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Vitoplex 200, SX2A típus, 90 – 560 kW
1.1 Termékleírás
Alacsony hőmérsékletű olaj-/gázüzemű fűtőkazán.
Időjárásfüggő kazánvíz-hőmérséklethez.
Megengedett előremenő hőmérséklet (= biztonsági hőmérséklet)
max. 110 °C (külön kérésre max. 120 °C).
Megengedett üzemi nyomás 4 bar (0,4 MPa)
■ CE-jelölés: CE-0085BQ0020
■ Takarékos és környezetkímélő az időjárásfüggő kazánvíz-hőmérsékletnek köszönhetően.
Szabványos hatásfok fűtőolaj/földgáz üzem esetén: 89 % (Hs)/
95 % (Hi).
■ Választható Vitotrans 300 nemesacél égéstermék-/vízhőcserélő a
kondenzációs hőhasznosítás miatti magasabb szabványos hatásfok esetén.
■ Háromhuzamú kazán alacsony tűztérterheléssel az alacsony
károsanyag-kibocsátásért.

■ A tágas vízterek és a nagy víztartalom garantálják a jó gravitációs
cirkulációt és a biztos hőelvezetést.
■ Beépített Therm-Control kazánvédelem az egyszerű hidraulikus
csatlakoztatáshoz – mind a visszakeverő szivattyútól, mind a viszszatérő vízhőmérséklet emelésétől el lehet tekinteni.
■ 300 kW-ig nincs szükség vízhiány-biztosítóra.
■ Könnyen beszállítható a fűtőhelyiségbe, és kompakt felépítésének
köszönhetően helytakarékosan felállítható – fontos szempont a
korszerűsítésnél.
■ Vitoflame 100 max. 270 kW-os Unit olaj/gáz blokkégők rendelhetők.
■ Fastfix szerelési rendszer a szabályozáshoz és a hőszigeteléshez.

1.2 Üzemeltetési feltételek Vitotronic kazánköri szabályozóval és a Therm-Controllal történő üzem esetén
Égőterheléses üzem
1.
Fűtővíz-tömegáram
2.
Kazán visszatérő hőmérséklete
(minimumérték)*1
3.
Alsó kazánvíz-hőmérséklet
4.
5.
6.

Kétfokozatú égőüzemmód
Folyamatos szabályozású égőüzemmód
Csökkentett üzem

7.

Hétvégi csökkentett üzem

Követelmények
≥ 60%
Nincs

< 60%

Nincs*2
– Olajüzem 50 °C
– Gázüzem 60 °C
1. fokozat: a névleges teljesítmény 60%-a
a névleges teljesítmény 60 és 100%-a között

– Olajüzem 60 °C
– Gázüzem 65 °C
Nincs szükség minimális terhelésre
Nincs szükség minimális terhelésre

Egykazános rendszerek és többkazános rendszerek vezérkazánja
– alsó kazánvíz-hőmérséklettel történő üzem
Többkazános rendszerek követő kazánjai
– kikapcsolhatók
Mint a csökkentett üzem esetében

Fontos tudnivaló!
A vízminőséggel kapcsolatos követelményeket lásd a 35. oldalon.

1.3 Üzemeltetési feltételek Vitotronic kazánköri szabályozókkal és Therm-Control-lal
való üzem esetén
Égőterheléses üzem
1.
Fűtővíz-tömegáram
2.
Kazán visszatérő hőmérséklete
(minimumérték)
3.
Alsó kazánvíz-hőmérséklet
4.

Kétfokozatú égőüzemmód

5.
6.

Folyamatos szabályozású égőüzemmód
Csökkentett üzem

7.

Hétvégi csökkentett üzem

Követelmények
< 40%
> 40% < 60%
Nincs
Nincs
– Olajüzem 55 °C
– Olajüzem 50 °C
– Gázüzem 65 °C
– Gázüzem 60 °C
– Olajüzem 60 °C
– Olajüzem 60 °C
– Gázüzem 70 °C
– Gázüzem 65 °C
Nincs szükség minimális terNincs szükség minimális terhelésre
helésre
Nincs szükség minimális terhelésre

> 60%
Nincs
Nincs

– Olajüzem 50 °C
– Gázüzem 60 °C
1. fokozat: a névleges teljesítmény 60%-a
a névleges teljesítmény 60 és
100%-a között
Egykazános rendszerek és többkazános rendszerek vezérkazánja
– alsó kazánvíz-hőmérséklettel történő üzem
Többkazános rendszerek követő kazánjai
– kikapcsolhatók
Mint a csökkentett üzem esetében

Fontos tudnivaló!
A vízminőséggel kapcsolatos követelményeket lásd a 35. oldalon.

*1
*2
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A Therm-Control kazánvédelem alkalmazására vonatkozó megfelelő példát lásd a tervezési segédletben az alkalmazási példáknál.
Nincs követelmény kizárólag a Therm-Control esetében.
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Vitoplex 200, SX2A típus, 700 – 1950 kW
2.1 Termékleírás
Alacsony hőmérsékletű olaj-/gázüzemű fűtőkazán.
Háromhuzamú kazán.
Időjárásfüggő kazánvíz-hőmérséklethez.
Megengedett előremenő hőmérséklet (= biztonsági hőmérséklet)
max. 110 °C (külön kérésre max. 120 °C).
Megengedett üzemi nyomás 6 bar (0,6 MPa)
■ CE-jelölés: CE-0085BQ0020
■ Takarékos és környezetkímélő az időjárásfüggő kazánvíz-hőmérsékletnek köszönhetően.
Szabványos hatásfok fűtőolaj/földgáz üzem esetén: 89 % (Hs)/
95 % (Hi).
■ Választható Vitotrans 300 nemesacél égéstermék-/vízhőcserélő a
kondenzációs hőhasznosítás miatti magasabb szabványos hatásfok esetén.

■ Háromhuzamú kazán alacsony tűztérterheléssel, ami alacsony
károsanyag-kibocsátású, káros anyagokban szegény égést eredményez.
■ A tágas vízterek és a nagy víztartalom garantálják a jó gravitációs
cirkulációt és a biztos hőelvezetést.
■ Az égő hosszú üzemideje és a rövidebb kapcsolási időközök,
amelyek a nagy víztartalomnak köszönhetőek, szintén hozzájárulnak a környezetkímélő üzemeléshez.
■ Könnyen bevihető a fűtőhelyiségbe kompakt felépítésének
köszönhetően – ez fontos szempont a felújításnál.
■ A fűtőberendezés gazdaságosan és biztonságosan üzemel az
adatátvitelre alkalmas, digitális Vitotronic szabályozórendszerrel A
szabványosított LON-BUS lehetővé teszi a berendezés központi
épületfelügyeleti rendszerhez történő csatlakoztatását.

2.2 A Vitotronic kazánköri szabályozókkal történő üzemeltetés feltételei

1.
2.
3.
4.
5.

Égőterheléses üzem
Fűtővíz-tömegáram
Kazán visszatérő hőmérséklete
(minimumérték)*3
Alsó kazánvíz-hőmérséklet

6.

Kétfokozatú égőüzemmód
Folyamatos szabályozású égőüzemmód
Csökkentett üzem

7.

Hétvégi csökkentett üzem

Követelmények
≥ 60%
Nincs
– Olajüzem 40 °C
– Gázüzem 53 °C

– Olajüzem 53 °C
– Gázüzem 58 °C

– Olajüzem 50 °C
– Gázüzem 60 °C
1. fokozat: a névleges teljesítmény 60%-a
a névleges teljesítmény 60 és 100%-a között

– Olajüzem 60 °C
– Gázüzem 65 °C
Nincs szükség minimális terhelésre
Nincs szükség minimális terhelésre

< 60%

Egykazános rendszerek és többkazános rendszerek vezérkazánja
– alsó kazánvíz-hőmérséklettel történő üzem
Többkazános rendszerek követő kazánjai
– kikapcsolhatók
Mint a csökkentett üzem esetében

5826 426 HU

Fontos tudnivaló!
A vízminőséggel kapcsolatos követelményeket lásd a 35. oldalon.

*3

A megfelelő alkalmazási példákat lásd a tervezési segédletben az alkalmazási példák címszó alatt.

Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok
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Vitoplex 300, TX3A típus, 90 – 500 kW
3.1 Termékleírás
Alacsony hőmérsékletű olaj-/gázüzemű fűtőkazán.
Háromhuzamú kazán többrétegű konvekciós fűtőfelületekkel
Időjárásfüggő kazánvíz-hőmérséklethez
Megengedett előremenő hőmérséklet (= biztonsági hőmérséklet)
max. 110 °C (külön kérésre max. 120 °C).
Megengedett üzemi nyomás 4 bar (0,4 MPa)
■ CE-jelölés: CE-0085BT0478
■ A többrétegű konvekciós fűtőfelületek biztosítják a készülék üzembiztonságát és hosszú élettartamát.
■ Szabványos hatásfok fűtőolaj/földgáz üzem esetén: 90 % (Hs)/
96 % (Hi).
■ Választható Vitotrans 300 nemesacél égéstermék-/vízhőcserélő a
kondenzációs hőhasznosítás miatti magasabb szabványos hatásfok esetén.

3.2 Üzemeltetési feltételek Vitotronic kazánköri szabályozóval és a Therm-Controllal történő üzem esetén
Égőterheléses üzem
1.
Fűtővíz-tömegáram
2.
Kazán visszatérő hőmérséklete
(minimumérték)*1
3.
Alsó kazánvíz-hőmérséklet
4.
5.
6.

Kétfokozatú égőüzemmód
Folyamatos szabályozású égőüzemmód
Csökkentett üzem

7.

Hétvégi csökkentett üzem

Követelmények
≥ 60%
Nincs

< 60%

Nincs*2
– Olajüzem 40 °C
– Gázüzem 50 °C
1. fokozat: a névleges teljesítmény 60%-a
a névleges teljesítmény 60 és 100%-a között

– Olajüzem 50 °C
– Gázüzem 60 °C
Nincs szükség minimális terhelésre
Nincs szükség minimális terhelésre

Egykazános rendszerek és többkazános rendszerek vezérkazánja
– alsó kazánvíz-hőmérséklettel történő üzem
Többkazános rendszerek követő kazánjai
– kikapcsolhatók
Mint a csökkentett üzem esetében

Fontos tudnivaló!
A vízminőséggel kapcsolatos követelményeket lásd a 35. oldalon.

3.3 Üzemeltetési feltételek Vitotronic kazánköri szabályozókkal és Therm-Control-lal
való üzem esetén
Égőterheléses üzem
1.
Fűtővíz-tömegáram
2.
Kazán visszatérő hőmérséklete
(minimumérték)*1
3.
Alsó kazánvíz-hőmérséklet
4.

Kétfokozatú égőüzemmód

5.
6.

Folyamatos szabályozású égőüzemmód
Csökkentett üzem

7.

Hétvégi csökkentett üzem

Követelmények
< 40%
Nincs
– Olajüzem 50 °C
– Gázüzem 60 °C

> 40% < 60%
Nincs
– Olajüzem 40 °C
– Gázüzem 50 °C

> 60%
Nincs
Nincs

– Olajüzem 55 °C
– Olajüzem 50 °C
– Gázüzem 65 °C
– Gázüzem 60 °C
Nincs szükség minimális terNincs szükség minimális terhelésre
helésre
Nincs szükség minimális terhelésre

– Olajüzem 40 °C
– Gázüzem 50 °C
1. fokozat: a névleges teljesítmény 60%-a
a névleges teljesítmény 60 és
100%-a között
Egykazános rendszerek és többkazános rendszerek vezérkazánja
– alsó kazánvíz-hőmérséklettel történő üzem
Többkazános rendszerek követő kazánjai
– kikapcsolhatók
Mint a csökkentett üzem esetében

Fontos tudnivaló!
A vízminőséggel kapcsolatos követelményeket lásd a 35. oldalon.

*1
*2

8

A Therm-Control kazánvédelem alkalmazására vonatkozó megfelelő példát lásd a tervezési segédletben az alkalmazási példáknál.
Nincs követelmény kizárólag a Therm-Control esetében.
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■ Háromhuzamú kazán alacsony tűztérterheléssel, ami alacsony
károsanyag-kibocsátású, káros anyagokban szegény égést eredményez.
■ A tágas vízterek és a nagy víztartalom garantálják a jó gravitációs
cirkulációt és a biztos hőelvezetést.
■ A beépített Therm-Control kazánvédelem pótolja a visszakeverő
szivattyút és a visszatérő vízhőmérsékletet állandóan emelő egységet, és szerelési időt és költségeket takarít meg.
■ A fűtőberendezés gazdaságosan és biztonságosan üzemel az
adatátvitelre alkalmas, digitális Vitotronic szabályozórendszerrel A
szabványosított LON-BUS lehetővé teszi a berendezés épületfelügyeleti rendszerhez történő csatlakoztatását.

Vitoplex 300, TX3A típus, 620 – 2000 kW
4.1 Termékleírás
Alacsony hőmérsékletű olaj-/gázüzemű fűtőkazán.
Háromhuzamú kazán többrétegű konvekciós fűtőfelületekkel
Időjárásfüggő kazánvíz-hőmérséklethez
Megengedett előremenő hőmérséklet (= biztonsági hőmérséklet)
max. 110 °C (külön kérésre max. 120 °C).
Megengedett üzemi nyomás 6 bar (0,6 MPa)
■ CE-jelölés: CE-0085BT0478
■ A többrétegű konvekciós fűtőfelületek biztosítják a készülék üzembiztonságát és hosszú élettartamát.
■ Szabványos hatásfok fűtőolaj/földgáz üzem esetén: 90 % (Hs)/
96 % (Hi).
■ Választható Vitotrans 300 nemesacél égéstermék-/vízhőcserélő a
kondenzációs hőhasznosítás miatti magasabb szabványos hatásfok esetén.
■ Háromhuzamú kazán alacsony tűztérterheléssel, ami alacsony
károsanyag-kibocsátású, káros anyagokban szegény égést eredményez.

■ A tágas vízterek és a nagy víztartalom garantálják a jó gravitációs
cirkulációt és a biztos hőelvezetést.
■ A beépített Therm-Control kazánvédelem pótolja a visszakeverő
szivattyút és a visszatérő vízhőmérsékletet állandóan emelő egységet, és szerelési időt és költségeket takarít meg.
■ A Fastfix szerelési rendszerrel egyszerű és gyors a szerelés.
■ Járható kazánfedéllel – ez megkönnyíti a szerelést és a karbantartást.
■ A fűtőberendezés gazdaságosan és biztonságosan üzemel az
adatátvitelre alkalmas, digitális Vitotronic szabályozórendszerrel A
szabványosított LON-BUS lehetővé teszi a berendezés épületfelügyeleti rendszerhez történő csatlakoztatását.

4.2 Üzemeltetési feltételek Vitotronic kazánköri szabályozóval és a Therm-Controllal történő üzem esetén
Égőterheléses üzem
1.
Fűtővíz-tömegáram
2.
Kazán visszatérő hőmérséklete
(minimumérték)*1
3.
Alsó kazánvíz-hőmérséklet
4.
5.
6.

Kétfokozatú égőüzemmód
Folyamatos szabályozású égőüzemmód
Csökkentett üzem

7.

Hétvégi csökkentett üzem

Követelmények
≥ 60%
Nincs

< 60 %

Nincs*2
– Olajüzem 40 °C
– Gázüzem 50 °C
1. fokozat: a névleges teljesítmény 60%-a
a névleges teljesítmény 60 és 100%-a között

4
– Olajüzem 50 °C
– Gázüzem 60 °C
Nincs szükség minimális terhelésre
Nincs szükség minimális terhelésre

Egykazános rendszerek és többkazános rendszerek vezérkazánja
– alsó kazánvíz-hőmérséklettel történő üzem
Többkazános rendszerek követő kazánjai
– kikapcsolhatók
Mint a csökkentett üzem esetében

Fontos tudnivaló!
A vízminőséggel kapcsolatos követelményeket lásd a 35. oldalon.

4.3 Üzemeltetési feltételek Vitotronic kazánköri szabályozókkal és Therm-Control-lal
való üzem esetén

5826 426 HU

Égőterheléses üzem
1.
Fűtővíz-tömegáram
2.
Kazán visszatérő hőmérséklete
(minimumérték)
3.
Alsó kazánvíz-hőmérséklet
4.

Kétfokozatú égőüzemmód

5.
6.

