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Vitocrossal 200, tip CM2B, 87 do 311 kW
1.1 Opis proizvoda
Plinski kondenzacijski kotel s sevalnim MatriX gorilnikom za zemeljski plin E ter za obratovanje odvisno in neodvisno od zraka v prostoru
Za obratovanje s postopoma znižano temperaturo kotlovne vode
Dopustna obratovalna temperatura do 95 ºC
Dopustna varovalna temperatura do 110 °C
Dopustni obratovalni tlak 6 bar (0,6 MPa)
■ CE znak: CE-0085BQ0021 v skladu z Direktivo o plinskih napravah
■ Kategorija naprave: B23, B23P, C13, C33, C43, C53, C63, C83
■ Normiran izkoristek: Do 98 % (Hs)/109 % (Hi).
■ Zanesljivo obratovanje in dolga doba uporabe zaradi proti koroziji
odporne ogrevalne površine Inox-Crossal iz plemenitega, nerjavnega jekla
■ Ogrevalna površina Inox-Crossal za učinkovit prenos toplote in
visoko stopnjo kondenzacije

■ Samočistilni učinek zaradi gladke površine iz plemenitega jekla
■ Zgorevanje z malo škodljivih snovi zaradi nizke obremenitve in
prehodnega gorilnega prostora
■ Sevalni MatriX gorilnik za izjemno tiho in okolju prijazno obratovanje z modulacijskim območjem od 33 do 100 %.
■ Po izbiri obratovanje odvisno ali neodvisno od zraka v prostoru
■ Vsi hidravlični priključki kotla se lahko montirajo od zgoraj
■ Enostavno upravljanje regulacije Vitotronic z besedilnim in grafičnim prikazom
■ Enostavna hidravlična vključitev, minimalni volumski pretok ni
zahtevan in hidravlična ločnica ni potrebna, izredno nizek upor na
strani vode
■ Večkotlovna naprava s predizdelanim hidravličnim priborom in priborom na strani dimnih plinov

1.2 Obratovalni pogoji
Opozorilo
Zahteve glede sestave vode glejte na strani 46.
Zahteve
ni zahtev
ni zahtev
ni zahtev
10 °C – zagotovljeno z regulacijo Viessmann
ni zahtev
ni zahtev
ni zahtev – možno je popolno znižanje
ni zahtev – možno je popolno znižanje

5839 449 SI

1. Volumski pretok ogrevalne vode
2. Temperatura kotlovnega povratka (minimalna vrednost)
3. Spodnja temperatura kotlovne vode
4. Spodnja temperatura kotlovne vode pri zaščiti pred zamrznitvijo
5. Dvostopenjsko obratovanje gorilnika
6. Modulirano obratovanje gorilnika
7. Reducirano obratovanje
8. Znižanje ob koncu tedna

Plinski kondenzacijski kotel
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Vitocrossal 200, tip CM2, 400 do 620 kW
2.1 Opis proizvoda
■ Ogrevalna površina Inox-Crossal za učinkovit prenos toplote in
visoko stopnjo kondenzacije
■ Samočistilni učinek zaradi gladke površine iz plemenitega jekla
■ Zgorevanje z malo škodljivih snovi zaradi nizke obremenitve in
prehodnega gorilnega prostora
■ Cilindrični MatriX gorilnik za okolju prijazno obratovanje z modulacijskim območjem od 20 do 100 %
■ Po izbiri obratovanje neodvisno ali odvisno od zraka v prostoru
■ Hidravlični priključki ogrevalnega sistema se lahko montirajo od
zgoraj
■ Enostavna hidravlična vključitev, minimalni volumski pretok ni
zahtevan in hidravlična ločnica ni potrebna, izredno nizek upor na
strani vode
■ Enostavno upravljanje regulacije Vitotronic z besedilnim in grafičnim prikazom

2.2 Obratovalni pogoji
Opozorilo
Zahteve glede sestave vode glejte na strani 46.

1. Volumski pretok ogrevalne vode
2. Temperatura kotlovnega povratka (minimalna vrednost)
3. Spodnja temperatura kotlovne vode
4. Spodnja temperatura kotlovne vode pri zaščiti pred zamrznitvijo
5. Dvostopenjsko obratovanje gorilnika
6. Modulirano obratovanje gorilnika
7. Reducirano obratovanje
8. Znižanje ob koncu tedna

Zahteve
ni zahtev
ni zahtev
ni zahtev
10 °C – zagotovljena z regulacijo Viessmann
ni zahtev
ni zahtev
ni zahtev – možno je popolno znižanje
ni zahtev – možno je popolno znižanje

5839 449 SI
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Plinski kondenzacijski kotel s cilindričnim MatriX gorilnikom za
zemeljski plin E in utekočinjen plin, za obratovanje odvisno in neodvisno od zraka v prostoru
Za obratovanje s postopoma znižano temperaturo kotlovne vode
Dopustna obratovalna temperatura do 95 ºC
Dopustna varovalna temperatura do 110 °C
Dopustni obratovalni tlak 6 bar (0,6 MPa)
■ CE znak: CE-0085BQ0021 v skladu z Direktivo o plinskih napravah
■ Kategorija naprave: B23, B23P, C13, C33, C43, C53, C63, C83
■ Unit kondenzacijski kotel s plinskim gorilnikom, 400 do 620 kW,
kot kaskada z dvema kotloma do 1240 kW.
■ Normiran izkoristek: Do 98 % (Hs)/109 % (Hi).
■ Zanesljivo obratovanje in dolga doba uporabe zaradi proti koroziji
odporne ogrevalne površine Inox-Crossal iz plemenitega, nerjavnega jekla
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Vitocrossal 300, tip CT3B, 187 do 635 kW
3.1 Opis proizvoda
Plinski kondenzacijski kotel za zemeljski plin E in utekočinjen plin
Z 2 nastavkoma povratka
Lahko se dobavi tudi razstavljen
Za obratovanje s postopoma znižano temperaturo kotlovne vode
Dopustna obratovalna temperatura do 100 ºC
Dopustna varovalna temperatura do 110 °C
Dopustni obratovalni tlak
■ Vitocrossal 300, 187 do 314 kW - 4 bar (0,4 MPa)
■ Vitocrossal 300, 408 do 635 kW - 5,5 bar (0,55 MPa)
■ Do 314 kW s sevalnim MatriX gorilnikom za zemeljski plin E
■ CE znak: CE-0085AQ0257 v skladu z Direktivo o plinskih napravah
■ Kategorija naprave: B23
■ Normiran izkoristek: Do 98 % (Hs)/109 % (Hi).
■ Zanesljivo obratovanje in dolga doba uporabe zaradi proti koroziji
odporne ogrevalne površine Inox-Crossal iz plemenitega, nerjavnega jekla

■ Ogrevalna površina Inox-Crossal za učinkovit prenos toplote in
visoko stopnjo kondenzacije
■ Samočistilni učinek zaradi gladke površine iz plemenitega jekla
■ Zgorevanje z malo škodljivih snovi zaradi nizke obremenitve in
prehodnega gorilnega prostora
■ Sevalni MatriX gorilnik do 314 kW za izjemno tiho in okolju prijazno obratovanje z modulacijskim območjem od 33 do 100 %.
■ Alternativno s plinskimi nadtlačnimi gorilniki drugih proizvajalcev
■ 2 nastavka za povratek za kondenzacijsko optimirano hidravlično
priključitev
■ Enostavna hidravlična vključitev, minimalni volumski pretok ni
zahtevan in hidravlična ločnica ni potrebna, izredno nizek upor na
strani vode
■ Enostavno upravljanje regulacije Vitotronic z besedilnim in grafičnim prikazom
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3.2 Obratovalni pogoji
Opozorilo
Zahteve glede sestave vode glejte na strani 46.
Zahteve
ni zahtev
ni zahtev
ni zahtev
10 °C – zagotovljena z regulacijo Viessmann
ni zahtev
ni zahtev
ni zahtev – možno je popolno znižanje
ni zahtev – možno je popolno znižanje

5839 449 SI

1. Volumski pretok ogrevalne vode
2. Temperatura kotlovnega povratka (minimalna vrednost)
3. Spodnja temperatura kotlovne vode
4. Spodnja temperatura kotlovne vode pri zaščiti pred zamrznitvijo
5. Dvostopenjsko obratovanje gorilnika
6. Modulirano obratovanje gorilnika
7. Reducirano obratovanje
8. Znižanje ob koncu tedna

Plinski kondenzacijski kotel
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Vitocrossal 300, tip CR3B, 787 do 1400 kW
4.1 Opis proizvoda
Plinski kondenzacijski kotel za zemeljski plin E in utekočinjen plin
Z 2 nastavkoma povratka
Lahko se dobavi tudi razstavljen
Za obratovanje s postopoma znižano temperaturo kotlovne vode
Dopustna obratovalna temperatura do 100 ºC
Dopustna varovalna temperatura do 110 °C
Dopustni obratovalni tlak 6 bar (0,6 MPa)
■ CE znak: CE-0085AU0315 v skladu z Direktivo o plinskih napravah
■ Kategorija naprave: B23
■ Normiran izkoristek: Do 98 % (Hs)/109 % (Hi).
■ Zanesljivo obratovanje in dolga doba uporabe zaradi proti koroziji
odporne ogrevalne površine Inox-Crossal iz plemenitega, nerjavnega jekla

■ Ogrevalna površina Inox-Crossal za učinkovit prenos toplote in
visoko stopnjo kondenzacije
■ Samočistilni učinek zaradi gladke površine iz plemenitega jekla
■ Zgorevanje z malo škodljivih snovi zaradi nizke obremenitve in
prehodnega gorilnega prostora
■ Alternativno s plinskimi nadtlačnimi gorilniki drugih proizvajalcev
■ 2 nastavka za povratek za kondenzacijsko optimirano hidravlično
priključitev
■ Enostavna hidravlična vključitev, minimalni volumski pretok ni
zahtevan in hidravlična ločnica ni potrebna, izredno nizek upor na
strani vode
■ Enostavno upravljanje regulacije Vitotronic z besedilnim in grafičnim prikazom

4.2 Obratovalni pogoji
Opozorilo
Zahteve glede sestave vode glejte na strani 46.
Zahteve
ni zahtev
ni zahtev
ni zahtev
10 °C – zagotovljena z regulacijo Viessmann
ni zahtev
ni zahtev
ni zahtev – možno je popolno znižanje
ni zahtev – možno je popolno znižanje
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1. Volumski pretok ogrevalne vode
2. Temperatura kotlovnega povratka (minimalna vrednost)
3. Spodnja temperatura kotlovne vode
4. Spodnja temperatura kotlovne vode pri zaščiti pred zamrznitvijo
5. Dvostopenjsko obratovanje gorilnika
6. Modulirano obratovanje gorilnika
7. Reducirano obratovanje
8. Znižanje ob koncu tedna
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Plinski kondenzacijski kotel

Instalacijski pribor
5.1 Pribor za ogrevalne krogotoke
Razdelilnik ogrevalnih krogotokov Divicon
Za ogrevalne kotle do 314 kW
Tehnični podatki

280 - 400

Sestava in delovanje
■ Na razdelilnik vtoka in zbiralnik povratka se lahko priključi 1 do 4
ogrevalne krogotoke.
■ Prosti priključki se zaprejo s slepimi prirobnicami (v dobavnem
obsegu).
■ Razdelilnik vtoka in zbiralnik povratka se po izbiri lahko namesti
desno ali levo ob ogrevalni kotel.
■ Toplotna izolacija za razdelilnik ogrevalnih krogotokov Divicon je
del dobavnega obsega.
Razdelilnik ogrevalnih krogotokov Divicon, montaža ob kotel
za Vitocrossal 200 in 300
Pri teh ogrevalnih kotlih se ne morejo uporabiti predizdelani cevni
priključki. S pomočjo posebnih postavitvenih nog in lokalnih cevnih
priključkov se razdelilnik ogrevalnih krogotokov Divicon lahko postavi
tudi v bližino kotla, namesto montaže na steno.
Razdelilnik ogrevalnih krogotokov Divicon, montaža na steno
za Vitocrossal 200 in 300

420

420

420

= 307

b

5

a

c

EL
EL

E
E
70

210

910

360

500

1630

5839 449 SI

E Praznjenje
EL Odzračevanje
Tabela mer
Nazivna toplotna moč ogrevalnega kotla
a (DN 25 + DN 32)
b (DN 40 + DN 50)
c

Plinski kondenzacijski kotel

kW
mm
mm
mm

87 do
187
1186
1586
170

246 do
314
1196
1606
173

Priključki dodatnega porabnika (npr. ogrevalnik sanitarne vode)
2 cevni tulki G 1½ (zunanji navoj) na hrbtni strani razdelilnika vtoka
in zbiralnika povratka.

VIESMANN
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Instalacijski pribor (nadaljevanje)
Priključek ogrevalnega krogotoka DN 40 in DN 50 (prikazano z
mešalnim ventilom)
210

80

210

Priključki ogrevalnih krogotokov
Priključek ogrevalnega krogotoka DN 25 in DN 32 (prikazano z
mešalnim ventilom)

1252

72,5

190

67

852

210

5

A
B
C
D
E
F

Vtok v ogrevalni sistem
Povratek iz ogrevalnega sistema
Kroglična pipa
Protipovratna loputa
Obtočna črpalka
Tripotni mešalni ventil

Priključna toplotna moč priključkov ogrevalnih krogotokov pri
( ΔT = 20 K)
Priključek ogrevalnega krogotoka
kW
DN 25
40
DN 32
70
DN 40
140
DN 50
170
Črpalke ogrevalnih krogotokov Wilo, regulirane z diferenčnim
tlakom
(prestavljive s proporcionalnega na konstantni tlak)
Zaščita motorja
Integrirana zaščita motorja v spončni omarici za vse nastavitve diferenčnega tlaka. Obremenljivost kontaktov za zbirno sporočilo motnje
1 A, 250 V~.

10

VIESMANN

Plinski kondenzacijski kotel

5839 449 SI

A
B
C
D
E
F

Vtok v ogrevalni sistem
Povratek iz ogrevalnega sistema
Kroglična pipa
Protipovratna loputa
Obtočna črpalka
Tripotni mešalni ventil

Instalacijski pribor (nadaljevanje)
230 V~, 50 Hz
Priključek ogrevalnega krogotoka
Tip črpalke
Območje števila vrtljajev
Odvzem moči
Električni tok

DN

n
P1
I

min-1
W
A

25

32

40

50

Stratos PICO 25/1-6
1200-4230
3-40
maks. 0,35

Stratos PICO 30/1-6
1200-4230
3-40
maks. 0,35

Stratos 40/1-8
1400-4800
12-310
0,22-1,37

Stratos 50/1-8
1400-4800
12-310
0,22-1,37

Črpalna višina
Črpalka ogrevalnega krogotoka DN 25 in DN 32

400

40

100

10

0

kPa

20
0

s.

200

min.
0
1
Pretok v m³/h

2

3

60

500

50

400

40

20

100

10

0

kPa

200

0

12

14

16

L N

A

L

N

20

5
A Priključni vodnik z vtično povezavo

s.

30

10

ak

300

min.
8

m

Transportni tlak
mbar

600

0
2
4
6
Pretok v m³/h

.

Električna priključitev
Črpalka ogrevalnega krogotoka DN 25 in DN 32

4

c
p-

70

ks

Konstantni tlak

Proporcionalni tlak

700

ma

ak

30

m

300

kPa

50

Črpalna višina
mbar

500

Transportni tlak
mbar

60
v
p-

600

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

min.
0
1
Pretok v m³/h

2

3

4

5

Konstantni tlak
Črpalna višina
Črpalka ogrevalnega krogotoka DN 40 in DN 50

kPa

Črpalna višina
mbar

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

ma

ks

min.
0
2
4
6
8
Pretok v m³/h

10

12

.

14

16

5839 449 SI

Proporcionalni tlak

Plinski kondenzacijski kotel
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Instalacijski pribor (nadaljevanje)
Električna priključitev
Črpalka ogrevalnega krogotoka DN 40 in DN 50

C Zbirno sporočilo motnje
D Eksterni vklop/izklop črpalke
E Priključitev preko kontaktorja v stikalni omari ali pomožnega
kontaktorja, naroč.št. 7814 681
F Vtič sÖ za priključitev na regulacijo Vitotronic
G Trižilni vodnik za omrežni priključek na črpalki

DP

Barvna označitev po DIN IEC 60757
BK
črna
BK*
črna žila z natisom
BN
rjava
BU
modra
GNYE zelena/rumena

T
0 ... 10 V

Ext.

BK
BK *
BU
BN

L

Črpalke ogrevalnih krogotokov Grundfos, regulirane z diferenčnim tlakom
(prestavljive s proporcionalnega na konstantni tlak)
Zaščita motorja
Motor in elektronsko krmilje sta zaščitena pred termično preobremenitvijo. Eksterna zaščita motorja ni potrebna.

GNYE

L

BU
BN

1-230 V

N PE SSM

off

N

20

A Priključne sponke v črpalki
B Štirižilni vodnik za vklop/izklop in sporočilo motnje črpalke

n
P1
I

25

32

40

50

Alpha 2 25-60

Alpha 2 32-60

–
5-45
0,05-0,38

–
5-45
0,05-0,38

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

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

min-1
W
A

Črpalna višina
Črpalka ogrevalnega krogotoka DN 40

Črpalna višina
Črpalka ogrevalnega krogotoka DN 25 in DN 32

60

500

50

400

40

300

30

200

20

100

10

0

kPa

600

0

A

D
C
B

0 0,5 1 1,5
Pretok v m³/h

2

2,5

3

3,5

1400
1200
1000

140
120
100

800
600
400
200

80
60
40
20

0

kPa

Območje števila vrtljajev
Odvzem moči
Električni tok

Črpalna višina
mbar

0

maks.

min.
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Pretok v m³/h

Proporcionalni tlak

A Delovno območje pri diferenčnotlačnem reguliranju
Pri stopenjskem obratovanju
B 1. stopnja
C 2. stopnja
D 3. stopnja
5839 449 SI

5

DN

Črpalna višina
mbar

230 V~, 50 Hz
Priključek ogrevalnega
krogotoka
Tip črpalke
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Plinski kondenzacijski kotel

Instalacijski pribor (nadaljevanje)

800
600
400
200

80
60
40
20

0

kPa

140
120
100

Črpalna višina
mbar

1400
1200
1000

0

Električna priključitev
Črpalka ogrevalnega krogotoka DN 40 in DN 50

maks.

min.
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Pretok v m³/h

Konstantni tlak

0

0

BN
BU
GNYE

L N

maks.
min.
0
4
8 12
Pretok v m³/h

16

20 24 28

C

1 2 3

8 7

NCNO C

S
T
O
P

E

K

32

70
60
50
40
30
20
10

kPa

Črpalna višina
mbar

0

0

F
G

min.
16

20 24 28

Konstantni tlak
Električna priključitev
Črpalka ogrevalnega krogotoka DN 25 in DN 32

N 20

5

Omrežni priključek
Signalni izhod
Vklop/izklop
Vodnik za vklop/izklop in sporočilo motnje na črpalki (štirižilni)
Zbirno sporočilo motnje
Eksterni vklop/izklop črpalke
Priključitev preko kontaktorja v stikalni omari ali pomožnega
kontaktorja, naroč.št. 7814 681
H Vtič sÖ za priključitev na regulacijo Vitotronic
K Vodnik za omrežni priključek na črpalki (trižilni)
A
B
C
D
E
F
G

maks.

0
4
8 12
Pretok v m³/h

D

H L

Proporcionalni tlak

700
600
500
400
300
200
100

BK
BK

70
60
50
40
30
20
10

kPa

Črpalna višina
mbar

700
600
500
400
300
200
100

B

BN
BU

A
Črpalna višina
Črpalka ogrevalnega krogotoka DN 50

32

Barvna označitev po DIN IEC 60757
BK
črna
BK*
črna žila z natisom
BN
rjava
BU
modra
GNYE zelena/rumena

L N

5839 449 SI

A

L

N

20

A Priključni vodnik z vtično povezavo

Plinski kondenzacijski kotel
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Instalacijski pribor (nadaljevanje)
Preostala črpalna višina
Upor pretoka mešalnega ventila

A B CD

Upor pretoka kotlovnega krogotoka
(ogrevalni kotel + cevni priključki + razdelilnik vtoka in zbiralnik
povratka + priključek ogrevalnega krogotoka razen mešalnih ventilov)

10

50
40

5
4

30

3

20

2

15

1,5

10

1

5
4

0,5
0,4

3

0,3

Upor pretoka
mbar

5

100

kPa

2

1

A
B
C
D

200

20

100

10

50

5

20

2

10

1

5

0,5

2

0,2

1

0,1
2
0,1 0,2
0,5 1
Količina pretoka v m³/h

5

10

20

DN 25
DN 32
DN 40
DN 50

Opozorilo
Pri uporih cevnih priključkov med ogrevalnim kotlom in razdelilnikom
je upoštevanih 6 lokov (90°) in dolžina cevi 5 m. Če se na mestu
samem uporabijo občutno drugačne dolžine in oblikovni kosi, se
morajo izračunati in upoštevati dodatni upori.

0,2

0,1

50

Upor pretoka
mbar

ABC

500

kPa

Preostala črpalna višina ogrevalnih krogotokov
Od tlaka črpalke se mora odšteti upor pretoka mešalnega ventila in
kotlovnega krogotoka (ogrevalni kotel, cevni priključki, razdelilnik
vtoka in zbiralnik povratka).
V kotlovnem krogotoku se mora upoštevati skupna količina vode
vseh ogrevalnih krogotokov.

3 4 5
1
2
Količina pretoka v m³/h

10

15 20

A DN 65: Vitocrossal 300, 87 do 142 kW,
B DN 65: Vitocrossal 300, 187 in 248 kW,
C DN 80: Vitocrossal 300, 314 kW,

Primer za izračun preostale črpalne višine
Ogrevalna naprava z naslednjimi komponentami:
– Razdelilnik ogrevalnih krogotokov Divicon DN 80
– Ogrevalni
1 priključek ogrevalnega krogotoka DN 25 brez mešalkrogotok 1:
nega ventila,
– Ogrevalni
1 priključek ogrevalnega krogotoka DN 32 z mešalnim
krogotok 2:
ventilom,
– Ogrevalni
1 priključek ogrevalnega krogotoka DN 50 z mešalnim
krogotok 3:
ventilom,

Toplotna moč 35 kW,

količina pretoka 1,5 m3/h

Toplotna moč 60 kW,

količina pretoka 2,5 m3/h

Toplotna moč 150 kW,

količina pretoka 6,5 m3/h
skupna količina pretoka 10,5 m3/h
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Upor pretoka mešalnega ventila
(glejte diagram)
Mešalni ventil
Upor pretoka

DN
mbar
kPa

32
18
1,8

50
22
2,2

Plinski kondenzacijski kotel

5839 449 SI

Upor pretoka kotlovnega krogotoka
Ogrevalni kotel + cevni priključki + razdelilnik vtoka in zbiralnik
povratka + priključek ogrevalnega krogotoka (razen mešalnih ventilov) (glejte diagram) = 30 mbar (3 kPa)

Instalacijski pribor (nadaljevanje)
Vsota uporov pretoka kotlovnega krogotoka in priključka ogrevalnega krogotoka
Ogrevalni krogotok 1: 30 mbar (3 kPa)
Ogrevalni krogotok 2: 30 mbar + 18 mbar = 48 mbar (4,8 kPa)
Ogrevalni krogotok 3: 30 mbar + 22 mbar = 52 mbar (5,2 kPa)
Preostala črpalna višina posameznih ogrevalnih krogotokov
Z obtočno črpalko Wilo
Ogrevalni krogotok
Tlak obtočne črpalke (nastavljiv)
Upor pretoka kotlovnega krogotoka + priključka ogrevalnega
krogotoka
Preostala črpalna višina (nastavljiva)

mbar
kPa
mbar

1
100 do 400
10 do 40
30

2
100 do 280
10 do 28
48

3
100 do 760
10 do 76
52

kPa
mbar
kPa

3
70 do 370
7 do 37

4,8
52 do 232
5,2 do 23,2

5,2
48 do 708
4,8 do 70,8

mbar
kPa
mbar

1
100 do 400
10 do 40
30

2
100 do 260
10 do 26
48

3
150 do 520
15 do 52
52

kPa
mbar
kPa

3
70 do 370
7 do 37

4,8
52 do 212
5,2 do 21,2

5,2
98 do 468
9,8 do 46,8

Z obtočno črpalko Grundfos
Ogrevalni krogotok
Tlak obtočne črpalke (nastavljiv)
Upor pretoka kotlovnega krogotoka + priključka ogrevalnega
krogotoka
Preostala črpalna višina (nastavljiva)

Stikalna omara Vitocontrol
(po povpraševanju)
Stikalna omara za reguliranje ogrevalne naprave v povezavi z razdelilnikom ogrevalnih krogotokov Divicon.
Stikalna omara vsebuje vse elemente, ki so potrebni za krmiljenje,
reguliranje in nadzor ogrevalnega sistema.

Razen regulacije 1 do 4 ogrevalnih kotlov se lahko v stikalno omaro
vgradijo dodatne priprave: npr. regulacija Vitotronic 300-K (tip
MW1B), regulacija Vitotronic 200-H (tip HK1B ali HK3B), krmilja
črpalk, merilne priprave, stikalne ure itd.

5.2 Hidravlično sistemsko ocevje za dvokotlovne naprave

5

Za dvokotlovne naprave do 622 kW z Vitocrossal 200, tip CM2B, 87 do 311 kW
Mera a: 35 mm (odmik kotla s prigrajeno toplotno izolacijo)
Nazivna toplotna moč v kW
Posamezen kotel
Dvokotlovna naprava
87
174
115
230
142
284
186
372
246
492
311
622

Nazivna širina

DN 50/65

DN 65/80

a

5839 449 SI

1 Zbiralnik vtoka in povratka
2 Motorsko krmiljene dušilne lopute
3 Protiprirobnice s tesnili

Plinski kondenzacijski kotel

VIESMANN
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Instalacijski pribor (nadaljevanje)
Za dvokotlovne naprave do 1240 kW s kotloma Vitocrossal 200, tip CM2, 400 do 620 kW
3 1 2

1 2 3

Nazivna toplotna moč v kW
Posamezen kotel
Dvokotlovna naprava
400
800
500
1000
620
1240

Nazivna širina

DN 100/120

1 Zbiralnik vtoka in povratka
2 Motorsko krmiljeno dušilne lopute, gotovo ožičene z vtiči (2
kosa)
3 Protiprirobnice s tesnili

5.3 Nadzornik CO
Naroč. št. 7499 330
Nadzornik za varnostni izklop ogrevalnega kotla pri izstopanju ogljikovega monoksida.
Montaža na steno v območju stropa v bližini ogrevalnega kotla.
Uporabi se lahko za ogrevalne kotle od leta izdelave 2004 dalje.

■ Omrežni priključni vodnik (dolžina 2,0 m)
■ Priključni vodnik, rele za izklop gorilnika (dolžina 2,0 m)

Sestavni deli:
■ Ohišje z integriranim senzorjem CO, relejem in prikazi obratovanja
in alarma
■ Pritrditveni material

117

Odvzem moči
Nazivna obremenljivost
relejnega izhoda
Prag alarma
Razred zaščite
Vrsta zaščite

6

Dopustna temperatura
okolice

45

70

Tehnični podatki
Nazivna napetost
Nazivna frekvenca

3,5 W
8 A 230 V~
40 ppm CO
II
IP 20 po EN 60529, zagotoviti se mora
z montažo/vgradnjo.
70 °C

230 V~
50 Hz

Navodila za projektiranje
6.1 Vnos in postavitev
Dobava
Proizvode dostavimo do gradbišča.

Ogrevalni kotli imajo zadostno število ušes, na katera se lahko pritrdijo dvigalne naprave.
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Kotli Vitocrossal 300, tip CT3B s 187 do 635 kW, se lahko na
zahtevo dobavijo razstavljeni. Sprednji del gorilne komore se lahko v
tem primeru za enostavnejši vnos v kotlovnico sname (doplačilo;
navedite v naročilu).

Plinski kondenzacijski kotel

5839 449 SI

Vnos in postavitev

Navodila za projektiranje (nadaljevanje)
Pri kotlih Vitocrossal 300, tip CR3B, se zgorevalni prostor in prenosnik toplote dobavita ločeno in se lahko vneseta vsak zase. Vzdolžne
spodnje tirnice olajšajo vnos. Vnos in postavitev na pripravljene
temelje lahko proti doplačilu izvedejo naši strokovnjaki.
Ogrevalni kotli se lahko postavijo na betonsko podlago brez posebnega temelja. Za enostavno čiščenje kotlovnice se ogrevalni kotel
lahko postavi na podnožje.

Priporočene minimalne odmike od stene za montažo in vzdrževanje
glejte v podatkovnem listu ustreznega ogrevalnega kotla.
Če je potrebna zvočna izolacija hrupa v telesu, se lahko ogrevalni
kotli postavijo na zvočno dušilne podloge kotla.

Postavitveni prostor
Splošne zahteve
Kotlovnica mora ustrezati določilom Uredbe o kurilnih napravah.
Ogrevalne kotle se sme v prostorih, kjer je možno onesnaženje
zraka s halogenimi ogljikovodiki, postaviti le pod določenimi pogoji:
Zagotoviti je treba dovod neobremenjenega zgorevalnega zraka. To
zadeva npr. frizerske salone, tiskarne, kemične čistilnice in laboratorije itd. V primeru dvoma prosimo, da se posvetujete s strokovnjaki
podjetja Viessmann.
Ogrevalni kotli se ne smejo postaviti v prostore z veliko tvorbo prahu
ali visoko zračno vlažnostjo. Postavitveni prostor mora biti zaščiten
pred zmrzaljo in dobro zračen. Če teh opozoril ne upoštevate, za
pojav škode na kotlu, ki temelji na enem izmed teh vzrokov, ne jamčimo. Ogrevalni kotli so primerni tudi za postavitev v podstrešne
kotlovnice. Ker obratujejo z nadtlakom v zgorevalni komori, ne
zahtevajo visokega dimnika.
Zahteve vzorca uredbe o kurilnih napravah
Zahteve glede postavitvenih prostorov so navedene v “Vzorcu
uredbe o gorilnih sistemih”.
Oskrba z zgorevalnim zrakom
Pri kurilnih napravah z zajemanjem zraka iz prostora s skupno
nazivno toplotno močjo nad 50 kW velja, da je oskrba z zgorevalnim
zrakom zadostna, če se kurilne naprave postavijo v prostor z odprtino ali cevjo, ki vodi na prosto. Prečni prerez odprtine mora znašati
min. 150 cm2 in dodatno po 2 cm2 za vsak kW nazivne toplotne moči
nad 50 kW. Vode je treba dimenzionirati pretočno tehnično ekvivalentno. Potreben prečni prerez se sme razdeliti na največ 2 odprtini
ali cevi.

A

A = 150 cm² + 2

Postavitveni prostori za kurilne naprave
Kurilne naprave za plinasta in tekoča goriva s skupno nazivno
toplotno močjo nad 50 kW se smejo namestiti le v prostorih, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
■ Se ne koristijo v druge namene, razen za postavitev toplotnih
črpalk, naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije in
stacionarnih motorjev z notranjim zgorevanjem ter za skladiščenje
goriv
■ Razen vrat nimajo odprtin k drugim prostorom
■ Imajo tesneča, samozaporna vrata
■ Imajo možnost prezračevanja
Gorilniki in naprave za črpanje goriva v kurilnih napravah morajo
imeti zunaj kotlovnice nameščeno stikalo (stikalo za izklop v sili), s
katerim se lahko ob vsakem času izklopijo. Ob stikalu za izklop v sili
se mora nahajati tabla z napisom “STIKALO ZA IZKLOP V SILI GORILNI SISTEM”.
V odstopanju od zahtev glede kotlovnice se lahko kurilne naprave
pod enim od naslednjih pogojev namestijo tudi v drugih prostorih:
■ Če to zahteva koriščenje teh prostorov in lahko kurilne naprave
varno obratujejo.
■ Če se ti prostori nahajajo v praznih zgradbah, ki služijo izključno
za obratovanje kurilne naprave ali skladiščenje goriva.
Nadaljnje zahteve za namestitev kurilnih naprav
Dovodi goriva se morajo neposredno pred v prostorih nameščenimi
plinskimi kurilnimi napravami opremiti s pripravo, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
■ Pri zunanji termični obremenitvi nad 100 ºC se dovod goriva samodejno zapre.
■ Priprava je izvedena tako, da do temperature 650 ºC v času min.
30 minut ne dopušča pretoka ali iztekanja več kot 30 l/h (merjeno
kot volumski pretok zraka).
Kurilne naprave za utekočinjen plin (propan, butan in njune mešanice) se smejo v prostorih, katerih tla se v celoti nahajajo več kot 1 m
pod površino zemljišča, postaviti le pod naslednjimi pogoji:
■ Kurilne naprave imajo nadzornik plamena.
■ Zagotovljeno je, da tudi pri izklopljeni kurilni napravi utekočinjen
plin ne more v nevarnih količinah izstopati iz vodov za gorivo, ki se
nahajajo v kotlovnici, ali pa se preko mehanske prezračevalne
naprave varno odvaja.
Kurilne naprave morajo biti od delov iz gorljivih materialov in pohištva oddaljene toliko ali izolirane tako, da na slednjih pri nazivni
toplotni moči kurilnih naprav ne morejo nastopiti temperature, višje
od 85 °C. V nasprotnem primeru mora odmik znašati najmanj 40 cm.

cm²
x (Σ²n – 35 kW)
kW

Σ²n = vsota vseh nazivnih toplotnih moči v kW

5839 449 SI

Odprtine in cevi za dovod zgorevalnega zraka ne smejo biti zaprte in
pred njimi ne sme biti postavljenih predmetov. V nasprotnem primeru
mora biti s posebnimi varnostnimi pripravami zagotovljeno, da lahko
kurilne naprave obratujejo le pri odprtem zapiralu. Zaradi zapirala ali
rešetke se potreben prečni prerez ne sme zožiti. Zadostna oskrba z
zgorevalnim zrakom se lahko dokaže tudi na drugačen način.

Plinski kondenzacijski kotel
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Navodila za projektiranje (nadaljevanje)
Varnostna priprava za postavitveni prostor za Vitocrossal 300
Proizvajalci toplote Viessmann so preizkušeni in atestirani po vseh
varnostnih predpisih, zato so samovarni. Nepredvidljivi zunanji vplivi
lahko v redkih primerih privedejo do uhajanja zdravju škodljivega
ogljikovega monoksida (CO). Zato priporočamo uporabo nadzornika
CO. Naročite ga lahko kot ločen pribor.

