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Vitomax 100-LW, tyyppi M148/järjestelmä
1.1 Tuotekuvaus
■ Lämmityskattila
■ Sallitut polttoaineet, katso sivu 32
■ Kuumavesikattilat ohjeen TRD 702 mukaan sallitulle menoveden
lämpötilalle (= rakennelämpötila) enint. 110 °C
■ Sallittu käyttöpaine: 6 ja 10 bar
■ Kattilan hyötysuhde vastaa 91,0 % (kaasukäyttö)/91,5 % (öljykäyttö)
■ Hyötysuhteen nostaminen jopa 4 % savukaasu-/vesilämmönvaihtimen Vitotrans 200-LW ansiosta
■ Standardin EN 12953 mukaan liekkiputken lämpötilanvalvontaa
(FTÜ) on käytettävä, kun polttolämpöteho on > 14 MW kevyellä
polttoöljyllä ja > 18,2 MW maakaasulla
■ Saksassa lämmityskattiloiden käytön on tapahduttava asetuksen
BetrSichV mukaan.
■ CE-merkintä sallituille menoveden lämpötiloille (=rakennelämpötilat)
– Enint. 110 °C kaasulaitedirektiivin 2009/142/EY mukaan

■ Ei lämmitysveden vähimmäistilavuusvirtaa:
– laajapintaiset vesiseinät ja suuri vesisisältö takaavat hyvän sisäisen kierron ja lämmön hyvän siirtymisen
– yksinkertainen hydraulinen liitäntä
■ alhainen polttokaasunpuolinen vastus optimaalisesti mitoitetuilla
palamiskaasuputkilla varustettujen konvektiotulipintojen ansiosta
■ vähäiset säteilyhäviöt 100 mm monikerroksisen lämmöneristyksen
ansiosta
■ yksinkertainen ja edullinen käyttö ja huolto
■ Lämmityskattilan yläpuolella on suojakansi, jonka päällä voi
kävellä:
– helpottaa asennusta ja huoltoa
– suojaa lämpöeristystä vaurioitumiselta
– kuuluu toimituksen sisältöön
Vaihtoehto:
■ Lisävarusteet hintaluettelosta kyselyn perusteella

■ Suurvesitilakattila alhaisella tulipesäkuormituksella - palaminen ei
kuormita ympäristöä ja typpioksidipäästöt ovat vähäisiä
■ Takimmainen kääntöputki on vesijäähdytteinen
■ Savukaasun keräyskotelo on lämpöeristetty

Tarkastettu laatu
CE-merkintä vastaa voimassaolevia EY-direktiivejä.

1.2 Käyttöedellytykset*1

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Lämmitysveden tilavuusvirta
Kattilan paluuveden lämpötila (vähimmäisarvo)
– Öljykäyttö
– Kaasukäyttö
Alempi kattilaveden lämpötila
Maksimilämpötilaero
– Öljykäyttö
– Kaasukäyttö
Vaiheittainen poltinkäyttö
Moduloiva poltinkäyttö
Alennettu käyttö
Yksikattilalaitos
Monikattilalaitos
– Ohjauskattila
– Jälkikattilat
Viikonloppukäyttö

Vaatimukset/huomautukset
Kattila
Kattila ja Vitotrans 100-/200-LW
Lämmitysveden vähimmäistilavuusvirtaa ei tarvita
50 °C
55 °C

65 °C
65 °C
70 °C

50 K
50 K

40 K
40 K
Ei ole
Ei ole

Käyttö alemmalla kattilaveden lämpötilalla
Käyttö alemmalla kattilaveden lämpötilalla
Jälkikattilat voidaan kytkeä pois päältä
Katso vähennetty käyttö

Veden ominaisuuksia koskevat vaatimukset
Katso kappale ”Vaatimukset ja ohjearvot veden ominaisuuksille”

*1

Rakennelämpötiloissa enint. 110 °C ovat menoveden lämpötilat enint. 105 °C mahdollisia erityisen turvavarustuksen kanssa kyselyn
perusteella.
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Vitomax 100-LW, tyyppi M148/järjestelmä (jatkoa)
1.3 Järjestelmä ja lisävarusteet
A

E

D

1

B

C

Esimerkinomainen kuva
A Turvasäätimillä ja rajoittimilla varustettu menoveden liitäntäkappale
B Varoventtiili

C Matalapaine-kuumavesikattila
D Ohjaus- ja kytkentälaitteisto (Vitocontrol ja Vitotronic)
E Polttolaitteisto

Ohje
On käytettävä järjestelmän kuljetukseen soveltuvia kuljetusajoneuvoja (katso seuraava taulukko).
Kuljetusmatriisi M148
Tavallinen kuorma-auto

Kattilakoko järjestelmä
M148

Leveys maks.
Korkeus maks.
6
7
8
9
A
B

Suljettu
2,48 m
2,98 m
X
X
-

Puoliperävaunu-kuormaaja
Suljettu tai avoin
3,0 m
3,3 m
X
X
X
X
-

Matala alusta

–
> 3,3 m
X
X
X
X
X
X

1.4 Järjestelmäkomponentit

5838 427 FI

Seuraavat komponentit voidaan toimittaa hinnaston mukaan myös
järjestelmänä. Sisältää komponenttien asennuksen ja johdotuksen
kytkentäkaappiin.
Komponentit:
■ Poltin
■ Maksimipaineenrajoitin
■ Minimipaineenrajoitin
Öljy-/kaasulämmityskattila

■ Suora sulkuventtiili minimi- ja maksimipaineenrajoitinta varten
■ Varoventtiili
■ Sarja vuotoastian vaihtotoimenpiteitä varten
■ Menoveden liitäntäkappale kuiviinkiehuntasuojalla
■ Kytkentäkaappi Vitocontrol integroidulla laitteella Vitotronic 100
(tyyppi GC1B)
■ Kytkentäkaapin konsoli ja adapteri vain IPB-kattilajalustan yhteydessä

VIESMANN
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Vitomax 100-LW, tyyppi M148/järjestelmä (jatkoa)
■ Osoittimella varustettu lämpömittari ja anturitasku
■ Jakaja ja painemittari
■ Sulkuläppä kattilan menovesi- ja kattilan paluuvesiyhteisiin

■ Vastalaipat kattilan menovesi-, kattilan paluuvesi- ja tyhjennysyhteisiin
■ Sulkuventtiili tyhjennykseen

1
1.5 Muut lisävarusteet
■ Vastalaipoilla kiinnitetty savukaasun äänenvaimennin (tekniset tiedot, katso valmistajan tietolehti)
■ Vastalaipoilla kiinnitetty moottoroitu savukaasupelti (tekniset tiedot,
katso valmistajan tietolehti)
■ Kaasuramppi, virtauspaine 100 mbar tai 300 mbar
■ Moduulirakenteinen hoitotaso alkaen kattilakoosta 8/3,5 MW (tekniset tiedot, katso kattilan hoitotason valmistajan tietolehti)

5838 427 FI

■ Paluuveden lämpötilannosto RLTA
– Syöttöpumpulla (tekniset tiedot, katso tietolehti RLTA)
– 3-tiesekoitusventtiilillä ja kattilapiirin pumpulla (tekniset tiedot,
katso tietolehti RLTA)
■ Savukaasu-/vesilämmönvaihdin Vitotrans100-LW/200-LW, hyötysuhdetta parantaa täysi läpivirtaus (lämmönvaihtimen tekniset tiedot, katso sivu 15)
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Öljy-/kaasulämmityskattila