Folyamatos szabályozású égőüzemmód
Csökkentett üzem

7.

Hétvégi csökkentett üzem

Követelmények
< 40%
> 40% < 60%
Nincs
Nincs
– Olajüzem 50 °C
– Olajüzem 45 °C
– Gázüzem 60 °C
– Gázüzem 55 °C
– Olajüzem 55 °C
– Olajüzem 50 °C
– Gázüzem 65 °C
– Gázüzem 60 °C
Nincs szükség minimális terNincs szükség minimális terhelésre
helésre
Nincs szükség minimális terhelésre

> 60%
Nincs
Nincs

– Olajüzem 40 °C
– Gázüzem 50 °C
1. fokozat: a névleges teljesítmény 60%-a
a névleges teljesítmény 60 és
100%-a között
Egykazános rendszerek és többkazános rendszerek vezérkazánja
– alsó kazánvíz-hőmérséklettel történő üzem
Többkazános rendszerek követő kazánjai
– kikapcsolhatók
Mint a csökkentett üzem esetében

Fontos tudnivaló!
A vízminőséggel kapcsolatos követelményeket lásd a 35. oldalon.
*1
*2

A Therm-Control kazánvédelem alkalmazására vonatkozó megfelelő példát lásd a tervezési segédletben az alkalmazási példáknál.
Nincs követelmény kizárólag a Therm-Control esetében.

Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok
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Égők
5.1 A Vitoflame 100 gázégő műszaki adatai (VEH III típus)
Az égő hőteljesítménye 1./2. fokozaton
A fűtőkazán névleges hőterhelésének felel meg.
Vitoflame 100 blokk olajégő és Vitoplex 200
A fűtőkazán névleges teljesítménye
kW
Az égő hőteljesítménye
kW
1./2. fokozaton
Égőtípus
Átfolyó olajmennyiség
1. fokozat
kg/h
liter/h
2. fokozat
kg/h
liter/h
Típusengedély-szám. az EN 267 szerint
Feszültség
V
Frekvencia
Hz
A motor fordulatszáma
f/perc
Kivitel
Az olajszivattyú szállítási teljesítménye
liter/h
Méretek
Hossz (a méret)
mm
szélesség
mm
Magasság (b méret)
mm
Tömeg
kg
Csatlakozások
R
Szívó- és visszatérő vezeték a készülékkel
együtt szállított olajtömlőkön
Max. megengedett előnyomás
bar
az ellátó vezetékekben
MPa
(körvezetékek esetén)

120
91/130

150
114/163

200
152/217

270
205/293

VEH III-1SX

VEH III-2SX

VEH III-3SX

VEH III-4SX

VEH III-5SX

5,8
6,8
8,2
9,6

7,7
9,1
11,0
12,9

9,6
11,3
13,7
16,1
G1037/08S
230
50
2800
kétfokozatú
70

12,8
15,1
18,3
21,5

17,2
20,2
24,6
28,9

418
400
538
26
⅜

2
0,2

90

115

140

180

235

300

68/98

88/125

106/152

137/196

179/255

228/326

VEHIII-1TXA

VEHIII-2TXA

VEHIII-3TXA

VEHIII-4TXA

VEHIII-5TXA

VEHIII-6TXA

5,2
6,1
7,4
8,7

7,4
8,7
10,5
12,4

15,0
17,7
21,5
25,3

18,2
21,4
26,1
30,7

10,6
12,5
12,8
15,1
G1037/08S

11,6
13,7
16,4
19,3

230
50
2800
kétfokozatú
70

418
400
538
26
⅜

2
0,2

5826 426 HU
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Vitoflame 100 blokk olajégő és Vitoplex 300
Névleges teljesítmény
kW
a fűtőkazán esetében
Az égő hőteljesítménye
kW
1./2. fokozaton
Égőtípus
Átfolyó olajmennyiség
1. fokozat
kg/h
liter/h
2. fokozat
kg/h
liter/h
Típusengedély-szám. az EN 267 szerint
Feszültség
V
Frekvencia
Hz
A motor fordulatszáma
f/perc
Kivitel
Az olajszivattyú szállítási teljesítméliter/h
nye
Méretek
Hossz (a méret)
mm
szélesség
mm
Magasság (b méret)
mm
Tömeg
kg
Csatlakozások
R
Szívó- és visszatérő vezeték a készülékkel együtt szállított olajtömlőkön
Max. megengedett előnyomás
bar
az ellátó vezetékekben
MPa
(körvezetékek esetén)

90
68/97

10
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Égők (folytatás)
Vitoflame 100 blokk olajégő és Vitoradial 300-T
Névleges teljesítmény
TV/TR = 50/30 °C
kW
TV/TR = 80/60 °C
kW
Az égő hőteljesítménye
kW
1./2. fokozaton
Égőtípus
Átfolyó olajmennyiség
1. fokozat
2. fokozat
Típusengedély-szám. az EN 267 szerint
Feszültség
Frekvencia
A motor fordulatszáma
Kivitel
Az olajszivattyú szállítási teljesítménye
Méretek
Hossz (a méret)
szélesség
Magasság (b méret)
Tömeg
Csatlakozások
Szívó- és visszatérő vezeték a készülékkel együtt szállított olajtömlőkön
Max. megengedett előnyomás
az ellátó vezetékekben
(körvezetékek esetén)

101
94
68/98

129
120
88/125

157
146
106/152

201
188
137/196

263
245
179/254

335
313
228/326

VEHIII-1TXA

VEHIII-2TXA

VEHIII-3TXA

VEHIII-4TXA

VEHIII-5TXA

VEHIII-6TXA

5,2
6,1
7,4
8,7

7,4
8,7
10,5
12,4

15,0
17,7
21,5
25,3

18,2
21,4
26,1
30,7

kg/h
liter/h
kg/h
liter/h

10,6
12,5
12,8
15,1
G1037/08S
230
50
2800
kétfokozatú
70

V
Hz
f/perc
liter/h
mm
mm
mm
kg
R

418
400
538
26
⅜

bar
MPa

2
0,2

Vitoflame 100 blokk olajégő és Vitorond 200
Névleges teljesítmény
kW
a fűtőkazán esetében
Az égő hőteljesítménye
kW
1./2. fokozaton
Égőtípus
Átfolyó olajmennyiség
1. fokozat
kg/h
liter/h
2. fokozat
kg/h
liter/h
Típusengedély-szám. az EN 267 szerint
Feszültség
V
Frekvencia
Hz
A motor fordulatszáma
f/perc
Kivitel
Az olajszivattyú szállítási teljesítménye
liter/h
Méretek
Hossz (a méret)
mm
szélesség
mm
Magasság (b méret)
mm
Tömeg
kg
Csatlakozások
R
Szívó- és visszatérő vezeték a készülékkel
együtt szállított olajtömlőkön
Max. megengedett előnyomás
bar
az ellátó vezetékekben
MPa
(körvezetékek esetén)

11,6
13,7
16,4
19,3

125

160

195

230

270

95/136

122/174

149/213

175/250

205/293

VEH III-1VD

VEH III-2VD

VEH III-3VD

VEH III-4VD

VEH III-5VD

8,0
9,4
11,4
13,4

11,7
13,8
14,6
17,2

12,5
14,7
17,8
20,9
G1037/08S
230
50
2800
kétfokozatú
70

14,7
17,3
21,0
24,7

17,2
20,2
24,6
28,9

418
400
538
26
⅜

2
0,2

5826 426 HU

Bevizsgált minőség
Rendelkezik az érvényes EK-irányelvek szerinti CE-jelöléssel

Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok
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b

Égők (folytatás)

a

szervizkapcsoló (az égő beállításához)
fedéladapter
gyorselzáró
elektronikus gyújtóegység
Állítómotor
Égővezérlő
visszatérő vezeték
szívóvezeték
mágnesszelep 2. fokozat
mágnesszelep 1. fokozat
lángőr
zavarmentesítő gomb
olajvezeték
olajszivattyú

P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c

ventilátormotor
ventilátorház
ventilátor-járókerék
levegőbeszívás hangcsillapítója
levegőszabályozó csappantyú
fúvókacső
égőcső
vezetősín
torlótárcsa
Olajégő-fúvóka
Gyújtóelektródák
gyújtóvezeték
karima

5826 426 HU

5

A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
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Égők (folytatás)
5.2 A Vitoflame 100, VG III típus műszaki adatai
Az égő hőteljesítménye 1./2. fokozaton
A kazán névleges hőterhelésének felel meg.

Csatlakozási értékek
HuB 1013 mbar (101,3 kPa) nyomásra és 15 °C gázhőmérsékletre
vonatkoztatva

Vitoflame100 blokk gázégő és Vitoplex
Névleges teljesítmény
a fűtőkazán esetében
Az égő hőteljesítménye
1./2. fokozat
Égőtípus
Termékazonosító szám
Feszültség
Frekvencia
Teljesítményfelvétel
A motor fordulatszáma
Kivitel
Méretek
Égő:
Mélység (d méret)
Szélesség (a méret)
Magasság (e méret)
Kombinált szerelvény:
f méret
b méret
g méret
h méret
c méret
Tömeg
Égő kombinált szerelvénnyel
Csatlakozási gáznyomás (áramlási nyomás)

kW

Vitoplex 200 (SX2A típus)
90
120
150
59/98
VG III-2

V
Hz
W
ford/
perc

200

78/130

200

Vitoplex 300 (TX3A típus)
90
115

98/163

130/217

59/98

VG III-3
VG III-4
CE-0085 AQ 0222
230
50
225
250
2800

VG III-5

VG III-2

390

225

Kétfokozatú

140

180

91/152

118/196

VG III-3
VG III-4
CE-0085 AQ 0222
230
50
250
340
2800

VG III-5

75/125

390

Kétfokozatú

mm
mm
mm

410
576
596

410
576
596

410
576
596

430
576
596

410
576
596

410
576
596

430
576
596

430
576
596

mm
mm
mm
mm
mm
kg

295
43
85
733
412
41

295
51
63
733
420
41

295
83
63
733
500
41

295
83
63
733
500
48

295
51
63
733
420
41

295
83
63
733
500
41

295
83
63
733
500
48

295
102
15
743
545
48

1

1

1

1¼

mbar
kPa
R

18–50
1,8–5
1¼

1

1

1

m3/h

10,4

13,8

17,3

23,0

12,1

14,9

19,5

25,9

m3/h

12,0

16,0

20,1

26,7

14,0

17,4

22,7

30,1

5826 426 HU

Gázcsatlakozás
Csatlakozási értékek
a max. terhelésre vonatkoztatva
Gázfajta
HuB
H földgáz
9,45 kWh/m3
34,02 MJ/m3
S földgáz
8,13 kWh/m3
29,25 MJ/m3

kW

Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok
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Égők (folytatás)

B

g

c

a

b

h

e

f

A

d

A gázelzáró csap
B kazánajtó
Fontos tudnivaló!
A kombinált szerelvényt igény szerint jobb vagy bal oldalra lehet
szerelni.

125

160

195

82/136

104/174

128/213

VG III-3R

VG III-4R
CE-0085 AQ 0222
230
50
340
2800
Kétfokozatú

VG III-5R

410
576
596

430
576
596

430
576
596

288
85
63
810
500

288
85
63
810
500

288
130
15
810
545

1

1

1¼

14,5

18,6

22,6

16,9

21,6

26,3

250

390

41
18–50
1,8–5

5826 426 HU

5

Vitoflame100 blokk gázégő és Vitorond 200
Névleges teljesítmény
kW
a fűtőkazán esetében
Az égő hőteljesítménye
kW
1./2. fokozat
Égőtípus
Termékazonosító szám
Feszültség
V
Frekvencia
Hz
Teljesítményfelvétel
W
A motor fordulatszáma
ford/perc
Kivitel
Méretek
Égő:
Mélység (d méret)
mm
Szélesség (a méret)
mm
Magasság (e méret)
mm
Kombinált szerelvény:
f méret
mm
b méret
mm
g méret
mm
h méret
mm
c méret
mm
Tömeg
kg
Égő kombinált szerelvénnyel
Csatlakozási gáznyomás
mbar
kPa
Gázcsatlakozás
R
Csatlakozási értékek
a max. terhelésre vonatkoztatva
Gázfajta
HuB
H földgáz
9,45 kWh/m3
m3/h
34,02 MJ/m3
S földgáz
8,13 kWh/m3
m3/h
29,2 MJ/m3
Bevizsgált minőség
Rendelkezik az érvényes EK-irányelvek szerinti CE-jelöléssel.
14
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Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

Égők (folytatás)

c

a

b

h

e

f

g

d

A gázelzáró csap
B kazánajtó
Fontos tudnivaló!
A kombinált szerelvényt igény szerint jobb vagy bal oldalra lehet
szerelni.

5826 426 HU

5

A
B
C
D
E

kombinált szerelvény
gyorselzáró
állítómotor
légnyomásőr
ventilátormotor

Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

F
G
H
K
L

reteszoldó nyomógomb
gáztüzelési automatika
gyújtótranszformátor
keverőrendszer
gyújtóelektróda

VIESMANN
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Égők (folytatás)
M
N
O
P
R

torlasztótárcsa
ionizációs elektróda
égőcső
ventilátor-járókerék
levegőbeszívás hangcsillapítója

S
T
U
V
W

égőburkolat
levegőszabályozó csappantyú
szervizkapcsoló az égő beállításához
karimatömítés
golyós zárócsap

5826 426 HU

5
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Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

Kiegészítő szerelési tartozékok
6.1 Műszaki adatok
Kiegészítő tartozék a fűtőkörökhöz
Divicon fűtőköri osztó
Max. 335 kW teljesítményű kazánhoz
Műszaki adatok
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.

280 - 400

Divicon fűtőköri osztó, melléállított
Az alábbi készülékekhez
■ Vitorond 200, 125 – 270 kW
■ Vitoplex 200, 90 – 270 kW
■ Vitoplex 300, 90 – 300 kW
■ Vitoradial 300-T, 101 – 335 kW
■ Vitocrossal 200/300, 87 – 314 kW
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.

5826 426 HU

6

Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok
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Kiegészítő szerelési tartozékok (folytatás)
Divicon fűtőköri osztó, falon függő
Az alábbi készülékekhez
■ Vitoplex 200, 90 – 270 kW
■ Vitoplex 300, 90 – 300 kW

420

420

= 307

b

420

■ Vitoradial 300-T, 101 – 335 kW
■ Vitorond 200, 125 – 270 kW
■ Vitocrossal 200/300, 87 – 314 kW

a

c

EL
EL

E
E
210

70

910

500

360

1630

E ürítő csőcsonk
EL légtelenítés
Mérettáblázat
Névleges kazánteljesítmény
a (DN 25 + DN 32)
b (DN 40 + DN 50)
c

90-201
1186
1586
170

235-335
1196
1606
173

Csatlakozók kiegészítő fogyasztó (pl. melegvíz-tároló) számára
2 db G 1½ csőkapcsoló (külső menet) az előremenő osztó és a viszszatérő gyűjtő hátoldalán.

190

67

80

210

5826 426 HU

72,5

6

kW
mm
mm
mm
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Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

Kiegészítő szerelési tartozékok (folytatás)
Fűtőköri csatlakozók
DN 25 és DN 32 fűtőköri csatlakozó (a keverőszeleppel ábrázolva)

DN 40 és DN 50 fűtőköri csatlakozó (a keverőszeleppel ábrázolva)
210

1252

852

210

A
B
C
D
E
F

fűtési előremenő
fűtési visszatérő
golyóscsap
visszacsapó szelep
keringető szivattyú
3-járatú keverőszelep
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
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50

6

kW
40
70
140
170

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

5826 426 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
Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

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

40
12–310
0,22–1,37

50
12–310
0,22–1,37

Szállítómagasság
DN 25 és DN 32 fűtőköri keringető szivattyú

400

40

500

50

300

30

400

40

200

20

300

30

100

10

200

20

100

10

.

Szállítónyomás
mbar

ax

0

M

0

Min.
0
1
2
3
Szállító teljesítmény m³/h

4

0

kPa

60

kPa

600

Szállítónyomás
mbar

50

0

Arányos nyomás

.

500

ax

70

M

700

c
p-

60
v
p-

600

Min.
0
1
2
3
Szállító teljesítmény m³/h

4

5

Állandó nyomás
Szállítómagasság
DN 40 és DN 50 fűtőköri keringető szivattyú

x.

