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Vitomax 100-LW, type M148, 0,65 til 6,0 MW
1.1 Produktbeskrivelse
Olie-/gaskedel
Til drift med konstant kedelvandstemperatur
Kedel iht. TRD 702 til till. fremløbstemperatur (= sikkerhedstemperatur) indtil 110 ºC
Tilladt driftstryk: 6 og 10 bar
■ CE-mærkning i overensstemmelse med direktiv for gaskedler 2009/142/EF
■ Kedelvirkningsgraden udgør 91,5 %
■ Normnyttegraden iht. EN 4702–8 ved 75/60 °C fremløbs-/returtemperaturatur udgør 94 % (Hi).
■ Vendeflammekedel med lav brændkammerbelastning – miljøvenlig
forbrænding med lav emission af kvælstofoxid.
■ Ingen minimum-kedelvandsvolumenstrøm påkrævet – store vandflader og stort vandindhold sørger for en god selvcirkulation og sikker
bortledning af varmen – enkel hydraulisk integrering.

■ Som ekstraudstyr fås et fremløbsmellemstykke til tilslutning af
anlægsspecifikt udstyr.
■ Lav modstand på røggassiden pga. konvektionshedeflader med
stort dimensionerede røggasrør.
■ Enkel og økonomisk drift og service, da kedlen og de store rengøringsdøre ikke har nogle udmuringer. Det bageste vendekammer er
vandkølet.
■ Små strålingstab på grund af 100 mm tykt isoleringsmateriale.
■ Dækplade som gangbro på oversiden af kedlen er inkluderet i leverancen – letter monteringen og vedligeholdelsen og beskytter kabinettet mod beskadigelse.

1.2 Driftsbetingelser
1. Kedelvandsvolumenstrøm
2. Kedelreturtemperatur (minimumværdi)
3. Maksimal spredning
4. To-trins brænderdrift
5. Modulerende brænderdrift
6. Reduceret drift og weekendsænkning

Krav
Ingen
– Oliedrift 50 ºC
– Gasdrift 55 ºC
40 K
Ingen
Ingen
Følgekedel i flerkedelanlæg kan frakobles

Bemærk
Vedr. krav til vandkvaliteten, se side 21.
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OLIE-/GASKEDEL

Vitomax 100-LW, type M148 systempakke, 2,3 til 6,0 MW
2.1 Produktbeskrivelse
Olie-/gaskedel
Til drift med konstant kedelvandstemperatur
Kedel iht. TRD 702 til till. fremløbstemperatur (= sikkerhedstemperatur) indtil 110 ºC
Tilladt driftstryk: 6 og 10 bar
■ CE-mærkning i overensstemmelse med direktiv for gaskedler 2009/142/EF
■ Kedelvirkningsgraden udgør 91,5 % eller med AWT 95 %.
■ Vendeflammekedel med lav brændkammerbelastning – miljøvenlig
forbrænding med lav emission af kvælstofoxid.
■ Ingen minimum-kedelvandsvolumenstrøm påkrævet – store vandflader og stort vandindhold sørger for en god selvcirkulation og sikker
bortledning af varmen – enkel hydraulisk integrering.

■ Lav modstand på røggassiden pga. konvektionshedeflader med
stort dimensionerede røggasrør.
■ Enkel og økonomisk drift og service, da kedlen og de store rengøringsdøre ikke har nogle udmuringer. Det bageste vendekammer er
vandkølet.
■ Små strålingstab på grund af 100 mm tykt isoleringsmateriale.
■ Dækplade som gangbro på oversiden af kedlen er inkluderet i leverancen – letter monteringen og vedligeholdelsen og beskytter kabinettet mod beskadigelse.

2

2.2 Leveringsomfang
■ Basiskedel type M148 med brænderplade med huller
■ Brænder med tilbehør (tekniske data, se brænderens datablad)
■ Afspærringsventil til KV- og KR-studs
■ Afspærringsventil til tømning
■ Armaturstykke med manometer
■ Gennemstrømningsafspærringsventil
■ Modflanger KV-, KR- og tømningsstuds
■ Maksimaltrykbegrænser
■ Minimaltrykbegrænser

■ Kontrolskab Vitocontrol (tekniske data, se datablad til Vitocontrol)
■ Sæt som erstatning for luftpotten
■ Sikkerhedsventil
■ Temperaturføler til røggasstudsen
■ Vitotronic 100 (type GC1) til montering på kedlen (tekniske data, se
kapitel „Vitotronic 100, type GC1”)
■ Fremløbsmellemstykke med vandmangelsikring
■ Termometer med følerlomme

2.3 Tilbehør
■ Røggasvarmeveksler WT 200 med komplet gennemstrømning,
kompensator og modflanger på vandsiden
■ Påflanget lyddæmper med modflanger
■ Påflanget motordrevet røggasspjæld med modflanger

5821 427 DK

■ Returtemperaturhævning (RLTA) med returhævningspumpe (tekniske data, se databladet RLTA)
■ Returtemperaturhævning med 3-vejs-blandeventil og kedelkredspumpe (tekniske data, se databladet RLTA)
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Vitomax 100-LW, type M148 systempakke, 2,3 til 6,0 MW (fortsat)
2.4 Eksempel på systempakke med tilbehør

2

A Lavtrykskedel
B Fyringsanlæg
C Fremløbsmellemstykke med sikkerhedsregulerings- og begrænsningsudstyr
D Returtemperaturhævning (option)

E
F
G
H
K

Sikkerhedsventil
Røggasvarmeveksler WT 200 (option)
Afspærringsventil (option)
Røggaslyddæmper (option)
Styre- og koblingsanlæg (Vitocontrol med Vitotronic)

Bemærk
For anlægseksempler med returtemperaturhævning, se mappe med
planlægningsvejledninger “Anlægseksempler”

2.5 Driftsbetingelser

1. Kedelvandsvolumenstrøm
2. Kedelreturtemperatur (minimumværdi)
3. Maksimal spredning
4. To-trins brænderdrift
5. Modulerende drift
6. Reduceret drift og weekendsænkning

Krav ved M148 systempakke
med røggasvarmeveksler WT 200
uden røggasvarmeveksler
Ingen
Ingen
– Oliedrift 70 °C
– Oliedrift 50 °C
– Gasdrift 70 °C
– Gasdrift 55 °C
25 K
40 K
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Følgekedel i flerkedelanlæg kan frakobles

5821 427 DK

Bemærk
Vedr. krav til vandkvaliteten, se side 21.
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OLIE-/GASKEDEL

Vitomax 200-LW, type M62A og M64A, 2,3 til 20,0 MW
3.1 Produktbeskrivelse
Olie-/gaskedel
Tretrækskedel
Til drift med konstant kedelvandstemperatur
Kedel iht. TRD 702 til till. fremløbstemperatur (= sikkerhedstemperatur) indtil 110 eller 120 ºC
Tilladt driftstryk 6, 10 og 16 bar
■ CE-mærkning:
– for tilladte fremløbstemperaturer (= sikkerhedstemperaturer) indtil
110 ºC i overensstemmelse med direktiv for gaskedler 2009/142/EF
eller
– for tilladte fremløbstemperaturer (= sikkerhedstemperaturer) indtil
120 ºC i overensstemmelse med direktiv for trykbærende
udstyr 97/23/EF
■ Mulighed for forøgelse af fyringsydelse/kedelydelse med flammerørstemperaturovervågning iht. DIN EN 12953.
Driften af kedlen skal ske i henhold til gældende sikkerhedsforskrifter.
■ Tretrækskedel med lav brændkammerbelastning - miljøvenlig forbrænding med lav emission af kvælstofoxid.
■ Lavt energiforbrug på grund af lave røggastemperaturer og
100 mm isoleringsmateriale.
Kedelvirkningsgraden udgør 92 %

■ Normnyttegraden iht. EN 4702–8 ved 75/60 °C fremløbs-/returtemperaturatur udgør 95 % (Hi).
■ Virkningsgraden forøges med hhv. 3 % med WT200 og op til 12 %
ved udnyttelse af brændværdien med røggasvarmeveksleren
Vitotrans 300 i rustfrit stål.
■ Ingen minimum-kedelvandsvolumenstrøm påkrævet – store vandflader og stort vandindhold sørger for en god selvcirkulation og sikker
bortledning af varmen – enkel hydraulisk integrering.
■ Lav modstand på røggassiden pga. konvektionshedeflader med
stort dimensionerede røggasrør.
■ Enkel og økonomisk drift og service, da kedlen og de store rengøringsdøre ikke har nogle udmuringer. Det bageste vendekammer er
vandkølet.
■ Dækplade som gangbro på oversiden af kedlen er inkluderet i leverancen – letter monteringen og vedligeholdelsen og beskytter kabinettet mod beskadigelse.
■ Efter ønske kan Vitomax 200-LW udstyres med enkelttermostater
eller med kedelkredsreguleringen Vitotronic.
■ Som tilbehør fåes et fremløbsmellemstykke til sikkerhedstemperaturer på 110 °C eller 120 °C.

3.2 Driftsbetingelser
1. Kedelvandsvolumenstrøm
2. Kedelreturtemperatur (minimumværdi)
3. Maksimal spredning
4. To-trins brænderdrift
5. Modulerende brænderdrift
6. Reduceret drift og weekendsænkning

Krav
Ingen
– Oliedrift 50 ºC
– Gasdrift 55 ºC
40 K
Ingen
Ingen
Følgekedel i flerkedelanlæg kan frakobles
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Bemærk
Vedr. krav til vandkvaliteten, se side 21.
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Vitomax 200-WS, type M250, 1,75 til 11,63 MW
4.1 Produktbeskrivelse
Olie-/gaskedel
Tretrækskedel
Til drift med konstant kedelvandstemperatur
Kedel til till. fremløbstemperaturer (= sikkerhedstemperaturer) indtil
110 °C
Tilladt driftstryk: 3 bar
■ CE-mærkning i overensstemmelse med direktiv for gaskedler 2009/142/EF
■ Lavt energiforbrug.
Kedelvirkningsgraden udgør 94 %
■ Normnyttegraden iht. EN 4702–8 ved 75/60 °C fremløbs-/returtemperaturatur udgør 96 % (Hi).
■ Tretrækskedel med meget lav brændkammerbelastning
(≤ 1,0 MW/m3) - miljøvenlig forbrænding med lav emission af kvælstofoxid.
■ Ingen minimum-kedelvandsvolumenstrøm påkrævet – store vandflader og stort vandindhold sørger for en god selvcirkulation og sikker
bortledning af varmen – enkel hydraulisk integrering.
■ Ekstra fremløbsmellemstykke er ikke nødvendigt. Tilslutningerne til
110 ºC sikkerhedstemperatur, der er nødvendige til installationen,
befinder sig på kedlen.

■ Lav modstand på røggassiden pga. konvektionshedeflader med
stort dimensionerede røggasrør.
■ En ekstra cirkulationsledning i bunden af kedlen (shuntrør) sørger
for den interne cirkulation af kedelvandet og fører dermed til den
optimale varmeopretholdelse i kedlen.
■ Høj driftssikkerhed og lang levetid på grund af god vandpassage og
stort vandindhold med god selvcirkulation og sikker varmeoverførsel.
■ Enkel og økonomisk drift og service, da kedlen og de store rengøringsdøre ikke har nogle udmuringer. Det bageste og forreste vendekammer er vandkølet.
■ Dækplade som gangbro på oversiden af kedlen er inkluderet i leverancen – letter monteringen og vedligeholdelsen og beskytter kabinettet mod beskadigelse.
■ Små strålingstab på grund af 100 mm tykt isoleringsmateriale og
vandkølet front.
■ Udnyttelse af brændværdien ved kombination med røggasvarmeveksler i rustfrit stål.

4.2 Driftsbetingelser
1. Kedelvandsvolumenstrøm
2. Kedelreturtemperatur (minimumværdi)
3. Maksimal spredning
4. To-trins brænderdrift
5. Modulerende brænderdrift
6. Reduceret drift og weekendsænkning

Krav
Ingen
65 °C
40 K
Ingen
Ingen
Følgekedel i flerkedelanlæg kan frakobles

Bemærk
Vedr. krav til vandkvaliteten, se side 21.
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Vitomax 300-LT, type M343, 1,86 til 5,9 MW
5.1 Produktbeskrivelse
Lavtemperatur-olie-/gaskedel
Tretrækskedel med flervæggede konvektionshedeflader
Til drift med glidende sænket kedelvandstemperatur
Tilladt fremløbstemperatur (= sikkerhedstemperatur) indtil 110 eller
120 ºC
Tilladt driftstryk 6 bar (10 bar på forespørgsel).
■ CE-mærkning:
– for tilladte fremløbstemperaturer (= sikkerhedstemperaturer) indtil
110 ºC i overensstemmelse med direktiv for gaskedler 2009/142/EF
eller
– for tilladte fremløbstemperaturer (= sikkerhedstemperaturer) indtil
120 ºC i overensstemmelse med direktiv for trykbærende
udstyr 97/23/EF
■ Høj driftssikkerhed og lang levetid ved hjælp af flervæggede konvektionshedeflader af Duplex-rør.
■ Lave minimum-returtemperaturer på 38 ºC ved oliedrift og 45 ºC ved
gasdrift.
■ Kedelvirkningsgraden udgør 92,5 %
■ Lavt energiforbrug på grund af glidende sænket kedelvandstemperatur.
Normnyttegraden iht. EN 4702–8 ved 75/60 °C fremløbs-/returtemperaturatur udgør 95 % (Hi).
■ Normnyttegraden forøges med op til 10 % ved udnyttelse af brændværdien med røggasvarmeveksleren Vitotrans 300 af rustfrit stål.

■ Tretrækskedel med lav brændkammerbelastning (≤1,2 MW/m3) miljøvenlig forbrænding med lav emission af kvælstofoxid.
■ Ingen minimum-kedelvandsvolumenstrøm påkrævet – store vandflader og stort vandindhold sørger for en god selvcirkulation og sikker
bortledning af varmen – enkel hydraulisk integrering.
■ Ved sikkerhedstemperatur indtil 110 ºC er det ikke nødvendigt med
et ekstra fremløbsmellemstykke. De tilslutninger, der er nødvendige
for installationen, befinder sig på kedlen.
■ Lav modstand på røggassiden pga. konvektionshedeflader med
stort dimensionerede røggasrør.
■ Enkel og økonomisk drift og service, da kedlen og de store rengøringsdøre ikke har nogle udmuringer. Det bageste og forreste vendekammer er vandkølet.
■ Dækplade som gangbro på oversiden af kedlen er inkluderet i leverancen – letter monteringen og vedligeholdelsen og beskytter kabinettet mod beskadigelse.
■ Små strålingstab på grund af 120 mm tykt isoleringsmateriale. Røgvendekammeret uden udmuring og med vandkøling af forreste og
bageste kammer sikrer en næsten vedligeholdelsesfri drift. Røggassamlekassen er også isoleret.
■ Økonomisk og sikker drift af varmeanlægget med kommunikationsegnet, digitalt reguleringssystem Vitotronic. En standardiseret LON
muliggør integrering i intelligent bygningsautomatik.

5.2 Driftsbetingelser med Vitotronic-kedelkredsreguleringer
Drift med brænderbelastning
1. Kedelvandsvolumenstrøm
2. Kedelreturtemperatur (minimumværdi)
3. To-trins brænderdrift
4. Modulerende brænderdrift
5. Reduceret drift og weekendsænkning

Krav
< 60 %
≥ 60 %
Ingen
Ingen
– Oliedrift 38 ºC
– Oliedrift 53 ºC
– Gasdrift 45 ºC
– Gasdrift 53 ºC
1. trin 60 % af den nominelle varmeyIngen minimumbelastning påkrævet
delse
Ingen
Ingen minimumbelastning påkrævet
Følgekedel i flerkedelanlæg kan frakobles

5
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Bemærk
Vedr. krav til vandkvaliteten, se side 21.

OLIE-/GASKEDEL
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Vitotrans 300
6.1 Produktbeskrivelse
Vitotrans 300 røggasvarmeveksler til følgende Vitomax:
■ Vitomax 100-LW
med nominel varmeydelse på 0,65 til 6,0 MW
Tekniske data fåes på forespørgsel.
■ Vitomax 200-LW
med nominel varmeydelse på 2,3 til 6,0 MW
■ Vitomax 300-LT
med nominel varmeydelse på 1,86 til 5,9 MW

Fordele
■ Høj driftssikkerhed og lang levetid som følge af korrosionsfast, rustfrit stål. Rustfrit stål 1.4571 er egnet til drift med gas og kortvarig drift
med fyringsolie ved kombifyring, rustfrit stål 1.4539 til konstant drift
med fyringsolie til udnyttelse af brændværdien.
■ Kompakt konstruktion – pladsbesparende, kan opstilles direkte bag
kedlen.
■ Enkel hydraulisk integrering - efter ønske kan den samlede volumenstrøm eller en del af vandmængden til optimering af udnyttelsen
af brændværdien ledes via Vitotrans 300.

■ Vitotrans 300 røggasvarmeveksler med Inox-Tubal-hedeflade indtil
6 MW.
■ Lodret monterede Inox-Tubal-hedeflader for høj driftssikkerhed og
lang levetid.
■ Højeffektiv varmeoverførsel og højt kondensationstal.
■ Der kan leveres neutraliseringsanordninger, der er afstemt til røggasvarmeveksleren Vitotrans 300.

A
B
C
D

Rengøringsåbning
Inox-Tubal-hedeflader af rustfrit stål
Isolering
Kedelvandsretur (indgang)

6

Fabriksindstilling

10
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■ 1 kasse med røggasforbindelse
■ 1 kasse med manchet

5821 427 DK

Varmeveksler-grundblok med monteret nederste røggassamlekasse
og monteret fod. Der er skruet modflanger på studserne.
■ 2 kasser med isoleringsmateriale
■ 1 kasse med øverste røggassamlekasse

OLIE-/GASKEDEL

Vitotrans 300 (fortsat)
Kontrolleret kvalitet
CE-mærkning i overensstemmelse med gældende EF-direktiver ved till. fremløbstemperatur (sikkerhedstemperatur) indtil
110 °C iht. EN 12828.