Vitomax 200-LW tyyppi M62A/järjestelmä, M62B ja M64A
2.1 Tuotekuvaus
■ Lämmityskattila jota käytetään nostetulla kattilaveden lämpötilalla
■ Sallitut polttoaineet, katso sivu 32
■ Kuumavesikattilat ohjeen TRD 702 mukaan sallitulle menoveden
lämpötilalle (= rakennelämpötila) enint. 110 °C (M62A/M62B/
M64A) tai 120 °C (M62A/M64A)
■ Sallittu käyttöpaine: 6 bar (M62B/M64A), 10 bar (M62A/M64A) ja
16 bar (M62A/M64A)
■ Kattilan hyötysuhde vastaa 92 % (kaasukäyttö)/92,5 % (öljykäyttö)
■ Hyötysuhteen nostaminen (vain M62A):
– Jopa 4 % savukaasu-/vesilämmönvaihtilmella Vitotrans 200-LW
– Jopa 10 % käytettäessä lämpöarvoa hyödyntävää jaloteräksistä
savukaasu-/vesilämmönvaihdinta Vitotrans 300
■ Standardin EN 12953 mukaan liekkiputken lämpötilanvalvontaa
(FTÜ) on käytettävä, kun polttolämpöteho on > 14 MW kevyellä
polttoöljyllä ja > 18,2 MW maakaasulla
■ Saksassa lämmityskattiloiden käytön on tapahduttava asetuksen
BetrSichV mukaan.
■ CE-merkintä sallituille menoveden lämpötiloille (=rakennelämpötilat)
– Enint. 110 ºC kaasulaitedirektiivin 2009/142/EY mukaan
– Enint. 120 ºC painelaitedirektiivin 97/23/EY mukaan

■ Suurvesitilakattila alhaisella tulipesäkuormituksella - palaminen ei
kuormita ympäristöä ja typpioksidipäästöt ovat vähäisiä
■ Takimmainen kääntöputki on vesijäähdytteinen
■ Savukaasun keräyskotelo on lämpöeristetty
■ Ei lämmitysveden vähimmäistilavuusvirtaa:
– laajapintaiset vesiseinät ja suuri vesisisältö takaavat hyvän sisäisen kierron ja lämmön hyvän siirtymisen
– yksinkertainen hydraulinen liitäntä
■ alhainen polttokaasunpuolinen vastus optimaalisesti mitoitetuilla
palamiskaasuputkilla varustettujen konvektiotulipintojen ansiosta
■ vähäiset säteilyhäviöt 100 mm monikerroksisen lämmöneristyksen
ansiosta
■ yksinkertainen ja edullinen käyttö ja huolto
■ Lämmityskattilan yläpuolella on suojakansi, jonka päällä voi
kävellä:
– helpottaa asennusta ja huoltoa
– suojaa lämpöeristystä vaurioitumiselta
– kuuluu toimituksen sisältöön
Vaihtoehto:
■ Lisävarusteet hintaluettelosta kyselyn perusteella

Tarkastettu laatu
CE-merkintä vastaa voimassaolevia EY-direktiivejä.

2.2 Käyttöedellytykset
M62A*1

1.
2.

3.
4.

5838 427 FI

5.
6.
7.

*1

Lämmitysveden tilavuusvirta
Kattilan paluuveden lämpötila (vähimmäisarvo)
– Öljykäyttö
– Kaasukäyttö
Alempi kattilaveden lämpötila
Maksimilämpötilaero
– Öljykäyttö
– Kaasukäyttö
Vaiheittainen poltinkäyttö
Moduloiva poltinkäyttö
Alennettu käyttö
Yksikattilalaitos
Monikattilalaitos
– Ohjauskattila
– Jälkikattilat
Viikonloppukäyttö

Vaatimukset/huomautukset
Kattila
Kattila ja Vitotrans 100-/200-LW
Lämmitysveden vähimmäistilavuusvirtaa ei tarvita
50 °C
55 °C

65 °C
65 °C
70 °C

50 K
50 K

40 K
40 K
Ei ole
Ei ole

Käyttö alemmalla kattilaveden lämpötilalla
Käyttö alemmalla kattilaveden lämpötilalla
Jälkikattilat voidaan kytkeä pois päältä
Katso vähennetty käyttö

Rakennelämpötiloissa enint. 110 °C ovat menoveden lämpötilat enint. 105 °C mahdollisia erityisen turvavarustuksen kanssa kyselyn
perusteella.

Öljy-/kaasulämmityskattila
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2

Vitomax 200-LW tyyppi M62A/järjestelmä, M62B ja M64A (jatkoa)
M62B/M64A*1
Vaatimukset/huomautukset
Lämmitysveden vähimmäistilavuusvirtaa ei tarvita
50 °C
55 °C
70 °C
50 K
50 K
Ei ole
Ei ole
Käyttö alemmalla kattilaveden lämpötilalla
Käyttö alemmalla kattilaveden lämpötilalla
Jälkikattilat voidaan kytkeä pois päältä
Katso vähennetty käyttö

Veden ominaisuuksia koskevat vaatimukset
Katso kappale ”Vaatimukset ja ohjearvot veden ominaisuuksille”

2.3 Järjestelmä ja lisävarusteet
A

E

D

B

C

Esimerkinomainen kuva

A Turvasäätimillä ja rajoittimilla varustettu menoveden liitäntäkappale
B Varoventtiili

*1

10

C Ohjaus- ja kytkentälaitteisto (Vitocontrol ja Vitotronic)
D Matalapaine-kuumavesikattila
E Polttolaitteisto

Rakennelämpötiloissa enint. 110 °C ovat menoveden lämpötilat enint. 105 °C mahdollisia erityisen turvavarustuksen kanssa kyselyn
perusteella.

VIESMANN
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1. Lämmitysveden tilavuusvirta
2. Kattilan paluuveden lämpötila (vähimmäisarvo)
– Öljykäyttö
– Kaasukäyttö
3. Alempi kattilaveden lämpötila
4. Maksimilämpötilaero
– Öljykäyttö
– Kaasukäyttö
5. Vaiheittainen poltinkäyttö
6. Moduloiva poltinkäyttö
7. Alennettu käyttö
Yksikattilalaitos
Monikattilalaitos
– Ohjauskattila
– Jälkikattilat
Viikonloppukäyttö

Vitomax 200-LW tyyppi M62A/järjestelmä, M62B ja M64A (jatkoa)
Ohje
On käytettävä järjestelmän kuljetukseen soveltuvia kuljetusajoneuvoja (katso seuraava taulukko).
Kuljetusmatriisi M62A
Tavallinen kuorma-auto

Järjestelmä M62A

Leveys maks.
Korkeus maks.
1
2
3
4
5

Suljettu
2,48 m
2,98 m
X
-

Puoliperävaunu-kuormaaja
Suljettu tai avoin
3,0 m
3,3 m
X
X
X
-

Matala alusta

> 3,3 m
X
X
X
X
X

2

2.4 Järjestelmäkomponentit
Seuraavat komponentit voidaan toimittaa hinnaston mukaan myös
järjestelmänä. Sisältää komponenttien asennuksen ja johdotuksen
kytkentäkaappiin.
Komponentit:
■ Poltin
■ Maksimipaineenrajoitin
■ Minimipaineenrajoitin
■ Suora sulkuventtiili minimi- ja maksimipaineenrajoitinta varten
■ Varoventtiili
■ Sarja vuotoastian vaihtotoimenpiteitä varten

■ Menoveden liitäntäkappale kuiviinkiehuntasuojalla
■ Kytkentäkaappi Vitocontrol integroidulla laitteella Vitotronic 100
(tyyppi GC1B)
■ Kytkentäkaapin konsoli ja adapteri vain IPB-kattilajalustan yhteydessä
■ Osoittimella varustettu lämpömittari ja anturitasku
■ Jakaja ja painemittari
■ Sulkuläppä kattilan menovesi- ja kattilan paluuvesiyhteisiin
■ Vastalaipat kattilan menovesi-, kattilan paluuvesi- ja tyhjennysyhteisiin
■ Sulkuventtiili tyhjennykseen