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

12

Arányos nyomás

16

Ma

x.

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

12

14

16

Állandó nyomás

Elektromos csatlakozás
DN 25 és DN 32 fűtőköri keringető szivattyú

L N

A

L

N

20

A csatlakozóvezeték dugós csatlakozóval

5826 426 HU

6

14

kPa

Ma

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

Szállítómagasság
mbar

kPa

Szállítómagasság
mbar

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

Kiegészítő szerelési tartozékok (folytatás)
Elektromos csatlakozás
DN 40 és DN 50 fűtőköri keringető szivattyú
Színmegjelölés a DIN/IEC 60757 szerint
BK
fekete
BK*
fekete ér nyomtatott felirattal
BN
barna
BU
kék
GNYE zöld/sárga

DP
T
0 ... 10 V

Ext.

L

GNYE

1-230 V

N PE SSM

off

BK
BK *
BU
BN

L

BU
BN

N

20

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-relén keresztül, rend. sz. 7814 681
F sÖ dugós csatlakozó a Vitotronic szabályozóhoz történő csatlakoztatáshoz
G 3-erű hálózati csatlakozóvezeték a szivattyún
Grundfos gyártmányú keringető szivattyúk, nyomáskülönbség-szabályozással
(átállítható arányos nyomásról állandó nyomásra)
Motorvédelem
A motor és az elektronikus vezérlés termikus túlterhelés ellen védettek. Nincs szükség külső motorvédelemre.
230 V~, 50 Hz
Fűtőköri csatlakozás
Szivattyútípus
n
P1
I

min-1
W
A

25
ALPHA2 25-60

32
ALPHA2 32-60

906–3245
5–45
0,05–0,38

906–3245
5–45
0,05–0,38

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

5826 426 HU

Fordulatszám-tartomány
Teljesítményfelvétel
Áram

DN

Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

VIESMANN
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6

Kiegészítő szerelési tartozékok (folytatás)
Szállítómagasság
DN 25 és DN 32 fűtőköri keringető szivattyú

70

600

60

500

50

Szállítómagasság
mbar

700

A
B
C
D

40

300

30

200

20

100

10

kPa

400

0

D
A
E
B

C
H

G
F
0
0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8
Szállító teljesítmény m³/h

3,2

automatikus illesztés funkció
arányos nyomás felső jelleggörbéje
arányos nyomás alsó jelleggörbéje
állandó nyomás felső jelleggörbéje

E
F
G
H

állandó nyomás alsó jelleggörbéje
1. szivattyúfokozat kézi beállításhoz
2. szivattyúfokozat kézi beállításhoz
3. szivattyúfokozat kézi beállításhoz

Szállítómagasság
DN 40 fűtőköri keringető szivattyú

0

0

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

Arányos nyomás

800
600
400
200

80
60
40
20

0

0

Max.

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

Állandó nyomás

Szállítómagasság
DN 50 fűtőköri keringető szivattyú

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

32

0

70
60
50
40
30
20
10

kPa

0

700
600
500
400
300
200
100

Szállítómagasság
mbar

0

70
60
50
40
30
20
10

kPa

700
600
500
400
300
200
100

Szállítómagasság
mbar

0

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

32

Arányos nyomás
Állandó nyomás

5826 426 HU

6

140
120
100

kPa

80
60
40
20

Max.

1400
1200
1000

Szállítómagasság
mbar

800
600
400
200

kPa

140
120
100

Szállítómagasság
mbar

1400
1200
1000
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Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

Kiegészítő szerelési tartozékok (folytatás)
Elektromos csatlakozás
DN 25 és DN 32 fűtőköri keringető szivattyú

L N

A

L

N

20

A csatlakozóvezeték dugós csatlakozóval
Elektromos csatlakozás
DN 40 és DN 50 fűtőköri keringető szivattyú
Színmegjelölés a DIN/IEC 60757 szerint
BK
fekete
BK*
fekete ér nyomtatott felirattal
BN
barna
BU
kék
GNYE zöld/sárga

C

1 2 3

8 7

NCNO C

S
T
O
P

E

K

BK
BK

BN
BU
GNYE

L N

B

BN
BU

A

D

F

6

G
H L

A
B
C
D
E
F
G
H

hálózati csatlakozás
jelkimenet
be/ki
vezeték a szivattyú be-/kikapcsolásához és üzemzavarjelzéshez (4-erű)
gyűjtött zavarjelzés
a szivattyú külső be-/kikapcsolása
csatlakozó a kapcsolószekrény mágneskapcsolóján vagy
segéd-relén keresztül, rend. sz. 7814 681
sÖ dugós csatlakozó a Vitotronic szabályozóhoz történő csatlakoztatáshoz
hálózati csatlakozóvezeték a szivattyúnál (3-erű)

5826 426 HU

K

N 20

Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok
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Kiegészítő szerelési tartozékok (folytatás)
maradék szállítómagasság

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

50
40

5
4

30

3

20

2

15

1,5

10

1

5
4

0,5
0,4

3

0,3

2

0,2

1

0,1
1
2
3 4 5
Térfogatáram m³/h-ban

A B CD
500

50

200

20

100

10

50

5

20

2

10

1

5

0,5

2

0,2

10

15 20

A DN 65: Vitorond 200, 125 és 160 kW,
B DN 65: Vitorond 200, 195 kW,

1

0,1
0,1 0,2
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 van számítva. Ha a beszerelésnél ettől
lényegesen eltérő hosszúságú csövek és más idomdarabok kerülnek felhasználásra, ki kell számítani és figyelembe kell venni az
ezáltal megnövekedett ellenállásokat.

Példa a maradék szállítómagasság 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,

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

24
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DN
mbar
kPa

32
18
1,8

50
22
2,2

Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

5826 426 HU

6

kPa

10

Átfolyási ellenállás
mbar

100

A keverőszelep átfolyási ellenállása

Átfolyási ellenállás
mbar

AB C DE

C DN 65: Vitorond 200, 230 és 270 kW,
D DN 65: Vitoplex 200/300, 90 – 200 kW
E DN 80: Vitoplex 200/300, 235 – 300 kW

kPa

A fűtőkörök maradék szállítómagassága
A szivattyú szállítómagasságából 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.

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

Vitocontrol kapcsolószekrény
(külön kérésre)
Kapcsolószekrény a fűtési rendszer szabályozásához, Divicon fűtőköri osztóval történő alkalmazás esetén.
A kapcsolószekrény a fűtési rendszer vezérlésére, szabályozására
és ellenőrzésére szolgáló összes részegységet tartalmazza.

A rendszer felépítésének köszönhetően az 1–4. fűtőkazán szabályozásán kívül további készülékek, mint pl. Vitotronic 300-K (MW1S
típus), Vitotronic 200-H (HK1S vagy HK3S típus), szivattyúvezérlések, mérőkészülékek, kapcsolóórák stb. is beszerelhetők.

Tervezési utasítások
7.1 Szállítás, bevitel és felállítás
Szállítás
A kazánt hidraulikus hátfalas kocsival szállítjuk a beépítés helyszínére és elvégezzük a lerakást, ha ez nem jár különösebb nehézségekkel.

Olyan fűtőkazánok lerakásánál, melyek szállítási súlya több, mint
10 t, a helyszínen speciális darura van szükség.

Bevitel és felállítás
A fűtőkazánok és az égéstermék-/víz-hőcserélők elegendő mennyiségű emelőszemmel rendelkeznek, amelyekre az emelőszerkezeteket fel lehet erősíteni. A hosszanti talpsínek megkönnyítik a bevitelt.
Az előkészített alapokra történő bevitelt és felállítást külön kérésre
(felár ellenében) szakembereink elvégzik.
A kazánok hosszanti irányú talpsíneken állnak. Különleges alapozás
nélkül felállíthatók betonra. A felállításnál vegye figyelembe az égő
építési magasságát.

A fűtőhelyiség könnyebb tisztítása érdekében célszerű azonban a
fűtőkazánt talapzatra helyezni.
A szerelési és karbantartási munkálatokhoz ajánlott legkisebb oldaltávolságokat lásd az adott fűtőkazán adatlapján.
Amennyiben szükség van rezgéscsillapításra, akkor a fűtőkazánt
hangelnyelő kazánalátétekre kell állítani. 560 kW alatti Vitoplex és
263 kW alatti Vitoradial 300-T esetén hangelnyelő állítható lábakat is
lehet a talpsínekbe csavarozni.

5826 426 HU

Felállítási helyiség
A felállítási helyiséggel szemben támasztott általános követelmények
■ A levegő ne legyen freonszármazékokkal szennyezett (ilyeneket
pl. spray-k, festékek, oldó-és tisztítószerek tartalmaznak).
■ Kerülni kell az erős porképződést.
■ Kerülje a magas páratartalmat.
■ A felállítási helyiség fagymentes és jól szellőztethető legyen.
A fűtőkazánt és a Vitotrans 300 égéstermék-/víz-hőcserélőt olyan
helyiségekben, amelyekben freonszármazékok által okozott légszennyeződéssel lehet számolni, csak akkor szabad felállítani, ha
gondoskodtak elegendő, az égést tápláló, szennyezetlen levegő
bejuttatásáról.
Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

Garanciális kötelezettségünk nem terjed ki a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása következtében keletkező károkra.
Kétségek felmerülése esetén kérjük, értesítsen bennünket.
Követelmények a GMBSZ szerint
A felállítási helyiségnek meg kell felelnie a „GMBSZ” előírásainak.
Németországban az egyes tartományok építési szabályzatai és
tüzelési rendeletei érvényesek.
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Tervezési utasítások (folytatás)
Égést tápláló levegőellátás
Amennyiben a helyiség levegőjétől függő, 35 kW feletti teljesítményű
tüzelőberendezések szabadba nyíló nyílásokkal vagy vezetékekkel
rendelkező helyiségekben vannak felállítva, akkor az égést tápláló
levegőellátás bizonyítottnak számít.
A nyílás keresztmetszetének 35 kW névleges teljesítmény esetén
min. 150 cm2 méretűnek kell lennie. 35 kW névleges teljesítmény
felett kW-onként 2 cm2-rel kell növelni a nyílás keresztmetszetét.
A vezetékeket az áramlási viszonyokat tekintve egyenértékűre kell
méretezni. A szükséges keresztmetszetet legfeljebb 2 nyílásra vagy
vezetékre szabad felosztani.

A

Vészkapcsoló
A tüzelőberendezések égőinek és tüzelőanyag-továbbító berendezéseinek, valamint szabályozóinak egy, a fűtőhelyiségen kívül lévő
kapcsoló működtetésével (vészkapcsoló) bármikor azonnal kikapcsolhatónak kell lenniük.
A vészkapcsoló mellett egy „ÉGÉS-VÉSZKAPCSOLÓ” feliratú táblát
kell elhelyezni.
Biztonsági intézkedések
Helyiségekben felállított gáztüzelő berendezések esetén a tüzelőanyag-vezetékeknek közvetlenül a tüzelő berendezések előtt az
alábbi biztonsági követelményeknek kell megfelelniük:
■ Külső, 100 °C feletti hőhatás esetén a további tüzelőanyag-adagolást önműködően le kell tudnia zárni.
■ 650 °C alatti hőmérsékletek esetén legalább 30 perc hosszan legfeljebb 30 l/h (levegő-térfogatáramként mért) mennyiséget nem
meghaladó tüzelőanyag át- vagy kiáramlása történhet.
A tüzelőberendezéseket az éghető szerkezeti anyagoktól távol kell
elhelyezni, vagy le kell árnyékolni. A tüzelőberendezések névleges
teljesítménye mellett nem keletkezhetnek 85 °C-nál magasabb
hőmérsékletekek. Ellenkező esetben legalább 40 cm távolságot kell
betartani.
Hajók fűtése

A = 150 cm² + 2

cm²
x (Σ²n – 35 kW)
kW

Σ²n = a névleges teljesítmények összesen kW-ban
Biztonsági berendezésekkel kell biztosítani, hogy a tüzelőberendezés csak nyitott levegőnyílással legyen üzemeltethető. Ellenkező
esetben az égést tápláló levegő nyílásait lezárni vagy eltorlaszolni
tilos. A szükséges keresztmetszetet nem szabad lezáróval vagy
ráccsal leszűkíteni.

Amennyiben a fűtőkazánt hajók fűtésére használják, az alábbi különleges körülményeket vegye figyelembe:
■ A hajókon beszerelt termékek nagy terhelésnek vannak kitéve.
■ Figyelembe kell venni a biztosító társaságok – hajótársaságok –
speciális követelményeit.
■ A fűtőkazánok nem minden esetben alkalmazhatók.
A részletkérdések tisztázása érdekében vegye fel a kapcsolatot az
illetékes értékesítési tanácsadóval!

Járható kazánfedél
A 620 kW-nál nagyobb teljesítményű Vitoplex fűtőkazánokat felszerelt járható kazánfedéllel szállítjuk.

7.2 A rendszer méretezése
Előremenő hőmérsékletek
Az elosztási veszteség csökkentése érdekében ajánljuk, hogy a
hőelosztó rendszert és a használati melegvíz készítést max. 70 °Cos előremenő vízhőmérsékletre állítsa be.

Kazánköri szabályozóval együtt szállított fűtőkazánok esetén a
kazánvíz-hőmérséklet felső értéke max. 85 °C-ra korlátozott. Az előremenő vízhőmérséklet emeléséhez a hőmérséklet-szabályozó termosztát átállítható.

Biztonsági hőmérsékletek
A Viessmann fűtőkazánok megfelelnek az MSZ EN 303 és a
DIN 4702 szabványok előírásainak és CE-jelzéssel rendelkeznek.
Az MSZ EN 12828 szerinti zárt fűtési rendszerekben alkalmazhatók.

■ Megengedett előremenő vízhőmérsékletek (= biztonsági hőmérsékletek):
110 °C-ig
Az MSZ EN 12953 szerint: 120 °C-ig
Fontos tudnivaló!
120 °C esetén a kazánhoz egyedi átvétel és évenkénti ellenőrzés
szükséges.
■ Maximálisan elérhető előremenő vízhőmérséklet:
kb. 15 K-nel a biztonsági hőmérséklet alatt
■ A kazánköri szabályozó biztonsági hőmérséklet-határoló termosztátja:
alapbeállítás: 110 °C
átállítható 100 °C-ra
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Tervezési utasítások (folytatás)
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 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.

Szivattyú által vezérelt nyomástartó rendszerek
Beépített gáztalanítóval rendelkező, automatikus, főként szivattyú
által vezérelt nyomástartó rendszerekkel ellátott fűtési rendszerekben mindegyik fűtőkazánhoz alkalmazni kell egy membrános tágulási tartályt a biztonság növelése érdekében.
Kazánteljesítmény
kW-ban
Max. 300
Max. 500
Max. 1000
Max. 2000
Max. 5000
Max. 10000

Membrános tágulási tartály
Űrtartalom literben
50
80
140
300
800
1600

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.
Csak korrózió szempontjából zárt, szivattyú által vezérelt nyomástartó rendszerek alkalmazhatók, 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 a fűtési rendszer utólagos központi légtelenítését eredményezik. Azonban a nyomástartó rendszerek nem biztosítják a VDI 2035 irányelv 2. lapja
szerinti korrózióvédelemhez szükséges oxigénmentesítést.

7.3 Hidraulikus csatlakozás
A fűtési rendszer csatlakoztatása
Meglévő rendszerek
A szennyeződések és az iszap eltávolítása érdekében a meglévő
fűtési rendszert alaposan át kell öblíteni. A fűtőkazán csak ezt követően köthető be a fűtési rendszerbe.
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.
Fűtővíz oldali csatlakozások
Valamennyi hőfogyasztót és fűtőkört a kazánelőremenő, ill. -visszatérő csőcsonkra kell csatlakoztatni. A biztonsági előremenőre vagy
más csatlakozókra nem lehet csatlakoztatni.
Javasoljuk, hogy a fűtési előremenő és visszatérő vezetékekbe építsen be zárószerelvényeket. Így a fűtőkazánon vagy a fűtőkörökön
végzett későbbi munkálatok során nem kell az egész rendszerből
leengedni a vizet.

