsugárzás, kémény,
televízió stb.) közvetlen közelébe
Fontos tudnivaló!
Vegye figyelembe a „Rádiós kiegészítő tartozékok” tervezési segédletet.

5826 449 HU

9

Szerelési hely:
■ Időjárás függvényében vezérelt üzemmód:
Az épületben bárhol felszerelhető
■ Helyiséghőmérséklet szabályozás:
A beépített helyiséghőmérséklet-érzékelő méri a helyiséghőmérsékletet, és szükség esetén korrigálja az előremenő hőmérsékletet.

97

■ A party és takarék üzemmód a menüben kapcsolható be
■ Beépített helyiséghőmérséklet-érzékelő a helyiséghőmérséklet
szabályozásához (csak egy, keverőszeleppel rendelkező fűtőkörhöz)

20
,5

Szabályozók (folytatás)
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Szabályozók (folytatás)
Műszaki adatok
Áramellátás
Rádiófrekvencia
Hatótávolság

14

97

20

,5

2 AA 3 V-os akkumulátor
868 MHz
Lásd a „Rádiós kiegészítő tartozékok
tervezési segédletet”
Érintésvédelmi osztály
III
Védettség
IP 30 az MSZ EN 60529 szerint, felépítés/beszerelés által kell szavatolni
Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem
0 – +40 °C
– Raktározás és szállítás −20 – +65°C
Előírt helyiséghőmérséklet
beállítási tartománya normál üzemmódhoz
3 – 37 °C

8

Rend. sz. Z011 410
Rádiós egység
■ Kijelzés:
– Helyiséghőmérséklet
– Külső hőmérséklet
– Üzemállapot
– SM1 típusú szolár-szabályozó modullal együtt a napsugárzásból
nyert energia grafikus ábrázolása
– A rádiójel vételi minősége
■ Beállítások:
– Előírt helyiséghőmérséklet normál üzemmódhoz (normál helyiséghőmérséklet) és csökkentett üzemmódhoz (csökkentett helyiséghőmérséklet)
– Melegvíz-hőmérséklet előírt értéke
– Az üzemmód, a fűtőkörök, a használati melegvíz készítés és a
cirkulációs szivattyú időprogramjai, valamint a további beállítások a kijelzőn végezhetők el a szöveges menüben
– A party és takarék üzemmód gombok segítségével kapcsolható
be
■ Beépített helyiséghőmérséklet-érzékelő
Fontos tudnivaló!
Vegye figyelembe a „Rádiós kiegészítő tartozékok” tervezési segédletet.

14

0
50

Asztali állvány
Műszaki adatok
Áramellátás dugaszolható
tápegység révén
Teljesítményfelvétel
Rádiófrekvencia
Hatótávolság

230 V~/5 V−

2,4 W
868 MHz
Lásd a „Rádiós kiegészítő tartozékok
tervezési segédletet”
Érintésvédelmi osztály
II
Védettség
IP 30 az MSZ EN 60529 szerint, felépítés/beszerelés által kell szavatolni
Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem
0 – +40 °C
– Raktározás és szállítás −25 – +60°C
Előírt helyiség-hőmérséklet beállítási tartománya
3 – 37 °C

105

Szállítási terjedelem:
■ Vitotrol 300 RF
■ Asztali állvány
■ Dugaszolható tápegység
■ 2 db NiMH akku az asztali állványon kívülről történő kezeléshez

90

Vitotrol 300 RF asztali állvánnyal

14

3

5826 449 HU

22

Vitotrol 300 RF

Kondenzációs falikazán
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9

Szabályozók (folytatás)

Szerelési hely:
■ Időjárás függvényében vezérelt üzemmód:
Az épületben bárhol felszerelhető
■ Helyiséghőmérséklet szabályozás:
A beépített helyiséghőmérséklet-érzékelő méri a helyiséghőmérsékletet, és szükség esetén korrigálja az előremenő hőmérsékletet.
A mért helyiséghőmérséklet a szerelés helyétől függ:
– A fő lakóhelyiség egyik belső falán, a fűtőtestekkel szemben
– Ne polcokra, falmélyedésekbe helyezze
– ne ajtó vagy hőforrások (pl. közvetlen napsugárzás, kémény,
televízió stb.) közvetlen közelébe

90
23

Fali tartó
Műszaki adatok
Feszültségellátás hálózati
tápegységgel, kapcsolódobozba történő beszereléshez
Teljesítményfelvétel
Rádiófrekvencia
Hatótávolság

230 V~/4 V

2,4 W
868 MHz
Lásd a „Rádiós kiegészítő tartozékok
tervezési segédletet”
Érintésvédelmi osztály
II
Védettség
IP 30 az MSZ EN 60529 szerint, felépítés/beszerelés által kell szavatolni
Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem
0 – +40 °C
– Raktározás és szállítás −25 – +60°C
Előírt helyiség-hőmérséklet beállítási tartománya
3 – 37 °C

Fontos tudnivaló!
Vegye figyelembe a „Rádiós kiegészítő tartozékok” tervezési segédletet.
Szállítási terjedelem:
■ Vitotrol 300 RF
■ Fali tartó
■ hálózati tápegység a kapcsolódobozba történő beszereléshez
■ 2 db NiMH akku a kezeléshez a fali tartón kívül történő kezeléshez

105

14

3
22

Vitotrol 300 RF
5826 449 HU

9

Rend. sz. Z011 412
Rádiós egység
■ Kijelzés:
– Helyiséghőmérséklet
– Külső hőmérséklet
– Üzemállapot
– SM1 típusú szolár-szabályozó modullal együtt a napsugárzásból
nyert energia grafikus ábrázolása
– A rádiójel vételi minősége
■ Beállítások:
– Előírt helyiséghőmérséklet normál üzemmódhoz (normál helyiséghőmérséklet) és csökkentett üzemmódhoz (csökkentett helyiséghőmérséklet)
– Melegvíz-hőmérséklet előírt értéke
– Az üzemmód, a fűtőkörök, a használati melegvíz készítés és a
cirkulációs szivattyú időprogramjai, valamint a további beállítások a kijelzőn végezhetők el a szöveges menüben
– A party és takarék üzemmód a menüben kapcsolható be
■ Beépített helyiséghőmérséklet-érzékelő a helyiséghőmérséklet
szabályozásához (csak egy, keverőszeleppel rendelkező fűtőkörhöz)

90

Vitotrol 300 RF fali tartóval

Rádiófrekvenciás központi egység
Rend. sz.: Z011 413
KM-BUS résztvevő
76
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Szabályozók (folytatás)
A Vitotronic szabályozó és az alábbi rádiós részegységek közötti
kommunikációhoz:
■ Vitotrol 200 RF rádiós távvezérlő
■ Vitotrol 300 RF rádiós távvezérlő
■ vezeték nélküli külső hőmérséklet-érzékelő
Legfeljebb 3 rádiós távvezérlőhöz. Ne használja vezetékes távvezérlővel együtt.
Csatlakozás:
■ kéterű vezeték, max. 50 m vezetékhossz (több KM-BUS-résztvevő
csatlakoztatása esetén is)
■ A vezetéket nem szabad 230/400 V-os vezetékekkel együtt fektetni.

Műszaki adatok
Feszültségellátás a KM-BUS-on keresztül
Teljesítményfelvétel
Rádiófrekvencia
Érintésvédelmi osztály
Védettség

Megengedett környezeti hőmérséklet
– üzemeltetés
– raktározás és szállítás

1W
868 MHz
III
IP 20 az MSZ EN 60529
szerint, felépítés/beszerelés által kell szavatolni
0 – +40 °C
−20–+65 °C

9

111

0
16
34

Rádiós külső hőmérséklet-érzékelő
Rend. sz. 7455 213
Rádiós egység
Vezeték nélküli, fénnyel működő külső hőmérséklet-érzékelő beépített jeladóval a rádiós működéshez és a Vitotronic vezérléshez.

Rádiófrekvencia
Hatótávolság
Védettség
Megengedett környezeti
hőmérséklet üzemeléskor,
raktározáskor és szállításkor

Napelemek és energiatároló segítségével
868 MHz
Lásd a „Rádiós kiegészítő tartozékok
tervezési segédletet”
IP 43 az MSZ EN 60529 szerint, felépítés/beszerelés által kell szavatolni

−40 – +60 °C

80

Szerelési hely:
■ az épület északi vagy északnyugati falán
■ 2 – 2,5 m-rel a talajszint felett, több emeletes épületeknél kb. a 2.
emelet felső részén

Műszaki adatok
Áramellátás

41

66

5826 449 HU

Rádiójel-erősítő
Rend. sz. 7456 538
Hálózatról működő rádiójel-erősítő a rádiójelek hatótávolságának
növeléséhez és a rádiójelek szempontjából kritikus területeken való
működéshez. Vegye figyelembe a „Rádiós kiegészítő tartozékok” tervezési segédletet.
Legfeljebb egy rádiójel-erősítő Vitotronic szabályozónként.
■ a rádiójeleknek vasbeton födémen és/vagy több falon keresztül
történő átlós áthatolásának elkerülése
■ Ha a rádiójeleknek nagyobb, a rádiós részegységek között lévő
fémtárgyakon kell áthatolniuk.
Kondenzációs falikazán
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Szabályozók (folytatás)

32

93

Műszaki adatok
Áramellátás

9

230 V~/5 V− dugaszolós tápegységen
keresztül
Teljesítményfelvétel
0,25 W
Rádiófrekvencia
868 MHz
Vezetékhossz
1,1 m dugóval
Érintésvédelmi osztály
II
Védettség
IP 20 az MSZ EN 60529 szerint, felépítés/beszerelés által kell szavatolni
Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem
0 – +55 °C
– Raktározás és szállítás −20 – +75 °C

Helyiséghőmérséklet-érzékelő
0

□8

20

Rend. sz. 7438 537
A külön helyiséghőmérséklet-érzékelőt a Vitotrol 300A kiegészítéseként alkalmazhatja, ha a Vitotrol 300A nem helyezhető el a fő lakóhelyiségben vagy nem talál ezen kívül megfelelő helyet a hőmérséklet mérésére, ill. beállítására.
a fő lakóhelyiség egyik belső falán, a fűtőtestekkel szemben helyezendő el; Ne szerelje polcra, bemélyedésbe, ajtó vagy hőforrás (pl.
közvetlen napfény, kályha, televízió stb.) közvetlen közelébe.
A helyiséghőmérséklet-érzékelőt a Vitotrol 300A szabályozóhoz kell
csatlakoztatni.
Csatlakozás:
■ 1,5 mm2 vezeték-keresztmetszetű, 2-erű réz vezeték.
■ távvezérlőtől számított vezetékhossz: max. 30 m
■ A vezetéket nem szabad 230/400 V-os vezetékekkel együtt fektetni.