2.5 Muut lisävarusteet
■ Vastalaipoilla kiinnitetty savukaasun äänenvaimennin (tekniset tiedot, katso valmistajan tietolehti)
■ Vastalaipoilla kiinnitetty moottoroitu savukaasupelti (tekniset tiedot,
katso valmistajan tietolehti)
■ Kaasuramppi, virtauspaine 100 mbar tai 300 mbar
■ Moduulirakenteinen hoitotaso alkaen kattilakoosta 8/3,5 MW (tekniset tiedot, katso kattilan hoitotason valmistajan tietolehti)

5838 427 FI

■ Paluuveden lämpötilannosto RLTA
– Syöttöpumpulla (tekniset tiedot, katso tietolehti RLTA)
– 3-tiesekoitusventtiilillä ja kattilapiirin pumpulla (tekniset tiedot,
katso tietolehti RLTA)
■ Savukaasu-/vesilämmönvaihdin Vitotrans100-LW/200-LW, hyötysuhdetta parantaa täysi läpivirtaus (lämmönvaihtimen tekniset tiedot, katso sivu 15)

Öljy-/kaasulämmityskattila
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Vitomax 300-LW tyyppi M82A ja M84A Low-NOx-mallisarja
3.1 Tuotekuvaus
■ Lämmityskattila jota käytetään nostetulla kattilaveden lämpötilalla
■ Sallitut polttoaineet, katso sivu 32
■ Ilman kattilan rakennemuutosta käyttöön raskaalla polttoöljyllä normin DIN 51603-3 mukaan
■ Vähäpäästöinen versio
■ Kuumavesikattilat ohjeen TRD 702 mukaan sallitulle menoveden
lämpötilalle ( rakennelämpötila) enint. 110 °C tai 120 °C
■ Sallittu käyttöpaine: 6, 10 ja 16 bar
■ Kattilan hyötysuhde vastaa 92 % (kaasukäyttö)/92,5 % (öljykäyttö)
■ Standardin EN 12953 mukaan liekkiputken lämpötilanvalvontaa
(FTÜ) on käytettävä, kun polttolämpöteho on > 14 MW kevyellä
polttoöljyllä ja > 18,2 MW maakaasulla
■ Saksassa lämmityskattiloiden käytön on tapahduttava asetuksen
BetrSichV mukaan.

■ Lämmityskattilan yläpuolella on suojakansi, jonka päällä voi
kävellä:
– helpottaa asennusta ja huoltoa
– suojaa lämpöeristystä vaurioitumiselta
– kuuluu toimituksen sisältöön
Vaihtoehto:
■ Lisävarusteet hintaluettelosta kyselyn perusteella

■ Suurvesitilakattila alhaisella tulipesäkuormituksella - palaminen ei
kuormita ympäristöä ja typpioksidipäästöt ovat vähäisiä
■ Takimmainen kääntöputki on vesijäähdytteinen
■ Savukaasun keräyskotelo on lämpöeristetty

Tarkastettu laatu
CE-merkintä vastaa voimassaolevia EY-direktiivejä.

3.2 Käyttöedellytykset
M82A

1. Lämmitysveden tilavuusvirta
2. Kattilan paluuveden lämpötila (vähimmäisarvo)
– Öljykäyttö
– Kaasukäyttö
3. Alempi kattilaveden lämpötila
4. Maksimilämpötilaero
– Öljykäyttö
– Kaasukäyttö
5. Vaiheittainen poltinkäyttö
6. Moduloiva poltinkäyttö
7. Alennettu käyttö
Yksikattilalaitos
Monikattilalaitos
– Ohjauskattila
– Jälkikattilat
Viikonloppukäyttö

Vaatimukset/huomautukset
Lämmitysveden vähimmäistilavuusvirtaa ei tarvita
50 °C
55 °C
70 °C
50 K
50 K
Ei ole
Ei ole
Käyttö alemmalla kattilaveden lämpötilalla
Käyttö alemmalla kattilaveden lämpötilalla
Jälkikattilat voidaan kytkeä pois päältä
Katso vähennetty käyttö

5838 427 FI

3

■ CE-merkintä sallituille menoveden lämpötiloille (=rakennelämpötilat)
– Enint. 110 ºC kaasulaitedirektiivin 2009/142/EY mukaan
– Enint. 120 ºC painelaitedirektiivin 97/23/EY mukaan
(pyynnöstä yksittäishyväksynnällä)

■ Ei lämmitysveden vähimmäistilavuusvirtaa:
– laajapintaiset vesiseinät ja suuri vesisisältö takaavat hyvän sisäisen kierron ja lämmön hyvän siirtymisen
– yksinkertainen hydraulinen liitäntä
■ alhainen polttokaasunpuolinen vastus optimaalisesti mitoitetuilla
palamiskaasuputkilla varustettujen konvektiotulipintojen ansiosta
■ vähäiset säteilyhäviöt 100 mm monikerroksisen lämmöneristyksen
ansiosta
■ yksinkertainen ja edullinen käyttö ja huolto

12
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Vitomax 300-LW tyyppi M82A ja M84A Low-NOx-mallisarja (jatkoa)
M84A

1. Lämmitysveden tilavuusvirta
2. Kattilan paluuveden lämpötila (vähimmäisarvo)
– Öljykäyttö
– Kaasukäyttö
3. Alempi kattilaveden lämpötila
4. Maksimilämpötilaero
– Öljykäyttö
– Kaasukäyttö
5. Vaiheittainen poltinkäyttö
6. Moduloiva poltinkäyttö
7. Alennettu käyttö
Yksikattilalaitos
Monikattilalaitos
– Ohjauskattila
– Jälkikattilat
Viikonloppukäyttö

Vaatimukset/huomautukset
Lämmitysveden vähimmäistilavuusvirtaa ei tarvita
50 °C
55 °C
70 °C
50 K
50 K
Ei ole
Ei ole
Käyttö alemmalla kattilaveden lämpötilalla
Käyttö alemmalla kattilaveden lämpötilalla
Jälkikattilat voidaan kytkeä pois päältä
Katso vähennetty käyttö

3

5838 427 FI

Veden ominaisuuksia koskevat vaatimukset
Katso kappale ”Vaatimukset ja ohjearvot veden ominaisuuksille”
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Vitomax 300-LT tyyppi M343B Low-NOx-mallisarja
4.1 Tuotekuvaus
■ Matalalämpölämmityskattila monikerroksisilla konvektiotulipinnoilla
jota käytetään liukuvasti alennetulla kattilaveden lämpötilalla
■ Sallitut polttoaineet, katso sivu 32
■ kuumavesikattila sallitulle menoveden lämpötilalle (= rakennelämpötila) enint. 110 ja °C ja 120 °C
■ Sallittu käyttöpaine: 6 bar
■ Kattilan hyötysuhde vastaa 92,5 % (kaasukäyttö)/93,0 % (öljykäyttö)
■ Normihyötysuhde DIN 4702–8 mukaan kun 75/60 °C meno-/paluuveden lämpötila vastaa 96 % (Hi)
■ Hyötysuhteen nostaminen jopa 10 % käytettäessä lämpöarvoa
tehokkaasti hyödyntävää jaloteräksistä savukaasu-/vesilämmönvaihdinta Vitotrans 300
■ Saksassa lämmityskattiloiden käytön on tapahduttava asetuksen
BetrSichV mukaan.
■ CE-merkintä sallituille menoveden lämpötiloille (=rakennelämpötilat)
– Enint. 110 ºC kaasulaitedirektiivin 2009/142/EY mukaan
– Enint. 120 ºC painelaitedirektiivin 97/23/EY mukaan
(pyynnöstä yksittäishyväksynnällä)

■ Lämmityskattilan yläpuolella on suojakansi, jonka päällä voi
kävellä:
– helpottaa asennusta ja huoltoa
– suojaa lämpöeristystä vaurioitumiselta
– kuuluu toimituksen sisältöön
Vaihtoehto:
■ Lisävarusteet hintaluettelosta kyselyn perusteella

Tarkastettu laatu
CE-merkintä vastaa voimassaolevia EY-direktiivejä.