6.2 Dimenzioniranje naprave
Predpisi glede mej toplotne moči
V mnogih predpisih so določila, ki jih je treba izpolniti, odvisna od
nazivne toplotne moči ogrevalnega kotla. Pri tem je merodajna moč
pri TV/TP 80/60 ºC.
Vendar se podatki o moči v tem Navodilu za projektiranje nanašajo
na pri kondenzacijskih kotlih zdaj že običajne podatke pri TV/TP
50/30 ºC (tip CM2, CM2B, CM3, CT3U in CR3B) ter 40/30 ºC (tip
CT3B).

Ustrezne moči pri obeh TV/TP najdete v tabeli na strani 19.

Temperature vtoka
Za ohranjanje nizkih sistemskih izgub priporočamo dimenzioniranje
■ sistema za razdelitev toplote in
■ ogrevanja sanitarne vode na maks. 70 ºC (temperatura vtoka).

Pri ogrevalnih kotlih s sodobavljeno regulacijo kotlovnega krogotoka
je maks. temperatura kotlovne vode omejena na 75 °C. Za zvišanje
temperature vtoka se lahko regulator temperature prestavi.

Sistemi za vzdrževanje tlaka, krmiljeni s črpalko
V ogrevalnih napravah z avtomatskimi, zlasti s črpalko krmiljenimi
sistemi za vzdrževanje tlaka z integriranim odplinjanjem, se mora za
vsak ogrevalni kotel predvideti membranska tlačna raztezna posoda
za posamično zaščito. S tem se zmanjšata frekvenca in višina nihanj
tlaka. To občutno prispeva k večji zanesljivosti obratovanja in daljši
življenjski dobi delov naprave. Če se ta navodila ne upoštevajo,
lahko pride do poškodb ogrevalnega kotla ali drugih komponent
naprave.
Kotlovna moč (kW)

Membranska tlačna raztezna posoda
prostornina v l

Do 300
Do 500
Do 1000
Do 2000
Do 5000
Do 10000

6

Uporabijo se lahko samo s črpalko krmiljeni, korozijsko zaprti sistemi
za vzdrževanje tlaka, ki so zavarovani proti vnosu kisika v ogrevalno
vodo. V nasprotnem primeru lahko pride do korozijskih poškodb
naprave zaradi kisika. Sistemi za vzdrževanje tlaka, krmiljeni s
črpalko, z atmosferskim odplinjanjem s ciklično razbremenitvijo tlaka,
povzročijo centralno naknadno odzračenje ogrevalne naprave, vendar niso odstranjevalci kisika v smislu zaščite pred korozijo po
VDI 2035 list 2.

50
80
140
300
800
1600

Varovalne temperature
Viessmann ogrevalni kotli ustrezajo EN 303 in DIN 4702 in imajo
preizkus izvedbene vrste. Uporabijo se lahko v zaprtih ogrevalnih
sistemih po EN 12828. Dop. temperature iztoka (= varovalna temperatura): do 110 °C. Maks. dosegljiva temperatura vtoka: pribl. 15 K
pod varovalno temperaturo.

Pri kotlih Vitocrossal se lahko varnostni omejevalnik temperature
prestavi na 100 °C.
Opozorilo
Hidravlični mehanski varnostni omejevalniki temperature se po prestavitvi ne morejo več prestaviti nazaj na višje vrednosti.

Varnostni omejevalnik temperature regulacije kotlovnega krogotoka
Dobavno stanje
Prestavljiv na
110 °C
100 °C

Zahteve glede potrebne moči ogrevanja
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Zahteve po EN 12831 za izračun potrebne moči ogrevanja so z vremensko vodenimi regulacijami izpolnjene. Za zmanjševanje moči
zagrevanja se temperatura nočnega znižanja pri nizkih zunanjih temperaturah zviša. Za skrajšanje časa zagrevanja po fazi obratovanja z
reducirano temperaturo prostorov se temperatura vtoka za omejen
čas poviša.

Plinski kondenzacijski kotel

Navodila za projektiranje (nadaljevanje)
Izbira nazivne toplotne moči
Ogrevalni kotel se mora izbrati glede na potrebno moč ogrevanja.
Izkoristek nizkotemperaturnih in kondenzacijskih kotlov je v širokem
območju izkoriščenosti kotla stabilen. Zato je lahko pri nizkotemperaturnih in kondenzacijskih kotlih ter večkotlovnih napravah toplotna
moč višja od izračunane potrebne moči ogrevanja zgradbe.
Moč kondenzacijskih kotlov se določi glede na temperaturo povratka
in kondenzacijski dobiček, ki je od nje odvisen. Predvsem pozimi, ko
so potrebne visoke toplotne moči, lahko z višjimi temperaturami
povratka nastopi manjša kondenzacija. Zato priporočamo, da se pri
izbiri nazivne toplotne moči za osnovo vzamejo podatki o moči pri
TV/TP 80/60 °C.

Spodnja tabela prikazuje nazivne toplotne moči pri različnih temperaturah vtoka in povratka.

Izbira nazivne toplotne moči
Temperatura vtoka/
Nazivna toplotna moč v kW
povratka (TV/TP)
40/30 °C
50/30 °C
80/60 °C

–
87
80

–
115
105

–
142
130

187
186
170

248
246
225

314
311
285

408
400
370

508
500
460

635
620
575

–
787
720

–
978
895

–
1100
1006

–
1400
1280

6.3 Hidravlična vključitev
Ogrevalni priključki
Obstoječi sistemi
Za odstranitev umazanije in mulja je treba obstoječ ogrevalni sistem
temeljito sprati. Šele nato je mogoče ogrevalni kotel priključiti na
ogrevalni sistem.
Umazanija in mulj se v nasprotnem primeru usedata v kotlu, kar
lahko povzroči lokalno pregrevanje, šumenje in korozijo. Za škodo,
nastalo na ta način, ne jamčimo. Po potrebi se morajo vgraditi lovilniki nečistoč.
Kotlovske črpalke
Zaradi konstrukcije, velike količine vode in majhnega internega
upora na strani ogrevalne vode ogrevalni kotli ne potrebujejo kotlovnih črpalk.

Če obstaja več ogrevalnih krogotokov, se morajo na nastavek “KR 1”
priključiti ogrevalni krogotoki z najnižjim temperaturnim nivojem (npr.
talno ogrevanje). Na nastavek “KR 1” se mora priključiti min. 15 %
nazivne toplotne moči. Tako se doseže optimalen izkoristek kotla. Če
obstaja več ogrevalnih krogotokov z enakim temperaturnim nivojem,
se morajo ti priključiti na nastavek “KR 1”.
Ogrevalni krogotoki
Za ogrevalne sisteme s cevmi iz umetne mase priporočamo uporabo
difuzijsko tesnih cevi, da se prepreči difundiranje kisika skozi stene
cevi.
Pri ogrevalnih sistemih z difuzijsko netesnimi cevmi iz umetne mase
(DIN 4726) se mora izvesti ločitev sistemov. V ta namen dobavljamo
ločene prenosnike toplote.

Povratek iz ogrevalnega sistema
Povratna voda vseh porabnikov in ogrevalnih krogotokov se mora v
kondenzacijski kotel dovajati preko nastavkov za povratek. Kotli
Vitocrossal 300 imajo 2 kotlovna nastavka za povratek. Če obstaja le
en ogrevalni krogotok, se mora ta priključiti na nastavek “KR 1”.

6

Vključitev v skladu s kondenzacijsko tehniko
■ Zaradi nizkih temperatur povratka, ki so potrebne za koriščenje
kondenzacijske toplote, se v ogrevalne krogotoke vgradi le tripotne
mešalne organe. Ne uporabljajte štiripotnih mešalnih ventilov.
Visoki izkoristki kondenzacijskih kotlov Vitocrossal ali kondenzacijskih enot s prenosnikom Vitotrans 300 se lahko z naslednjimi ukrepi
še povečajo:
■ Ogrevalne krogotoke dimenzionirajte za kolikor možno nizke temperature, najbolje za 40/30 ºC ali 50/40 ºC.
■ Če je predvidenih več ogrevalnih krogotokov z različnimi temperaturnimi nivoji, ogrevalne krogotoke z najnižjimi temperaturami priključite na nastavek “KR 1” kotla Vitocrossal 300.

■ Pretok vode v ogrevalnih krogotokih reducirajete s črpalkami z
reguliranim številom vrtljajev ali s črpalkami, pri katerih se število
vrtljajev regulira v odvisnosti od temperatur vtoka in povratka.
■ Ukrepi za omejitev temperature povratka lahko vodijo k povečanju
izkoristkov.
■ Med vtok v ogrevalni sistem in povratek iz ogrevalnega sistema se
ne sme vgraditi prelivnih ventilov.

5839 449 SI

Opozorilo za črpalke ogrevalnega krogotoka
Črpalke ogrevalnega krogotoka v ogrevalnih sistemih z nazivno
toplotno močjo > 25 kW morajo biti zgrajene ali opremljene tako, da
se električni odvzem moči v najmanj 3 stopnjah samodejno prilagaja
obratovalno pogojeni črpalni potrebi, če to ni v nasprotju z varnostnimi zahtevami ogrevalnega kotla.

Plinski kondenzacijski kotel
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Sistemski pribor
Hidravlično sistemsko ocevje
Za večkotlovne naprave glejte stran 15.
■ Do 622 kW z Vitocrossal 200, tip CM2B
■ Do 1240 kW z Vitocrossal 200, tip CM2

Predizdelan zbirni odvodnik dimnih plinov
Za večkotlovne naprave glejte stran 44.
■ Do 622 kW z Vitocrossal 200, tip CM2B
■ Do 1240 kW z Vitocrossal 200, tip CM2

Razdelilnik ogrevalnih krogotokov Divicon
Predizdelan razdelilnik ogrevalnih krogotokov za priključitev maks. 4
ogrevalnih krogotokov (v enokotlovnih napravah) na kotel
Vitocrossal 300, 87 do 314 kW ali Vitocrossal 200, 87 do 311 kW .
Cevni priključki na razdelilnik Divicon se izdelajo na mestu samem.
glejte od strani 9 dalje.

Primeri uporabe
Glejte navodilo za projektiranje: Primeri izvedbe naprav.

6.4 Varnostna oprema
Standard EN 12828 velja za projektiranje toplovodnih ogrevalnih
naprav z dop. varovalno temperaturo do maks. 110 °C. Norma vsebuje varnostne zahteve za proizvajalce toplote in sisteme za proizvajanje toplote.
Varnostna oprema po EN 12828

OK
HV
HKP
AV1

OK
EST

SIV

SDB1 SDB1 SDB2 MA
TH TR STB STB
AV2

Potrebne varnostne priprave
ADG Zaprta raztezna posoda
AV 1
Zaporni ventil
AV 2
Zaporni ventil (zavarovan proti nehotenemu zapiranju, npr.
ventil s kapo)
E
Praznjenje
EST
Raztezni lonec
MA
Kazalnik tlaka
SDB 1 Varnostni omejevalnik tlaka maks.
AV1 SDB 2 Varnostni omejevalnik tlaka min.
SIV
Varnostni ventil
STB
Varnostni omejevalnik temperature
TH
Termometer
HR TR
Regulator temperature
Nadaljnja legenda
OK
Ogrevalni krogotok
HKP
Črpalka ogrevalnega krogotoka
HR
Povratek ogrevalne vode
HV
Vtok ogrevalne vode

6
ADG

AV2

AV1

E

Opozorilo
Navedene meje toplotne moči se nanašajo na sistemsko temperaturo 80/60 °C.
Varovalo proti pomanjkanju vode
Po EN 12828 se morajo ogrevalni kotli opremiti z varovalom proti
pomanjkanju vode (omejevalnik nivoja vode, omejevalnik minimalnega tlaka ali regulator pretoka).
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■ Nadzornik minimalnega tlaka pri CM3 in CT3B do 314 kW
■ Omejevalnik minimalnega tlaka pri CM2, CT3U, CR3B in CT3B
nad 400 kW
■ Omejevalnik nivoja vode v določenih postavitvenih pogojih; npr. v
ogrevalnih centralah pod streho, ali če ni statičnega vodnega
stolpca, namesto omejevalnika minimalnega tlaka predvidite omejevalnik nivoja vode.

Plinski kondenzacijski kotel
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Splošna navodila

Navodila za projektiranje (nadaljevanje)
Omejevalnik maksimalnega tlaka
Potreben za vsak ogrevalni kotel naprave, če je nazivna toplotna
moč ogrevalnega kotla > 300 kW.

Povezovalnega voda med ogrevalnim kotlom in varnostnim ventilom
ne sme biti možno zapreti. V povezovalnem vodniku se ne smejo
nahajati črpalke, armature ali zožitve.

Omejevalnik minimalnega tlaka
Za varno obratovanje je nujno potreben minimalni obratovalni tlak
0,5 bar (0,05 MPa). Minimalni obratovalni tlak se lahko zagotovi z
uporabo nadzornika ali omejevalnika minimalnega tlaka.

Raztezni lonec
Pri ogrevalnih kotlih nad 300 kW se mora v neposredni bližini varnostnega ventila instalirati raztezni lonec z izpihovalnim in odtočnim
vodom. Izpihovalni vod se mora speljati na prosto. Izstopajoča para
ne sme nikogar ogrožati.
Izpihovalni vod varnostnega ventila se mora izvesti tako, da porasti
tlaka niso možni. Ustje odtočnega voda se mora namestiti tako, da
se iz varnostnega ventila iztekajoča voda varno in vidno odvaja.
Raztezni lonec morebiti ni potreben, če je vsak proizvajalec toplote
opremljen z dodatnim varnostnim omejevalnikom temperature in
dodatnim omejevalnikom tlaka.

Varnostni ventil
Ogrevalni kotli se morajo po EN 12828 za toplovodne ogrevalne
naprave z varovalno temperaturo maks. 110 ºC ter v skladu z dovoljenjem izvedbene vrste opremiti s preizkušenim varnostnim ventilom. To se mora po TRD 721 označiti z naslednjo oznako:
■ “H” do 3,0 bar (0,3 MPa) dopustnega obratovalnega tlaka in maks.
2 700 kW toplotne moči
■ “D/G/H” za vse ostale obratovalne pogoje.

Izbirna tabela varnostnega pribora za Vitocrossal
V tej tabeli je navedena potrebna varnostna oprema za zaprte ogrevalne sisteme.

(x = potrebno, – = ni potrebno)

Varovanje po EN 12828
Nazivna toplotna moč ogrevalnega kotla
Varnostna oprema po
Varovalna temperatura
(Nastavitev VOT*1, 1 varnostni omejevalnik temperature v dobavnem obsegu regulacije kotlovnega krogotoka)
Regulator temperature
Dobavni obseg regulacije kotlovnega krogotoka
Kotlovni termometer
Dobavni obseg regulacije kotlovnega krogotoka
Kazalnik tlaka*2
Manometer (kot poseben pribor)
ali
kot sestavni del nosilca armatur s priborom oz. malega razdelilnika
Polnilni ventil in ventil za odvzem vzorcev
Varnostni ventil
Varnostni ventil je sestavni del malega razdelilnika (pribor).
Varovalo proti pomanjkanju vode*2
Po EN 12828 se lahko varovalo proti pomanjkanju vode zamenja z dodatnim omejevalnikom minimalnega tlaka.
Omejevalnik maksimalnega tlaka*2
Raztezni lonec
Po EN 12828 raztezni lonec ni potreben, če se vgradi dodatni varnostni omejevalnik temperature in dodatni varnostni omejevalnik tlaka (omejevalnik maksimalnega tlaka). (komponente se nahajajo v priboru
kot “Komplet za zamenjavo razteznega lonca”).

Ogrevalni kotel
≤ 300 kW
> 300 kW
EN 12828
EN 12828
110 °C
110 °C
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x*3

x

–

x

–

x
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6.5 Gorivo
Ogrevalni kotli Vitocrossal so primerni za zgorevanje zemeljskega,
mestnega in utekočinjenega plina po EN 437 “Preizkuševalni plini,
preizkuševalni tlaki” in v skladu z lokalnimi določili.

5839 449 SI

Primernost goriva za Viessmann Matrix gorilnik
Vitocrossal 200/300
Tip
Nazivna toplotna moč
kW
Gorivo
– Zemeljski plin E (H)
– Utekočinjen plin P

CM2B
87 do 311
x
―

CM2
400 do 620
x
x

CM3
87 do 142
x
―

CT3U
400 do 630
x
―

CT3B
187 do 314
x
―

Varnostni omejevalnik temperature (VOT) regulacije Vitotronic je v dobavnem stanju nastavljen na 110 ºC in se mora ob potrebi prestaviti.
Prigraditev na nosilec armatur (pribor). (nosilec armatur z manometrom, zavarovanim zapornim ventilom, praznjenjem in 2 priključkoma za
varnostni omejevalnik tlaka)
*3 Pri kondenzacijskih kotlih je predpisan nadzornik minimalnega tlaka.

*1

*2

Plinski kondenzacijski kotel
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6.6 Gorilnik
Primerni gorilniki
Plinski nadtlačni gorilnik
Gorilnik mora biti preizkušen po EN 676 in po Direktivi 2009/142/ES
označen s CE znakom.
Izvedbe gorilnikov
Vitocrossal 200/300
Tip
Nazivna toplotna moč
kW
Gorilnik Viessmann
– Sevalni MatriX gorilnik
– Cilindrični MatriX gorilnik
Gorilniki drugih proizvajalcev
– ELCO
– Weishaupt
Obratovanje neodvisno od zraka v prostoru
Transportni tlak z gorilnikom
Pa
mbar
Viessmann
Pri obratovanju neodvisno od zraka v
prostoru je transportni tlak odvisen od
uporov v dovodu zraka.

CM2B
87 do 311

CM2
400 do 620

CT3B
187 do 635

CR3B
187 do 1400

x
―

―
x

x do 314 kW
―

―
―

―
―
x
70
0,7

―
―
x
70
0,7

x
x
―
70
0,7

x
x
―
―
―

Gorilnik drugega proizvajalca
Na voljo so plinski nadtlačni gorilniki podjetij ELCO in Weishaupt.
Dobavo izvede proizvajalec gorilnika. Drugi primerni gorilniki po povpraševanju.

Izvedbe gorilnikov
Uporabijo se lahko večstopenjski ali zvezni (modulirani) gorilniki.

Področje uporabe
Ogrevalni kotli obratujejo z nadtlakom v zgorevalni komori. Uporabite
gorilnik, ki ustreza posameznemu uporu na strani ogrevalnih plinov
in potrebnemu vleku dimovoda (glejte podatkovni list zadevnega
ogrevalnega kotla). Material glave gorilnika mora biti primeren za
obratovalne temperature do min. 500 °C.

Prigraditev gorilnika
Vrata kotla so pri ogrevalnih kotlih z gorilniki Viessmann del dobavnega obsega.

6.7 Odvod dimnih plinov
Sistemi za odvajanje dimnih plinov
Zahteve glede dimovodnih sistemov so navedene v Vzorcu uredbe o
gorilnih sistemih in v TRGI.
V njem se zahteva naslednje:
■ Sistemi za odvajanje dimnih plinov morajo biti po notranjem prečnem prerezu in višini, če potrebno tudi po uporu prehoda toplote
in notranji površini, dimenzionirani tako, da
– se dimni plini v vseh predpisanih obratovalnih stanjih odvajajo na
prosto
– v prostorih ne more nastati nevaren nadtlak
■ Dimni plini iz kurilnih naprav za tekoča in plinasta goriva se lahko
speljejo v dimnike ali dimovode.
■ Dimovodi na zgradbah morajo biti od oken oddaljeni najmanj
20 cm.
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■ Ustja dimnikov in dimovodov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– Segati morajo najmanj 40 cm čez sleme ali biti najmanj 1 m
oddaljeni od površine strehe.
– Segati morajo najmanj 1 m čez nadgradnje strehe in odprtine v
prostore, če njihov odmik od dimnikov in dimovodov znaša manj
kot 1,5 m.
– Segati morajo najmanj 1 m čez nezavarovane konstrukcijske
elemente iz gorljivih snovi, z izjemo kritin, ali biti od njih oddaljeni
najmanj 1,5 m.
– Če obstaja možnost, da nastopijo nevarnosti ali nesprejemljive
obremenitve, se lahko postavijo dodatne zahteve, ki odstopajo
od zgoraj navedenih.

Plinski kondenzacijski kotel
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Pri uporabi gorilnikov drugih proizvajalcev:
■ Pri kotlu Vitocrossal 300, tip CT3B, delitveni krog izvrtin za pritrditev gorilnika in uvodnica za cev gorilnika ustrezata dimenzijam
številnih znanih proizvajalcev gorilnikov. Če dimenzije odstopajo,
je treba v gorilniško ploščo izvrtati odprtine za pritrditev gorilnika,
izrezati uvodnico za cev gorilnika in gorilniško ploščo privijačiti na
vrata kotla.
■ Pri kotlu Vitocrossal 300, tip CR3B odprtina za cev gorilnika
ustreza EN 303-1. Za prigraditev gorilnika se uporabi gorilniška
plošča, ki je del dobavnega obsega.

Gorilniške plošče se lahko po želji (z doplačilom) tovarniško pripravijo. Prosimo, da v ta namen v naročilu navedete proizvajalca in tip
gorilnika.
Če želite uporabiti gorilnike s premerom cevi, ki je večji od odprtine
za cev, se morate posvetovati s podjetjem Viessmann. Nadaljnje
podatke glejte v podatkovnem listu.

a ≥ 1,0 m

m
,0

≥1
,0

≥1

≥1

,0

m

m

■ Pri kurilnih napravah z močjo kurjave 1 MW ali več mora višina
izstopne odprtine za dimne pline presegati najvišji rob strešnega
slemena za najmanj 3 m in se nahajati najmanj 10 m nad nivojem
zemljišča.
■ Pri nagibu strehe manj kot 20 stopinj, se višina izstopne odprtine
nanaša na fiktivno strešno sleme, katerega višino se izračuna na
podlagi nagiba strehe 20 stopinj.
Priporočamo posvetovanje s pristojnim področnim dimnikarjem.

≥ 0,4 m
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x < 1,5 m
če
x < 1,5 m
potem a ≥ 1,0 m

Sistemi za odvajanje dimnih plinov za kondenzacijske kotle
V kotlih Vitocrossal se dimni plini odvisno od temperature povratka
ogrevalne vode ohladijo do območja kondenzacije in ga zapustijo z
relativno vlažnostjo 100 %. Temperatura dimnih plinov lahko odvisno
od pogojev v sistemu doseže maks. 110 °C. Zaradi nizke temperature dimnih plinov in iz tega izhajajočih majhnih sil vzgona ter
dodatne kondenzacije dimnih plinov v dimovodnem sistemu mora
proizvajalec izračunati dimovod in ga izdelati iz ustreznih materialov.
Dodatno obstajajo za sisteme za odvajanje dimnih plinov iz kondenzacijskih kurilnih naprav posebne zahteve glede izvedbe in postavitve.
Pri postavitvi kotla Vitocrossal na podstrešju (vrsta B33 po CEN/TR
1749) se lahko odvod dimnih plinov izvede kot navpična strešna prevodnica.
Kondenzacijski kotli se morajo priključiti na preizkušene in atestirane
dimovode. Dimovodi morajo imeti gradbeno dovoljenje.

Senzor temperature dimnih plinov
V skladu s “Smernico za odobritev dimovodnih sistemov” tč. 3.12 se
smejo na ali v dimovode kondenzacijske kotle namestiti le elementi,
ki so gradbeno preizkušen sestavni del dimovoda. Odprtine za
vgradnjo senzorjev temperature dimnih plinov morajo biti pri tem
načrtovane s strani proizvajalca in preizkušene skupaj z dimovodom.
Naknadno vrtanje in vgradnja tujih sestavnih delov ni dovoljeno.
Kondenzacijski kotli Vitocrossal se smejo priključiti tudi na proti vlagi
odporne dimnike. Proizvajalec dimnikov predloži računsko dokazilo
po EN 13384 ob upoštevanju vrednosti dimnih plinov ogrevalnega
kotla (glejte tehnične podatke v ustreznem podatkovnem listu).
Dimovodi se morajo v obstoječem ali na novo zgrajenem dimniku
(obodni zidaki brez notranjih cevi), speljati nad streho. Glede velikosti in izvedbe dimnika priporočamo, da se že v fazi načrtovanja
posvetujete s proizvajalcem ali dobaviteljem odvodov dimnih plinov.

Možnosti vgradnje sistema za odvajanje dimnih plinov za Vitocrossal
Obratovanje odvisno od zraka v prostoru
Speljava skozi jašek (vrsta izvedbe B23 po CEN/TR 1749)
Proizvajalec toplote 1 odvzema zgorevalni zrak iz postavitvenega
prostora in skozi odvod dimnih plinov nad streho odvaja dimne pline
(istosmerni tok).
Podroben opis glejte od strani 29 dalje.

A
B
3

A

1

B
C

2

Priključitev na proti vlagi odporen dimnik (proti vlagi odporen
dimnik, vrsta izvedbe B23 po CEN/TR 1749)
Proizvajalec toplote 2 odvzema zgorevalni zrak iz postavitvenega
prostora in skozi proti vlagi odporen dimnik nad streho odvaja dimne
pline.
Navpična speljava, če ni jaška (vrsta izvedbe B23 po
CEN/TR 1749)
Proizvajalec toplote 3 odvzema zgorevalni zrak iz postavitvenega
prostora (podstrešni prostor) in skozi odvod dimnih plinov nad streho
odvaja dimne pline.
Podroben opis glejte na strani 32.

5839 449 SI

A Dimni plini
B Sekundarno zračenje
C Dovodni zrak
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Obratovanje neodvisno od zraka v prostoru

A
B

Speljava skozi jašek (vrsta izvedbe C33 po CEN/TR 1749)
Proizvajalec toplote preko obročne reže v jašku (dimnik) odvzema
zgorevalni zrak iz okolice in skozi dimovod nad streho odvaja dimne
pline na prosto.
Podroben opis glejte na strani 35.

A

B

A Dimni plini
B Dovodni zrak

A
B

Priključitev na odvodno/dovodni dimnik (vrsta izvedbe C43 po
CEN/TR 1749)
Proizvajalec toplote preko obročne reže v odvodno/dovodnem dimniku odvzema zgorevalni zrak iz okolice in skozi proti vlagi odporno
notranjo cev odvaja dimne pline na prosto.

A

B

A Dimni plini
B Dovodni zrak
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A

A
B

2

C

A

C

Ločen dovod zraka in odvod dimnih plinov (vrsta izvedbe C53 po
CEN/TR 1749)
1 Proizvajalec toplote preko ločene cevi za dovajanje zraka v
zunanji steni odvzema zgorevalni zrak iz okolice in skozi dimovod nad streho odvaja dimne pline na prosto.
Podroben opis glejte na strani 33.
2 Proizvajalec toplote preko ločene cevi za dovajanje zraka nad
streho odvzema zgorevalni zrak iz okolice in skozi dimovod nad
streho odvaja dimne pline na prosto (le pri postavitvi proizvajalca toplote v podstrešnem prostoru).
Podroben opis glejte na strani 36.

1

B

A Dimni plini
B Sekundarno zračenje
C Dovodni zrak

A

Ločen dovod zraka in odvod dimnih plinov (vrsta izvedbe C83 po
CEN/TR 1749)
Proizvajalec toplote preko ločene cevi za dovajanje zraka v zunanji
steni odvzema zgorevalni zrak iz okolice in skozi proti vlagi odporen
dimnik nad streho odvaja dimne pline na prosto.

B

A Dimni plini
B Dovodni zrak

6

6.8 Sistem za odvajanje dimnih plinov za kotle Vitocrossal, 87 do 635 kW
Zaradi nizke temperature dimnih plinov in iz tega izhajajočih majhnih
sil vzgona ter dodatne kondenzacije dimnih plinov v sistemu za
odvajanje dimnih plinov, se kot pribor za kotle Vitocrossal 87 do
635 kW, ponuja tlačno tesen, proti koroziji odporen sistem za odvajanje dimnih plinov.
Dimni plini se iz dimovodnega sistema odvajajo z nadtlakom. Sistem
za odvajanje dimnih plinov je dimenzioniran za kotel Vitocrossal,
narejen iz ustreznih materialov, preizkušen in CE certificiran.

5839 449 SI

Št. certifikata 0036 CPD 9184 001
Skoberne
Ostendstr. 1
64319 Pfungstadt
V skladu s CE certifikatom po EN 14471 se lahko dimovod iz umetne
mase (PPs) uporabi do maks. temperature dimnih plinov 120 ºC (tip
B).

Plinski kondenzacijski kotel

Dimovodi iz umetne mase so dimovodi tipske skupine B (maks.
dopustna temperatura dimnih plinov 120 °C). V zgradbah se smejo
dimovodi speljati le v lastnih, vzdolžno zračenih jaških ali kanalih, ki
ustrezajo zahtevam glede hišnih dimnikov po DIN V18160-1 (izdaja
december 2001), poglavje 4.4 do 4.9 oz. času odpornosti proti ognju
90 minut (F90/L90) in ki imajo navedene minimalne notranje mere
jaška.
V sistem za odvajanje dimnih plinov mora biti vgrajena najmanj ena
revizijska odprtina za opazovanje in čiščenje ter za preverjanje tlaka.
Če odvod dimnih plinov ni dostopen s strehe, morate na podstrešju,
za čistilnimi vrati dimnika, vgraditi dodatno revizijsko odprtino.
Odtok kondenzata iz dimovoda (horizontalna speljava) k ogrevalnemu kotlu se mora zagotoviti z ustreznim padcem min. 3°. Razen
tega priporočamo, da se za podporo povezovalnega voda uporabi
pritrditvene objemke z razmikom pribl. 1 m.
Sistem za odvajanje dimnnih plinov je treba speljati nad streho.
Če se bo dimovod vgradil v obstoječ dimnik, se morajo morebiti
obstoječe priključne odprtine z ustreznim materialom tesno zapreti in
očistiti notranja površina dimnika.

VIESMANN
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To ne velja za potrebne čistilne in kontrolne odprtine, ki so opremljene z zapirali za čiščenje dimnika in za katere je podeljen znak preizkušanja.

Opozorilo
Varovalo temperature dimnih plinov v povezavi s kotli Vitocrossal ni
potrebno, ker v nobenem obratovalnem stanju ali v primeru motnje ni
presežena maks. dopustna temperatura dimnih plinov 120 ºC (dimovod, tipska skupina B).
Glede na velikost jaška se mora na dimovodu vsakih 2 do 5 m in na
vsakem oblikovnem kosu (npr. revizijski kos ali lok) predvideti
distančnik.

5839 449 SI

6
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CE certifikat za dimovodne sisteme iz PPs za kotle Vitocrossal

5839 449 SI

6
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Obratovanje kotlov Vitocrossal 200 in Vitocrossal 300 odvisno od zraka v prostoru
Za obratovanje kotlov Vitocrossal 200 in 300 odvisno od zraka v
prostoru je potrebna cev za dimne pline med plinskim kondenzacijskim kotlom in jaškom ter za speljavo skozi jašek (vrsta B23 po
CEN/TR 1749, točka 2.3.2).

Sistem s premerom cevi za dimne pline Ø 125, 150, 200 in 250.
Za priključitev na kotel Vitocrossal se mora zraven naročiti kotlovni
priključni kos.

Za vodenje skozi vzdolžno zračene jaške ali kanale, ki ustrezajo
zahtevam glede hišnih dimnikov po DIN V 18160-1 ali času
odpornosti proti ognju 90 min (F90/L90).

Za sistem s premerom 125, 150, 200 in 250 mm

1

B

2

A

3

3
4
5

4

4
3

5

4

6

5 8 7

7

D

3
B

3
8

4
1
6

Kotlovni priključni kos
(je treba naročiti zraven)
Razširitveni kos
Potreben za sisteme s premerom 150, 200 in 250 mm
Osnovni element jaška
Vsebina
– oporni lok
– naležna tirnica
– prekritje jaška
– distančniki (5 kosi)
Distančnik (3 kosi)
Cev
– 2 m (2 kosa = 4 m)
– 2 m (1 kos)
– 1 m (1 kos)
– 0,5 m (1 kos)
Revizijski kos, raven
(1 kos)
Cevni lok odvoda dimnih plinov
87° (1 kos)
45° (2 kosa)
Prezračevalna zaslonka
(1 kos)
Cevni lok odvoda dimnih plinov
(za uporabo v premaknjenih jaških)
30° (2 kosa)
15° (2 kosa)
Revizijski lok
87° (1 kos)
Reducirni kos
(ustrezno premeru sistema)

C

2

A
B
C
D

6

Sekundarno zračenje
Dimni plini
Revizijska odprtina
Dovod zraka/odprtina za dovod zraka

Minimalni odmik za sekundarno zračenje med svetlim prečnim
prerezom jaška in mero objemke
Premer sistema

a

5839 449 SI

20

b

a

20

c
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30

b
d

30

a

Zunanja mera
(Ø mm)
b

100
125
150
200
250

128
145
184
227
273

Minimalna notranja mera jaška
D
(mm)
c
d
oglat
okrogla
mm
Ø mm
170 x 170
190
185 x 185
205
224 x 224
244
267 x 267
287
313 x 313
333
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Ugotavljanje maks. dolžin in premera cevi polipropilenskega sistema za odvajanje dimnih plinov pri uporabi sevalnih MatriX gorilnikov
Vitocrossal 200, 87 do 311 kW, in Vitocrossal 300, do 314 kW, za
obratovanje odvisno od zraka v prostoru
Območje nazivne toplotne Premer sistema
Maks. višina dimomoči
voda*4
DN 100
16 m
80 do 87 kW
DN 125
30 m
DN 125
20 m
105 do 115 kW
DN 150
30 m
DN 125
10 m
130 do 142 kW
DN 150
30 m
170 do 187 kW (186 kW)
DN 150
30 m
DN 150
10 m
225 do 248 kW (246 kW)
DN 200
30 m
285 do 314 kW (311 kW)
DN 200
30 m

Vitocrossal 200 in 300, 400 do 630 kW in Vitocrossal 300, 408 do
635 kW, za obratovanje odvisno od zraka v prostoru
Območje nazivne toplotne Premer sistema
Maks. višina dimomoči
voda*4
370 do 408 kW (400 kW)
DN 200
16 m
370 do 408 kW (400 kW)
DN 250
30 m
460 do 508 kW (500 kW)
DN 250
30 m
575 do 635 kW (630 kW)
DN 250
30 m

Podatki:
■ Dolžina povezovalnega kosa 2 m
■ 3 loki s 87°(vklj. z opornim lokom)
■ Premer povezovalnega kosa je enak premeru sistema za odvajanje dimnih plinov

Opozorilo
Pri kotlih Vitocrossal 200 s cilindričnim MatriX gorilnikom je na
nastavku za dimne pline na voljo transportni tlak 70 Pa.

Podatki:
■ Dolžina povezovalnega kosa 2 m
■ 3 loki s 87°(vklj. z opornim lokom)
■ Premer povezovalnega kosa je enak premeru sistema za odvajanje dimnih plinov

Opozorilo
Pri kotlih Vitocrossal 200 in 300 z MatriX gorilnikom je na nastavku
za dimne pline na voljo transportni tlak 70 Pa.