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály
Védettség

III
IP 30 az MSZ EN 60529 szerint, felépítés/beszerelés által kell szavatolni
Érzékelőtípus
Viessmann NTC 10 kΩ 25 °C-on
Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem
0 – +40 °C
– Raktározás és szállítás −20 – +65 °C

Felületi hőmérséklet-érzékelő
Rend. sz. 7426 463
A cső hőmérsékletének megállapításához

60

42

Műszaki adatok
Vezetékhossz
Védettség

5,8 m, csatlakozásra kész
IP 32D az MSZ EN 60529 szerint, felépítés/beszerelés által kell szavatolni
Érzékelőtípus
Viessmann NTC 10 kΩ 25 °C-on
Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem
0 – +120 °C
– Raktározás és szállítás –20 – +70 °C

66

Feszítőszalaggal kell rögzíteni.

Merülő hőmérséklet-érzékelő

5826 449 HU

Rend. sz. 7438 702
Hőmérséklet érzékelésére merülőhüvelyben

78
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Szabályozók (folytatás)
Műszaki adatok
Vezetékhossz
Védettség

5,8 m, csatlakozásra kész
IP 32 az MSZ EN 60529 szerint, felépítés/beszerelés által kell szavatolni
Érzékelőtípus
Viessmann NTC 10 kΩ, 25 °C-on
Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem
0 – +90 °C
– Raktározás és szállítás −20 – +70 °C

Merülőhüvely

9

Rend.sz. 7816 035
■ G ½ x 100 mm
■ Tartókapoccsal

Ø8

100

Merülőhüvely
Rend. sz.: 7817 326
■ G ½ x 150 mm
■ Tartókapoccsal

Ø8

150

Merülőhüvely
A rendelési számokat lásd az árlistában.
A tárolóhőmérséklet-érzékelő számára, Viessmann melegvíz-tárolók
esetén benne van a szállítási terjedelemben.

Égéstermék hőmérséklet-érzékelő
Műszaki adatok
Vezetékhossz
Védettség

Érzékelőtípus
Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem
– Raktározás és szállítás

3,5 m, csatlakozásra kész
IP 60 az EN 60529 szerint, felépítés/beszerelés
által kell szavatolni
Viessmann NTC 20 kΩ
25 °C esetén
0–+250 °C
−20–+70 °C

5826 449 HU

Rend. sz.: 7452 531
Az égéstermék-hőmérséklet lekérdezéséhez, ellenőrzéséhez és a
karbantartási kijelzéshez egy beállítható hőmérsékleti érték túllépése
esetén.
Menetes kúppal.
Az égéstermék-elvezetésre szerelendő. A kazán hátsó peremétől a
kémény irányában mért távolságnak kb. 1,5-ször akkorának kell lennie, mint az égéstermékcső átmérőjének.
■ Kondenzációs kazán Viessmann égéstermék elvezetéssel:
A készülékkel együtt meg kell rendelni az égéstermék hőmérséklet-érzékelő felvételére alkalmas AZ-csövet is.
■ Kondenzációs kazán helyszínen szerelendő égéstermék-elvezetéssel:
Az égéstermék-elvezetésbe való beépítéshez szükséges nyílást a
helyszínen kell betervezni és ellenőrizni. Az égéstermék hőmérséklet-érzékelőt egy (helyszínen szerelendő) nemesacél merülőhüvelybe kell beépíteni.

Kondenzációs falikazán
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Szabályozók (folytatás)
Keverőszelep bővítőkészlet
Rend. sz. 7441 998

42

60

Összetevők:
■ keverőszelep-motor csatlakozóvezetékkel (4,0 m hosszú) DN 20 –
DN 50 és R½ – R 1¼ Viessmann keverőszelephez (nem karimás
keverőszelephez) és dugós csatlakozó
■ csatlakozóvezetékes (5,8 m hosszú), felületi hőmérséklet-érzékelőként szolgáló előmenő hőmérséklet érzékelő és dugós csatlakozó
■ keringető szivattyú dugós csatlakozója

66

Keverőszelep-motor
Feszítőszalaggal kell rögzíteni.
0

90

18

130

Az előremenő hőmérséklet érzékelő műszaki adatai
Védettség
IP 32D az MSZ EN 60529 szerint, felépítés/beszerelés által kell szavatolni
Érzékelőtípus
Viessmann NTC 10 kΩ 25 °C-on
Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem
0 – +120 °C
– Raktározás és szállítás –20 – +70 °C

A keverőszelep-motor műszaki adatai
Névleges feszültség
230 V~
Névleges frekvencia
50 Hz
Teljesítményfelvétel
4W
Érintésvédelmi osztály
II
Védettség
IP 42 az MSZ EN 60529 szerint, felépítés/beszerelés által kell szavatolni
Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem
0 – +40 °C
– Raktározás és szállítás −20 – +65 °C
Forgatónyomaték
3 Nm
Működési idő 90° esetén
120 mp
∢

Keverőszelep-motor karimás keverőszelephez
■ Rend. sz.: 9522 487
DN 40 és DN 50, rendszercsatlakozó és csatlakozóvezeték nélkül
■ Rend. sz. Z004344
DN 65 és DN 100, rendszercsatlakozó és csatlakozóvezeték nélkül

A műszaki adatokat lásd a „Keverőszelepek és keverőszelep-motorok” adatlapon.

Merülő hőmérséklet-szabályozó termosztát
Rend. sz. 7151 728
Hőmérsékletőrként alkalmazható a padlófűtés felsőhőmérséklethatárolásához.
A hőmérsékletőrt a fűtési előremenőbe kell beszerelni. A hőmérsékletőr túl magas előremenő hőmérséklet esetén kikapcsolja a fűtőköri
szivattyút.

5826 449 HU

9

Előremenő hőmérséklet érzékelő (felületi érzékelő)

80
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Szabályozók (folytatás)
0

13

200

95

72

Műszaki adatok
Vezetékhossz
Beállítási tartomány
Kapcsolási különbség
Kapcsolási teljesítmény
Beállítási skála
Nemesacél merülőhüvely
DIN nyilvántartási szám

4,2 m, csatlakozásra kész
30 – 80 °C
Max. 11 K
6(1,5) A, 250 V~
a burkolatban
R ½ x 200 mm
DIN TR 1168

9

Felületi hőmérséklet-szabályozó termosztát
Rend. sz. 7151 729
Hőmérsékletőrként alkalmazható a padlófűtés felsőhőmérséklethatárolásához (csak fémből készült csövek esetén).
A hőmérsékletőrt a fűtési előremenőbe kell beszerelni. A hőmérsékletőr túl magas előremenő vízhőmérsékletnél leállítja a fűtőköri keringető szivattyút.

4,2 m, csatlakozásra kész
30 – 80 °C
Max. 14 K
6(1,5) A, 250 V~
a burkolatban
DIN TR 1168

0

13

95

72

Műszaki adatok
Vezetékhossz
Beállítási tartomány
Kapcsolási különbség
Kapcsolási teljesítmény
Beállítási skála
DIN nyilvántartási szám

Rend. sz. 7450 563
A DCF 77 időjeladó vételére (Németországban a jeladás a Frankfurt/
Main közelében lévő Mainflingenből érkezik).
A pontos idő és a dátum rádióvezérelt pontossággal állítódik be.
Egy külső falra, az adó irányában kell felszerelni. Fémes anyagok,
pl. vasbeton, szomszédos épületek és elektromágneses zavarforrások, pl. nagyfeszültségű és felsővezetékek korlátozhatják a vételminőséget.
Csatlakozó:
■ 2-erű réz vezeték, vezetékhossz max. 35 m, 1,5 mm2-es vezetékkeresztmetszettel
■ a vezetéket nem szabad 230/400 V-os vezetékekkel együtt fektetni
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Rádió-óra vevő

41

66

Csatlakozóadapter külső biztonsági berendezésekhez

5826 449 HU

Rend. sz.: 7164 404
KM-Bus-résztvevő
Vezetékekkel (3,0m hosszú), valamint aVG és aBÖ dugókkal.
Max. 4 kiegészítő biztonsági berendezést lehet csatlakoztatni:
■ Vízhiány-biztosító
■ Minimális nyomáskorlátozó készülék
■ Maximális nyomáskorlátozó készülék
■ Kiegészítő biztonsági hőmérséklet-határoló termosztát

Kondenzációs falikazán

A csatlakozóadapter lehetővé teszi az üzemzavar kijelzését (szöveges formában) a hozzátartozó szabályozón.
A KM-BUS-on keresztül két csatlakozóadapter kapcsolható össze,
és csatlakoztatható a szabályozóhoz. Ez lehetővé teszi 7 kiegészítő
biztonsági berendezés csatlakoztatását.
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Szabályozók (folytatás)
Műszaki adatok
Védettség

7
21

Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem
– Raktározás és szállítás

0–+40 °C
−20–+65 °C

84

26
0

IP 20D az EN 60529 szerint, felépítés/beszerelés
által kell szavatolni

9

Segéd-relé
Műszaki adatok
Tekercsfeszültség
Névleges áram (Ith)

230 V/50 Hz
AC1 16 A
AC3 9 A

180

Rend. sz. 7814 681
■ mágneskapcsoló kis házban
■ 4 nyitó és 4 záró érintkezővel
■ sorkapcsokkal a védővezetékhez

14
5

95

fA és lÖ ellendugó
Rend. sz. 7408 790
Helyszínen szerelendő, ellendugóval nem rendelkező égő esetén
szükséges.

31
8

Alkotórészek:
■ Beépítési keret
■ Vakfedél a szabályozóba történő behelyezésre
82
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5826 449 HU

139

35

Rend. sz. 7452 236
A szabályozó kezelésének a kapcsolószekrény homlokajtajába történő beépítéséhez, abban az esetben, ha a szabályozót egy kapcsolószekrénybe kell beépíteni.
A kapcsolószekrény homlokajtajába történő beépítéshez egy 305 ×
129 mm méretű kivágásra van szükség.

40

Kapcsolószekrénybe történő beépítésre

Szabályozók (folytatás)
■ Összekötő vezeték (5,0 m hosszú)
■ Könyökcsatlakozó összekötő vezetékhez

szolár-szabályozó modul, SM1 típus
Rend. sz. 7429 073

tárolóhőmérséklet-érzékelő
A készülékbe történő csatlakoztatáshoz

Műszaki adatok

A 7438 702 rendelési számú merülő hőmérséklet-érzékelő alábbi
funkcióinak megvalósításához a termékkel együtt kell megrendelni:
■ A cirkuláció átkapcsolásához 2 melegvíz-tárolóval rendelkező
rendszer esetén
■ Visszatérő átkapcsoláshoz a hőtermelő és a fűtővíz-puffertároló
között
■ Visszatérő átkapcsoláshoz a hőtermelő és a primer hőtároló között
■ További fogyasztók fűtéséhez

A csatlakozóvezeték helyszínen történő meghosszabbítása:
■ 2-erű réz vezeték, vezetékhossz max. 60 m, 1,5 mm2-es vezetékkeresztmetszettel
■ A vezetéket nem szabad 230/400 V-os vezetékekkel együtt fektetni.
A tárolóhőmérséklet-érzékelő műszaki adatai
Vezetékhossz
3,75 m
Védettség
IP 32 az MSZ EN 60529 szerint, felépítés/beszerelés által kell szavatolni
Érzékelőtípus
Viessmann NTC 10 kΩ 25 °C-on
Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem
0 – +90 °C
– Raktározás és szállítás −20 – +70 °C
Viessmann melegvíz-tárolókkal rendelkező fűtési rendszerek esetén
a tárolóhőmérséklet-érzékelő a visszatérő fűtővíz vezetékben lévő
menetes könyökcsatlakozóba szerelendő be (a menetes könyökcsatlakozó a mindenkori melegvíz-tároló szállítási terjedelme vagy
kiegészítő tartozéka).