4.2 Käyttöedellytykset

5.

Käyttö polttimen kuormituksella
Lämmitysveden tilavuusvirta
Kattilan paluuveden lämpötila (vähimmäisarvo)
– Öljykäyttö
– Kaasukäyttö
Alempi kattilaveden lämpötila
– Öljykäyttö
– Kaasukäyttö
Maksimilämpötilaero
– Öljykäyttö
– Kaasukäyttö
Vaiheittainen poltinkäyttö

6.

Moduloiva poltinkäyttö

7.

Alennettu käyttö
Yksikattilalaitos
Monikattilalaitos
– Ohjauskattila
– Jälkikattilat
Viikonloppukäyttö

1.
2.

3.

4.

Vaatimukset/huomautukset
≥ 60 %
< 60 %
Lämmitysveden vähimmäistilavuusvirtaa ei tarvita
38 °C
45 °C

53 °C
53 °C

50 °C
60 °C

60 °C
65 °C
40 K
40 K

1. Nimellislämpötehon teho 60
%
Välillä 60 % ja 100 % nimellislämpötehosta

Vähimmäiskuormitusta ei vaadita

Käyttö alemmalla kattilaveden lämpötilalla
Käyttö alemmalla kattilaveden lämpötilalla
Jälkikattilat voidaan kytkeä pois päältä
Katso vähennetty käyttö

Veden ominaisuuksia koskevat vaatimukset
Katso kappale ”Vaatimukset ja ohjearvot veden ominaisuuksille”
5838 427 FI
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■ Suurvesitilakattila alhaisella tulipesäkuormituksella (≤ 1,2 MW/m3)
– palaminen ei kuormita ympäristöä ja typpioksidipäästöt ovat
vähäisiä
■ Takimmainen kääntöputki on vesijäähdytteinen
■ Savukaasun keräyskotelo on lämpöeristetty
■ Duplex-putkilla varustetut monikerroksiset konvektiotulipinnat
takaavat suuren käyttöturvallisuuden ja pitkän käyttöiän

■ Ei lämmitysveden vähimmäistilavuusvirtaa:
– laajapintaiset vesiseinät ja suuri vesisisältö takaavat hyvän sisäisen kierron ja lämmön hyvän siirtymisen
– yksinkertainen hydraulinen liitäntä
■ alhainen polttokaasunpuolinen vastus optimaalisesti mitoitetuilla
palamiskaasuputkilla varustettujen konvektiotulipintojen ansiosta
■ vähäiset säteilyhäviöt 100 mm monikerroksisen lämmöneristyksen
ansiosta
■ yksinkertainen ja edullinen käyttö ja huolto
■ Alhaiset paluuveden vähimmäislämpötilat 38 °C öljykäytössä ja
45 °C kaasukäytössä
■ Kuluttaa vähän energiaa kattilaveden liukuvasti laskevan lämpötilan ansiosta
■ Rakennelämpötiloissa enint. 110 °C ei tarvita ylimääräistä menoveden liitäntäkappaletta. Varustuksen vaatimat liitännät ovat lämmityskattilassa.
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Savukaasu-/vesilämmönvaihdin Vitotrans 100-LW
5.1 Tuotekuvaus
Vitotrans 100-LW/200-LW
■ Savukaasu-/vesilämmönvaihdin seuraaville kattiloille kaasu- ja
lämmitysöljykäyttöön (EL):
– Vitomax 100-LW: Nimellislämpöteho: 2,3 – 6,0 MW
– Vitomax 200-LW: Nimellislämpöteho: 2,3 – 6,0 MW
■ Mittausmuhvit savukaasun lämpötila-anturien liittämistä varten

Ohje
Kaikki komponentit toimitetaan pakattuina ja merkinnöin varustettuina.

Toimituksen laajuus
■ Lämmöneristys asennettuna
■ Telineen korkeus säädettävissä
■ Savukaasun lämpötila-anturi G ½ (johdon pituus 6 m)
■ Vastalaippa vesipuolella
Tarkastettu laatu
CE-merkintä vastaa voimassaolevia EY-direktiivejä.

5.2 Tekniset tiedot Vitotrans 100-LW
Tekniset tiedot
Vitomax 100-LW tyyppi M148
Kattilan nimellislämpöteho
Nimellislämpöteho savukaasu-/vesilämmönvaihdin
– Maakaasu*2
– Kevyt polttoöljy*3
Sallittu käyttöpaine
Sallittu menoveden lämpötila
Sallittu paluuveden lämpötila

MW

2,3

2,9

3,5

4,2

5,0

6,0

kW
kW

73
66

90
81

116
104

139
125

164
148

195
175

Vesipuolen vastus

mbar

177

180

65*4
180

180

184

185

mbar
mbar

0,66
0,59

0,78
0,68

1,48
1,32

1,62
1,45

1,71
1,53

1,93
1,72

1408
1375
2342
548
0,16
0,35
200/25

1408
1425
2437
565
0,17
0,38
200/25

1408
1599
2557
718
0,23
0,46
250/25

550

600

650

Savukaasupuolen vastus*5
– Maakaasu
– Kevyt polttoöljy
Savukaasumassavirta
– Maakaasu
– Kevyt polttoöljy
Mitat
– Kokonaispituus g
– Kokonaisleveys f
– Kokonaiskorkeus d
Tyhjäpaino lämmöneristyksellä varustettuna
Vesisisältö
Savukaasutilavuus
Meno- ja paluuveden liitäntä
Tyhjennys
– Vesipuolella
– Kaasupuolella
Mittausmuhvit
Pakokaasuliitäntä-7-sisä*6

bar
°C
°C

16
120

kg/h
kg/h
mm
mm
mm
kg
m3
m3
DN/PN
G
R
R
mm

1,5225 x polttolämpöteho (kW)
1,5 x polttolämpöteho (kW)
1408
1236
1976
420
0,11
0,27
150/40

1408
1335
2076
447
0,11
0,31
150/40

1408
1375
2171
494
0,14
0,29
200/25
½
½
½

400

450

500

Laitteen Vitotrans 100-LW lämpöteho: järjestelmälämpötilat = 90/70 °C, savukaasun sisäänmenolämpötila = 215 °C
Laitteen Vitotrans 100-LW lämpöteho: järjestelmälämpötilat = 90/70 °C, savukaasun sisäänmenolämpötila = 205 °C
*4 Savukaasun kastepistelämpötilaa ei saa alittaa.
*5 Polttokaasupuolen vastus nimellislämpöteholla. Polttimen täytyy voittaa kattilan ja laitteen Vitotrans 100-LW/200-LW lämmityskaasupuolen
vastus.
*6 Ulko-7 = sisä-7 + 10 mm