Ugotavljanje maks. dolžin in premera cevi ter skupnega transportnega tlaka sistema za odvajanje dimnih
plinov pri uporabi gorilnikov drugih proizvajalcev
Vitocrossal 300, 187 do 635 kW

30

60

50

5
0

30

DN

15

0

DN
1

40

80

70

W

15
10

90

24
8k

6

20

kW

1

50

187

Maks. višina dimovoda v m

25

60

50

100
120 140
160 180
200
220 240
260
Potreben skupni transportni tlak za izbiro gorilnika v Pa
(ogrevalni kotel in dimovod)

280

Premer sistema DN 150

*4

30

Merjeno od višine nastavka za dimne pline na ogrevalnem kotlu do zgornjega roba sistema za odvajanje dimnih plinov
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1 Merjeno od višine nastavka za dimne pline na ogrevalnem kotlu
do zgornjega roba sistema za odvajanje dimnih plinov.
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Maks. višina dimovoda v m

25

45

40

50

30

90

80

70

60

0
120 140
160 180
200
220 240
260 280
Potreben skupni transportni tlak za izbiro gorilnika v Pa
(ogrevalni kotel in dimovod)

300

Premer sistema DN 200
1 Merjeno od višine nastavka za dimne pline na ogrevalnem kotlu
do zgornjega roba sistema za odvajanje dimnih plinov.

10

kW
DN
250
635

15

DN 250

20

508 kW

1

Maks. višina dimovoda v m

25

408 kW DN 20
0

30

5
0
160 180
200
220 240
260 280 300 320
Potreben skupni transportni tlak za izbiro gorilnika v Pa
(ogrevalni kotel in dimovod)

340

6

Premer sistema DN 250
1 Merjeno od višine nastavka za dimne pline na ogrevalnem kotlu
do zgornjega roba sistema za odvajanje dimnih plinov.
Primer:
Podatki:
■ Dolžina povezovalnega kosa 2 m
■ 3 loki 87° (vklj. z opornim lokom)
■ Premer povezovalnega kosa DN 200

5839 449 SI

Vitocrossal 300, 314 kW, višina dimovoda 16 m. Spodnji diagram
ponazarja, kako se iz zgornjih diagramov odčita potreben skupen
transportni tlak (ogrevalni kotel in sistem za odvajanje dimnih plinov).

Plinski kondenzacijski kotel
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20
16

■ Pri višini dimovoda 16 m predstavlja sečišče s krivuljo moči/
premera potreben transportni tlak na nastavku za dimne pline
30 Pa.
■ Pravokotnica na spodnjo os prikaže potreben skupni transportni
tlak gorilnika 190 Pa.

314
DN kW
200

Maks. višina dimovoda v m
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15

30

10
5
0
160

20

180

190

200

Potreben skupni transportni
tlak gorilnika v Pa

Za navpično speljavo skozi streho pri postavitvi kotlov
Vitocrossal 200 in 300 na podstrešju
Strešna prevodnica se lahko uporabi le tam, kjer strop postavitvenega prostora hkrati predstavlja streho. Minimalen odmik od gorljivih
delov pri strešni prevodnici ni potreben.
Zaradi sekundarnega zračenja pri strešni prevodnici na nobenem
mestu površine ne nastopijo temperature nad 85 °C.
Po CEN/TR 1749 se mora zagotoviti minimalni razmik med dimovodom (povezovalnim kosom) in gorljivimi deli 100 mm.
Maks. razvita dolžina cevi 6 m pri maks. številu lokov
■ 87° = 2 kosa
■ 45° = 2 kosa

Pri odstopanju števila lokov se mora od maks. razvite dolžine cevi
odšteti ali prišteti 1 m za loke 87° ali 0,75 m za loke 45°.
V odvodnik dimnih plinov mora biti za pregled in čiščenje vgrajena
revizijska odprtina.
Navpična speljava skozi ravno streho
Ravno dimniško obrobo v skladu s smernicami za ravne strehe vključite v prekritje strehe (glejte stran 42). Strešne prevodnice od zgoraj vtaknite skozi in jih namestite na ravno dimniško obrobo.

Opozorilo
Sistem za odvajanje dimnih plinov je treba montirati brez obremenitev in momentov. Po potrebi dodajte lokalno izvedene podpore.
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5839 449 SI

A Dimni plini
B Dovod zraka/odprtina za dovod zraka

6
7

Kotlovni priključni kos
(je treba naročiti zraven)
Cevni lok odvoda dimnih plinov
87° (1 kos)
45° (2 kosa)
Cev
– 2 m (2 kosa = 4 m)
– 2 m (1 kos)
– 1 m (1 kos)
– 0,5 m (1 kos)
Revizijski kos, raven
(1 kos)
Strešna prevodnica
(premer sistema 100) s pritrditveno objemko
dolžina 1,2 m
(pod streho 0,2 m in 1 m nad streho)
črne ali opečno rdeče barve
Univerzalna prekrivna pločevina
Univerzalna dimniška obroba
(črna ali opečno rdeča)
ali
Ravna dimniška obroba
Reducirni kos
DN 125/100
(pri kotlu Vitocrossal 300, 87 do 115 kW, se mora naročiti zraven in montirati v neposredni bližini koaksialne strešne prevodnice)
Podaljšava nad streho
dolžina 0,5 m ali 1 m (dobava po povpraševanju)
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Obratovanje kotla Vitocrossal 200 neodvisno od zraka v prostoru
Za obratovanje kotla Vitocrossal 200 neodvisno od zraka v prostoru je potrebna cev za dimne pline med plinskim kondenzacijskim
kotlom in jaškom ter za speljavo skozi jašek (vrsta C53 po CEN/TR
1749).
Sistem s premerom cevi za dimne pline 7 125, 150, 200 in 250 mm.

Za ločen dovod zraka se morajo uporabiti posamezni deli sistema s
premerom cevi za dimne pline.
Za priključitev na kotel Vitocrossal se mora zraven naročiti kotlovni
priključni kos.

Za vodenje skozi vzdolžno zračene jaške ali kanale, ki ustrezajo
zahtevam glede hišnih dimnikov po DIN V 18160-1 ali času
odpornosti proti ognju 90 min (L90)

Za sistem s premerom 125, 150, 200 in 250 mm

B
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Kotlovni priključni kos
(je treba naročiti zraven)
Reducirni kos
Razširitveni kos
Osnovni element jaška
Vsebina
– oporni lok
– naležna tirnica
– prekritje jaška
– distančniki (5 kosi)
Distančnik (3 kosi)
Cev
– 2 m (2 kosa = 4 m)
– 2 m (1 kos)
– 1 m (1 kos)
– 0,5 m (1 kos)
Revizijski kos
Raven (1 kos)
Cevni lok odvoda dimnih plinov
87° (1 kos)
45° (2 kosa)
Prezračevalna zaslonka
(1 kos)
Cevni lok odvoda dimnih plinov
(za uporabo v premaknjenih jaških)
30° (2 kosa)
15° (2 kosa)
Revizijski lok
87° (1 kos)
Prezračevalna zaslonka
(za dovod zraka)
Vetrna zaščita dovoda zraka
(za dovod zraka)

2
1 35 3

Sekundarno zračenje
Dimni plini
Revizijska odprtina
Minimalna notranja mera jaška (glejte stran 29)
Dovodni zrak

5839 449 SI
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D
E

6

D

Plinski kondenzacijski kotel

VIESMANN

33

Navodila za projektiranje (nadaljevanje)
Dovajanje zgorevalnega zraka preko navpično speljanih cevi
Območje naPremer sistema
Maks. višina v m
zivne toplotne Sistem za od- Dovod zra- Odvod dimnih
moči v kW
plinov in dovod
vajanje dimka
zraka
nih plinov
Vitocrossal 200, tip CM2B
80 do 87
DN 125
DN 150
17
80 do 87
DN 150
DN 150
30
105 do 115
DN 150
DN 150
25
105 do 115
DN 200
DN 150
30
130 do 142
DN 150
DN 150
15
130 do 142
DN 200
DN 150
27
130 do 142
DN 200
DN 200
30
170 do 186
DN 200
DN 150
11
170 do 186
DN 200
DN 200
28
225 do 246
DN 200
DN 200
11
285 do 311
DN 250
DN 250
30
Vitocrossal 200, tip CM2
80 do 400
DN 250
DN 250
30
100 do 500
DN 250
DN 250
15
124 do 620
DN 250
DN 250
5
Dovajanje zgorevalnega zraka preko vodoravno speljanih cevi
Območje
Premer sistema
Maks. višina/dolžina v
nazivne tom
plotne moči Sistem za Dovod zra- Odvodnik Dovodnik
v kW
odvajanje ka
dimnih pli- zraka
dimnih plinov
nov
Vitocrossal 200, tip CM2B
80 do 87
DN 125
DN 150
25
11
80 do 87
DN 150
DN 150
30
30
105 do 115
DN 125
DN 150
10
5
105 do 115
DN 150
DN 150
30
30
130 do 142
DN 150
DN 150
28
11
130 do 142
DN 200
DN 150
30
30
170 do 186
DN 200
DN 150
30
10
170 do 186
DN 200
DN 200
30
30
225 do 246
DN 200
DN 200
26
6
285 do 311
DN 250
DN 250
30
30

Območje
Premer sistema
Maks. višina/dolžina v
nazivne tom
plotne moči Sistem za Dovod zra- Odvodnik Dovodnik
v kW
odvajanje ka
dimnih pli- zraka
dimnih plinov
nov
Vitocrossal 200, tip CM2
80 do 400
DN 250
DN 250
30
30
100 do 500
DN 250
DN 250
25
15
124 do 620
DN 250
DN 250
8
5
Podatki veljajo pri naslednjih pogojih:
■ Dolžina povezovalnega kosa (dimovod): 2 m in 3 loki 87° vklj. z
opornim lokom
■ Dolžina povezovalnega kosa (dovod zraka): 2,5 m in 2 loka 87°
Opozorilo
Pri kotlu Vitocrossal 200 s sevalnim MatriX gorilnikom je za sistem
za odvajanje dimnih plinov in dovajanje zraka na voljo transportni
tlak 70 Pa.
Minimalni odmik za sekundarno zračenje med svetlim prečnim prerezom jaška in mero objemke glejte na strani 29.
Za obratovanje kotla Vitocrossal 200 neodvisno od zraka v prostoru je potrebna cev za dimne pline med plinskim kondenzacijskim
kotlom in jaškom (dimnik) (vrsta C33 po CEN/TR 1749).
Sistem s premerom cevi za dimne pline 7 125, 150, 200 in 250 mm.
Za ločen dovod zraka se morajo uporabiti posamezni deli sistema s
premerom cevi za dimne pline 7 150, 200 in 250 mm.
Za priključitev na kotel Vitocrossal se mora zraven naročiti kotlovni
priključni kos.

5839 449 SI
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Navodila za projektiranje (nadaljevanje)
Za vodenje skozi vzdolžno zračene jaške ali kanale, ki ustrezajo
zahtevam glede hišnih dimnikov po DIN V 18160-1 ali času
odpornosti proti ognju 90 min (L90).
Za sistem s premerom 125, 150, 200 in 250 mm
1

B

2

A
2
3
4

3

3
2

4
5

3
4 6

2
6

2

Kotlovni priključni kos
(je treba naročiti zraven)
Razširitveni kos
Osnovni element jaška
Vsebina
– oporni lok
– naležna tirnica
– prekritje jaška
– Distančniki (3 kosi)
Distančnik (3 kosi)
Cev
– 2 m (2 kosa = 4 m)
– 2 m (1 kos)
– 1 m (1 kos)
– 0,5 m (1 kos)
Revizijski kos
Raven (1 kos)
Cevni lok odvoda dimnih plinov
87° (1 kos)
45° (2 kosa)
Cevni lok odvoda dimnih plinov
(za uporabo v jaških z odklonom)
30° (2 kosa)
15° (2 kosa)
Revizijski lok
87° (1 kos)
Reducirni kos

3
1
5

C
A

3

A
B
C
D

D

6

Dovodni zrak
Dimni plini
Revizijska odprtina
Minimalna notranja mera jaška (glejte stran 29)

Dovajanje zgorevalnega zraka preko obročne reže (oglata)
Območje naPremer sist.
Min. notran- Maks. višina dizivne toplotne za odvajanje
ja mera jašmovoda
moči v kW
dim.plinov
ka
vm
Vitocrossal 200, tip CM2B
80 do 87
DN 125
200 x 200
17
80 do 87
DN 150
250 x 250
30
105 do 115
DN 150
250 x 250
30
130 do 142
DN 150
250 x 250
21
130 do 142
DN 200
300 x 300
30
170 do 186
DN 200
300 x 300
25
225 do 311
DN 250
350 x 350
30

Dovajanje zgorevalnega zraka preko obročne reže (okrogla)
Območje naPremer sist.
Min. notran- Maks. višina dizivne toplotne za odvajanje
ja mera jašmovoda
moči v kW
dim.plinov
ka
vm
Vitocrossal 200, tip CM2B
80 do 87
DN 125
220
17
80 do 87
DN 150
250
30
105 do 115
DN 150
250
26
130 do 142
DN 150
250
15
130 do 142
DN 200
300
30
170 do 186
DN 200
300
17
225 do 311
DN 250
350
21

5839 449 SI

Podatki veljajo pri naslednjih pogojih:
■ Dolžina povezovalnega kosa: 2 m in 3 loki 87° vklj. z opornim
lokom
■ Premer dimovoda je enak premeru sistema za odvajanje dimnih
plinov
Plinski kondenzacijski kotel
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Navodila za projektiranje (nadaljevanje)
■ Premer cevi za dovod zraka: DN 150, 200 ali 250, maks. dolžina
1,5 m
■ Srednja hrapavost notranje stene jaška 1,5 mm
Opozorilo
Pri kotlu Vitocrossal 200 s sevalnim MatriX gorilnikom je za sistem
za odvajanje dimnih plinov in dovajanje zraka na voljo transportni
tlak 70 Pa.
Dovajanje zgorevalnega zraka preko obročne reže:
Za navpično speljavo skozi streho pri postavitvi kotla
Vitocrossal 200 do 311 kW na podstrešju (vrsta C53 po CEN/TR
1749)
Strešna prevodnica se lahko uporabi le tam, kjer strop postavitvenega prostora hkrati predstavlja streho. Minimalen odmik od gorljivih
delov pri strešni prevodnici ni potreben.
Zaradi sekundarnega zračenja pri strešni prevodnici na nobenem
mestu površine ne nastopijo temperature nad 85 °C.
Po CEN/TR 1749 se mora zagotoviti minimalni razmik med dimovodom (povezovalnim kosom) in gorljivimi deli 100 mm.
Maks. razvita dolžina cevi 6 m pri maks. številu lokov
■ 87° 2 kosa
■ 45° 2 kosa
Pri odstopanju števila lokov se mora od maks. razvite dolžine cevi
odšteti oz. prišteti 1 m za loke 87° oz. 0,75 m za loke 45°.
V odvodnik dimnih plinov mora biti za pregled in čiščenje vgrajena
revizijska odprtina.

Pred montažo mora pristojni področni dimnikar preveriti, ali je predviden jašek primeren in dopusten za to uporabo.
Jaške, na katere so bili prej priključeni kotli na olje ali trda goriva,
mora dimnikar temeljito očistiti. Na notranji površini dimnika ne
smejo ostati ločljive obloge (predvsem ostanki žvepla in saj). Speljava odvodno/dovodne cevi skozi jašek v tem primeru ni potrebna.
Morebiti obstoječe dodatne priključne odprtine se morajo s primernim materialom tesno zapreti.
To ne velja za potrebne čistilne in kontrolne odprtine, ki so opremljene z zapirali, za katere je podeljen znak preizkušanja.
Navpična speljava skozi ravno streho
Ravno dimniško obrobo v skladu s smernicami za ravne strehe vključite v prekritje strehe (glejte stran 42). Strešne prevodnice od zgoraj vtaknite skozi in jih namestite na ravno dimniško obrobo.
Opozorilo
■ Preboj stropa mora v premeru znašati min. 185 mm. Šele ko je
montaža zaključena, se strešna prevodnica z objemko pritrdi na
strešno konstrukcijo.
■ Sistem za odvajanje dimnih plinov je treba montirati brez obremenitev in momentov.
■ Pri dolžinah odvoda dimnih plinov nad 5 m so potrebne lokalne
opore.

Sistem za dovod zraka
Za ločen dovod zraka se morajo uporabiti posamezni deli sistema s
premerom cevi za dimne pline.
1
2

A
3

6
5

B

7

7

6
3

6

5

4
1

6
7

3
3
2

3

4

Kotlovni priključni kos
(je treba naročiti zraven)
Cevni lok odvoda dimnih plinov
87° (1 kos)
45° (2 kosa)
Cev (Ø 150 mm)
– 2 m (2 kosa = 4 m)
– 2 m (1 kos)
– 1 m (1 kos)
– 0,5 m (1 kos)
Revizijski kos, raven
(1 kos)
Strešna prevodnica
črna, s pritrditveno objemko
Univerzalna prekrivna pločevina
Univerzalna dimniška obroba
(črna ali opečno rdeča)
ali
Ravna dimniška obroba
Podaljšava nad streho
0,5 m (dobava po povpraševanju)
Reducirni kos
(se mora naročiti zraven in montirati v neposredni bližini AZ
strešne prevodnice)

2

5839 449 SI

A Dimni plini
B Dovodni zrak
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Posamezni deli dimovodnega sistema iz umetne mase
Osnovni element jaška
(sestavni deli)

Naležna tirnica

25

oporni lok

Øa

Ø 10,5

20

c

Øb

d

400

50

50

A

50

e

Premer sistema 125, 150 in 200

c
120
137
153
326

d
264
296
490
670

e
147
163
310
385

65

Mera [mm]
a
b
145
125
184
160
227
200
273
250

650

Premer sistema
7 mm
125
150
200
250

50

A Premer sistema 125, 150, 200 ali 250

50

6

100

5839 449 SI

Premer sistema 250
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Navodila za projektiranje (nadaljevanje)
Prekritje jaška
(material za pritrditev prekritja jaška na prekrivno ploščo je del
dobavnega obsega)

c

a

Øa

Øb
Premer sistema 250

Premer sistema 125, 150 in 200
Premer sistema
7 mm
125
150
200

Mera [mm]
a
126
161
202

b
185
228
260

c
257
258
261

d
350
350
280

Premer sistema
7 mm
125
150
200
250

Mera [mm]
a
402
402
734
751

Cev

a

500/1000/1880

A

500

Øc

Ø 250

Øb

□d

A Premer sistema 125, 150, 200 ali 250

6

Premer sistema
7 mm
125
150
200
250

500
Premer sistema 250

Mera [mm]
a
75
83
122
103

b
125
160
200
250

c
145
184
227
273

Cev, 2 m (2 kosa, nad 7 200 mm 1 kos)
Cev, 2 m (1 kos)
Cev, 1 m (1 kos)
Cev, 0,5 m (1 kos)
(po potrebi se lahko cevi skrajšajo)

a

Distančniki (3 kosi)

5839 449 SI

Premer sistema 125, 150 in 200
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Enojni lok (45°)

Enojni revizijski kos (raven)

a

b
Ø

a

b

45°

Øc

Ød

A

A

A Premer sistema 125, 150, 200 ali 250
Premer sistema
7 mm
125
150
200
250

Øc

Mera [mm]
a
75
83
122
103

b
205
225
300
600

c
125
160
200
250

d
145
184
227
273

Enojni lok (87°)

a

A Premer sistema 125, 150, 200 ali 250
Premer sistema
7 mm
125
150
200
250

Mera [mm]
a
75
83
122
103

b
145
184
227
273

c
125
160
200
250

87

°

Enojni lok (30°)
Enojni lok (15°)

Øb

A

Prezračevalna zaslonka

a
30
40

d

30

Ød
a

Øc

6

e
A
A Premer sistema 125, 150, 200 ali 250
Mera [mm]
a
b
75
145
83
184
122
227
103
273

c
125
160
200
250

d
150
170
350
402

e
150
170
310
390

A Distančniki
Premer sistema
7 mm
125
150
200
250

Mera [mm]
a
300
300
300
400

7d
125
160
200
250

5839 449 SI

Premer sistema
7 mm
125
150
200
250

2,5
5
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Revizijski lok (87°)

Reducirni kos

Ø

d

Øa

Øb

Øc

a

c

Øb

e

A Premer sistema 125, 150 ali 200
Premer sistema
7 mm
125
150
200
250

Mera [mm]
a
b
100
125
100
160
100
200
154
250

c
145
184
227
273

d
148
163
310
410

e
148
159
350
390

Reducirni kos
7 mm
125/100
150/125
200/150
250/200

Mera [mm]
a
100
125
150
200

b
125
150
200
250

c
170
205
270
310

b
125
150
200

c
210
310
300

Razširitveni kos

Øb

Øa

Kotlovni priključni kos (se mora naročiti zraven)

Ød

Øa

c

Razširitveni kos
7 mm
125/150
150/200
200/250

b
c

Øa

Mera [mm]

a
125
160
200
200
250
250

b
—
—
150
—
150
180

c
275
263
270
270
310
310

d
145
184
184
227
227
273

25

Kotlovni
priključni
kos
7 mm
125/125
150/150
200/150
200/200
250/200
250/250

Dežno prekritje, strešna prevodnica

115

Øb
5839 449 SI

6

A Merilna odprtina
B Možnost priključitve za varnostni omejevalnik temperature dimnih plinov

Mera [mm]
a
150
200
250

40

VIESMANN

Plinski kondenzacijski kotel

Navodila za projektiranje (nadaljevanje)
Dežno prekritje
7 mm
150
200

AZ strešna prevodnica

Mera [mm]
a
310
410

b (stezno območje)
170-180
225-235

Opozorilo
Vstavite le, če se bo dimovod uporabljal za dovajanje zraka.

d

1195

775

Strešna prevodnica

c

Øb

Ø 110
Ø 150
Podaljšava nad streho

e

Ø 179

455

Strešna
Mera [mm]
prevodnica
a
7 mm
150
160
200
200

b
180,4
230,4

c
1513
1500

d
859
834

500

Øa

e
132
128

Ø 110

5839 449 SI
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Univerzalna obroba za strešnike (primerna za nagib strehe 25
do 45°)

Cevna prevodnica za univerzalno dimniško obrobo

0

B

50

25°

45°

172

500

A

A Univerzalna dimniška obroba
B Cevna prevodnica za univerzalno dimniško obrobo

Ravna dimniška obroba

Øa

B
C
D
E
C
F

c

A

Øb

C
D
E
F
G

Prezračevalni pas
Toplotna izolacija
Izolacija
Strop
Strešna prevodnica

Premer sistema
7 mm
100
150
200

Mera [mm]
a
170
170
220

b
470
450
500

c
250
254
254

G
Sestava strehe po smernici za ravne strehe

5839 449 SI
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A Nasutje proda
B Izolirni del
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Priključitev z dimovodom iz umetne mase (PPs) na proti vlagi odporen dimnik (podtlačni, proti vlagi
odporen dimnik)
B

C

Vtični adapter Schiedel

E
D
ali Plewa adapter

A

C

6

A Adapter
B Dimni plini
C Sekundarno zračenje

D Proti vlagi odporen dimnik
E Revizijska odprtina

Kondenzacijski kotli Vitocrossal se smejo priključiti na proti vlagi
odporne dimnike, če ima proizvajalec dimnikov računsko dokazilo po
EN13384.
Kot povezovalni kos se mora uporabiti atestirana, tlačno tesna in
proti vlagi odporna cev za odvod dimnih plinov. Prehodni kos s cevi
za odvod dimnih plinov na proti vlagi odporen dimnik se lahko po
povpraševanju nabavi individualno npr. pri podjetju Plewa ali pri
podjetju Schiedel pod nazivom “Vtični adapter Schiedel”.

Naslovi:
Plewa-Werke GmbH
54662 Speicher/Eifel

Schiedel GmbH & Co.
Hauptverwaltung
Lerchenstraße 9
80995 München

5839 449 SI

Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26
30659 Hannover
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Zbirni odvodnik dimnih plinov iz plemenitega jekla za dvokotlovno napravo
Za dvokotlovne naprave do 622 kW s kotloma Vitocrossal 200, tip CM2B, 87 do 311 kW
Priključitev na sistem za odvajanje dimnih plinov, po izbiri za izstop dimnih plinov na levi ali desni strani

c

500

D

250

D

500

Øa

c
F
E

B

H
C

250

≤ 1250

250

C

180

G

B
A

Øb

d

A

f
e
Primer: odvod na desni strani
E
F
G
H

Opozorilo
■ Če se uporabi lokalno izveden zbirni vod dimnih plinov, je treba
naročiti loputo za dimne pline iz pribora.
■ V zbirnih vodih dimnih plinov Viessmann za dvokotlovne naprave
je loputa za dimne pline vsebovana.

Nazivni pre- mm
mer
f
mm
f maks.
mm

Tabela mer
Nazivni premer
a
b
c
d
e

mm

200

250

300

mm
mm
mm
mm
mm

200
150
350
279
333

250
200
400
328
368

300
200
400
328
368

Pomični element 500 mm
Revizijski pokrov
Cev za odvod dimnih plinov z odvodom kondenzata
Sistem za odvajanje dimnih plinov

200

250

300

820
1130

860
1220

860
1220

Izbirna tabela za maks. transportni tlak 70 Pa
Nazivna toplotna moč Premer učinkovitega vertikalnega od(kW)
vodnika dimnih plinov do 30 m (v mm)
2x87, 2x115, 2x142
7 200
2x186, 2x246
7 250
2x311
7 300
Odvodna cev dimnih plinov se mora izvesti z enakim premerom kot
zbirni odvodnik dimnih plinov.

5839 449 SI

6

A Kotlovni priključni kos z merilnimi odprtinami in revizijsko odprtino
B Motorna loputa za dimne pline
C Pomični element 250 mm
D T priključni kos
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Za dvokotlovne naprave do 1240 kW s kotloma Vitocrossal 200, tip CM2, 400 do 620 kW
Priključitev na sistem za odvajanje dimnih plinov, po izbiri za izstop dimnih plinov na levi ali desni strani

430

500

D
430

500

D

250
Øa

G

E

F

H

K
C

1540

250

C
B

B

A

A
740

Ø 250

180 250

3°

c
b

Primer: odvod na desni strani
A Kotlovni priključni kos z merilnimi odprtinami in revizijsko odprtino
B Motorna loputa za dimne pline
C Pomični element 250 mm
D T priključni kos

E
F
G
H
K

Opozorilo
■ Če se uporabi lokalno izveden zbirni vod dimnih plinov, je treba
naročiti loputo za dimne pline iz pribora.
■ V zbirnih vodih dimnih plinov Viessmann za dvokotlovne naprave
je loputa za dimne pline vsebovana.

Izbirna tabela za maks. transportni tlak 70 Pa
Nazivna toplotna
Premer učinkovitega vertikalnega odvodnimoč (kW)
ka dimnih plinov do 30 m (v mm)
2x400
7 300
2x500
7 350
2x620
7 400

Tabela mer
Nazivni premer
a
b
b maks.
c

mm
7 mm
mm
mm
mm

300
300

350
350
1550
1680
703

400
400

Pomični element 500 mm
Vzdolžni element 500 mm
Revizijski pokrov
Cev za odvod dimnih plinov z odvodom kondenzata
Sistem za odvajanje dimnih plinov

Odvodna cev dimnih plinov se mora izvesti z enakim premerom kot
zbirni odvodnik dimnih plinov.

6

6.9 Zaščita pred hrupom
V ogrevalnih napravah vgrajeni kotlovno/gorilniški sistemi, obtočne
črpalke in drugi sklopi povzročajo hrup.
Hrup se preko tal, stropa in sten iz kotlovnice prenaša v sosednje
prostore in preko sistema za odvajanje dimnih plinov ter prezračevalnih odprtin širi v druge prostore in na prosto.

Tam je zvok lahko moteč. Da se to prepreči, se lahko že pri projektiranju upoštevajo dodatni ukrepi za zaščito pred hrupom.
Kasnejši ukrepi za zmanjšanje hrupa so pogosto zelo zapleteni in
temu primerno dragi.

Izolacija prenosa zvoka v zraku
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Sodobni gorilniki imajo protihrupna prekritja ali zvočno dušilna ohišja
za dovajanje zraka. Pri ostrejših zahtevah glede zaščite pred hrupom se lahko uporabijo dodatna zvočno izolativna prekritja. Ta ukrep
je enostavno izvedljiv tudi kasneje. Zvočno izolacijska prekritja so na
razpolago za različne stopnje zmanjšanja hrupa in dimenzionirana in
grajena v skladu s pogoji v sistemu (tip ogrevalnega kotla, dovod
goriva, gradbeni pogoji).

Plinski kondenzacijski kotel

Pri velikih ogrevalnih sistemih je potrebno vsesan zrak uvesti v
zvočno izoliran kanal, da se preprečijo moteči šumi izven zgradbe.
Dušilniki hrupa dimnih plinov so potrebni le pri ostrejših zahtevah za
zaščito pred hrupom. Zaradi kompleksnosti nastanka in razširjanja
bučanja plamena, medsebojnega vpliva gorilnika, ogrevalnega kotla
in sistema za odvajanje dimnih plinov ter načina obratovanja
(nadtlačni ali podtlačni sistem za odvajanje dimnih plinov) je le težko
predvideti, ali je dušilnik hrupa potreben.
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Navodila za projektiranje (nadaljevanje)
Za oceno emisije hrupa v okolico se mora zato upoštevati nivo hrupnosti, izmerjen na ustju sistema za odvajanje dimnih plinov. Če so
potrebni dušilniki hrupa dimnih plinov, se mora to upoštevati že pri
projektiranju. Pri tem je pomembno, da se za ogrevalnim kotlom
predvidi dovolj prostora za dušilnik hrupa dimnih plinov. Upor na
strani dimnih plinov dušilnika hrupa dimnih plinov je potreben za
izračun sistema za odvajanje dimnih plinov po EN 13384.

Izolacija prenosa zvoka v telesu
Poceni in učinkovit ukrep predstavljajo zvočno izolacijske nosilne
podkonstrukcije za proizvajalca toplote. V ta namen so na razpolago
zvočno dušilne podloge. Pri dimenzioniranju tovrstnih nosilnih podkonstrukcij se mora upoštevati skupna obratovalna teža kotla ter pri
uporabi vzdolžnih izolacijskih stremen sestava naležne površine.
Učinkovito dušenje prenosa zvoka v telesu je pomembnio predvsem
pri ogrevalni centrali pod streho. Za akustično ločitev kurilne naprave
od zgradbe se lahko uporabijo kompenzatorji. Slednji se morajo
vgraditi kolikor možno blizu ogrevalnega kotla v cev kotlovnega
iztoka, kotlovnega povratka in v varnostni vod. Če se uporabijo podpore ali obešenje, se morajo zvočno izolacijsko ločiti od zgradbe.
Podrobnejša navodila za zmanjšanje hrupa kurilnih naprav v ogrevalnih sistemih najdete v Informacijskem listu št. 10 BDH (Zvezno
združenje ogrevalne industrije Nemčije).

6.10 Orientacijske vrednosti za sestavo vode
Sestava vode vpliva na življenjsko dobo vsakega proizvajalca toplote
ter celotne ogrevalne naprave. Stroški za pripravo vode so v vsakem
primeru nižji kot odpravljanje škode na ogrevalni napravi.

Upoštevanje v nadaljevanju navedenih zahtev je pogoj za naše
garancijske obveznosti. Garancija ne pokriva škode, nastale zaradi
neprimerne vode in poškodb kotla zaradi kotlovca.
V nadaljevanju so povzete bistvene zahteve glede sestave vode.

Ogrevalne naprave z namenskimi obratovalnimi temperaturami do 100 °C (VDI 2035)
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Dopustna skupna trdota polnilne in dopolnilne vode
Skupna toSpecifični volumen sistema
plotna moč
kW
< 20 l/kW
≥ 20 l/kW do
≥ 50 l/kW
< 50 l/kW
≤ 50
≤ 3,0 mol/m3
≤ 2,0 mol/m3
< 0,02 mol/m3
(16,8 °dH)
(11,2 °dH)
(0,11 °dH)
> 50 do ≤ 200 ≤ 2,0 mol/m3
≤ 1,5 mol/m3
< 0,02 mol/m3
(11,2 °dH)
(8,4 °dH)
(0,11 °dH)
> 200 do
≤ 1,5 mol/m3
≤ 0,02 mol/m3
< 0,02 mol/m3
≤ 600
(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)
Pri orientacijskih vrednostih se izhaja iz naslednjih pogojev:
■ Vsota celotne polnilne in dopolnilne vode v življenjski dobi naprave
ne presega trikratne prostornine ogrevalne naprave.
■ Specifični volumen naprave je manjši od ogrevalne moči 20 l/kW.
Pri večkotlovnih napravah se pri tem uporabi moč najmanjšega
ogrevalnega kotla.
■ Izvedeni so bili vsi ukrepi za preprečevanje vodne korozije po VDI
2035, list 2.
Pri ogrevalnih napravah z naslednjimi danostmi se mora polnilna in
dopolnilna voda mehčati:
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■ Vsota zemeljskih alkalij polnilne in dopolnilne vode je nad orientacijsko vrednostjo.
■ Pričakovati je večje količine polnilne in dopolnilne vode.
■ Specifični volumen naprave je večji od 20 l/kW ogrevalne moči. Pri
večkotlovnih napravah se pri tem uporabi moč najmanjšega ogrevalnega kotla.
Pri projektiranju upoštevajte naslednje:
■ Po odsekih se vgradijo zaporni ventili. Tako ni treba pri vsakem
popravilu ali razširitvi naprave izpustiti celotne ogrevalne vode iz
naprave.
■ Pri napravah > 50 kW je treba za merjenje količine polnilne in
dopolnilne vode vgraditi vodni števec. Polnilne količine vode in
trdota vode se morajo vnesti v navodila za servisiranje ogrevalnih
kotlov.
■ Pri napravah s specifičnim volumnom naprave, večjim od 20 l/kW
ogrevalne moči (pri večkotlovnih napravah se upošteva moč najmanjšega ogrevalnega kotla), veljajo zahteve naslednje višje skupine skupne ogrevalne moči po tabeli. Pri velikih odstopanjih
navzgor (> 50 l/kW) je treba mehčati na vsoto zemeljskih alkalij ≤
0,02 mol/m3.
Pri napravah z obtočnimi ogrevalnimi kotli s skupno ogrevalno močjo
< 50 kW in vsoto zemeljskih alkalij v polnilni in dopolnilni vodi > 3,0
mol/m3 je dodatno potreben eden od spodnjih ukrepov:
■ Prednostno mehčanje polnilne in dopolnilne vode.
■ Instalacija filtra ali izločevalne priprave v vtok ogrevalnega sistema.