140

Funkciók
■ Mérlegkészítéssel és diagnosztikai rendszerrel
■ A kezelés és a kijelzés a Vitotronic szabályozáson keresztül történik.
■ Egy kollektormezővel két fogyasztó fűthető
■ 2. hőmérsékletkülönbség szabályozás
■ Termosztát funkció utánfűtéshez vagy felesleges hő hasznosításához
■ A szolárköri keringető szivattyú fordulatszám-szabályozása impulzuscsomag vezérléssel vagy szolárköri keringető szivattyú PWM
bemenettel (Grundfos gyártmány)
■ A melegvíz-tároló hőtermelő révén történő utánfűtésének elnyomása a szolárhozam függvényében.
■ Fűtésrásegítéskor a hőtermelő általi utánfűtés elnyomása.
■ A napenergiával fűtött előmelegítő fokozat felfűtése (min. 400 liter
űrtartalmú melegvíz-tárolók esetén).

Felépítés
A szolár-szabályozó modulhoz tartoznak:
■ Elektronika
■ Csatlakozó sorkapcsok:
– 4 db érzékelő
– Szolárköri keringető szivattyú
– KM-BUS
– Hálózati csatlakozás (helyszínen szerelendő hálózati kapcsoló)
■ PWM-kimenet a szolárkör keringető szivattyújának vezérlésére
■ 1 db relé egy szivattyú vagy szelep kapcsolására
Kollektor hőmérséklet-érzékelő
A készülékbe történő csatlakoztatáshoz
A csatlakozóvezeték helyszínen történő meghosszabbítása:
■ 2-erű réz vezeték, vezetékhossz max. 60 m, 1,5 mm2-es vezetékkeresztmetszettel
■ A vezetéket nem szabad 230/400 V-os vezetékekkel együtt lefektetni
A kollektor hőmérséklet-érzékelő műszaki adatai
Vezetékhossz
2,5 m
Védettség
IP 32 az MSZ EN 60529 szerint, felépítés/beszerelés által kell szavatolni
Érzékelőtípus
Viessmann NTC 20 kΩ 25 °C-on
Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem
−20 – +200 °C
– Raktározás és szállítás −20 – +70 °C

0

18
58

A szolár-szabályozó modul műszaki adatai
Névleges feszültség
230 V~
Névleges frekvencia
50 Hz
Névleges áram
2A
Teljesítményfelvétel
1,5 W
Érintésvédelmi osztály
I
Védettség
IP 20 az MSZ EN 60529 szerint, felépítés/beszerelés által kell szavatolni
Hatásmód
1B típus az MSZ EN 60730-1 szerint
Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem
0–+40°C, alkalmazás lakó- és fűtőhelyiségekben (normál környezeti feltételek
mellett)
– Raktározás és szállítás −20 – +65 °C
A relékimenetek névleges terhelhetősége
– 1. félvezető relé
1 (1) A, 230 V~
– 2. relé
1 (1) A, 230 V~
– Összesen
Max. 2 A

5826 449 HU

Merülő hőmérséklet-érzékelő
Rend. sz. 7438 702
Hőmérséklet érzékelésére merülőhüvelyben

Kondenzációs falikazán
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9

Szabályozók (folytatás)
Műszaki adatok
Vezetékhossz
Védettség

5,8 m, csatlakozásra kész
IP 32 az MSZ EN 60529 szerint, felépítés/beszerelés által kell szavatolni
Érzékelőtípus
Viessmann NTC 10 kΩ, 25 °C-on
Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem
0 – +90 °C
– Raktározás és szállítás −20 – +70 °C

EA1 bővítő adapter
Rend. sz. 7452 091
Funkcióbővítés a burkolatban falra történő szereléshez.
A be- és kimeneteken keresztül max. 5 funkció hajtható végre:
1 db kapcsolókimenet (potenciálmentes)
■ Egy alállomáshoz tartozó osztóköri szivattyú vezérlése
■ Csökkentett üzemmód jelzése egy fűtőkörnél
1 analóg bemenet (0–10 V)
■ A kazánvíz előírt hőmérsékletének megadása
3 digitális bemenet
■ Külső üzemmód-átkapcsolás 1–3 fűtőkör számára (csak időjárás
függvényében vezérelt szabályozó esetén)
■ Külső tiltás gyűjtött zavarjelzéssel
■ üzemzavarjelzések
■ A melegvíztároló cirkulációs szivattyújának rövid ideig tartó üzeme
(időjárás függvényében vezérelt szabályozó esetén)

Műszaki adatok
Névleges feszültség
Névleges frekvencia
Névleges áram
Teljesítményfelvétel
A relékimenet névleges
terhelhetősége
Érintésvédelmi osztály
Védettség

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

I
IP 20 D az MSZ EN 60529 szerint, felépítés/beszerelés által kell szavatolni
Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem
0 – +40 °C
Alkalmazás lakó- és fűtőhelyiségekben
(normál környezeti feltételek mellett)
– Raktározás és szállítás –20 – +65 °C

140
0

18
58

Vitocom 100, LAN1 típus
Rend. sz.: Lásd az aktuális árjegyzékben
Fűtési berendezés internetes vagy IP-hálózatú (LAN) távműködtetéséhez DSL-routerrel
Kompakt készülék falra történő szereléshez
Vitotrol App vagy
Vitodata 100 rendszerekkel történő berendezéskezeléshez
Funkciók a Vitotrol alkalmazással történő kezelés esetén:
■ Egy fűtési rendszer legfeljebb 3 fűtőkörének távvezérlése
■ Üzemmódok, előírt értékek, időprogramok beállítása
■ Rendszerinformációk lekérdezése
■ A Vitotrol alkalmazás felhasználói felületén lévő üzenetek kijelzése
A Vitotrol alkalmazás a következő felhasználói készülékeket támogatja:
■ Apple iOS 7.0 verziójú operációs rendszert futtató felhasználói
készülékek
■ Google Android 4.0 vagy magasabb verziójú operációs rendszert
futtató felhasználói készülékek
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Fontos tudnivaló!
További információk a www.vitotrol-app.info oldalon találhatók.
Funkciók a Vitodata 100 készülékkel történő kezelés esetén:
Egy fűtési rendszer összes fűtőkörére vonatkozóan:
■ Távellenőrzés:
– Üzenetek továbbítása e-mailben e-mail klienssel rendelkező felhasználói készülékekre.
– Üzenetek továbbítása SMS-ben mobiltelefonra/okostelefonra
vagy faxra (a Vitodata 100 üzemzavar-kezelési rendszer díjköteles internetes szolgáltatásának használatával).
■ Távműködtetés:
Üzemmódok, előírt értékek, időprogramok és fűtési jelleggörbék
beállítása.
Fontos tudnivaló!
További információk a www.vitodata.info oldalon találhatók.

Kondenzációs falikazán
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Szabályozók (folytatás)
Konfiguráció:
A konfigurálás automatikus.
Ha a DHCP szolgáltatás aktiválva van, akkor a DSL-routeren semmilyen beállításra nincs szükség.

Műszaki adatok

0
16

Helyszíni feltételek:
■ be kell szerelni a kommunikációs modult a szabályozóba
■ Üzembe helyezés előtt ellenőrizze a rendszer működésének előfeltételeként, hogy működik-e a kommunikáció az IP-hálózaton
keresztül (LAN).
■ Internetcsatlakozás adatforgalmi átalánydíjjal (idő- és mennyiségfüggetlen átalánytarifa)
■ DSL-router dinamikus IP-címkiosztással (DHCP).
Fontos tudnivaló!
A Vitotrol App és a Vitodata 100 regisztálásával és használatával
kapcsolatos információk a www.vitodata.info oldalon találhatók.

9
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Szállítási terjedelem:
■ Vitocom 100, LAN1 típus LAN-csatlakozással
■ LON kommunikációs modullal vagy anélkül a Vitotronic szabályozóba történő beszereléshez
■ LAN és kommunikációmodul összekötő vezetéke
■ hálózati csatlakozóvezeték dugaszolható tápegységgel
■ Vitodata 100 üzemzavar-kezelési rendszer 3 éves időtartamra.

34

Áramellátás dugaszolható
tápegység révén
Névleges áram
Teljesítményfelvétel
Érintésvédelmi osztály
Védettség

230 V~/5 V–

250 mA
8W
II
IP 30 az MSZ EN 60529 szerint, felépítés/beszerelés által kell szavatolni.
Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem
0 – +55 °C
Alkalmazás lakó- és fűtőhelyiségekben
(normál környezeti feltételek mellett)
– Raktározás és szállítás –20 – +85 °C

Vitocom 100, GSM2 típus
Műszaki adatok

0

16

Rend. sz.: Lásd az aktuális árjegyzékben
Egy fűtési rendszer távellenőrzése és távműködtetése GSM mobiltelefon-hálózaton keresztül.
Üzenetek és üzemmódok beállításainak továbbítása SMS-ben.
Kompakt készülék falra történő szereléshez

111

Funkciók
■ távellenőrzés az 1-es és a 2-es mobiltelefonnak érkező SMS üzenetek által
■ további berendezések távellenőrzése digitális bemeneten keresztül (potenciálmentes érintkező)
■ távbeállítás mobiltelefonról küldött SMS-ben
■ kezelés mobiltelefonról küldött SMS-ben
Fontos tudnivaló!
További információk a www.vitocom.info oldalon találhatók.
Configuration
Mobiltelefonról, SMS-ben

5826 449 HU

Szállítási terjedelem
■ Vitocom 100 beépített GSM-modemmel.
■ Csatlakozóvezeték Rast 5 rendszercsatlakozóval a szabályozón
lévő KM-BUS-hoz való csatlakoztatáshoz.
■ Mobiltelefon antenna (3,0 m hosszú), mágneses talppal és ragasztócsíkkal.
■ Hálózati csatlakozóvezeték dugaszolós tápegységgel (2,0 m hoszszú)

,5

26
34

Helyszíni feltételek
■ Jó hálózati vétel a kiválasztott mobilhálózat szolgáltató GSM kommunikációjához (ajánlott szolgáltató: T-Mobile).
■ Az összes KM-BUS résztvevő vezetékeinek teljes hossza max.
50 m.
Kondenzációs falikazán

VIESMANN
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Szabályozók (folytatás)
Műszaki adatok
Áramellátás dugaszolható
tápegység révén
Névleges áram
Teljesítményfelvétel
Érintésvédelmi osztály
Védettség

1,6 A
5W
II
IP 30 az MSZ EN 60529 szerint, felépítés/beszerelés által kell szavatolni
Hatásmód
1B típus az MSZ EN 60730-1 szerint
Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem
0 – +50 °C
Alkalmazás lakó- és fűtőhelyiségekben
(normál környezeti feltételek mellett)
– Raktározás és szállítás –20 – +85 °C
Helyszínen történő csatla- digitális bemenet:
koztatás
Potenciálmentes érintkező

Vitocom 200, LAN2 típus
Rend. sz.: Lásd a Viessmann-árjegyzékben

Funkciók a Vitodata 300 készülékkel történő kezelés esetén:

Egy fűtési rendszer összes fűtőkörének távellenőrzésére, távműködtetésére és távbeállítására IP-hálózaton (LAN) keresztül.
Mivel az internetes adatátvitel tartós kapcsolatot létesít („always
online”), a fűtési rendszerhez való hozzáférés különösen gyors.