*2

5838 427 FI

*3
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Savukaasu-/vesilämmönvaihdin Vitotrans 100-LW (jatkoa)
Vitomax 200-LW tyyppi M62A
Kattilan nimellislämpöteho
Nimellislämpöteho savukaasu-/vesilämmönvaihdin
– Maakaasu*7
– Kevyt polttoöljy*8
Sallittu käyttöpaine
Sallittu menoveden lämpötila
Sallittu paluuveden lämpötila

MW

2,3

2,8

3,5

4,5

6,0

kW
kW

60
55

53
48

95
87

100
92

159
146

Vesipuolen vastus

mbar

177

185

180

186

185

mbar
mbar

0,63
0,57

0,69
0,62

1,42
1,27

1,43
1,28

1,85
1,66

1408
1382
2537
535
0,16
0,35
200/25

1408
1599
2697
690
0,30
0,46
250/25

550

650

Savukaasupuolen vastus*5
– Maakaasu
– Kevyt polttoöljy
Savukaasumassavirta
– Maakaasu
– Kevyt polttoöljy
Mitat
– Kokonaispituus g
– Kokonaisleveys f
– Kokonaiskorkeus d
Tyhjäpaino lämmöneristyksellä varustettuna
Vesisisältö
Savukaasutilavuus
Meno- ja paluuveden liitäntä
Tyhjennys
– Vesipuolella
– Kaasupuolella
Mittausmuhvit
Pakokaasuliitäntä-7 sisä*6

bar
°C
°C

16
120
65*4

kg/h
kg/h

1,5225 x polttolämpöteho (kW)
1,5 x polttolämpöteho (kW)

mm
mm
mm
kg
m3
m3
DN/PN

1408
1236
2191
420
0,11
0,27
150/40

G
R
R
mm

1408
1229
2271
490
0,11
0,31
150/40

1408
1375
2396
494
0,14
0,29
200/25
½
½
½

400

450

500

Mitat

h
M

R

R

HV/HR

M

c

HR/HV

a*

Eg

i
g

m

Ew

d*

b

b

k

5

l
f

Vitotrans 100-LW/200-LW
EW
Eg
HR
HV

Tyhjennysventtiili vesipuolella
Tyhjennysventtiili kaasupuolella
Lämmityspaluuvesi
Lämmitysmenovesi

R
M
∗

Puhdistusaukko (159 Ø mm, sisä)
Mittausmuhvit G ½
Muunneltava mitta, katso taulukko ”Nimellismitat”

Laitteen Vitotrans 100-LW lämpöteho: järjestelmälämpötilat = 90/70 °C, savukaasun sisäänmenolämpötila = 190 °C
Laitteen Vitotrans 100-LW lämpöteho: järjestelmälämpötilat = 90/70 °C, savukaasun sisäänmenolämpötila = 184 °C
*4 Savukaasun kastepistelämpötilaa ei saa alittaa.
*5 Polttokaasupuolen vastus nimellislämpöteholla. Polttimen täytyy voittaa kattilan ja laitteen Vitotrans 100-LW/200-LW lämmityskaasupuolen
vastus.
*6 Ulko-7 = sisä-7 + 10 mm
*7
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Savukaasu-/vesilämmönvaihdin Vitotrans 100-LW (jatkoa)
Nimellismitat Vitotrans 100-LW
Kattilan nimellislämpöteho
a min.
a maks.
b
c
d min.
d maks.
g
f
h
i
k
l
m

MW
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Kuljetusmitat ja painot Vitotrans 100-LW
Kattilan nimellislämpöteho
MW
Pituus
mm
Leveys
mm
Korkeus
mm
Paino
kg

2,3
1435
1800
410
840
1879
2244
1408
1236
679
750
466
670
420

2,8
1730
1880
460
840
2174
2324
1408
1229
508
750
466
672
420

2,9
1535
1685
460
940
1979
2129
1408
1335
658
750
466
770
500

3,5
1630
2005
510
940
2079
2454
1408
1375
658
750
466
720
475

4,2
1755
1905
560
940
2249
2399
1408
1375
658
750
512
720
475

4,5
1950
2100
560
940
2444
2594
1408
1382
658
750
512
722
475

5,0
1850
2000
610
990
2344
2494
1408
1425
658
750
512
770
500

6,0
1925
2215
660
1100
2481
2771
1408
1599
658
750
557
824
550

2,3
1408
1236
1564
420

2,8
1408
1229
1643
490

2,9
1408
1335
1567
447

3,5
1408
1375
1772
494

4,2
1408
1375
1652
548

4,5
1408
1382
1831
535

5,0
1408
1425
1727
565

6,0
1408
1599
1885
718

5.3 Käyttäjälle jäävät työt
■ Savukaasu-/vesilämmönvaihtimen asennus kattilaan
■ Savukaasuliitäntöjen ja putkiliitäntöjen yhdistäminen
■ Jalustan hitsaaminen savukaasu-/vesilämmönvaihtimeen
■ Savukaasun lämpötila-anturin asentaminen
■ Laippa- tai kiristinkompensaattorin asentaminen kattilan savukaasupuolen liitäntään (katso lisävarusteet hintaluettelosta kyselystä)
■ Kattilan koodauspistokkeen asennus

Vitotrans 100-LW/200-LW asennetaan kattilan taakse.
Tarkastusaukkojen, sivuilla olevien yhteiden ja muiden lisäosien
eteen jäävät alueet tulee pitää vapaina.

5838 427 FI
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Savukaasu-/vesilämmönvaihdin Vitotrans 200-LW
6.1 Tuotekuvaus
Vitotrans 100-LW/200-LW
■ Savukaasu-/vesilämmönvaihdin seuraaville kattiloille kaasu- ja
lämmitysöljykäyttöön (EL):
– Vitomax 100-LW: Nimellislämpöteho: 2,3 – 6,0 MW
– Vitomax 200-LW: Nimellislämpöteho: 2,3 – 6,0 MW
■ Mittausmuhvit savukaasun lämpötila-anturien liittämistä varten

Ohje
Kaikki komponentit toimitetaan pakattuina ja merkinnöin varustettuina.

Toimituksen laajuus
■ Lämmöneristys asennettuna
■ Telineen korkeus säädettävissä
■ Savukaasun lämpötila-anturi G ½ (johdon pituus 6 m)
■ Vastalaippa vesipuolella
Tarkastettu laatu
CE-merkintä vastaa voimassaolevia EY-direktiivejä.

6.2 Tekniset tiedot Vitotrans 200-LW
Tekniset tiedot

MW

2,3

2,9

3,5

4,2

5,0

6,0

kW
kW

110
97

140
124

171
151

207
184

240
213

296
262

Vesipuolen vastus

mbar

174

174

65*4
174

175

175

176

mbar
mbar

1,23
1,10

1,27
1,14

1,27
1,13

1,96
1,75

1,56
1,40

2,17
1,94

1666
1442
2387
800
0,34
0,4
200/25

1586
1542
2527
866
0,34
0,53
200/25

1666
1672
2602
1005
0,42
0,54
250/25

550

600

650

Savukaasupuolen vastus*5
– Maakaasu
– Kevyt polttoöljy
Savukaasumassavirta
– Maakaasu
– Kevyt polttoöljy
Mitat
– Kokonaispituus g
– Kokonaisleveys f
– Kokonaiskorkeus d
Tyhjäpaino lämmöneristyksellä varustettuna
Vesisisältö
Savukaasutilavuus
Meno- ja paluuveden liitäntä
Tyhjennys
– Vesipuolella
– Kaasupuolella
Mittausmuhvit
Pakokaasuliitäntä-7 sisä*6

bar
°C
°C

16
120

kg/h
kg/h
mm
mm
mm
kg
m3
m3
DN/PN
G
R
R
mm

1,5225 x polttolämpöteho (kW)
1,5 x polttolämpöteho (kW)
1586
1238
1976
534
0,20
0,27
150/40