5839 449 SI

Preprečiti je treba prekomerno nalaganje kotlovca (kalcijevega karbonata) na ogrevalnih površinah. Za ogrevalne naprave z obratovalnimi temperaturami do 100 °C velja VDI smernica 2035, list 1, “Preprečevanje poškodb v toplovodnih ogrevalnih napravah – tvorba
kotlovca v napravah za ogrevanje sanitarne vode in toplovodnih
ogrevalnih napravah” z naslednjimi orientacijskimi vrednostmi (glejte
tudi ustrezne razlage v izvornem besedilu smernice):

Plinski kondenzacijski kotel

Navodila za projektiranje (nadaljevanje)
Navodila za obratovanje:
■ Izročitev naprave v obratovanje se mora izvesti postopoma,
začenši z najnižjo močjo ogrevalnega kotla pri velikem pretoku
ogrevalne vode. S tem se prepreči lokalna koncentracija odlaganja
apnenca na ogrevalnih površinah proizvajalca toplote.
■ Pri večkotlovnih napravah se morajo zagnati vsi ogrevalni kotli
istočasno, da se celotna količina apnenca ne nalaga na površino
prenosa toplote le enega ogrevalnega kotla.
■ Pri razširitvah naprave in popravilih se izpraznijo le deli omrežja,
za katere je to nujno potrebno.
■ Če so potrebni ukrepi na vodni strani, se mora že prva polnitev
ogrevalne naprave pri izročitvi v obratovanje izvesti s pripravljeno
vodo. To velja tudi za vsako novo polnjenje npr. po popravilih ali
razširitvah naprave ter za vse količine dopolnilne vode.
■ Filtri, lovilniki nečistoč ali druge kalužne oz. izločevalne priprave v
krogotoku ogrevalne vode se morajo po prvi ali novi instalaciji preverjati, čistiti in prožiti pogosto, kasneje pa po potrebi v odvisnosti
od priprave vode (npr. oboritev nosilcev trdote).

Če se upoštevajo ta navodila, se tvorba oblog apnenca na ogrevalnih površinah minimira.
Če so zaradi neupoštevanja smernice VDI 2035 nastale škodljive
obloge apnenca, v večini primerov to pomeni, da je že prišlo do
skrajšanja življenjske dobe vgrajenih ogrevalnih kotlov. Odstranitev
oblog apnenca je ena od možnosti za ponovno vzpostavitev obratovalne sposobnosti. Ta ukrep mora izvesti strokovno podjetje. Ogrevalno napravo je treba pred ponovno izročitvijo v obratovanje pregledati glede poškodb. Za preprečitev ponovne prekomerne tvorbe
obloge kotlovca se morajo napačni obratovalni parametri obvezno
popraviti.

Preprečevanje poškodb zaradi vodne korozije
Odpornost železovih materialov, uporabljenih v ogrevalnih sistemih
in proizvajalcih toplote, proti koroziji na strani ogrevalne vode je
odvisna od prisotnosti kisika v ogrevalni vodi. Kisik, ki s prvo polnitvijo in pri naknadnih polnitvah z vodo vstopi v ogrevalno napravo,
reagira z materiali naprave brez povzročitve škode.
Značilno črno obarvanje vode po določenem obratovalnem času
kaže, da v vodi ni več prostega kisika. Tehnična pravila, predvsem
smernica VDI 2035-2, zato priporočajo, da se ogrevalni sistem
dimenzionira in obratuje tako, da stalen vstop kisika v ogrevalno
vodo ni možen.
Kisik lahko med obratovanjem vstopa le:
■ preko odprtih razteznih posod s pretokom,
■ zaradi podtlaka v napravi,
■ preko elementov, ki prepuščajo plin.
Zaprti sistemi – npr. z membransko raztezno posodo – nudijo pri
pravi velikosti in pravilnem tlaku v sistemu dobro zaščito pred vdorom kisika iz zraka v sistem. Tlak mora biti na vsakem mestu ogrevalnega sistema, tudi na sesalni strani črpalke, in v vsakem obratovalnem stanju višji od atmosferskega tlaka. Predtlak membranske
raztezne posode je treba preveriti vsaj pri letnem vzdrževanju. Za
sisteme za vzdrževanje tlaka in korozijo glejte tudi poglavje “Splošna
navodila za projektiranje”. Izogibati se je treba uporabi elementov, ki
prepuščajo plin, npr. difuzijsko netesne cevi iz umetne mase v talnih
ogrevanjih. Če se uporabijo difuzijsko netesne cevi, se mora predvideti ločitev sistemov. Ločitev sistemov loči vodo, ki teče skozi cevi iz
umetne mase, s prenosnikom toplote iz proti koroziji odpornega
materiala od drugih ogrevalnih krogotokov, npr. od proizvajalca
toplote.

Pri korozijsko zaprtem toplovodnem ogrevalnem sistemu z upoštevanjem zgoraj navedenih točk dodatni ukrepi za zaščito pred korozijo niso potrebni. Če vseeno obstaja nevarnost vstopa kisika, je
treba izvesti dodatne zaščitne ukrepe, npr. z dodajanjem sredstva za
vezavo kisika natrijev sulfit (presežek 5 - 10 mg/l). pH vrednost ogrevalne vode mora znašati 8,2 do 9,5.
Če so prisotne komponente iz aluminija, veljajo zahteve, ki odstopajo od navedenih.
Če se uporabijo kemikalije za zaščito pred korozijo, priporočamo, da
se od proizvajalca kemikalij priskrbi potrdilo o neoporečnosti dodatkov v odnosu do materialov v kotlu in drugih komponentah ogrevalne
naprave. Priporočamo, da se v zvezi z vprašanji glede priprave vode
posvetujete z ustreznim strokovnim podjetjem.
Dodatni podrobnejši podatki so navedeni v VDI smernici 2035-2.
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6.11 Zaščita pred zamrznitvijo
Polnilni vodi se lahko doda sredstvo proti zmrzovanju, ki je primerno
za ogrevalne sisteme. Primernost mora dokazati proizvajalec sredstva proti zmrzovanju, ker se sicer lahko pojavijo poškodbe na tesnilih in membranah ter šumi pri ogrevalnem obratovanju. Za pri tem
nastale poškodbe in posledično škodo podjetje Viessmann ne jamči.
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6.12 Kondenzat in nevtralizacija
Kisel kondenzat, ki med ogrevalnim obratovanjem nastaja v kondenzacijskem kotlu in v dimovodu, se mora odvajati po predpisih. Pri
plinskih kurilnih napravah so pH vrednosti kondenzata med 3 in 4. V
delovnem listu DVA-A 251 “Kondenzati iz kondenzacijskih kotlov”, ki
je osnova za komunalne uredbe o odpadnih vodah, so določeni
pogoji za odvajanje kondenzata iz plinskih kondenzacijskih kotlov v
javno kanalizacijo.

Plinski kondenzacijski kotel

Kondenzat, ki izteka iz kondenzacijskih kotlov Vitocrossal 300, po
svoji sestavi izpolnjuje zahteve delovnega lista DWA-A 251 “Kondenzati iz kondenzacijskih kotlov – odvajanje kondenzata iz plinskih
in oljnih kurilnih naprav v javno kanalizacijo in majhne čistilne
naprave”.
V skladu z delovnim listom DVA-A 251 se pri plinskih kurilnih napravah predpostavlja maksimalna količina kondenzata 0,14 kg na kWh
goriva.
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Navodila za projektiranje (nadaljevanje)
Do nazivne toplotne moči 200 kW se sme kondenzat iz plinskih kondenzacijskih kotlov odvajati v javni kanalizacijski sistem brez nevtralizacije.
Plinske kurilne naprave nad 200 kW
Kondenzat iz teh naprav se mora nevtralizirati. Nevtralizacija kondenzata se po iztoku iz kotla Vitocrossal izvede z nevtralizacijskim
sredstvom v nevtralizacijski pripravi ali napravi. S tem se pH vrednost zviša na 6,5 do pribl. 9.

Tako pripravljen kondenzat se sme odvajati v kanalizacijski sistem.
Kondenzat postopoma porablja nevtralizacijsko sredstvo. Ker je
poraba nevtralizacijskega sredstva odvisna od načina obratovanja
naprave, se morajo potrebne dodajne količine v prvem obratovalnem
letu ugotoviti z večkratnimi kontrolami. Poraba se lahko ugotovi z
opazovanjem v daljšem časovnem obdobju.

Navodila za projektiranje za odvod kondenzata
Odvod kondenzata do priključka kanalizacije mora biti prosto viden.
Speljati se mora s padcem in sifonom ter opremiti z ustreznimi pripravami za odvzem vzorcev. Talni izpust mora ležati pod nivojem
zastajanja zbiralnika dimnih plinov.
Za odvod kondenzata se smejo uporabiti le proti koroziji odporni
materiali (npr. tkaninska gibka cev). Razen tega se za cevi, povezovalne kose itd. ne smejo uporabiti pocinkani ali bakreni materiali. Na
odtoku kondenzata se mora montirati zajezitvena zanka, da ne
morejo izstopati odpadni plini.
Gospodinjski kanalizacijski sistemi morajo biti izdelani iz materialov,
odpornih proti kislemu kondenzatu. Po delovnem listu DVA-A 251 so
to:
■ Glinene cevi
■ Cevi iz trdega PVC

■ PVC cevi
■ Cevi iz polietilena velike gostote
■ Cevi iz polipropilena (PP)
■ Cevi iz akrilonitril butadien stirena/akrilonitril stiren akrilestra (ABS/
ASA)
■ Nerjavne jeklene cevi
■ Borosilikatne cevi
Zaradi lokalnih predpisov o odpadnih vodah in/ali posebnih tehničnih
značilnosti so lahko potrebne izvedbe, ki odstopajo od zgoraj navedenih delovnih listov. Pri pristojni komunalni službi se je potrebno
pravočasno pred instalacijo pozanimati o lokalnih predpisih.

Nevtralizacijske naprave
Za kondenzacijske kotle Vitocrossal so dobavljive prilagojene
nevtralizacijske naprave:
■ Granulatna nevtralizacijska naprava z opcijsko napravo za prečrpavanje kondenzata in maksimalno zmogljivostjo nevtralizacije
70 l/h
■ Granulatna nevtralizacijska naprava z opcijsko napravo za prečrpavanje kondenzata in maksimalno zmogljivostjo nevtralizacije
210 l/h

Tehnične podatke za nevtralizacijske naprave in pribor glejte v
podatkovnem listu “Pribor za ogrevalne kotle”.

6.13 Namenska uporaba
V skladu z namenom uporabe je dovoljeno kotel instalirati in uporabljati le v zaprtih ogrevalnih sistemih po EN 12828 ob upoštevanju pripadajočih navodil za montažo, servisiranje in rokovanje ter podatkov
v podatkovnem listu.
Kotel je predviden izključno za ogrevanje ogrevalne vode.

Vsaka drugačna uporaba velja kot nenamenska. Iz tega nastala
škoda ne podlega jamstvu proizvajalca.

Obrtna ali industrijska uporaba v drug namen, kot za ogrevanje ogrevalne vode, velja kot nenamenska.

Namenska uporaba predvideva tudi upoštevanje vzdrževalnih rokov
in intervalov preverjanj.

Uporabo, ki presega določeno namensko uporabo, mora v konkretnem primeru dovoliti proizvajalec.

Namenska uporaba predpostavlja, da je kotel instaliran stacionarno,
v povezavi s komponentami, ki so dovoljene za namensko uporabo.

Regulacije
7.1 Pregled regulacij kotlovnega krogotoka in stikalnih omar
Dobavni obseg ogrevalnih kotlov Viessmann zajema regulacijo kotlovnega krogotoka, ki je prilagojena temu kotlu. Regulacija je bila
razvita za energetsko varčno in okolju prijazno obratovanje.
Senzorji temperature natanko ustrezajo karakteristiki ogrevalnega
kotla.
Za Vitocrossal 300 se lahko dobavijo stikalne omare Vitocontrol z
vremensko vodeno regulacijo Vitotronic 300-K (tip MW1B) za 1 do 4
ogrevalne kotle in 2 ogrevalna krogotoka z mešalnim ventilom in z
nadaljnjo regulacijo Vitotronic 200-H (tip HK1B ali HK3B) za 1 ali do
3 ogrevalne krogotoke z mešalnim ventilom.
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V bivalentnih napravah z napravami za soproizvodnjo toplote in električne energije Vitobloc namesto serijske regulacije kotlovnega krogotoka uporabite kaskadno regulacijo Vitotronic 300-K, tip MW3B, in
regulacijo kotlovnega krogotoka Vitotronic 100 tip GC1C ali
tip GC4C (glejte cenik).
Za kondenzacijske kotle se dobavljajo spodaj navedene regulacije.
5839 449 SI
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Regulacije (nadaljevanje)
Dodelitev regulacij ogrevalnim kotlom
Vitotronic
Tip
Ogrevalni kotel
Vitocrossal 200, tip CM2B, 87 do 311 kW
Vitocrossal 200, tip CM2, 400 do 620 kW
Vitocrossal 300, tip CT3B
Vitocrossal 300, tip CR3B

100
GC1B

GC4B

x

200
GW1B

300
GW2B

x

x

x
x
x

GW4B

x
x
x

x
x

300-K
MW1B
x
x
x
x

Dodelitev regulatorja sistema Vitotronic 300-K, tip MW3B, ogrevalnim kotlom v bivalentnih napravah z napravami za soproizvodnjo
toplote in električne energije Vitobloc
Vitotronic
100
300-K
Tip
GC1C
GC4C
MW3B
Ogrevalni kotel
Vitocrossal 200, tip CM2B, 87 do 311 kW
x
x
Vitocrossal 200, tip CM2, 400 do 620 kW
x
x
Vitocrossal 300, tip CT3B
x
x
Vitocrossal 300, tip CR3B
x
x
Opozorilo
Za navodila za projektiranje regulatorja sistema glejte ločeno navodilo za projektiranje Vitotronic kaskadne regulacije in regulacije kotlovnega krogotoka za bivalentne ogrevalne naprave.

Enokotlovne naprave
Vitotronic 100, tip GC1B
Digitalna regulacija kotlovnega krogotoka:
■ Za obratovanje s povišano temperaturo kotlovne vode
ali
za vremensko vodeno obratovanje v povezavi s stikalno omaro
Vitocontrol in vgrajeno regulacijo ogrevalnega krogotoka
Vitotronic 200-H.
ali
za vremensko vodeno obratovanje v povezavi z eksterno regulacijo.
■ Za dvostopenjske ali modulirane gorilnike
■ Z reguliranjem temperature ogrevalnika sanitarne vode
■ Reguliranje akumulacijsko ogrevalnega sistema z mešalno skupino je možno (le kot alternativa reguliranju stalnega dviga temperature povratka z reguliranim tripotnim mešalnim ventilom).
■ Funkcije zaščite kotla odvisno od izvedbe kotla
■ Z integriranim sistemom diagnoze in nadaljnjimi funkcijami.
■ S sposobnostjo komuniciranja preko LON povezave (komunikacijski LON modul je del dobavnega obsega).
Po EnEV se mora doklopiti vremensko ali po prostorski temperaturi
vodena regulacija s časovnim programom za reducirano obratovanje.

5839 449 SI
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Regulacije (nadaljevanje)
Vitotronic 100, tip GC4B
Digitalna regulacija kotlovnega krogotoka:
■ Za obratovanje s povišano temperaturo kotlovne vode.
ali
za vremensko vodeno obratovanje v povezavi s stikalno omaro
Vitocontrol in vgrajeno regulacijo ogrevalnega krogotoka
Vitotronic 200-H.
ali
za vremensko vodeno obratovanje v povezavi z eksterno regulacijo.
■ Za modulirane gorilnike.
■ Z regulacijo temperature ogrevalnika.
■ Možnost reguliranja akumulacijsko ogrevalnega sistema z
mešalno skupino.
■ Z integriranim sistemom diagnoze in nadaljnjimi funkcijami.
■ S sposobnostjo komuniciranja preko LON povezave (komunikacijski LON modul je del dobavnega obsega).
Po EnEV se mora doklopiti vremensko ali po prostorski temperaturi
vodena regulacija s časovnim programom za reducirano obratovanje.

Vitotronic 200, tip GW1B
Vremensko vodena, digitalna regulacija kotlovnega krogotoka:
■ Za enokotlovne naprave
■ Za dvostopenjske ali modulirane gorilnike
■ Upravljalna enota z besedilnim in grafičnim prikazom.
■ Z reguliranjem temperature ogrevalnika sanitarne vode
■ Reguliranje akumulacijsko ogrevalnega sistema z mešalno skupino je možno (le kot alternativa reguliranju stalnega dviga temperature povratka z reguliranim tripotnim mešalnim ventilom).
■ Funkcije zaščite kotla odvisno od izvedbe kotla
■ Z integriranim sistemom diagnoze in nadaljnjimi funkcijami
■ S sposobnostjo komuniciranja preko LON povezave (komunikacijski LON modul je del dobavnega obsega).

Vitotronic 300, tip GW2B

M

5839 449 SI

7

M

Vremensko vodena, digitalna regulacija kotlovnega krogotoka:
■ Za enokotlovne naprave.
■ Za en krogotok naprave in maks. dva ogrevalna krogotoka z
mešalnim ventilom (preko LON povezave se lahko priključi nadaljnjih 32 regulacij ogrevalnih krogotokov Vitotronic 200-H). Za vsak
ogrevalni krogotok z mešalnim ventilom je potreben razširitveni
komplet (pribor).
■ Za dvostopenjske ali modulirane gorilnike.
■ Z upravljalno enoto z besedilnim in grafičnim prikazom.
■ Z regulacijo temperature ogrevalnika.
■ Reguliranje akumulacijsko ogrevalnega sistema z mešalno skupino (možno le kot alternativa reguliranju stalnega dviga temperature povratka z reguliranim tripotnim mešalnim ventilom).
■ Funkcija zaščite kotla odvisno od izvedbe kotla.
■ Z integriranim sistemom diagnoze in nadaljnjimi funkcijami.
■ S sposobnostjo komuniciranja preko LON povezave (komunikacijski LON modul je pribor).
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Regulacije (nadaljevanje)
Vitotronic 300, tip GW4B

M

Vremensko vodena, digitalna regulacija kotlovnega krogotoka:
■ Za enokotlovne naprave.
■ Za en krogotok naprave in maks. dva ogrevalna krogotoka z
mešalnim ventilom (preko LON povezave se lahko priključi nadaljnjih 32 regulacij ogrevalnih krogotokov Vitotronic 200-H). Za vsak
ogrevalni krogotok z mešalnim ventilom je potreben en razširitveni
komplet mešalnega ventila (pribor).
■ Za modulirane gorilnike.
■ Z upravljalno enoto z besedilnim in grafičnim prikazom.
■ Z regulacijo temperature ogrevalnika.
■ Možnost reguliranja akumulacijsko ogrevalnega sistema z
mešalno skupino.
■ Z integriranim sistemom diagnoze in nadaljnjimi funkcijami.
■ S sposobnostjo komuniciranja preko LON povezave (komunikacijski LON modul je del dobavnega obsega).

M

Večkotlovne naprave
Vsak ogrevalni kotel večkotlovne naprave se mora opremiti z regulacijo Vitotronic 100 (tip GC1B ali GC4B). Regulacija Vitotronic 300-K
(tip MW1B) se dobavi skupaj z enim ogrevalnim kotlom (glejte cenik)
in se mora montirati ločeno.
V regulacijo Vitotronic 100 se mora vgraditi komunikacijski LON
modul. glejte cenik.

Pri večkotlovnih napravah z eksterno regulacijo se mora preko
nadrejene (eksterne) regulacije izvesti bremensko odvisen vklop
gorilnika in kotla ter reguliranje temperature ogrevalnika.

Vitotronic 100, tip GC1B

Vitotronic 300-K
M

M

Digitalna regulacija kotlovnega krogotoka:
■ Za vsak ogrevalni kotel večkotlovne naprave s kaskadno regulacijo
Viessmann Vitotronic 300-K (dobavi se s prvim ogrevalnim kotlom)
ali
■ Za vsak ogrevalni kotel večkotlovne naprave s stikalno omaro
Vitocontrol in vgrajeno vremensko vodeno kaskadno regulacijo
Vitotronic 300-K
ali
■ Za vsak ogrevalni kotel večkotlovne naprave z eksterno vremensko vodeno kaskadno regulacijo z reguliranjem temperature ogrevalnika sanitarne vode
■ Za dvostopenjske ali modulirane gorilnike
■ Funkcije zaščite kotla odvisno od izvedbe kotla
■ Z integriranim sistemom diagnoze in nadaljnjimi funkcijami
■ S sposobnostjo komuniciranja prek LON povezave (komunikacijski
LON modul je del dobavnega obsega)

Vitotronic 100, tip GC4B

Vitotronic 300-K
M

5839 449 SI

M

Digitalna regulacija kotlovnega krogotoka:
■ Za vsak ogrevalni kotel večkotlovne naprave s kaskadno regulacijo
Viessmann Vitotronic 300-K (dobavi se s prvim ogrevalnim
kotlom).
ali
■ Za vsak ogrevalni kotel večkotlovne naprave s stikalno omaro
Vitocontrol in vgrajeno vremensko vodeno kaskadno regulacijo
Vitotronic 300-K.
ali
■ Za vsak ogrevalni kotel večkotlovne naprave z eksterno vremensko vodeno kaskadno regulacijo z reguliranjem temperature ogrevalnika.
■ Za modulirane gorilnike.
■ Z integriranim sistemom diagnoze in nadaljnjimi funkcijami.
■ S sposobnostjo komuniciranja prek LON povezave (komunikacijski
LON modul je del dobavnega obsega).
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Regulacije (nadaljevanje)
Vitotronic 300-K, tip MW1B
Vremensko vodena, digitalna kaskadna regulacija in regulacija ogrevalnih krogotokov:
■ Za večkotlovne naprave.
■ S strategijo zaporedja vklopa kotlov.
■ Za reguliranje maks. dveh ogrevalnih krogotokov z mešalnim ventilom (preko LON povezave se lahko priključi nadaljnjih 32 regulacij ogrevalnih krogotokov Vitotronic 200-H).
Za vsak ogrevalni krogotok z mešalnim ventilom je potreben razširitveni komplet.
■ V povezavi z regulacijo Vitotronic 100, tip GC1B:
– Za dvostopenjske ali modulirane gorilnike.
– Z regulacijo temperature ogrevalnika.
ali
Reguliranje akumulacijsko ogrevalnega sistema z mešalno skupino (možno le kot alternativa reguliranju stalnega dviga temperature povratka z reguliranim tripotnim mešalnim ventilom).
– S funkcijami zaščite kotla odvisno od izvedbe naprave.
■ V povezavi z regulacijo Vitotronic 100, tip GC4B:
– Za modulirane gorilnike.
– Z regulacijo temperature ogrevalnika.
ali
reguliranje akumulacijsko ogrevalnega sistema z mešalno skupino.
■ Z integriranim sistemom diagnoze in nadaljnjimi funkcijami.
■ Z upravljalno enoto z besedilnim in grafičnim prikazom.
■ S sposobnostjo komuniciranja preko LON povezave (v dobavnem
obsegu so komunikacijski LON modul in zaključni upori)

Vitotronic 300-K
M

M

Vgradnja v stikalno omaro
Opozorilo
Za vgradnjo upravljalnega dela regulacije v vrata stikalne omare
uporabite montažni komplet za vgradnjo v stikalno omaro (pribor).

Preklopne točke

Temperatura vtoka v °C
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Zunanja temperatura v °C

7

C Nastavljena ogrevalna krivulja
D Nastavljena maksimalna temperatura kotlovne vode

5

–10 15

20
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A Možnosti nastavitve varnostnega omejevalnika temperature
regulacij kotlovnega krogotoka Vitotronic (dobavno stanje
110 ºC, lahko se prestavi na 100 ali 95 ºC)
Pri kotlu Vitocrossal 200, tip CM2, 400 do 620 kW, fiksno
nastavljen na 110 °C.
B Možnosti nastavitve regulatorja temperature (temperatura kotlovne vode) regulacij kotlovnega krogotoka Vitotronic (dobavno
stanje 95 ºC)
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7.2 Komponente v dobavnem stanju
Dodelitev tipu regulacije
Vitotronic
Tip
Komponente
Senzor temperature kotla
Senzor temperature ogrevalnika
Senzor zunanje temperature
Naležni senzor temperature (glejte pribor)
Komunikacijski LON modul (glejte
pribor)

100
GC1B

GC4B

x

x

x

200
GW1B

300
GW2B

GW4B

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

300-K
MW1B

x
x
x
x

Opozorilo
za Vitotronic 100 le pri večkotlovnih napravah
LON povezovalni vodnik (glejte
pribor)
Zaključni upor (glejte pribor)

x
x

Pri kotlu Vitocrossal 200, tip CM2, v povezavi z Vitotronic 100,
tip GC4B in Vitotronic 300, tip GW4B
Senzorji temperature kotla so del dobavnega obsega ogrevalnega
kotla in se priključijo na vžigalni avtomat.

Senzor temperature kotla
Tehnični podatki
Dolžina vodnika
Vrsta zaščite
Tip senzorja
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje
– skladiščenje in transport

3,7 m, ožičen z vtičem
IP 32 po EN 60529, zagotoviti
se mora z montažo/vgradnjo
Viessmann NTC 10 kΩ, pri
25 °C
0 do +130°C
−20 do +70 °C

Senzor temperature kotla v povezavi z regulacijo Vitotronic 100, tip GC4B, in Vitotronic 300, tip GW4B
Dvojni senzor temperature za priključitev na vžigalni avtomat kotla
Vitocrossal 200, tip CM2, 400 do 620 kW.

Tehnični podatki
Dolžina vodnika
Vrsta zaščite
Tip senzorja
Dopustna temperatura okolice
– med obratovanjem
– pri skladiščenju in transportu

2,2 m, ožičen z vtičem
IP 32 po EN 60529; zagotoviti
se mora z montažo/vgradnjo
Dvojni senzor Viessmann
NTC 10 kΩ/20 kΩ, pri 25 °C
0 do +125 °C
−30 do +70 °C

7
Senzor temperature ogrevalnika
Tehnični podatki
Dolžina vodnika
Vrsta zaščite

5839 449 SI

5,8 m, ožičen z vtičem
IP 32 po EN 60529 se mora zagotoviti z
montažo/vgradnjo.
Tip senzorja
Viessmann NTC 10 kΩ, pri 25 °C
Dopustna temperatura okolice
– Obratovanje
0 do +90 °C
– Skladiščenje in trans–20 do +70 °C
port
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Regulacije (nadaljevanje)
Senzor zunanje temperature
Montažno mesto:
■ Severna ali severozahodna stena zgradbe
■ 2 do 2,5 m nad tlemi, pri večnadstropnih zgradbah v zgornji polovici drugega nadstropja

Tip senzorja
Dopustna temperatura
okolice med obratovanjem, pri skladiščenju in
transportu

IP 43 po EN 60529 se mora zagotoviti z
montažo/vgradnjo
Viessmann NTC 10 kΩ pri 25 °C

−40 do +70 °C

80

Priključitev:
■ Dvožilni vodnik, maks. dolžina 35 m pri prečnem prerezu 1,5 mm2,
baker
■ Vodnika se ne sme položiti skupaj z 230/400 V vodniki

Tehnični podatki
Vrsta zaščite

41

66

7.3 Vitotronic 100, tip GC1B, naroč.št. 7498 901
Tehnični podatki

7

Osnovna priprava:
■ Omrežno stikalo
■ TÜV tipka
■ Dimnikarsko kontrolno stikalo
■ Optolink, vmesnik za prenosni računalnik
■ Regulator temperature
TR 1168
ali
TR 1107
■ Varnostni omejevalnik temperature
STB 1169
ali
STB 1154
■ Varovalke
■ Prikaz obratovanja in motenj
■ Priključni prostor za vtiče:
– priključitev eksternih priprav preko sistemskih vtičev
– priključitev porabnikov trifaznega toka preko dodatnih močnostnih kontaktorjev
Upravljalna enota
■ Enostavno upravljanje zaradi zaslona z veliko pisavo in kontrastnim prikazom.
■ Menijsko vodenje s piktogrami.
■ Upravljalne tipke:
– navigacija
– potrditev
– nastavitve/meni

■ Nastavitve:
– Temperatura kotlovne vode
– Kodiranja
– Test izvajalcev
– Testno obratovanje
Le pri enokotlovnih napravah:
– Temperatura sanitarne vode
– Obratovalni program
■ Prikazi:
– temperatura kotlovne vode
– temperatura sanitarne vode (le v enokotlovnih napravah)
– obratovalni podatki
– diagnostični podatki
– sporočila vzdrževanja in motenj
Funkcije
■ Reguliranje temperature kotlovne vode (= temperatura vtoka
naprave) na podano vrednost
■ Elektronska omejitev maksimalne temperature kotlovne vode
■ Zaščita proti blokiranju črpalk
■ Integriran sistem diagnoze
■ Nadziranje temperature dimnih plinov s senzorjem temperature
dimnih plinov
■ Prikaz za vzdrževanje
■ Možna priključitev eksterne priprave za sporočanje motenj
■ S funkcijo zaščite kotla odvisno od izvedbe kotla/naprave:
– Razbremenitev zagona Therm Control
– Zmanjšanje volumskega pretoka priključenih ogrevalnih krogotokov
– Reguliranje črpalke za primešavanje
– Reguliranje stalnega dviga temperature povratka z reguliranim
tripotnim mešalnim ventilom (le kot alternativa reguliranju akumulacijsko ogrevalnega sistema z mešalno skupino)
Enokotlovne naprave:
■ Adaptivno reguliranje temperature ogrevalnika s prednostnim
ogrevanjem (črpalka ogrevalnega krogotoka izklopljena)
■ Dodatna funkcija za ogrevanje sanitarne vode (kratkotrajno ogrevanje na višjo temperaturo)
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Sestava
Regulacija je sestavljena iz osnovne priprave, elektronskih modulov
in upravljalne enote.

Regulacije (nadaljevanje)
■ Reguliranje solarnega ogrevanja sanitarne vode in podpora ogrevanja v povezavi s solarnim regulacijskim modulom SM1
■ Reguliranje akumulacijsko ogrevalnega sistema z mešalno skupino (le kot alternativa reguliranju stalnega dviga temperature
povratka z reguliranim tripotnim mešalnim ventilom).
■ Funkcije preko eksternih kontaktov:
– Eksterna zahteva z željeno minimalno temperaturo kotlovne
vode
– Eksterni preklop stopenjski/moduliran gorilnik
■ Dodatne funkcije preko razširitve EA1 (pribor):
– Eksterna zahteva z določitvijo željene vrednosti temperature kotlovne vode preko vhoda 0 do 10 V
– 3 digitalni vhodi za naslednje funkcije:
Eksterna zapora
Eksterna zapora z vhodom sporočila motnje
Vhod sporočila motnje
■ Dodatne funkcije preko razširitve AM1 (pribor):
– Krmiljenje do 2 obtočnih črpalk, če je izhod sÖ na regulaciji že
zaseden:
Obtočna črpalka za prenosnik toplote dimni plini/voda
Obtočna črpalka za nevtralizacijsko pripravo
Večkotlovne naprave s kaskadno regulacijo Vitotronic 300-K:
■ Funkcije preko eksternih kontaktov:
– Eksterna zapora
– Eksterni vklop kotla kot zadnjega v zaporedju vklopa kotlov
– Eksterni preklop stopenjski/moduliran gorilnik
■ Dodatne funkcije preko razširitve AM1 (pribor):
– Krmiljenje do 2 obtočnih črpalk, če je izhod sÖ na regulaciji že
zaseden:
Obtočna črpalka za prenosnik toplote dimni plini/voda
Obtočna črpalka za nevtralizacijsko pripravo
Večkotlovne naprave z regulacijo drugega proizvajalca:
■ Funkcije preko eksternih kontaktov:
– Sprostitev kotla/krmiljenje dušilne lopute
– Eksterna zahteva 1. stopnja gorilnika
– Eksterna zahteva 2. stopnja gorilnika
– Eksterni preklop stopenjski/moduliran gorilnik
■ Dodatne funkcije preko razširitve EA1 (pribor):
– Eksterna zahteva s podajanjem željene vrednosti temperature
kotlovne vode in sprostitev kotla preko 0 do 10 V vhoda
Opozorilo
Na vsako regulacijo Vitotronic 100 se mora priključiti
razširitev EA1.

5839 449 SI

■ Dodatne funkcije preko razširitve AM1 (pribor):
– Krmiljenje do 2 obtočnih črpalk, če je izhod sÖ na regulaciji že
zaseden:
Obtočna črpalka za prenosnik toplote dimni plini/voda
Obtočna črpalka za nevtralizacijsko pripravo
Regulacijska karakteristika
■ P odziv z dvotočkovnim izhodom pri obratovanju s stopenjskim
gorilnikom
PI odziv s tritočkovnim izhodom pri moduliranih gorilnikih, če
obstaja
■ Regulator temperature za omejitev temperature kotlovne vode:
95 °C, možnost prestavitve na 100, 110 °C
■ Nastavitev varnostnega omejevalnika temperature:
110 °C, možnost prestavitve na 100 °C
■ Omejitev maksimalne temperature kotlovne vode:
20 do maks. 127 °C (spodnja preklopna točka odvisna od ogrevalnega kotla/kotlovnega kodirnega vtiča)
■ Nastavitveno območje željene vrednosti temperature sanitarne
vode:
10 do 60 °C, možnost prestavitve na 10 do 95 °C

Plinski kondenzacijski kotel

Kotlovni kodirni vtič
Za uskladitev z ogrevalnim kotlom (priložen je v proizvodni dokumentaciji ogrevalnega kotla).
Nastavitev obratovalnih programov
Zaščita ogrevalnega kotla in ogrevalnika sanitarne vode pred zamrznitvijo je aktivna v vseh obratovalnih programih.
Nastavijo se lahko naslednji obratovalni programi:
■ Enokotlovne naprave:
– Ogrevanje prostorov in sanitarne vode
– Samo sanitarna voda
– Mirovanje
■ Večkotlovne naprave:
– Ogrevanje prostorov
– Mirovanje
Poletno obratovanje (le v enokotlovnih napravah)
(“Samo sanitarna voda”)
Gorilnik se vklopi le, če se mora ogreti ogrevalnik sanitarne vode
(preklop preko regulacije temperature ogrevalnika).
Drži se za posamezen ogrevalni kotel potrebna spodnja temperatura
kotlovne vode.
Tehnični podatki
Nazivna napetost
Nazivna frekvenca
Nazivni tok
Odvzem moči
Razred zaščite
Vrsta zaščite

Način delovanja
Dopustna temperatura okolice
– Obratovanje

– Skladiščenje in transport
Nazivna obremenljivost relejnih izhodov
– sÖ
Primarna črpalka akumulacijsko ogrevalnega sistema (le v enokotlovnih napravah)
ali
Obtočna črpalka prenosnika toplote dimni
plini/voda
ali
Preklopni izhod
– sA
Obtočna črpalka za
ogrevanje ogrevalnika
– sL
Črpalka za primešavanje/kotlovska črpalka
– gÖ
Zbirno sporočilo motnje
– gS
Dušilna loputa
ali
Motor tripotnega mešalnega ventila, stalni
dvig temperature povratka
ali
Motor tripotnega mešalnega ventila, akumulacijsko ogrevalni
sistem

230 V~
50 Hz
2 x 6 A~
10 W
I
IP 20 D po EN 60529 se
mora zagotoviti z montažo/vgradnjo
Tip 1B po EN 60 730-1
0 do +40 °C
uporaba v bivalnih prostorih in kotlovnicah (normalni pogoji okolice)
−20 do +65 °C

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

7

4(2) A, 230 V~

0,2 (0,1) A, 230 V~
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Regulacije (nadaljevanje)
Skupno
– fA

Gorilnik

Maks. 6 A, 230 V~
6(3) A, 230 V~

– lÖ
– lÖ

Gorilnik, dvostopenjski 1 (0,5) A, 230 V~
Gorilnik, moduliran
0,2 (0,1) A, 230 V~

Dobavno stanje
■ Regulacija z vgrajeno upravljalno enoto
■ Senzor temperature kotla
■ 1 vrečka s tehnično dokumentacijo
■ Le v povezavi z večkotlovnimi napravami:
Komunikacijski LON modul in povezovalni vodnik (dolžina 7 m) za
izmenjavo podatkov med regulacijami
Ogrevalni sistem z ogrevalnikom sanitarne vode
Le pri enokotlovnih napravah je potrebno posebej naročiti:

■ Za reguliranje temperature ogrevalnika senzor temperature ogrevalnika in obtočno črpalko s protipovratno loputo
ali
■ Akumulacijsko ogrevalni sistem Vitotrans 222 z mešalno skupino
in senzorjem temperature ogrevalnika
Komunikacija
Za komunikacijo z drugimi regulacijami, npr. z Vitotronic 200-H, je
potreben komunikacijski LON modul (pribor).