A nagy víztartalmú padlófűtéseket és fűtőköröket alacsony- és
nagyon alacsony hőmérsékletű kazánok esetén is keverőszeleppel
kell csatlakoztatni. Ezeket Vitotronic 300 (GW2B típus),
Vitotronic 300-K vagy külön szabályozóval – pl. Vitotronic 200-H
szabályozóval – kell szabályozni.
Egyszerű szerelés
110 °C-ig terjedő biztonsági hőmérsékletek esetén a Vitoplex fűtőkazánok nem igényelnek költséges és körülményesen szerelhető előremenő közdarabot a biztonságtechnikai berendezések felszereléséhez.
A felszereléshez, pl. a vízszinthatárolóhoz vagy a nyomáskorlátozó
berendezéshez szükséges csatlakozók a fűtőkazánon találhatók.

7
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Fűtőkörök
Műanyagcsöves fűtési rendszereknél javasoljuk a diffúzióálló csövek
alkalmazását, hogy megakadályozható legyen az oxigén bediffundálása a csőfalakon keresztül. Oxigéndiffúzióval szemben nem tömör
műanyag csöveket (DIN 4726) tartalmazó fűtési rendszerek esetén
szét kell választani a rendszert. Erre a célra külön hőcserélők kaphatók.

Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok
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Kazánköri- és visszakeverő szivattyúk
Vitoplex, VD2A típusú Vitorond 200 és Vitoradial 300-T kazánokhoz
nincs szükség a kényszerátáramlást szolgáló kazánköri szivattyúkra.
A VD2A típusú Vitorond 200 125 – 270 kW teljesítményű, a ThermControllal felszerelt Vitoplex 300 90 – 2000 kW teljesítményű és
Vitoplex 200 90 – 560 kW teljesítményű, valamint a Vitoradial 300-T
kazánoknál normál esetben nincs szükség visszatérő vízhőmérséklet emelésre.
A részletes adatokat lásd az alkalmazási példákban.
Azoknál a fűtőkazánoknál vagy olyan alkalmazási esetekben, ahol
szükség van a visszatérő hőmérséklet emelésére, bevált a visszakeverő szivattyú alkalmazása. A Vitoplex kazánok esetében a nagy
víztartalomnak és a csekély belső fűtővíz oldali ellenállásnak
köszönhetően a visszatérő vízhőmérséklet emeléséhez csupán egy
szivattyúra (visszakeverő szivattyú) van szükség. A szivattyút a teljes szállítási mennyiség kb. 30%-ára kell méretezni.

A visszakeverő szivattyú csak akkor működik, ha a hőmérséklet a
minimális visszatérő hőmérséklet alá esik.
Az ebből következő előnyök:
■ kisebb szivattyú, azaz alacsony beruházási költségek
■ a szivattyú alacsony áramfogyasztása
■ a visszakeverő szivattyú rövidebb működési idői
■ alacsonyabb áramköltségek
Fontos tudnivalók a fűtőköri keringető szivattyúkról
25 kW feletti névleges teljesítményű fűtési rendszerek fűtőköri keringető szivattyúinak olyan kivitelűnek kell lenniük, hogy az elektromos
teljesítményfelvétel az üzemtől függő szállítószükséglethez automatikusan legalább 3 fokozatban igazodjon. Ez csak akkor érvényes,
ha ez a fűtőkazán biztonságos működését nem veszélyezteti.

Rendszertartozékok
Divicon fűtőköri osztó
Előregyártott fűtőköri osztó, max. 4 db fűtőkör számára a max.
300 kW-os Vitoplex, max. 270 kW-os Vitorond és max. 335 kW-os
Vitoradial 300-T egykazános rendszerekben.
A csőcsatlakozásokkal együtt a fűtőkazán jobb vagy bal oldalán kell
felállítani vagy fali tartókkal a falra kell felerősíteni.
Vitorond esetén a Divicon csőcsatlakozásait a helyszínen kell kialakítani. Lásd a Divicon fűtőköri osztót a 17. oldaltól

Kazán-csatlakozókészlet Vitorond esetén
A következő rendszerelemek felszerelésére:
■ Előremenő és visszatérő
■ biztonságtechnikai berendezések
■ visszatérő hőmérséklet emelő egység

Visszatérő hőmérséklet emelő egység
A max. 560 kW-os Vitoplex esetén egy előregyártott visszatérő vízhőmérséklet emelő egységet gyártunk, amelyet a fűtőkazán előremenő és visszatérő csőcsonkjára, max. 270 kW teljesítményű
Vitorond esetén a kazán-csatlakozókészletre kell felszerelni. Lásd a
„Fűtőkazán kiegészítő tartozékai” adatlapot.

Alkalmazási példák
Lásd a tervezési segédletben az alkalmazási példákat.

5826 426 HU
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7.4 Biztonságtechnikai felszerelés forróvízkazánokhoz
Az MSZ EN 12828 szabvány olyan forróvizes fűtési rendszerek tervezésére érvényes, amelyek biztonsági hőmérséklete max. 110 °C.
A 110 °C-ot meghaladó biztonsági hőmérséklet esetén vízfűtési
rendszerekben vegye figyelembe az MSZ EN 12953 szabványt. A
szabvány hőtermelőkkel és hőfejlesztő berendezésekkel szemben
támasztott biztonságtechnikai követelményeket tartalmaz.
Biztonságtechnikai felszerelés az MSZ EN 12828 szerint*4

Biztonságtechnikai felszerelés az MSZ EN 12953 szerint

HK
HR

HK
HV

HK

HR
SDB1

HKP
AV1
STB

HKP

AV1
STB

TR TH

HV

HK

AV1

AV1

STB1 STB2

SIV

TR TH

SIV
EST

SDB1 SDB2

SDB1 SDB2

WB
MA

TH

WB
MA

ADG

AV2 AV1

SL
E

Szükséges biztonsági berendezések
ADG zárt tágulási tartály*5
AV1
elzárószelep
AV2
elzárószelep biztosítóval nem szándékos elzárás ellen biztosítva, pl. takarósapkás szeleppel
E
ürítő csőcsonk
EST csillapító edény
MA
nyomásmérő
SDB1 felső biztonsági nyomáskorlátozó
SDB2 alsó biztonsági nyomáskorlátozó
300 kW teljesítmény fölött: felső biztonsági nyomáskorlátozó
SIV
biztonsági szelep
SL
biztonsági tágulási vezeték
STB biztonsági hőmérséklet-határoló termosztát
STB2 biztonsági hőmérséklet-határoló termosztát*6
TH
hőmérő
TR
hőmérséklet-szabályozó
WB
vízszinthatároló/minimális nyomáskorlátozó készülék

ADG

AV2 AV1

SL
E

További jelmagyarázat
HK fűtőkör
HKP fűtőköri keringető szivattyú
HR visszatérő fűtővíz
HV előremenő fűtővíz
A Biztonságtechnikai felszerelés az MSZ EN 12828 szerint diagramon az expanziós edényt helyettesítő készüléket kiegészítő STB-vel
és SDB1-vel ábrázoltuk.
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Fontos tudnivaló!
A hőteljesítmény megadott határértékei 80/60 °C-os rendszerhőmérsékletre vonatkoznak.

Vízhiány-biztosító
Az MSZ EN 12828 szabvány szerint a 300 kW-nál nagyobb teljesítményű fűtőkazánokat fel kell szerelni vízhiány-biztosítóval. A fűtőberendezésben esetleges szivárgás következtében fellépő vízhiány
esetén az égőüzemben az égő kikapcsol. A lekapcsolásra még a
fűtőkazán és az égéstermék-berendezés túlzott felmelegedése előtt
kerül sor. Ezt vizsgálatokkal kell igazolni.

Expanziós edény nélküli egykazános rendszer
Nyomástartás példaszerű ábrázolása
*6 A TRD szerint a 72 órás állandó felügyelet nélküli üzemeléshez 2 STB-nek kell rendelkezésre állnia. Az EN12953-6 szerint csak 1 STB-re
van szükség.
*4

*5
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Fontos tudnivaló!
Viessmann fűtőkazánok esetében a vízhiány-biztosítót minimális
nyomáskorlátozó készülék helyettesíti.
Maximális nyomáskorlátozó készülék
Ha a fűtőkazán névleges teljesítménye meghaladja a 300 kW-ot,
akkor a rendszer minden fűtőkazánjába be kell szerelni egy maximális nyomást korlátozó készüléket.
Biztonsági szelep
Az MSZ EN 12828 szabvány szerint a fűtőkazánokat fel kell szerelni
egy típusengedéllyel rendelkező biztonsági szeleppel.
A fűtőkazán és a biztonsági szelep közötti összekötő vezeték nem
lehet lezárható. Az összekötő vezetékekben nem lehetnek szivattyúk, szerelvények vagy szűkítők.
A biztonsági szelepeket a hőtermelőhöz vagy annak közvetlen közelébe, az előremenő vezetékbe, hozzáférhető módon kell beszerelni.
A hőtermelő és a biztonsági szelep között nem lehet elzáró beépítve. A bevezető vezeték keresztmetszete nem lehet kisebb, mint a
biztonsági szelep belépő keresztmetszete. Az összekötő vezeték
nyomásvesztesége nem haladhatja meg a biztonsági szelep beállítási nyomásának 3%-át.

Expanziós edény
300 kW feletti fűtőkazánok esetén a biztonsági szelep közvetlen
közelében egy lefúvató- és lefolyóvezetékkel rendelkező tágulási
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.
Ez a kiegészítő készlet csak max. 300 kW teljesítményig érvényes –
lásd az MSZ EN 12828 szabvány 4.6.2.3. fejezetét. Az expanziós
edénytől és a lefúvató vezetéktől csak akkor lehet eltekinteni, ha be
van szerelve egy második biztonsági hőmérséklet-határoló termosztát és egy második maximális nyomáskorlátozó készülék.

Táblázat a biztonságtechnikai kiegészítő tartozékok kiválasztásához
A következő táblázat a zárt fűtőrendszerekhez szükséges szabályozástechnikai felszerelést tartalmazza.
Fűtőkazán
≤ 110 °C az
MSZ EN 12828 szerint
1

Biztonsági hőmérséklet
STB biztonsági hőmérséklet-határoló termosztát
Hőmérséklet-szabályozó termosztát
Kazánvízhőmérséklet-mérő

1
1

Nyomásmérő
Nyomásmérő
Töltő- és mintavevő szelep
Biztonsági szelep
Vízhiány-biztosító (300 kW kazánteljesítmény felett)
az MSZ EN 12828 szerint a vízhiánybiztosító kiegészítésképpen min. nyomáskorlátozóval is helyettesíthető.
Maximális nyomáskorlátozó készülék
Minimális nyomáskorlátozó készülék
Expanziós edény
vagy
Az MSZ EN 12828 szerint nincs szükség az expanziós edény, ha be van szerelve
egy kiegészítő biztonsági hőmérséklet-határoló termosztát és egy biztonsági nyomáskorlátozó (maximális nyomáskorlátozó készülék).
STB biztonsági hőmérséklet-határoló termosztát
SDB biztonsági nyomáskorlátozó (maximális nyomáskorlátozó készülék)

1*6
1
1 x előremenő
1 x visszatérő

1

1

1
1

1
1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1

–
–

Fontos tudnivaló!
Az üzembiztonsági rendelet értelmében 110 °C fölötti biztonsági hőmérséklet esetén kötelező a fűtőkazán felügyelete. A biztonságtechnikai
alkatrészek legyenek hibabiztosak, redundánsak, sokrétűek, önellenőrzők. Kiegészítő tartozék a 120 °C-os biztonsági hőmérséklethez kapható. További információkat az MSZ EN 12953 tartalmaz.

7.5 Tüzelőanyagok
A Vitoplex, Vitorond és Vitoradial fűtőkazánok az alábbi tüzelőanyagok elégetésére alkalmasak:

*6
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■ EL fűtőolaj a DIN 51603 szerint
Minden a kereskedelemben szokványos EL fűtőolaj használható.
A DIN 51603-6-EL A Bio 10 szerinti fűtőolajhoz is: kénszegény,
max. 10%-ban tartalmaz biokomponenseket (FAME).
■ Földgáz, városi gáz és PB-gáz a G 260/I és II DVGW-munkalap
szerint, ill. a helyi előírásoknak megfelelően. A Viessmann
Vitoflame 100 blokk gázégők kizárólag földgáz elégetésére alkalmasak.

A TRD szerint a 72 órás állandó felügyelet nélküli üzemeléshez 2 STB-nek kell rendelkezésre állnia. Az EN12953-6 szerint csak 1 STB-re
van szükség.

VIESMANN
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Fűtőkazán
> 110 °C az
MSZ EN 12953 szerint

Tervezési utasítások (folytatás)
■ Biogáz és csatornagáz:
A biogázzal/csatornagázzal történő üzemeltetés lehetséges. Mivel
ezek a gázok kénvegyületeket (amelyek összetétele erősen ingadozhat) és egyéb agresszív gázokat tartalmaznak, különleges
üzemeltetési feltételek vonatkoznak rájuk.
– A gáz nem tartalmazhat freonszármazékokat.
– A minimális visszatérő hőmérsékletnek minden üzemállapotban
meg kell haladnia a 65 °C-ot. Ehhez hatékony visszatérő vízhőmérséklet emelő egység beszerelése szükséges.
– Minimális kazánvíz-hőmérséklet 75 °C (Vitotronic modellhez
használjon megfelelő kazánkódkártyát).
– A fűtőkazánnak állandóan üzemi készenlétben kell lennie, az
éjszakai vagy hétvégi lekapcsolás kerülendő.

– Ezután aktiválódik a visszatérő hőmérséklet emelő egység, és
az égő engedélyezett állapotba kerül.
– Teljes kikapcsolás után legalább 2 órán át tartó fűtőüzem
szükséges.
– Mivel a biogáz gyakran szennyezett, a karbantartási ciklusok
rövidebbé válhatnak. A fűtőkazánt rendszeresen kell tisztítani és
karbantartani.
– Vitoradial és égéstermék-/víz-hőcserélők nem használhatóak.
■ Más tüzelőanyagok külön kérésre.

Az alábbi feltételek teljesüléseesetén éjszakai vagy hétvégi
csökkentett üzem is lent (pl. csúcsterhelési kazán):
– Hőigény esetén az égő először letiltott állapotban marad.
– Azért, hogy indításkor a füstgáz a lehető legkisebb mértékben
kondenzálódjon a fűtőkazánban, az égőreteszeléssel párhuzamosan a meglévő fűtővíz átöblíti a kazánt. Ehhez a hőtermelő
hidraulikus elzárócsapját meg kell nyitni, és a szivattyúnak be
kell kapcsolnia (időtartam kb. max. 10 perc).

7.6 Égő
Megfelelő égők
A kazán és az égő összeegyeztetése max. 250 m-rel a tengerszint
feletti felállítási magasságban történt.

Lásd az árjegyzéket.
Ezek kiszállításáról az égők gyártói gondoskodnak.

Blokk olajégő
Az égőnek rendelkeznie kell az MSZ EN 267 szerinti vizsgálattal és
jelöléssel.

Alkalmazási terület
A fűtőkazánok üzemeltetésekor az égéstérben túlnyomás jön létre.
Olyan égőt kell alkalmazni, amely alkalmas az adott fűtőgázoldali
ellenálláshoz (lásd az illető fűtőkazán adatlapját).
Vitotrans 300 égéstermék-/víz-hőcserélők alkalmazása esetén figyelembe kell venni e készülékek további ellenállását. A 90 – 300 kW
teljesítményű Viessmann Vitoflame 100 blokk olaj-/gázégőket nem
lehet alkalmazni utánkapcsolt Vitotrans 300 égéstermék-/víz-hőcserélőkkel együtt.
Az égőfej anyagának alkalmasnak kell lennie legalább 500 °C-ig terjedő üzemi hőmérsékletre.

Blokk gázégő
Az égőnek az MSZ EN 676 szerinti vizsgálattal és a gázkészülékekre vonatkozó irányelv szerinti CE-jelöléssel kell rendelkeznie.
Unit égő
A max. 300 kW teljesítményű Vitoplex és a max. 270 kW teljesítményű Vitorond kazánokhoz Viessmann blokk olaj-/gázégők kaphatók.
335 kW teljesítményig a Vitoradial 300-T kazánok Viessmann blokk
olajégővel, 425 kW teljesítménytől ELCO és Weishaupt blokk olajégőkkel kaphatóak. A gázégő helyszíni kivitelezésű.
350 – 2000 kW teljesítményű Vitoplex és 320 kW feletti Vitorond
kazánok esetén ELCO és a Weishaupt gyártmányú olaj-/gáz blokkégő kapható.