6.2 Tekniske data

Kedelstørrelse
Vitomax 200-LW nominel varmeydelse
Passende Vitotrans 300 til 6 bar
– Gasdrift
– Oliedrift
Tilladt driftstryk
Till. fremløbstemperatur
(sikkerhedstemperatur)
Vægt varmeveksler
Passende Vitotrans 300 til 10 bar
– Gasdrift
– Oliedrift
Tilladt driftstryk
Till. fremløbstemperatur
(sikkerhedstemperatur)
Vægt varmeveksler
Vitomax 300-LT nominel varmeydelse
Passende Vitotrans 300 til 6 bar
– Gasdrift
– Oliedrift
Tilladt driftstryk
Till. fremløbstemperatur
(sikkerhedstemperatur)
Vægt varmeveksler
Passende Vitotrans 300 til 10 bar
– Gasdrift
– Oliedrift
Tilladt driftstryk
Till. fremløbstemperatur
(sikkerhedstemperatur)
Vægt varmeveksler
Passende Vitotrans 300
til 16 bar
Nominelt ydelsesområde for
Vitotrans 300
– Gasdrift
– Oliedrift

MW

1
–

2
2,3

Best.nr.
Best.nr.
bar

–
–
6

Z008 082
Z008 247
6

110
690

110
690

–
–
10

Z008 236
Z008 248
10

110
740
1,86

110
740
2,3

Z000 744
Z000 758
6
110

Z000 745
Z000 759
6
110

690

690

Z000 751
Z000 765
10
110

Z000 752
Z000 766
10
110

740

740

°C
kg
Best.nr.
Best.nr.
bar
°C
kg
MW
Best.nr.
Best.nr.
bar
°C
kg
Best.nr.
Best.nr.
bar
°C
kg

3
2,8

4
3,5

5
4,5

Z008 083 Z008 084 Z008 085
Z008 249 Z008 251 Z008 253
6
6
6
110
920

110
920

110
1050

Z008 237 Z008 238 Z008 239
Z008 250 Z008 252 Z008 254
10
10
10
110
970
2,9

110
970
3,5

110
1100
4,1

6
–

7
6,0

– Z008 086
– Z008 255
6
6
110
1050

110
1270

– Z008 240
– Z008 256
10
10
110
1100
4,7

110
1320
5,9

Z000 746 Z000 747 Z000 748 Z000 749 Z000 750
Z000 760 Z000 761 Z000 762 Z000 763 Z000 764
6
6
6
6
6
110
110
110
110
110
920

920

1050

1050

1270

Z000 753 Z000 754 Z000 755 Z000 756 Z000 757
Z000 767 Z000 768 Z000 769 Z000 770 Z000 771
10
10
10
10
10
110
110
110
110
110
970

970

1100

1100

1320

390
428
267
293

447
504
306
345

561
628
384
430

200
250
250
2,0
2,5
2,5
150
200
200
1,5
2,0
2,0
1,5225 x indfyringsydelse i kW
1,5 x indfyringsydelse i kW

350
3,5
250
2,5

550
5,5
500
5,0

på forespørgsel

fra kW
til kW
fra kW
til kW

177
200
121
137

219
248
150
170

Pa
mbar
Pa
mbar
Gas
Olie

150
1,5
100
1,0

200
2,0
150
1,5

276
305
189
209

333
371
228
254

Modstand på røggassiden*1
Vitomax 200-LW
Vitomax 300-LT

5821 427 DK

Røggasmassestrøm i kg/h

*1

Modstand på røggassiden ved nominel varmeydelse. Brænderen skal overvinde modstanden på røggassiden i kedlen, Vitotrans 300 og
røggasrøret.

OLIE-/GASKEDEL
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Vitotrans 300 (fortsat)
Ydre mål
Totallængde (mål g)
Samlet bredde med modflanger
Total højde (mål a)
Indbringningsmål
Længde
Bredde (mål k) uden modflange
Højde (mål b)
Indhold
Kedelvand
Røggas
Tilslutninger
Kedelvandsfremløb og -retur
Kondensvandafløb
Røggastilslutning

mm
mm
mm

1320
1280
2600

1450
1430
2810

1550
1520
3010

1650
1720
3210

mm
mm
mm

1239
1170
2509

1356
1310
2719

1444
1390
2923

1602
1570
3124

l
m3

430
0,661

500
1,040

630
1,402

750
1,876

150
1¼
500

200
1¼
600

200
1¼
700

PN 16 DN
R
NW

250
1¼
800

e

R
HV

d

l

a
b
c

E
HR

AGA

R

f

h

i

KOA

g

6

Z008 083
Z008 249
Z008 237
Z008 250
2842
2751
2438
1805
660
134
1450
493
930
1303
1971

Z008 084
Z008 251
Z008 238
Z008 252
2842
2751
2438
1930
660
137
1450
493
930
1303
1971

Z008 085
Z008 253
Z008 239
Z008 254
3047
2956
2593
2025
710
137
1542
548
1032
1387
2077

Z008 086
Z008 255
Z008 240
Z008 256
3267
3178
2765
2140
812
158
1646
620
1179
1570
2174
5821 427 DK

Måltabeller for Vitotrans 300 til Vitomax 200-LW
Best.nr.
Z008 082
Z008 247
Z008 236
Z008 248
a
mm
2632
b
mm
2541
c
mm
2278
d
mm
1725
e
mm
550
f
mm
133
g
mm
1320
h
mm
440
i
mm
799
k
mm
1161
l
mm
1891

k

12
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Vitotrans 300 (fortsat)
Måltabeller for Vitotrans 300 til Vitomax 300-LT
Best.nr.
Z000 744
Z000 745
Z000 751
Z000 752
Z000 758
Z000 759
Z000 765
Z000 766
a
mm
2600
2600
b
mm
2509
2509
c
mm
2260
2260
d
mm
e
mm
550
580
f
mm
131
131
g
mm
1320
1320
h
mm
438
438
i
mm
791
791
k
mm
1170
1170
l
mm
1883
1883

Z000 746
Z000 747
Z000 753
Z000 754
Z000 760
Z000 761
Z000 767
Z000 768
2810
2810
2719
2719
2420
2420
se kedlens datablad
660
660
132
132
1450
1450
491
491
920
920
1310
1310
1966
1966

Z000 748
Z000 755
Z000 762
Z000 769
3010
2923
2575

Z000 749
Z000 756
Z000 763
Z000 770
3045
2968
2610

Z000 750
Z000 757
Z000 764
Z000 771
3250
3164
2765

710
135
1550
546
1024
1390
2070

740
135
1550
546
1024
1390
2070

815
133
1650
597
1149
1570
2145

Gennemstrømningsmodstand i mbar

Gennemstrømningsmodstand på kedelvandssiden
100
90
80
70
60
50
40
30

K

20
H
10
8
6
4

Best.nr.
Z000 744 og Z000 745
Z000 751 og Z000 752
Z000 758 og Z000 759
Z000 765 og Z000 766
Z008 082 og Z008 236
Z008 247 og Z008 248
Z000 746 til Z000 749
Z000 753 til Z000 756
Z000 760 til Z000 763
Z000 767 til Z000 770
Z008 083, Z008 084, Z008 085
Z008 249, Z008 251, Z008 253
Z008 237, Z008 238, Z008 239
Z008 250, Z008 252, Z008 254
Z000 750
Z000 757
Z000 764
Z000 771
Z008 086
Z008 255
Z008 240
Z008 256

L

9
7
5
3

2
1
10

30 50 80
20
40 60 100
Flow i m³/h

200

300

Karakteristik
H

K

L

Ydelsesdata ved gasdrift

6

1,4
1,2

A

5821 427 DK

Omregningsfaktor

1
B
0,8
0,6
0,4

75
70
65
60
55
50
Kedelvandsindgangstemperatur i °C

45

40

35

30

25

20

A Vitomax 100
B Vitomax 200, 300

OLIE-/GASKEDEL
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Vitotrans 300 (fortsat)
Omregning af ydelsesdataene
Varmeydelsesangivelserne for røggasvarmevekslerne Vitotrans 300
er baseret på en røggasindgangstemperatur på 200 °C og en keldelvandsindgangstemperatur i varmevekslerne på 40 °C.

Hvis betingelserne afviger, kan varmeydelsen beregnes ved at multiplicere den angivne nominelle varmeydelse med omregningsfaktoren
fra diagrammet.

Planlægningsvejledning
7.1 Levering, indbringning og opstilling
Levering
Levering på forespørgsel (aflæsning på opstillingsstedet). Vi leverer
frem til byggepladsen. Der kræves en specialkran på opstillingsstedet
til aflæsning af kedlerne.

Indbringning og opstilling

°

90

45°

F1/2

45°

Kedler og røggasvarmevekslere er udstyret med ringe, i hvilke løftegrejet kan fastgøres. Kontakt salgsafdelingen inden ordreafgivelsen,
hvis der er behov for yderligere eller andre løfteringe på grund af særlige indbringningsforhold. Vi udarbejder en særlig løsning til Dem. Indbringningen gøres lettere, hvis der anvendes bundskinner.
Indbringning og opstilling på forberedte fundamenter kan efter ønske
og mod betaling foretages af vores montører.
Kedlerne kan opstilles på beton uden særligt fundament. Vær i den
forbindelse opmærksom på brænderens højde.

Af hensyn til rengøringen af opstillingsrummet er det dog formålstjenligt at placere kedlen på en sokkel.
Vedr. anbefalede minimumafstande til væggen for montage- og vedligeholdelsesarbejder, se databladet til den pågældende kedel.
Hvis det er nødvendigt at dæmpe den mekaniske vibration, kan kedlerne stilles på lydabsorberende kedelunderlag.

F1/2

7
Alternativ kedeludførelse
A Transportringe
B Fastgørelsesringe
C Løftepunkter

Generelle krav til opstillingsrummet
■ Ingen luftforurening på grund af CFC-gasser (f.eks. indeholdt i spray,
maling, opløsnings- og rengøringsmidler)
■ Ingen kraftig støvforurening
■ Ingen høj luftfugtighed
■ Frostsikret og godt ventileret
14
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Kedlerne og røggasvarmevekslerne må kun opstilles i rum, hvor der
må påregnes luftforurening med CFC-gasser, hvis der træffes tilstrækkelige foranstaltninger til at sikre tilførsel af ren forbrændingsluft.
Garantien gælder ikke for skader, der opstår som følge af, at disse
henvisninger ikke overholdes.
OLIE-/GASKEDEL
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Opstillingsrum

Planlægningsvejledning (fortsat)
I tvivlstilfælde rådgiver vi Dem gerne.
Krav i henhold til de gældende forordninger
Opstillingsrummet skal overholde „Arbejdstilsynets krav til kedelrum
samt Bygningsreglementet”. De pågældende byggevedtægter og forordninger i de enkelte lande er afgørende.
Forbrændingsluftforsyning
For rumluftafhængige fyringsenheder med en samlet nominel varmeydelse på mere end 35 kW betragtes forbrændingsluftforsyningen som
påvist, hvis fyringsenhederne opstilles i rum, der har en åbning ud i det
fri.
Åbningens tværsnit skal ved 35 kW nominel varmeydelse være på min.
150 cm2. For hver kW nominel varmeydelse over 35 kW nominel varmeydelse skal åbningen udvides med 2 cm2.
Tilslutninger skal være strømningsteknisk ækvivalent dimensioneret.
Det påkrævede tværsnit må maks. være opdelt på 2 åbninger eller
tilslutninger.

A

cm²
A = 150 cm² + 2
x (Σ²n – 35 kW)
kW

Nødafbryder
Fyringsenhedernes brændere, brændstoftransportanordninger og
reguleringer skal til enhver tid kunne frakobles ved hjælp af en afbryder
(nødafbryder), der er placeret uden for opstillingsrummet.
Ved siden af nødafbryderen skal der findes et skilt med påskriften
„NØDAFBRYDER - FYRING”.
Sikkerhedsforanstaltninger
I rum, hvor der er opstillet gaskedler, skal brændstofledningerne være
udstyret med følgende sikkerhedsudstyr umiddelbart før gaskedlerne:
■ Ved en udvendig termisk belastning på mere end 100 ºC skal den
videre brændstoftilførsel spærres automatisk.
■ Indtil en temperatur på 650 ºC må der i et tidsrum på min. 30 min
ikke strømme mere end 30 l/h, målt som luftvolumenstrøm, igennem
eller ud.
Fyringsenheder skal være placeret så langt fra dele af brændbare
byggematerialer og indbyggede møbler eller være afskærmet fra dem
således, at der ved disse ikke kan forekomme højere temperaturer end
85 ºC ved fyringsenhedernes nominelle varmeydelse. I modsat fald
skal en afstand på min. 40 cm overholdes.
Skibsopvarmning
Hvis kedler anvendes til opvarmning af skibe, skal følgende særlige
forhold iagttages:
■ På skibe er de indbyggede produkter udsat for betydelige belastninger.
■ Særlige krav fra forsikringsselskaberne – skibsklassifikationsselskaber – skal overholdes
■ Vores kedler kan ikke anvendes i alle tilfælde.
Kontakt af disse grunde vores salgsrådgiver for at afklare detailspørgsmål før udførelsen.

Σ²n = sum af alle nominelle varmeydelser i kW
Forbrændingsluftåbninger og -rørledninger må ikke lukkes eller dækkes, hvis det ikke er sikret med særligt sikkerhedsudstyr, at fyringsenhederne kun kan anvendes, når dækslet er åbnet. Det påkrævede
tværsnit må ikke indsnævres af dækslet eller af et gitter.

Kedelafdækning som gangbro
Vitomax kedler leveres med en monteret kedelafdækning som gangbro.

En modulær kedelbetjeningsplatform fåes som tilbehør til alle Vitomax
kedler fra og med en toppunktshøjde på 2 meter. Målene fremgår af
databladet til platformen.

7.2 Dimensionering af anlægget
Fremløbstemperaturer
For at holde fordelingstabet så lavt som muligt anbefaler vi, at varmefordelingsanlægget og brugsvandsopvarmningen dimensioneres til
maks. 70 ºC (fremløbstemperatur).

Ved kedler med medleveret kedelkredsregulering er den maksimale
kedelvandstemperatur begrænset til 85 ºC. Skal fremløbstemperaturen øges, kan termostaten omstilles.

Sikkerhedstemperaturer

5821 427 DK

■ Tilladte fremløbstemperaturer (= sikkerhedstemperaturer):
110 ºC iht. EN 14394
120 ºC iht. EN 14394/12953
■ Maksimalt opnåelig fremløbstemperatur:
ca. 15 K under sikkerhedstemperaturen

■ Overkogstermostat i kedelkredsreguleringen:
Fabriksindstilling 110 ºC
Omstillelig til 100 ºC

Valg af den nominelle varmeydelse
Vælg den kedel, der svarer til den påkrævede varmelast.
Nyttegraden for lavtemperatur- og kondenserende kedler er stabil i en
stor del af kedelbelastningsområdet.
OLIE-/GASKEDEL

Derfor må varmeydelsen være større end det udregnede varmebehov
for bygningen ved lavtemperaturkedler, kondenserende kedler og flerkedelanlæg.

VIESMANN
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Planlægningsvejledning (fortsat)
Krav på grund af varmelast
Kravene i EN 12831 til beregning af varmelast opfyldes ved hjælp af
den vejrkompenserende regulering. Natsænkningen reduceres ved
lave udetemperaturer for at reducere opvarmningsydelsen. Fremløbstemperaturen forøges i et begrænset tidsrum for at forkorte opvarmningstiden efter en sænkningsfase.

Pumpestyrede trykholdesystemer
I varmeanlæg med automatiske, især pumpestyrede trykholdesystemer med integreret afgasning skal der monteres en tryk-ekspansionsbeholder til enkeltsikring af alle kedler.
Kedelydelse
i MW
indtil 1
indtil 2
indtil 5
indtil 10

Tryk-ekspansionsbeholder
Indhold i liter
140
300
800
1600

Hvis ovenstående ikke overholdes, kan der forekomme skader på
kedlen eller på andre anlægskomponenter.
Derudover skal man være opmærksom på, at der udelukkende anvendes korrosionteknisk lukkede PDH-systemer, som er beskyttet imod
ilttilsætning i opvarmningsvandet. Ellers kan der forekomme skader i
anlægget på grund af iltkorrosion.
PDH-systemer med atmosfærisk afgasning ved hjælp af cyklisk trykaflastning fremkalder en central efterudluftning af varmeanlægget,
men fjerner ikke ilt i henhold til korrosionsbeskyttelsen i overensstemmelse med VDI 2035, blad 2.

Dermed reduceres frekvensen og højden af tryksvingningerne. Dette
fører i høj grad til en forbedring af driftssikkerheden og en forøgelse af
levetiden for anlæggets dele.

7.3 Hydraulisk integrering
Kedeltilslutninger
Eksisterende anlæg
Før kedlen tilsluttes til et eksisterende varmeanlæg, skal anlægget
skylles grundigt for at fjerne smuds og slam.
I modsat fald aflejres snavs og slam i kedlen, hvilket kan medføre lokal
overophedning, støj og korrosion. Der hæftes ikke for kedelskader, der
opstår i den forbindelse. Der skal evt. monteres smudsfangeanordninger.
Tilslutninger på kedelvandssiden
Alle anlæg og varmekredse skal tilsluttes til kedelfremløbs- og -returstudserne. Ingen tilslutning til sikkerhedsfremløb eller andre tilslutninger.
Vi anbefaler at montere afspærringsanordninger i varmekredsfremløbs- og -returledningerne for at sikre, at hele anlægget ikke skal tømmes ved senere arbejder på kedlen eller på varmekredsene.

Varmekredse
Til varmeanlæg med kunststofrør anbefaler vi anvendelse af diffusionstætte rør for at forhindre diffundering af ilt gennem rørgodset. I
varmeanlæg med ikke-ilttætte kunststofrør (DIN 4726) skal der foretages en systemadskillelse. Til dette formål leverer vi separate varmevekslere.
Gulvvarmeanlæg og varmekredse med meget stort vandindhold skal
også tilsluttes via blandeventiler ved lav- og dybtemperaturkedler og
styres via Vitotronic 300 (type GW2), Vitotronic 300-K eller med separate reguleringer, f.eks. Vitotronic 200-H.

Kedelkreds- og returhævningspumper
Returhævningspumpen er kun i drift, når temperaturen er under minimumreturtemperaturen.
Deraf følger følgende fordele:
■ Mindre pumpe, dvs. lave investeringsudgifter
■ Lavere strømforbrug for pumpen
■ Færre funktionstider på returhævningspumpen
■ Lavere udgifter til strøm

Anlægseksempler
Se separat mappe med planlægningsvejledninger.

5821 427 DK
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Vitomax-kedlerne kræver ingen kedelkredspumper til tvangsgennemstrømningen.
For nærmere oplysninger herom, se anlægseksemplerne.
Til de kedler eller i de anvendelsestilfælde, hvor en returtemperaturhævning er nødvendig, har det vist sig at være hensigtsmæssigt at
anvende en returhævningspumpe. På grund af det store vandindhold
og de små interne modstande på kedelvandssiden har Vitomax-kedlerne kun brug for en pumpe til returtemperaturhævningen (returhævningspumpe), som skal dimensioneres til ca. 30 % af den samlede
transportmængde.