Egy fűtési rendszer összes fűtőkörére vonatkozóan:
■ Távellenőrzés:
– Üzenetek továbbítása SMS-ben mobiltelefonra/okostelefonra, emailben e-mail klienssel rendelkező felhasználói készülékekre
vagy faxon faxkészülékekre.
– Kiegészítő készülékek ellenőrzése a
Vitocom 200 bemenetein és kimenetein keresztül
■ Távműködtetés:
Üzemmódok, előírt értékek, időprogramok és fűtési jelleggörbék
beállítása
■ Távbeállítás:
– A Vitocom 200 paramétereinek konfigurálása.
– A Vitotronic szabályozási paraméterek távbeállítása a kódcímeken keresztül.

Kompakt készülék falra történő szereléshez
A berendezés Vitotrol alkalmazással, Vitodata 100 vagy
Vitodata 300 távvezérlővel történő kezeléséhez
Funkciók a Vitotrol alkalmazással történő kezelés esetén:
■ Egy fűtési rendszer legfeljebb 3 fűtőkörének távvezérlése
■ Üzemmódok, előírt értékek, időprogramok beállítása
■ Rendszerinformációk lekérdezése
■ A Vitotrol alkalmazás felhasználói felületén lévő üzenetek kijelzése
A Vitotrol alkalmazás a következő felhasználói készülékeket támogatja:
■ Apple iOS 6.0 verziójú operációs rendszert futtató felhasználói
készülékek
■ Google Android 4.0 vagy magasabb verziójú operációs rendszert
futtató felhasználói készülékek
Fontos tudnivaló!
További információk a www.vitotrol-app.info oldalon találhatók.
Funkciók a Vitodata 100 készülékkel történő kezelés esetén:
Egy fűtési rendszer összes fűtőkörére vonatkozóan:
■ Távellenőrzés:
– Üzenetek továbbítása e-mailben e-mail klienssel rendelkező felhasználói készülékekre.
– Üzenetek továbbítása SMS-ben mobiltelefonra/okostelefonra
vagy faxra (a Vitodata 100 üzemzavar-kezelési rendszer díjköteles internetes szolgáltatásának használatával).
– Kiegészítő készülékek ellenőrzése a
Vitocom 200 bemenetein és kimenetein keresztül
■ Távműködtetés:
Üzemmódok, előírt értékek, időprogramok és fűtési jelleggörbék
beállítása
Fontos tudnivaló!
■ A készülék ára nem foglalja magában az adatátvitellel járó telekommunikációs költségeket
■ További információkért lásd: www.vitodata.info

Fontos tudnivaló!
■ Az adatátvitellel járó telekommunikációs költségeken túl a
Vitodata 300 használatának díját is figyelembe kell venni.
■ További információk a www.vitodata.info oldalon találhatók.
Configuration
■ Dinamikus IP-címkiosztás (DHCP) esetén a Vitocom 200 konfigurálása automatikus.
Nincs szükség további beállításokra a DSL-routeren.
Vegye figyelembe a DSL-router hálózati beállításait.
■ A Vitocom 200 bemeneteit a Vitodata 100 vagy a Vitodata 300 felhasználói felületén keresztül kell konfigurálni
■ A Vitocom 200 LON-kapcsolaton keresztül csatlakozik a Vitotronic
szabályozóhoz. A LON-kapcsolathoz nincs szükség a Vitocom 200
konfigurálására.
Helyszíni feltételek:
■ DSL-router szabad LAN csatlakozóval és dinamikus IP-címkiosztással (DHCP)
■ Internetcsatlakozás adatforgalmi átalánydíjjal (idő- és mennyiségfüggetlen átalánytarifa)
■ A LON kommunikációs modulnak a Vitotronicba beépítve kell lennie
Fontos tudnivaló!
További információk a www.vitocom.info oldalon találhatók.
Szállítási terjedelem:
■ Vitocom 200, LAN2 típus LAN-csatlakozóval
■ LON kommunikációs modullal vagy anélkül a Vitotronic szabályozóba történő beszereléshez

86

VIESMANN

Kondenzációs falikazán

5826 449 HU

9

230 V~/5 V–

Szabályozók (folytatás)
■ LAN és kommunikációmodul összekötő vezetéke
■ Hálózati csatlakozóvezeték dugaszolós tápegységgel (2,0 m hoszszú)
■ Vitodata 100 üzemzavar-kezelési rendszer 3 éves időtartamra.
Fontos tudnivaló!
A Vitocom-ot tartalmazó csomagok szállítási terjedelmét lásd a
Viessmann árjegyzékében.
Kiegészítő tartozékok:

Áramellátás dugaszolható tápegység révén
Névleges frekvencia
Névleges áram
Teljesítményfelvétel
Érintésvédelmi osztály
Védettség

Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem

EM201 bővítőmodul
Rend. sz.: Z012 116
■ 1 relékimenet külső készülékek vezérléséhez (érintkező terhelhetősége 230 V~, max. 2 A)
■ Max. 1 EM201 bővítőmodul egy Vitocom 200 készülékhez.
Műszaki adatok:

– Raktározás és szállítás
Helyszíni csatlakoztatás:
– 2 db digitális bemenet, DI1 és DI2

– 1 db digitális kimenet, DO1

230 V~/5 V–
50 Hz
250 mA
5W
III
IP 30 az MSZ EN 60529 szerint, felépítés/beszerelés által
kell szavatolni

0 – +50 °C
Alkalmazás lakó- és fűtőhelyiségekben (normál környezeti
feltételek mellett)
–20 – +85 °C
Potenciálmentes érintkezők,
érintkező terhelhetősége
24 V–, 7 mA
5 V–, 100 mA, az EM201 bővítőmodul csatlakoztatásához

0

16
111

További műszaki adatokkal és kiegészítő tartozékokkal kapcsolatban
lásd a „Kommunikációs rendszerek” tervezési segédletet.

,5

26
34

Vitocom 300, LAN3 típus
Rend. sz.: Lásd az aktuális árjegyzékben

Funkciók a Vitodata 100 készülékkel történő kezelés esetén

A fűtési rendszerek IP-hálózatokon (LAN) keresztül történő távellenőrzéséhez, távműködtetéséhez és távbeállításához.
Mivel az internetes adatátvitel tartós kapcsolatot létesít („always
online”), a fűtési rendszerhez való hozzáférés különösen gyors.

Egy fűtési rendszer összes fűtőkörére vonatkozóan:
■ Távellenőrzés:
– Üzenetek továbbítása e-mailben e-mail klienssel rendelkező felhasználói készülékekre.
– Üzenetek továbbítása SMS-ben mobiltelefonra/okostelefonra
vagy faxra (a Vitodata 100 üzemzavar-kezelési rendszer díjköteles internetes szolgáltatásának használatával).
– Kiegészítő készülékek ellenőrzése a Vitocom és az EM301 bővítőmodul bemenetein és kimenetein át.
■ Távműködtetés:
Üzemmódok, előírt értékek, időprogramok és fűtési jelleggörbék
beállítása.

Egy vagy több hőtermelővel rendelkező fűtési rendszerekhez, utánkapcsolt fűtőkörökkel vagy anélkül.
Vitodata 100 vagy Vitodata 300 rendszerekkel történő berendezéskezeléshez

5826 449 HU

Fontos tudnivaló!
■ A készülék ára nem foglalja magában az adatátvitellel járó telekommunikációs költségeket.
■ További információk a www.vitodata.info oldalon találhatók.

Kondenzációs falikazán
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Szabályozók (folytatás)
Funkciók a Vitodata 300 készülékkel történő kezelés esetén

Fontos tudnivaló!
■ Az adatátvitellel járó telekommunikációs költségeken túl a
Vitodata 300 használatának díját is figyelembe kell venni.
■ További információk a www.vitodata.info oldalon találhatók.
Konfiguráció
■ Dinamikus IP-címkiosztás esetén (DHCP) a Vitocom 300 IP-konfigurációja automatikusan történik.
Nincs szükség további beállításokra a DSL-routeren.
■ Vegye figyelembe a DSL-router hálózati beállításait.
■ A Vitocom 300 és az EM301 bővítőmodul ki- és bemenetei a
Vitodata 300 felhasználói felületről konfigurálhatók.
■ A Vitocom 300 LON-kapcsolaton keresztül csatlakozik a Vitotronic
szabályozóhoz. A LON-kapcsolathoz nincs szükség a Vitocom 300
konfigurálására.
Üzemzavarjelzések
Az üzemzavarjelzéseket a rendszer a Vitodata szervernek küldi el. A
Vitodata szerver az alábbi adatátviteli eszközökön keresztül továbbítja az üzeneteket a konfigurált kezelőkészülékeknek:
■ Telefax
■ SMS a mobiltelefonra
■ E-mail a számítógépre/laptopra
Helyszíni feltételek
■ DSL-router szabad LAN csatlakozóval és dinamikus IP-címkiosztással (DHCP).
■ Átalánydíjas internet-előfizetés (időben és forgalom szempontjából
független átalánydíjas előfizetés).
■ A LON kommunikációs modult be kell építeni Vitotronic szabályozóba.
Fontos tudnivaló!
További információk a www.vitocom.info oldalon találhatók.

Fontos tudnivaló!
A Vitocom-ot tartalmazó csomagok szállítási terjedelmét lásd az
árjegyzékben.
Kiegészítő tartozék
Kiegészítő tartozék
Fali burkolat a Vitocom 300 és a kiegészítő tartozékok beépítéséhez, ha nem áll rendelkezésre kapcsolószekrény vagy elektromos elosztó.
2-soros: Vitocom 300-hoz és max. 1 EM301 bővítőmodulhoz
3-soros: Vitocom 300-hoz és max. 2 EM301 bővítőmodulhoz
EM301 bővítőmodul
– TS35 tartósínekre történő szerelés az
EN 50022 szerint, 35 x 15 és 35 x 7,5
– 8 analóg bemenet:
– 0 − 10 V–
– 4 − 20 mA
– Viessmann NTC 10 kΩ, NTC 20 kΩ, Ni500 vagy
Pt500 hőmérséklet-érzékelők
– Impulzusszámláló
– 8 digitális bemenet:
– Jelek potenciálmentes érintkezőn keresztül történő kapcsolásához
– 2 pólusú
– A külső érintkező max. terhelhetősége 24 V–,
7 mA
– LED-kijelzővel
– Nyitó vagy záró érintkező
– Vésznyitó vagy vészzáró
– Impulzusszámláló
– 2 digitális kimenet:
– Potenciálmentes reléérintkezők
– 3-pólusú, váltó
– Max. 2 A, 230 V~
– LED-kijelzővel
Max. 3 EM301 bővítőmodul egy Vitocom 300 mellé.
Modul a szünetmentes áramellátáshoz (UPS)
TS35 tartósínekre történő szerelés az
EN 50022 szerint, 35 x 15 és 35 x 7,5
Csereakkucsomag UPS-hez
– TS35 tartósínekre történő szerelés az
EN 50022 szerint, 35 x 15 és 35 x 7,5
– Célszerű 1 db Vitocom 300, 1 db bővítőmodul és
az összes bemenet lefoglalása esetén
– Szükséges 1 vagy több Vitocom 300 és 2 vagy
több bővítőmodul esetén

Rend. sz.