Égőkivitelek
Többfokozatú vagy fokozatmentes (folyamatos szabályozású) égők
alkalmazhatók.

Az égő beépítése
Lásd az illető kazán adatlapi adatait.

Az égő beszabályozása
Az égő legnagyobb olaj- vagy gázátáramlását úgy kell beállítani,
hogy a fűtőkazán hőteljesítménye ne lépje túl a megadott maximális
értéket. Többfokozatú és folyamatos szabályozású égők esetében
ügyeljen arra, hogy az égéstermék-berendezésnek alkalmasnak kell
lennie a részterhelésű üzemben beállítódó alacsony égéstermékhőmérsékletre.

A Vitotronic szabályozókkal szabályozott fűtőkazánok esetében be
kell tartani az adott üzemeltetési körülményekre megadott minimális
hőteljesítményeket.

7.7 Égéstermék-elvezetés
5826 426 HU

A GMBSZ követelményei
Az építési előírásokat és a GMBSZ előírásait kell figyelembe venni.
Javaslat
Kérjen tanácsot a területileg illetékes kéményseprőipari vállalattól.
Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok
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1. 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.
2. A folyékony vagy gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal működő
tüzelőberendezések égéstermékeit a kéményeken vagy az égéstermék-elvezetéseken keresztül kell elvezetni.
3. A tüzelőberendezések kéményeinek kivezető nyílásaira a következő feltételek vonatkoznak:
■ A kivezető nyílásoknak 20°-os tetőhajlásszögig bezárólag legalább 40 cm-rel kell túlnyúlniuk a tetőgerincen vagy legalább
1 méteres távolságban kell lenniük a tetőfelülettől.
■ 20°-nál nagyobb tetőhajlásszög esetén a kivezető nyílásoknak
legalább 40 cm-rel kell túlnyúlniuk a tetőgerincen vagy legalább
2,3 méteres vízszintes távolságban kell lenniük a tetőfelülettől.
■ Max. 50 kW-os összteljesítményű tüzelőberendezések esetében a kivezető nyílásoknak 15 m-es sugarú körben legalább
1 m-rel kell túlnyúlniuk a szellőzőnyílások, ablakok vagy ajtók
felső peremén; a kör sugara minden megkezdett 50 kW után
további 2 m-rel nő, legfeljebb 40 m-ig.
4. A 3. bekezdéstől eltérően az 1 MW vagy annál nagyobb tüzelési
hőteljesítményű tüzelőberendezések esetén az kivezető nyílás
magasságának legalább 3 m-rel kell túlnyúlnia a tetőgerinc legfelső pereme fölé, és legalább 10 m-rel a terep szintje fölött kell
lennie.
20°-nál kisebb tetőhajlásszög esetén a kivezető nyílás magasságát egy fiktív tetőgerincre kell vonatkoztatni, amely magasságának megállapításához a 20°-ot kell alapul venni.
5. A 3. bekezdéstől eltérően a >10 MW teljesítményű tüzelőberendezések égéstermékeit egy vagy több kéményen keresztül kell elvezetni, amelyek magasságát a 2002. július 24-i levegőtisztaságra
vonatkozó német rendelet (TA-Luft) előírásai szerint kell méretezni.
6. > 20 MW teljesítményű tüzelőberendezések esetén:
■ A levegőtisztaságára vonatkozó rendelet figyelembevétele,
valamint a károsanyag-kibocsátásra vonatkozó szakvélemény
kikérése szükséges.
■ Egyes területi előírásokról az ipari felügyeleti hivatalok adnak
tájékoztatást.
■ Károsanyag-kibocsátásra vonatkozó szakvéleményt a műszaki
biztonsági vizsgáló és tanúsító intézet (TÜV) és más engedélyezett intézmények adnak ki.
7. Az égéstermék-csatornába megfelelően méretezett és jól hozzáférhető mérőnyílást kell betervezni.

≥ 0,4 m

Tervezési utasítások (folytatás)

x < 1,5 m

Ha x < 1,5 m, akkor a ≥ 1,0 m

Égéstermék-elvezető rendszer méretezése az MSZ EN 13384 szerint
Az égéstermék-elvezető rendszer kifogástalan működésének alapja
és előfeltétele a rendszer keresztmetszetének meghatározása.
Kiindulási értékek:
■ Égéstermék hőmérséklet a kazánvégnél vagy az égéstermék-/vízhőcserélő után 140 °C – 190 °C 15 °C környezeti hőmérséklet
mellett (lásd a kazán vagy a hőcserélő adatlapját)
■ Az égéstermék-elvezető rendszer hatásos magassága egyenlő a
kazán kivezető csőcsonkja és a betorkollás közötti magasságkülönbséggel.

Kéménygrafikonok
Az alábbi grafikonok alkalmazása esetén ellenőrizze, hogy a számítás előfeltételei adottak-e az égéstermék-hőmérsékletet, az összekötő darab hosszát és az ellenállás-értéket illetően. Nagyobb eltérések esetén az égéstermék-elvezető rendszerek gyártóinak műszaki
osztályai elkészítik az adott létesítmény keresztmetszet-számításait.
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■ Az összekötő darab hossza az égéstermék-elvezető rendszer
hatékony magasságának max. ¼-e, de semmi esetre sem
nagyobb 7 méternél. Az összekötő darab és az égéstermék-elvezető rendszer keresztmetszete azonos.
■ Javasoljuk, hogy az égéstermékeket 45°-os lejtéssel vezesse be
az égéstermék-berendezésbe.
■ Nem javasolt behelyezett égéstermék elvezető rendszer használata.

Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

Tervezési utasítások (folytatás)
A kör alakú keresztmetszetek grafikonja (Schiedel)
2000
1500

Névleges teljesítmény kW-ban

1000
900
800
700
600
500
450
400
350
300
230
200
150
100
90
80
70

60

55
50
45
40
35
30

25
22
20
18
16
5
10
15
20
25
30
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Az itt látható grafikonok más gyártók termékei esetében is alkalmazhatók. A grafikon más égéstermék-elvezető rendszer gyártóira való
érvényességét a kivitelező szakcégnek kell ellenőriznie.
A négyszögletes keresztmetszetek grafikonja (Plewa)
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Az égéstermék-elvezető rendszer hatékony magassága
PLEWA-bélelt csövek
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PLEWA belső bélés, 65 mm vastag

5826 426 HU

PLEWA speciális bélés

Az itt látható grafikonok más gyártók termékei esetében is alkalmazhatók. A grafikon más égéstermék-elvezető rendszer gyártóira való
érvényességét a kivitelező szakcégnek kell ellenőriznie.
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Tervezési utasítások (folytatás)
Égéstermék elvezető rendszer kondenzációs kazánhoz
A Vitoradial 300-T kondenzációs kazánban a füstgázok a mindenkori
kazán fűtővíz visszatérő-hőmérsékletnek megfelelően a kondenzációs tartományig lehűlnek és ezt 100%-os relatív nedvességtartalommal hagyják el. Az égéstermék-hőmérséklet a berendezési feltételektől függően max 110 °C lehet. Az alacsony égéstermék-hőmérséklet és az ebből eredő csekély felhajtóerő, valamint az égéstermék-berendezésben az égéstermékek további kondenzációja miatt
az égéstermékcsövet a gyártó cégnek kell méreteznie. Az égéstermék-elvezetést megfelelő anyagból kell kivitelezni.
A kondenzációs tüzelőberendezések égéstermék-elvezető rendszereire ezen kívül a kivitelt és a felállítást illetően különleges követelmények érvényesek.
Ha a Vitoradial 300-T készüléket tetőtérben állítják fel (B33 mód a
TRGI 2008 szerint), az égéstermék-elvezetést függőleges tetőátvezetéssel (csonkkémény) lehet megoldani (lásd a nemesacél égéstermékrendszereket a Vitoset árjegyzékben).
A kondenzációs kazánokat bevizsgált és engedélyeztetett égéstermékcsövekhez kell csatlakoztatni. Az égéstermék-elvezetéseknek
építőjogi jóváhagyással kell rendelkezniük.

Égéstermék hőmérséklet-érzékelő
Az „égéstermék-berendezések engedélyezésének irányelve” 3.12.
pontja alapján kondenzációs kazánok égéstermékcsöveire vagy csöveibe csak olyan építőelemek építhetők be, amelyek építőjogilag
ellenőrzött alkatrészei az égéstermékcsőnek. 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.
A Vitoradial 300-T kondenzációs kazánokat nedvességre nem érzékeny kéményekre is lehet csatlakoztatni. Az MSZ EN 13384 szerinti
számításon alapuló bizonylatot a kéménygyártó cég állítja ki a fűtőkazán 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 vagy forgalmazójával.

7.8 Zajvédelem
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 juthatnak.

Ott zavaró hatással lehetnek 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.

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 berendezésekben 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 az égéstermék-hangtompító, 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 égéstermék-elvezető
rendszer számításához van szükség.

Testhang tompítása
Kedvező árú és hatékony megoldásnak számít a hőtermelőre szerelt
testhang-tompítású szigetelő alapzat a rezgések csökkentése érdekében. Erre a célra a fűtőkazán alapkeretébe becsavarható hangelnyelő állítható lábakat, nagyobb teljesítményű fűtőkazánokhoz pedig
nemesacél rugóelemes hosszanti szigetelő alátéteket kínálunk.
Az ilyen alapzatok méretezésénél a kazánberendezés üzemi összsúlyát figyelembe kell venni. Hosszanti szigetelő alátétek alkalmazása esetén gondoskodni kell egyenes felületről.
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.

Kiegészítő tartozékok a zajvédelemhez
A Viessmann a fűtőkazánok zajvédelméhez a következő kiegészítő
tartozékokat szállítja:
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■ hangelnyelő állítható lábak max.
560 kW teljesítményű fűtőkazánokhoz
■ hangelnyelő kazánalátétek fűtőkazánokhoz 300 kW teljesítménytől

Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok
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Tervezési utasítások (folytatás)
7.9 A 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)
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).

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.

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)
> 200 és
≤ 1,5 mol/m3
≤ 0,02 mol/m3
< 0,02 mol/m3
≤ 600 között
(8,4 °dH)
(0,11 °dH)
(0,11 °dH)
> 600
< 0,02 mol/m3
< 0,02 mol/m3
< 0,02 mol/m3
(0,11 °dH)
(0,11 °dH)
(0,11 °dH)

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.

5826 426 HU

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.
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.

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.

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.

Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok
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Tervezési utasítások (folytatás)
100 °C feletti megengedett előremenő hőmérsékleten működő rendszerek (VdTÜV MB 1466)
Üzemmód sószegény keringetett vízzel
Töltő- és pótvízként csak sószegény víz, mint pl. sótalanított víz, ioncserélt víz vagy kondenzátum jöhet szóba.
Vegyes kondenzációs rendszereknél a sószegény víz általában
magától beáll, ha lúgosítás céljából nem történik kazánvíz-visszavezetés.

Elektr. vezetőképesség 25 ºC-on
Ált. követelmények
pH-érték 25 °C-on
a használati melegvízre vonatkozó rendelet /
használati melegvíz lágyítására vonatkozó rendelet szerint
Oxigén (O2)
Az értékek folyamatos üzemben jóval alacsonyabbak lehetnek. Megfelelő anorganikus korrózió-inhibitorok alkalmazása esetén a keringetett víz oxigén-koncentrációja elérheti a 0,1 mg/
liter értéket is.
Alkáli földfémek (Ca + Mg)
Foszfát (PO4)
a használati melegvízre vonatkozó rendelet /
használati melegvíz lágyítására vonatkozó rendelet szerint
Viessmann forróvíztermelőkhöz
Oxigénlekötő anyagok alkalmazása esetén:
Nátriumszulfit (Na2SO3)
Megfelelő termékek használata esetén figyelembe kell venni a szállító cég érvényben lévő
előírásait.

Üzemmód sótartalmú vízzel
Töltő- és pótvízként lehetőleg csak alacsony sótartalmú vizet használjon, amelyet legalább az alkáli földfémektől mentesítettek (lágyítottak).

Sószegény
10 – 30
tiszta, üledékmentes
9 - 10
≤ 9,5

> 30 - 100
tiszta, üledékmentes
9 - 10,5
≤ 9,5

Sótartalmú
> 100 - 1500
tiszta, üledékmentes
9 - 10,5
≤ 9,5

mg/liter

< 0,1

< 0,05

< 0,02

mmol/liter
mg/liter
mg/liter

< 0,02
<5
≤7

< 0,02
< 10
≤7

< 0,02
< 15
≤7

mg/liter

< 2,5

<5

< 15

mg/liter

–

–

< 10

μS/cm

Fagyásgátló szerek alkalmazása kazánokban
A Vitomax kazánok víz hőhordozóként való alkalmazására lettek tervezve és gyártva. A kazánok fagyvédelme érdekében szükséges
lehet arra, hogy a kazán- és keringetett vízhez fagyásgátló szert
adjon.

A glikol és a víz eltérő anyagértékei miatt a fűtőkazán teljesítménye csökkenhet. Az alábbiakban feltüntettünk egy példát a teljesítményváltozás kiszámítására fagyásgátló szerrel való üzemelés esetén.
Keresett érték

Max. kazánteljesítmény fagyásgátló szerek használata QK glikol
mellett

Adott érték

Kazánteljesítmény
Fagyásgátló szer
Fajl. hőkapacitás
Tyfocor/víz keverési arány

QK = 2 MW
Tyfocor
3,78 kJ/kgK 80 °C-on
40/60
5826 426 HU
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Ebben az esetben többek között az alábbiakra kell ügyelni:
■ A fagyásgátló szerek és a víz tulajdonságai jelentősen eltérnek
egymástól.
■ Glikolalapú tiszta fagyásgátló szerek forráspontja kb. 170°C.
■ A fagyásgátló szer hőmérsékletstabilitásának elegendőnek kell
lennie az adott alkalmazáshoz.
■ Ellenőrizni kell a tömítőanyagokkal való összeférhetőséget.
Amennyiben más tömítőanyagokat alkalmaznak, azt figyelembe
kell venni a berendezés méretezésekor.
■ A speciálisan fűtési rendszerekhez fejlesztett fagyásgátló szerek
glikol mellett inhibitorokat és pufferanyagokat tartalmaznak korrózióvédelemként. Fagyásgátló szerek alkalmazásakor minden esetben figyelembe kell venni a gyártó adatait a minimális és maximális koncentrációkra vonatkozóan.

■ Víz-fagyásgátlószer keverékében megváltozik a hőhordozó jellemző hőkapacitása. Ezt a tényállást figyelembe kell venni a kazánok, valamint a fűtési rendszer olyan részeinek, mint a hőcserélők
és szivattyúk kiválasztásánál. A specifikus hőkapacitás megfelelő
értékeiről a fagyásgátló szer gyártójától lehet felvilágosítást kapni.
Példa a teljesítménymódosítás meghatározására: lásd lent.
■ A fagyásgátló szerrel feltöltött berendezést megfelelően jelölni kell.
■ A kazán- és tápvíz minőségének meg kell felelnie a VDI 2035
irányelvnek.
■ A berendezéseket zárt rendszerként kell kivitelezni, mivel a
fagyásgátló szer inhibitorszintje oxigén behatolása által gyorsan
csökken.
■ A membrános nyomáskiegyenlítő tartályoknak meg kell felelniük a
DIN 4807 szabványnak.
■ Rugalmas összekötő elemként kizárólag oxigéndiffúzió-mentes
tömlőket vagy fémtömlőket alkalmazzon.
■ A berendezéseket nem szabad fűtővíz oldalon horganyzott hőcserélőkkel, tartályokkal vagy csövekkel ellátni, mivel a cinket a glikol-/vízkeverékek kioldhatják.
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Számítás:
µ=

²
c • Δt

=

2000 kW kg K•3600s
4,187 kWs•20K •1h

= 86000

kg
h

≙ 86 t/h

Ebből következik:
´ ≈ 86 m3/h
²K glikol = µ • c • Δt = 86000

kg
• 3,78
h

kJ
h

• 20K •

1h
3600s

²K glikol = 1,8 MW
Eredmény:
A fent megnevezett fagyásgátló szer 40%-ának használata a fűtéshálózatban 10%-kal csökkenti a kazán teljesítményét.
A jellemző hőkapacitás a keverési aránytól és a hőmérséklettől függ, ezért egyedi méretezést kell végezni.