1586
1288
2122
626
0,23
0,34
150/40

1586
1442
2262
745
0,29
0,41
200/25
½
½
½

400

450

500

Laitteen Vitotrans 200-LW lämpöteho: järjestelmälämpötilat = 90/70 °C, savukaasun sisäänmenolämpötila = 214 °C
Vitotrans 200-LW lämpöteho: järjestelmälämpötilat = 90/70 °C, savukaasun sisäänmenolämpötila = 203 °C (öljykäyttö) tai 214 °C
(kaasukäyttö)
*4 Savukaasun kastepistelämpötilaa ei saa alittaa.
*5 Polttokaasupuolen vastus nimellislämpöteholla. Polttimen täytyy voittaa kattilan ja laitteen Vitotrans 100-LW/200-LW lämmityskaasupuolen
vastus.
*6 Ulko-7 = sisä-7 + 10 mm
*9

*10 Laitteen
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Vitomax 200-LW tyyppi M148
Kattilan nimellislämpöteho
Nimellislämpöteho savukaasu-/vesilämmönvaihdin
– Maakaasu*9
– Kevyt polttoöljy*10
Sallittu käyttöpaine
Sallittu menoveden lämpötila
Sallittu paluuveden lämpötila

Savukaasu-/vesilämmönvaihdin Vitotrans 200-LW (jatkoa)
Vitomax 200-LW M62A
Kattilan nimellislämpöteho
Nimellislämpöteho savukaasu-/vesilämmönvaihdin
– Maakaasu*11
– Kevyt polttoöljy*12
Sallittu käyttöpaine
Sallittu menoveden lämpötila
Sallittu paluuveden lämpötila

MW

2,3

2,8

3,5

4,5

6,0

kW
kW

89
81

103
95

139
127

167
153

241
220

Vesipuolen vastus

mbar

174

174

174

175

176

mbar
mbar

1,18
1,06

1,01
0,91

1,22
1,10

1,90
1,71

2,09
1,88

1586
1442
2582
746
0,29
0,41
200/25

1666
1672
2742
1005
0,42
0,54
250/25

550

650

Savukaasupuolen vastus*5
– Maakaasu
– Kevyt polttoöljy
Savukaasumassavirta
– Maakaasu
– Kevyt polttoöljy
Mitat
– Kokonaispituus g
– Kokonaisleveys f
– Kokonaiskorkeus d
Tyhjäpaino lämmöneristyksellä varustettuna
Vesisisältö
Savukaasutilavuus
Meno- ja paluuveden liitäntä
Tyhjennys
– Vesipuolella
– Kaasupuolella
Mittausmuhvit
Pakokaasuliitäntä-7 sisä*6

bar
°C
°C

16
120
65*4

kg/h
kg/h

1,5225 x polttolämpöteho (kW)
1,5 x polttolämpöteho (kW)

mm
mm
mm
kg
m3
m3
DN/PN

1586
1238
2191
534
0,20
0,27
150/40

G
R
R
mm

1486
1292
2317
573
0,19
0,35
150/40

1586
1442
2487
745
0,29
0,41
200/25
½
½
½

400

450

500

Mitat

h
R

R

HV/HR

M

c

HR/HV

a*

Eg

m

Ew

d*

b

b

k

M

6

i
g

l
f

Vitotrans 100-LW/200-LW
EW
Eg
HR
HV

Tyhjennysventtiili vesipuolella
Tyhjennysventtiili kaasupuolella
Lämmityspaluuvesi
Lämmitysmenovesi

R
M
∗

Puhdistusaukko (159 Ø mm, sisä)
Mittausmuhvit G ½
Muunneltava mitta, katso taulukko ”Nimellismitat”

Laitteen Vitotrans 200-LW lämpöteho: järjestelmälämpötilat = 90/70 °C, savukaasun sisäänmenolämpötila = 188 °C
Vitotrans 200-LW lämpöteho: järjestelmälämpötilat = 90/70 °C, savukaasun sisäänmenolämpötila = 182 °C
*4 Savukaasun kastepistelämpötilaa ei saa alittaa.
*5 Polttokaasupuolen vastus nimellislämpöteholla. Polttimen täytyy voittaa kattilan ja laitteen Vitotrans 100-LW/200-LW lämmityskaasupuolen
vastus.
*6 Ulko-7 = sisä-7 + 10 mm
*11

5838 427 FI

*12 Laitteen
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Savukaasu-/vesilämmönvaihdin Vitotrans 200-LW (jatkoa)
Nimellismitat Vitotrans 200-LW
Kattilan nimellislämpöteho
a min.
a maks.
b
c
d min.
d maks.
g
f
h
i
k
l
m

MW
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Kuljetusmitat ja painot Vitotrans 200-LW
Kattilan nimellislämpöteho
MW
Pituus
mm
Leveys
mm
Korkeus
mm
Paino
kg

2,3
1435
1800
410
840
1879
2244
1586
1238
840
928
466
666
420

2,8
1730
1880
460
890
2219
2369
1486
1292
750
828
512
716
470

2,9
1535
1685
460
890
2024
2174
1586
1288
840
928
512
716
445

3,5
1630
2005
510
990
2169
2544
1586
1442
840
928
557
766
495

4,2
1755
1905
560
990
2295
2445
1666
1442
920
1008
557
766
495

4,5
1950
2100
560
990
2490
2640
1586
1442
840
928
557
766
495

5,0
1850
2000
610
1090
2434
2584
1586
1542
840
928
602
866
545

6,0
1925
2215
660
1190
2526
2816
1666
1672
920
1008
602
916
625

2,3
1586
1238
1564
534

2,8
1486
1292
1606
573

2,9
1586
1288
1606
626

3,5
1586
1442
1696
745

4,2
1666
1442
1696
800

4,5
1586
1442
1773
746

5,0
1586
1542
1788
866

6,0
1666
1672
1852
1005

6.3 Käyttäjälle jäävät työt
■ Savukaasu-/vesilämmönvaihtimen asennus kattilaan
■ Savukaasuliitäntöjen ja putkiliitäntöjen yhdistäminen
■ Jalustan hitsaaminen savukaasu-/vesilämmönvaihtimeen
■ Savukaasun lämpötila-anturin asentaminen
■ Laippa- tai kiristinkompensaattorin asentaminen kattilan savukaasupuolen liitäntään (katso lisävarusteet hintaluettelosta kyselystä)
■ Kattilan koodauspistokkeen asennus

Vitotrans 100-LW/200-LW asennetaan kattilan taakse.
Tarkastusaukkojen, sivuilla olevien yhteiden ja muiden lisäosien
eteen jäävät alueet tulee pitää vapaina.