7143 434
7143 435

Z012 117

7143 432

7143 436

Szállítási terjedelem
■ Vitocom 300, LAN3 típus LAN-csatlakozással
– TS35 tartósínekre történő szerelés az EN 50022 szerint,
35 x 15 és 35 x 7,5
– 2 digitális bemenet
– 1 digitális kimenet
– 1 relékimenet
– 1 M-BUS-interfész
– 1 EM-interfész
– 2 LON-csatlakozó
■ LAN-csatlakozóvezeték, RJ45, 2 m hosszú
■ LON kommunikációs modullal vagy anélkül
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Egy fűtési rendszer összes fűtőkörére vonatkozóan:
■ Távellenőrzés:
– Üzenetek továbbítása SMS-ben mobiltelefonra/okostelefonra, emailben e-mail klienssel rendelkező felhasználói készülékekre
vagy faxon faxkészülékekre.
– Kiegészítő készülékek ellenőrzése a Vitocom 300 be- és kimenetein át.
■ Távműködtetés:
– Üzemmódok, előírt értékek, időprogramok és fűtési jelleggörbék
beállítása.
– A folyamatok irányának feljegyzése az adattároló segítségével.
– Energiafelhasználás megállapítása M-BUS hőmennyiség-számlálók bekötésével.
■ Távbeállítás:
– A Vitocom 300 paramétereinek konfigurálása.
– A Vitotronic szabályozási paraméterek távbeállítása a kódcímeken keresztül.

■ RJ45 – RJ45 LON összekötő vezeték, 7 m hosszú, a Vitotronic és
a Vitocom 300 közötti adatcseréhez
■ Tápegység sínekhez, TS35 tartósínekre történő szerelés az
EN 50022 szerint, 35 x 15 és 35 x 7,5
■ Vitodata 100 üzemzavar-kezelési rendszer 3 éves időtartamra

Kondenzációs falikazán

Szabályozók (folytatás)
Rend. sz.

7143 495
és
7143 496
7199 251
és
Helyszínen

– 1 db digitális kimenet
DO
– 1 M-BUS-interfész

– 1 EM-interfész

Potenciálmentes érintkezők, érintkező
terhelhetősége 24 V–, 7 mA, kiegészítő
készülékek, ill. idegen rendszerek ellenőrzésére, LED-kijelzővel
Relé, érintkező terhelhetősége 24 V–,
max. 2 A, váltó
Az EN 1434-3 szerinti M-BUS interfészszel rendelkező hőmennyiség-számlálók csatlakoztatásához
Legfeljebb 3 db EM301 bővítőmodul
csatlakoztatásához, LED-kijelzővel

A tápegység műszaki adatai (szállítási terjedelem)

7143 495
és
7171 784
Helyszínen

58

Műszaki adatok: Vitocom 300 (szállítási terjedelem)

90

Helyszíni csatlakoztatás:
– 2 db digitális bemenet,
DI1 és DI2

5
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Műszaki adatok: Vitocom 300
Névleges feszültség
24 V–
Névleges áram
710 mA
Névleges teljesítmény
17 W
Érintésvédelmi osztály
II az EN 61140 szerint
Védettség
IP 30 az EN 60529 szerint, felépítés/
beszerelés által kell szavatolni
Hatásmód
1B típus az EN 60730- 1 szerint
Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem
0–+50 °C között
Alkalmazás lakó- és fűtőhelyiségekben
(normál környezeti feltételek mellett)
– Raktározás és szállítás −20–+85 °C

58

Kiegészítő tartozék
Az összekötő vezeték hosszabbítása
7–14 m fektetési távolság
– 1 db összekötő vezeték (7 m hosszú)
és
1 db RJ45 LON-toldó csatlakozó
14–900 m fektetési távolság csatlakozódugókkal
– 2 db RJ45 LON csatlakozódugó
és
– Kéterű vezeték, CAT5, árnyékolt, tömör vezeték,
AWG 26-22, 0,13–0,32 mm2, külső átmérő 4,5–
8 mm
vagy
Kéterű vezeték, CAT5, árnyékolt, sodrott,
AWG 26-22, 0,14 – 0,36 mm2, külső átmérő 4,5 –
8 mm
14–900 m fektetési távolság csatlakozódobozzal
– 2 db összekötő vezeték (7 m hosszú)
és
– 2 db RJ45, CAT6 LON-csatlakozódoboz
– 2 erű vezeték, CAT5, árnyékolt
vagy
JY(St) Y 2 x 2 x 0,8

90

72

A hálózati tápegység műszaki adatai
Névleges feszültség
100–240 V~
Névleges frekvencia
50/60 Hz
Névleges áram
0,8–0,4 A
Kimenő feszültség
24 V–
Max. kimenő áram
2A
Érintésvédelmi osztály
II az EN 61140 szerint
Védettség
IP 20 az EN 60529 szerint, felépítés/
beszerelés által kell szavatolni
Potenciál-leválasztás primer/szekunder
SELV az EN 60950 szerint
Elektromos biztonság
EN 60335
Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem
−20–+55 °C
Alkalmazás lakó- és fűtőhelyiségekben
(normál környezeti feltételek mellett)
– Raktározás és szállítás −25–+85 °C

LON összekötő vezeték a szabályozók közötti adatcseréhez
Vezetékhossz 7 m, csatlakozásra kész.

5826 449 HU

Rend. sz.: 7143 495

Kondenzációs falikazán
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Szabályozók (folytatás)
Az összekötő vezeték hosszabbítása
■ Fektetési távolság 7–14 m:
– 2 db összekötő vezeték (7,0 m hosszú)
Rend. sz. 7143 495
– 1 db RJ45 LON-toldó csatlakozó
Rend. sz. 7143 496
■ 14–900 m fektetési távolság összekötő dugókkal:
– 2 LON összekötő dugó

Záró ellenállás (2 darab)
Rend. sz.: 7143 497
A LON-BUS lezárásához az első és az utolsó szabályozónál.

LON kommunikációs modul
Rend. sz.: 7172 173
(csak egykazános rendszerek esetén)

Elektronikai nyomtatott áramköri lap a Vitotronic 200-H, a LAN1
típusú Vitocom 100, és a Vitocom 200 és a Vitocom 300 fűtőköri
szabályozókkal történő adatcseréhez és a fölérendelt épületfelügyeleti rendszerekhez történő csatlakoztatáshoz.

Vitogate 200, EIB típus
Rend. sz. Z009 466
A Gateway Vitogate200, EIB típus a beépített LON kommunikációs
modullal (kiegészítő tartozék) rendelkező Vitotronic szabályozók
KNX-/EIB-rendszerekre történő rákapcsolására szolgál.

Műszaki adatokkal és kiegészítő tartozékokkal kapcsolatban lásd a
kommunikációs rendszerek tervezési segédletét.

9.10 Helyszínen szerelendő csatlakozások
Helyszínen szerelendő szabályozó csatlakoztatása a Vitotronic 100, GC1B típusú szabályozóhoz egykazános rendszerek esetén
Vezérlés érintkezőkkel:

Külső égőbekapcsolás – 1. égőfokozat

Üzemelés kétfokozatú égővel

A aVD dugós csatlakozó „1” és „2” sorkapcsának érintkezői
■ Érintkező zárva:
Az 1. égőfokozat bekapcsol.
A kazánvíz hőmérsékletét az elektronikus felsőhőmérséklet-határoló korlátozza (lásd a Vitotronic 100 szabályozó szerelési utasítását), ha ez a „R” mechanikus hőmérséklet-szabályozó alatti
értékre van beállítva.
■ Érintkező nyitva:
Az 1. égőfokozat kikapcsol.

A
B
C

1 2 3

1 2 3

143

146

A 1. égőfokozat „BE”
B 2. égőfokozat „BE”
C külső, terheléstől függő bekapcsolás
Az A, B és C érintkezők a fölérendelt szabályozó potenciálmentes érintkezői.
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Külső égőbekapcsolás – 1. és 2. égőfokozat
A aVD dugós csatlakozó „2” és „3” sorkapcsának érintkezői
■ Érintkező zárva:
Mindkét égőfokozat bekapcsol.
A kazánvíz-hőmérsékletet az elektronikus felsőhőmérséklet-határoló korlátozza, ha ez a „R” mechanikus hőmérséklet-szabályozó
termosztát alatti értékre van beállítva.
A 2. égőfokozat 2 K-nel korábban kapcsol ki.
■ Érintkező nyitva:
Az 1. és 2. égőfokozat kikapcsol.
Külső, terheléstől függő bekapcsolás
A aVH dugós csatlakozó „2” és „3” sorkapcsai közötti potenciálmentes érintkező zárásával a kazán égője terheléstől függően kapcsol
be.
A kazán a beállított előírt hőmérséklettel üzemel folyamatosan.
A kazánvíz-hőmérséklet korlátozása a beállított max. kazánvízhőmérséklet, ill. a mechanikus hőmérséklet-szabályozó termosztáttal
történik.
Kondenzációs falikazán

5826 449 HU

9

Rend. sz. 7199 251
– 2-erű vezeték, CAT5, árnyékolt vagy JY(St) Y 2 x 2 x 0,8
helyszínen biztosítandó
■ 14–900 m fektetési távolság csatlakozódobozokkal:
– 2 db összekötő vezeték (7,0 m hosszú)
Rend. sz. 7143 495
– 2-erű vezeték, CAT5, árnyékolt vagy JY(St) Y 2 x 2 x 0,8
helyszínen biztosítandó
– 2 db RJ45, CAT6 LON-csatlakozódoboz
Rend. sz. 7171 784

Szabályozók (folytatás)
Az előírt érték beállítása a „9b” kódcímen történik.
Beállítások a Vitotronic 100 szabályozón
■ „01:1” kódcím (szállítási állapot)
■ A tárolóhőmérséklet-szabályozás akkor lép működésbe, ha csatlakoztatva van a tárolóhőmérséklet-érzékelő.
■ A biztonsági hőmérséklet-határoló termosztát beállításai és a
további beállítások a berendezés biztonságtechnikai felszerelésétől függnek az MSZ EN 12828 vagy az MSZ EN 12953 szerint.
Biztonsági hőmérséklet-határoló
termosztát
Hőmérséklet-szabályozó termosztát
„06” kódcím az elektronikus felsőhőmérséklet-határoláshoz (Vitotronic
100)
A helyszínen szerelendő szabályozó
maximális hőmérséklete

110 °C

100 °C

100 °C
95 °C

87 °C
85 °C

90 °C

80 °C

Üzemelés folyamatos szabályozású égővel

C égőteljesítmény csökkentése (modulációs szabályozó)
D égőteljesítmény növelése (modulációs szabályozó)
E dugó az égőhöz
Színjelölés a DIN IEC 60757 szerint
BK Fekete
BN Barna
BU Kék
Külső égőbekapcsolás – 1. égőfokozat
A aVD dugós csatlakozó „1” és „2” sorkapcsának érintkezői
■ Érintkező zárva:
Az 1. égőfokozat bekapcsol.
A kazánvíz hőmérsékletét az elektronikus felsőhőmérséklet-határoló korlátozza (lásd a Vitotronic 100 szabályozó szerelési utasítását), ha ez a „R” mechanikus hőmérséklet-szabályozó alatti
értékre van beállítva.
■ Érintkező nyitva:
Az 1. égőfokozat kikapcsol.
Folyamatos szabályozású égők csatlakoztatása:
■ 1. fA égőfokozat a Vitotronic 100 szabályozón
■ A Vitotronic 100 lÖ dugós csatlakozása a modulációs szabályozón (helyszínen szerelendő) keresztül az égő lÖ dugós csatlakozójához.