16

VIESMANN

OLIE-/GASKEDEL

Planlægningsvejledning (fortsat)
7.4 Sikkerhedsteknisk udstyr
EN 12828 gælder for planlægning af centralvarmeanlæg med sikkerhedstemperaturer indtil maks. 110 ºC. Ved 120 ºC i vandopvarmningsanlæggene skal EN 12953 overholdes. Normen indeholder sikkerhedstekniske krav til kedler og kedelanlæg.
Sikkerhedsteknisk udstyr i henhold til EN 12828

Sikkerhedsteknisk udstyr i henhold til EN 12953

HK
HR

HK

HK
HV

HR

HV

HK

HKP
AV1
STB

HKP

AV1
STB

TR TH

AV1
STB

SIV

AV1
STB

TR TH

SIV
EST

SDB1 SDB2 SDB2

AV2
MA

SDB1 SDB2 MA
WB

TH

AV2
WB

ADG

ADG

AV2 AV1

SL

Påkrævet sikkerhedsudstyr
ADG Lukket ekspansionsbeholder
AV1 Afspærringsventil
AV2 Afspærringsventil med sikring mod utilsigtet lukning (f.eks. ventil)
E
Tømning
EST Luftpotte
MA
Manometer
SDB1 Sikkerhedstrykbegrænser maks.
SDB2 Sikkerhedstrykbegrænser min.
SIV
Sikkerhedsventil
SL
Sikkerhedsekspansionsrør
STB Overkogstermostat
TH
Termometerføler
TR
Maks.termostat
WB
Vandstandsbegrænser

AV2 AV1

SL

E

E

Yderligere signaturforklaring
HK Varmekreds
HKP Varmekredspumpe
HR Kedelvandsretur
HV Kedelvandsfremløb
I den grafiske fremstilling af det sikkerhedstekniske udstyr iht.
EN 12828 angives ekstra STB og SDB som erstatning for luftpotten.

Generelle oplysninger
Vandmangelsikring
I henhold til EN 12828 skal kedler udstyres med en vandmangelsikring
(vandstandsbegrænser). Tests har påvist, at der ved eventuel vandmangel som følge af lækager på varmeanlægget og samtidig brænderdrift sker en frakobling af brænderen uden supplerende foranstaltninger, før der opstår en utilladelig høj opvarmning af kedlen og røggassystemet.

7

Sikkerhedsventil
I henhold til EN 12828 skal kedlerne udstyres med typegodkendte sikkerhedsventiler. I henhold til TRD 721 skal disse være kendetegnet
med „D/G/H” til alle øvrige driftsbetingelser:
Forbindelsesrøret mellem kedlen og sikkerhedsventilen må ikke
kunne spærres. Der må ikke være pumper, armaturer eller indsnævringer i røret.
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Maksimaltrykbegrænser
Er påkrævet for hver kedel i anlægget.

Minimaltrykbegrænser
Et styk pr. anlæg påkrævet.
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Tabel over sikkerhedsteknisk tilbehør
Den følgende tabel indeholder det påkrævede reguleringstekniske udstyr til lukkede varmeanlæg.
Anlæg
Sikkerhedstemperatur
Overkogstermostat STB
Termostat
Inkluderet i leverancen af kedelkredsreguleringen
Kedeltermometer
Inkluderet i leverancen af kedelkredsreguleringen
Manometer
Manometer
Påfyldnings- og prøveudtagningsventil
Sikkerhedsventil
Vandmangelsikring
iht. EN 12828 kan vandmangelsikringen erstattes af en ekstra min.trykbegrænser.
Maksimaltrykbegrænser
Minimaltrykbegrænser
Luftpotte
Overkogstermostat STB
Sikkerhedstrykbegrænser SDB (maksimaltrykbegrænser)

–
–

Kedel
Kedel
> 300 kW
≤ 300 kW
110 ºC iht. EN 12828
1
1
1

1

Anlæg

Kedel

120 °C iht. EN 12953
–
2
–

1

1

1

1

–

1 x fremløb
1 x returløb

1

1

1

–

1

–
–

–
1

1
1

–
–

1
1

1

–

–

–

1

–
1
1
(1)
(1)

1
–
–
–
–

1
–
–
–
–

–
1
–
–
–

1
–
–
–
–

Bemærk
Ved en sikkerhedstemperatur på 120 ºC skal en kedel overvåges i henhold til de lovmæssige sikkerhedsforskrifter under driften. Udstyrsdele
med sikkerhedsfunktion skal i overensstemmelse hermed udvise en fejlsikker reaktion samt være redundante, forskelligartede og selvovervågende. Tilbehørspakke til sikkerhedstemperatur på 120 ºC kan leveres. EN 12953 indeholder yderligere informationer.

7.5 Brændselstyper
Vitomax-kedlerne er egnede til forbrænding af følgende brændselstyper:
■ Fyringsolie iht. DIN 51 603
■ Fyringsolie S iht. DIN 51603 dog kun til Vitomax 200-W.
■ Naturgas, bygas og F-gas i henhold til DVGW-arbejdsblad G 260/I
og II samt de lokalt gældende bestemmelser.
■ Biogas og slamgas:
Drift med biogas/slamgas er eventuelt mulig. Da disse gasser som
regel indeholder svovlforbindelser (hvis sammensætning kan variere meget) og andre aggressive gasser, gælder særlige driftsbetingelser.
– Gassen må ikke indeholde klor-CFC-gasser.
– Minimum-returtemperaturen skal ligge over 65 ºC i alle driftstilstande. Til det formål er det nødvendigt at montere en effektiv
returtemperaturhævning.
– Kedlen skal konstant holdes i funktion; nat- eller weekendfrakoblinger er ikke tilladte.
– Da biogas ofte er forurenet, kan vedligeholdelsescyklerne være
kortere. Kedlen skal rengøres og vedligeholdes regelmæssigt.
■ Andre brændselstyper på forespørgsel.

7.6 Brændere
Egnede brændere
Olie-blæsebrændere
Brænderen skal være kontrolleret og mærket i henhold til EN 267.
Gas-blæsebrændere
Brænderen skal være kontrolleret i henhold til EN 676 og være CEmærket i henhold til bestemmelserne 2009/142/EF.
Unit-brændere
Der fåes egnede Unit-brændere afhængigt af kedel- og brændelstype
samt foreskrevne emissionsværdier.
Se også systempakke M148 på side 5.
18
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Brændertyper
Der kan anvendes flertrins- eller trinløse (modulerende) brændere. Fra
og med 2 MW anbefaler vi, udelukkende at anvende modulerende
brændere.
Anvendelsesområde
Kedlerne arbejder med overtryk i brændkammeret. Der skal anvendes
en brænder, der er egnet til den pågældende modstand på røggassiden (se databladet for den pågældende kedel).
Ved anvendelse af røggasvarmevekslere skal der tages højde for de
ekstra modstande i dette udstyr.
OLIE-/GASKEDEL
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Brænderhovedmaterialet skal være egnet til driftstemperaturer indtil
min. 500 ºC.

Montering af brænder
De følgende tabeller indeholder vigtige mål til fastgørelse af brænderen. Yderligere mål findes i databladene til produkterne. Brænderen fastgøres
ved hjælp af en brænderplade, der skrues på kedlens flange.
Vitomax 100-LW
Kedeltype M148
Nominel varmeydelse
Flammehovedets maks. diameter
Flammehovedets min. længde
Kedeltype M148
Flammerørslængde
Indv. flammerørsdiameter

Størrelse
MW
Ø mm
mm
Størrelse
mm
Ø mm

1 til 5

6

7

8

9

A

B

0,65 - 1,8
380
335

2,3
420
335

2,9
420
360

3,5
530
400

4,2
530
400

5,0
530
430

6,0
600
480

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

1500
678

1680
726

1860
799

2090
847

2250
895

2450
966

2650
1064

2900
1113

3300
1212

3470
1310

3700
1383

6

7

8

9

A

6,98
602

8,1
602

9,3
710

11,6
710

Vitomax 200-WS
Kedeltype M250
Nominel varmeydelse
Maks. brænderrøråbning
Min. brænderrørlængde

Størrelse
MW
Ø mm
mm

1

2

3

4

5

1,75
434

2,33
534

2,91
534

3,49
534

4,65
5,82
602
602
270

1

2

3

4

5

2,3
420

2,8
420

3,5
520

4,5
520

4,65
590

Vitomax 200-LW
Kedeltype M62A
Nominel varmeydelse
Maks. brænderrøråbning
Min. brænderrørlængde
Kedeltype M64A
Nominel varmeydelse
Maks. brænderrøråbning
Min. brænderrørlængde

Størrelse
MW
Ø mm
mm
Størrelse
MW
Ø mm
mm

360
1

2

8,0
718

10,0
718

3
12,0
818
360

4

5

6

14,2
918

16,5
1018

20,0
1118

Vitomax 300-LT
Kedeltype M343
Nominel varmeydelse
Maks. brænderrøråbning
Min. brænderrørlængde

Størrelse
MW
Ø mm
mm

1

2

3

4

5

6

7

1,86
410
265

2,3
410
265

2,9
520
265

3,5
520
265

4,1
520
265

4,7
520
265

5,9
590
270

Indregulering af brænderen
I forbindelse med driften af Vitomax-kedlerne med Vitotronic-reguleringer skal minimum-varmeydelserne, der er angivet i de pågældende
driftsbetingelser, overholdes.
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Brænderens største olie- eller gasforbrug skal indstilles, så kedlens
angivne maksimale varmeydelse ikke overskrides. Vær ved flertrinsog modulerende brændere opmærksom på, at røggassystemet skal
være egnet til de lave røggastemperaturer i dellastområdet.
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7.7 Røggasføring

m

a ≥ 1,0 m

3

2,
3

2,
m
≥

2,

3

m

> 20°

x < 1,5 m

Hvis x < 1,5 m, så a ≥ 1,0 m

a ≥ 1,0 m

0m
≥ 1,

0m
≥ 1,

≥ 0,4 m

≥

≥

De gældende, specifikke forordninger skal overholdes. Vi anbefaler,
at De rådfører Dem med skorstensfejeren.
1. Røggassystemer skal, hvad angår indvendigt tværsnit og højde, og
hvis det er nødvendigt, også hvad angår isoleringsgrad og indvendig overflade, være dimensioneret, så røggasserne ved alle tilladte
driftstilstande føres ud i det fri, og at der ikke kan forekomme farligt
overtryk i rum.
2. Røggasserne fra fyringsenheder til flydende brændstoffer og
brændstoffer i gasform kan ledes ind i skorstene og røggasrør.
3. I forbindelse med fyringsanlæg gælder følgende betingelser for
skorstenes udgangsåbninger:
■ På taghældninger til og med 20 grader skal udgangsåbningerne
befinde sig mindst 40 centimeter over tagryggen eller have en
afstand på mindst 1 meter fra tagfladen.
■ Ved hældninger over 20 grader skal udgangsåbningerne befinde
sig mindst 40 centimeter over tagryggen eller have en horisontal
afstand fra tagfladen på mindst 2 meter og 30 centimeter.
■ I forbindelse med fyringsanlæg med en samlet varmeydelse indtil
50 kW skal udgangsåbningerne befinde sig mindst 1 meter over
den øverste kant på ventilationsåbninger, vinduer eller døre i en
omkreds af 15 meter. Omkredsen øges med 2 meter for hver
påbegyndt 50 kW indtil maks. 40 meter.
4. Afvigende fra punkt 3 skal højden på udgangsåbningen i forbindelse
med fyringsanlæg med en fyringsvarmeydelse på 1 MW eller mere
være mindst 3 meter over tagryggens højeste kant og mindst 10
meter over jorden.
I forbindelse med en taghældning på mindre end 20 grader skal
højden for udgangsåbningen baseres på en fiktiv tagryg, hvis højde
skal beregnes på grundlag af en taghældning på 20 grader.
5. Afvigende fra punkt 3 skal røggasser fra fyringsanlæg >10 MW
ledes bort gennem en eller flere skorstene, hvis højde beregnes iht.
bestemmelserne i TA-Luft af 24. juli 2002.
6. For fyringsanlæg med en fyringsydelse på > 20 MW gælder:
■ Bestemmelser i henhold til TA-Luft skal overholdes, en emissionsgodkendelse er nødvendig.
■ Der skal forespørges om regionale krav hos de pågældende myndigheder.
■ Emissionsgodkendelser udfærdiges af TÜV og andre tilladte institutioner.
7. I røggaskanalen skal der være en tilstrækkeligt dimensioneret og
let tilgængelig måleåbning.

≥ 0,4 m

Krav i henhold til den tyske fyringsforordning

≤ 20°

≥ 1,

0m

7

x < 1,5 m
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Hvis x < 1,5 m, så a ≥ 1,0 m

Dimensionering af røggassystemet
Bestemmelsen af tværsnittet for røggassystemet er grundlaget og forudsætningen for en fejlfri funktion for ethvert røggassystem.
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Udgangsværdier:
■ Røggastemperatur på kedelenden 140 til 190 ºC og omgivelsestemperatur + 15 ºC.
■ Røggassystemets effektive højde er lig med højdeforskellen mellem
kedelrøgrørsstudsen og mundingen.

■ Forbindelsesrørlængde maks. ¼ af røggassystemets effektive
højde, dog ikke mere end 7 m. Samme tværsnit for forbindelsesrør
og røggassystem.
■ Det anbefales at lede røggasserne ind i røggassystemet under 45 º.
■ Sammensatte røggassystemer kan ikke anbefales.

7.8 Lyddæmpning
Brænder-/kedelsystemer, pumper og andre aggregater, der anvendes
i varmeanlæg, frembringer støj. Støjen overføres via gulv, loft og
vægge fra opstillingsrummet til de tilstødende rum og via røggassystemet samt friskluft- og udluftningsåbninger til andre rum og ud i det
fri.

Der kan den forekomme forstyrrende. Derfor kan det være nødvendigt
at foretage yderligere lyddæmpning, hvilket der allerede skal tages
højde for ved planlægningen. Foranstaltninger til støjreduktion, der
foretages senere, kan tit kun realiseres med stort besvær og tilsvarende omkostninger.

Dæmpning af luftbåren støj
Moderne brændere har i stor udstrækning lyddæmpende kapper eller
lydisolerede luftindsugningskabinetter. Hvis der stilles større krav til
lyddæmpning, kan der anvendes ekstra lydisoleringskapper. Denne
foranstaltning kan uden stort besvær også gennemføres senere.
Lydisoleringskapper tilbydes til forskellige støjreduktioner og dimensioneres og konstrueres normalt, så de svarer til anlægsbetingelserne
(kedeltype, brændstoftilførsel, bygningsmæssige forhold).
I forbindelse med større anlæg kan det være nødvendigt at føre indsugningsluften ind i en lydisoleret kanal for at undgå forstyrrende støj
uden for bygningen.
Røggaslyddæmpere er som regel kun nødvendige i forbindelse med
større krav til lyddæmpning. På grund af det indviklede samspil mellem
opståelse af og udbredelse af flammestøj, samvirket mellem brænderen, kedlen og røggassystemet samt driftsformen (røggassystem i
overtryk eller undertryk) er det svært at forudse, om en røggaslyddæmper er nødvendig.

Derfor bør de lydtrykniveauer, der er målt ved røggassystemets
udmunding, anvendes til bedømmelse af lydemissionen i nabolaget.
Hvis røggaslyddæmpere evt. kan blive nødvendige, bør der allerede
tages højde for dette ved planlægningen. Det er i den forbindelse vigtigt, at der medregnes tilstrækkelig plads til røggaslyddæmperen bag
kedlen. Røggaslyddæmperens modstand på røggassiden skal indgå
i beregningen af røggassystemet i henhold til EN 13384.
Se også Vitomax 100-LW , type M148 systempakke.
Støjemission
En flammes lydniveau er højest i det lavfrekvente område mellem 100
og 500 Hz. Erfaringsmæssigt ligger emissionsværdierne i dette frekvensområde mellem 100 og 115 dB (A). Udsvingene afhænger af de
forskellige brændersystemer, røggassystemer, brændselstyper og
andre påvirkninger. Stilles der særlige krav vedrørende støjemission,
anbefaldes det, at montere et blindstykke i røggaskanalen og dimensionere røggaslyddæmperen i overensstemmelse med udførte målinger, om nødvendige.

Dæmpning af mekanisk vibration
Sokler under kedlen, der dæmper den mekaniske vibration, er en
effektiv og økonomisk foranstaltning til dæmpning af svingninger. Til
dette formål fåes der vibrationsabsorberende, stilbare sokkelben til at
skrue i kedlens bundramme og til kedler med større ydelse længdedæmpningsbøjler af fjederelementer i rustfrit stål eller isoleringsplader.
Ved dimensionering af sådanne sokler skal der tages højde for kedelanlæggets totalvægt under drift. Hvis der anvendes længdedæmpningsbøjler eller isoleringsplader, skal bærefladen være jævn.
Især i forbindelse med tagvarmecentraler er en effektiv dæmpning af
den mekaniske vibration vigtig. Der kan anvendes kompensatorer til
udligning af den akustiske forbindelse mellem fyringsenheden og bygningen.

Disse bør monteres så tæt på kedlen som muligt i kedelfremløbs-,
kedelreturledningen og sikkerhedsrørstrengen. Hvis der anvendes
afstivninger eller ophæng, skal deres lydtekniske forbindelse til bygningen ligeledes afbrydes.
Detaljerede henvisninger vedr. reduktion af lydemission fra fyringsenheder i varmeanlæg findes i informationsblad nr. 10 fra BDH (Bundesindustrieverband Deutschland Haus-, Energie- und Umwelttechnik
e.V. (det tyske industriforbund for hus-, energi- og miljøteknik)).

Tilbehør til lyddæmpning
Til Vitomax-kedlerne leverer Viessmann lydabsorberende kedelunderlag samt røggaslyddæmpere og lydisoleringskapper som tilbehør
til lyddæmpningen.

7
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7.9 Vejledende værdier for vandkvaliteten
Levetiden for hver enkelt kedel og for hele varmeanlægget påvirkes af
vandforholdene.
Udgifterne til en vandbehandling er under alle omstændigheder lavere
end en udbedring af skader på varmeanlægget.
Overholdelse af kravene nedenfor er en betingelse for vores garantiforpligtelser. Garantien dækker ikke korrosions- og kedelstensskader.
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I det følgende findes en sammenfatning af de væsentlige krav til vandkvaliteten.
Til påfyldningen kan der bestilles et kemisk vandbehandlingssystem
hos Viessmann.
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Varmeanlæg med tilladte driftstemperaturer indtil 100 ºC (VDI 2035)
Vand, der anvendes i varmeanlæg, skal opfylde de kemiske krav i
henhold til forordningen vedr. koldt brugsvand. Skal der anvendes
brøndvand eller lignende, skal egnetheden kontrolleres inden påfyldning af anlægget.
Det skal forhindres, at der aflejres for meget kalkbelægning (calciumcarbonat) på hedefladerne. For varmeanlæg med driftstemperaturer
indtil 100 °C gælder VDI-direktivet 2035 blad 1 „Undgåelse af skader
i centralvarmeanlæg - kalkdannelse i brugsvandsopvarmnings- og
centralvarmeanlæg” med følgende vejledende værdier. Yderligere
informationer findes i forklaringerne til VDI-direktivet 2035.
Den samlede varmeydelse i kW
Sum af jordalkalier mol/m3
Samlet hårdhed i °dH

> 600
< 0,02
< 0,11

I forbindelse med de vejledende værdier gåes der ud fra følgende forudsætninger:
■ Summen af det samlede påfyldnings- og suppleringsvand under
anlæggets levetid overskrider ikke det tredobbelte af varmeanlæggets vandindhold.
■ Den specifikke anlægsvolumen er mindre end 20 liter/kW varmeydelse. I forbindelse med flerkedelanlæg skal den mindste kedels
ydelse anvendes.
■ Alle foranstaltninger for at undgå korrosion på vandsiden i henhold
til VDI 2035 blad 2 er truffet.