5838 427 FI
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Savukaasu-/vesilämmönvaihdin Vitotrans 300
7.1 Tuotekuvaus
Vitotrans 300
■ Savukaasu-/vesilämmönvaihdin seuraaville Vitomax-kattiloille:
– Vitomax 100-LW: Nimellislämpöteho: 2,3 – 6,0 MW
– Vitomax 200-LW: Nimellislämpöteho: 2,3 – 6,0 MW
– Vitomax 300-LT: Nimellislämpöteho: 1,86 – 5,9 MW
Edut
■ Korroosionkestävän jaloteräksen käyttö:
– suuri käyttöturvallisuus ja pitkä käyttöikä
– jaloteräs 1.4571 soveltuu käyttöön kaasulla ja yhdistelmälämmityksessä lyhytaikaiseen käyttöön lämmitysöljyllä EL
– jaloteräs 1.4539 jatkuvaan käyttöön lämmitysöljyllä EL lämpöarvon hyödyntämiseen
■ Kompakti rakenne – asetettavissa tilaa säästäen suoraan lämmityskattilan taakse
■ Yksinkertainen hydraulinen liitäntä - valinnaisesti voidaan koko tilavuusvirta tai polttoarvon hyödyntämisen optimoimiseksi osa vesimäärästä ohjata laitteen Vitotrans 300 kautta

■ Savukaasu-/vesilämmönvaihdin Vitotrans 300 Inox-Tubal-tulipinnalla enint. 6 MW
■ Pystysuorien Inox-Tubal-tulipintojen ansiosta suuri käyttöturvallisuus ja pitkä käyttöikä
■ Erittäin tehokas lämmönsiirto ja korkea kondensaationopeus
■ Savukaasu-/vesilämmönvaihtimeen Vitotrans 300 mukautettuja
neutralointilaitteita saatavana

Toimituksen laajuus
Lämmönvaihdin-perusrunko, asennetulla alemmalla savukaasun
keräyskotelolla ja jalalla. Vastalaipat on ruuvattu yhteisiin
■ 2 lämmöneristyksellä varustettua häkkiä
■ 1 ylemmän savukaasun keräyskotelon sisältävä häkki

■ 1 savukaasun liitososan sisältävä häkki
■ 1 laatikko, jossa mansetti

Tarkastettu laatu
CE-merkintä vastaa voimassaolevia EY-direktiivejä.
Ohje
Sallittu menoveden lämpötila (= rakennelämpötila) enint. 110 °C normin EN 12828 mukaan.

7.2 Tekniset tiedot Vitotrans 300
Tekniset tiedot
Vitomax 100-LW
Nimellislämpöteho lämmityskattila
Nimellislämpöteho savukaasu-/vesilämmönvaihdin
– Maakaasu*13
– Kevyt polttoöljy*14
Polttokaasunpuolen vastus*15
Savukaasumassavirta

MW

―

2,3

2,9

3,5

4,2

5,0

6,0

kW
kW

―
―

219
150

276
189

333
228

399
273

475
325

570
390

mbar
kg/h

―
―

1,8
3806

1,40
4799

2,0
5792

2,3
6950

3,1
8275

3,2
9930

Vitomax 200-LW
Nimellislämpöteho lämmityskattila
Nimellislämpöteho savukaasu-/vesilämmönvaihdin
– Maakaasu*13
– Kevyt polttoöljy*14

MW

―

2,3

2,9

3,5

―

4,5

6,0

kW
kW

―
―

219
150

266
182

333
228

―
―

428
293

570
390

Lämmityskaasupuolen vastus*15
Savukaasumassavirta

mbar
kg/h

―
―

1,8
3805

1,3
4634

2,0
5791

―
―

2,6
7443

3,2
9923

MW

1,86

2,3

2,9

3,5

4,1

4,7

5,9

kW
kW

177
121

219
150

276
189

333
228

390
267

447
306

561
384

Vitomax 300-LT
Nimellislämpöteho lämmityskattila
Nimellislämpöteho savukaasu-/vesilämmönvaihdin
– Maakaasu*13
– Kevyt polttoöljy*14

5838 427 FI

*13 Laitteen

Vitotrans 300 lämpöteho: Lämmitysveden lämpötilannosto laitteessa Vitotrans 300 arvosta 40 °C arvoon 42,5 °C, savukaasun
jäähdytys = 200/65 °C
*14 Laitteen Vitotrans 300 lämpöteho: Lämmitysveden lämpötilannosto laitteessa Vitotrans 300 arvosta 40 °C arvoon 42,5 °C, savukaasun
jäähdytys = 200/70 °C. Muuntolaskelma muille lämpötiloille, katso sivu 23
*15 Polttokaasupuolen vastus nimellislämpöteholla. Polttimen tulee voittaa lämmityskattilan, laitteen Vitotrans 300 ja savukaasuputken polttokaasupuolen vastus.
Öljy-/kaasulämmityskattila
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Savukaasu-/vesilämmönvaihdin Vitotrans 300 (jatkoa)
Nimellislämpöteho lämmityskattila

MW

1,86

2,3

2,9

3,5

4,1

4,7

5,9

Lämmityskaasupuolen vastus*15
Savukaasumassavirta

mbar
kg/h

1,0
3060

1,8
3795

1,5
4795

2,0
5770

2,0
6745

2,8
7620

3,2
9570

MW
MW
MW

―
―
1,86

2,3
2,3
2,3

2,9
2,9
2,9

3,5
3,5
3,5

4,2
―
4,1

5,0
4,5
4,7

6,0
6,0
5,9

Vitomax 100-LW/200-LW/300-LT
Nimellislämpöteho
– Vitomax 100-LW
– Vitomax 200-LW
– Vitomax 300-LT
Sallittu menoveden lämpötila
– Sallitulle käyttöpaineelle
Paino savukaasu-/vesilämmönvaihdin
– Sallitulle käyttöpaineelle

6, 10 bar °C

Paino savukaasu-/vesilämmönvaihdin lämmöneristyksen kanssa
– Sallitulle käyttöpaineelle
Kokonaismitat
– Kokonaispituus g
– Kokonaisleveys (vastalaippojen kanssa)
– Kokonaiskorkeus a
Toimitusmitat asennuspaikkaan
– Pituus
– Leveys k (ilman vastalaippoja)
– Korkeus b
Tilavuus
– Lämmitysvesi
– Savukaasu
Liitännät
– Lämmitysmenovesi ja -paluuvesi
– Kondenssiveden poisto
Savukaasuliitäntä

110

6 bar kg
10 bar kg

610
660

610
660

830
880

830
880

950
1000

950
1000

1150
1200

6 bar kg
10 bar kg

690
740

690
740

920
970

920
970

1050
1100

1050
1100

1270
1320

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
2719

1602
1570
3124

l
m³

430
0,661

500
1,04

630
1,402

750
1,876

150
1¼

200
1¼

200
1¼

250
1¼

500

600

700

800

PN16 DN
R
Nimelliskoko

Nimellismitat Vitotrans 300

e

R
HV

E
HR

d

l

a
b
c

AGA

R

h

i

KOA

g

k

*15 Polttokaasupuolen

vastus nimellislämpöteholla. Polttimen tulee voittaa lämmityskattilan, laitteen Vitotrans 300 ja savukaasuputken polttokaasupuolen vastus.
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Savukaasu-/vesilämmönvaihdin Vitotrans 300 (jatkoa)
Vitomax 100-LW
Kattilan nimellislämpöteho
a
b
c
d
e
f
g
h
i
k
l

MW
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

2,3
2634
2543
2280
1510
580
135
1320
442
801
1161
1893

2,9
2844
2753
2440
1610
660
136
1450
495
932
1303
1973

3,5
2847
2756
2443
1705
660
139
1450
498
935
1303
1976

4,2
3049
2958
2595
1830
710
139
1542
550
1035
1387
2080

5,0
3045
2958
2595
1925
810
139
1542
550
1035
1387
2080

6,0
3249
3158
2745
2000
815
138
1646
600
1159
1570
2154

Vitomax 200-LW
Kattilan nimellislämpöteho
a
b
c
d
e
f
g
h
i
k
l

MW
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

2,3
2632
2541
2278
1725
550
133
1320
440
799
1161
1891

2,8
2842
2751
2438
1805
660
134
1450
493
930
1303
1971

3,5
2842
2751
2438
1930
660
137
1450
493
930
1303
1971

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

4,5
3047
2956
2593
2025
710
137
1542
548
1032
1387
2077

6,0
3267
3178
2765
2140
812
158
1646
620
1179
1570
2174

1,86
2600
2260
1765
131
1320
438
791
1170
1883

2,3
2600
2260
1790
131
1320
438
791
1170
1883

2,9
2810
1420
1790
132
1450
491
920
1310
1966

3,5
2810
1420
1870
132
1450
491
920
1310
1966

4,1
3010
2575
1935
135
1550
546
1024
1390
2070

4,7
3045
2610
2000
135
1550
546
1024
1390
2070

5,9
3250
2765
2130
133
1650
597
1149
1570
2145

Vitomax 300-LT - käyttäjän hankittava savukaasuliitososa
Kattilan nimellislämpöteho
MW
a
mm
c
mm
d
mm
f
mm
g
mm
h
mm
i
mm
k
mm
l
mm
Lämmitysvesipuolen läpivirtausvastus