7.4 Vitotronic 100, tip GC4B, naroč. št. 7441 811
Tehnični podatki
Zgradba tal
Regulacija je sestavljena iz osnovne priprave, elektronskih modulov
in upravljalne enote.
Osnovna priprava:
■ Omrežno stikalo
■ Dimnikarsko kontrolno stikalo
■ Optolink, vmesnik za prenosni računalnik
■ Varovalke
■ Prikaz obratovanja in motenj
■ Priključni prostor za vtiče:
– priključitev eksternih priprav preko sistemskih vtičev
– priključitev porabnikov trifaznega toka preko dodatnih močnostnih kontaktorjev
■ Regulator temperature/varnostni omejevalnik temperature, integriran v vžigalni avtomat:
EN 14597 in EN 60730-2-5
Upravljalna enota
■ Enostavno upravljanje z zaslonom z veliko pisavo in kontrastnim
prikazom
■ Menijsko vodenje s piktogrami
■ Upravljalne tipke:
– Navigacija
– Potrditev
– Nastavitve/meni
■ Nastavitve:
– Temperatura kotlovne vode
– Kodiranja
– Test izvajalcev
– Testno obratovanje

Enokotlovne naprave:
■ Adaptivno reguliranje temperature ogrevalnika s prednostnim
ogrevanjem (črpalka ogrevalnega krogotoka izklopljena).
■ Dodatna funkcija za ogrevanje sanitarne vode (kratkotrajno ogrevanje na višjo temperaturo).
■ Reguliranje solarnega ogrevanja sanitarne vode in podpora ogrevanja v povezavi s solarnim regulacijskim modulom SM1
■ Reguliranje akumulacijsko ogrevalnega sistema z mešalno skupino
■ Funkcije preko eksternih kontaktov:
– Eksterna zahteva z željeno minimalno temperaturo kotlovne
vode
– Eksterna zapora gorilnika
■ Dodatne funkcije preko razširitve EA1 (pribor):
– Eksterna zahteva z določitvijo željene vrednosti temperature kotlovne vode preko vhoda 0 do 10 V
– 3 digitalni vhodi za naslednje funkcije:
Eksterna zapora
Eksterna zapora z vhodom sporočila motnje
Vhod sporočila motnje
■ Dodatne funkcije preko razširitve AM1 (pribor, naroč.št. 7452 092):
krmiljenje obtočne črpalke za nevtralizacijsko pripravo, če je
izhod sÖ na regulaciji že zaseden.
Večkotlovne naprave s kaskadno regulacijo Vitotronic 300-K:
■ Funkcije preko eksternih kontaktov:
– Eksterna zapora
– Eksterni doklop ogrevalnega kotla kot zadnjega v zaporedju
vklopa kotlov

Funkcije
■ Reguliranje temperature kotlovne vode (= temperatura vtoka
naprave) na podano vrednost
■ Zaščita proti blokiranju črpalk
■ Integriran sistem diagnoze
■ Prikaz za vzdrževanje
■ Možna priključitev eksterne priprave za sporočanje motenj
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Le pri enokotlovnih napravah:
– Temperatura sanitarne vode
– Obratovalni program
■ Prikazi:
– Temperatura kotlovne vode
– Temperatura sanitarne vode (le v enokotlovnih napravah)
– Obratovalni podatki
– Diagnostični podatki
– Sporočila vzdrževanja in motenj

■ Elektronska omejitev maksimalne temperature kotlovne vode, integrirana v plinski vžigalni avtomat
■ Nadzor temperature dimnih plinov s senzorjem temperature dimnih
plinov, integriran v plinski vžigalni avtomat

Plinski kondenzacijski kotel

Regulacije (nadaljevanje)
Večkotlovne naprave z regulacijo drugega proizvajalca:
■ Funkcije preko eksternih kontaktov:
– Sprostitev kotla/krmiljenje dušilne lopute
– Eksterna zapora ogrevalnega kotla/doklop v zaporedje vklopa
kotlov
■ Dodatne funkcije preko razširitve EA1 (pribor):
– Eksterna zahteva s podajanjem željene vrednosti temperature
kotlovne vode in sprostitev kotla preko 0 do 10 V vhoda
Opozorilo
Na vsako regulacijo Vitotronic 100 se mora priključiti
razširitev EA1.
■ Dodatne funkcije preko razširitve AM1 (pribor, naroč.št. 7452 092):
krmiljenje obtočne črpalke za nevtralizacijsko pripravo, če je
izhod sÖ na regulaciji že zaseden.
Regulacijska karakteristika
■ PI odziv s tritočkovnim izhodom pri moduliranih gorilnikih
■ Omejitev maksimalne temperature kotlovne vode:
20 do maks. 127 °C (spodnja preklopna točka odvisna od ogrevalnega kotla/kotlovnega kodirnega vtiča)
■ Nastavitveno območje željene vrednosti temperature sanitarne
vode:
10 do 60 °C, možnost prestavitve na 10 do 95 °C
Kotlovni kodirni vtič
Za uskladitev z ogrevalnim kotlom (priložen je v proizvodni dokumentaciji ogrevalnega kotla).
Nastavitev obratovalnih programov
Zaščita ogrevalnega kotla in ogrevalnika sanitarne vode pred zamrznitvijo je aktivna v vseh obratovalnih programih.
Nastavijo se lahko naslednji obratovalni programi:
■ Enokotlovne naprave:
– Ogrevanje prostorov in sanitarne vode
– Samo sanitarna voda
– Mirovanje
■ Večkotlovne naprave:
– Ogrevanje prostorov
– Mirovanje

Tehnični podatki
Nazivna napetost
Nazivna frekvenca
Nazivni tok
Odvzem moči
Razred zaščite
Vrsta zaščite

Način delovanja
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje

– skladiščenje in transport
Nazivna obremenljivost relejnih izhodov
– sÖ
Primarna črpalka akumulacijsko ogrevalnega sistema (le v enokotlovnih napravah)
ali
Preklopni izhod
– sA
Obtočna črpalka za
ogrevanje ogrevalnika
(le v enokotlovnih napravah)
– sL
Kotlovska črpalka
– gÖ
Zbirno sporočilo motnje
– gS
Motorna dušilna loputa
ali
Motor tripotnega mešalnega ventila, akumulacijsko ogrevalni
sistem (le v enokotlovnih napravah)
Skupno
– fA
Gorilnik

230 V~
50 Hz
2 x 6 A~
10 W
I
IP 20 D po EN 60529 se
mora zagotoviti z montažo/vgradnjo
Tip 1B po EN 60 730-1
0 do +40 °C
uporaba v bivalnih prostorih in kotlovnicah (normalni pogoji okolice)
−20 do +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~
Maks. 6 A, 230 V~
6(3) A, 230 V~

Poletno obratovanje (le v enokotlovnih napravah)
(“Samo sanitarna voda”)
Gorilnik se vklopi le, če se mora ogreti ogrevalnik sanitarne vode
(preklop preko regulacije temperature ogrevalnika).

Dobavno stanje
■ Regulacija z vgrajeno upravljalno enoto
■ 1 vrečka s tehnično dokumentacijo
■ Le v povezavi z večkotlovnimi napravami:
Komunikacijski LON modul in povezovalni vodnik (7 m) za izmenjavo podatkov med regulacijami

■ Za reguliranje temperature ogrevalnika senzor temperature ogrevalnika in obtočno črpalko s protipovratno loputo
ali
■ Akumulacijsko ogrevalni sistem Vitotrans 222 z mešalno skupino
in senzorjem temperature ogrevalnika

Ogrevalni sistem z ogrevalnikom sanitarne vode
Le pri enokotlovnih napravah je potrebno posebej naročiti:

Komunikacija
Za komunikacijo z drugimi regulacijami, npr. z Vitotronic 200-H, je
potreben komunikacijski LON modul (pribor).
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7.5 Vitotronic 200, tip GW1B, naroč. št. 7498 902
Tehnični podatki

5839 449 SI

Sestava
Regulacija je sestavljena iz osnovne priprave, elektronskih modulov
in upravljalne enote.
Osnovna priprava:
■ Omrežno stikalo
■ TÜV tipka
Plinski kondenzacijski kotel

■ Dimnikarsko kontrolno stikalo
■ Optolink, vmesnik za prenosni računalnik
■ Regulator temperature
TR 1168
ali
TR 1107

VIESMANN

57

Regulacije (nadaljevanje)

7

Upravljalna enota
■ Preprosto upravljanje:
– grafični zaslon z besedilnim prikazom
– velika pisava in kontrasten črno-bel prikaz
– z vsebino povezana besedila za pomoč
■ Upravljalne tipke:
– navigacija
– potrditev
– pomoč in dodatne informacije
– meni
■ Nastavitve:
– Željene vrednosti prostorske temperature
– Temperatura sanitarne vode
– Obratovalni program
– Časovni programi za ogrevanje prostorov, ogrevanje sanitarne
vode in cirkulacijsko črpalko
– Varčno obratovanje
– Party obratovanje
– Počitniški program
– Ogrevalna krivulja
– Kodiranja
– Test izvajalcev
■ Prikazi:
– temperatura kotlovne vode
– temperatura sanitarne vode
– obratovalni podatki
– diagnostični podatki
– sporočila vzdrževanja in motenj
■ Razpoložljivi jeziki:
– nemški
– bolgarski
– češki
– danski
– angleški
– španski
– estonski
– francoski
– hrvaški
– italijanski
– letonski
– litovski
– madžarski
– nizozemski
– poljski
– ruski
– romunski
– slovenski
– finski
– švedski
– turški
Funkcije
■ Vremensko vodeno reguliranje temperature kotlovne vode (= temperature vtoka naprave) in temperature vtoka
■ Elektronska omejitev maksimalne in minimalne temperature vtoka
■ Izklop črpalk ogrevalnega krogotoka in izklop gorilnika odvisno od
potrebe (ne pri gorilnikih na ogrevalnih kotlih s spodnjo omejitvijo
temperature kotlovne vode)
■ Nastavitev variabilne kurilne meje
■ Zaščita proti blokiranju črpalk
58

VIESMANN

■ Integriran sistem diagnoze
■ Nadziranje temperature dimnih plinov s senzorjem temperature
dimnih plinov
■ Prikaz za vzdrževanje
■ Adaptivno reguliranje temperature ogrevalnika s prednostnim
ogrevanjem (črpalka ogrevalnega krogotoka izklopljena)
■ Dodatna funkcija za ogrevanje sanitarne vode (kratkotrajno ogrevanje na višjo temperaturo)
■ Reguliranje solarnega ogrevanja sanitarne vode in podpora ogrevanja prostorov ter grafični prikaz solarnega energijskega donosa
v povezavi s solarnim regulacijskim modulom SM1
■ Reguliranje akumulacijsko ogrevalnega sistema z mešalno skupino (le kot alternativa reguliranju stalnega dviga temperature
povratka z reguliranim tripotnim mešalnim ventilom)
■ Možna priključitev eksterne priprave za sporočanje motenj
■ S funkcijami zaščite kotla odvisno od izvedbe kotla:
– Razbremenitev zagona Therm Control
– Zmanjšanje volumskega pretoka priključenih ogrevalnih krogotokov
– Reguliranje črpalke za primešavanje
– Reguliranje stalnega dviga temperature povratka z reguliranim
tripotnim mešalnim ventilom (le kot alternativa reguliranju akumulacijsko ogrevalnega sistema z mešalno skupino)
■ Funkcije preko eksternih kontaktov:
– Eksterni preklop obratovalnega programa
– Eksterna zapora
– Eksterna zahteva z željeno minimalno temperaturo kotlovne
vode
– Eksterni preklop stopenjski/moduliran gorilnik
■ Dodatne funkcije preko razširitve EA1 (pribor):
– Eksterna zahteva z določitvijo željene vrednosti temperature kotlovne vode preko vhoda 0 do 10 V
– Krmiljenje dovodne črpalke na podpostajo
ali
Sporočanje znižanega obratovanja (znižanje št. vrtljajev črpalke
ogrevalnih krogotokov) preko brezpotencialnega izhoda
– 3 digitalni vhodi za naslednje funkcije:
Eksterna zapora z vhodom sporočila motnje
Vhod sporočila motnje
Kratkotrajno obratovanje cirkulacijske črpalke sanitarne vode
■ Dodatne funkcije preko razširitve AM1 (pribor):
– Krmiljenje do 2 obtočnih črpalk, če je izhod sÖ na regulaciji že
zaseden:
Obtočna črpalka za prenosnik toplote dimni plini/voda
Obtočna črpalka za nevtralizacijsko pripravo
Črpalka ogrevalnega krogotoka
Zahteve EN 12831 za izračun potrebne moči ogrevanja so izpolnjene. Za znižanje moči ogrevanja se pri nizkih zunanjih temperaturah reducirana prostorska temperatura zviša. Za skrajšanje časa
zagrevanja po fazi obratovanja z reducirano temperaturo prostorov
se temperatura vtoka za omejen čas poviša.
Po EnEV se mora regulacija temperature izvajati po prostorih, npr. s
termostatskimi ventili.
Regulacijska karakteristika
■ P odziv z dvotočkovnim izhodom pri obratovanju s stopenjskim
gorilnikom
PI odziv s tritočkovnim izhodom pri obratovanju z moduliranim
gorilnikom
■ Regulator temperature za omejitev temperature kotlovne vode:
95 °C, možnost prestavitve na 100, 110 °C
■ Nastavitev varnostnega omejevalnika temperature:
110 °C, možnost prestavitve na 100 °C

5839 449 SI

■ Varnostni omejevalnik temperature
STB 1169
ali
STB 1154
■ Varovalke
■ Prikaz obratovanja in motenj
■ Priključni prostor za vtiče:
– priključitev eksternih priprav preko sistemskih vtičev
– priključitev porabnikov trifaznega toka preko dodatnih močnostnih kontaktorjev

Plinski kondenzacijski kotel

Regulacije (nadaljevanje)

Kotlovni kodirni vtič
Za uskladitev z ogrevalnim kotlom (priložen je v proizvodni dokumentaciji ogrevalnega kotla).
Stikalna ura
Digitalna stikalna ura (integrirana v upravljalno enoto)
■ Dnevni in tedenski program, letni koledar
■ Avtomatska prestavitev poletni/zimski čas
■ Avtomatska funkcija za ogrevanje sanitarne vode in cirkulacijsko
črpalko sanitarne vode
■ Tovarniško prednastavljeni urni čas, dan v tednu in standardni preklopni časi za ogrevanje prostorov, ogrevanje sanitarne vode in cirkulacijsko črpalko sanitarne vode
■ Preklopni časi so individualno nastavljivi, maks. 4 časovnih faz na
dan
Najkrajši preklopni interval: 10 min
Napajalna rezerva baterije: 14 dni
Nastavitev obratovalnih programov
V vseh obratovalnih programih je aktivna zaščita ogrevalne naprave
pred zamrznitvijo (glejte funkcijo zaščite pred zamrznitvijo).
Nastavijo se lahko naslednji obratovalni programi:
■ Ogrevanje prostorov in sanitarne vode
■ Samo sanitarna voda
■ Mirovanje
Možen je eksterni preklop obratovalnega programa.
Funkcija zaščite pred zamrznitvijo
■ Funkcija zaščite pred zamrznitvijo se vklopi, ko zunanja temperatura pade pod pribl.+1 °C, tj. črpalka ogrevalnega krogotoka se
vklopi in kotlovna voda drži na spodnji temperaturi (glejte
poglavje “Obratovalni pogoji z regulacijami kotlovnega krogotoka
Vitotronic”).
■ “Mirovanje”:
Funkcija zaščite pred zamrznitvijo se izklopi, ko zunanja temperatura preseže pribl.+3 °C, tj. črpalka ogrevalnega krogotoka in gorilnik se izklopita.
■ “Ogrevanje prostorov in sanitarne vode”
Funkcija zaščite pred zamrznitvijo se izklopi, ko zunanja temperatura preseže pribl.+3 °C. To pomeni, da se črpalka ogrevalnega
krogotoka izklopi in drži potrebna spodnja temperatura kotlovne
vode za posamezen ogrevalni kotel (glejte poglavje “Obratovalni
pogoji z regulacijami kotlovnega krogotoka Vitotronic”).

5839 449 SI

Poletno obratovanje
(“Samo sanitarna voda”)
Gorilnik se vklopi le, če se mora ogreti ogrevalnik sanitarne vode
(preklop preko regulacije temperature ogrevalnika).
Drži se za posamezen ogrevalni kotel potrebna spodnja temperatura
kotlovne vode.
Nastavitev ogrevalne krivulje (nagib in nivo)
Vitotronic vremensko vodeno regulira temperaturo kotlovne vode
(= temperatura vtoka naprave).
Temperatura vtoka, ki je potrebna za doseganje določene prostorske
temperature, je odvisna od ogrevalne naprave in od toplotne izolacije ogrevane zgradbe.
Z nastavitvijo ogrevalne krivulje se temperatura kotlovne vode prilagodi tem pogojem.
Temperatura kotlovne vode se navzgor omejuje z regulatorjem temperature in elektronsko omejitvijo maksimalne temperature.

Plinski kondenzacijski kotel
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Nagib

Temperatura kotlovne vode oz.
temperatura vtoka v °C

■ Nastavitveno območje ogrevalne krivulje:
– Nagib: 0,2 do 3,5
– Nivo: −13 do 40 K
– Omejitev maksimalne temperature vtoka: 10 do 127 °C
– Omejitev minimalne temperature vtoka: 1 do 127 °C
■ Nastavitveno območje željene vrednosti temperature sanitarne
vode:
10 do 60 °C, možnost prestavitve na 10 do 95 °C
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Zunanja temperatura v °C
Tehnični podatki
Nazivna napetost
Nazivna frekvenca
Nazivni tok
Odvzem moči
Razred zaščite
Vrsta zaščite

Način delovanja
Dopustna temperatura okolice
– Obratovanje

– Skladiščenje in transport
Nazivna obremenljivost relejnih izhodov
– sÖ
Črpalka ogrevalnega
krogotoka
ali
Primarna črpalka,
akumulacijsko ogrevalni sistem
ali
Obtočna črpalka prenosnika toplote dimni
plini/voda
ali
Preklopni izhod
– sA
Obtočna črpalka za
ogrevanje ogrevalnika
– sK
Cirkulacijska črpalka
sanitarne vode
– sL
Črpalka za primešavanje/kotlovska črpalka
– gÖ
Zbirno sporočilo motnje
– gS
Motor tripotnega mešalnega ventila, stalni
dvig temperature povratka
ali
Motor tripotnega mešalnega ventila, akumulacijsko ogrevalni
sistem

230 V~
50 Hz
2 x 6 A~
10 W
I
IP 20 D po EN 60529 se
mora zagotoviti z montažo/vgradnjo
Tip 1B po EN 60 730-1
0 do+40 °C
uporaba v bivalnih prostorih in kotlovnicah (normalni pogoji okolice)
−20 do +65 °C

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

0,2 (0,1) A, 230 V~
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Regulacije (nadaljevanje)
Skupno
– fA
– lÖ
– lÖ

Maks. 6 A, 230 V~
Gorilnik
6(3) A, 230 V~
Gorilnik, dvostopenjski 1 (0,5) A, 230 V~
Gorilnik, moduliran
0,2 (0,1) A, 230 V~

Omrežni priključek cirkulacijske črpalke sanitarne vode
Cirkulacijske črpalke sanitarne vode z lastnimi internimi regulacijami
je treba priključiti preko ločenega omrežnega priključka. Omrežni priključek preko regulacije Vitotronic ali pribora Vitotronic ni dovoljen.

Dobavno stanje
■ Regulacija z vgrajeno upravljalno enoto
■ Senzor zunanje temperature
■ Senzor temperature kotla
■ Senzor temperature ogrevalnika
■ Vrečka s tehnično dokumentacijo
Ogrevalni sistem z ogrevalnikom sanitarne vode
Posebej morate naročiti:

■ Obtočno črpalko s protipovratno loputo za reguliranje temperature
ogrevalnika
ali
■ Akumulacijsko ogrevalni sistem Vitotrans 222 z mešalno skupino
Komunikacija
Za komunikacijo z drugimi regulacijami je potreben komunikacijski
LON modul (pribor).

7.6 Vitotronic 300, tip GW2B, naroč. št. 7498 903
Tehnični podatki

Osnovna priprava:
■ Omrežno stikalo
■ TÜV tipka
■ Dimnikarsko kontrolno stikalo
■ Optolink, vmesnik za prenosni računalnik
■ Regulator temperature
TR 1168
ali
TR 1107
■ Varnostni omejevalnik temperature
STB 1169
ali
STB 1154
■ Varovalke
■ Prikaz obratovanja in motenj
■ Priključni prostor za vtiče:
– priključitev eksternih priprav preko sistemskih vtičev
– priključitev porabnikov trifaznega toka preko dodatnih močnostnih kontaktorjev

7

Upravljalna enota
■ Preprosto upravljanje:
– grafični zaslon z besedilnim prikazom
– velika pisava in kontrasten črno-bel prikaz
– z vsebino povezana besedila za pomoč
■ Upravljalne tipke:
– navigacija
– potrditev
– pomoč in dodatne informacije
– meni
■ Nastavitve:
– željene vrednosti prostorske temperature
– temperatura sanitarne vode
– obratovalni program
– časovni programi za ogrevanje prostorov, ogrevanje sanitarne
vode in cirkulacijsko črpalko
– varčno obratovanje
– party obratovanje
– počitniški program
– ogrevalna krivulja
– kodiranja
– testi izvajalcev
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■ Prikazi
– temperatura kotlovne vode
– temperatura sanitarne vode
– obratovalni podatki
– diagnostični podatki
– sporočila vzdrževanja in motenj
■ Razpoložljivi jeziki:
– nemški
– bolgarski
– češki
– danski
– angleški
– španski
– estonski
– francoski
– hrvaški
– italijanski
– letonski
– litovski
– madžarski
– nizozemski
– poljski
– ruski
– romunski
– slovenski
– finski
– švedski
– turški
Funkcije
■ Vremensko vodeno reguliranje temperature kotlovne vode (= temperature vtoka naprave) in temperature vtoka
■ Elektronska omejitev maksimalne in minimalne temperature vtoka
ogrevalnih krogotokov z mešalnim ventilom
■ Izklop črpalk ogrevalnega krogotoka in izklop gorilnika odvisno od
potrebe (ne pri gorilnikih na ogrevalnih kotlih s spodnjo omejitvijo
temperature kotlovne vode)
■ Nastavitev variabilne kurilne meje
■ Zaščita proti blokiranju črpalk
■ Integriran sistem diagnoze
■ Nadziranje temperature dimnih plinov s senzorjem temperature
dimnih plinov
■ Prikaz za vzdrževanje
■ Adaptivno reguliranje temperature ogrevalnika s prednostnim
ogrevanjem (črpalka ogrevalnega krogotoka izklopljena, mešalni
ventil zaprt)
■ Dodatna funkcija za ogrevanje sanitarne vode (kratkotrajno ogrevanje na višjo temperaturo)

Plinski kondenzacijski kotel
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Sestava
Regulacija je sestavljena iz osnovne priprave, elektronskih modulov
in upravljalne enote.

Regulacije (nadaljevanje)
■ Reguliranje solarnega ogrevanja sanitarne vode in podpora ogrevanja ter grafični prikaz solarnega energijskega donosa v povezavi
s solarnim regulacijskim modulom SM1
■ Reguliranje akumulacijsko ogrevalnega sistema z mešalno skupino (le kot alternativa reguliranju stalnega dviga temperature
povratka z reguliranim tripotnim mešalnim ventilom)
■ Možna priključitev eksterne priprave za sporočanje motenj
■ Program sušenja estriha za ogrevalne krogotoke z mešalnim ventilom
■ S funkcijami zaščite kotla odvisno od izvedbe kotla:
– Razbremenitev zagona Therm Control
– Reguliranje črpalke za primešavanje
– Reguliranje stalnega dviga temperature povratka z reguliranim
tripotnim mešalnim ventilom (le kot alternativa reguliranju akumulacijsko ogrevalnega sistema z mešalno skupino)
■ Funkcije preko eksternih kontaktov:
– Eksterni preklop obratovalnega programa/eksterno mešalni ventil odp
– Eksterna zapora/eksterno mešalni ventil zap
– Eksterna zahteva z željeno minimalno temperaturo kotlovne
vode
– Eksterni preklop stopenjski/moduliran gorilnik
■ Dodatne funkcije preko razširitve EA1 (pribor):
– Eksterna zahteva z določitvijo željene vrednosti temperature kotlovne vode preko vhoda 0 do 10 V
– Krmiljenje dovodne črpalke na podpostajo
ali
Sporočanje znižanega obratovanja (znižanje št. vrtljajev črpalke
ogrevalnih krogotokov) preko brezpotencialnega izhoda
– 3 digitalni vhodi za naslednje funkcije:
Eksterni preklop obratovalnega programa ločeno za ogrevalne
krogotoke 1 do 3
Eksterna zapora z vhodom sporočila motnje
Vhod sporočila motnje
Kratkotrajno obratovanje cirkulacijske črpalke sanitarne vode
■ Dodatne funkcije preko razširitve AM1 (pribor):
– Krmiljenje do 2 obtočnih črpalk, če je izhod sÖ na regulaciji že
zaseden:
Obtočna črpalka za prenosnik toplote dimni plini/voda
Obtočna črpalka za nevtralizacijsko pripravo
Črpalka ogrevalnega krogotoka

5839 449 SI

Zahteve EN 12831 za izračun potrebne moči ogrevanja so izpolnjene. Za znižanje moči ogrevanja se pri nizkih zunanjih temperaturah reducirana prostorska temperatura zviša. Za skrajšanje časa
zagrevanja po fazi obratovanja z reducirano temperaturo prostorov
se temperatura vtoka za omejen čas poviša.
Po EnEV se mora regulacija temperature izvajati po prostorih, npr. s
termostatskimi ventili.
Regulacijska karakteristika
■ P odziv z dvotočkovnim izhodom pri obratovanju s stopenjskim
gorilnikom
PI odziv s tritočkovnim izhodom pri obratovanju z moduliranim
gorilnikom
■ Regulator temperature za omejitev temperature kotlovne vode:
95 °C, možnost prestavitve na 100, 110 °C
■ Nastavitev varnostnega omejevalnika temperature:
110 °C, možnost prestavitve na 100 °C
■ Nastavitveno območje ogrevalnih krivulj:
– Nagib: 0,2 do 3,5
– Nivo: −13 do 40 K
– Omejitev maksimalne temperature vtoka: 10 do 127 °C
– Omejitev minimalne temperature vtoka: 1 do 127 °C
■ Diferenčna temperatura za ogrevalne krogotoke z mešalnim ventilom: 0 do 40 K
■ Nastavitveno območje željene vrednosti temperature sanitarne
vode:
10 do 60 °C, možnost prestavitve na 10 do 95 °C

Plinski kondenzacijski kotel

Kotlovni kodirni vtič
Za uskladitev z ogrevalnim kotlom (priložen je v proizvodni dokumentaciji ogrevalnega kotla).
Stikalna ura
Digitalna stikalna ura (integrirana v upravljalno enoto)
■ Dnevni in tedenski program, letni koledar
■ Avtomatska prestavitev poletni/zimski čas
■ Avtomatska funkcija za ogrevanje sanitarne vode in cirkulacijsko
črpalko sanitarne vode
■ Tovarniško prednastavljeni urni čas, dan v tednu in standardni preklopni časi za ogrevanje prostorov, ogrevanje sanitarne vode in cirkulacijsko črpalko sanitarne vode
■ Preklopni časi so individualno nastavljivi, maks. 4 časovnih faz na
dan
Najkrajši preklopni interval: 10 min
Napajalna rezerva baterije: 14 dni
Nastavitev obratovalnih programov
V vseh obratovalnih programih je aktivna zaščita ogrevalne naprave
pred zamrznitvijo (glejte funkcijo zaščite pred zamrznitvijo).
Nastavijo se lahko naslednji obratovalni programi:
■ Ogrevanje prostorov in sanitarne vode
■ Samo sanitarna voda
■ Mirovanje
Možen je eksterni preklop obratovalnega programa za vse ogrevalne
krogotoke skupaj ali ločeno.
Funkcija zaščite pred zamrznitvijo
■ Funkcija zaščite pred zamrznitvijo se vklopi, ko zunanja temperatura pade pod pribl.+1 °C, tj. črpalka ogrevalnega krogotoka se
vklopi in kotlovna voda drži na spodnji temperaturi (glejte
poglavje “Obratovalni pogoji z regulacijami kotlovnega krogotoka
Vitotronic”).
■ “Mirovanje”:
Funkcija zaščite pred zamrznitvijo se izklopi, ko zunanja temperatura preseže pribl.+3 °C, tj. črpalka ogrevalnega krogotoka in gorilnik se izklopita.
■ “Ogrevanje prostorov in sanitarne vode”
Funkcija zaščite pred zamrznitvijo se izklopi, ko zunanja temperatura preseže pribl.+3 °C. To pomeni, da se črpalka ogrevalnega
krogotoka izklopi in drži potrebna spodnja temperatura kotlovne
vode za posamezen ogrevalni kotel (glejte poglavje “Obratovalni
pogoji z regulacijami kotlovnega krogotoka Vitotronic”).
Poletno obratovanje
(“Samo sanitarna voda”)
Gorilnik se vklopi le, če se mora ogreti ogrevalnik sanitarne vode
(preklop preko regulacije temperature ogrevalnika).
Drži se za posamezen ogrevalni kotel potrebna spodnja temperatura
kotlovne vode.
Nastavitev ogrevalne krivulje (nagib in nivo)
Regulacija Vitotronic vremensko vodeno regulira temperaturo kotlovne vode (= temperatura vtoka naprave) in temperaturo vtoka
ogrevalnih krogotokov z mešalnim ventilom. Pri tem se temperatura
kotlovne vode avtomatsko regulira za 0 do 40 K višje od najvišje trenutno potrebne željene vrednosti temperature vtoka (dobavno stanje
8 K).
Temperatura vtoka, ki je potrebna za doseganje določene prostorske
temperature, je odvisna od ogrevalne naprave in od toplotne izolacije ogrevane zgradbe.
Z nastavitvijo ogrevalne krivulje se temperatura kotlovne vode in
temperatura vtoka prilagodita tem pogojem.
Temperatura kotlovne vode se navzgor omejuje z regulatorjem temperature in elektronsko omejitvijo maksimalne temperature.
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Regulacije (nadaljevanje)
– sK

Temperatura kotlovne vode oz.
temperatura vtoka v °C
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Zunanja temperatura v °C
Tehnični podatki

Način delovanja
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje

230 V~
50 Hz
2 x 6 A~
10 W
I
IP 20 D po EN 60529 se
mora zagotoviti z montažo/vgradnjo
Tip 1B po EN 60 730-1

Skupno
– fA
– lÖ
– lÖ

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

0,2 (0,1) A, 230 V~
Maks. 6 A, 230 V~
Gorilnik
6(3) A, 230 V~
Gorilnik, dvostopenjski 1 (0,5) A, 230 V~
Gorilnik, moduliran
0,2 (0,1) A, 230 V~

Omrežni priključek cirkulacijske črpalke sanitarne vode
Cirkulacijske črpalke sanitarne vode z lastnimi internimi regulacijami
je treba priključiti preko ločenega omrežnega priključka. Omrežni priključek preko regulacije Vitotronic ali pribora Vitotronic ni dovoljen.