A

Beállítások a Vitotronic 100 szabályozón
■ „01:1” kódcím (szállítási állapot)
■ A tárolóhőmérséklet-szabályozás akkor lép működésbe, ha csatlakoztatva van a tárolóhőmérséklet-érzékelő.
■ A biztonsági hőmérséklet-határoló beállításai és a további beállítások a berendezés biztonságtechnikai felszerelésétől függnek a
DIN EN 12828 vagy a DIN EN 12953 szerint.

41

143
1 2 3

B

C
D

BN
41

90

Biztonsági hőmérséklet-határoló
termosztát
Hőmérséklet-szabályozó termosztát
„06” kódcím az elektronikus felsőhőmérséklet-határoláshoz (Vitotronic
100)
A helyszínen szerelendő szabályozó
maximális hőmérséklete

110 °C

100 °C

100 °C
95 °C

87 °C
85 °C

90 °C

80 °C

BK
BU

E

A dugó a szabályozóhoz
B 1. égőfokozat (alapterhelés) „BE”

Helyszínen szerelendő szabályozók csatlakoztatása a Vitotronic 100, GC4B típusú készülékhez egykazános rendszerek esetén

5826 449 HU

Vezérlés érintkezőkön keresztül:

Kondenzációs falikazán
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Szabályozók (folytatás)
Külső szabályozás folyamatos szabályozású égővel

C T6, T7: égőteljesítmény csökkentése (modulációs szabályozó
ZÁR)
(potenciálmentes érintkező 230 V~ kapcsolásához)
D T6, T8: égőteljesítmény növelése (modulációs szabályozó nyit)
(potenciálmentes érintkező 230 V~ kapcsolásához)
E dugó az égőhöz
A aBÖ dugó B érintkezője
A aBÖ dugó B érintkezője
zárva
nyitva
Égő be (alapterhelés). A terheÉgő KI.
léstől függő folyamatos szabályozás a helyszínen szerelendő
modulációs szabályozón keresztül történik. A kazánvíz-hőmérsékletet az elektronikus felsőhőmérséklet határolás korlátozza.

A

41
L
STB

N T1 T2 S3 B4

N STB TR TR

BE BE

9

B
C
D
90
B4 S3 T2 T1 N

L

T6 T7 T8

41
E

A dugó a szabályozóhoz
B égő alapterhelés
(potenciálmentes érintkező 230 V~ kapcsolásához)

Helyszínen szerelendő szabályozó csatlakoztatása az EA1 bővítő adapterre egykazános rendszereknél
Vezérlés 0–10 V-os bemeneten keresztül:
Külső indítás 0–10 V-os bemeneten keresztül
Csatlakoztatás az EA1 bővítő adapteren lévő 0–10 V-os bemenethez.
Kétfokozatú vagy folyamatos szabályozású égő esetén.
„01:1” kódcím egykazános rendszerhez (szállítási állapot).

Az előírt érték tartományát az 1E kódolásban lehet módosítani:
1 V ≙ előírt érték 30 °C
10 V ≙ előírt érték 120 °C
Fontos tudnivaló!
A negatív pólus és a helyszíni feszültségforrás védővezetéke között
gondoskodni kell galvanikus leválasztásról.
DE1–DE3 digitális adatbemenetek

0-10V
[{{]

aBJ

+-

SÖ P

A
f-]

L

fÖ

N N

L

Funkciók:
■ Külső tiltás
■ külső tiltás üzemzavarjelzés-bemenettel
■ üzemzavarjelzés-bemenet
A csatlakoztatott érintkezőknek meg kell felelniük a II. érintésvédelmi
osztálynak.
A bemenetek funkcióinak hozzárendelése

+

A 0–10 V-os rákapcsolás kiegészítő kazánvíz-hőmérséklet előírt
értéket eredményez:
0 - 1 V „nem minősül az előírt kazánvíz-hőmérséklet megadott értékének”.
1V
≙ előírt érték 10 °C
10 V
≙ előírt érték 100 °C
92
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Előremenő hőmérséklet külső indításnál
■ Az előírt előremenő hőmérsékletet a 9b kódcímmel lehet beállítani.
5826 449 HU

U

A bemenetek funkcióit a kazán szabályozóján lehet kiválasztani kódcímekkel:
■ DE1: „5d” kódcím
■ DE2: „5E” kódcím
■ DE3: „5F” kódcím

Kondenzációs falikazán

Szabályozók (folytatás)
Kiegészítő funkciók a GW1B típusú Vitotronic 200 vagy GW2B, ill. GW4B típusú Vitotronic 300 készülékkel szerelt egykazános rendszerek számára
aVD dugó

aVH dugó

A

A

B

B

1 2 3

1 2 3

143

146

A az üzemmód külső átkapcsolása/keverőszelep „NYIT”
B külső tiltás/keverőszelep „ZÁR”
Az A és B potenciálmentes érintkezők.
Külső üzemmód-átkapcsolás/keverőszelep „NYIT”
Az A érintkező zárásával megváltoztatható a manuálisan kiválasztott üzemi program, vagy nyithatók a csatlakoztatott keverőszelepek.
A „9A” kódcímmel a Keverőszelep „Nyitás” külső funkció hozzárendelhető a fűtőkörökhöz.
A „91”-es kódcímmel a külső üzemmód-átkapcsolás hozzárendelhető a fűtőkörökhöz.
Üzemmódok
Szimbólum:
9
w
rw

Jelentés
Helyiségfűtés KI és melegvíz KI
Helyiségfűtés KI és melegvíz BE
Helyiségfűtés BE és melegvíz BE

A „d5” kódcím beállításától függően mind a három manuálisan beállítható üzemi programból (9, w, rw) (érintkező nyitva) át lehet
kapcsolni 9 vagy rw módra (érintkező zárva).

9

A ■ GW1B és GW2B esetén, fokozatos/folyamatos szabályozású
égő külső átkapcsolása
■ GW4B esetén, az égő külső tiltása
B külső indítás
A és B potenciálmentes érintkezők.
Külső indítás
A B érintkező zárásával a fűtőkazán égőjének terheléstől függő
bekapcsolása érhető el.
A kazánvíz-hőmérséklet korlátozása a beállított max. kazánvízhőmérséklet, ill. a mechanikus hőmérséklet-szabályozó által történik.
A „9b” kódcímen beállítható az előírt érték.
Fokozatos/folyamatos szabályozású égő külső átkapcsolása
■ A érintkező nyitva:
Modulált üzem
■ A érintkező zárva:
Kétfokozatú üzem
Állítsa be megfelelően a „02” kódcímet.

Külső tiltás/keverőszelep „ZÁR”
A B érintkező zárásával az égő szabályozott kikapcsolása következik be, ill. zár a keverőszelep.
A „99”-es kódcímen beállítható, hogy melyik fűtőkörre legyen hatással a külső tiltás, ill. keverőszelep „ZÁR” funkció.
Fontos tudnivaló!
A szabályozott kikapcsolás, ill. a keverőszelep „ZÁR” ideje alatt nem
működik az illető kazán, ill. a fűtőkörök fagyvédelme. Nem történik
meg az alsó kazánvíz-hőmérséklet, ill. az előremenő hőmérséklet
tartása.

Kiegészítő funkciók a GW1B típusú Vitotronic 200 vagy GW2B, ill. GW4B típusú Vitotronic 300 készülékkel szerelt egykazános rendszerek számára EA1 bővítő adapteren keresztül

5826 449 HU

Helyszínen szerelendő időjárás függvényében vezérelt szabályozók csatlakoztatása az EA1 bővítő adapterre
Külső indítás 0 – 10 V-os bemeneten keresztül
Csatlakoztatás az EA1 bővítő adapteren lévő 0 – 10 V-os bemenethez.
Kétfokozatú vagy folyamatos szabályozású égő esetén.

Kondenzációs falikazán
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Szabályozók (folytatás)
DE1 – DE3 digitális adatbemenetek

0-10V
[{{]

aBJ

+-

SÖ P

A
f-]

L

fÖ

N N

L

Funkciók:
■ külső üzemmód-átkapcsolás, az 1–3. fűtőkör számára külön beállítható
■ külső tiltás üzemzavarjelzés-bemenettel,
■ üzemzavarjelzés-bemenet,
■ melegvíztároló cirkulációs szivattyújának rövid ideig tartó üzeme.
A csatlakoztatott érintkezőknek meg kell felelniük a II. érintésvédelmi
osztálynak.

9

A bemenetek funkcióinak hozzárendelése
A bemenetek funkcióit a fűtőkazán szabályozóján lehet kiválasztani
kódcímekkel:
■ DE1: „5d” kódcím
■ DE2: „5E” kódcím
■ DE3: „5F” kódcím

U

+

A 0 – 10 V-os rákapcsolás kiegészítő kazánvíz-hőmérséklet előírt
értéket eredményez:
0 - 1 V „nem minősül az előírt kazánvíz-hőmérséklet megadott értékének”.
1V
≙ előírt érték 10 °C
10 V
≙ előírt érték 100 °C
Az előírt érték tartományát az 1E kódolásban lehet módosítani:
1 V ≙ előírt érték 30 °C
10 V ≙ előírt érték 120 °C
Fontos tudnivaló!
A negatív pólus és a helyszíni feszültségforrás védővezetéke között
gondoskodni kell galvanikus leválasztásról.

Előírt előremenő hőmérséklet külső indításnál
■ Az előírt előremenő hőmérsékletet a 9b kódcímmel lehet beállítani.
aBJ kimenet
Csatlakozások:
■ egy alállomáshoz tartozó osztóköri szivattyú vezérlése
■ a csökkentett üzemmód jelzése egy fűtőkörnél
A funkciók hozzárendelése
A aBJ kimenet funkcióját az „5C” kódcímmel lehet kiválasztani.