Driftshenvisninger:
■ Idrifttagningen af et anlæg skal foregå trinvist, begyndende med
kedlens laveste ydelse, med stor kedelvandsgennemstrømning. På
den måde undgåes en lokal koncentration af kalkaflejringer på kedlens hedeflader.
■ I forbindelse med udbygnings- og reparationsarbejder skal kun de
absolut nødvendige strengafsnit tømmes.
■ Hvis foranstaltninger på vandsiden er nødvendige, skal den første
påfyldning af varmeanlægget til idrifttagningen ske med behandlet
vand. Det gælder også for hver ny påfyldning, f.eks. efter reparationer eller anlægsudbygninger, og for alle suppleringsvandmængder.
■ Filtre, smudsfangere og andre udslamnings- eller udskilleanordninger i kedelvandskredsløbet skal kontrolleres, rengøres og aktiveres
ofte efter første installation eller nyinstallation, senere efter behov
afhængigt af vandbehandlingen (f.eks. hårdhedsudfældning).
Hvis disse henvisninger overholdes, minimeres dannelsen af kalkaflejringer på hedefladerne.
Hvis der er opstået skadelige kalkaflejringer, fordi VDI-direktivet 2035
ikke er overholdt, er der i de fleste tilfælde allerede sket en begrænsning af levetiden for de monterede kedler. Fjernelse af kalkaflejringerne kan være en mulighed for at genoprette kedlernes levetid. Dette
skal udføres af specialfirmaer. Varmeanlægget skal undersøges for
skader, før det tages i brug igen. De fejlagtige driftsparametre skal
ubetinget korrigeres for at undgå en ny dannelse af den skadelige
kalkbelægning.

I forbindelse med varmeanlæg med følgende forhold skal påfyldningsog suppleringsvandet afhærdes:
■ Summen af jordalkalier i påfyldnings- og suppleringsvandet ligger
over den vejledende værdi.
■ Der kan forventes større påfyldnings- og suppleringsvandmængder.
Ved planlægningen skal følgende overholdes:
■ Afspærringsventiler skal monteres i hvert afsnit. Dermed undgåes
det, at alt kedelvandet skal aftappes ved hver reparation eller hver
anlægsudvidelse.
■ Der skal monteres en vandmåler til registrering af påfyldnings- og
suppleringsvandmængder. De påfyldte vandmængder og vandhårdheden skal noteres i kedlernes servicevejledninger.

Varmeanlæg med tilladte fremløbstemperaturer på over 100 ºC (VdTÜV MB 1466)
Drift med saltfattigt kredsløbsvand
Som påfyldnings- og suppleringsvand må der kun anvendes saltfattigt
vand og afsaltet vand, permeat eller kondensat.
I systemer med blandekondensation vil saltfattigt vand normalt indstille
sig selv, hvis der ikke føres kedelvand tilbage til alkalisering.

Drift med saltholdigt vand
Som påfyldnings- og suppleringsvand bør der så vidt muligt anvendes
vand med et lavt saltindhold, der som minimum er fri for jordalkalier
(afhærdet).
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Elektrisk ledeevne ved 25 ºC
Generelle krav
pH-værdi ved 25 ºC
iht. forordningen for drikkevand/drikkevandsbehandling
Ilt (O2)
Værdierne i konstant drift kan være betydeligt
lavere. Hvis der anvendes egnede, uorganiske
korrosionsinhibitorer, kan iltkoncentrationen i
kredsløbsvandet udgøre indtil 0,1 mg/liter.
Jordalkalier (Ca + Mg)
Fosfat (PO4)
iht. forordningen for drikkevand/drikkevandsbehandling
For Viessmann kedler
Ved anvendelse af iltbindemidler:
Natriumsulfit (Na2SO3)
Ved anvendelse af andre egnede produkter skal
der tages hensyn til de pågældende retningslinjer fra leverandøren.

Saltfattigt
10 til 30
Klart, uden bundfald
9 - 10
≤ 9,5

> 30 til 100
Klart, uden bundfald
9 - 10,5
≤ 9,5

Saltholdigt
> 100 til 1500
Klart, uden bundfald
9 - 10,5
≤ 9,5

mg/liter

< 0,1

< 0,05

< 0,02

mmol/liter
mg/liter
mg/liter

< 0,02
<5
≤7

< 0,02
< 10
≤7

< 0,02
< 15
≤7

mg/liter

< 2,5

<5

< 15

mg/liter

–

–

< 10

μS/cm

Anvendelse af frostbeskyttelsesmidler i kedler
■ Påfyldes frostbeskyttelsesmiddel på anlægget, skal dette være kendetegnet i overensstemmelse hermed.
■ Kedel- og fødevandets beskaffenhed skal opfylde kravene i VDIdirektivet 2035.
■ Anlæggene skal være udført som lukkede systemer, da virkningen
af frostbeskyttelsesmidlets inhibitorer hurtigt aftager ved tilførsel af
ilt fra luften.
■ Der må kun anvendes slanger med lav iltdiffusion eller metalslanger
som fleksible samleelementer.
■ Anlæggene må ikke udstyres med galvaniserede varmevekslere,
beholdere eller rør på kedelvandssiden, da zink kan opløses af glykol-/vandblandinger.

Viessmann kedler er konstrueret og bygget til vand som varmetransportør. Skal kedelanlæggene frostbeskyttes, kan det være nødvendigt
at tilføre et frostbeskyttelsesmiddel til kedel- eller kredsløbsvandet.
I den forbindelse skal man bl.a. være opmærksom på følgende:
■ Frostbeskyttelsesmidlers og vands egenskaber adskiller sig markant fra hinanden.
■ Kogepunktet for et rent frostbeskyttelsesmiddel på basis af glykol
ligger ved ca. 170 °C.
■ Frostbeskyttelsesmidlet skal have tilstrækkelig temperaturstabilitet.
■ De normale tætningsmaterialer skal kunne tåle midlet. Anvendes
andre tætningsmaterialer, skal der tages højde for dette ved dimensioneringen af anlægget.
■ Ud over glykol indeholder specielle frostbeskyttelsesmidler til varmeanlæg også inhibitorer og buffersubstanser som korrosionsbeskyttelse. Ved anvendelsen af frostbeskyttelsesmidlerne skal producentens angivelser vedr. den minimale og maksimale koncentration altid overholdes.
■ Varmetransportørens specifikke varmekapacitet ændrer sig i en
vand/frostbeskyttelsesmiddel-blanding. Dette forhold skal der tages
højde for ved valget af kedel og anlægskomponenter, som f.eks.
varmevekslere og pumper. Kontakt producenten af frostbeskyttelsesmidlet for at få oplyst de pågældende værdier for den specifikke
varmekapacitet. For et eksempel på beregningen af ydelsesændringen, se nedenfor.

På grund af glykols og vands forskellige sammensætning kan kedlens ydelse blive reduceret. Efterfølgende vises et eksempel til beregning af
ydelsesændringen ved anvendelse af frostbeskyttelsesmidler.
Ønskes

maksimal kedelydelse ved anvendelse af frostbeskyttelsesmidler

QK glykol

Givet

Kedelydelse
Frostbeskyttelsesmiddel
Spec. varmekapacitet
Blandingsforhold Tyfocor/vand

QK = 2 MW
Tyfocor
3,78 kJ/kgK ved 80 °C
40/60

7

Beregning:
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µ

=

²
c • Δt

=

2000 kW kg K•3600s
4,187 kWs•20K •1h

=

86000

kg
h

≙

86 t/h

Deraf følger:
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Planlægningsvejledning (fortsat)
≈

´

²K glykol
²K glykol

86 m3/h

µ • c • Δt =

=
=

86000 kg
h

• 3,78

kJ
h

• 20K •

1h
3600s

1,8 MW

Resultat:
Ved anvendelse af 40 % af det ovennævnte frostbeskyttelsesmiddel i varmenettet reduceres kedelydelsen med 10 %.
Den specifikke varmekapacitet afhænger af blandingsforholdet og temperaturen, hvorfor der skal foretages en individuel dimensionering.

Undgåelse af skader på grund af korrosion på vandsiden
Korrosionsbestandigheden på kedelvandssiden for de jernmaterialer,
der er anvendt i varmeanlæg og kedler, beror på, at der ikke er ilt i
opvarmningsvandet.
Ilt, der er kommet ind i varmeanlægget ved den første påfyldning og
ved efterfyldninger med vand, reagerer med anlæggets materialer
uden at forårsage skader.
Den karakteristiske sortfarvning af vandet efter en vis driftstid viser, at
der her ikke længere findes fri ilt.
De tekniske regler, især VDI-direktiv 2035-2, anbefaler derfor, at varmeanlæg dimensioneres og bruges på en sådan måde, at en stadig
indtrængen af ilt i opvarmningsvandet ikke er mulig.
Mulighed for indtrængning af ilt under driften:
■ Via åbne ekspansionsbeholdere med gennemstrømning
■ På grund af undertryk i anlægget
■ Via ikke-diffusionstætte komponenter
Lukkede anlæg – f.eks. med tryk-ekspansionsbeholdere – giver ved
rigtig størrelse og rigtigt systemtryk en god beskyttelse mod, at der
trænger ilt ind i anlægget fra luften.
Trykket skal på ethvert sted i varmeanlægget, også på pumpens sugeside, og i enhver driftstilstand, ligge over det omgivende atmosfæriske
tryk.
Tryk-ekspansionsbeholderens fortryk skal som minimum kontrolleres
i forbindelse med det årlige serviceeftersyn.

Anvendelse af ikke-diffusionstætte komponenter, f.eks. ikke-diffusionstætte kunststofrør i gulvvarmeanlæg, skal undgåes. Hvis de alligevel anvendes, skal der foretages en systemadskillelse. Denne skal
adskille vandet, der flyder gennem kunststofrørene, fra andre varmekredse – f.eks. fra kedlen – ved hjælp af en varmeveksler af korrosionsbestandigt materiale.
I forbindelse med et korrosionsteknisk lukket varmtvandsopvarmningsanlæg, hvor der er taget højde for ovennævnte punkter, er det
ikke nødvendigt at tage yderligere forholdsregler til beskyttelse mod
korrosion.
Hvis der er risiko for, at der trænger ilt ind, skal der tages ekstra forholdsregler til beskyttelse, f.eks. ved at tilføre iltbindemidlet natriumsulfit (5-10 mg/liter). pH-værdien i opvarmningsvandet skal være på
9,0 - 10,5.
Hvis der forefindes komponenter af aluminium, gælder der andre
betingelser.
Hvis der anvendes kemikalier til korrosionsbeskyttelse, anbefaler vi,
at der indhentes skriftlig dokumentation fra kemikalieproducenten for,
at det er ufarligt for kedelmaterialerne og varmeanlæggets andre komponenters materialer at anvende tilsætningerne.
Vi anbefaler at kontakte specialfirmaer, såfremt der skulle være
spørgsmål vedrørende vandbehandlingen.
Yderligere detaljerede oplysninger kan findes i VDI-direktivet 2035-2
og i EN 14868.

7.10 Røggasvarmeveksler Vitotrans 300
Efterkobling af en Vitotrans 300 røggasvarmeveksler til forbedring af nyttegraden
Vitotrans 300 røggasvarmevekslere er dimensioneret, så de kan eftermonteres i eksisterende anlæg.
Vitotrans 300 til oliedrift
Vitotrans 300 røggasvarmevekslere med røggasberørte flader af førsteklasses rustfrit stål 1.4539 kan leveres til konstant eller længerevarende drift med fyringsolie.

Energibesparelse ved anvendelse af Vitotrans 300 røggasvarmeveksler
Forøgelsen af nyttegraden og dermed energibesparelsen i forhold til
anlæg uden røggasvarmeveksler afhænger grundlæggende af returtemperaturen for det returvand, der løber igennem varmeveksleren.
Returtemperaturerne er afhængige af dimensioneringen af anlægget
og falder, hvis udetemperaturen stiger. Til opvarmningssystemer med
varmesystemtemperaturer på 75/60 ºC og 40/30 ºC er returtemperaturens forløb afhængigt af udetemperaturen vist på diagrammet på
side 25.

Forøgelsen af nyttegraden, der opnåes ved at efterkoble en røggasvarmeveksler ved gasdrift, vises i nedenstående tabel for forskellige
opvarmningssystemtemperaturer. Returtemperaturens glidende forløb i afhængighed af udetemperaturen ligger til grund for de mulige
forøgelser af nyttegraden. De forskellige forøgelser af nyttegraden er
et resultat af de forskellige røggastemperaturer fra forankoblede kedler.

5821 427 DK
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Efterkoblingen af en Vitotrans 300 røggasvarmeveksler i forbindelse
med en kedel giver en betydelig forbedring af virkningsgraden. Ved en
kondensation af røggassen i varmeveksleren udgør veksler og kedel,
iht. kravene i direktivet om virkningsgrad 92/42/EØF, en kondenserende kedel.
■ Ved gasopvarmede kedler opnåes en forbedring af nyttegraden på
op til 12 %.
■ Under drift med fyringsolie opnåes der på grund af det lave vandindhold og den lave dugpunkttemperatur i forhold til gas en forbedring af nyttegraden på ca. 6 %.
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Planlægningsvejledning (fortsat)
Varmesystemtemperatur opvarmningssystem

Forøgelse af nyttegraden
ved hjælp af Vitotrans 300 med Vitomax 200 og
Vitomax 300
6,0 %
9,0 %
10,0 %
11,5 %

90/70 ºC
75/60 ºC
60/50 ºC
40/30 ºC

Kedelvandstemperatur i °C

Den samlede nyttegrad for den kondenserende kedel bestående af en
gasfyret kedel og en Vitotrans 300 røggasvarmeveksler fåes ved at
addere kedelnyttegraden og forøgelsen af nyttegraden med varmeveksleren, der er beregnet til den pågældende systemtemperatur.
Eksempel:

Forøgelse af nyttegraden
ved hjælp af Vitotrans 300 med Vitomax 100
7,0 %
10,0 %
11,0 %
12,5 %

Nyttegrad Vitomax M343 = 96 %
Forøgelse af nyttegraden med Vitotrans 300 ved 75/60 ºC = 9 % giver
en samlet nyttegrad for den kondenserende kedel på
96 % + 9 % = 105 %.

80
60

B

A

C

40

D

20
+15 +10
+5
Udetemperatur i °C

0

-5

-10

-15

A Fremløbstemperatur ved opvarmningssystem 75/60 ºC
B Returtemperatur ved opvarmningssystem 75/60 ºC

C Fremløbstemperatur ved opvarmningssystem 40/30 ºC
D Returtemperatur ved opvarmningssystem 40/30 ºC

Beregning af mulig energibesparelse (BE)
■ Årsopvarmningsarbejde Qa for et kedelanlæg med ²k = 460 kW og
1650 timer med fuldstændig udnyttelse (ba) pr. år:
Qa = ba x ²k=1650 h/a x 460 kW

■ Besparelse af naturgas i m3/a:
BE = BN – BB = 89500 m³/a – 81860 m³/a
= 7640 m³/a

= 759000 kWh/a

■ Besparelse i procent:
■ Årsforbrug BN af naturgas (brændværdi Hn = 8,83 kWh/m3) ved
anvendelse af en lavtemperaturkedel Vitomax M343 med en normnyttegrad ηN = 96 %:
BN =

759 000 kWh/a
Qa
=
0,96 · 8,83 kWh/m³
ηN · Hu

= 89500 m³/a

7640 · 100
= 8,5%
89500

Hvis der anvendes en efterkoblet Vitotrans 300 røggasvarmeveksler,
kan der spares ca. 8,5 % brændstof. Ved modernisering af forældede
kedelanlæg med lave nyttegrader opnåes der betydeligt højere besparelser.

7

■ Forøgelse af nyttegraden ηAWT med efterkobling af en Vitotrans 300
røggasvarmeveksler. Varmesystemtemperaturen for opvarmningssystemet, der føres via varmeveksleren, er 75/60 ºC.
ηAWT = 9 % (iht. tabel, side 25)
ηtot = ηN + ηAWT = 96 % + 9 % = 105 %
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■ Årsforbrug BB af naturgas (brændværdi Hn = 8,83 kWh/m3) ved
anvendelse af en Vitomax M343 med efterkoblet Vitotrans 300 røggasvarmeveksler:
BB =

759 000 kWh/a
Qa
=
ηsaml.· Hu 1,05 · 8,83 kWh/m³

= 81860 m³/a
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Planlægningsvejledning (fortsat)
Hydraulisk integrering
Hvis kun en del af volumenstrømmen ledes gennem Vitotrans 300 for
f.eks. at udnytte en varmekreds med lavere returtemperaturer, skal
den nominelle volumenstrøm vælges, så temperaturspredningen i
Vitotrans 300 baseret på den øvre ydelse for Vitotrans 300 udgør
maks. 10 K.

Kondensat og neutralisering
Oliefyringer
Kondensat fra disse anlæg skal neutraliseres. Ud over neutraliseringsanlæggene til gasfyrede kedler skal der monteres et aktivkulfilter.
Neutraliseringsanordninger
Til de kondenserende kedler bestående af Viessmann Vitomax-kedler og efterkoblet Viessmann Vitotrans 300 røggasvarmeveksler kan
der leveres afstemte neutraliseringsanordninger:

■ Granulatneutraliseringsanlæg med løftepumpe og granulatefterpåfyldningsvisning til gasfyrede kedler indtil 1000 kW med Vitotrans
300
■ Væske-neutraliseringsanlæg til gasfyrede kedler fra 1120 kW med
Vitotrans 300
■ Neutraliseringsanlæg til oliefyrede kedler med Vitotrans 300.
For tekniske data til neutraliseringsanordningerne eller -anlæg og tilbehør, se databladet „Tilbehør til kedler”.

Opstilling af neutraliseringsanlæg
Ved opstilling af hele varmeanlægget i samme højde ophobes kondensatet i kedlen, røggasvarmeveksleren eller i røggassystemet indtil
højden på neutraliseringsanlæggets tilførselstilslutning.

Hvis kondensatet skal løbe helt ud, skal neutraliseringsanlægget
opstilles i tilsvarende lavere højde.

Reguleringer
8.1 Oversigt over kedelkredsreguleringer
Som tilbehør fåes kedelkredsreguleringer til Viessmann kedlerne, der
er specielt afstemt til kedlen. Dermed er overholdelsen af den påkrævede nedre kedelvandstemperatur sikret.