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.
Lehetséges oxigén-behatolás üzemelés közben:
■ Nyitott tágulási tartályon keresztül, amelyekben víz áramlik át
■ Berendezés vákuuma által
■ Gázáteresztő alkatrészeken keresztül
A zárt fűtési rendszerek – pl. membrános tágulási tartályokkal felszerelve – 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 membrános tágulási tartály előnyomását legalább az évenkénti
karbantartásnál ellenőrizni kell.
Kerülni kell a gázáteresztő alkatrészek, pl. a nem diffúzióálló műanyag vezetékek alkalmazását padlófűtésekben. Ellenkező esetben
rendszerleválasztást kell kiépíteni. Ennek 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 behatolásának a veszélye, kiegészítő óvintézkedéseket kell tenni, pl. oxigénlekötő nátriumszulfit
hozzáadásával (5 – 10 mg/liter többlet). A fűtővíz pH-értékének 9,0 –
10,5 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 a vízlágyítással kapcsolatos kérdéseivel forduljon a
Viessmann ipari szolgáltató egységhez vagy egy megfelelő szakcéghez.
További részletes adatokat a VDI 2035-2. sz. irányelv és az
EN 14868 szabvány tartalmaz.

7.10 Vitotrans 300 égéstermék-/víz-hőcserélő
Vitotrans 300 égéstermék-/víz-hőcserélő utánkapcsolása hatásfok-növekedés céljából
Vitotrans 300 olajüzemhez
Állandó vagy hosszabb ideig tartó EL fűtőolajú üzemhez a Vitotrans
300 égéstermék/vízhőcserélők égéstermékkel érintkező felületei
kiváló minőségű 1.4539 nemesacél változatban is kaphatók.
Műszaki adatok
Lásd az adott fűtőkazán adatlapjában

5826 426 HU

A Vitotrans 300, égéstermék-/víz-hőcserélő utánkapcsolása a fűtőkazán jelentős hatásfoknövekedését eredményezi. A hőcserélőben
lévő égéstermékek kondenzációja következtében, a hatásfokra
vonatkozó 92/42/EGK irányelv követelményeinek megfelelően, a
fűtőkazánból kondenzációs kazán lesz.
■ Gázfűtésű kazánoknál a hatásfok-növekedés a 12%-ot is elérheti.
■ EL fűtőolajú üzem esetén a gázüzemhez képest alacsonyabb víztartalom és az alacsony harmatpont-hőmérséklet miatt kb. 6%
hatásfok-növekedés érhető el.
A gázüzemű fűtőkazánokhoz tervezett égéstermék-/víz-hőcserélőknél kombinált (olaj/gáz) égők alkalmazása esetén ügyeljen rá, hogy
olajüzem kizárólag csúcsterhelés fedezésére és vészüzemhez engedélyezett (max. 6 héten át egy fűtési időszakon belül).
A Vitotrans 300 égéstermék-/víz-hőcserélő úgy van méretezve, hogy
már meglévő berendezések esetén utólag is beszerelhető.

Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok
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Tervezési utasítások (folytatás)
Energiamegtakarítás Vitotrans 300 égéstermék-/víz-hőcserélő és Vitoplex-, valamint Vitorond-kazánok
együttes alkalmazásával
Az égéstermék-/víz-hőcserélő nélküli berendezésekkel szembeni
hatásfok-növekedést és a vele járó energia-megtakarítást lényegében a hőcserélőn keresztül áramló visszatérő víz hőmérséklete határozza meg.
A visszatérő hőmérséklet a berendezés méretezésétől függ. A külső
hőmérséklet növekedésének függvényében csökken. A 75/60 °C-os
és a 40/30 °C-os méretezési hőmérsékletű fűtőrendszerek visszatérő hőmérsékletének a külső hőmérséklet függvényében való alakulását ábrázolja a 38. oldal grafikonja.
A fűtőrendszer méretezési hőmérséklete
90/70 °C
75/60 °C
60/50 °C
40/30 °C

Hatásfok-növekedés
Vitotrans 300 és
Vitoplex 300 együttes használata esetén
6,0%
9,0%
10,0%
11,5%

A gáztüzelésű fűtőkazánból és a Vitotrans 300 égéstermék-/vízhőcserélőből álló kondenzációs egység teljes hatásfoka a kazán
hatásfokából és a hőcserélő adott rendszer-hőmérséklete alapján
kiszámított hatásfok-növekedéséből tevődik össze.
Példa:

Fűtővíz-hőmérséklet °C-ban

Az alábbi táblázat a különböző fűtőrendszer-hőmérsékletekre vonatkozó hatásfok-növekedést mutatja, amely gázüzemben egy égéstermék-/víz-hőcserélő utánkapcsolásával érhető el. A lehetséges
hatásfoknövekedések a visszatérő vízhőmérséklet külső hőmérséklet függvényében történő folyamatos változásán alapulnak. A különböző hatásfok-növekedések az előre kapcsolt fűtőkazánok különböző égéstermék-hőmérsékleteiből adódnak.

Hatásfok-növekedés
Vitotrans 300, Vitoplex 200 és
Vitorond 200 együttes használata esetén
7,0%
10,0%
11,0%
12,5%
A Vitoplex 300 hatásfoka = 96%,
A Vitotrans 300 hatásfok-növekedése 75/60 °C-on = 9%, ami azt
jelenti, hogy a kondenzációs egység teljes hatásfoka
96% + 9% = 105%.

80
60

B

A

C

40

D

20
+15 +10
+5
0
Külső hőmérséklet °C-ban

-5

-10

-15

A előremenő vízhőmérséklet 75/60 °C-os fűtőrendszerben
B visszatérő hőmérséklet 75/60 °C-os fűtőrendszerben

C előremenő vízhőmérséklet 40/30 °C-os fűtőrendszerben
D visszatérő hőmérséklet 40/30 °C-os fűtőrendszerben

A lehetséges energiamegtakarítás számítása (BE)
■ A kazánberendezés éves fűtési üzemelése (Qa) ²k = 500 kW és
évi 1650 teljes használati óra (ba) esetén:
Qa = ba · Qk = 1650 h/a · 500 kW

7

= 825000 kWh/a

■ BN éves S földgáz fogyasztás (fűtőérték Hu = 8,83 kWh/m3)
Vitoplex 300 alacsony hőmérsékletű kazán alkalmazása esetén,
amelynek az éves átlagos hatásfoka ηN = 96%:
BN =

825000 kWh/a
Qa
=
0,96 · 8,83 kWh/m³
ηN · Hu

ηössz ηN + ηAWT = 96 % + 9 % = 105 %
■ BB éves S földgáz fogyasztás (fűtőérték Hu = 8,83 kWh/m3) a
Vitoplex 300 kazán és utánkapcsolt Vitotrans 300 égéstermék-/vízhőcserélő alkalmazása esetén:
BB =

825000 kWh/a
Qa
=
ηössz· Hu 1,05 · 8,83 kWh/m³

= 88980 m³/a

5826 426 HU

= 97320 m³/a

■ ηAWT hatásfok-növekedés Vitotrans 300 égéstermék-/víz-hőcserélő
utánkapcsolása által. A hőcserélőn át vezetett fűtőrendszer méretezési hőmérséklete 75/60 °C.
ηAWT = 9 % (a 38.oldal táblázata alapján)
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Tervezési utasítások (folytatás)
■ S földgáz megtakarítás, m3/a :
BE = BN – BB = 97320 m³/a – 88980 m³/a
= 8340 m³/a

Utánkapcsolt Vitotrans 300 égéstermék/vízhőcserélő alkalmazásával
kb. 8,5 % tüzelőanyag takarítahó meg. Elavult, alacsony hatásfokú
kazánberendezések korszerűsítése után ennél még jelentékenyebb
megtakarítás érhető el.

■ Százalékos megtakarítás:
8340 · 100
= 8,5%
97320

Hidraulikus csatlakozás
A Vitotrans 300 égéstermék-/víz-hőcserélőn át lehet vezetni a teljes
fűtővíz-tömegáramot, ami a fűtőkazán mindenkori névleges teljesítményére és egy min. 20 K hőmérséklet-különbségre vonatkozik.

Adott esetben előfordulhat, hogy pl. alacsony visszatérő hőmérsékletű fűtőkör használata esetén a térfogatáramnak csak egy része
halad keresztül a Vitotrans 300 kazánon. Ebben az esetben olyan
névleges térfogatáramot kell választani, hogy a hőmérséklet-tartomány a Vitottrans 300 kazánban annak felső teljesítményére vonatkoztatva max. 10 K legyen.

Kondenzvíz és semlegesítés
Semlegesítő berendezések
A Viessmann Vitoplex/Vitorond fűtőkazánokból és az utánkapcsolt
Viessmann Vitotrans 300 égéstermék-/víz-hőcserélőből, valamint
Vitoradial 300-T készülékből álló kondenzációs egységekhez hozzáillő semlegesítő berendezések kaphatók:
■ Opcionális kondenzátum-átemelő berendezéssel és maximum
70 l/h vagy 210 l/h semlegesítési teljesítménnyel rendelkező granulátumos semlegesítő berendezés gázüzemű fűtőkazánokhoz.
■ Aktív szénszűrővel, opcionális kondenzátum-átemelő berendezéssel és maximum 12,8 l/h vagy 35 l/h semlegesítési teljesítménnyel
rendelkező granulátumos semlegesítő berendezés olajüzemű fűtőkazánokhoz.
■ Emelőszivattyúval és maximum 420 l/h semlegesítési teljesítménynyel rendelkező folyadékos semlegesítő berendezés gáz- vagy
olajüzemű fűtőkazánokhoz.

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

A semlegesítő berendezés felállítása
A teljes fűtési rendszer azonos magasságban történő felállítása esetén a hőtermelőben, az égéstermék-/víz-hőcserélőben vagy az égéstermék-elvezető rendszerben a kondenzátum a semlegesítő berendezés beömlési magasságáig gyűlik fel.

Amennyiben a kondenzátumnak teljesen ki kell folynia, a semlegesítő berendezést annak megfelelően mélyebbre kell helyezni.

7.11 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.

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.

A karbantartási és ellenőrzési időközök betartása a rendeltetésszerű
alkalmazás része.

Az ezen túlmenő alkalmazást a gyártónak esetenként kell engedélyeznie.

A rendeltetésszerű használat előfeltétele, hogy a rendeltetésszerű
alkalmazásra engedélyezett részegységekkel együttes, helyhez
kötött felszerelésre kerüljön sor.

5826 426 HU

Szabályozók
8.1 Kazánköri szabályozók és kapcsolószekrények áttekintése
(a fűtőkazánokhoz való hozzárendelést lásd az árjegyzékben)
Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok
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Szabályozók (folytatás)

A kazán védelmét az alábbiak biztosítják:
■ Therm-Control (csak Vitoplex 200 max. 560 kW-ig, Vitoplex 300,
Vitorond 200, VD2A típus, max. 270 kW-ig és Vitoradial 300-T).
■ Visszakeverő szivattyú, kazánköri szivattyú vagy osztóköri szivattyú vezérlése.

■ A fűtőkörök térfogatáramának csökkentése.
■ Állandó visszatérő vízhőmérséklet szabályozás.
Vitocontrol kapcsolószekrények időjárás függvényében vezérelt
üzemhez Vitotronic 300-K, MW1B típusú készülékkel 1 – 4 fűtőkazánhoz és 2, keverőszelepes fűtőkörhöz, valamint további HK1B
vagy HK3B típusú Vitotronic 200-H, 1 vagy max. 3 keverőszelepes
fűtőkörhöz, minden Vitoplex és Vitorond készülékhez szállíthatók.

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 200, GW1B típus
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)

5826 426 HU

8

A Viessmann Vitoplex 200 és 300, valamint a Vitorond 200 fűtőkazánok szállítási terjedelméhez hozzátartozik egy kazánköri szabályozó,
amely a fűtőkazán sajátosságainak megfelelően van kialakítva. Ezáltal biztosított, hogy nem lépi túl a szükséges alsó kazánvíz-hőmérsékletet.
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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

8

Többkazános rendszerek
A többkazános rendszerek minden fűtőkazánját fel kell szerelni egy
Vitotronic 100 (GC1B 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

M

Digitális kazánköri szabályozó:
■ A többkazános rendszer minden kazánjához, Viessmann kaszkádszabályozóv
K szabályozóval (az egyik kazán szállítási terjedelmében).
vagy
■ A Vitocontrol kapcsolószekrénnyel és beépített, időjárás függvényében vezére
Vitotronic 300-K kaszkádszabályozóval rendelkező többkazános rendszerek m
vagy
■ A többkazános rendszer minden kazánja számára, időjárás függvényében vez
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 te

Vitotronic 300-K, MW1B típus

Vitotronic 300-K

5826 426 HU

M
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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.
■ Vitotronic 100, GC1B típusú szabályozó esetén
Kétfokozatú vagy folyamatos szabályozású égőhöz.
■ Tárolóhőmérséklet-szabályozással
vagy
Keverőegységgel történő tároló-töltő rendszerű szabályozással
(csak választhatóan a visszatérő folytonos hőmérsékletemelés
szabályozásához egy szabályozott 3-járatú keverőszeleppel)
■ Kazánvédő funkciókkal a berendezéskivitelnek megfelelően.
■ Beépített diagnosztikai rendszerrel és további funkciókkal
■ Szöveges és grafikus kijelzős kezelőegységgel.
■ Adatátvitelre alkalmas a LON-BUS-on keresztül (a LON kommunikációs modult és a záró ellenállásokat a szállítási terjedelem tartalmazza)

VIESMANN
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Kapcsolási pontok

Előremenő vízhőm. °C-ban

8
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A a Vitotronic kazánköri szabályozó biztonsági hőmérséklet-határoló termosztátjának beállítási lehetőségei (alapbeállítás
110 °C)
B a Vitotronic kazánköri szabályozó hőmérséklet-szabályozó termosztátjának beállítási lehetőségei (alapbeállítás 95 °C)
C alsó kazánvíz-hőmérséklet (az üzemeltetési feltételeket lásd
a 6–. oldalon)
D az égő bekapcsolási pontjai
E az égő kikapcsolási pontjai
F beállított fűtési jelleggörbe
G beállított maximális kazánvíz-hőmérséklet

-20

8.2 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

200
GW1B

300
GW2B

x

x
x
x

x
x
x

x

300-K
MW1B

x
x
x
x

Fontos tudnivaló!
Vitotronic 100, GC1B típushoz csak többkazános rendszerek esetében
LON összekötő vezeték (lásd a kiegészítő tartozékokat)
Záró ellenállás (lásd a kiegészítő tartozékokat)

x
x

Kazánhőmérséklet-érzékelő
Érzékelőtípus
Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem
– Raktározás és szállítás

0–+130°C
−20–+70 °C

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

5826 426 HU

Műszaki adatok
Vezetékhossz
Védettség

Viessmann NTC 10 kΩ 25 °C
esetén

42

VIESMANN

Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

Szabályozók (folytatás)
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
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

Érzékelőtípus
Megengedett környezeti
hőmérséklet üzemeléskor,
raktározáskor és szállításkor

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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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.

Műszaki adatok
Védettség
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8.3 Vitotronic 100, GC1B típus, rend. sz.: 7498 901
Műszaki adatok

5826 426 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
■ Üzem- és üzemzavarjelzés
■ Csatlakozótér:
– Külső készülékek csatlakoztatása rendszercsatlakozóval
– Háromfázisú fogyasztók csatlakoztatása kiegészítő teljesítményreléken keresztül

Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

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

VIESMANN
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Szabályozók (folytatás)

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

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

230 V~
50 Hz
2 x 6 A~
10 W
5826 426 HU
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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
■ 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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Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

Szabályozók (folytatás)
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

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

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

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~

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:

■ 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.

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

5826 426 HU

Felépítés
A szabályozó egy alapkészülékből, elektronikai modulokból és egy
kezelőegységből áll.
Alapkészülék:
■ hálózati kapcsoló
■ TÜV-gomb
■ kéményseprő-kapcsoló
■ Optolink laptop interfész

Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

■ hőmérséklet-szabályozó
TR 1168
vagy
TR 1107
■ biztonsági hőmérséklet-határoló termosztát
STB 1169
vagy
STB 1154
■ Biztosítékok

VIESMANN
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Szabályozók (folytatás)

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 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
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
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■ 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
■ 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
Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

5826 426 HU
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■ Üzem- és üzemzavarjelzés
■ Csatlakozótér:
– Külső készülékek csatlakoztatása rendszercsatlakozóval
– Háromfázisú fogyasztók csatlakoztatása kiegészítő teljesítményreléken keresztül

Szabályozók (folytatás)
kazánkódkártya
A kazánnal történő összehangoláshoz (a kazánhoz mellékelve).