Kiegészítő funkciók MW1B típusú Vitotronic 300-K és GC1B vagy GC4B típusú Vitotronic 100 szabályozókkal felszerelt többkazános rendszerek számára LON modulon keresztül

A
B
C

1 2 3

1 2 3

143

146

A az üzemmód külső átkapcsolása/keverőszelep „NYIT”
B külső tiltás/keverőszelep „ZÁR”
C külső indítás
Az A, B és C potenciálmentes érintkezők.
Külső üzemmód-átkapcsolás/keverőszelep „NYIT”
Az A érintkező zárásával megváltoztatható a manuálisan kiválasztott üzemi program, vagy nyithatók a csatlakoztatott keverőszelepek.
A „9A” kódcímmel a Keverőszelep „Nyitás” külső funkció hozzárendelhető a fűtőkörökhöz.
A „91”-es kódcímmel a külső üzemmód-átkapcsolás hozzárendelhető a fűtőkörökhöz.
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Üzemmódok
Szimbólum:
9
w
rw

Jelentés
Helyiségfűtés KI és melegvíz KI
Helyiségfűtés KI és melegvíz BE
Helyiségfűtés BE és melegvíz BE

A „d5” kódcím beállításától függően mind a három manuálisan beállítható üzemi programból (9, w, rw) (érintkező nyitva) át lehet
kapcsolni 9 vagy rw módra (érintkező zárva).
Külső tiltás/keverőszelep „ZÁR”
A B érintkező zárásával az égő szabályozott kikapcsolása következik be, ill. zár a keverőszelep.
A „99”-es kódcímen beállítható, hogy melyik fűtőkörre legyen hatással a külső tiltás, ill. keverőszelep „ZÁR” funkció.
Fontos tudnivaló!
A szabályozott kikapcsolás, ill. a keverőszelep „ZÁR” ideje alatt nem
működik az illető kazán, ill. a fűtőkörök fagyvédelme. Nem történik
meg az alsó kazánvíz-hőmérséklet, ill. az előremenő hőmérséklet
tartása.
Külső indítás
A C érintkező zárásával a kazán(ok) égője a terheléstől függően
bekapcsol.
A kazánvíz-hőmérséklet korlátozása a beállított max. kazánvízhőmérséklet, ill. a mechanikus hőmérséklet-szabályozó termosztáttal
történik.
A „9b” kódcímen beállítható az előírt érték.
5826 449 HU

aVD ésaVH dugós csatlakozó a Vitotronic 300-K készüléken

Kondenzációs falikazán

Szabályozók (folytatás)
aVD dugó a GC1B és GC4B típusú Vitotronic 100-on

A

A fűtőkazán letiltása
■ A érintkező zárva:
A fűtőkazán le van tiltva és ki lett véve a kazánsorrendből, ami azt
jelenti, hogy a fojtócsappantyú zár, a kazánköri szivattyú kikapcsol.
A hőellátást a többi fűtőkazánnak kell biztosítania.
Fontos tudnivaló!
Ha mindegyik fűtőkazán le van tiltva, vagy ha a többi fűtőkazán
sem üzemkész, a fűtőberendezés fagyvédelme nem biztosított.

B

■ A érintkező nyitva:
A fűtőkazán újra bekerül az aktuális kazánsorrendbe.

1 2 3

143

A a fűtőkazán letiltása
B fűtőkazán utolsóként történő hozzákapcsolása a kazánsorrendben
A és B potenciálmentes érintkezők.
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Fűtőkazán utolsóként történő hozzákapcsolása a kazánsorrendben
■ B érintkező zárva:
A fűtőkazán a kazánsorrendben utolsóként kapcsol be.
A többi fűtőkazán átveszi a fűtőkészülék hőellátását.
Ha ez a teljesítmény nem elegendő, akkor bekapcsol az utolsó
fűtőkazán.
■ B érintkező nyitva:
A fűtőkazán újra bekerül az aktuális kazánsorrendbe.

Helyszínen szerelendő szabályozó csatlakoztatása az EA1 bővítő adapterre többkazános rendszereknél
helyszínen szerelendő kaszkádszabályozóval
Vezérlés 0–10 V-os bemeneten keresztül:
Külső indítás 0–10 V-os bemeneten keresztül
Csatlakoztatás valamennyi Vitotronic 100 szabályozó EA1 bővítő
adapterének 0–10 V-os bemenetéhez (kiegészítő tartozék).
Kétfokozatú vagy folyamatos szabályozású égők esetén.
A „01:3” kódcímet állítsa be.

Fontos tudnivaló!
Csak alacsony hőmérsékletű kazánok esetén:
A vezérkazán esetében a feszültségnek 1 V felett kell lennie.
Fontos tudnivaló!
A negatív pólus és a helyszíni feszültségforrás védővezetéke között
gondoskodni kell galvanikus leválasztásról.
A kazán engedélyezése kiegészítő engedélyező érzékelővel
0 - 1 V ≙ „nincs megadva a kazánvíz-hőmérséklet előírt értéke”
1V
≙ előírt érték 10 °C
10 V
≙ előírt érték 100 °C

0-10V
[{{]

aBJ

+-

SÖ P

A
f-]

L

fÖ

N N

L
A
1 2 3
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A kazán engedélyezése kiegészítő engedélyező érzékelő nélkül

5826 449 HU

0–1 V
■ Fűtőkazán letiltva
■ Fojtócsappantyú zárva
■ A kazánköri szivattyú vagy a visszakeverő szivattyú ki van kapcsolva.
1–10 V
■ Hőmérséklet előírás a kazán számára
1 V ≙ előírt érték 10 °C
10 V ≙ előírt érték 100 °C
■ Kazán engedélyezve, minimális hőmérsékleten tartva.
■ Fojtócsappantyú nyitva
■ A kazánköri szivattyú vagy a visszakeverő szivattyú engedélyezve
van.
Kondenzációs falikazán

A A kazán engedélyezése
(potenciálmentes érintkező)
Fontos tudnivaló!
A vezérkazánnál lévő érintkezőnek állandóan zárva kell lennie.
Kapcsolat
A

zárva

Nyitva

Kazán engedélyezve, minimális hőmérsékleten tartva. A pillangó szelep kinyílik.

A pillangó szelep kb. 5 perc
elteltével zár. Az égő külső
bekapcsolására nincs lehetőség.

DE1–DE3 digitális adatbemenetek
Funkciók:
■ Külső tiltás
■ külső tiltás üzemzavarjelzés-bemenettel
■ üzemzavarjelzés-bemenet

VIESMANN
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Szabályozók (folytatás)
A csatlakoztatott érintkezőknek meg kell felelniük a II. érintésvédelmi
osztálynak.

A bemenetek funkcióinak hozzárendelése
A bemenetek funkcióit a kazán szabályozóján lehet kiválasztani kódcímekkel:
■ DE1: „5d” kódcím
■ DE2: „5E” kódcím
■ DE3: „5F” kódcím

Követőkazán kapcsolás helyszínen szerelendő kaszkádszabályozóval — A Vitotronic 100 GC1B típusú
szabályozóhoz való csatlakoztatás
Vezérlés érintkezőkkel:

Külső égőbekapcsolás – 1. és 2. égőfokozat

Üzemelés kétfokozatú égővel

A aVD dugós csatlakozó „2” és „3” sorkapcsának érintkezői
■ Érintkező zárva:
Mindkét égőfokozat bekapcsol.
A kazánvíz-hőmérsékletet az elektronikus felsőhőmérséklet-határoló korlátozza, ha ez a „R” mechanikus hőmérséklet-szabályozó
termosztát alatti értékre van beállítva.
A 2. égőfokozat 2 K-nel korábban kapcsol ki.
■ Érintkező nyitva:
Az 1. és 2. égőfokozat kikapcsol.

A
B
C

1 2 3

1 2 3

143

146

A 1. égőfokozat „BE”
B 2. égőfokozat „BE”
C A kazán engedélyezése
pillangó szelep „NYIT” vagy „ZÁR”
Az A, B és C érintkezők a fölérendelt szabályozó potenciálmentes érintkezői.
Külső készülék rákapcsolása esetén csak a aVD és aVH dugó csatlakozóira van szükség. A tárolóhőmérséklet-szabályozását és a terhelésfüggő kaszkádkapcsolást a külső szabályozó végzi.
Fontos tudnivaló!
Többkazános rendszerek esetén a kazán engedélyezése érintkezőre mindenképp szükség van.
A vezérkazánnál az érintkezőnek állandóan zárva kell lennie.

A kazán engedélyezése, pillangó szelep
A aVH dugós csatlakozó „2” és „3” sorkapcsának érintkezői
■ Érintkező zárva:
Először a követő kazánok előmelegítő funkciója aktív.
Az előmelegítő funkció lezajlása után a kazán minimális hőmérséklete tartható. Az égőfokozatokat külső kapcsolóval is lehet kapcsolni.
■ Érintkező nyitva:
A pillangó szelep kb. 5 perc elteltével zár.
Az égőfokozatok külső bekapcsolására nincs lehetőség, és nem
történik meg a kazán minimális hőmérsékletének megtartása.
Beállítások a Vitotronic 100 szabályozón
„01:3” kódcím.
A biztonsági hőmérséklet-határoló beállításai és a további beállítások a berendezés biztonságtechnikai felszerelésétől függnek a DIN
EN 12828 vagy a DIN EN 12953 szerint.
Biztonsági hőmérséklet-határoló termosztát
Hőmérséklet-szabályozó termosztát
„06” kódcím az elektronikus felsőhőmérséklet-határoláshoz (Vitotronic 100)
A helyszínen szerelendő szabályozó
maximális hőmérséklete

110 °C

100 °C

100 °C
95 °C

87 °C
85 °C

90 °C

80 °C

Külső égőbekapcsolás – 1. égőfokozat
A aVD dugó „1” és „2” sorkapcsának érintkezői
■ Érintkező zárva:
Az 1. égőfokozat bekapcsol.
A 2. égőfokozat csak a minimális hőmérséklet megtartása érdekében kapcsol be.
A kazánvíz hőmérsékletét az elektronikus felsőhőmérséklet-határoló korlátozza (lásd a Vitotronic 100 szabályozó szervizre vonatkozó utasítását), ha ez a „R” mechanikus hőmérséklet-szabályozó alatti értékre van beállítva.
■ Érintkező nyitva:
Az 1. égőfokozat kikapcsol.

5826 449 HU
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Szabályozók (folytatás)
Üzemelés folyamatos szabályozású égővel

Külső égőbekapcsolás – 1. égőfokozat
A aVD dugós csatlakozó „1” és „2” sorkapcsának érintkezői
■ Érintkező zárva:
Az 1. égőfokozat bekapcsol.
A kazánvíz hőmérsékletét az elektronikus felsőhőmérséklet-határoló korlátozza (lásd a Vitotronic 100 szabályozó szerelési utasítását), ha ez a „R” mechanikus hőmérséklet-szabályozó alatti
értékre van beállítva.
■ Érintkező nyitva:
Az 1. égőfokozat kikapcsol.