Kedelbeskyttelsesfunktionen sikres af:
■ Aktivering af en returhævningspumpe
■ Volumenstrømreduktion for varmekredsene
■ Konstant returhævning

5821 427 DK
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Den samlede kedelvandsvolumenstrøm, baseret på den pågældende
kedels nominelle varmeydelse og en temperaturforskel på min. 20 K,
kan ledes gennem Vitotrans 300 røggasvarmeveksleren.
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Reguleringer (fortsat)
Enkeltkedelanlæg
Vitotronic 100, type GC1
Elektronisk kedelkredsregulering
■ Til konstant kedelvandstemperatur
eller
■ Til to-trins eller modulerende brænder, såfremt til rådighed
■ Med beholderregulering
eller
Regulering af et beholderladesystem med blandegruppe (kun muligt
som alternativ til regulering af en konstant returtemperaturhævning
med en reguleret 3-vejs-ventil)
■ Med kedelbeskyttelsesfunktion afhængigt af kedeltypen:
– Volumenstrømreduktion for varmekredsene
– Returhævningspumpe
– Regulering af en konstant returtemperaturhævning med en reguleret 3-vejs-ventil (kun muligt som alternativ til regulering af et
beholderladesystem med blandegruppe)
■ Med integreret diagnosesystem
■ Via funktionsudbygning (tilbehør):
Indstilling af en yderligere nominel værdi for kedelvandstemperaturen via 0 – 10 V-indgang
■ Via eksterne kontakter:
– Krav med indstilling af den nominelle kedelvandstemperatur
– Tilkobling af 1. og 2. brændertrin
– Omstilling trinvis/modulerende drift
■ Kommunikationsegnet via LON (kommunikationsmodulet LON skal
bestilles separat)
I henhold til "Småhusreglementet" skal der efterkobles en vejrkompenserende eller rumtemperaturstyret regulering med tidsprogram for
reduceret drift.

Vitotronic 200, type GW1
Vejrkompenserende, digital kedelkredsregulering
■ Til enkeltkedelanlæg
■ Til to-trins eller modulerende brænder, såfremt til rådighed
■ Med kontaktur med dag- og ugeprogram
■ Med klartekstunderstøttet betjeningsenhed
■ Med separat indstillelige tidsrum
■ Med beholderregulering
eller
Regulering af et beholderladesystem med blandegruppe (kun muligt
som alternativ til regulering af en konstant returtemperaturhævning
med en reguleret 3-vejs-ventil)
■ Med kedelbeskyttelsesfunktion afhængigt af kedeltypen:
– Volumenstrømreduktion for varmekredsene
– Returhævningspumpe
– Regulering af en konstant returtemperaturhævning med en reguleret 3-vejs-ventil (kun muligt som alternativ til regulering af et
beholderladesystem med blandegruppe)
■ Med integreret diagnosesystem
■ Funktionsudbygning til indstilling af den nominelle kedelvandstemperatur via en 0 - 10 V-indgang kan tilsluttes (ekstraudstyr).
■ Via eksterne kontakter:
– Omstilling af driftsprogram
– Krav med indstilling af den nominelle fremløbstemperatur
– Brænderspærring
– Omstilling trinvis/modulerende drift
■ Kommunikationsegnet via LON (kommunikationsmodulet LON skal
bestilles separat)
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Flerkedelanlæg
Hver kedel i et flerkedelanlæg skal være udstyret med en
Vitotronic 100 (type GC1). Vitotronic 300-K (type MW1) leveres sammen med en kedel (se prislisten) og skal monteres separat.
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Kommunikationsmodulet LON skal monteres i Vitotronic 100. Se prislisten.
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Reguleringer (fortsat)
Ved flerkedelanlæg med ekstern regulering skal den belastningsafhængige brænder- og kedelkobling samt beholderreguleringen foretages via den overordnede (eksterne) regulering.
Vitotronic 100, type GC1

Vitotronic 300-K
M

M

Elektronisk kedelkredsregulering
■ Til hver kedel i et flerkedelanlæg med Vitotronic 300-K, type MW1
(Viessmann kaskaderegulering leveres sammen med en kedel)
eller
til alle kedler i et flerkedelanlæg
– med kontrolskab Vitocontrol og indbygget vejrkompenserende
kaskaderegulering Vitotronic 300-K, type MW1S,
eller
– med ekstern vejrkompenserende kaskaderegulering med beholderregulering
■ Til to-trins brænder eller modulerende brænder, såfremt til rådighed
■ Med kedelbeskyttelsesfunktion afhængigt af kedeltypen:
– Volumenstrømreduktion for varmekredsene
– Returhævningspumpe
– Regulering af en konstant returtemperaturhævning med reguleret
3-vejs-ventil
■ Med integreret diagnosesystem
■ Kommunikationsegnet via LON (kommunikationsmodulet LON og
forbindelsesledningen til dataoverførsel mellem reguleringerne er
inkluderet i leveringen)
■ Ved drift med Vitotronic 300-K via eksterne kontakter:
– Spærring af kedlen
– Tilkobling af kedlen som den sidste i kedelrækkefølgen
■ Ved drift med ekstern vejrkompenserende kaskaderegulering:
– Via 0 – 10 V-indgang til funktionsudbygning (tilbehør):
Indstilling af en ekstra nominel kedelvandstemperatur
og
kedelaktivering
eller
– Via eksterne kontakter:
Kedelaktivering
og
styring af brændertrin
eller
– Kommunikationsegnet via LON (kommunikationsmodulet LON
skal bestilles separat)

5821 427 DK
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Reguleringer (fortsat)
Vitotronic 300-K, type MW1
Vejrkompenserende, digital kaskade- og varmekredsregulering:
■ Til flerkedelanlæg
■ Med kedelfølge-strategi
■ Til maks. to varmekredse med blandeventil (via LON kan der tilsluttes yderligere 32 Vitotronic 200-H varmekredsreguleringer).
Til hver varmekreds med blandeventil kræves et udbygningssæt (tilbehør)
■ I forbindelse med Vitotronic 100, type GC1:
Til to-trins eller modulerende brænder, såfremt til rådighed
■ Med beholderregulering
eller
Regulering af et beholderladesystem med blandegruppe (kun muligt
som alternativ til regulering af en konstant returtemperaturhævning
med en reguleret 3-vejs-ventil)
■ Med kedelbeskyttelsesfunktioner afhængigt af anlægstypen:
– Fordelerpumpe
eller
– Returhævningspumpe
eller
– Regulering af en konstant returtemperaturhævning med en reguleret 3-vejs-ventil (kun muligt som alternativ til regulering af et
beholderladesystem med blandegruppe)
■ Med integreret diagnosesystem
■ Klartekstunderstøttelse betjeningsenhed
■ Over eksterne kontakter:
– Omstilling af driftsprogram
– Krav med indstilling af den nominelle fremløbstemperatur
– Brænderspærring
– Blandeventil „Åben” eller „Lukket”
■ Kommunikationsegnet via LON (kommunikationsmodul LON og
slutmodstande er omfattet af leveringen)

Vitotronic 300-K
M

M

Fremløbstemperatur i °C

Koblingsniveauer

110
100
90
80
75
70
60
50
40
30
C
20
10
+20 +15 +10 +5
Udetemperatur i °C

DE

A

B
G

F

0

-5

-10

-15

A Indstillingsmuligheder på overkogstermostaten i Vitotronic kedelkredsreguleringen (fabriksindstilling 110 ºC)
B Indstillingsmuligheder på driftstermostaten i Vitotronic kedelkredsreguleringen (fabriksindstilling 95 ºC)
C Nedre kedelvandstemperatur (se driftsbetingelserne på side 4
til 9)
D Brænder tilkoblingsniveauer
E Brænder frakoblingsniveauer
F Indstillet varmekarakteristik
G Indstillet maksimal kedelvandstemperatur

-20

8.2 Komponenter i fabriksindstilling
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Tilpasning til reguleringstyperne
Vitotronic
Type
Komponenter
Kedeltemperaturføler
Beholderføler
Udeføler
Påspændingsføler (se tilbehør)

OLIE-/GASKEDEL

100
GC1

200
GW1

x

x
x
x

300-K
MW1

MW1S

x
x
x
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Reguleringer (fortsat)
100
GC1

200
GW1

x

300-K
MW1

MW1S

x

x

x
x

x
x

Bemærk
Til Vitotronic 100, type GC1 kun ved flerkedelanlæg
LON-forbindelsesledning (se tilbehør)
Slutmodstand (se tilbehør)

Kedeltemperaturføler
Tekniske data
Ledningslængde
Kapslingsklasse
Tilladt omgivelsestemperatur
– under drift
– under opbevaring og transport

3,7 m, forberedt for stik-montage
IP 32 iht. EN 60529, skal sikres vha. opbygning/montering
0 til +130 °C
−20 til +70 °C

Beholderføler
Tekniske data
Ledningslængde
Kapslingsklasse
Følertype
Tilladt omgivelsestemperatur
– under drift
– under opbevaring og transport

5,8 m, forberedt for stik-montage
IP 32 iht. EN 60529, skal sikres vha. opbygning/montering
Viessmann Pt500
0 til +90 °C
–20 til +70 °C

Udeføler
Montagested:
■ Nord- eller nordvestvæggen på bygningen
■ 2 til 2,5 m over jorden, ved fleretagebygninger i den øverste halvdel
af anden etage
Tilslutning:
■ Ledning med 2 ledere, ledningslængde maks. 35 m ved et ledertværsnit på 1,5 mm2 kobber.
■ Ledningen må ikke føres sammen med 230/400 V-ledninger

Tekniske data
Kapslingsklasse

IP 43 iht. EN 60529
skal sikres vha. opbygning/
montering
Viessmann Ni500

Følertype
Tilladt omgivelsestemperatur under drift,
−40 til +70 °C
opbevaring og transport

80
41

66

8.3 Vitotronic 100, type GC1, best.nr. 7248 083
Tekniske data
Opbygning
Reguleringen består af et grundapparat, elektronikmoduler og en
betjeningsenhed.
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Grundapparat:
■ Netafbryder
■ TÜV-tast
■ Montørknap
■ Optolink laptop-interface

5821 427 DK

8

Vitotronic
Type
Komponenter
Kommunikationsmodul LON (se tilbehør)

OLIE-/GASKEDEL

Reguleringer (fortsat)
■ Maks.termostat
DIN TR 77708
eller
DIN TR 96808
■ Overkogstermostat
DIN STB 116907
eller
DIN STB 98108
■ Drifts- og fejlvisning
■ Stiktilslutningsrum
– Tilslutning af eksternt udstyr via stik
– Tilslutning af 3-fasede aggregater via eksterne relæer
Betjeningsenhed:
■ Visning af temperaturer og fejlmeldinger
■ Kodninger via displayet på betjeningsenheden
■ Taster:
– Programvalg
– Kedelvands- og brugsvandstemperatur
Funktioner
■ Regulering af kedelvandstemperaturen (= anlægsfremløbstemperatur) til den angivne værdi
■ Elektronisk maksimal- og minimaltemperaturbegrænsning
■ Pumpeblokeringsbeskyttelse
■ Integreret diagnosesystem
■ Røggastemperaturovervågning i forbindelse med røggastemperaturføler
■ Servicemelding
■ Kun ved enkeltkedelanlæg:
– Adaptiv beholderregulering med prioritering (varmekredspumpe
frakoblet)
– Ekstrafunktion til brugsvandsopvarmningen (kortvarig opvarmning
til en højere temperatur)
– Regulering af et beholderladesystem med blandegruppe mulig
(kun som alternativ til regulering af en konstant returtemperaturhævning med en reguleret 3-vejs-ventil)
■ Ekstern fejlmeldingsanordning kan tilsluttes
■ Med kedelbeskyttelsesfunktion afhængigt af kedel-/anlægstypen:
– Volumenstrømreduktion for varmekredsene
– Regulering af en returhævningspumpe
– Regulering af en konstant returtemperaturhævning med en reguleret 3-vejs-ventil (kun muligt som alternativ til regulering af et
beholderladesystem med blandegruppe)
Reguleringskarakteristik
■ P-reaktion med topunktudgang ved drift med trinvis brænder
PI-reaktion med trepunktudgang ved modulerende brændere,
såfremt til rådighed
■ Maks.termostat til begrænsning af den maksimale kedelvandstemperatur:
95 °C, kan omstilles til 100 °C
■ Indstilling af overkogstermostaten:
110 °C, kan omstilles til 100 °C
■ Indstillingsområde for nominel kedelvandstemperatur:
20 til maks. 100 °C (nedre koblingsniveau afhængig af kedel/kedelkodningsstik)
■ Indstillingsområde for den nominelle brugsvandstemperatur:
10 til 60 °C, kan omstilles til mellem 10 og 95 °C
Kedelkodningsstik
Til tilpasning til kedlen (er vedlagt kedlen).

Med programvælgertasterne kan følgende driftsprogrammer indstilles:
■ Ved enkeltkedelanlæg
– Opvarmning og varmtvand
– Kun varmtvand
– Afbrudt drift
■ Ved flerkedelanlæg
– Opvarmning og varmtvand
– Afbrudt drift
Sommerdrift
(Kun ved enkeltkedelanlæg; „Kun varmtvand”)
Brænderen tilkobles kun, hvis varmtvandsbeholderen skal opvarmes
(tilkoblet af beholderreguleringen).
Den evt. påkrævede nedre kedelvandstemperatur for hver kedel opretholdes.
Eksterne kald
(i forbindelse med eksterne reguleringer)
■ Kedelaktivering/styring med drosselklapventil
■ Tilkobling af 1. brændertrin
■ Tilkobling af 1. og 2. brændertrin
Til alle kald kræves en potentialfri kontakt.
Tekniske data
Mærkespænding
Mærkefrekvens
Mærkestrøm
Effektoptagelse
Beskyttelsesklasse
Kapslingsklasse

Virkemåde
Tilladt omgivelsestemperatur
– under drift

– under opbevaring og transport
Mærkelast for relæudgangene
Koblingsudgang
sÖ
Beholderladepumpe
sA
Returhævningspumpe
sL
eller
kedelkredspumpe
Komb.fejlmelding
gÖ
Drosselklapventil
gS
eller
blandeventilmotor konstant returhævning
eller
motor 3-vejs-blandeventil beholderladesystem
I alt sÖ, sA, sL, gÖ, gS
fA
Brænder
lÖ
Brænder, 2-trins
Brænder, modulerende, såfremt til
lÖ
rådighed

230 V~
50 Hz
2x6A
10 W
I
IP 20 D iht. EN 60529
skal sikres vha. opbygning/montage
Type 1B iht.
EN 60 730-1
0 til +40 °C
Anvendelse i opholdsog opvarmningsrum
(normale omgivelsesbetingelser)
−20 til +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~
4(2) A, 230 V~
1(0,5) A, 230 V~
0,2(0,1) A, 230 V~

5821 427 DK

Indstilling af driftsprogrammerne
Ved alle driftsprogrammer er frostsikringsovervågningen af kedlen og
varmtvandsbeholderen aktiv.

OLIE-/GASKEDEL

VIESMANN
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Reguleringer (fortsat)
Fabriksindstilling
Kommunikation
Til kommunikationen med andre reguleringer, f.eks. med
Vitotronic 200-H, er kommunikationsmodulet LON (tilbehør) nødvendigt.

Varmeanlæg med varmtvandsbeholder
Kun ved enkeltkedelanlæg skal følgende bestilles separat:
■ Beholderføler og pumpe med kontraventil til beholderregulering
eller
■ beholderladesystem Vitotrans 222 med blandegruppe og beholderføler

Kontrolleret kvalitet
VDE-godkendelse i forbindelse med Viessmann-kedler.

8.4 Vitotronic 200, type GW1, best.nr. 7248 084
Tekniske data
Opbygning
Reguleringen består af et grundapparat, elektronikmoduler og en
betjeningsenhed.
Grundapparat:
■ Netafbryder
■ TÜV-tast
■ Montørknap
■ Optolink laptop-interface
■ Maks.termostat
DIN TR 77708
eller
DIN TR 96808
■ Overkogstermostat
DIN STB 116907
eller
DIN STB 98108
■ Drifts- og fejlvisning
■ Stiktilslutningsrum
– Tilslutning af eksternt udstyr via stik
– Tilslutning af 3-fasede aggregater via eksterne relæer
Betjeningsenhed:
■ Med digitalt kontaktur
■ Oplyst display med klartekstunderstøttelse
■ Indstilling og visning af temperaturer og kodninger
■ Visning af fejlmeldinger
■ Alle indstillinger og de vigtigste kodninger i klartekst
■ Drejeknap til temperatur ved normal drift
■ Taster:
– Temperatur ved reduceret drift
– Programvalg
– Ferieprogram
– Party- og sparefunktion
– Brugsvandstemperatur
– Varmekarakteristik for kedelvandstemperatur (= anlægsfremløbstemperatur)
– Klokkeslæt/dato
Funktioner
■ Vejrkompenserende regulering af kedelvandstemperaturen
(= anlægsfremløbstemperatur)
■ Elektronisk maksimal- og minimaltemperaturbegrænsning
■ Behovsafhængig varmekredspumpe- og brænderfrakobling (ikke
ved brændere på kedler med nedre begrænsning af kedelvandstemperaturen)
■ Indstilling af en variabel opvarmningsgrænse
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■ Pumpeblokeringsbeskyttelse
■ Integreret diagnosesystem
■ Røggastemperaturovervågning i forbindelse med røggastemperaturføler
■ Servicemelding
■ Adaptiv beholderregulering med prioritering (varmekredspumpe frakoblet)
■ Ekstrafunktion til brugsvandsopvarmningen (kortvarig opvarmning til
en højere temperatur)
■ Regulering af et beholderladesystem med blandegruppe mulig (kun
som alternativ til regulering af en konstant returtemperaturhævning
med en reguleret 3-vejs-ventil)
■ Ekstern fejlmeldingsanordning kan tilsluttes
■ Med kedelbeskyttelsesfunktion afhængigt af kedeltypen:
– Volumenstrømreduktion for varmekredsene
– Regulering af en returhævningspumpe
– Regulering af en konstant returtemperaturhævning med en reguleret 3-vejs-ventil (kun muligt som alternativ til regulering af et
beholderladesystem med blandegruppe)
Kravene i DIN EN 12831 til varmelastberegning opfyldes. Den sænkede rumtemperatur hæves for at reducere opvarmningsydelsen ved
lave udetemperaturer. Fremløbstemperaturen forøges i et begrænset
tidsrum for at forkorte opvarmningstiden efter en sænkningsfase.
Iht. "Småhusreglementet" skal der foregå en temperaturregulering i
hvert rum, f.eks. ved hjælp af termostatventiler.
Reguleringskarakteristik
■ P-reaktion med topunktudgang ved drift med trinvis brænder
PI-reaktion med trepunktudgang ved drift med modulerende brænder, såfremt til rådighed
■ Maks.termostat til begrænsning af den maksimale kedelvandstemperatur:
95°C, kan omstilles til 100°C
■ Indstilling af overkogstermostaten:
110°C, kan omstilles til 100°C
■ Varmekarakteristikkens indstillingsområde:
– Hældning: 0,2 til 3,5
– Niveau: −13 til 40 K
– Maks. begrænsning: 20 til 130°C
– Min. begrænsning: 1 til 127 °C
■ Indstillingsområde for den nominelle brugsvandstemperatur:
10 til 60°C, kan omstilles til mellem 10 og 95°C
5821 427 DK
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■ Kedeltemperaturføler
■ 1 pose med teknisk informationsmateriale
■ Kun ved flerkedelanlæg:
– Kommunikationsmodulet LON og forbindelsesledningen til dataoverførsel mellem reguleringerne

Kedelkodningsstik
Til tilpasning til kedlen (er vedlagt kedlen).