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 426 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.

110

Kazánvíz-, ill.
előremenő hőm. °C-ban

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

Meredekség

Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

VIESMANN
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Szabályozók (folytatás)
– gS

8

Összesen
– fA
– lÖ
– lÖ

A visszatérő hőmérséklet emelésére szolgáló 3-járatú keverőszelep
vagy
A tárolótöltő-rendszer
3-utú keverőszelepének motorja
0,2 (0,1) A, 230 V~
Max. 6 A, 230 V~
Égők
6(3) A, 230 V~
Égő, kétfokozatú
1 (0,5) A, 230 V~
Égő, folyamatos szabályozású
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.

8.5 Vitotronic 300 GW2B típus, rend. sz.: 7498 903

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
Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

5826 426 HU

Műszaki adatok

Szabályozók (folytatás)

5826 426 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.

Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

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 426 HU

8

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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Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

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

5826 426 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
■ 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

Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

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

230 V~
50 Hz
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

Hatásmód
Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem

– 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

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~

Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

5826 426 HU

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

Meredekség

Kazánvíz-, ill.
előremenő hőm. °C-ban

8

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

Szabályozók (folytatás)
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.

Méretek

584

172

8

297

A
A

B

B
108

A Vitotronic 300-K
B Konzol

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.

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).

8.7 A szabályozó kiegészítő tartozékai

5826 426 HU

A kiegészítő tartozékok hozzárendelése a szabályozótípushoz
Vitotronic
Típus
Kiegészítő tartozékok
Vitotrol 200A
Vitotrol 300A
Vitotrol 200 RF
Vitotrol 300 RF
rádiófrekvenciás központi egység
Rádiós külső hőmérséklet-érzékelő
Rádiójel-erősítő
Helyiséghőmérséklet-érzékelő
Felületi hőmérséklet-érzékelő
Merülő hőmérséklet-érzékelő
Merülőhüvely
Tárolóhőmérséklet-érzékelő (merülő hőmérséklet-érzékelő)
Égéstermék hőmérséklet-érzékelő rövidzárlata
Keverőszelep bővítőkészlet
Keverőszelep-motor
Dugós csatlakozók sÖ
Dugós csatlakozók gS
Csatlakozódugó az érzékelők számára
Merülő hőmérséklet-szabályozó termosztát
Felületi hőmérséklet-szabályozó termosztát
Rádió-óra vevő
Csatlakozóadapter külső biztonsági berendezésekhez
Segéd-relé
Ellendugó fA és lÖ
Kapcsolószekrénybe történő beépítésre
Szolár-szabályozó modul, SM1 típus
Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

Egykazános rendszer
100
200
GC1B
GW1B
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

300
GW2B
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

Többkazános rendszer
100
300-K
GC1B
MW1B

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Szabályozók (folytatás)
Egykazános rendszer
100
200
GC1B
GW1B

Többkazános rendszer
100
300-K
GC1B
MW1B

300
GW2B

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

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
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

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

20

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)

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
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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
Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

5826 426 HU

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

8

Vitotronic
Típus
Kiegészítő tartozékok
AM1 bővítő adapter
EA1 bővítő adapter
Vitocom 100, LAN1 típus,
Vitodata 100 készülékkel együtt
Vitocom 100, LAN1 típus, Vitotrol applikációval együtt
Vitocom 100, GSM2 típus
Vitocom 200, LAN2 típus
Vitocom 300, LAN3 típus
LON összekötő vezeték
LON-toldó csatlakozó
LON csatlakozódugó
LON csatlakozódoboz
Záróellenállás
LON kommunikációs modul
Vitogate 200

Szabályozók (folytatás)
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.

8

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.

15

5

97

20

Rend. sz. Z008 342
KM-BUS-résztvevő
■ 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
■ A party és takarék üzemmód a menüben kapcsolható be
■ Beépített helyiséghőmérséklet-érzékelő a helyiséghőmérséklet
szabályozásához (csak egy, keverőszeleppel rendelkező fűtőkörhöz)

,5

Vitotrol 300A

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

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

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

5826 426 HU

Rend. sz. Z011 219
Rádiós egység

Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

■ Kijelzés:
– Helyiséghőmérséklet
– Külső hőmérséklet
– Üzemállapot
– A rádiójel vételi minősége
■ Beállítások:

VIESMANN
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Szabályozók (folytatás)
20

,5

– 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.

14

97

8

8

Műszaki adatok
Áramellátás
Rádiófrekvencia
Hatótávolság

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

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

105

Vitotrol 300 RF asztali állvánnyal

14

3
22

Vitotrol 300 RF

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

90

Fontos tudnivaló!
Vegye figyelembe a „Rádiós kiegészítő tartozékok” tervezési segédletet.

14
0

5826 426 HU

50

Asztali állvány
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Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

Szabályozók (folytatás)
Műszaki adatok
Áramellátás dugaszolható
tápegység révén
Teljesítményfelvétel
Rádiófrekvencia
Hatótávolság
Érintésvédelmi osztály

Védettség
230 V~/5 V−
2,4 W
868 MHz
Lásd a „Rádiós kiegészítő tartozékok
tervezési segédletet”
II

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

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.
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

14

3
22

Vitotrol 300 RF

90

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)

105

Vitotrol 300 RF fali tartóval

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

5826 426 HU

Rádiófrekvenciás központi egység
Rend. sz. Z011 413
KM-BUS-résztvevő

Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

VIESMANN
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8

Szabályozók (folytatás)

Max. 3 rádiós távvezérlőhöz vagy 3 Vitocomfort 200 központhoz. 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
1W
Rádiófrekvencia
868 MHz
Érintésvédelmi osztály
III
Védettség
IP 20 az MSZ EN 60529 szerint, felépítés/beszerelés által kell szavatolni
Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem
0 – +40 °C
– Raktározás és szállítás −20 – +65 °C

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.
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
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
41

66

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.

58
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■ 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.
5826 426 HU

8

A Vitotronic szabályozó és az alábbi rádiós részegységek közötti
kommunikációhoz:
■ Vitotrol 200 RF rádiós távvezérlő
■ Vitotrol 300 RF rádiós távvezérlő
■ Rádiós külső hőmérséklet-érzékelő
■ Vitocomfort 200 központ

Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

Szabályozók (folytatás)

32

93

Műszaki adatok
Áramellátás

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 426 HU

Rend. sz. 7438 702
Hőmérséklet érzékelésére merülőhüvelyben

Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

VIESMANN
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8

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

8

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

Égéstermék hőmérséklet-érzékelő
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.

Műszaki adatok
Vezetékhossz
Védettség

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

Érzékelőtípus
Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem
– Raktározás és szállítás

0–+250 °C
−20–+70 °C

Keverőszelep bővítőkészlet

0
18

90

5826 426 HU

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

Keverőszelep-motor

130

Rend. sz. 7441 998

60

VIESMANN

Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

Szabályozók (folytatás)
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
∢

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

Előremenő hőmérséklet érzékelő (felületi érzékelő)

60

42

66

Feszítőszalaggal kell rögzíteni.

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.

Dugós csatlakozók sÖ
Rend. sz. 7415 056
Fűtőköri szivattyúhoz

Dugós csatlakozók gS
Rend. sz. 7415 057
Keverőszelep-motorhoz

Csatlakozódugó az érzékelők számára
Rend. sz. 7268 274

Merülő hőmérséklet-szabályozó termosztát
0

95

13

200

72

5826 426 HU

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.

Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

VIESMANN
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8

Szabályozók (folytatás)
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

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.

72

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

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

Rádió-óra vevő
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

80
41

66

Csatlakozóadapter külső biztonsági berendezésekhez
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
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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5826 426 HU

8

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

Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

Szabályozók (folytatás)
Műszaki adatok
Védettség

21

0

7

Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem
– Raktározás és szállítás

0–+40 °C
−20–+65 °C

84

26

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

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

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

31

8

5826 426 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

Alkotórészek:
■ Beépítési keret
■ Vakfedél a szabályozóba történő behelyezésre
Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

VIESMANN
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8

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
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).
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

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

EA1 bővítő adapter

5826 426 HU

8

Rend. sz. 7452 091
Funkcióbővítés a burkolatban falra történő szereléshez.
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Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

Szabályozók (folytatás)
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

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

8

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

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

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
Fontos tudnivaló!
További információk a www.vitotrol-app.info oldalon találhatók.

5826 426 HU

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.
Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

Fontos tudnivaló!
További információk a www.vitodata.info oldalon találhatók.
Konfiguráció:
A konfigurálás automatikus.
Ha a DHCP szolgáltatás aktiválva van, akkor a DSL-routeren semmilyen beállításra nincs szükség.
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.
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.

VIESMANN
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Szabályozók (folytatás)
Műszaki adatok

Áramellátás dugaszolható
tápegység révén
Névleges áram
Teljesítményfelvétel
Érintésvédelmi osztály
Védettség

8
0

16
111

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

34

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

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.

66
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,5

26
34

Műszaki adatok
Áramellátás dugaszolható
tápegység révén
Névleges áram
Teljesítményfelvétel
Érintésvédelmi osztály
Védettség

230 V~/5 V–

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

Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

5826 426 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)

Szabályozók (folytatás)
Vitocom 200, LAN2 típus
Rend. sz.: Lásd a Viessmann-árjegyzékben

Configuration

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.

■ 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.

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

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
■ 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:
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.

Funkciók a Vitodata 300 készülékkel történő kezelés esetén:

5826 426 HU

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.
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.

Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok
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Szabályozók (folytatás)
Műszaki adatok:

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

8
0

16
111

Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem

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

26

,5

34

– 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

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

LON összekötő vezeték a szabályozók közötti adatcseréhez
Rend. sz. 7143 495

Vezetékhossz 7 m, csatlakozásra kész (RJ 45).

Az összekötő vezeték hosszabbítása
■ 7 – 14 m fektetési távolság esetén:
– 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
Rend. sz. 7199 251
– 2-erű vezeték:
CAT5, árnyékolt
vagy
tömör vezeték AWG 26-22/0,13 mm2 – 0,32 mm2,
sodrott vezeték AWG 26-22/0,14 mm2 – 0,36 mm2
7 4,5 mm – 8 mm

helyszínen
■ 14 – 900 m fektetési távolság csatlakozódobozokkal:
– 2 db összekötő vezeték (7,0 m hosszú)
Rend. sz. 7143 495
– 2-erű vezeték:
CAT5, árnyékolt
vagy
tömör vezeték AWG 26-22/0,13 mm2 – 0,32 mm2,
sodrott vezeték AWG 26-22/0,14 mm2 – 0,36 mm2
7 4,5 mm – 8 mm
helyszínen
– 2 db RJ45, CAT6 LON-csatlakozódoboz
Rend. sz. 7171 784

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

Rend. sz. 7172 173
(csak egykazános rendszerek esetén)
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Elektronikai nyomtatott áramköri lap Vitotronic 200-H fűtőköri szabályozókkal és Vitocom kommunikációs porttal történő adatcseréhez
és fölérendelt épületfelügyeleti rendszerekhez való csatlakoztatáshoz.

Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

5826 426 HU

LON kommunikációs modul

Szabályozók (folytatás)
Az összekötő vezetékekkel kapcsolatban lásd a „Vitocom” c. részt.

Vitogate 200, KNX típus
Rend. sz. Z0012 827
A Gateway Vitogate 200, KNX 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.

Vitogate 300, BN/MB típus
Rend. sz. Z013 294
A Gateway 300, BN/MB típus a beépített LON kommunikációs
modullal (kiegészítő tartozék) rendelkező Vitotronic szabályozók
BACnet- vagy Modbus-rendszerekre történő rákapcsolására szolgál.
Műszaki adatokkal és kiegészítő tartozékokkal kapcsolatban lásd a
„Kommunikációs rendszerek” tervezési segédletet.

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

8.8 Helyszínen szerelendő csatlakozások
Helyszínen szerelendő szabályozó csatlakoztatása a Vitotronic 100, GC1B típusú szabályozóhoz egykazános rendszerek esetén
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 külső, terheléstől függő bekapcsolás
A, B és C érintkezők a fölérendelt szabályozó potenciálmentes
érintkezői.
Külső égőbekapcsolás – 1. égőfokozat

Beállítások a Vitotronic 100 szabályozón
■ „01:1” kódcím (alapbeállítás)
■ 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 az
MSZ EN 12828 vagy az MSZ EN 12953 szerint.
biztonsági hőmérséklet-határoló termosztát
hőmérséklet-szabályozó
„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

5826 426 HU

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.

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.
Az előírt érték beállítása a „9b” kódcímen történik.

Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok
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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

8

41

143
1 2 3

B

C
D

BN
41

90

BK
BU

E

A dugó a szabályozóhoz
B 1. égőfokozat (alapterhelés) „BE”
C égőteljesítmény csökkentése (modulációs szabályozó)
D égőteljesítmény növelése (modulációs szabályozó)
E dugó az égőhöz
Színmegjelölés a DIN/IEC 60757 szerint
BK fekete
BN barna
BU kék

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.
Beállítások a Vitotronic 100 szabályozón
■ „01:1” kódcím (alapbeállítás)
■ 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 az
MSZ EN 12828 vagy az MSZ EN 12953 szerint.
biztonsági hőmérséklet-határoló termosztát
hőmérséklet-szabályozó
„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

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
Csatlakozás az EA1 bővítő adapter 0 – 10 V-os bemenetéhez.
Kétfokozatú vagy folyamatos szabályozású égő esetén.
„01:1” kódcím egykazános rendszerhez (alapbeállítás).

0-10V
[{{]

aBJ
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A 0–10 V-os rákapcsolás kiegészítő kazánvíz-hőmérséklet előírt
értéket eredményez:
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5826 426 HU

+

Szabályozók (folytatás)
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.
DE1–DE3 digitális adatbemenetek

A csatlakoztatott érintkezőknek meg kell felelniük a II. érintésvédelmi
osztálynak.
A bemenetek funkcióinak hozzárendelése

8

A bemenetek funkcióit a kazán szabályozóján lehet kiválasztani kódcímekkel:
■ DE1: kódcím: „5d”
■ DE2: kódcím: „5E”
■ DE3: kódcím: „5F”
Előremenő hőmérséklet külső indításnál
■ Az előírt előremenő hőmérsékletet a 9b kódcímmel lehet beállítani.

Funkciók:
■ Külső tiltás
■ külső tiltás üzemzavarjelzés-bemenettel
■ üzemzavarjelzés-bemenet

Kiegészítő funkciók a GW1B típusú Vitotronic 200 vagy GW2B típusú Vitotronic 300 készülékkel szerelt
egykazános rendszerek számára
A „99”-es kódcímen beállítható, hogy melyik fűtőkörre legyen hatással a külső tiltás, ill. keverőszelep „ZÁR” funkció.

aVD dugó

A

B

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.
Dugó aVH

1 2 3

A

143

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

5826 426 HU

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.

Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

B
1 2 3

146

A Fokozatos/folyamatos szabályozású égő külső átkapcsolása
B Külső indítás
A és B potenciálmentes érintkezők.
Külső indítás
A B érintkező zárásával a kazán 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.
Fokozatos/folyamatos szabályozású égő külső átkapcsolása
■ A érintkező nyitva:
modulált üzem
■ A érintkező zárva:
kétfokozatú üzem
Állítsa be megfelelően a „02” kódcímet.

VIESMANN
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Szabályozók (folytatás)
Kiegészítő funkciók a GW1B típusú Vitotronic 200 vagy GW2B típusú Vitotronic 300 készülékkel szerelt
egykazános rendszerek számára az EA1 bővítő adapterrel.
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.

0-10V
[{{]
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Fontos tudnivaló!
A negatív pólus és a helyszíni feszültségforrás védővezetéke között
gondoskodni kell galvanikus leválasztásról.
DE1 – DE3 digitális adatbemenetek
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.
A bemenetek funkcióinak hozzárendelése
A bemenetek funkcióit a fűtőkazán szabályozóján lehet kiválasztani
kódcímekkel:
■ DE1: „5d” kódcím
■ DE2: „5E” kódcím
■ DE3: „5F” kódcím

U

+

Előírt előremenő hőmérséklet külső indításnál
■ Az előírt előremenő hőmérsékletet a 9b kódcímmel lehet beállítani.