A

9

41
L

146

N T1 T2 S3 B4

1 2 3

143
1 2 3

Külső égőbekapcsolás – 1. és 2. égőfokozat

B

D
E

STB
L1

TR
N

BN
BZ

H1 üzemzavar

41
N

PE

L1

C

T1 T2 S3 B4

90

T6 T7 T8

BK
BU

F

A dugó a szabályozóhoz
B a kazánok engedélyezése, a pillangó szelep nyitása vagy
zárása
C 1. égőfokozat (alapterhelés) „BE”
D égőteljesítmény csökkentése (modulációs szabályozó)
E égőteljesítmény növelése (modulációs szabályozó)
F dugó az égőhöz
Színjelölés a DIN IEC 60757 szerint
BK Fekete
BN Barna
BU Kék
Külső készülék rákapcsolása esetén csak a aVD és aVH dugó csatlakozóira van szükség. A tárolóhőmérséklet-szabályozását és a terhelésfüggő kaszkádkapcsolást a külső szabályozó végzi.
Fontos tudnivaló!
Többkazános rendszerek esetén a kazán engedélyezése érintkezőre mindenképp szükség van.
A vezérkazánnál az érintkezőnek állandóan zárva kell lennie.

A aVD dugós csatlakozó „2” és „3” sorkapcsának érintkezői
■ Érintkező zárva:
Mindkét égőfokozat bekapcsol.
A kazánvíz-hőmérsékletet az elektronikus felsőhőmérséklet-határoló korlátozza, ha ez a „R” mechanikus hőmérséklet-szabályozó
termosztát alatti értékre van beállítva.
A 2. égőfokozat 2 K-nel korábban kapcsol ki.
■ Érintkező nyitva:
Az 1. és 2. égőfokozat kikapcsol.
Folyamatos szabályozású égők csatlakoztatása:
■ 1. fA égőfokozat a Vitotronic 100 szabályozón
■ A Vitotronic 100 lÖ dugós csatlakozása a modulációs szabályozón (helyszínen szerelendő) keresztül az égő lÖ dugós csatlakozójához.
A kazán engedélyezése, fojtó-csappantyú
A aVH dugós csatlakozó „1” és „2” sorkapcsának érintkezői
■ Érintkező zárva:
Az égőfokozatokat külső kapcsolóval is lehet kapcsolni.
■ Érintkező nyitva:
A fojtó csappantyú kb. 5 perc elteltével lezár.
Az égőfokozatok külső bekapcsolása nem lehetséges.
Beállítások a Vitotronic 100 szabályozón
„01:3” kódcím.
A biztonsági hőmérséklet-határoló beállításai és a további beállítások a berendezés biztonságtechnikai felszerelésétől függnek a DIN
EN 12828 vagy a DIN EN 12953 szerint.
Biztonsági hőmérséklet-határoló termosztát
Hőmérséklet-szabályozó termosztát
„06” kódcím az elektronikus felsőhőmérséklet-határoláshoz (Vitotronic 100)
A helyszínen szerelendő szabályozó
maximális hőmérséklete

110 °C

100 °C

100 °C
95 °C

87 °C
85 °C

90 °C

80 °C

Követőkazán kapcsolás helyszínen szerelendő kaszkádszabályozóval — A Vitotronic 100, GC4 típusú
szabályozóhoz való csatlakoztatás
Vezérlés érintkezőkön keresztül:

5826 449 HU

Üzemelés folyamatos szabályozású égővel
Csatlakozások a aVD dugón.
A tárolóhőmérséklet-szabályozását és a terhelésfüggő kaszkádkapcsolást a külső szabályozó végzi.
Fontos tudnivaló!
Többkazános rendszerek esetén a kazán engedélyezése érintkezőre mindenképp szükség van.
A vezérkazánnál az érintkezőnek állandóan zárva kell lennie.
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Szabályozók (folytatás)
G

A

146

41

1 2 3
L
STB

N T1 T2 S3 B4

B

N STB TR TR

BE BE

1 2 3

B

143

A

C

A fűtőkazán külső tiltása
(potenciálmentes érintkező törpefeszültség kapcsolásához)
B fűtőkazán utolsóként történő külső hozzákapcsolása a kazánsorrendben
(potenciálmentes érintkező törpefeszültség kapcsolásához)
Érintzárva
nyitva
kező
– A fűtőkazán le van zárva, A fűtőkazán felvételre kerül
A
és kikerült a kazánsoraz aktuális kazánsorrendbe.
rendből.
– A pillangó szelep zár, és
a kazánköri szivattyú kikapcsol.
– A hőellátást a többi fűtőkazán biztosítja.
A fűtőkazán akkor kerül
A fűtőkazán felvételre kerül
B
hozzákapcsolásra, ha a fű- az aktuális kazánsorrendbe.
tési rendszer további fűtőkazánjai által biztosított hőellátás nem elegendő.
A folyamatos szabályozású égő külső szabályozása
Végezze el a aVH és a aBÖ dugókon a csatlakoztatásokat.
Fontos tudnivaló!
A fűtőkazán károsodásának elkerülése érdekében mindenképpen
szükség van a aVH dugó 2 és 3 sorkapcsának érintkezőjére.
A vezérkazánnál ennek az érintkezőnek állandóan zárva kell lennie.

D
E
90
B4 S3 T2 T1 N

L

T6 T7 T8

41
F

A/B a kazán engedélyezése a helyszínen szerelendő modulációs szabályozó által (pillangó szelep nyit)
A potenciálmentes érintkező törpefeszültség kapcsolásához
B potenciálmentes érintkező 230 V~ kapcsolásához
égő alapterhelés
C
(potenciálmentes érintkező 230 V~ kapcsolásához)
T6, T7: égőteljesítmény csökkentése (modulációs szabáD
lyozó ZÁR)
(potenciálmentes érintkező 230 V~ kapcsolásához)
T6, T8: égőteljesítmény növelése (modulációs szabályozó
E
nyit)
(potenciálmentes érintkező 230 V~ kapcsolásához)
dugó az égőhöz
F
dugó a szabályozóhoz
G
Fontos tudnivaló!
Ha a kazán engedélyezése védőkapcsolón keresztül történik, akkor
a II. érintésvédelmi osztály és a biztonsági kisfeszültség (SELV) feltételeinek teljesülniük kell.
Érintkező
A/B

C

zárva

nyitva

Fűtőkazán engedélyezve.
A pillangó szelep kinyílik.

A pillangó szelep kb. 5 mp
elteltével zár. Az égő külső
bekapcsolására nincs lehetőség.
Égő KI.

Égő be (alapterhelés). A
terheléstől függő folyamatos szabályozás a helyszínen szerelendő modulációs szabályozón keresztül
történik. A kazánvíz-hőmérsékletet az elektronikus felsőhőmérséklet határolás korlátozza.

5826 449 HU
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Szabályozók (folytatás)
Helyszínen szerelendő szabályozó készülékek rákapcsolása LON modulon keresztül
További információkat talál a Viessmann LON-kézikönyvben
(www.viessmann.de/lon).
A Vitotronic szabályozók nyitott, szabványosított LON kommunikációs porttal rendelkeznek. Standard LONWORKS hálózati változókkal (SNVT).
Ez az univerzálisan alkalmazható, decentralizált hálózat, amely az
épületek irányításának automatizálására szolgál, a Vitotronic szabályozók egymás közötti adatcseréjén kívül lehetővé teszi a helyszínen
szerelendő, a gyártótól független rendszerek és készülékek indítását
is.

Egyes helyiségek szabályozása vagy az épületfelügyeleti rendszerek pl. közvetlenül csatlakoztatók a Vitotronic szabályzókhoz.
További információkat a LON kézikönyv tartalmaz, lásd a
www.viessmann.de\lon webhelyet.

Függelék
10.1 Fontos biztonsági előírások és rendeletek
Általános tudnivalók
A kazán a TRD 702 előírásainak és az EN 303, 677, 483/297 szabványoknak megfelelően készült és a fűtési rendszerekben az EN
12828 szerint alkalmazható. Vegye figyelembe az ezekben az irányelvekben megnevezett üzemeltetési feltételeket. A kimutatott névleges teljesítmények és a fűtéstechnikai követelmények tekintetében a
kazán megfelel az EN 677 szabványnak. Ennek a kazánnak a
beszerelésénél és üzembe helyezésénél a helyi építési előírásokon
és a tüzelőberendezésekre vonatkozó előírásokon kívül az alábbi
szabványokat, szabályokat és irányelveket kell figyelembe venni:
■ EN 12828: Épületek fűtési rendszerei – Vízfűtéses rendszerek tervezése
■ EN 13384: Égéstermék-elvezető rendszerek – Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárások.

10
■ DIN 4753:Vízmelegítő berendezések ivó- és ipari vízhez.
■ DIN 1988: Melegvízkészítő berendezések szerelésére vonatkozó
műszaki előírások (TRWI)
■ EN 298: Ventilátoros vagy atmoszférikus gázégők és gázkészülékek égővezérlői.
■ EN 676: Ventilátoros gázégők
■ DVGW-CEN/TR 1749:
Gázszerelésre vonatkozó műszaki előírások
■ G 260/I és II DVGW-munkalap:
Gázminőségre vonatkozó műszaki előírások

Gázszerelés
A kivitelező a gázszerelést a gázszolgáltató vállalat bekötésre vonatkozó műszaki előírásai szerint köteles elvégezni. A berendezést az
előzőekben ismertetett feltételek szerint kell üzemeltetni.

Csővezeték-csatlakozások
A csővezetékeket teher- és nyomatékmentesen kell a kazánhoz
csatlakoztatni.

Elektromos szerelés
Az elektromos csatlakoztatást és az elektromos szerelést a VDErendeletek (DIN VDE 0100 és DIN VDE 0116) és az áramszolgáltató
vállalat műszaki csatlakozási feltételei szerint kell elvégezni.

■ DIN VDE 0100: Max. 1000 V névleges feszültségű erősáramú
berendezések létesítése.
■ DIN VDE 0116: Tüzelőberendezések elektromos felszerelése

Üzemeltetési utasítás
A berendezés kivitelezője köteles az MSZ EN 12828 szabvány 5.
szakaszának és az EN 12170/12171 értelmében egy, a teljes berendezésre vonatkozó üzemeltetési útmutatót készíteni.

Égéstermék-elvezető rendszer
A kondenzációs kazánhoz építésfelügyeletileg jóváhagyott égéstermék-elvezetést kell használni.

5826 449 HU

Töltő- és pótvíz
■ VDI 2035: Korrózió és vízkőképződés okozta károk megelőzése
rendeltetésszerűen max. 100 °C üzemi hőmérséklettel működő
melegvizes fűtési rendszerekben.

Kondenzációs falikazán
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Függelék (folytatás)
Az építés-felügyeleti átvételi eljárás során elvégzendő ellenőrzés
Az építés-felügyeleti átvételi eljárás során a kondenzációs tüzeléstechnikai berendezéseknél a területileg illetékes kéményseprő hivatal az építés-felügyeleti előírások és a figyelembe veendő általánosan elismert műszaki előírások betartását ellenőrzi. Az építésfelügyeleti előírások magukba foglalják az országos építési szabályzatokat, azok végrehajtási rendeleteit és tüzelési rendeleteit és az egyedi
esetekre vonatkozó legfelsőbb építésfelügyeleti hatóságok általános
építésfelügyeleti engedélyét és jóváhagyását.
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