OLIE-/GASKEDEL

Reguleringer (fortsat)

Indstilling af driftsprogrammerne
Ved alle driftsprogrammer er frostsikringsovervågningen (se frostsikringsfunktion) af varmeanlægget aktiv.
Med programvælgertasterne kan følgende driftsprogrammer indstilles:
■ Opvarmning og varmtvand
■ Kun varmtvand
■ Afbrudt drift
Ekstern omstilling af driftsprogram mulig.
Frostsikringsfunktion
■ Frostsikringsfunktionen tilkobles, når udetemperaturen falder til
under ca. +1 °C, dvs. varmekredspumpen tilkobles, og kedelvandet
holdes på den laveste temperatur (se kapitel „Driftsbetingelser med
Vitotronic-kedelkredsreguleringer”).
■ „Afbrudt drift”:
Frostsikringsfunktionen frakobles, når udetemperaturen stiger til
over ca. +3 °C, dvs. varmekredspumpen og brænderen frakobles.
■ „Opvarmning og varmtvand”
Frostsikringsfunktionen frakobles, når udetemperaturen stiger til
over ca. +3 °C. Dvs. varmekredspumpen frakobles og den nedre
kedelvandstemperatur, der evt. er påkrævet i forbindelse med den
pågældende kedel, opretholdes (se kapitel „Driftsbetingelser med
Vitotronic-kedelkredsreguleringer”.
Sommerdrift
(„Kun varmt vand”)
Brænderen tilkobles kun, hvis varmtvandsbeholderen skal opvarmes
(tilkoblet af beholderreguleringen).
Den evt. påkrævede nedre kedelvandstemperatur for hver kedel opretholdes.

5821 427 DK

Varmekarakteristikindstilling (hældning og niveau)
Vitotronic 200 regulerer kedelvandstemperaturen (= anlægsfremløbstemperatur) vejrkompenserende.
Den fremløbstemperatur, der er nødvendig for at opnå en bestemt
rumtemperatur, afhænger af varmeanlægget og af isoleringen i den
bygning, der skal opvarmes.
Med indstillingen af varmekarakteristikken tilpasses kedelvandstemperaturen til disse betingelser.
Kedelvandstemperaturen begrænses opad af maks.termostaten og
den elektroniske maksimaltemperaturbegrænsning.
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Kontaktur
Digitalt kontaktur
■ Dag- og ugeprogram, årskalender
■ Automatisk sommer-/vintertidsomstilling
■ Automatikfunktion til brugsvandsopvarmning og brugsvandscirkulationspumpe
■ Klokkeslæt, ugedag og standardaktiveringstider for rumopvarmningen, brugsvandsopvarmningen og brugsvandscirkulationspumpen
er forindstillet fra fabrikken
■ Aktiveringstiderne kan programmeres individuelt, maks. fire tidsfaser pr. dag.
Korteste aktiveringstidsrum: 10 min.
Gangreserve: 5 år

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

Tekniske data
Mærkespænding
Mærkefrekvens
Mærkestrøm
Effektoptagelse
Beskyttelsesklasse
Kapslingsklasse

Virkemåde
Tilladt omgivelsestemperatur
– under drift

– under opbevaring og transport
Mærkelast for relæudgangene
Varmekredspumper
sÖ
eller
primær pumpe beholderladesystem
Pumpe
eller
røggasvarmeveksler
eller
koblingsudgang
Beholderladepumpe
sA
Brugsvandscirkulationspumpe
sK
Returhævningspumpe
sL
Komb.fejlmelding
gÖ
Blandeventilmotor konstant returgS
hævning
eller
motor 3-vejs-blandeventil beholderladesystem
I alt sÖ, sA, sK, sL, gÖ
fA
Brænder
lÖ
Brænder, 2-trins
Brænder, modulerende, såfremt til
lÖ
rådighed

230 V~
50 Hz
2x6A
10 W
I
IP 20 D iht. EN 60529
skal sikres vha. opbygning/montage
Type 1B iht.
EN 60 730-1
0 til +40 °C
Anvendelse i opholdsog opvarmningsrum
(normale omgivelsesbetingelser)
−20 til +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~
4(2) A, 230 V~
1(0,5) A, 230 V~
0,2(0,1) A, 230 V~

Fabriksindstilling
■ Betjeningsenhed
■ Udeføler
■ Kedeltemperaturføler
OLIE-/GASKEDEL

■ Beholderføler
■ Pose med teknisk informationsmateriale
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Reguleringer (fortsat)
Kommunikation
For kommunikationen med andre reguleringer er det nødvendigt med
kommunikationsmodulet LON (tilbehør).

Kontrolleret kvalitet
VDE-godkendelse i forbindelse med Viessmann kedler

8.5 Vitotronic 300-K, type MW1, best.nr. 7248 233
Tekniske data
Opbygning
Reguleringen består af et grundapparat, elektronikmoduler og en
betjeningsenhed.
Grundapparat:
■ Netafbryder
■ Montørknap
■ Optolink laptop-interface
■ Drifts- og fejlvisning
■ Stiktilslutningsrum
– Tilslutning af eksternt udstyr via stik
– Stikkene isættes direkte på den åbnede regulerings forside
– Tilslutning af 3-fasede aggregater via eksterne relæer
Betjeningsenhed:
■ Med digitalt kontaktur
■ Oplyst display med klartekstunderstøttelse
■ Indstilling og visning af temperaturer og kodninger
■ Visning af fejlmeldinger
■ Drejeknap for temperatur ved normal drift
■ Taster:
– Temperatur ved reduceret drift
– Programvalg
– Ferieprogram
– Party- og sparefunktion
– Brugsvandstemperatur
– Varmekarakteristikker for anlægsfremløbstemperatur og fremløbstemperatur for varmekredse med blandeventil
– Valg af varmekreds
– Klokkeslæt/dato
Funktioner
■ Vejrkompenserende regulering af et flerkedelanlægs anlægsfremløbstemperatur på op til fire kedler med Vitotronic 100, type GC1
(glidende sænket) og fremløbstemperaturen for varmekredsene
med blandeventil
■ Styring af kedlerne i henhold til en valgfri kedelfølge-strategi ved
bestilling af Vitotronic 100, Typ GC1
■ Elektronisk maksimal- og minimaltemperaturbegrænsning
■ Behovsafhængig frakobling af varmekredspumper
■ Indstilling af en variabel opvarmningsgrænse
■ Pumpeblokeringsbeskyttelse
■ Kombinationsfejlmelding
■ Integreret diagnosesystem
■ Adaptiv beholderregulering med prioritering (varmekredspumpe frakoblet, blandeventil lukket)
■ Ekstrafunktion til brugsvandsopvarmningen (kortvarig opvarmning til
en højere temperatur)
■ Regulering af et beholderladesystem med blandegruppe (kun muligt
som alternativ til regulering af en konstant returtemperaturhævning
med en reguleret 3-vejs-ventil)
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■ Gulvtørringsfunktion i forbindelse med gulvvarme
■ Med kedelbeskyttelsesfunktioner afhængigt af anlægstypen:
– Regulering af en fordelerpumpe
eller
– Regulering af en returhævningspumpe
eller
– Regulering af en konstant returtemperaturhævning med en reguleret 3-vejs-ventil (kun muligt som alternativ til regulering af et
beholderladesystem med blandegruppe)
Kravene i DIN EN 12831 til varmelastberegning opfyldes. For reducering af opvarmningsydelsen hæves den reducerede rumtemperatur
ved lave udetemperaturer. Fremløbstemperaturen forøges i et
begrænset tidsrum for at forkorte opvarmningstiden efter en sænkningsfase.
Iht. "Småhusreglementet" skal der foregå en temperaturregulering i
hvert rum, f.eks. ved hjælp af termostatventiler.
Reguleringskarakteristik
■ PI-reaktion med trepunktsudgang
■ Indstillingsområde for varmekarakteristikkerne:
– Hældning: 0,2 til 3,5
– Niveau: −13 til 40 K
– Maksimalbegrænsning: 20 til 130 °C
– Minimalbegrænsning: 1 til 127 °C
– Differenstemperatur for varmekredsene med blandeventil: 0 til
40 K
■ Indstillingsområde for nominel brugsvandstemperatur:
10 til 60 °C, kan omstilles til mellem 10 og 95 °C
Kontaktur
Digitalt kontaktur
■ Dag- og ugeprogram, årskalender
■ Automatisk sommer-/vintertidsomstilling
■ Automatikfunktion til brugsvandsopvarmning og brugsvandscirkulationspumpe
■ Klokkeslæt, ugedag og standardaktiveringstider for rumopvarmningen, brugsvandsopvarmningen og brugsvandscirkulationspumpen
er forindstillet fra fabrikken
■ Aktiveringstiderne kan programmeres individuelt, maks. fire tidsfaser pr. dag.
Korteste aktiveringstidsrum: 10 min.
Gangreserve: 5 år
Indstilling af driftsprogrammerne
Ved alle driftsprogrammer er frostsikringsovervågningen (se frostsikringsfunktion) af varmeanlægget aktiv.
Med programvælgertasterne kan følgende driftsprogrammer indstilles:
■ Opvarmning og varmtvand
■ Kun varmtvand
■ Afbrudt drift
En ekstern omstilling af driftsprogrammet i alle eller i udvalgte varmekredse er mulig.

OLIE-/GASKEDEL
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Varmeanlæg med varmtvandsbeholder
Bestilles separat:
■ Cirkulationspumpe med kontraventil til beholderregulering
eller
■ beholderladesystem Vitotrans 222 med blandegruppe

Reguleringer (fortsat)
Frostsikringsfunktion
■ Frostsikringsfunktionen tilkobles, når udetemperaturen falder til
under ca. +1 °C, dvs. varmekredspumperne tilkobles, og fremløbstemperaturen holdes på min. 10 °C.
■ Frostsikringsfunktionen frakobles, når udetemperaturen stiger til
over ca. +3 °C, dvs. varmekredspumperne frakobles.
Sommerdrift
(„Kun varmt vand”)
Brænderne tilkobles kun, hvis varmtvandsbeholderen skal opvarmes
(tilkoblet af beholderreguleringen).
Den i givet fald påkrævede nedre kedelvandstemperatur for hver kedel
opretholdes.
Varmekarakteristikindstilling (hældning og niveau)
Vitotronic regulerer vejrkompenserende anlægsfremløbstemperaturen og fremløbstemperaturen for varmekredsene med blandeventil.
Derved reguleres anlægsfremløbstemperaturen automatisk med 0 til
40 K (fabriksindstilling 8 K) højere end den højeste aktuelle påkrævede
nominelle værdi for fremløbstemperaturen for varmekredse med blandeventil.
Den fremløbstemperatur, der er nødvendig for at opnå en bestemt
rumtemperatur, afhænger af varmeanlægget og af isoleringen i den
bygning, der skal opvarmes.
Ved at indstille varmekarakteristikkerne tilpasses anlægsfremløbstemperaturen og fremløbstemperaturen for varmekredsene med blandeventil til disse forhold.
Fremløbstemperaturen i varmekredse med blandeventil har en maks.
begrænsning, som er fastsat af termostaten og den elektroniske maksimaltemperaturbegrænsning for Vitotronic 100, type GC1.

1,8

Tilladt omgivelsestemperatur
– under drift

0 til +40 °C
Anvendelse i opholdsog opvarmningsrum
(normale omgivelsesbetingelser)
−20 til +65 °C

– under opbevaring og transport
Mærkelast for relæudgangene
Varmekredspumper
sÖ
eller
Vekslersæt
eller
Koblingsudgang
Beholderladepumpe
sA
Brugsvandscirkulationspumpe
sK
Returhævningspumpe
sL
Kombinationsfejlmelding
gÖ
Blandeventilmotor
gS
eller
Blandeventilmotor konstant returhævning
eller
motor 3-vejs-blandeventil beholderladesystem
I alt

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~
6 A 230 V~
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70

1,0
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0,2

B
108

0,6
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A
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0,8
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Udetemperatur i °C

Virkemåde

297

Kedelvands- eller
fremløbstemperatur i °C

100

I
IP 20 D iht. EN 60529
skal sikres vha. opbygning/montering
Type 1B iht.
EN 60 730-1

Mål

2,0

2,2

110

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

Hældning

Beskyttelsesklasse
Kapslingsklasse

A Vitotronic 300-K
B Konsol

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

Tekniske data
Mærkespænding
Mærkefrekvens
Mærkestrøm
Effektoptagelse

230 V ~
50 Hz
6A
10 W

5821 427 DK

Fabriksindstilling
■ Betjeningsenhed
■ Kommunikationsmodul LON med 2 slutmodstande
■ Udeføler
■ Fremløbsføler
■ Beholderføler
■ Konsol
■ Pose med teknisk informationsmateriale

OLIE-/GASKEDEL

Reguleringen leveres med en kedel i flerkedelanlægget (se prislisten)
og monteres med en konsol på væggen eller på siden af en kedel.
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Reguleringer (fortsat)
Varmeanlæg med varmtvandsbeholder

8.6 Reguleringstilbehør
Oversigt over reguleringstilbehør
Enkeltkedelanlæg
100
200
GC1
GW1

Vitotronic
Type
Tilbehør
Udbygningssæt til en varmekreds med blandeventil
Blandeventilmotor for flange-blandeventil
Stik sÖ
Stik gS
Stik til følerne
Påspændingsføler
Dykrørstemperaturføler
Termostat med dykrør
Påspændingstermostat
Vitotrol 200
Vitotrol 300
Rumføler
Røggastemperaturføler
Beholderføler
Følerlomme
Radiosignalmodtager
Stikadapter til eksternt sikkerhedsudstyr
Funktionsudbygning 0–10 V
Hjælperelæ
Modstik fA og lÖ
Kommunikationsmodul LON
LON-forbindelsesledning
LON-kobling
LON-forbindelsesstik
LON-tilslutningsboks
Slutmodstand

X
X
X
X
X

Flerkedelanlæg
300-K
100
MW1
GC1

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

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

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

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

Udbygningssæt til en varmekreds med blandeventil
Blandeventilmotor

0
18

90

Best.nr. 7450 650
Dele:
■ Blandeventilmotor med tilslutningsledning
■ Stik til varmekredspumpe og fremløbsføler (påspændingsføler)
Blandeventilmotoren monteres direkte på Viessmann-blandeventilen
DN 20 til 50 og R ½ til 1¼.

130

Tekniske data
Ledningslængde
Mærkespænding
Mærkefrekvens
36
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4,2
m, forberedt for stik-montage
230 V~
50 Hz

5821 427 DK

8

Bestilles separat:
■ Cirkulationspumpe med kontraventil til beholderregulering
eller
■ Beholderladesystem Vitotrans 222 med blandegruppe

Varmeanlæg med varmekreds med blandeventil
Til hver varmekreds med blandeventil kræves et udbygningssæt (tilbehør).

OLIE-/GASKEDEL

Reguleringer (fortsat)
Effektoptagelse
Beskyttelsesklasse
Kapslingsklasse

Tilladt omgivelsestemperatur
– under drift
– under opbevaring og transport
Tilspændingsmoment
Funktionstid for 90 ° ∢

4W
II
IP 42 iht. EN 60529, skal
sikres vha. opbygning/
montering

Tekniske data
Ledningslængde

0 til +40 °C
−20 til +65 °C
3 Nm
120 s

Følertype
Tilladt omgivelsestemperatur
– under drift
– under opbevaring og transport

Kapslingsklasse

5,8
m, forberedt for stik-montage
IP 32 iht. EN 60529, skal
sikres vha. opbygning/
montering
Viessmann Ni500
0 til +120 °C
−20 til +70 °C

76

40

42

Fremløbsføler (påspændingsføler)

Blandeventilmotor for flange-blandeventil
■ Best.-nr. 9522 487
DN 40 og 50, uden stik og tilslutningsledning
■ Best.-nr. Z004344
DN 65 til 100, uden stik og tilslutningsledning

Tekniske data, se databladet „Blandeventil og blandeventilmotor”.

Stik sÖ
Best.nr. 7415 056
til varmekredspumpe

Stik gS
Best.nr. 7415 057
til blandeventilmotor

Stik til følerne
Best.nr. 7415 058

Påspændingsføler
Best.nr. 7183 288
Til registrering af fremløbs- eller returtemperatur.

Tekniske data
Ledningslængde

Følertype
Tilladt omgivelsestemperatur
– under drift
– under opbevaring og transport

0 til +120 °C
−20 til +70 °C

5821 427 DK

76

40

42

Kapslingsklasse

5,8
m, forberedt for stik-montage
IP 32 iht. EN 60529, skal
sikres vha. opbygning/
montering
Viessmann Ni500

OLIE-/GASKEDEL
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Reguleringer (fortsat)
Dykrørstemperaturføler
Tekniske data
Ledningslængde
Kapslingsklasse

Følertype
Tilladt omgivelsestemperatur
– under drift
– under opbevaring og transport

3,8 m, forberedt for stikmontage
IP 32 iht. EN 60529
skal sikres vha. opbygning/
montering
Viessmann Ni500
0 til +90 °C
−20 til +70 °C

Dykrørstemperaturføler
Best.nr. 7151 728
Kan anvendes som termostat for maksimaltemperaturbegrænsning til
gulvvarme.
Termostaten monteres i varmekredsfremløbet og frakobler varmekredspumpen, hvis fremløbstemperaturen bliver for høj.
0
13

Tekniske data
Ledningslængde
Indstillingsområde
Hysterese
Kontaktbelastning
Indstillingsskala
Følerlomme af rustfrit stål
DIN-reg.nr.

4,2 m, forberedt for stikmontage
30 til 80 °C
maks. 11 K
6(1,5) A 250 V~
i kabinettet
R ½ x 200 mm
DIN TR 116807
eller
DIN TR 96808

200

95

72

Påspændingstermostat
Best.nr. 7151 729
Kan anvendes som termostat for maksimaltemperaturbegrænsning til
gulvvarme (kun i forbindelse med metalrør).
Termostaten monteres i varmekredsfremløbet og frakobler varmekredspumpen, hvis fremløbstemperaturen bliver for høj.