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

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 típusú Vitotronic 100 szabályozókkal felszerelt többkazános rendszerek számára LON modulon keresztül
aVD ésaVH dugós csatlakozó a Vitotronic 300-K készüléken

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.
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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).
Külső tiltás/keverőszelep „ZÁR”
A B érintkező zárásával az égő szabályozott kikapcsolása következik be, ill. zár a keverőszelep.
5826 426 HU
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Szabályozók (folytatás)
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.
aVD dugós csatlakozó a Vitotronic 100, (GC1 típus) készüléken

A

A fűtőkazán letiltása
■ A érintkező zárva:
A fűtőkazán le van zárva, és kikerült a kazánsorrendből.
Ez azt jelenti, hogy a fojtócsappantyú vagy a visszatérő vízhőmérséklet állandó szabályozására szolgáló 3-járatú keverőszelep zár,
a visszakeverő vagy kazánköri szivattyú kikapcsol. A hőellátást a
többi fűtőkazánnak kell biztosítania.
Fontos tudnivaló!
Ha mindegyik kazán le van tiltva, vagy ha a többi kazán sem
üzemkész, a fűtőkészülék fagyvédelme nem biztosított.
■ A érintkező nyitva:
A fűtőkazán újra bekerül az aktuális kazánsorrendbe.
Fűtőkazán utolsóként történő hozzákapcsolása a kazánsorrendben
■ B érintkező zárva:
A fűtőkazán a kazánsorrendben utolsóként kapcsol be.
A többi fűtőkazán átveszi a fűtőberendezés hőellátását.
Ha ez a teljesítmény nem elegendő, akkor bekapcsol az utolsó
fűtőkazán.
■ B érintkező nyitva:
A fűtőkazán újra bekerül az aktuális kazánsorrendbe.

B
1 2 3

143

A A fűtőkazán letiltása.
B A fűtőkazán utolsóként történő hozzákapcsolása a kazánsorrendben.
A és B potenciálmentes érintkezők.

Helyszínen szerelendő szabályozó csatlakoztatása az EA1 bővítő adapterre többkazános rendszereknélhelyszínen szerelendő kaszkádszabályozóval
Vezérlés 0–10 V-os bemeneten keresztül:

A kazán engedélyezése kiegészítő engedélyező érzékelő nélkül

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.
Állítsa be a „01:3” kódcímet.

0–1V
■ Fűtőkazán letiltva
■ Fojtócsappantyú zárva
■ A kazánköri szivattyú vagy a visszakeverő szivattyú ki van kapcsolva.

0-10V
[{{]

aBJ

+-

SÖ P

A
f-]

L

fÖ

N N

L

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.

5826 426 HU

Fontos tudnivaló!
Csak alacsony hőmérsékletű kazánok esetén:
A vezérkazán esetében a feszültségnek 1 V felett kell lennie.
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Fontos tudnivaló!
A negatív pólus és a helyszíni feszültségforrás védővezetéke között
gondoskodni kell galvanikus leválasztásról.
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Szabályozók (folytatás)
DE1–DE3 digitális adatbemenetek
Funkciók:
■ Külső tiltás
■ külső tiltás üzemzavarjelzés-bemenettel
■ üzemzavarjelzés-bemenet
A csatlakoztatott érintkezőknek meg kell felelniük a II. érintésvédelmi
osztálynak.

A

A bemenetek funkcióinak hozzárendelése

1 2 3

146

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 lezár. Az égő külső
bekapcsolására nincs lehetőség.

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

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

Külső égőbekapcsolás – 1. égőfokozat

Üzemelés kétfokozatú égővel

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.

A
B
C

Külső égőbekapcsolás – 1. és 2. égőfokozat
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”
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.
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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 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.

Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok

5826 426 HU
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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

Szabályozók (folytatás)
Beállítások a Vitotronic 100 szabályozón
„01:3” kódcím.
A biztonsági hőmérséklet-határoló beállításai és a további beállítások a berendezés biztonságtechnikai felszerelésétől függnek az
MSZ EN 2828 vagy az MSZ EN 12953 szerint.

Fontos tudnivaló!
Többkazános rendszerek esetén a kazán engedélyezése érintkezőre mindenképp szükség van.
A vezérkazánnál az érintkezőnek állandóan zárva kell lennie.

8

Külső égőbekapcsolás – 1. égőfokozat
biztonsági hőmérséklet-határoló termosztát
hőmérséklet-szabályozó
„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

A

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.

41
L

N T1 T2 S3 B4

143

146

1 2 3

1 2 3

B

STB

TR
N

BZ

H1 üzemzavar

41
N

PE

L1

E

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.

BN

A kazán engedélyezése, fojtó-csappantyú

D

C

L1

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.

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
Színmegjelölés a DIN/IEC 60757 szerint
BK fekete
BN barna
BU kék

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 az
MSZ EN 12828 vagy az MSZ EN 12953 szerint.
biztonsági hőmérséklet-határoló termosztát
hőmérséklet-szabályozó
„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

5826 426 HU

Külső készülék rákapcsolása esetén csak a aVD és aVH dugó csatlakozóira van szükség. A tárolóhőmérséklet-szabályozását és a terhelésfüggő kaszkádkapcsolást a külső szabályozó végzi.
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Függelék
9.1 Fontos biztonsági előírások és rendeletek
Bejelentési és engedélyezési kötelezettség
A károsanyag kibocsátási rendeletnek (BlmSchG) megfelelően
A károsanyag kibocsátására vonatkozó német szövetségi törvény
4. §-a és a 4. BImSchV előírásai szerint engedélyért kell folyamodni
(lásd a 8. pontban) a következő tüzelőberendezések esetén:

■ 1 MW hőterhelés felett szilárd vagy folyékony tüzelőanyag esetén
(EL fűtőolajon kívül)
■ 20 MW hőterhelés felett EL fűtőolajhoz és gáz halmazállapotú tüzelőanyagokhoz

Engedélyezési kötelezettség és ellenőrzés az üzembiztonsági rendelet (BetrSichV) alapján
Kivonat az üzembiztonsági rendeletből (BetrSichV), 13. §-tól a 15. §ig
13. § Engedélyezési kötelezettség
(1) Olyan részegységek esetén, amelyek melegvizes vagy más
módon fűtött, túlhevülésnek kitett nyomás alatt álló készülékekkel vannak felszerelve, és amelyek gőz- vagy 110 °C feletti
hőmérsékletű forróvíz termelésére alkalmasak, a 97/23/EK
irányelv II. függelékének 5. sz. grafikonja alapján a IV. kategóriába sorolhatók (lásd a szállítói megfelelőségi nyilatkozatot a
Viessmann kazán termék dokumentációjában), az illetékes hivatal engedélyére van szükség (ez a hatóság rendszerint a
berendezés üzemelési helyén illetékes állami ipari felügyeleti
hivatal).
(2) Az engedély iránti kérelmet írásban kell benyújtani. Az engedélyezés megtörtént, ha az illetékes hivatal az engedélyezési
kérelem benyújtásától számított 3 hónapon belül nem tiltja
meg a berendezés beszerelését.

15. § Ismétlődő ellenőrzések
(8) Olyan nyomástartó edények és részegységek esetén, amelyek a 97/23/EK irányelv értelmében az 5. grafikon alapján a
III. kategóriába tartoznak, amennyiben a termék a max. megengedett Ps nyomásból és a mérvadó V térfogatból adódó értéke 1000 bar (100 MPa) ·l felett van vagy a IV. kategóriába
sorolhatók, az alábbi ellenőrzéseket kell elvégezni:
– Külső vizsgálat legkésőbb 1 év elteltével
– Belső vizsgálat legkésőbb 3 év elteltével (Helyettesítésként
víznyomás-ellenőrzés lehetséges Max. próbanyomáshoz
lásd a típustáblát)
– a tömörség/szilárdság vizsgálata legkésőbb 9 év elteltével.

14. § Üzembe helyezés előtti ellenőrzés
(1) Az üzemeltető köteles az olyan berendezések esetén, amelyek ellenőrzése előírt, (minden 97/23/EK irányelv szerinti nyomástartó edény) arról gondoskodni, hogy a berendezés rendeltetésszerű működésének és kifogástalan állapotának felülvizsgálatát egy erre feljogosított ellenőrző szerv elvégezze.
(3) Az (1) pontban leírt ellenőrzést erre feljogosított személyek végezhetik olyan nyomástartó edények és részegységek esetén,
amelyek a 97/23/EK irányelv értelmében az 5. grafikon alapján
az I. vagy a II. kategóriába tartoznak.

Általános tudnivalók a max. 110/120 °C biztonsági hőmérsékletű kisnyomású forróvíztermelőkről
A nyomástartó edény (forróvíztermelő) a TRD 702 előírás szerint lett
■ MSZ EN 12953-7: Nagy vízterű kazánok – Kazánok gáz- és folyékony halmazkivitelezve és felszerelve. Vegye figyelembe az ebben a műszaki
állapotú tüzelőanyagot eltüzelő berendezéseinek követelményei
szabályzatban megnevezett üzemeltetési feltételeket. A kijelölt név■ MSZ EN 12953-8: Nagy vízterű kazánok – Biztonsági szelepek követelményei
leges teljesítményeket és a fűtéstechnikai követelményeket illetően
■ MSZ EN 12953-10: Nagy vízterű kazánok – A táp- és kazánvízzel szemben
– típustól függően – megfelel a következő szabványoknak:
támasztott követelmények
■ DIN 4702, ill. MSZ EN 303
(lásd az adatokat a típustáblán és a mellékelt dokumentumokban). A
Olajtüzelés alkalmazása
fűtőkazán beszerelésekor és üzembe helyezésekor a helyi építési
■ DIN 4755: Olajtüzelési berendezések
előírásokon és a tüzelőberendezésekre vonatkozó előírásokon kívül
■ DIN 4787-1: Olajporlasztós égő (100 kg/h feletti átfolyás).
a következő szabványokat, szabályzatokat és irányelveket kell figye■ DIN 51603-1: Folyékony tüzelőanyagok; EL fűtőolaj, minimális
lembe venni:
követelmények
■ DIN 18160-1: Égéstermék-elvezető rendszer (tervezési kivitelezés)
■ MSZ EN 230: Monoblokk-kivitelezésű olajporlasztós égők – A biz■ DIN 1988: Használati melegvíz készítő berendezések szerelésére vonatkozó
tonságot, az ellenőrzést és a szabályozást szolgáló berendezések
műszaki előírások (TRWI).
valamint a biztonsági idők
■ DIN 4753: Vízmelegítő berendezések berendezések ivó- és ipari vízhez.
■ MSZ EN 267: Blokk olajégő
■ MSZ EN 12828: Épületek fűtési rendszerei – Vízfűtéses fűtőberendezések terGáztüzelés alkalmazása
vezése
■ MSZ EN 13384: Égéstermék-elvezető berendezések – Hő- és áramlástechnikai
■ MSZ EN 298: Ventilátoros vagy atmoszférikus gázégők és gázkészámítási eljárások.
szülékek égővezérlői
■ Emellett vegye figyelembe az MSZ EN 12953 szabványt is:
■ MSZ EN 676: Ventilátoros gázégők
– > 110 –
■ G 260/I és II DVGW-munkalap: Gázminőségre vonatkozó műszaki
120 °C biztonsági hőmérséklettel rendelkező kisnyomású forróvíztermelőknél.
előírások
■ MSZ EN 12953-1: Nagy vízterű kazánok – Általános követelmények ■ DVGW-TRGI 2008: Gázszerelésre vonatkozó műszaki előírások
■ MSZ EN 12953-6: Nagy vízterű kazánok – Kazánberendezések követelményei
■ TRF 1996: PB-gázra vonatkozó műszaki előírások
5826 426 HU
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Függelék (folytatás)
Gázszerelés
A gyártó a gázszerelést a gázszolgáltató vállalat bekötésre vonatkozó műszaki előírásai szerint köteles kivitelezni. 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.

9

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

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

Égéstermék-elvezető rendszer
A kondenzációs berendezésekhez építésfelügyeletileg jóváhagyott
és CE-jelölésű égéstermék-elvezetéseket kell használni.

Energiatakarékosságra vonatkozó rendelet (EnEV)
■ 11. § (2), ≤ 400 kW teljesítményű olaj- és gáztüzelésű berendezések:

Alacsony hőmérsékletű kazánokra, vagy olyan kondenzációs
kazánokra vonatkozó előírás, amelyek CE-jelöléssel rendelkeznek
és a szállítói megfelelőségi nyilatkozatban alacsony hőmérsékletű
vagy kondenzációs kazánként vannak jelölve (a 92/42/EGK irányelv szerint), olyan épületekben történő alkalmazásra, amelyek évi
primer energiaszükséglete nincs korlátozva az EnEV rendelet 3. §ának 1. szakasza alapján.

Szövetségi károsanyag kibocsátási rendelet (BlmSchV)
A tüzelőberendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy a berendezések
az 2010. 01. 26-i szövegváltozatú 1. BlmSchV rendeletben, ill. – a
2009. 08. 11-i szövegváltozatú 4. BlmSchV rendeletben felsorolt
berendezések esetén – a levegőtisztaságra vonatkozó kiadványban
(TA Luft) megnevezett határértékeket ne lépjék túl. Az 1. BImSchV
épületek és helyiségek vízzel, mint hőhordozóval történő fűtésére
szolgáló olaj- és gáztüzelésű berendezésekre vonatkozik.

■ 1. BlmSchV, 6. §
3. fejezet, olaj- és gáztüzelésű berendezések
– > 400 kW teljesítményű olaj- és gáztüzelésű berendezések épületek és helyiségek fűtésére:
a gyártónak igazolnia kell, hogy a hatásfok ≥ 94 % (EN 303-5
szerint 1999. júniusi kiadása szerint megállapítva).
– A 3. pontban szereplő követelmények a > 1 MW teljesítményű
fűtőkazánok esetében teljesítettnek minősülnek, ha a kazán
hatásfoka ηK ≥ 94 % (DIN 4702-2 szerint megállapítva).
– Az égéstermék nitrogénoxid tartalma olaj- és gáztüzelésű berendezéseknél:
EL fűtőolaj esetén:
Névleges teljesítmény kW-ban
≤ 120
> 120 ≤ 400
> 400

Kibocsátás mg/kWh-ban
110
120
185

Földgáz esetében:
Névleges teljesítmény kW-ban
≤ 120
> 120 ≤ 400
> 400

Kibocsátás mg/kWh-ban
60
80
120

5826 426 HU

■ 1. BlmSchV (a szennyezőanyag kibocsátásra vonatkozó szövetségi törvény), 11a. §
Olaj- és gáztüzelésű berendezések 10 MW – 20 MW tüzelési
hőteljesítménnyel: Különálló tüzelőberendezések, amelyek tüzelési hőteljesítménye 10 – < 20 MW, csak akkor üzemeltethetők, ha
az alábbi táblázatban felsorolt kibocsátási határértékeket, félóránként mért középértékeket nem lépi túl:
Gáz-/ olajüzemű fűtőkazánok
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Függelék (folytatás)

CO
NOX

EL fűtőolaj esetén:
≤ 80 mg/m3égéstermék
≤ 180 mg/m3égéstermék
≤ 200 mg/m3égéstermék

Földgáz
≤ 80 mg/m3égéstermék
≤ 100 mg/m3égéstermék
≤ 110 mg/m3égéstermék

Más gázfajták esetén

Üzemi hőmérséklet

≤ 200 mg/m3égéstermék

< 110 °C
110 °C – ≤ 210 °C
Az üzemi hőmérséklettől függetlenül

Ellenőrzés az építésfelügyeleti átvételi eljárás során
Az építésfelügyeleti előírások magukba foglalják az országos építési
szabályzatokat, azok végrehajtási rendeleteit vagy tüzelési rendeleteit és az egyedi esetekre vonatkozó legfelsőbb építésfelügyeleti
hatóságok általános építésfelügyeleti engedélyét és jóváhagyását.

5826 426 HU
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Az építésfelügyeleti átvételi eljárás során a kondenzációs berendezéseket a területileg illetékes kéményseprő az építésfelügyeleti előírások és az általánosan elismert műszaki szabályok betartása szempontjából ellenőrzi.
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