0 do +40 °C
uporaba v bivalnih prostorih in kotlovnicah (normalni pogoji okolice)
−20 do +65 °C

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

Dobavno stanje
■ Regulacija z vgrajeno upravljalno enoto
■ Senzor zunanje temperature
■ Senzor temperature kotla
■ Senzor temperature ogrevalnika
■ Vrečka s tehnično dokumentacijo
Ogrevalni sistem z ogrevalnikom sanitarne vode
Posebej morate naročiti:
■ Obtočno črpalko s protipovratno loputo za reguliranje temperature
ogrevalnika
ali
■ Akumulacijsko ogrevalni sistem Vitotrans 222 z mešalno skupino
62
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Ogrevalni sistem z ogrevalnim krogotokom z mešalnim ventilom
Za vsak ogrevalni krogotok z mešalnim ventilom je potreben razširitveni komplet mešalnega ventila (pribor).
Komunikacija
Za komunikacijo z drugimi regulacijami je potreben komunikacijski
LON modul (pribor).
5839 449 SI
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– skladiščenje in transport
Nazivna obremenljivost relejnih izhodov
– sÖ
Črpalka ogrevalnega
krogotoka
ali
Primarna črpalka,
akumulacijsko ogrevalni sistem
ali
Obtočna črpalka prenosnika toplote dimni
plini/voda
ali
Preklopni izhod
– sA
Obtočna črpalka za
ogrevanje ogrevalnika

– gS

1,4

80

Nazivna napetost
Nazivna frekvenca
Nazivni tok
Odvzem moči
Razred zaščite
Vrsta zaščite

– gÖ

Cirkulacijska črpalka
sanitarne vode
Črpalka za primešavanje/kotlovska črpalka
Zbirno sporočilo motnje
Motor mešalnega ventila, razširitveni komplet mešalnega ventila
Motor tripotnega mešalnega ventila, stalni
dvig temperature povratka
ali
Motor tripotnega mešalnega ventila, akumulacijsko ogrevalni
sistem

Plinski kondenzacijski kotel

Regulacije (nadaljevanje)
7.7 Vitotronic 300, tip GW4B, naroč. št. 7441 813
Tehnični podatki
Zgradba tal
Regulacija je sestavljena iz osnovne priprave, elektronskih modulov
in upravljalne enote.
Osnovna priprava:
■ Omrežno stikalo
■ Dimnikarsko kontrolno stikalo
■ Optolink, vmesnik za prenosni računalnik
■ Varovalke
■ Prikaz obratovanja in motenj
■ Priključni prostor za vtiče:
– priključitev eksternih priprav preko sistemskih vtičev
– priključitev porabnikov trifaznega toka preko dodatnih močnostnih kontaktorjev
■ Regulator temperature/varnostni omejevalnik temperature, integriran v vžigalni avtomat:
EN 14597 in EN 60730-2-5

Funkcije
■ Vremensko vodeno reguliranje temperature kotlovne vode (= temperature vtoka naprave) in temperature vtoka
■ Elektronska omejitev maksimalne in minimalne temperature vtoka
ogrevalnih krogotokov z mešalnim ventilom
■ Izklop črpalk ogrevalnega krogotoka in gorilnika odvisno od
potrebe
■ Nastavitev variabilne kurilne meje
■ Zaščita proti blokiranju črpalk
■ Integriran sistem diagnoze
■ Nadzor temperature dimnih plinov s senzorjem temperature dimnih
plinov, integriran v plinski vžigalni avtomat
■ Prikaz za vzdrževanje
■ Adaptivno reguliranje temperature ogrevalnika s prednostnim
ogrevanjem (črpalka ogrevalnega krogotoka izklopljena, mešalni
ventil zaprt)
■ Dodatna funkcija za ogrevanje sanitarne vode (kratkotrajno ogrevanje na višjo temperaturo)
■ Reguliranje solarnega ogrevanja sanitarne vode in podpora ogrevanja ter grafični prikaz solarnega energijskega donosa v povezavi
s solarnim regulacijskim modulom SM1
■ Reguliranje akumulacijsko ogrevalnega sistema z mešalno skupino
■ Možna priključitev eksterne priprave za sporočanje motenj
■ Program sušenja estriha za ogrevalne krogotoke z mešalnim ventilom
■ Funkcije preko eksternih kontaktov:
– Eksterni preklop obratovalnega programa/eksterno mešalni ventil odp
– Eksterna zapora/eksterno mešalni ventil zap
– Eksterna zahteva z željeno minimalno temperaturo kotlovne
vode
– Eksterna zapora gorilnika

5839 449 SI

Upravljalna enota
■ Preprosto upravljanje:
– Grafični zaslon z besedilnim prikazom
– Velika pisava in kontrasten črno-bel prikaz
– Z vsebino povezana besedila za pomoč
■ Upravljalne tipke:
– Navigacija
– Potrditev
– Pomoč in dodatne informacije
– Meni
■ Nastavitve:
– Željene vrednosti prostorske temperature
– Temperatura sanitarne vode
– Obratovalni program
– Časovni programi za ogrevanje prostorov, ogrevanje sanitarne
vode in cirkulacijsko črpalko
– Varčno obratovanje
– Party obratovanje
– Počitniški program
– Ogrevalna krivulja
– Kodiranja
– Test izvajalcev

■ Prikazi:
– Temperatura kotlovne vode
– Temperatura sanitarne vode
– Obratovalni podatki
– Diagnostični podatki
– Sporočila vzdrževanja in motenj
■ Razpoložljivi jeziki:
– nemški
– bolgarski
– češki
– danski
– angleški
– španski
– estonski
– francoski
– hrvaški
– italijanski
– letonski
– litovski
– madžarski
– nizozemski
– poljski
– ruski
– romunski
– slovenski
– finski
– švedski
– turški

Plinski kondenzacijski kotel

VIESMANN
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Regulacije (nadaljevanje)

Nastavitev obratovalnih programov
V vseh obratovalnih programih je aktivna zaščita ogrevalne naprave
pred zamrznitvijo (glejte funkcijo zaščite pred zamrznitvijo).
Nastavijo se lahko naslednji obratovalni programi:
■ Ogrevanje prostorov in sanitarne vode
■ Samo sanitarna voda
■ Mirovanje
Možen je eksterni preklop obratovalnega programa za vse ogrevalne
krogotoke skupaj ali ločeno.
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2 x 6 A~
10 W

Plinski kondenzacijski kotel
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Stikalna ura
Digitalna stikalna ura (integrirana v upravljalno enoto)
■ Dnevni in tedenski program, letni koledar
■ Avtomatska prestavitev poletni/zimski čas
■ Avtomatska funkcija za ogrevanje sanitarne vode in cirkulacijsko
črpalko sanitarne vode
■ Tovarniško prednastavljeni urni čas, dan v tednu in standardne
vklopne periode za ogrevanje prostorov, ogrevanje sanitarne vode
in cirkulacijsko črpalko sanitarne vode
■ Vklopne periode so individualno nastavljive, maks. 4 ogrevalnih
časov na dan
Najkrajši preklopni interval: 10 min
Napajalna rezerva baterije: 14 dni

Nagib
2,0

Kotlovni kodirni vtič
Za uskladitev z ogrevalnim kotlom (priložen je v proizvodni dokumentaciji ogrevalnega kotla).

Nastavitev ogrevalne krivulje (nagib in nivo)
Regulacija Vitotronic vremensko vodeno regulira temperaturo kotlovne vode (= temperatura vtoka naprave) in temperaturo vtoka
ogrevalnih krogotokov z mešalnim ventilom. Pri tem se temperatura
kotlovne vode avtomatsko regulira za 0 do 40 K višje od najvišje trenutno potrebne željene vrednosti temperature vtoka (dobavno stanje
8 K).
Temperatura vtoka, ki je potrebna za doseganje določene prostorske
temperature, je odvisna od ogrevalne naprave in od toplotne izolacije ogrevane zgradbe.
Z nastavitvijo ogrevalne krivulje se temperatura kotlovne vode in
temperatura vtoka prilagodita tem pogojem.
Temperatura kotlovne vode se navzgor omejuje z regulatorjem temperature in elektronsko omejitvijo maksimalne temperature.

2,2

Regulacijska karakteristika
■ PI odziv s tritočkovnim izhodom pri obratovanju z moduliranim
gorilnikom
■ Nastavitveno območje ogrevalnih krivulj:
– Nagib: 0,2 do 3,5
– Nivo: −13 do 40 K
– Omejitev maksimalne temperature vtoka: 10 do 127 °C
– Omejitev minimalne temperature vtoka: 1 do 127 °C
■ Diferenčna temperatura za ogrevalne krogotoke z mešalnim ventilom: 0 do 40 K
■ Nastavitveno območje željene vrednosti temperature sanitarne
vode:
10 do 60 °C, možnost prestavitve na 10 do 95 °C

Poletno obratovanje
(“Samo sanitarna voda”)
Gorilnik se vklopi le, če se mora ogreti ogrevalnik sanitarne vode
(preklop preko regulacije temperature ogrevalnika).
Drži se za posamezen ogrevalni kotel potrebna spodnja temperatura
kotlovne vode.

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

Zahteve EN 12831 za izračun potrebne moči ogrevanja so izpolnjene. Za znižanje moči ogrevanja se pri nizkih zunanjih temperaturah reducirana prostorska temperatura zviša. Za skrajšanje časa
zagrevanja po fazi obratovanja z reducirano temperaturo prostorov
se temperatura vtoka za omejen čas poviša.
Po EnEV se mora regulacija temperature izvajati po prostorih, npr. s
termostatskimi ventili.

Funkcija zaščite pred zamrznitvijo
■ Funkcija zaščite pred zamrznitvijo se vklopi, ko zunanja temperatura pade pod pribl.+1 °C, tj. črpalka ogrevalnega krogotoka se
vklopi in kotlovna voda drži na spodnji temperaturi (glejte
poglavje “Obratovalni pogoji z regulacijami kotlovnega krogotoka
Vitotronic”).
■ “Mirovanje”:
Funkcija zaščite pred zamrznitvijo se izklopi, ko zunanja temperatura preseže pribl.+3 °C, tj. črpalka ogrevalnega krogotoka in gorilnik se izklopita.
■ “Ogrevanje prostorov in sanitarne vode”
Funkcija zaščite pred zamrznitvijo se izklopi, ko zunanja temperatura preseže pribl.+3 °C. To pomeni, da se črpalka ogrevalnega
krogotoka izklopi in drži potrebna spodnja temperatura kotlovne
vode za posamezen ogrevalni kotel (glejte poglavje “Obratovalni
pogoji z regulacijami kotlovnega krogotoka Vitotronic”).

Temperatura kotlovne vode oz.
temperatura vtoka v °C

■ Dodatne funkcije preko razširitve EA1 (pribor):
– Eksterna zahteva z določitvijo željene vrednosti temperature kotlovne vode preko vhoda 0 do 10 V
– Krmiljenje dovodne črpalke na podpostajo
ali
Signaliziranje reduciranega obratovanja (znižanje štev. vrtljajev
črpalke ogrevalnih krogotokov) preko brezpotencialnega izhoda
– 3 digitalni vhodi za naslednje funkcije:
Eksterni preklop obratovalnega programa ločeno za ogrevalne
krogotoke 1 do 3
Eksterna zapora z vhodom sporočila motnje
Vhod sporočila motnje
Kratkotrajno obratovanje cirkulacijske črpalke sanitarne vode
■ Dodatne funkcije preko razširitve AM1 (pribor, naroč.št. 7452 092):
– Krmiljenje do 2 obtočnih črpalk, če je izhod sÖ na regulaciji že
zaseden:
Obtočna črpalka za nevtralizacijsko pripravo
Črpalka ogrevalnega krogotoka

Regulacije (nadaljevanje)
Razred zaščite
Vrsta zaščite

Način delovanja
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje

– skladiščenje in transport
Nazivna obremenljivost relejnih izhodov
– sÖ
Črpalka ogrevalnega
krogotoka
ali
Primarna črpalka,
akumulacijsko ogrevalni sistem
ali
Obtočna črpalka prenosnika toplote dimni
plini/voda
ali
Preklopni izhod
– sA
Obtočna črpalka za
ogrevanje ogrevalnika

I
IP 20 D po EN 60529 se
mora zagotoviti z montažo/vgradnjo
tip 1B po EN 60730-1

– sK

0 do +40 °C
uporaba v bivalnih prostorih in kotlovnicah (normalni pogoji okolice)
−20 do +65 °C

– gS

– sL
– gÖ

Skupno
– fA

Cirkulacijska črpalka
sanitarne vode
Črpalka za primešavanje/kotlovska črpalka
Zbirno sporočilo motnje
Motor mešalnega ventila, razširitveni komplet mešalnega ventila
Motor tripotnega mešalnega ventila, akumulacijsko ogrevalni
sistem
Gorilnik

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

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

Omrežni priključek cirkulacijske črpalke sanitarne vode
Cirkulacijske črpalke sanitarne vode z lastnimi internimi regulacijami
je treba priključiti preko ločenega omrežnega priključka. Omrežni priključek preko regulacije Vitotronic ali pribora Vitotronic ni dovoljen.

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

Dobavno stanje
■ Regulacija z vgrajeno upravljalno enoto
■ Senzor zunanje temperature
■ Senzor temperature ogrevalnika
■ Vrečka s tehnično dokumentacijo

Ogrevalni sistem z ogrevalnim krogotokom z mešalnim ventilom
Za vsak ogrevalni krogotok z mešalnim ventilom je potreben razširitveni komplet mešalnega ventila (pribor).

Ogrevalna naprava z ogrevalnikom sanitarne vode
Posebej morate naročiti:
■ za reguliranje temperature ogrevalnika obtočno črpalko s protipovratno loputo
ali
■ akumulacijsko ogrevalni sistem Vitotrans 222 z mešalno skupino

Komunikacija
Za komunikacijo z drugimi regulacijami je potreben komunikacijski
LON modul (pribor).

7.8 Vitotronic 300-K, tip MW1B, naroč.št. 7498 906
Tehnični podatki
Sestava
Regulacija je sestavljena iz osnovne priprave, elektronskih modulov
in upravljalne enote.

5839 449 SI

Osnovna priprava:
■ Omrežno stikalo
■ Dimnikarsko kontrolno stikalo
■ Optolink, vmesnik za prenosni računalnik
■ Varovalka
■ Prikaz obratovanja in motenj
■ Priključni prostor za vtiče:
– priključitev eksternih priprav preko sistemskih vtičev
– priključitev porabnikov trifaznega toka preko dodatnih močnostnih kontaktorjev

Plinski kondenzacijski kotel

Upravljalna enota
■ Preprosto upravljanje:
– grafični zaslon z besedilnim prikazom
– velika pisava in kontrasten črno-bel prikaz
– z vsebino povezana besedila za pomoč
■ Upravljalne tipke:
– navigacija
– potrditev
– pomoč in dodatne informacije
– Razširjen meni
■ Nastavitve:
– Zaporedje vklopa kotlov
– Željene vrednosti prostorske temperature
– Temperatura sanitarne vode
– Obratovalni program
– Časovni programi za ogrevanje prostorov, ogrevanje sanitarne
vode in cirkulacijsko črpalko
– Varčno obratovanje
– Party obratovanje
– Počitniški program
– Ogrevalna krivulja
– Kodiranja
– Test izvajalcev

VIESMANN
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Regulacije (nadaljevanje)
■ Prikazi:
– skupna temperatura vtoka
– temperatura sanitarne vode
– obratovalni podatki
– diagnostični podatki
– sporočila motenj
■ Razpoložljivi jeziki:
– nemški
– bolgarski
– češki
– danski
– angleški
– španski
– estonski
– francoski
– hrvaški
– italijanski
– letonski
– litovski
– madžarski
– nizozemski
– poljski
– ruski
– romunski
– slovenski
– finski
– švedski
– turški

Zahteve EN 12831 za izračun potrebne moči ogrevanja so izpolnjene. Za znižanje moči ogrevanja se pri nizkih zunanjih temperaturah reducirana prostorska temperatura zviša. Za skrajšanje časa
zagrevanja po fazi obratovanja z reducirano temperaturo prostorov
se temperatura vtoka za omejen čas poviša.
Po EnEV se mora regulacija temperature izvajati po prostorih, npr. s
termostatskimi ventili.
Regulacijska karakteristika
■ P odziv s tritočkovnim izhodom
■ Nastavitveno območje ogrevalnih krivulj:
– Nagib: 0,2 do 3,5
– Nivo: −13 do 40 K
– Omejitev maksimalne temperature vtoka: 10 do 127 °C
– Omejitev minimalne temperature vtoka: 1 do 127 °C
■ Diferenčna temperatura za ogrevalne krogotoke z mešalnim ventilom: 0 do 40 K
■ Nastavitveno območje željene vrednosti temperature sanitarne
vode:
10 do 60 °C, možnost prestavitve na 10 do 95 °C
Stikalna ura
Digitalna stikalna ura (integrirana v upravljalno enoto)
■ Dnevni in tedenski program, letni koledar
■ Avtomatska prestavitev poletni/zimski čas
■ Avtomatska funkcija za ogrevanje sanitarne vode in cirkulacijsko
črpalko sanitarne vode
■ Tovarniško prednastavljeni urni čas, dan v tednu in standardni preklopni časi za ogrevanje prostorov, ogrevanje sanitarne vode in cirkulacijsko črpalko sanitarne vode
■ Preklopni časi so individualno nastavljivi, maks. 4 časovnih faz na
dan
Najkrajši preklopni interval: 10 min
Napajalna rezerva baterije: 14 dni
Nastavitev obratovalnih programov
V vseh obratovalnih programih je aktivna zaščita ogrevalne naprave
pred zamrznitvijo (glejte funkcijo zaščite pred zamrznitvijo).
Nastavijo se lahko naslednji obratovalni programi:
■ Ogrevanje prostorov in sanitarne vode
■ Samo sanitarna voda
■ Mirovanje
Možen je eksterni preklop obratovalnega programa za vse ogrevalne
krogotoke skupaj ali ločeno.

5839 449 SI
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Funkcije
■ Vremensko vodeno kaskadno reguliranje temperature vtoka večkotlovne naprave z največ štirimi ogrevalnimi kotli z regulacijo
Vitotronic 100, tip GC1B ali GC4B, (postopoma znižano) in temperature vtoka dveh ogrevalnih krogotokov z mešalnim ventilom
■ Kmiljenje ogrevalnih kotlov po poljubno izbrani strategiji zaporedja
vklopa kotlov s krmiljenjem regulacije Vitotronic 100, tip GC1B ali
GC4B
■ Elektronska omejitev maksimalne in minimalne temperature vtoka
ogrevalnih krogotokov z mešalnim ventilom
■ Izklop črpalk ogrevalnih krogotokov v odvisnosti od potrebe
■ Nastavitev variabilne kurilne meje
■ Zaščita proti blokiranju črpalk
■ Integriran sistem diagnoze
■ Adaptivno reguliranje temperature ogrevalnika s prednostnim
ogrevanjem (črpalka ogrevalnega krogotoka izklop, mešalni ventil
zapiranje)
■ Dodatna funkcija za ogrevanje sanitarne vode (kratkotrajno ogrevanje na višjo temperaturo)
■ Reguliranje solarnega ogrevanja sanitarne vode in podpora ogrevanja ter grafični prikaz solarnega energijskega donosa v povezavi
s solarnim regulacijskim modulom SM1
■ Reguliranje akumulacijsko ogrevalnega sistema z mešalno skupino (le kot alternativa reguliranju stalnega dviga temperature
povratka z reguliranim tripotnim mešalnim ventilom)
■ Možna priključitev eksterne priprave za sporočanje motenj
■ Program sušenja estriha za ogrevalne krogotoke z mešalnim ventilom
■ S funkcijami zaščite kotla odvisno od izvedbe naprave:
– Reguliranje razdelilne črpalke
ali
– Reguliranje črpalke za primešavanje
ali
– Reguliranje stalnega dviga temperature povratka z reguliranim
tripotnim mešalnim ventilom (le kot alternativa reguliranju akumulacijsko ogrevalnega sistema z mešalno skupino)

■ Funkcije preko eksternih kontaktov:
– Eksterni preklop obratovalnega programa/eksterno mešalni ventil odp
– Eksterna zapora/eksterno mešalni ventil zap
– Eksterna zahteva z željeno vrednostjo minimalne temperature
vtoka
■ Dodatne funkcije preko razširitve EA1 (pribor):
– Eksterna zahteva s podajanjem željene vrednosti temperature
vtoka preko 0 do 10 V vhoda
– Krmiljenje dovodne črpalke na podpostajo
ali
Sporočanje znižanega obratovanja (znižanje št. vrtljajev črpalk
ogrevalnih krogotokov) preko brezpotencialnega izhoda
– 3 digitalni vhodi za naslednje funkcije:
Eksterni preklop obratovalnega programa, ločeno za ogrevalne
krogotoke 1 do 3
Eksterna zapora z vhodom sporočila motnje
Vhod sporočila motnje
Kratkotrajno obratovanje cirkulacijske črpalke sanitarne vode
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Regulacije (nadaljevanje)
Funkcija zaščite pred zamrznitvijo
■ Funkcija zaščite pred zamrznitvijo se vklopi, ko zunanja temperatura pade pod pribl. +1 °C, tj. črpalke ogrevalnih krogotokov se
vklopijo in temperatura vtoka se ohranja na min. 10 °C.
■ Funkcija zaščite pred zamrznitvijo se izklopi, ko je zunanja temperatura višja od pribl. +3 °C tj. črpalke ogrevalnih krogotokov se
izklopijo.
Poletno obratovanje
(“Samo sanitarna voda”)
Gorilniki se vklopijo le, če se mora ogreti ogrevalnik sanitarne vode
(preklop z reguliranjem temperature ogrevalnika).
Drži se za posamezen ogrevalni kotel potrebna spodnja temperatura
kotlovne vode.
Nastavitev ogrevalne krivulje (nagib in nivo)
Regulacija Vitotronic vremensko vodeno regulira temperaturo vtoka
naprave in temperaturo vtoka ogrevalnih krogotokov z mešalnim
ventilom. Pri tem se temperatura vtoka naprave avtomatsko regulira
za 0 do 40 K (dobavno stanje 8 K) višje od najvišje trenutno
potrebne željene vrednosti temperature vtoka ogrevalnih krogotokov
z mešalnim ventilom.
Temperatura vtoka, ki je potrebna za doseganje določene prostorske
temperature, je odvisna od ogrevalne naprave in od toplotne izolacije ogrevane zgradbe.
Z nastavitvijo ogrevalnih krivulj se temperatura vtoka naprave in temperatura vtoka ogrevalnih krogotokov z mešalnim ventilom prilagodita tem pogojem.
Temperatura vtoka ogrevalnih krogotokov je navzgor omejena z
regulatorjem temperature in z elektronsko omejitvijo maksimalne
temperature kotlovne vode regulacije Vitotronic 100, tip GC1B.

100
90
80
70
60
50

2,0

2,2

1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8

– Skladiščenje in transport
Nazivna obremenljivost relejnih izhodov
– sÖ
Črpalka ogrevalnega
krogotoka
ali
Primarna črpalka,
akumulacijsko ogrevalni sistem
– sA
Obtočna črpalka za
ogrevanje ogrevalnika
– sK
Cirkulacijska črpalka
sanitarne vode
– sL
Črpalka za primešavanje/razdelilna črpalka
– gÖ
Zbirno sporočilo motnje
– gS
Motor mešalnega ventila, razširitveni komplet mešalnega ventila
ali
Motor tripotnega mešalnega ventila, stalni
dvig temperature povratka
ali
Motor tripotnega mešalnega ventila, akumulacijsko ogrevalni
sistem
Skupno

0 do +40 °C
uporaba v bivalnih prostorih in kotlovnicah (normalni pogoji okolice)
−20 do +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~
Maks. 6 A, 230 V~

Omrežni priključek cirkulacijske črpalke sanitarne vode
Cirkulacijske črpalke sanitarne vode z lastnimi internimi regulacijami
je treba priključiti preko ločenega omrežnega priključka. Omrežni priključek preko regulacije Vitotronic ali pribora Vitotronic ni dovoljen.
Dimenzije

584

172

0,6

40

0,4

30

0,2

A
297

Temperatura kotlovne vode oz.
temperatura vtoka v °C

110

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

Nagib

Dopustna temperatura okolice
– Obratovanje

20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30
Zunanja temperatura v °C

A

B

B
108

7

Tehnični podatki
Nazivna napetost
Nazivna frekvenca
Nazivni tok
Odvzem moči
Razred zaščite
Vrsta zaščite

A Vitotronic 300-K
B Konzola

5839 449 SI

Način delovanja

230 V~
50 Hz
6 A~
10 W
I
IP 20 D po EN 60529 se
mora zagotoviti z montažo/vgradnjo
Tip 1B po EN 60 730-1

Plinski kondenzacijski kotel
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Regulacije (nadaljevanje)
Dobavno stanje
■ Regulacija z vgrajeno upravljalno enoto
■ Komunikacijski LON modul z 2 zaključnima uporoma
■ Senzor zunanje temperature
■ Senzor temperature vtoka
■ Senzor temperature ogrevalnika
■ Konzola
■ Vrečka s tehnično dokumentacijo
Regulacija se dobavi skupaj z enim ogrevalnim kotlom večkotlovne
naprave (glejte cenik) in se s konzolo montira na steno ali ob strani
na ogrevalni kotel.

Ogrevalna naprava z ogrevalnikom sanitarne vode
Posebej morate naročiti:
■ Obtočno črpalko s protipovratno loputo za reguliranje temperature
ogrevalnika
ali
■ Akumulacijsko ogrevalni sistem Vitotrans 222 z mešalno skupino
Ogrevalni sistem z ogrevalnim krogotokom z mešalnim ventilom
Za vsak ogrevalni krogotok z mešalnim ventilom je potreben razširitveni komplet mešalnega ventila (pribor).

7.9 Pribor za regulacije
Dodelitev pribora tipu regulacije
Enokotlovna naprava
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GC1B
GC4B
GW1B
x
x
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GW4B

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Večkotlovna naprava
100
300-K
GC1B
GC4B
MW1B
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Opozorilo za Vitotrol 200-A in 300-A
Za vsak ogrevalni krogotok ogrevalnega sistema se lahko uporabi po
eno daljinsko upravljanje Vitotrol 200-A ali Vitotrol 300-A.
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Vitotrol 200-A lahko upravlja en ogrevalni krogotok, Vitotrol 300-A pa
do tri ogrevalne krogotoke.
Plinski kondenzacijski kotel
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Vitotronic
Tip
Pribor
Vitotrol 200-A
Vitotrol 300-A
Vitotrol 200-RF
Vitotrol 300-RF
Komunikacijska baza
Brezžični senzor zunanje temperature
Ojačevalnik signala
Senzor prostorske temperature
Naležni senzor temperature
Potopni senzor temperature
Potopni tulec
Senzor temperature ogrevalnika (potopni
senzor temperature)
Senzor temperature dimnih plinov
Razširitveni komplet mešalnega ventila
Motor mešalnega ventila
Potopni regulator temperature
Naležni regulator temperature
Sprejemnik časovnega signala
Vtični adapter za eksterne varnostne priprave
Pomožni kontaktor
Protivtiča fA in lÖ
Montažni komplet za vgradnjo v stikalno
omaro
Solarni regulacijski modul SM1
Razširitev EA1
Vitocom 100, tip LAN1, v povezavi z
Vitodata 100 in Vitotrol App
Vitocom 100, tip LAN1, v povezavi z
Vitodata 100
Vitocom 100, tip GSM2
Vitocom 200, tip LAN2
LON povezovalni vodnik
LON vtič
LON povezovalni vtič
LON priključnica
Zaključni upor
Komunikacijski LON modul
Vitogate 300, tip BN/MB

Regulacije (nadaljevanje)
Na regulacijo se lahko priključijo maks. 3 daljinska upravljanja.

Opozorilo
Vodniško povezana daljinska upravljanja se ne morejo kombinirati s
komunikacijsko bazo.

– obratovalni program
■ Party in varčno obratovanje se lahko aktivira s tipkami
■ Integriran senzor prostorske temperature za dodatno krmiljenje po
prostorski temperaturi (le za ogrevalni krogotok z mešalnim ventilom)
Montažno mesto:
■ Vremensko vodeno obratovanje:
montaža na poljubnem mestu v zgradbi
■ Z dodatnim krmiljenjem po prostorski temperaturi:
integriran senzor prostorske temperature zajema prostorsko temperaturo in povzroči morda potrebno korekturo temperature vtoka.
Zajeta prostorska temperatura je odvisna od montažnega mesta:
– glavni bivalni prostor na notranji steni nasproti radiatorjev
– ne v regalih in nišah
– ne v neposredni bližini vrat ali v bližini virov toplote (npr.direktni
sončni žarki, kamin, televizijski sprejemnik itd.)
Priključitev:
■ Dvožilni vodnik, maksimalna dolžina 50 m (tudi pri priključitvi več
daljinskih upravljanj)
■ Vodnika se ne sme položiti skupaj z 230/400 V vodniki
■ Nizkonapetostni vtič je del dobavnega obsega

14

8

97

Opozorilo
Nastavitev željene vrednosti prostorske temperature za znižano
obratovanje (znižana temperatura) se izvede na regulaciji.

20

Naroč. št. Z008 341
KM BUS udeleženec
■ Prikazi:
– prostorska temperatura
– zunanja temperatura
– obratovalno stanje
■ Nastavitve:
– željena vrednost prostorske temperature za normalno obratovanje (normalna prostorska temperatura)

,5

Vitotrol 200-A

Tehnični podatki
Napajanje
Odvzem moči
Razred zaščite
Vrsta zaščite

Preko KM-BUS
0,2 W
III
IP 30 po EN 60529 se mora zagotoviti z
montažo/vgradnjo
Dopustna temperatura okolice
– Obratovanje
0 do +40 °C
– skladiščenje in transport −20 do +65 °C
Nastavitveno območje željene vrednosti prostorske
temperature za normalno
obratovanje
3 do 37 °C
Opozorila
■ Če se za dodatno krmiljenje po prostorski temperaturi uporablja
Vitotrol 200-A, se mora ta namestiti v glavnem bivalnem
prostoru (vodilni prostor).
■ Na regulacijo priključite maks. 2 Vitotrol 200-A.

5839 449 SI

Vitotrol 300-A
Naroč. št. Z008 342
KM BUS udeleženec
■ Prikazi:
– Prostorska temperatura
– Zunanja temperatura
– Obratovalni program
– Obratovalno stanje
– Grafični prikaz solarnega energijskega donosa v povezavi s
solarnim regulacijskim modulom SM1
■ Nastavitve:
– Željena vrednost prostorske temperature za normalno obratovanje (normalna prostorska temperatura) in znižano obratovanje
(znižana prostorska temperatura)
– Željena vrednost temperature sanitarne vode
– Obratovalni program, preklopni časi za ogrevalne krogotoke,
ogrevanje sanitarne vode in obratovanje cirkulacijske črpalke ter
druge nastavitve preko menija z besedilnim prikazom na zaslonu
■ Party in varčno obratovanje se lahko aktivira preko menija
■ Integriran senzor prostorske temperature za dodatno krmiljenje po
prostorski temperaturi (le za ogrevalni krogotok z mešalnim ventilom)

Plinski kondenzacijski kotel

Montažno mesto:
■ Vremensko vodeno obratovanje:
montaža na poljubnem mestu v zgradbi
■ Z dodatnim krmiljenjem po prostorski temperaturi:
integriran senzor prostorske temperature zajema prostorsko temperaturo in povzroči morda potrebno korekcijo temperature vtoka.
Zajeta prostorska temperatura je odvisna od montažnega mesta:
– glavni bivalni prostor na notranji steni nasproti radiatorjev
– ne v regalih in nišah
– ne v neposredni bližini vrat ali v bližini virov toplote (npr.direktni
sončni žarki, kamin, televizijski sprejemnik itd.)
Priključitev:
■ Dvožilni vodnik, maksimalna dolžina 50 m (tudi pri priključitvi več
daljinskih upravljanj)
■ Vodnika se ne sme položiti skupaj z 230/400 V vodniki
■ Nizkonapetostni vtič je del dobavnega obsega
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Regulacije (nadaljevanje)
Tehnični podatki
Napajanje preko KM BUS povezave
Odvzem moči
0,5 W
Razred zaščite
III
Vrsta zaščite
IP 30 po EN 60529 se mora zagotoviti z
montažo/vgradnjo
Dopustna temperatura okolice
– Obratovanje
0 do +40 °C
– skladiščenje in transport −20 do +65 °C
Nastavitveno območje željene vrednosti prostorske
temperature
3 do 37 °C

Opozorilo za Vitotrol 200-RF in Vitotrol 300-RF
Brezžično daljinsko upravljanje z integriranim oddajnikom signala za
obratovanje s komunikacijsko bazo.
Za vsak ogrevalni krogotok ogrevalnega sistema se lahko uporabi po
eno daljinsko upravljanje Vitotrol 200-RF ali Vitotrol 300-RF.
Vitotrol 200-RF lahko upravlja en ogrevalni krogotok, Vitotrol 300-RF
do 3 ogrevalne krogotoke.

Na regulacijo se lahko priključijo maks. 3 brezžična daljinska upravljanja.
Opozorilo
Brezžična daljinska upravljanja se ne morejo kombinirati z vodniško
povezanimi daljinskimi upravljanji.

– Obratovalni program
■ Party in varčno obratovanje se lahko aktivira s tipkami
■ Integriran senzor prostorske temperature za dodatno krmiljenje po
prostorski temperaturi (le za ogrevalni krogotok z mešalnim ventilom)

Zajeta prostorska temperatura je odvisna od montažnega mesta:
– glavni bivalni prostor na notranji steni nasproti radiatorjev
– ne v regalih in nišah
– ne v neposredni bližini vrat ali v bližini virov toplote (npr.direktni
sončni žarki, kamin, televizijski sprejemnik itd.)

8

Tehnični podatki
Napajanje
Frekvenca signala
Doseg signala

2 AA bateriji 3 V
868 MHz
Glejte navodilo za projektiranje “Pribor
za brezžični prenos”
Razred zaščite
III
Vrsta zaščite
IP 30 po EN 60529 se mora zagotoviti z
montažo/vgradnjo
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje
0 do +40 °C
– skladiščenje in transport −20 do +65°C
Nastavitveno območje željene vrednosti prostorske
temperature za normalno
obratovanje
3 do 37 °C

Opozorilo
Upoštevajte navodilo za projektiranje “Pribor za brezžični prenos”.
5839 449 SI
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Montažno mesto:
■ Vremensko vodeno obratovanje:
montaža na poljubnem mestu v zgradbi
■ Z dodatnim krmiljenjem po prostorski temperaturi:
integriran senzor prostorske temperature zajema prostorsko temperaturo in v danem primeru povzroči potrebno korekturo temperature vtoka.

14

97

Opozorilo
Nastavitev željene vrednosti prostorske temperature za znižano
obratovanje (znižana temperatura) se izvede na regulaciji.

20

Naroč. št. Z011 219
Udeleženec brezžičnega prenosa
■ Prikazi:
– Temperatura prostora
– Zunanja temperatura
– Obratovalno stanje
– Kakovost sprejema signala
■ Nastavitve:
– željena vrednost prostorske temperature za normalno obratovanje (normalna prostorska temperatura)

,5

Vitotrol 200-RF
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Regulacije (nadaljevanje)

Naroč. št. Z011 410
Udeleženec brezžičnega prenosa
■ Prikazi:
– prostorska temperatura
– zunanja temperatura
– obratovalno stanje
– grafični prikaz solarnega energijskega donosa v povezavi s
solarnim regulacijskim modulom SM1
– kakovost sprejema signala
■ Nastavitve:
– Željena vrednost prostorske temperature za normalno obratovanje (normalna prostorska temperatura) in znižano obratovanje
(znižana prostorska temperatura)
– Željena vrednost temperature sanitarne vode
– Obratovalni program, preklopni časi za ogrevalne krogotoke,
ogrevanje sanitarne vode in obratovanje cirkulacijske črpalke ter
druge nastavitve preko menija z besedilnim prikazom na zaslonu
– Party in varčno obratovanje se lahko aktivira s tipkami
■ Integriran senzor prostorske temperature
Opozorilo
Upoštevajte navodilo za projektiranje “Pribor za brezžični prenos”.