72

0

13

95

Tekniske data
Ledningslængde
Indstillingsområde
Hysterese
Kontaktbelastning
Indstillingsskala
DIN-reg.nr.

4,2 m, forberedt for stikmontage
30 til 80 °C
maks. 14 K
6(1,5) A 250V~
i kabinettet
DIN TR 116807
eller
DIN TR 96808

Informationer til Vitotrol 200 og 300
5821 427 DK

8

Best.nr. 7450 641
Til registrering af fremløbs- eller returtemperatur.

Til hver af varmeanlæggets varmekredse kan der anvendes en
Vitotrol 200 eller en Vitotrol 300.

38
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Reguleringer (fortsat)
Vitotrol 200
Best.nr. 7450 017
KM-bus-deltager.
Fjernbetjeningen Vitotrol 200 overtager for en varmekreds indstillingen
af driftsprogrammet og indstillingen af den ønskede nominelle rumtemperatur under normaldrift fra et vilkårligt rum.
Vitotrol 200 har oplyste programvælgertaster samt en party- og sparetast.
Ved hjælp af fejlmeldingen vises fejl på reguleringen.
WS-funktion:
Placeres et vilkårligt sted i bygningen.
RS-funktion:
Placeres i det primære opholdsrum på en indervæg over for radiatorer.
Må ikke placeres i reoler, nicher, i umiddelbar nærhed af døre eller i
nærheden af varmekilder (f.eks. direkte sol, brændeovn, tv osv.).
Den indbyggede rumføler registrerer rumtemperaturen og aktiverer en
evt. nødvendig korrektion af fremløbstemperaturen og en hurtigopvarmning, når opvarmningen påbegyndes (såfremt kodet).
Tilslutning:
■ Ledning med 2 ledere, ledningslængde maks. 50 m (også ved tilslutning af flere fjernbetjeninger)
■ Ledningen må ikke føres sammen med 230/400 V-ledninger
■ Lavspændingsstik omfattet af leverancen

Tekniske data
Spændingsforsyning via KM-bus
Effektoptagelse
Beskyttelsesklasse
Kapslingsklasse

0,2 W
III
IP 30 iht. EN 60529
skal sikres gennem opbygning/montering

Tilladt omgivelsestemperatur
– under drift
– under opbevaring og transport
Indstillingsområde for den nominelle
rumtemperatur

0 til +40 °C
-20 til +65 °C
10 til 30 °C
kan omstilles til
3 til 23 °C eller
17 til 37 °C
Indstillingen af den nominelle rumtemperatur under reduceret drift
foretages på reguleringen.

115

75

30

Vitotrol 300

5821 427 DK

115

19

4

30

Best.-nr. 7248 907
KM-bus-deltager.
Fjernbetjeningen Vitotrol 300 overtager for en varmekreds indstillingen
af den ønskede nominelle rumtemperatur under normal og reduceret
drift, af driftsprogrammet og af aktiveringstiderne for rumopvarmningen, brugsvandsopvarmningen og brugsvandscirkulationspumpen.
Vitotrol 300 har et oplyst display og oplyste programvælgertaster, en
party- og en sparetaste, automatisk sommer-/vintertidsomstilling, taster til ferieprogram, ugedag og klokkeslæt.
WS-funktion:
Placeres et vilkårligt sted i bygningen.
RS-funktion:
Placeres i det primære opholdsrum på en indervæg over for radiatorer.
Må ikke placeres i reoler, nicher, i umiddelbar nærhed af døre eller i
nærheden af varmekilder (f.eks. direkte sol, brændeovn, tv osv.).
Den indbyggede rumføler registrerer rumtemperaturen og aktiverer en
evt. nødvendig korrektion af fremløbstemperaturen og en hurtigopvarmning, når opvarmningen påbegyndes (såfremt kodet).
Tilslutning:
■ Ledning med 2 ledere, ledningslængde maks. 50 m (også ved tilslutning af flere fjernbetjeninger)
■ Ledningen må ikke føres sammen med 230/400 V-ledninger
■ Lavspændingsstik omfattet af leverancen

Tekniske data
Spændingsforsyning via KM-bus
Effektoptagelse
Beskyttelsesklasse
Kapslingsklasse

Tilladt omgivelsestemperatur
– under drift
– under opbevaring og transport
Indstillingsområde for den nominelle
rumtemperatur
– ved normal drift

– ved reduceret drift

OLIE-/GASKEDEL

0,5 W
III
IP 30 iht. EN 60529
skal sikres gennem opbygning/montering
0 til +40 °C
−20 til +65 °C

10 til 30 °C
kan omstilles til
3 til 23 °C eller
17 til 37 °C
3 til 37 °C
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Reguleringer (fortsat)
Rumføler
Tekniske data
Beskyttelsesklasse
Kapslingsklasse

Følertype
Tilladt omgivelsestemperatur
– under drift
– under opbevaring og transport

III
IP 30 iht. EN 60529
skal sikres vha. opbygning/
indbygning
Viessmann Ni500
0 til +40 °C
−20 til +65 °C

0

□8

20

Røggastemperaturføler
Best.-nr. 7450 630
Til røggastemperaturforespørgsel, røggastemperaturovervågning og
servicemelding ved overskridelse af en indstillet temperatur.
Med gevindkonus.
Placeres på røggasrøret. Afstanden fra kedlens bagkant i retning af
skorstenen skal være ca. 1,5 gange røggasrørets diameter.
■ Kondenserende kedel med Viessmann AZ-system:
AZ-røret med holder til røggastemperaturføleren skal medbestilles.
■ Kondenserende kedel med tilslutning af røggasrøret på opstillingsstedet:
Åbningen, der er nødvendig for monteringen i røggasrøret, skal
være iberegnet og kontrolleret på opstillingsstedet. Røggastemperaturføleren skal monteres i en følerlomme af rustfrit stål (på opstillingsstedet).

Tekniske data
Ledningslængde
Kapslingsklasse

Følertype
Tilladt omgivelsestemperatur
– under drift
– under opbevaring og transport

3,8 m, forberedt for stikmontage
IP 60 iht. EN 60529, skal
sikres vha. opbygning/
montering
Viessmann Pt500
0 til +600 °C
−20 til +70 °C

Radiosignalmodtager
Best.nr. 7450 563
Til modtagelse af tidssignalsenderen DCF 77 (som befinder sig i
Mainflingen ved Frankfurt/Main).
Radiostyret, nøjagtig indstilling af klokkeslæt og dato.
Placeres på en ydervæg, med retning mod senderen. Modtagersignalet kan påvirkes af metalholdige byggematerialer, f.eks. stålbeton,
nabobygninger og elektromagnetiske støjkilder, f.eks. højspændingsog køreledninger.
Tilslutning:

40
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■ Ledning med 2 ledere, ledningslængde maks. 35 m ved et ledertværsnit på 1,5 mm2 kobber
■ Ledningen må ikke føres sammen med 230/400 V-ledninger.

5821 427 DK
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Best.nr. 7408 012
En separat rumføler som supplement til Vitotrol 200 og 300 skal
anvendes, når Vitotrol 200 eller 300 ikke kan placeres i det primære
opholdsrum eller i en egnet position i forhold til temperaturregistreringen og indstillingen.
Placeres i det primære opholdsrum på en indervæg over for radiatorer.
Må ikke placeres i reoler, nicher, i umiddelbar nærhed af døre eller i
nærheden af varmekilder (f.eks. direkte sol, brændeovn, tv osv.).
Rumføleren tilsluttes Vitotrol 200 eller 300.
Tilslutning:
■ Ledning med 2 ledere med et ledertværsnit på 1,5 mm2 kobber
■ Ledningslængden fra fjernbetjeningen maks. 30 m
■ Ledningen må ikke føres sammen med 230/400 V-ledninger

OLIE-/GASKEDEL

Reguleringer (fortsat)

80

8

41

66

Stikadapter til eksternt sikkerhedsudstyr
Best.-nr. 7143 526
Med ledninger (3,0 m lang) og stik aVG og aBÖ.

Tekniske data
Kapslingsklasse

Der kan tilsluttes op til 4 ekstra sikkerhedsudstyr:
■ Vandmangelsikring
■ Minimaltrykbegrænser
■ Maksimaltrykbegrænser
■ Ekstra overkogstermostat

Tilladt omgivelsestemperatur
– under drift
– under opbevaring og transport

IP 20D iht. EN 60529, skal
sikres vha. opbygning/
montering
0 til +40 °C
−20 til +65 °C

Stikadapteren gør det muligt at vise fejlen (klartekst) på den dertilhørende regulering.
Yderligere tilkoblinger:
■ Ekstern reguleringsfrakobling for brænderen
■ Ekstern brændertilkobling (1. trin)
■ 3 eksterne fejlmeldinger (f.eks. pumpe, potentialfri kontakter)

84

26

0

7

21

Funktionsudbygning 0–10 V
Tekniske data
Mærkespænding
Mærkefrekvens
Effektoptagelse
Mærkelast af relæudgangen
Kapslingsklasse

84

7
21

13
0

Best.-nr. 7174 718
KM-BUS-deltager
Med ledninger med stik fÖ og aVG.

0 til +40 °C
−20 til +65 °C

5821 427 DK

Tilladt omgivelsestemperatur
– under drift
– under opbevaring og transport

230 V ~
50 Hz
1W
4(2) A 230 V~
IP 30 i henhold til
EN 60529
skal sikres gennem opbygning/montering

OLIE-/GASKEDEL
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Reguleringer (fortsat)
Funktioner i forbindelse med funktionsudbygning 0 – 10 V (tilbehør)
Funktioner

8

Vitotronic
100
0 – 10-V-indgang aVF
Der kræves en yderligere nominel værdi for kedelvandstemperaturen
og
kedelaktivering i flerkedelanlæg
Koblingsudgang aBJ (potentialfri kontakt)
Natkontakt (til signalisering af den reducerede drift og styring af varmekredspumpen til et lavt omdrejningstal)
eller
styring af en fordelerpumpe

200

300-K

200-H

x

x

x

–

x

–

–

–

–

x

x

x

–

–

–

x

Funktionsudvidelse i enkeltkedelanlæg
Indstilling af yderligere nominel værdi (0 – 10 V-indgang aVF)
Kedelkredsregulering
Vitotronic 200
eller
Vitotronic 100 (kodning „01:1”)

Funktion
Krav fra Vitotronic reguleringen
0 – 10 V-tilkobling medfører yderligere nominel værdi

Funktionsudvidelse i flerkedelanlæg
Indstilling af yderligere nominel værdi (0 – 10 V-indgang aVF)
Kedelkredsregulering
Vitotronic 100
og
Vitotronic 300-K
Tilslut funktionsudbygning på Vitotronic 300-K
Flerkedelanlæg med fremmed kaskade
Vitotronic 100 (kodning „01:3”)
med frigivelse over 0 – 10 V-signal
Tilslut funktionsudbygning på Vitotronic 100

Funktion
Krav fra Vitotronic reguleringen
0 – 10 V-tilkobling medfører yderligere nominel værdi

Kedelkredsregulering via 0 – 10 V-tilkobling
0 til 1 V
– Kedel spærret
– Drosselklapventil lukket
– Kedelkreds- eller returhævningspumpe Fra
1 til 10 V
– Temperaturangivelse for kedel
– Kedel frigivet, holdes på minimumtemperatur
– Drosselklapventil åben
– Kedelkreds- eller returhævningspumpe frigivet
Bemærk
Ved førerkedlen skal spændingen være større end 1 V.

Vitotronic 100
med 0 – 10 V-signal og frigivelse via koblingsudgang aVH
Tilslut funktionsudbygning på Vitotronic 100

Kedlen er frigivet, minimumtemperaturen holdes
1 – 10 V yderligere temperaturangivelse
Bemærk
Ved førerkedlen skal kontakten altid være lukket.

Beholderføler
Tekniske data
Ledningslængde
Kapslingsklasse

Følertype
Tilladt omgivelsestemperatur
– under drift
– under opbevaring og transport
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5,8 m, forberedt for stikmontage
IP 32 iht. EN 60529, skal
sikres vha. opbygning/
montering
Viessmann Pt500
0 til +90 °C
−20 til +70 °C

OLIE-/GASKEDEL

5821 427 DK

Best.nr. 7450 633

Reguleringer (fortsat)
Følerlomme
Best.nr. 7819 693
R ½ x 200 mm

Til beholderføler, ved Viessmann varmtvandsbeholdere i leveringsomfang.

Hjælperelæ
Tekniske data
Nettilslutning
Mærkestrøm (Ith)

230 V~/50 Hz
AC1 16 A
AC3 9 A

180

Best.nr. 7814 681
Kontaktor i lille kabinet.
Med 4 brydekontakter og 4 sluttekontakter.
Med rækkeklemmer til jordledning.

14

5

95

Modstik fA og lÖ
Best.-nr. 7408 790
Påkrævet, hvis brænderen på opstillingsstedet ikke har et modstik.

Kommunikationsmodul LON
Best.-nr. 7172 173
(kun enkeltkedelanlæg)
Printplade til dataoverførsel til varmekredsreguleringerne Vitotronic
200-H, Vitocom 300 og tilslutning til overordnet, intelligent bygningsautomatik.

Forbindelsesledninger, se afsnit „Vitocom”.

LON-forbindelsesledning til dataoverførsel mellem reguleringerne
Ledningslængde på 7 m, forberedt for stik-montage (RJ 45).

5821 427 DK

Best.nr. 7143 495

OLIE-/GASKEDEL
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Reguleringer (fortsat)
Forlængelse til forbindelsesledningen
På opstillingsstedet
■ Kabelføringsafstand 14 til 900 m med tilslutningsbokse:
– 2 forbindelsesledninger (7,0 m lange)
Best.nr. 7143 495
– Ledning med 2 ledere:
CAT5, afskærmet
eller
Massiv leder AWG 26-22/0,13 mm2 - 0,32 mm2,
Trådføring AWG 26-22/0,14 mm2 - 0,36 mm2,
74,5 mm - 8 mm
På opstillingsstedet
– 2 LON-tilslutningsbokse RJ45, CAT6
Best.nr. 7171 784

Slutmodstand (2 stk.)
Best.nr. 7143 497
Til afslutning af LON-bus på den første og sidste regulering.

8.7 Tilslutninger på opstillingsstedet
Ekstrafunktioner på enkeltkedelanlæg med Vitotronic 200, type GW1
Stik aVD

I kodningsadressen „99” indstilles de varmekredse, på hvilke den eksterne spærring virker.

A

Bemærk
Under reguleringsfrakoblingen er der ingen frostsikring på den
pågældende kedel eller varmekreds. Der holdes ingen laveste kedelvandstemperatur eller fremløbstemperatur.
StikaVH

B
1 2 3

143

A Ekstern omstilling af driftsprogrammet
B Ekstern spærring
A og B er potentialfrie kontakter.
Ekstern omstilling af driftsprogrammet
Når kontakten A lukkes, kan det manuelt valgte driftsprogram
ændres.
Ved hjælp af kodningsadressen „91” kan omstillingen af driftsprogrammet tilpasses varmekredsene.
Driftsprogrammer
Symbol
Betydning
9
Rumopvarmning fra og varmt brugsvand fra
w
Rumopvarmning fra og varmt brugsvand til
rw
Rumopvarmning til og varmt brugsvand til
Afhængigt af indstillingen i kodningsadressen „d5” kan der fra alle tre
manuelt valgte driftsprogrammer 9, w, rw (kontakt åben) skiftes
til enten 9 eller rw (kontakt lukket).

1 2 3

146

A Ekstern omstilling trinvis/modulerende brænder
B Eksternt kald
A og B er potentialfri kontakter.
Eksternt kald
Ved at lukke kontakten B tilkobles kedlens brænder belastningsafhængigt.
Begrænsningen af kedelvandstemperaturen foretages via den indstillede maksimumkedelvandstemperatur eller via den mekaniske
maks.termostat.
I kodningsadresse „9b” indstilles den nominelle værdi.
5821 427 DK

8

■ Kabelføringsafstand 7 til 14 m:
– 2 forbindelsesledninger (7,0 m lange)
Best.nr. 7143 495
– 1 LON-kobling RJ45
Best.nr. 7143 496
■ Kabelføringsafstand 14 til 900 m med forbindelsesstik:
– 2 LON-forbindelsesstik
Best.nr. 7199 251
– Ledning med 2 ledere:
CAT5, afskærmet
eller
Massiv leder AWG 26-22/0,13 mm2 - 0,32 mm2,
Trådføring AWG 26-22/0,14 mm2 - 0,36 mm2,
74,5 mm - 8 mm

Ekstern spærring
Hvis kontakten B lukkes, foretages en reguleringsfrakobling af brænderen.
44
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Reguleringer (fortsat)
Ekstern omstilling trinvis/modulerende brænder
■ Kontakt A åben:
Modulerende drift
■ Kontakt A sluttet:
To-trins-drift

Indstil tilsvarende kodningsadresse „02”.

8

Ekstrafunktioner på flerkedelanlæg med Vitotronic 300-K og Vitotronic 100, type GC1 via LON
Stik aVD og aVH på Vitotronic 300-K

A
B

Eksternt kald
Ved at lukke kontakten C tilkobles kedlens/kedlernes brænder
belastningsafhængigt.
Begrænsningen af kedelvandstemperaturen foretages via den indstillede maks. kedelvandstemperatur eller via den mekaniske termostat.
I kodningsadresse „9b” indstilles den nominelle værdi.
Stik aVD på Vitotronic 100, type GC1

C

A
1 2 3

1 2 3

143

146

B

A Ekstern omstilling af driftsprogrammet/blandeventil „åben”
B Ekstern spærring/blandeventil „lukket”
C Eksternt kald

1 2 3

143

A, B og C er potentialfri kontakter.
Ekstern omstilling af driftsprogram/blandeventil åben
Når kontakten A lukkes, kan det manuelt valgte driftsprogram
ændres eller den tilsluttede blandeventil åbnes.
I kodningsadresse „9A” kan den eksterne funktion blandeventil
„åben” tilpasses varmekredsene.
Ved hjælp af kodningsadressen „91” kan omstillingen af driftsprogrammet tilpasses varmekredsene.
Driftsprogrammer
Symbol
Betydning
9
Rumopvarmning fra og varmt brugsvand fra
w
Rumopvarmning fra og varmt brugsvand til
rw
Rumopvarmning til og varmt brugsvand til
Afhængigt af indstillingen i kodningsadressen „d5” kan der fra alle tre
manuelt valgte driftsprogrammer 9, w, rw (kontakt åben) skiftes
til enten 9 eller rw (kontakt lukket).
Ekstern spærring/blandeventil lukket
Ved at lukke kontakten B foretages en reguleringsfrakobling af brænderen eller en lukning af blandeventilen.
I kodningsadressen „99” indstilles de varmekredse, på hvilke funktionen ekstern spærring eller blandeventil „lukket” virker.

A og B er potentialfri kontakter.
Spærring af kedel
■ Kontakt A sluttet:
Kedlen er spærret og tages ud af kedelrækkefølgen, dvs. drosselklapventilen eller 3-vejs-blandeventilen til konstant returhævning
lukkes, returhævnings- eller kedelkredspumpe frakobles. Varmeforsyningen skal overtages af de øvrige kedler.
Bemærk
Hvis alle kedler er spærret, eller hvis ikke andre kedler er driftsklare,
er der ingen frostsikring af anlægget.
■ Kontakt A åben:
Kedlen bliver igen indføjet i den aktuelle kedelrækkefølge.
Tilkobling af kedlen som den sidste i kedelrækkefølgen
■ Kontakt B sluttet:
Kedlen bliver tilkoblet i kedelfølgen som den sidste.
De øvrige kedler overtager varmeanlæggets varmeforsyning.
Hvis disse kedlers ydelse er utilstrækkelig, bliver kedlen tilkoblet.
■ Kontakt B åben:
Kedlen bliver igen indføjet i den aktuelle kedelrækkefølge.

5821 427 DK

Bemærk
Under reguleringsfrakoblingen, eller mens blandeventilen er „lukket,”
er der ingen frostsikring af den pågældende kedel eller varmekreds.
Der holdes ingen laveste kedelvandstemperatur eller fremløbstemperatur.

A Spærring af kedlen
B Tilkobling af kedlen som den sidste i kedelrækkefølgen
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Reguleringer (fortsat)
Tilslutning af reguleringer på opstillingsstedet til Vitotronic 100, type GC1 i enkeltkedelanlæg
Drift med to-trins-brænder

8
A
B
C

1 2 3

1 2 3

143

146

■ Beholderreguleringen aktiveres, når beholderføleren tilsluttes.
■ Indstillingerne for overkogstermostaten og de yderligere indstillinger
afhænger af udstyret på anlægget og det sikkerhedstekniske udstyr
i overensstemmelse med EN 12828 eller EN 12953.
Overkogstermostat
Maks.termostat
Kodningsadresse „06” for elektronisk
maksimaltemperaturbegrænsning
(Vitotronic 100)
Maksimaltemperatur for reguleringen
på opstillingsstedet

110 °C
100 °C
95 °C

100 °C
87 °C
85 °C

90 °C

80 °C

Bemærk
En sikkerhedstemperatur på 120 °C (EN12953) er kun tilladt med
ekstra, selvovervågende overkogstermostat. For tilbehørspakke til
sikkerhedstemperatur på 120 ºC, se Viessmann prisliste.

Drift med modulerende brænder
A 1. brændertrin „tilkoblet”
B 2. brændertrin „tilkoblet”
C Ekstern belastningsafhængig tilkobling

41

143
1 2 3

Ekstern brænderindkobling – 1. brændertrin

90

A, B og C er potentialfrie kontakter på den overordnede regulering.

A

Kontakt på bøsning 1 og 2 på stik aVD
■ Kontakt sluttet:
1. brændertrin tilkobles.
2. brændertrin tilkobles kun for at holde minimumtemperaturen.
Kedelvandstemperaturen begrænses ved hjælp af den elektroniske
maksimaltemperaturbegrænsning (se servicevejledningen til
Vitotronic 100), hvis denne er indstillet lavere end den mekaniske
maks.termostat „R”.
■ Kontakt åben:
1. brændertrin frakobles.

BU
BK
BN

C
D

B

BN

Ekstern brænderindkobling - 1. og 2. brændertrin
41

Kontakt på klemmerne 2 og 3 på stik aVD
■ Kontakt lukket:
Begge brændertrin tilkobles.
Kedelvandstemperaturen begrænses ved hjælp af den elektroniske
maksimaltemperaturbegrænsning, hvis denne er indstillet lavere
end den mekaniske maks.termostat „R”.
2. brændertrin frakobles 2 K tidligere.
■ Kontakt åben:
1. og 2. brændertrin frakobles.

Indstillinger på Vitotronic 100
■ Kodning „01:1” (fabriksindstilling)
■ Kedelvandstemperaturen skal indstilles på den laveste værdi (se
driftsbetingelserne, side 4 til 9).
Kedlen holdes på den nødvendige minimumtemperatur (se driftsbetingelserne, side 4 til 9).
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BK
BU

E

A
B
C
D
E

Stik til reguleringen
1. brændertrin (grundbelastning) „tilkoblet”
Reducering af brænderydelsen (modulationsregulator)
Forøgelse af brænderydelsen (modulationsregulator)
Stik til brænderen

Farvekode iht. DIN IEC 60757
BK Sort
BN Brun
BU Blå
5821 427 DK

Ekstern belastningsafhængig tilkobling
Når den potentialfri kontakt mellem bøsning „2” og „3” på stik aVH lukkes, tilkobles kedlens brænder belastningsafhængig.
Kedlen er konstant i drift med den indstillede nominelle rumtemperatur.
Begrænsningen af kedelvandstemperaturen foretages via den indstillede maksimumkedelvandstemperatur eller via den mekaniske
maks.termostat.
Den nominelle værdi indstilles via kodningen „9b”.

90

OLIE-/GASKEDEL

Reguleringer (fortsat)
Ekstern brænderindkobling – 1. brændertrin
Kontakt på bøsning 1 og 2 på stik aVD
■ Kontakt sluttet:
1. brændertrin tilkobles.
Modulationen (fuldlast) tilkobles kun for at sikre minimumtemperaturen.
Kedelvandstemperaturen begrænses ved hjælp af den elektroniske
maksimaltemperaturbegrænsning (se servicevejledningen til
Vitotronic 100), hvis denne er indstillet lavere end den mekaniske
maks.termostat „R”.
■ Kontakt åben:
1. brændertrin frakobles.
Tilslutning af modulerende brænder:
■ 1. brændertrin fA på Vitotronic 100
■ Stik lÖ på Vitotronic 100 via modulationsregulator (på opstillingsstedet) til stik lÖ på brænderen.
■ Indstil minimumtemperaturerne 5 K over kedlens laveste kedelvandstemperatur på den overordnede regulering med modulationsregulatoren. Se driftsbetingelserne.

■ Beholderreguleringen aktiveres, når beholderføleren tilsluttes.
■ Indstillingerne for overkogstermostaten og de yderligere indstillinger
afhænger af udstyret på anlægget og det sikkerhedstekniske udstyr
i overensstemmelse med EN 12828 eller EN 12953.
Overkogstermostat
Maks.termostat
Kodningsadresse „06” for elektronisk
maksimaltemperaturbegrænsning
(Vitotronic 100)
Maksimaltemperatur for reguleringen
på opstillingsstedet

110 °C
100 °C
95 °C

100 °C
87 °C
85 °C

90 °C

80 °C

Bemærk
En sikkerhedstemperatur på 120 °C (EN12953) er kun tilladt med
ekstra, selvovervågende overkogstermostat. For tilbehørspakke til
sikkerhedstemperatur på 120 ºC, se Viessmann prisliste.

Indstillinger på Vitotronic 100
■ Kodning „01:1” (fabriksindstilling)
■ Kedelvandstemperaturen skal indstilles på den laveste værdi (se
driftsbetingelserne, side 4 til 9).
Kedlen holdes på den nødvendige minimumtemperatur (se driftsbetingelserne, side 4 til 9).

Kaskadestyring med kaskaderegulering på opstillingsstedet – tilslutninger til Vitotronic 100, type GC1
Drift med to-trins-brænder

Ekstern brænderindkobling – 1. brændertrin

A
B
C

1 2 3

1 2 3

143

146

A 1. brændertrin „tilkoblet”
B 2. brændertrin „tilkoblet”
C Kedelaktivering
Drosselklapventil „åben” eller „lukket”
A, B og C er potentialfrie kontakter på den overordnede regulering.

5821 427 DK

Hvis en ekstern regulering tilsluttes, er tilslutningerne på stik aVD og
aVH påkrævet. Beholderreguleringen og den belastningsafhængige
kaskadestyring skal foretages ved hjælp af den eksterne regulering.
Bemærk
Ved flerkedelanlæg er en kontakt til kedelfrigivelse ubetinget nødvendig.
Ved førerkedlen skal kontakten altid være lukket.

Kontakt på bøsning 1 og 2 på stik aVD
■ Kontakt sluttet:
1. brændertrin tilkobles.
2. brændertrin tilkobles kun for at holde minimumtemperaturen.
Kedelvandstemperaturen begrænses ved hjælp af den elektroniske
maksimaltemperaturbegrænsning (se servicevejledningen til
Vitotronic 100), hvis denne er indstillet lavere end den mekaniske
maks.termostat „R”.
■ Kontakt åben:
1. brændertrin frakobles.
Ekstern brænderindkobling - 1. og 2. brændertrin
Kontakt på klemmerne 2 og 3 på stik aVD
■ Kontakt lukket:
Begge brændertrin tilkobles.
Kedelvandstemperaturen begrænses ved hjælp af den elektroniske
maksimaltemperaturbegrænsning, hvis denne er indstillet lavere
end den mekaniske maks.termostat „R”.
2. brændertrin frakobles 2 K tidligere.
■ Kontakt åben:
1. og 2. brændertrin frakobles.
Kedelaktivering, drosselklapventil
Kontakt på bøsning 2 og 3 på stik aVH
■ Kontakt sluttet:
Først aktiveres forvarmefunktionen for følgekedler.
Når forvarmefunktionen er færdig, holdes minimumtemperaturen for
kedlen, og brændertrinene kan styres eksternt.
■ Kontakt åben:
Drosselklapventilen lukkes efter ca. 5 min.
Ekstern tilkobling af brændertrinene er ikke mulig. Der holdes ikke
nogen minimumtemperatur.
Indstillinger på Vitotronic 100
Kodning „01:3”.
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8

Reguleringer (fortsat)
Hvis en ekstern regulering tilsluttes, er tilslutningerne på stik aVD og
aVH påkrævet. Beholderreguleringen og den belastningsafhængige
kaskadestyring skal foretages ved hjælp af den eksterne regulering.

Overkogstermostat
Maks.termostat
Kodningsadresse „06” for elektronisk
maksimaltemperaturbegrænsning
(Vitotronic 100)
Maksimaltemperatur for reguleringen på
opstillingsstedet

110 °C
100 °C
95 °C

100 °C
87 °C
85 °C

Bemærk
Ved flerkedelanlæg er en kontakt til kedelfrigivelse ubetinget nødvendig.
Ved førerkedlen skal kontakten altid være lukket.

90 °C

80 °C

Ekstern brænderindkobling – 1. brændertrin

Bemærk
En sikkerhedstemperatur på 120 °C (EN12953) er kun tilladt med ekstra, selvovervågende overkogstermostat. For tilbehørspakke til sikkerhedstemperatur på 120 ºC, se Viessmann prisliste.
Drift med modulerende brænder

A

Kontakt på bøsning 1 og 2 på stik aVD
■ Kontakt sluttet:
1. brændertrin tilkobles.
Modulationen (fuldlast) tilkobles kun for at sikre minimumtemperaturen.
Kedelvandstemperaturen begrænses ved hjælp af den elektroniske
maksimaltemperaturbegrænsning (se servicevejledningen til
Vitotronic 100), hvis denne er indstillet lavere end den mekaniske
maks.termostat „R”.
■ Kontakt åben:
1. brændertrin frakobles.
Tilslutning af modulerende brænder:
■ 1. brændertrin fA på Vitotronic 100
■ Stik lÖ på Vitotronic 100 via modulationsregulator (på opstillingsstedet) til stik lÖ på brænderen.
■ Indstil minimumtemperaturerne 5 K over kedlens laveste kedelvandstemperatur på den overordnede regulering med modulationsregulatoren. Se driftsbetingelserne.

41

90

143

146

1 2 3

1 2 3

BU
BK
BN

Kedelaktivering, drosselklapventil

B

D
E

C

BN
41

90

BK
BU

F

A Stik til reguleringen
B Kedelaktivering
Drosselklapventil „åben” eller „lukket”
C 1. brændertrin (grundbelastning) „tilkoblet”
D Reducering af brænderydelsen (modulationsregulator)
E Forøgelse af brænderydelsen (modulationsregulator)
F Stik til brænderen
Farvekode iht. DIN IEC 60757
BK Sort
BN Brun
BU Blå

Kontakt på bøsning 2 og 3 på stik aVH
■ Kontakt sluttet:
Først aktiveres forvarmefunktionen for følgekedler.
Når forvarmefunktionen er færdig, holdes minimumtemperaturen for
kedlen, og brændertrinene kan styres eksternt.
■ Kontakt åben:
Drosselklapventilen lukkes efter ca. 5 min.
Ekstern tilkobling af brændertrinene er ikke mulig. Der holdes ikke
nogen minimumtemperatur.
Indstillinger på Vitotronic 100
Kodning „01:3”.
Indstillingerne for overkogstermostaten og de yderligere indstillinger
afhænger af udstyret på anlægget og det sikkerhedstekniske udstyr i
overensstemmelse med EN 12828 eller EN 12953.
Overkogstermostat
Maks.termostat
Kodningsadresse „06” for elektronisk
maksimaltemperaturbegrænsning
(Vitotronic 100)
Maksimaltemperatur for reguleringen på
opstillingsstedet

110 °C
100 °C
95 °C

100 °C
87 °C
85 °C

90 °C

80 °C

Bemærk
En sikkerhedstemperatur på 120 °C (EN12953) er kun tilladt med ekstra, selvovervågende overkogstermostat. For tilbehørspakke til sikkerhedstemperatur på 120 ºC, se Viessmann prisliste.

Tilkobling af reguleringer på opstillingsstedet via LON

5821 427 DK

8

Indstillingerne for overkogstermostaten og de yderligere indstillinger
afhænger af udstyret på anlægget og det sikkerhedstekniske udstyr i
overensstemmelse med EN 12828 eller EN 12953.

Vitotronic-reguleringerne har et åbent, standardiseret interface
„LON” (Local Operating Network).
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Reguleringer (fortsat)
Dette universelt anvendelige, decentrale netværk til automatisering i
bygninger gør det muligt at tilkoble producentuafhængige systemer og
udstyr på opstillingsstedet ud over den interne kommunikation mellem
Vitotronic-reguleringerne.

På den måde kan f.eks. enkeltrumsreguleringer eller CTS-anlægssystemer tilsluttes direkte til Vitotronic-reguleringer.
Ændringer, udbygninger og servicearbejder er altid mulige, også
under driften.

Bilag
9.1 Sikkerhedsforskrifter og bestemmelser
Generelt om lavtrykskedler med sikkerhedstemperaturer indtil 110 ºC/120 ºC
Trykbeholderne (kedlerne) skal være bygget i overensstemmelse med
TRD 702 og skal udstyres iht. dette direktiv. Driftsbetingelserne i dette
direktiv skal overholdes. Med hensyn til de anerkendte nominelle varmeydelser og de varmetekniske krav opfylder kedlerne afhængigt af
konstruktionen følgende normer:
■ DIN 4702 eller EN 303
■ EN 297
■ EN 483
■ EN 677
Disse oplysninger fremgår af typeskiltet og den vedlagte dokumentation. Ud over de lokale byggeforskrifter og forskrifter om fyringsanlæg
skal følgende normer, regler og retningslinier overholdes under installationen og idrifttagningen af kedlen:
■ EN 12828: Varmesystemer i bygninger – planlægning af varmtvandsopvarmningsanlæg.
■ EN 13384: Røggassystemer – varme- og strømningstekniske
beregningsmetoder
■ TRD 702: Udstyr til dampkedelanlæg med kedler i gruppe II
■ Derudover skal EN 12953 overholdes ved:
– Lavtrykskedler med sikkerhedstemperaturer > 110 til 120 ºC.

9

■ EN 12953-1: Kedler med stort vandindhold – generelt.
■ EN 12953-6: Kedler med stort vandindhold – krav til udstyret.
■ EN 12953-7: Kedler med stort vandindhold – krav til fyringsanlæg
ved kedler til flydende brændstoffer og brændstoffer i gasform
■ EN 12953-8: Kedler med stort vandindhold – krav til sikkerhedsventiler
■ EN 12953-10: Kedler med stort vandindhold – krav til føde- og
kedelvand
Anvendelse af oliefyring
■ EN 230: Olieforstøvningsbrænder i monoblokudførelse – sikkerhedsudstyr, overvågning og regulering samt sikkerhedstider.
■ EN 267: Oliebrænder med blæser.
■ TRD 411: Oliefyring på dampkedler (hvis relevant).
Anvendelse af gasfyring
■ EN 298: Fyringsautomater til gasbrændere og gaskedler med og
uden blæser.
■ EN 676: Gasbrænder med blæser.

Flammerørsdimensionering
Den tilladte indfyringsydelse er fastlagt i DIN EN 12953 eller de gyldige
brancheforeningsaftaler. Dog skal materialetykkelse, indv. diameter
og brændstoffer passe til flammerørsdimensioneringen.

Forskrifter

Maks. indfyringsydelse
Oliefyring
Gasfyring
Materiale

Maks. nominel vægtykkelse

DIN EN 12953
eller
TRD med branceforeningsaftale
2003/1
14,0 MW
18,2 MW
P265GH
(maks. 8 MW oliefyring, maks.
10,4 MW gasfyring)
P295GH
22 mm

Brændkammertemperaturovervågning (FTÜ)
I EN 12953 del 3 / punkt 5.4 henvises der til nationale forskrifter, at det
kan være nødvendigt med et temperaturmålesystem ( = brændkammertemperaturovervågning) for kedler afhængigt af flammerørets indvendige diameter og indfyringsydelsen.
For Tyskland gælder følgende regler for anvendelsen af brændkammertemperaturovervågningen iht. brancheforeningsaftalen 2003/1.

Brændkammerovervågning påkrævet:
■ ved indv. diameter af flammerør
> 1400 mm
og/eller
■ ved indfyringsydelse
> 12 000 kW (oliefyring)
> 15 600 kW (gasfyring)

Gasinstallation

5821 427 DK

Installatøren skal foretage gasinstallationen i henhold til gasforsyningsselskabets tekniske tilslutningsbetingelser. Anlægget skal
anvendes i overensstemmelse med de ovennævnte betingelser.

Rørledningstilslutninger
Rørledningstilslutningerne på kedlerne skal udføres uden belastning
og spænding. Belastninger og spændinger må ikke ledes ind i kedlen.
OLIE-/GASKEDEL
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Bilag (fortsat)
El-installation
El-tilslutningen og el-installationen skal foretages i henhold til Stærkstrømsreglementet og el-forsyningsselskabets tilslutningsbetingelser.

Driftsinstruktion
Installatøren af anlægget skal udarbejde en driftsinstruktion for det
samlede anlæg i henhold til EN 12828, afsnit 5, og EN 12170/12171.

Røggassystem
For kondenserende anlæg skal der anvendes røggasrør, der er godkendte hertil.

5821 427 DK
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klorfrit bleget papir
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