105

Dobavni obseg:
■ Vitotrol 300-RF
■ Namizno stojalo
■ Omrežni napajalnik
■ 2 NiMH bateriji za upravljanje izven namiznega stojala

90

Vitotrol 300-RF z namiznim stojalom

14
0
50

Namizno stojalo
Tehnični podatki
Napajanje preko omrežnega napajalnika z vtičem
Odvzem moči
Frekvenca signala
Doseg signala

230 V~/5 V−

2,4 W
868 MHz
Glejte navodilo za projektiranje “Pribor
za brezžični prenos”
Razred zaščite
II
Vrsta zaščite
IP 30 po EN 60529 se mora zagotoviti z
montažo/vgradnjo
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje
0 do +40 °C
– skladiščenje in transport −25 do +60°C
Nastavitveno območje željene vrednosti prostorske
temperature
3 do 37 °C

14

3
22

Vitotrol 300-RF

5839 449 SI
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Regulacije (nadaljevanje)

Naroč. št. Z011 412
Udeleženec brezžičnega prenosa
■ Prikazi:
– prostorska temperatura
– zunanja temperatura
– obratovalno stanje
– grafični prikaz solarnega energijskega donosa v povezavi s
solarnim regulacijskim modulom SM1
– kakovost sprejema signala
■ Nastavitve:
– Željena vrednost prostorske temperature za normalno obratovanje (normalna prostorska temperatura) in znižano obratovanje
(znižana prostorska temperatura)
– Željena vrednost temperature sanitarne vode
– Obratovalni program, preklopni časi za ogrevalne krogotoke,
ogrevanje sanitarne vode in obratovanje cirkulacijske črpalke ter
druge nastavitve preko menija z besedilnim prikazom na zaslonu
– Party in varčno obratovanje se lahko aktivira preko menija
■ Integriran senzor prostorske temperature za dodatno krmiljenje po
prostorski temperaturi (le za ogrevalni krogotok z mešalnim ventilom)
Montažno mesto:
■ Vremensko vodeno obratovanje:
montaža na poljubnem mestu v zgradbi
■ Z dodatnim krmiljenjem po prostorski temperaturi:
integriran senzor prostorske temperature zajema prostorsko temperaturo in povzroči morda potrebno korekturo temperature vtoka.
Zajeta prostorska temperatura je odvisna od montažnega mesta:
– glavni bivalni prostor na notranji steni nasproti radiatorjev
– ne v regalih in nišah
– ne v neposredni bližini vrat ali v bližini virov toplote (npr.direktni
sončni žarki, kamin, televizijski sprejemnik itd.)

90

Vitotrol 300-RF s stenskim nosilcem

90
23

Stenski nosilec
Tehnični podatki
Napajanje preko omrežnega napajalnika, za
vgradnjo v ohišje stikala
Odvzem moči
Frekvenca signala
Doseg signala

230 V~/4 V

2,4 W
868 MHz
Glejte navodilo za projektiranje “Pribor
za brezžični prenos”
Razred zaščite
II
Vrsta zaščite
IP 30 po EN 60529 se mora zagotoviti z
montažo/vgradnjo
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje
0 do +40 °C
– skladiščenje in transport −25 do +60°C
Nastavitveno območje željene vrednosti prostorske
temperature
3 do 37 °C

Opozorilo
Upoštevajte navodilo za projektiranje “Pribor za brezžični prenos”.

105

Dobavni obseg:
■ Vitotrol 300-RF
■ Stenski nosilec
■ Omrežni napajalnik za vgradnjo v ohišje stikala
■ Dve NiMH bateriji za upravljanje izven stenskega nosilca

7
14

3
22

Vitotrol 300-RF

5839 449 SI

Komunikacijska baza
Naroč. št. Z011 413
KM BUS udeleženec
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Regulacije (nadaljevanje)
Za komunikacijo med regulacijo Vitotronic in sledečimi komponentami brezžičnega prenosa:
■ Brezžično daljinsko upravljanje Vitotrol 200-RF
■ Brezžično daljinsko upravljanje Vitotrol 300-RF
■ Brezžični senzor zunanje temperature
Za maks. 3 brezžična daljinska upravljanja. Ne more se uporabiti z
vodniško povezanimi daljinskimi upravljanji.
Priključitev:
■ dvožilni vodnik, maksimalna dolžina 50 m (tudi pri priključitvi več
KM BUS udeležencev).
■ Vodnika se ne sme položiti skupaj z 230/400 V vodniki.

Tehnični podatki
Napajanje preko KM BUS povezave
Odvzem moči
Frekvenca signala
Razred zaščite
Vrsta zaščite

Dopustna temperatura okolice
– Obratovanje
– skladiščenje in transport

1W
868 MHz
III
IP 20 po EN 60529 se
mora zagotoviti z montažo/vgradnjo
0 do +40 °C
−20 do +65 °C

111
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Brezžični senzor zunanje temperature
Naroč. št. 7455 213
Udeleženec brezžičnega prenosa
Brezžični, svetlobno napajan senzor zunanje temperature z integriranim oddajnikom signala za obratovanje s komunikacijsko bazo in
regulacijo Vitotronic

Vrsta zaščite
Dopustna temperatura
okolice med obratovanjem, pri skladiščenju in
transportu

Preko FN celice in akumulatorja
868 MHz
Glejte navodilo za projektiranje “Pribor
za brezžični prenos”
IP 43 po EN 60529 se mora zagotoviti z
montažo/vgradnjo

−40 do +60 °C

80

Montažno mesto:
■ Severna ali severozahodna stena zgradbe
■ 2 do 2,5 m nad tlemi, pri večnadstropnih zgradbah v zgornji polovici drugega nadstropja

Tehnični podatki
Napajanje
Frekvenca signala
Doseg signala

41

7

66

5839 449 SI

Ojačevalnik signala
Naroč. št. 7456 538
Omrežno napajan ojačevalnik za povečanje dosega signala in za
obratovanje v signalno kritičnih območjih. Upoštevajte navodilo za
projektiranje “Pribor za brezžični prenos”.
Maks. 1 ojačevalnik signala na eno regulacijo Vitotronic.
■ Izogib močno diagonalnega prehoda signalov skozi armirane
betonske strope in/ali več sten
■ Izogib večjim kovinskim predmetom, ki se nahajajo med komponentami brezžičnega prenosa.

Plinski kondenzacijski kotel
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Regulacije (nadaljevanje)

32

93

Tehnični podatki
Napajanje

230 V~/5 V− preko omrežnega napajalnika z vtičem
Odvzem moči
0,25 W
Frekvenca signala
868 MHz
Dolžina vodnika
1,1 m z vtičem
Razred zaščite
II
Vrsta zaščite
IP 20 po EN 60529 se mora zagotoviti z
montažo/vgradnjo
Dopustna temperatura okolice
– Obratovanje
0 do +55 °C
– Skladiščenje in trans−20 do +75 °C
port

Senzor prostorske temperature
Naroč. št. 7438 537
Ločen senzor prostorske temperature kot dopolnitev k dalj. upravljanju Vitotrol 300-A se uporabi, če Vitotrol 300-A ni možno namestiti
v glavnem bivalnem prostoru ali na primernem mestu za zajemanje
temperature in nastavitev.
Namestitev v glavnem bivalnem prostoru na notranji steni nasproti
ogrevalnih teles. Ne v regalih, nišah, v neposredni bližini vrat ali
virov toplote, npr. direktni sončni žarki, kamin, televizijski sprejemnik
itd.
Senzor prostorske temperature se priključi na Vitotrol 300-B.
Priključitev:
■ dvožilni vodnik s prečnim prerezom 1,5 mm2, baker
■ Dolžina vodnika od daljinskega upravljanja maks. 30 m
■ Vodnika se ne sme položiti skupaj z 230/400 V vodniki

Tehnični podatki
Razred zaščite
Vrsta zaščite

III
IP 30 po EN 60529 se mora zagotoviti z
montažo/vgradnjo
Tip senzorja
Viessmann NTC 10 kΩ pri 25 °C
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje
0 do +40 °C
– skladiščenje in transport −20 do +65 °C

0

□8

20

Naležni senzor temperature
Naroč. št. 7426 463
Za zajemanje temperature na cevi

7

60

42

Tehnični podatki
Dolžina vodnika
Vrsta zaščite

5,8 m, ožičen z vtičem
IP 32D po EN 60529, zagotoviti se mora z montažo/vgradnjo
Tip senzorja
Viessmann NTC 10 kΩ pri 25 °C
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje
0 do +120 °C
– skladiščenje in transport –20 do +70 °C

66

5839 449 SI

Pritrdi se z napenjalnim trakom.
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Regulacije (nadaljevanje)
Potopni senzor temperature
Naroč. št. 7438 702
Za zajemanje temperature v potopnem tulcu

Tehnični podatki
Dolžina vodnika
Vrsta zaščite

5,8 m, ožičen z vtičem
IP 32 po EN 60529 se mora zagotoviti z
montažo/vgradnjo
Tip senzorja
Viessmann NTC 10 kΩ, pri 25 °C
Dopustna temperatura okolice
– Obratovanje
0 do +90 °C
– Skladiščenje in trans−20 do +70 °C
port

Potopni tulec
Naroč. št. 7816 035
■ G ½ x 100 mm
■ Z držalno sponko

Ø8

100

Potopni tulec
Naroč. št. 7817 326
■ G ½ x 150 mm
■ Z držalno sponko

Ø8

150

Potopni tulec
Naroč.št. glejte cenik
Za senzor temperature ogrevalnika, pri Viessmann ogrevalnikih sanitarne vode je del dobavnega obsega.

Senzor temperature dimnih plinov
Tehnični podatki
Dolžina vodnika
Vrsta zaščite

Tip senzorja
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje
– skladiščenje in transport

3,5 m, ožičen z vtičem
IP 60 po EN 60529 se
mora zagotoviti z montažo/vgradnjo
Viessmann NTC 20 kΩ,
pri 25 °C
0 do +250 °C
−20 do +70 °C

7

5839 449 SI

Naroč. št. 7452 531
Za preverjanje temperature dimnih plinov, nadzor temperature dimnih plinov in prikaz vzdrževanja ob presegu nastavljene temperature.
Z navojnim stožcem.
Namestitev na cevi za dimne pline. Razdalja mora znašati pribl.
1,5kratni premer cevi za dimne pline od zadnjega roba kotla v smeri
dimnika.
■ Pri kondenzacijskem kotlu s koaksialnim dimovodnim sistemom
Viessmann:
AZ cev z nastavkom za senzor temperature dimnih plinov se mora
naročiti zraven.
■ Pri kondenzacijskem kotlu z lokalno izvedenim dimovodom:
Odprtina, ki je potrebna za vgradnjo v dimovod, se mora izdelati in
preizkusiti lokalno. Senzor temperature dimnih plinov se mora
vgraditi v potopni tulec iz plemenitega jekla (lokalno).

Plinski kondenzacijski kotel
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Regulacije (nadaljevanje)
Razširitveni komplet mešalnega ventila
Naroč. št. 7441 998

Senzor temperature vtoka (naležni senzor)

Sestavni deli:
■ Motor mešalnega ventila s priključnim vodnikom (dolžina 4,0 m) za
mešalni ventil Viessmann DN 20 do DN 50 in R ½ do R 1¼ (ne za
prirobnične mešalne ventile) in vtičem
■ Senzor temperature vtoka kot naležni senzor temperature s priključnim vodnikom (dolžina 5,8 m) in vtičem
■ Vtič za črpalko ogrevalnega krogotoka

60

42

66

Motor mešalnega ventila

0

Pritrdi se z napenjalnim trakom.
90

18

130

Tehnični podatki senzorja temperature vtoka
Vrsta zaščite
IP 32D po EN 60529, zagotoviti se mora z montažo/vgradnjo
Tip senzorja
Viessmann NTC 10 kΩ pri 25 °C
Dopustna temperatura okolice
– Obratovanje
0 do +120 °C
– Skladiščenje in trans–20 do +70 °C
port

Tehnični podatki motorja mešalnega ventila
Nazivna napetost
230 V~
Nazivna frekvenca
50 Hz
Odvzem moči
4W
Razred zaščite
II
Vrsta zaščite
IP 42 po EN 60529 se mora zagotoviti z
montažo/vgradnjo
Dopustna temperatura okolice
– Obratovanje
0 do +40 °C
– Skladiščenje in trans−20 do +65 °C
port
Vrtilni moment
3 Nm
Čas teka za 90° ∢
120 s

Motor mešalnega ventila za prirobnične mešalne ventile
■ Naroč. št. 9522 487
DN 40 in DN 50, brez sistemskega vtiča in priključnega vodnika
■ Naroč. št. Z004344
DN 65 do DN 100, brez sistemskega vtiča in priključnega vodnika

Potopni regulator temperature
72

0
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Naroč. št. 7151 728
Lahko se uporabi kot nadzornik temperature za omejitev maksimalne temperature talnega ogrevanja.
Nadzornik temperature se vgradi v ogrevalni vtok; pri previsoki temperaturi vtoka izklopi črpalko ogrevalnega krogotoka.

5839 449 SI

200

7

Tehnične podatke glejte v podatkovnem listu “Mešalni ventili in motorji mešalnih ventilov”.
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Regulacije (nadaljevanje)
Tehnični podatki
Dolžina vodnika
Nastavitveno območje
Preklopna diferenca
Preklopna moč
Nastavitvena skala
Potopni tulec iz plemenitega jekla
DIN reg. št.

4,2 m, ožičen z vtičem
30 do 80 °C
Maks. 11 K
6(1,5) A, 250 V~
V ohišju
R ½ x 200 mm
DIN TR 1168

Naležni regulator temperature
Naroč. št. 7151 729
Lahko se uporabi kot nadzornik temperature za omejitev maksimalne temperature talnega ogrevanja (le s kovinskimi cevmi).
Nadzornik temperature se prigradi na ogrevalni vtok. Nadzornik temperature pri previsoki temperaturi vtoka izklopi črpalko ogrevalnega
krogotoka.

4,2 m, ožičen z vtičem
30 do 80 °C
Maks. 14 K
6(1,5) A, 250 V~
V ohišju
DIN TR 1168

0
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Tehnični podatki
Dolžina vodnika
Nastavitveno območje
Preklopna diferenca
Preklopna moč
Nastavitvena skala
DIN reg. št.

Naroč. št. 7450 563
Za sprejem oddajnika časovnega signala DCF 77.
Signalno točna nastavitev urnega časa in datuma.
Namesti se na zunanji steni, usmerjen proti oddajniku. Kakovost
sprejema se lahko poslabša zaradi gradbenih materialov, ki vsebujejo kovino, npr. jeklobeton, vpliva sosednjih zgradb in elektromagnetnih virov motenj, npr. visokonapetostni in prometni vodniki.
Priključitev:
■ Dvožilni vodnik, maks. dolžina 35 m pri prečnem prerezu 1,5 mm2,
baker
■ Vodnika se ne sme položiti skupaj z 230/400 V vodniki

80

Sprejemnik časovnega signala

41

66

Vtični adapter za eksterne varnostne priprave
Naroč. št. 7164 404
KM BUS udeleženec
Z vodniki (dolžina 3,0 m) in z vtiči aVG in aBÖ.

7

5839 449 SI

Priključiti je možno največ 4 dodatne varnostne priprave:
■ Varovalo proti pomanjkanju vode
■ Omejevalnik minimalnega tlaka
■ Omejevalnik maksimalnega tlaka
■ Dodaten varnostni omejevalnik temperature
Vtični adapter omogoča prikaz motnje (v obliki besedila) na pripadajoči regulaciji.
Preko KM BUS povezave je možno med seboj povezati dva vtična
adapterja in ju priključiti na regulacijo. Tako je možno priključiti 7
dodatnih varnostnih priprav.

Plinski kondenzacijski kotel
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Regulacije (nadaljevanje)
Tehnični podatki
Vrsta zaščite

21

0

7

Dopustna temperatura okolice
– Obratovanje
– skladiščenje in transport

0 do +40 °C
−20 do +65 °C

84

26

IP 20D po EN 60529, zagotoviti se mora z montažo/vgradnjo

Pomožni kontaktor
Tehnični podatki
Napetost tuljave
Nazivni tok (Ith)

230 V/50 Hz
AC1 16 A
AC3 9 A

180

Naroč. št. 7814 681
■ Preklopni kontaktor v malem ohišju
■ S 4 odpiralnimi in 4 zapiralnimi kontakti
■ Z vrstnimi sponkami za zaščitni vodnik

14
5

95

Protivtiča fA in lÖ
Naroč. št. 7408 790
Potrebno pri lokalnem gorilniku brez protivtiča.

31

8

Sestavni deli:
■ Vgradni okvir
■ Slepo prekritje za vstavitev v regulacijo

78
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7

Naroč. št. 7452 236
Za vgradnjo upravljalnega dela regulacije v sprednja vrata stikalne
omare, če bo regulacija vgrajena v stikalno omaro.
Za vgradnjo v sprednja vrata stikalne omare mora obstajati izrez z
dimenzijami 305 × 129 mm.

40

Montažni komplet za vgradnjo v stikalno omaro

Regulacije (nadaljevanje)
■ Povezovalni vodnik (dolžina 5 m)
■ Kotni vtič za povezovalni vodnik

Solarni regulacijski modul SM1
Naroč. št. Z014 470

Senzor temperature ogrevalnika
Za priključitev v napravi

Tehnični podatki
Funkcije
■ Bilanciranje kapacitete in sistem diagnoze
■ Upravljanje in prikaz se izvajata preko regulacije Vitotronic
■ Vklop črpalke solarnega krogotoka
■ Ogrevanje dveh porabnikov s kolektorskim poljem
■ 2. temperaturno diferenčna regulacija
■ Termostatska funkcija za dogrevanje ali koriščenje presežne
toplote
■ Regulacija števila vrtljajev črpalke solarnega krogotoka preko
vhoda PWM (proizvod Grundfos in Wilo)
■ Od solarnega donosa odvisno zaviranje dogrevanja ogrevalnika
sanitarne vode s proizvajalcem toplote
■ Zaviranje dogrevanja za ogrevanje prostorov s proizvajalcem
toplote pri podpori ogrevanja
■ Zagrevanje solarno ogrevane predgrelne stopnje (pri ogrevalnikih
sanitarne vode s prostornino nad 400 l)
■ Varnostni izklop kolektorjev
■ Elektronska omejitev temperature v ogrevalniku sanitarne vode
■ Vklop dodatne črpalke ali ventila preko releja

Lokalni podaljšek priključnega vodnika:
■ dvožilni vodnik, maks. dolžina 60 m pri prečnem prerezu 1,5 mm2,
baker
■ Vodnika se ne sme položiti skupaj z 230/400 V vodniki
Tehnični podatki senzor temperature ogrevalnika
Dolžina vodnika
3,75 m
Vrsta zaščite
IP 32 po EN 60529 se mora zagotoviti z
montažo/vgradnjo
Tip senzorja
Viessmann NTC 10 kΩ pri 25 °C
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje
0 do +90 °C
– skladiščenje in transport −20 do +70 °C
Pri sistemih z Viessmann ogrevalniki sanitarne vode se senzor temperature ogrevalnika vgradi v uvojni kotnik v povratku ogrevalne
vode (dobavni obseg ali pribor posameznega ogrevalnika sanitarne
vode).

Sestava
Sestavni deli solarnega regulacijskega modula:
■ Elektronika
■ Priključne sponke za:
– 4 senzorje
– Črpalka solarnega krogotoka
– KM BUS
– Omrežni priključek (omrežno stikalo lokalno)
■ PWM izhod za krmiljenje črpalke solarnega krogotoka
■ 1 rele za vklop črpalke ali ventila
Senzor temperature kolektorja
Za priključitev v napravi

5839 449 SI

Lokalni podaljšek priključnega vodnika:
■ dvožilni vodnik, maks. dolžina 60 m pri prečnem prerezu 1,5 mm2,
baker
■ Vodnika se ne sme položiti skupaj z 230/400 V vodniki
Tehnični podatki senzor temperature kolektorja
Dolžina vodnika
2,5 m
Vrsta zaščite
IP 32 po EN 60529 se mora zagotoviti z
montažo/vgradnjo
Tip senzorja
Viessmann NTC 20 kΩ pri 25 °C
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje
−20 do +200 °C
– skladiščenje in transport −20 do +70 °C

Plinski kondenzacijski kotel

140

Za izvajanje naslednjih funkcij je potrebno zraven naročiti potopni
temperaturni senzor, naroč. št. 7438 702:
■ Za preklop cirkulacije pri napravah z 2 ogrevalnikoma sanitarne
vode
■ Za reguliranje povratka med proizvajalcem toplote in hranilnikom
ogrevalne vode
■ Za reguliranje povratka med proizvajalcem toplote in primarnim
hranilnikom toplote
■ Za ogrevanje nadaljnjih porabnikov

0

18
58

Tehnični podatki
Nazivna napetost
Nazivna frekvenca
Nazivni tok
Odvzem moči
Razred zaščite
Vrsta zaščite

230 V~
50 Hz
2A
1,5 W
I
IP 20 po EN 60529 se mora zagotoviti z
montažo/vgradnjo
Način delovanja
Tip 1B po EN 60730-1
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje
0 do +40 °C, uporaba v bivalnih prostorih in kotlovnicah (normalni pogoji okolice)
– skladiščenje in transport −20 do +65 °C
Nazivna obremenljivost relejnih izhodov
– Polprevodniški rele 1
1 (1) A, 230 V~
– Rele 2
1 (1) A, 230 V~
– Skupno
Maks. 2 A
Potopni senzor temperature
Naroč. št. 7438 702
Za zajemanje temperature v potopnem tulcu

VIESMANN
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Regulacije (nadaljevanje)
Tehnični podatki
Dolžina vodnika
Vrsta zaščite

5,8 m, ožičen z vtičem
IP 32 po EN 60529 se mora zagotoviti z
montažo/vgradnjo
Tip senzorja
Viessmann NTC 10 kΩ, pri 25 °C
Dopustna temperatura okolice
– Obratovanje
0 do +90 °C
– Skladiščenje in trans−20 do +70 °C
port

Razširitev EA1
Naroč. št. 7452 091
Razširitev funkcij v ohišju za montažo na steno.
Preko vhodov in izhodov se lahko realizira do 5 funkcij:
1 preklopni izhod (brezpotencialni preklopni kontakt)
■ Krmiljenje dovodne črpalke na podpostajo
■ Sporočanje reduciranega obratovanja za ogrevalni krogotok
1 analogni vhod (0 do 10 V)
■ Podajanje željene temperature kotlovne vode

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

I
IP 20 D po EN 60529 se mora zagotoviti z montažo/vgradnjo
Dopustna temperatura okolice
– Obratovanje
0 do +40 °C
uporaba v bivalnih prostorih in kotlovnicah (normalni pogoji okolice)
– Skladiščenje in transport
–20 do +65 °C

140

3 digitalni vhodi
■ Eksterni preklop načina obratovanja za 1 do 3 ogrevalne krogotoke (le pri regulacijah za vremensko vodeno obratovanje)
■ Eksterna zapora z zbirnim sporočilom motnje
■ Sporočila motenj
■ Kratkotrajno obratovanje cirkulacijske črpalke sanitarne vode (le
pri regulacijah za vremensko vodeno obratovanje)

Tehnični podatki
Nazivna napetost
Nazivna frekvenca
Nazivni tok
Odvzem moči
Nazivna obremenljivost
relejnega izhoda
Razred zaščite
Vrsta zaščite

0

18
58

Vitocom 100, tip LAN1

Funkcije pri upravljanju z Vitotrol App:
■ Daljinsko upravljanje do treh ogrevalnih krogotokov ogrevalne
naprave
■ Nastavitev obratovalnih programov, željenih vrednosti in časovnih
programov
■ Preverjanje informacij o napravi
■ Prikaz sporočil na aplikaciji Vitotrol App
Vitotrol App podpira sledeče končne priprave:
■ Končne priprave z operacijskim sistemom Apple iOS, verzija 7.0
■ Končne priprave z operacijskim sistemom Google Android od verzije 4.0 dalje
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Opozorilo
Nadaljnje informacije glejte na spletni strani www.vitotrol-app.info.
Funkcije pri upravljanju z Vitodata 100:
Za vse ogrevalne krogotoke ogrevalne naprave:
■ Daljinsko nadziranje:
– Posredovanje sporočil preko elektronske pošte na končne priprave s funkcijo E-Mail-Client
– Posredovanje SMS sporočil na mobilni/pametni telefon ali faks
(preko plačljive internetne storitve Vitodata 100 upravljanje
motenj)
■ Daljinsko vplivanje:
Nastavitev obratovalnih programov, željenih vrednosti in časovnih
programov in ogrevalnih krivulj
Opozorilo
Nadaljnje informacije glejte na spletni strani www.vitodata.info.

Plinski kondenzacijski kotel
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7

Naroč. št.: glejte aktualni cenik
Za daljinsko upravljanje ogrevalne naprave preko interneta in IP
omrežij (LAN) z DSL ruterjem
Kompaktna priprava za montažo na steno
Za upravljanje naprave z Vitotrol App ali Vitodata 100

Regulacije (nadaljevanje)

0

16

Dobavni obseg:
■ Vitocom 100, tip LAN1 z LAN priključkom
■ Z ali brez komunikacijskega LON modula za vgradnjo v regulacijo
Vitotronic
■ Povezovalni vodniki za LAN in komunikacijski modul
■ Omrežni priključni vodnik z omrežnim napajalnikom z vtičem
■ Vitodata 100 upravljanje motenj za obdobje 3 let

Tehnični podatki

111

Konfiguracija:
Konfiguracija se izvede avtomatsko.
Če je aktivirana storitev DHCP, nastavitve na DSL ruterju niso
potrebne

Lokalni pogoji:
■ V regulacijo se mora vgraditi komunikacijski modul
■ Pred izročitvijo v obratovanje preverite sistemske zahteve za
komunikacijo preko IP omrežij (LAN)
■ Internetni priključek s podatkovnim pavšalom (časovno in volumsko neodvisna pavšalna tarifa)
■ DSL ruter z dinamičnim IP naslavljanjem (DHCP)
Opozorilo
Informacije glede registracije in uporabe Vitotrol App in Vitodata 100
glejte www.vitodata.info.

34

Napajanje preko omrežnega napajalnika z vtičem
Nazivni tok
Odvzem moči
Razred zaščite
Vrsta zaščite

230 V~/5 V–

250 mA
8W
II
IP 30 po EN 60529 se mora zagotoviti z
montažo/vgradnjo
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje
0 do +55 °C
Uporaba v bivalnih prostorih in kotlovnicah (normalni pogoji okolice)
– skladiščenje in transport –20 do +85 °C

Vitocom 100, tip GSM2
Tehnični podatki

0

16

Naroč. št.: glejte aktualni cenik
Za daljinsko nadziranje in daljinsko upravljanje ogrevalne naprave
preko GSM omrežij mobilne telefonije
Za prenos sporočil in nastavitev obratovalnih programov preko SMS
sporočil
Kompaktna priprava za montažo na steno

111

Funkcije
■ Daljinsko nadziranje preko SMS sporočil na 1 ali 2 mobilna telefona
■ Daljinsko nadziranje nadaljnjih naprav preko digitalnega vhoda
(brezpotencialni kontakt)
■ Daljinsko nastavljanje z mobilnim telefonom preko SMS
■ Upravljanje z mobilnim telefonom preko SMS sporočil
Opozorilo
Nadaljnje informacije glejte na spletni strani www.vitocom.info.

7

Konfiguracija
Mobilni telefoni preko SMS

5839 449 SI

Dobavni obseg
■ Vitocom 100 z integriranim GSM modemom
■ Priključni vodnik z rast 5 sistemskimi vtiči za priključitev na KM
BUS regulacije
■ Antena za mobilno telefonsko omrežje (dolžina 3,0 m), magnetno
podnožje in lepilna blazinica
■ Omrežni priključni vodnik z omrežnim napajalnikom z vtičem (dolžina 2,0 m)

,5

26
34

Lokalni pogoji
■ Dober omrežni sprejem za GSM komunikacijo izbranega ponudnika mobilne telefonije
■ Skupna dolžina vodnikov vseh KM BUS udeležencev maks. 50 m
Plinski kondenzacijski kotel
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Regulacije (nadaljevanje)
Tehnični podatki
Napajanje preko omrežnega napajalnika z vtičem
Nazivni tok
Odvzem moči
Razred zaščite
Vrsta zaščite

230 V~/5 V–

1,6 A
5W
II
IP 30 po EN 60529 se mora zagotoviti z
montažo/vgradnjo
Način delovanja
tip 1B po EN 60730-1
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje
0 do +50 °C
uporaba v bivalnih prostorih in kotlovnicah (normalni pogoji okolice)
– skladiščenje in transport –20 do +85 °C
Lokalna priključitev
Digitalni vhod:
Brezpotencialni kontakt

Vitocom 200, tip LAN2
Naroč. št.: Glejte cenik Viessmann

Funkcije pri upravljanju z Vitodata 300:

Za daljinsko vplivanje, daljinsko nastavljanje in daljinsko nadziranje
vseh ogrevalnih krogotokov v ogrevalnem sistemu preko IP omrežij
(LAN)
Ker prenos podatkov preko interneta vzpostavi stalno povezavo
(“always online”), je dostop do ogrevalne naprave še posebej hiter.

Za vse ogrevalne krogotoke ogrevalne naprave:
■ Daljinsko nadziranje:
– Posredovanje sporočil preko SMS na mobilni/pametni telefon,
preko elektronske pošte na končne priprave s funkcijo E-MailClient ali preko faksa na telefaks
– Nadziranje dodatnih priprav preko vhodov in izhoda Vitocom 200
■ Daljinsko vplivanje:
Nastavitev obratovalnih programov, željenih vrednosti, časovnih
programov in ogrevalnih krivulj
■ Daljinsko nastavljanje:
– Konfiguriranje parametrov vmesnika Vitocom 200
– Daljinsko nastavljanje parametrov regulacije Vitotronic preko
kodirnih naslovov

Funkcije pri upravljanju z Vitotrol App:
■ Daljinsko upravljanje do treh ogrevalnih krogotokov ogrevalne
naprave
■ Nastavitev obratovalnih programov, željenih vrednosti in časovnih
programov
■ Preverjanje informacij o napravi
■ Prikaz sporočil na aplikaciji Vitotrol App
Vitotrol App podpira sledeče končne priprave:
■ Končne priprave z operacijskim sistemom Apple iOS, verzija 6.0
■ Končne priprave z operacijskim sistemom Google Android od verzije 4.0 dalje
Opozorilo
Nadaljnje informacije glejte na spletni strani www.vitotrol-app.info.
Funkcije pri upravljanju z Vitodata 100:

7

Za vse ogrevalne krogotoke ogrevalne naprave:
■ Daljinsko nadziranje:
– Posredovanje sporočil preko elektronske pošte na končne priprave s funkcijo E-Mail-Client
– Posredovanje SMS sporočil na mobilni/pametni telefon ali faks
(preko plačljive internetne storitve Vitodata 100 upravljanje
motenj)
– Nadziranje dodatnih priprav preko vhodov in izhoda Vitocom 200
■ Daljinsko vplivanje:
Nastavitev obratovalnih programov, željenih vrednosti, časovnih
programov in ogrevalnih krivulj
Opozorilo
■ Stroški telekomunikacije za prenos podatkov niso vključeni v ceno
naprave
■ Nadaljnje informacije glejte na spletni strani www.vitodata.info

Opozorilo
■ Ob telekomunikacijskih stroških za prenos podatkov je treba za
Vitodata 300 upoštevati tudi stroške uporabe.
■ Nadaljnje informacije glejte na spletni strani www.vitodata.info.
Konfiguracija
■ Pri dinamičnem IP naslavljanju (DHCP) se konfiguracija
Vitocom 200 izvede avtomatsko.
Nastavitve na DSL ruterju niso potrebne.
Upoštevajte nastavitve omrežja na DSL ruterju.
■ Vhodi vmesnika Vitocom 200 se konfigurirajo z Vitodata 100 ali
Vitodata 300 uporabniškem vmesniku.
■ Vmesnik Vitocom 200 se preko LON poveže z regulacijo
Vitotronic. Za LON povezavo konfiguracija vmesnika Vitocom 200
ni potrebna.
Lokalni pogoji:
■ DSL ruter s prostim LAN priključkom in z dinamičnim IP naslavljanjem (DHCP)
■ Internetni priključek s podatkovnim pavšalom (časovno in volumsko neodvisna pavšalna tarifa)
■ Komunikacijski LON modul mora biti vgrajen v regulacijo Vitotronic
Opozorilo
Nadaljnje informacije glejte na spletni strani www.vitocom.info.
Dobavni obseg:
■ Vitocom 200, tip LAN2 z LAN priključkom
■ Z ali brez komunikacijskega LON modula za vgradnjo v regulacijo
Vitotronic
■ Povezovalni vodniki za LAN in komunikacijski modul
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Kompaktna priprava za montažo na steno
Za upravljanje naprave z Vitotrol App, Vitodata 100 ali
Vitodata 300

Regulacije (nadaljevanje)
■ Omrežni priključni vodnik z omrežnim napajalnikom z vtičem (dolžina 2,0 m)
■ Vitodata 100 upravljanje motenj za obdobje 3 let
Opozorilo
Za dobavni obseg paketov z vmesnikom Vitocom glejte cenik
Viessmann.
Pribor:

Napajanje preko omrežnega napajalnika z vtičem
Nazivna frekvenca
Nazivni tok
Odvzem moči
Razred zaščite
Vrsta zaščite
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje

Razširitveni modul EM201
Naroč. št.: Z012 116
■ 1 relejni izhod za krmiljenje eksternih priprav (obremenitev kontaktov 230 V~, maks. 2 A)
■ Maks. 1 razširitveni modul EM201 za vsak vmesnik Vitocom 200

– skladiščenje in transport
Lokalni priključki:
– 2 digitalna vhoda DI1 in DI2

Tehnični podatki:
– 1 digitalni izhod DO1

230 V~/5 V–
50 Hz
250 mA
5W
III
IP 30 po EN 60529 se mora
zagotoviti z montažo/vgradnjo
0 do +50 °C
Uporaba v bivalnih prostorih
in kotlovnicah (normalni pogoji okolice)
–20 do +85 °C
Za brezpotencialne kontakte,
obremenitev kontakta 24 V–,
7 mA
5 V–, 100 mA, za priključitev
razširitvenega modula EM201

111

0

16

Za nadaljnje tehnične podatke in pribor glejte navodilo za projektiranje “Podatkovna komunikacija”.

,5

26
34

LON povezovalni vodnik za izmenjavo podatkov med regulacijami
Naroč. št. 7143 495

Dolžina vodnika 7 m, ožičen z vtičem.

7
Podaljšava povezovalnega vodnika

5839 449 SI

■ Polagalni razmik 7 do 14 m:
– 2 povezovalna vodnika (dolžina 7,0 m)
Naroč. št. 7143 495
– 1 LON spojka RJ 45
Naroč. št. 7143 496
■ Razdalja polaganja 14 do 900 m s povezovalnimi vtiči:
– 2 LON povezovalna vtiča

Plinski kondenzacijski kotel

Naroč. št. 7199 251
– Dvožilni vodnik, CAT5, oplaščen ali JY(St) Y 2 x 2 x 0,8
lokalno
■ Razdalja polaganja 14 do 900 m s priključnicami:
– 2 povezovalna vodnika (dolžina 7,0 m)
Naroč. št. 7143 495
– Dvožilni vodnik, CAT5, oplaščen ali JY(St) Y 2 x 2 x 0,8
lokalno
– 2 LON priključnici RJ 45, CAT6
Naroč. št. 7171 784

VIESMANN
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Regulacije (nadaljevanje)
Zaključni upor (2 kosa)
Naroč. št. 7143 497
Za zaključitev LON BUS povezave na 1. in zadnji regulaciji.

Komunikacijski LON modul
Naroč. št. 7172 173
(le pri enokotlovnih napravah)

Elektronska vodniška plošča za izmenjavo podatkov z regulacijami
ogrevalnih krogotokov Vitotronic 200-H, Vitocom 100, tip LAN1,
Vitocom 200 in Vitocom 300 in za navezavo na nadrejene centralne
nadzorne sisteme zgradbe.

Vitogate
Za informacije o Vitogate 200, tip KNX in Vitogate 300, tip BM/MB
glejte navodilo za projektiranje podatkovne komunikacije

7.10 Lokalni priključki
Priključitev lokalnih regulacij na Vitotronic 100, tip GC1B, pri enokotlovnih napravah
Krmiljenje preko kontaktov:

Eksterni vklop gorilnika – 1. in 2. stopnja gorilnika

Obratovanje z dvostopenjskim gorilnikom

Kontakt na sponkah “2” in “3” vtiča aVD
■ Kontakt sklenjen:
vklopita se obe stopnji gorilnika.
Temperatura kotlovne vode se omejuje z elektronsko omejitvijo
maksimalne temperature, če je ta nastavljena pod mehanskim
regulatorjem temperature “R”.
2. stopnja gorilnika se izklopi 2 K prej.
■ Kontakt odprt:
Izklopita se 1. in 2. stopnja gorilnika.

A
B
C

1 2 3

1 2 3

143

146

A 1. stopnja gorilnika “vklop”
B 2. stopnja gorilnika “vklop”
C Eksterni bremensko odvisen vklop
A, B in C so brezpotencialni kontakti nadrejene regulacije.
Eksterni vklop gorilnika – 1. stopnja gorilnika

Nastavitve na regulaciji Vitotronic 100
■ Kodiranje “01:1” (dobavno stanje)
■ Regulacija temperature ogrevalnika se aktivira, ko se priključi senzor temperature ogrevalnika.
■ Nastavitve varnostnega omejevalnika temperature in nadaljnje
nastavitve so odvisne od opremljenosti naprave z varnostnimi pripravami po EN 12828 ali EN 12953.
Varnostni omejevalnik temperature
Regulator temperature
Kodirni naslov “06” za elektronsko
omejitev maksimalne temperature
(Vitotronic 100)
Maksimalna temperatura na lokalni regulaciji

110 °C
100 °C
95 °C

100 °C
87 °C
85 °C

90 °C

80 °C

5839 449 SI

7

Kontakt na sponkah “1” in “2” vtiča aVD
■ Kontakt sklenjen:
Vklopi se 1. stopnja gorilnika.
Temperatura kotlovne vode se omejuje z elektronsko omejitvijo
maksimalne temperature (glejte Navodilo za servisiranje regulacije
Vitotronic 100), če je ta nastavljena nižje kot mehanski regulator
temperature “R”.
■ Kontakt odprt:
1. stopnja gorilnika se izklopi.

Eksterni vklop v odvisnosti od bremena
S sklenitvijo brezpotencialnega kontakta med sponkama “2” in “3” na
vtični povezavi aVH se gorilnik ogrevalnega kotla vklopi v odvisnosti
od bremena.
Ogrevalni kotel konstantno obratuje z nastavljeno željeno temperaturo.
Omejitev temperature kotlovne vode se poteka preko nastavljive
maks.temperature kotlovne vode ali preko mehanskega regulatorja
temperature.
Željena vrednost se nastavi preko kodiranja “9b”.
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Regulacije (nadaljevanje)
Obratovanje z moduliranim gorilnikom

Barvna označitev po DIN IEC 60757
BK črna
BN rjava
BU modra

A

Eksterni vklop gorilnika – 1. stopnja gorilnika
41

143
1 2 3

B

C
D

BN
41

90

E

A
B
C
D
E

Vtič k regulaciji
1. stopnja gorilnika (osnovno breme) “vklop”
Zmanjšanje moči gorilnika (regulator modulacije)
Povečanje moči gorilnika (regulator modulacije)
Vtič h gorilniku

BK
BU

Kontakt na sponkah “1” in “2” vtiča aVD
■ Kontakt sklenjen:
Vklopi se 1. stopnja gorilnika.
Temperatura kotlovne vode se omejuje z elektronsko omejitvijo
maksimalne temperature (glejte Navodilo za servisiranje regulacije
Vitotronic 100), če je ta nastavljena nižje kot mehanski regulator
temperature “R”.
■ Kontakt odprt:
1. stopnja gorilnika se izklopi.
Priključitev moduliranega gorilnika
■ 1. stopnja gorilnika fA z regulacije Vitotronic 100
■ Vtič lÖ z regulacije Vitotronic 100 preko regulatorja modulacije
(lokalno) k vtiču lÖ na gorilniku.
Nastavitve na regulaciji Vitotronic 100
■ Kodiranje “01:1” (dobavno stanje)
■ Regulacija temperature ogrevalnika se aktivira, ko se priključi senzor temperature ogrevalnika.
■ Nastavitve varnostnega omejevalnika temperature in nadaljnje
nastavitve so odvisne od opremljenosti naprave z varnostnimi pripravami v skladu z DIN EN 12828 ali DIN EN 12953.
Varnostni omejevalnik temperature
Regulator temperature
Kodirni naslov “06” za elektronsko
omejitev maksimalne temperature
(Vitotronic 100)
Maksimalna temperatura na lokalni regulaciji

110 °C
100 °C
95 °C

100 °C
87 °C
85 °C

90 °C

80 °C

Priključitev lokalnih regulacij na Vitotronic 100, tip GC4B, pri enokotlovnih napravah
Krmiljenje preko kontaktov:

5839 449 SI
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Regulacije (nadaljevanje)
Eksterno reguliranje z moduliranim gorilnikom

A

41
L
STB

N T1 T2 S3 B4

N STB TR TR

VKL VKL

B
C
D
90
B4 S3 T2 T1 N

L

T6 T7 T8

41
E

A Vtič k regulaciji
B Gorilnik osnovno breme
(brezpotencialni kontakt za preklop 230 V~)
C T6, T7: znižanje moči gorilnika (regulator modulacije zap.)
(brezpotencialni kontakt za preklop 230 V~)
D T6, T8: povišanje moči gorilnika (regulator modulacije odp.)
(brezpotencialni kontakt za preklop 230 V~)
E Vtič h gorilniku
Kontakt B na vtiču aBÖ
sklenjen
Gorilnik vklop (osnovno breme).
Bremensko odvisna modulacija
poteka preko lokalnega regulatorja modulacije. Temperatura
kotlovne vode je omejena z elektronsko omejitvijo maksimalne
temperature.

Kontakt B na vtiču aBÖ
odprt
Gorilnik izklop.

Priključitev lokalnih regulacij na razširitev EA1 pri enokotlovnih napravah
Krmiljenje preko 0 – 10 V vhoda:
Eksterna zahteva preko 0 – 10 V vhoda
Priključitev na 0 – 10 V vhod na razširitvi EA1.
V povezavi z dvostopenjskim ali moduliranim gorilnikom.
Kodiranje “01:1” za enokotlovno napravo (dobavno stanje).

0-10V
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A
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Regulacije (nadaljevanje)
0 - 10 V doklop povzroči dodatno željeno vrednost temperature kotlovne vode:
0 - 1 V se ovrednoti kot “ni podane željene vrednosti temperature
kotlovne vode”.
1V
≙ željena vrednost 10 °C
10 V
≙ željena vrednost 100 °C
Območje določanja željene vrednosti se lahko spreminja s kodiranjem 1E:
1 V ≙ željena vrednost 30 °C
10 V ≙ željena vrednost 120 °C
Opozorilo
Med negativnim polom in zaščitnim vodnikom lokalnega vira napetosti je treba zagotoviti galvansko ločitev.

Doklopljeni kontakti morajo ustrezati razredu zaščite II.
Dodelitev funkcij vhodov
Funkcijo vhodov se izbira preko kodiranja na regulaciji ogrevalnega
kotla:
■ DE1: kodirni naslov “5d”
■ DE2: kodirni naslov “5E”
■ DE3: kodirni naslov “5F”
Željena temperatura vtoka pri eksterni zahtevi
■ Željena vrednost temperature vtoka se lahko nastavi s kodiranjem
9b.

Digitalni podatkovni vhodi DE1 do DE3
Funkcije:
■ Eksterna zapora
■ Eksterna zapora z vhodom sporočila motnje
■ Vhod sporočila motnje

Dodatne funkcije za enokotlovne naprave z regulacijo Vitotronic 200, tip GW1B, ali Vitotronic 300, tip
GW2B ali GW4B

A

Eksterna zapora/mešalni ventil “ZAPIRANJE”
S sklenitvijo kontakta B se izvede regulacijski izklop gorilnikov ali
zapiranje mešalnih ventilov.
V kodirnem naslovu “99” se nastavi, na katere ogrevalne krogotoke
učinkuje funkcija eksterne zapore ali mešalni ventil “ZAPIRANJE”.

B

Opozorilo
Med regulacijskim izklopom oz. ko je mešalni ventil “ZAPRT”, ni
zaščite zadevnega ogrevalnega kotla ali ogrevalnega krogotoka pred
zamrznitvijo. Spodnja temperatura kotlovne vode ali temperatura
vtoka se ne drži.

Vtič aVD

1 2 3

Vtič aVH

143

A
A Eksterni preklop obratovalnega programa/mešalni ventil “ODPIRANJE”
B Eksterna zapora/mešalni ventil “ZAPIRANJE”

B

A in B sta brezpotencialna kontakta.
Eksterni preklop obratovalnega programa/mešalni ventil “ODPIRANJE”
S sklenitvijo kontakta A se lahko ročno predizbran obratovalni program spremeni ali odprejo priključeni mešalni ventili.
V kodirnem naslovu “9A” se lahko eksterna funkcija mešalni ventil “ODPIRANJE” dodeli ogrevalnim krogotokom.
S kodirnim naslovom “91” se lahko eksterni preklop obratovalnega
programa dodeli ogrevalnim krogotokom.

5839 449 SI

Obratovalni programi
Simbol
Pomen
Ogrevanje prostorov izklop in sanitarna voda iz9
klop
Ogrevanje prostorov izklop in sanitarna voda
w
vklop
Ogrevanje prostorov vklop in sanitarna voda vklop
rw
Glede na nastavitev kodirnega naslova “d5” se lahko preklaplja iz
vseh 3 ročno nastavljivih obratovalnih programih 9, w, rw (kontakt odprt) bodisi v 9 ali v rw (kontakt sklenjen).
Plinski kondenzacijski kotel

1 2 3

146

7
A ■ Pri GW1B in GW2B, eksterni preklop stopenjski/moduliran
gorilnik
■ Pri GW4B, eksterna zapora gorilnika
B Eksterne zahteve
A in B sta brezpotencialna kontakta.
Eksterna zahteva
S sklenitvijo kontakta B se gorilnik ogrevalnega kotla vklopi v odvisnosti od bremena.
Omejitev temperature kotlovne vode se izvaja z nastavljivo
maks.temperaturo kotlovne vode oz. preko mehanskega regulatorja
temperature.
V kodirnem naslovu “9b” se nastavi željena vrednost.

VIESMANN
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Regulacije (nadaljevanje)
Eksterni preklop stopenjski/moduliran gorilnik
■ Kontakt A odprt:
modulirano obratovanje
■ Kontakt A sklenjen:
dvostopenjsko obratovanje

Ustrezno nastavite kodirni naslov “02”.

Dodatne funkcije za enokotlovne naprave z regulacijo Vitotronic 200, tip GW1B, ali Vitotronic 300, tip
GW2B ali GW4B preko razširitve EA1
Priključitev lokalnih regulacij za vremensko vodeno obratovanje
na razširitev EA1
Eksterna zahteva preko 0 – 10 V vhoda
Priključitev na 0 – 10 V vhod na razširitvi EA1.
V povezavi z dvostopenjskim ali moduliranim gorilnikom.

0-10V
[{{]

aBJ

+-

SÖ P

A
f-]

L

fÖ

N N

L

Opozorilo
Med negativnim polom in zaščitnim vodnikom lokalnega vira napetosti je treba zagotoviti galvansko ločitev.
Digitalni podatkovni vhodi DE1 do DE3
Funkcije:
■ Eksterni preklop načina obratovanja za ogrevalne krogotoke 1 do
3, posamičen preklop
■ Eksterna zapora z vhodom sporočila motnje
■ Vhod sporočila motnje
■ Kratkotrajno obratovanje cirkulacijske črpalke sanitarne vode
Doklopljeni kontakti morajo ustrezati razredu zaščite II.
Dodelitev funkcij vhodov

U

+

0 - 10 V doklop povzroči dodatno željeno vrednost temperature kotlovne vode:
0 - 1 V se ovrednoti kot “ni podane željene vrednosti temperature
kotlovne vode”.
1V
≙ željena vrednost 10 °C
10 V
≙ željena vrednost 100 °C
Območje določanja željene vrednosti se lahko spreminja s kodiranjem 1E:
1 V ≙ željena vrednost 30 °C
10 V ≙ željena vrednost 120 °C

Funkcijo vhodov se izbira preko kodiranja na regulaciji ogrevalnega
kotla:
■ DE1: kodirni naslov “5d”
■ DE2: kodirni naslov “5E”
■ DE3: kodirni naslov “5F”
Željena vrednost temperature vtoka pri eksterni zahtevi
■ Željena vrednost temperature vtoka se lahko nastavi s kodiranjem
9b.
Izhod aBJ
Priključki:
■ Krmiljenje dovodne črpalke na podpostajo
■ Sporočanje znižanega obratovanja za ogrevalni krogotok
Dodelitev funkcij
Funkcija izhoda aBJ se izbere preko kodirnega naslova “5C”.

5839 449 SI
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Plinski kondenzacijski kotel

Regulacije (nadaljevanje)
Dodatne funkcije za večkotlovne naprave z regulacijo Vitotronic 300-K, tip MW1B, in Vitotronic 100, tip
GC1B ali GC4B, preko LON
Vtiča aVD in aVH na regulaciji Vitotronic 300-K

A
B

Eksterna zahteva
S sklenitvijo kontakta C se gorilnik ogrevalnega kotla ali kotlov
vklopi v odvisnosti od bremena.
Omejitev temperature kotlovne vode se poteka preko nastavljive
maks.temperature kotlovne vode ali preko mehanskega regulatorja
temperature.
V kodirnem naslovu “9b” se nastavi željena vrednost.
Vtič aVD na regulaciji Vitotronic 100, tip GC1B in GC4B

C

A
1 2 3

1 2 3

143

146

B
A Eksterni preklop obratovalnega programa/mešalni ventil “ODPIRANJE”
B Eksterna zapora/mešalni ventil “ZAPIRANJE”
C Eksterna zahteva

1 2 3

143

A, B in C so brezpotencialni kontakti.
Eksterni preklop obratovalnega programa/mešalni ventil “ODPIRANJE”
S sklenitvijo kontakta A se lahko ročno predizbran obratovalni program spremeni ali odprejo priključeni mešalni ventili.
V kodirnem naslovu “9A” se lahko eksterna funkcija mešalni ventil “ODPIRANJE” dodeli ogrevalnim krogotokom.
S kodirnim naslovom “91” se lahko eksterni preklop obratovalnega
programa dodeli ogrevalnim krogotokom.
Obratovalni programi
Simbol
Pomen
Ogrevanje prostorov izklop in sanitarna voda iz9
klop
Ogrevanje prostorov izklop in sanitarna voda
w
vklop
Ogrevanje prostorov vklop in sanitarna voda vklop
rw
Glede na nastavitev kodirnega naslova “d5” se lahko preklaplja iz
vseh 3 ročno nastavljivih obratovalnih programih 9, w, rw (kontakt odprt) bodisi v 9 ali v rw (kontakt sklenjen).
Eksterna zapora/mešalni ventil “ZAPIRANJE”
S sklenitvijo kontakta B se izvede regulacijski izklop gorilnikov ali
zapiranje mešalnih ventilov.
V kodirnem naslovu “99” se nastavi, na katere ogrevalne krogotoke
učinkuje funkcija eksterne zapore ali mešalni ventil “ZAPIRANJE”.
Opozorilo
Med regulacijskim izklopom oz. ko je mešalni ventil “ZAPRT”, ni
zaščite zadevnega ogrevalnega kotla ali ogrevalnega krogotoka pred
zamrznitvijo. Spodnja temperatura kotlovne vode ali temperatura
vtoka se ne drži.

A Zapora ogrevalnega kotla
B Vklop ogrevalnega kotla kot zadnjega v zaporedju vklopa kotlov
A in B sta brezpotencialna kontakta.
Zapora ogrevalnega kotla
■ Kontakt A sklenjen:
Ogrevalni kotel je blokiran in se vzame iz zaporedja vklopa.
Dušilna loputa se zapre in kotlovska črpalka izklopi. Oskrba s
toploto mora potekati z ostalimi ogrevalnimi kotli.
Opozorilo
Ko so vsi ogrevalni kotli blokirani ali noben ogrevalni kotel ni pripravljen za obratovanje, ogrevalna naprava ni zaščitena pred
zamrznitvijo.
■ Kontakt A odprt:
ogrevalni kotel se ponovno vključi v trenutno zaporedje vklopa
kotlov.
Vklop ogrevalnega kotla kot zadnjega v zaporedju vklopa kotlov
■ Kontakt B sklenjen:
ogrevalni kotel se doklopi kot zadnji v zaporedju vklopa kotlov.
Ostali ogrevalni kotli prevzamejo oskrbo s toploto ogrevalne
naprave.
Če moč ostalih ogrevalnih kotlov ne zadostuje, se ogrevalni kotel
doklopi.
■ Kontakt B odprt:
ogrevalni kotel se ponovno vključi v trenutno zaporedje vklopa
kotlov.

Priključitev lokalnih regulacij na razširitev EA1 pri večkotlovnih napravah z lokalno kaskadno regulacijo
5839 449 SI

Krmiljenje preko 0 – 10 V vhoda:

V povezavi z dvostopenjskimi ali moduliranimi gorilniki.
Nastavite kodiranje “01:3”.

Eksterna zahteva preko 0 – 10 V vhoda
Priključek na 0 – 10 V vhod na razširitvi EA1 na vsaki regulacijo
Vitotronic 100 (pribor).
Plinski kondenzacijski kotel
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Regulacije (nadaljevanje)

A
0-10V
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1 2 3

146

A Sprostitev kotla
(brezpotencialni kontakt)
U

+

Sprostitev kotla brez dodatnega kontakta za sprostitev
0 do 1 V
■ ogrevalni kotel blokiran
■ dušilna loputa zaprta
■ kotlovska črpalka ali črpalka za primešavanje izklopljena
1 do 10 V
■ podajanje temperature za ogrevalni kotel
1 V ≙ željena vrednost 10 °C
10 V ≙ željena vrednost 100 °C
■ ogrevalni kotel je sproščen, drži se minimalna temperatura.
■ dušilna loputa odprta
■ kotlovska črpalka ali črpalka za primešavanje sproščena
Opozorilo
Le pri nizkotemperaturnih ogrevalnih kotlih:
Pri vodilnem kotlu mora biti napetost višja od 1 V.
Opozorilo
Med negativnim polom in zaščitnim vodnikom lokalnega vira napetosti je treba zagotoviti galvansko ločitev.

Opozorilo
Pri vodilnem kotlu mora biti kontakt stalno sklenjen.
Kontakt zaprta
Ogrevalni kotel je sproA
ščen, drži se minimalna
temperatura. Dušilna loputa se odpira.

odprt
Dušilna loputa se po pribl. 5
min zapre. Eksterni vklop
gorilnika ni možen.

Digitalni podatkovni vhodi DE1 do DE3
Funkcije:
■ Eksterna zapora
■ Eksterna zapora z vhodom sporočila motnje
■ Vhod sporočila motnje
Doklopljeni kontakti morajo ustrezati razredu zaščite II.
Dodelitev funkcij vhodov
Funkcijo vhodov se izbira preko kodiranja na regulaciji ogrevalnega
kotla:
■ DE1: kodirni naslov “5d”
■ DE2: kodirni naslov “5E”
■ DE3: kodirni naslov “5F”

Sprostitev kotla z dodatnim kontaktom za sprostitev
0 - 1 V ≙ “ Ni podane željene vrednosti temperature kotlovne vode”
1V
≙ željena vrednost 10 °C
10 V
≙ željena vrednost 100 °C

Zaporedni vklop kotlov z lokalno kaskadno regulacijo — priključitve na regulacijo Vitotronic 100, tip
GC1B
Krmiljenje preko kontaktov:

5839 449 SI

7

90

VIESMANN

Plinski kondenzacijski kotel

Regulacije (nadaljevanje)

C

1 2 3

1 2 3

143

146

A 1. stopnja gorilnika “vklop”
B 2. stopnja gorilnika “vklop”
C Sprostitev kotla
Dušilna loputa “odp.” ali “zap.”
A, B in C so brezpotencialni kontakti nadrejene regulacije.

Nastavitve na regulaciji Vitotronic 100
Kodiranje “01:3”.
Nastavitve varnostnega omejevalnika temperature in nadaljnje
nastavitve so odvisne od opremljenosti naprave z varnostnimi pripravami v skladu z DIN EN 12828 ali DIN EN 12953.
Varnostni omejevalnik temperature
Regulator temperature
Kodirni naslov “06” za elektronsko omejitev maksimalne temperature (Vitotronic
100)
Maksimalna temperatura na lokalni regulaciji

100 °C
87 °C
85 °C

90 °C

80 °C

A

143

146

1 2 3

1 2 3

Opozorilo
Pri večkotlovnih napravah je obvezno potreben kontakt za sprostitev
kotla.
Pri vodilnem kotlu mora biti kontakt stalno sklenjen.

110 °C
100 °C
95 °C

Obratovanje z moduliranim gorilnikom

Ob priključitvi eksterne regulacije so potrebne priključitve na vtičih
aVD in aVH. Reguliranje temperature ogrevalnika in bremensko odvisen kaskadni vklop mora izvesti eksterna regulacija.

N T1 T2 S3 B4

B

Kontakt na sponkah “2” in “3” vtiča aVH
■ Kontakt sklenjen:
najprej se aktivira predgrelna funkcija za sledilni kotel.
Po preteku predgrelne funkcije se drži minimalna temperatura za
ogrevalni kotel. Stopnje gorilnika se lahko preklapljajo eksterno.
■ Kontakt odprt:
Dušilna loputa se po pribl. 5 min zapre.
Eksterni vklop stopenj gorilnika ni možen, minimalna temperatura
se ne drži.

L

A

Sprostitev kotla, dušilna loputa

41

Obratovanje z dvostopenjskim gorilnikom

Eksterni vklop gorilnika – 1. stopnja gorilnika
Kontakt na sponkah “1” in “2” vtiča aVD
■ Kontakt sklenjen:
vklopi se 1. stopnja gorilnika.
2. stopnja gorilnika se vklopi le za držanje minimalne temperature.
Temperatura kotlovne vode se omejuje z elektronsko omejitvijo
maksimalne temperature (glejte Navodilo za servisiranje regulacije
Vitotronic 100), če je ta nastavljena pod mehanskim regulatorjem
temperature “R”.
■ Kontakt odprt:
1. stopnja gorilnika se izklopi.

B

E

C

STB
L1

TR
N

BZ

Motnja H1

41
N

PE

L1

BN

Eksterni vklop gorilnika – 1. in 2. stopnja gorilnika

T1 T2 S3 B4

90

T6 T7 T8

BK
BU

7
F

A
B
C
D
E
F

Vtič k regulaciji
Sprostitev kotla, dušilna loputa odprta ali zaprta
1. stopnja gorilnika (osnovno breme) “vklop”
Zmanjšanje moči gorilnika (regulator modulacije)
Povečanje moči gorilnika (regulator modulacije)
Vtič h gorilniku

5839 449 SI

Kontakt na sponkah “2” in “3” vtiča aVD
■ Kontakt sklenjen:
vklopita se obe stopnji gorilnika.
Temperatura kotlovne vode se omejuje z elektronsko omejitvijo
maksimalne temperature, če je ta nastavljena pod mehanskim
regulatorjem temperature “R”.
2. stopnja gorilnika se izklopi 2 K prej.
■ Kontakt odprt:
Izklopita se 1. in 2. stopnja gorilnika.

D

Plinski kondenzacijski kotel
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Regulacije (nadaljevanje)
Barvna označitev po DIN IEC 60757
BK črna
BN rjava
BU modra

Priključitev moduliranega gorilnika
■ 1. stopnja gorilnika fA z regulacije Vitotronic 100
■ Vtič lÖ z regulacije Vitotronic 100 preko regulatorja modulacije
(lokalno) k vtiču lÖ na gorilniku.

Ob priključitvi eksterne regulacije so potrebne priključitve na vtičih
aVD in aVH. Reguliranje temperature ogrevalnika in bremensko odvisen kaskadni vklop mora izvesti eksterna regulacija.

Sprostitev kotla, dušilna loputa

Opozorilo
Pri večkotlovnih napravah je obvezno potreben kontakt za sprostitev
kotla.
Pri vodilnem kotlu mora biti kontakt stalno sklenjen.
Eksterni vklop gorilnika – 1. stopnja gorilnika
Kontakt na sponkah “1” in “2” vtiča aVD
■ Kontakt sklenjen:
Vklopi se 1. stopnja gorilnika.
Temperatura kotlovne vode se omejuje z elektronsko omejitvijo
maksimalne temperature (glejte Navodilo za servisiranje regulacije
Vitotronic 100), če je ta nastavljena nižje kot mehanski regulator
temperature “R”.
■ Kontakt odprt:
1. stopnja gorilnika se izklopi.
Eksterni vklop gorilnika – 1. in 2. stopnja gorilnika

Kontakt na sponkah “2” in “3” vtiča aVH
■ Kontakt sklenjen:
Stopnje gorilnika se lahko preklapljajo eksterno.
■ Kontakt odprt:
Dušilna loputa se po pribl. 5 minutah zapre.
Eksterni vklop stopenj gorilnika ni možen.
Nastavitve na regulaciji Vitotronic 100
Kodiranje “01:3”.
Nastavitve varnostnega omejevalnika temperature in nadaljnje
nastavitve so odvisne od opremljenosti naprave z varnostnimi pripravami v skladu z DIN EN 12828 ali DIN EN 12953.
Varnostni omejevalnik temperature
Regulator temperature
Kodirni naslov “06” za elektronsko omejitev maksimalne temperature (Vitotronic
100)
Maksimalna temperatura na lokalni regulaciji

110 °C
100 °C
95 °C

100 °C
87 °C
85 °C

90 °C

80 °C

Kontakt na sponkah “2” in “3” vtiča aVD
■ Kontakt sklenjen:
vklopita se obe stopnji gorilnika.
Temperatura kotlovne vode se omejuje z elektronsko omejitvijo
maksimalne temperature, če je ta nastavljena pod mehanskim
regulatorjem temperature “R”.
2. stopnja gorilnika se izklopi 2 K prej.
■ Kontakt odprt:
Izklopita se 1. in 2. stopnja gorilnika.

Zaporedni vklop kotlov z lokalno kaskadno regulacijo — priključitve na regulacijo Vitotronic 100, tip
GC4B
Krmiljenje preko kontaktov:

A

Obratovanje z moduliranim gorilnikom
Priključki na vtič aVD.
Reguliranje temperature ogrevalnika in bremensko odvisen kaskadni
vklop mora izvesti eksterna regulacija.
Opozorilo
Pri večkotlovnih napravah je kontakt za sprostitev kotla nujno potreben.
Pri vodilnem kotlu mora biti kontakt stalno sklenjen.

B
1 2 3

143

7
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A Eksterna zapora ogrevalnega kotla
(brezpotencialni kontakt za preklop nizke napetosti)
B Eksterni doklop ogrevalnega kotla kot zadnjega v zaporedju
vklopa kotlov
(brezpotencialni kontakt za preklop nizke napetosti)

92
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Plinski kondenzacijski kotel

Regulacije (nadaljevanje)
Kontakt
A

B

sklenjen

odprt

D

– Ogrevalni kotel je blokiran in vzet iz zaporedja
vklopa.
– Dušilna loputa se zapre
in kotlovska črpalka izklopi.
– Oskrba s toploto poteka
z ostalimi ogrevalnimi kotli.
Če oskrba s toploto ostalih
ogrevalnih kotlov ogrevalne naprave ne zadostuje,
se ogrevalni kotel vklopi.

Ogrevalni kotel se vključi v
aktualno zaporedje vklopa
kotlov.

E
F
G

T6, T7: znižanje moči gorilnika (regulator modulacije zap.)
(brezpotencialni kontakt za preklop 230 V~)
T6, T8: povišanje moči gorilnika (regulator modulacije odp.)
(brezpotencialni kontakt za preklop 230 V~)
Vtič h gorilniku
Vtič k regulaciji

Opozorilo
Če se sprostitev kotla izvede preko kontaktorja, morajo biti zagotovljeni pogoji razreda zaščite II in pogoji za varnostno nizko napetost
(SELV).
Ogrevalni kotel se vključi v
aktualno zaporedje vklopa
kotlov.

Eksterno reguliranje moduliranega gorilnika
Priključite na vtič aVH in aBÖ.

Kontakt
A/ B

sklenjen
Ogrevalni kotel sproščen.
Dušilna loputa se odpira.

C

Gorilnik vklop (osnovno
breme). Bremensko odvisna modulacija poteka preko lokalnega regulatorja
modulacije. Temperatura
kotlovne vode je omejena
z elektronsko omejitvijo
maksimalne temperature.

Opozorilo
Za preprečitev škode na ogrevalnem kotlu je obvezen kontakt na
sponkah 2 in 3 vtiča aVH.
Pri vodilnem kotlu mora biti kontakt stalno sklenjen.

odprt
Dušilna loputa se po pribl. 5
s zapre. Eksterni vklop gorilnika ni možen.
Gorilnik izklop.

G
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F

7
A/ B Sprostitev kotla preko lokalnega regulatorja modulacije
(dušilna loputa odp.)
A Brezpotencialni kontakt za preklop nizke napetosti
B Brezpotencialni kontakt za preklop 230 V~
Gorilnik osnovno breme
C
(brezpotencialni kontakt za preklop 230 V~)

5839 449 SI

Doklop lokalnih regulacijskih priprav preko LON povezave
Dodatne napotke najdete v priročniku LON podj. Viessmann
(www.viessmann.de/lon).

To univerzalno uporabno, decentralno omrežje za avtomatizacijo v
zgradbah omogoča ob komunikaciji med regulacijami Vitotronic tudi
doklop lokalnih sistemov in priprav različnih proizvajalcev.

Regulacije Vitotronic imajo odprt, standardiziran LON vmesnik. S
standardnimi LONWORKS omrežnimi variablami (SNVT).
Plinski kondenzacijski kotel
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Regulacije (nadaljevanje)
Regulacije posameznih prostorov ali sistemi centralnega nadzornega sistema zgradbe se lahko priključijo npr. neposredno na regulacije Vitotronic.

Dodatne informacije najdete v LON priročniku, glejte spletno stran
www.viessmann.de\lon.

8
Priloga
8.1 Pomembni varnostni predpisi in določila
Splošno
Ogrevalni kotel je izdelan po TRD 702 in v skladu z EN 303, 677,
483/297 in se uporablja v ogrevalnih sistemih po EN 12828. Upoštevati se morajo v teh smernicah navedeni obratovalni pogoji. Glede
na navedeno nazivno toplotno moč in ogrevalno tehnične zahteve
kotel ustreza normi EN 677. Pri instalaciji in izročitvi tega ogrevalnega kotla v obratovanje se morajo ob lokalnih gradbenih predpisih
in predpisih o kurilnih napravah upoštevati tudi naslednje norme,
pravila in smernice:
■ EN 12828: Ogrevalni sistemi v stavbah – projektiranje toplovodnih
ogrevalnih sistemov
■ EN 13384: Sistemi za odvajanje dimnih plinov – toplotni in pretočno tehnični postopki izračunavanja

■ DIN 4753: Naprave za ogrevanje vode za pitno in procesno vodo
■ DIN 1988: Tehnična pravila za vodovodne instalacije (TRWI).
■ EN 298: Vžigalni avtomati za plinske gorilnike in plinske naprave z
nadtlačnim podprtjem ali brez
■ EN 676: Plinski gorilniki z nadtlačnim podprtjem
■ DVGW-CEN/TR 1749:
Tehnična pravila za plinske instalacije
■ DVGW delovni list G 260/I in II:
Tehnična pravila za sestavo plina

Plinska instalacija
Postavitelj mora izvesti plinsko instalacijo v skladu s tehničnimi
pogoji za priključitev, ki jih določa podjetje za oskrbo s plinom.
Naprava mora obratovati v skladu s prej navedenimi pogoji.

Priključki cevovodov
Priključki cevovodov na ogrevalnih kotlih se morajo izvesti brez obremenitev in momentov.

Električna instalacija
Električna priključitev in instalacija se morata izvesti v skladu z VDE
določili (DIN VDE 0100 in DIN VDE 0116) ter v skladu s tehničnimi
pogoji za priključitev podjetja za oskrbo z električno energijo.

■ DIN VDE 0100: Postavitev jakotokovnih naprav z nazivnimi napetostmi do 1000 V.
■ DIN VDE 0116: Električna oprema kurilnih naprav

Navodilo za obratovanje
Postavitelj naprave mora po EN 12828, poglavje 5, in EN
12170/12171 dati na razpolago navodilo za obratovanje za celotno
napravo.

Sistem za odvajanje dimnih plinov
Za kondenzacijske kotle se morajo uporabiti sistemi za odvajanje
dimnih plinov z gradbenonadzornim dovoljenjem.

Polnilna in dopolnilna voda

5839 449 SI

■ VDI 2035: Preprečevanje škode zaradi korozije in oblog apnenca v
toplovodnih ogrevalnih napravah z obratovalnimi temperaturami do
100 ºC.
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