100
90
80
70
60
50
40
30

K

20

Läpivirtausvastus (mbar)

H
10
8
6
4

L

9
7

7

5
3

2
1
10

30 50 80
20
40 60 100
Läpivirtausmäärä (m³/h)

200

300

5838 427 FI

Vitotrans 300 laitteelle Vitomax nimellislämpötehoilla
H Enint. 2,3 MW
K 2,8 MW - 5,0 MW
L Alkaen 5,9 MW
Öljy-/kaasulämmityskattila
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Savukaasu-/vesilämmönvaihdin Vitotrans 300 (jatkoa)
Kaasukäyttöä koskevat tehotiedot

1,4
1,2

A

Muunnoskerroin

1
B
0,8
0,6
0,4

75
70
65
60
55
50
Lämmitysveden tulolämpötila (°C)

45

40

35

30

25

20

Savukaasun lämpötila
A 200 °C
B 180 °C
Tehotietojen muuntolaskenta
Savukaasu-/vesilämmönvaihtimen Vitotrans 300 lämpötehotiedot
koskevat savukaasun sisääntulolämpötilaa 200 °C ja lämmitysveden
sisääntulolämpötilaa lämmönvaihtimeen 40 °C.

Poikkeaville edellytyksille on voimassa: Lämpöteho = ilmoitettu
nimellislämpöteho x muuntolaskelmakerroin - muuntolaskelmakerroin, katso kaavio

5838 427 FI
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Suunnitteluohjeita
8.1 Kuljetus, toimitus, asennuspaikkaan toimittaminen ja sijoitus paikoilleen
8

kg

kg
kg

> kg

80

45°

45°
90°

IPB120 = 60
IPB >120 = 80

> kg

5838 427 FI

St

> kg

Kuljetusohje IP-kattilajalustalle

Öljy-/kaasulämmityskattila
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Suunnitteluohjeita (jatkoa)

8

kg

kg
kg

> kg

80

45°

45°
90°

80

kg

> kg
St

> kg

5838 427 FI

Kuljetusohje kattilajalustalle pukkina
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Öljy-/kaasulämmityskattila

Suunnitteluohjeita (jatkoa)
Kattiloiden varastointi ennen käyttöönottoa
Jos kattilaa varastoidaan pitkään ennen käyttöönottoa, on seuraavia
ohjeita noudatettava:
■ Vitomax- ja Vitoplex-kattilat on varastoitava kuivissa suljetuissa
tiloissa, joissa ne eivät ole alttiina sään vaikutuksille.
■ Huonelämpötila ei saa olla alle 0 °C,eikä yli 50 °C.
■ Savukaasupuoli ja polttimen laippa on suljettava tulpilla.
Jotta kattilaan ei pääse likaa, on se toimitettaessa suojattu aina
vesipuolelta umpilaipoilla tai suojakansilla.

■ Kuljetuspakkaus on poistettava, jotta pakkauksen sisälle ei pysty
tiivistymään vettä.
■ Kattila on suojattava kosteudella käyttämällä kuiva-ainetta.
■ Korroosion välttämiseksi paineettomassa tilassa katso kappaletta
”Kuivakonservointi jäätymisen uhatessa tai pitemmän seisokin
aikana”.

Toimitus
■ Kattilalaitteiston toimitus on sovittava projektikohtaisesti
■ Ennen toimitusta on selvitettävä mm. seuraavat seikat:
– kuljetustiet
– luvat

– sijoituspinnat
– erityisnosturit

Asennuspaikkaan toimittaminen ja sijoitus paikoilleen
Lämmityskattilat ja savukaasu-/vesilämmönvaihtimet on varustettu
nostosilmukoilla, joihin nostovälineet voi kiinnittää.
Suositus
Jos tarvitaan lisä- tai toisia nostosilmukoita, on sovittava ennen
tilauksen antamista myyntineuvottelijan kanssa erityisratkaisu.
Asiakas voi halutessaan antaa lisälaskutuksella asennuspaikkaan
toimittamisen ja sijoituksen esivalmistelluille perustuksille
Viessmann-erikoishenkilökunnan tehtäväksi.
Lämmityskattilat voi sijoittaa tasaiselle ja kattilan käyttöpainoa varten
mitoitettujen perustusten päälle. Tässä on otettavaa huomioon polttimen asennuskorkeus.

Suositus
Lämmityskattila sijoitetaan jalustan päälle, jotta teknisen tilan voi
paremmin puhdistaa.
Suositellut vähimmäisetäisyydet seiniin on asennuksessa ja
huoltotöissä
Katso vastaavan lämmityskattilan ja savukaasu-/vesilämmönvaihtimen tietolehdet
Ohje
Runkoäänen vaimennusta varten lämmityskattilat voidaan asentaa
ääntäeristäville kattila-alustoille.

Kattilan sijoitustila
Ohje
Vitomax- ja Vitoplex-kattilat sekä Vitotrans-savukaasu-/vesilämmönvaihtimet on sijoitettava suljettuihin, kattiloiden tekniseksi tilaksi
soveltuviin huoneisiin. Sijoitus ulos, esim. katon jatkeen alle on mahdollista vain, jos tästä on sovittu Viessmannin kanssa.
Takuu ei korvaa vaurioita, jotka ovat aiheutuneet seuraavista syistä:
■ Kattilaan, lämmöneristykseen, kattilan huoltotasoon tai kattilan
kannattimeen on tehty rakenteellisia muutoksia
■ Kattila tai lisävarusteet on altistettu voimille/momenteille
■ Käyttöedellytysten noudattamatta jättäminen
■ Virheellinen kuljetus, väärä varastointi tai kattilan asennuspaikkaan toimittaminen

■ Ei suurta ilmankosteutta
■ Jäätymissuojattu ja hyvin tuuletettu
Koskee tiloja, joissa ilmansaasteita halogeenihiilivetyjen johdosta:
Niihin saa lämmityskattiloita ja savukaasu-/vesilämmönvaihtimia
sijoittaa vain silloin, kun niissä on suoritettu riittäviä toimenpiteitä
saasteista vapaan polttoilman varmistamiseksi.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa takuun raukeamiseen.

Vaatimukset kattilan tekniselle tilalle
■ Ei halogeenihiilivetyjen, joita sisältyy esim. sumutteisiin, maaleihin,
liuotin- ja puhdistusaineisiin, aiheuttamia ilmansaasteita
■ Ei voimakasta pölynmuodostusta

Käytöstä poisto
Jotta seisokkiajan paineettomassa tilassa syntyvä korroosio vältetään, on kattilan savukaasupuolen ja vesipuolen pinnat suojattava
käytön keskeytysajan mukaan. Suojauksessa erotetaan märkäkonservointi (jossa happi ei saa olla läsnä) ja kuivakonservointi (jossa
kosteus on pidettävä vähäisenä).
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Lyhytaikainen käytön keskeytys (1 - 2 päivää)

Happikorroosion välttämiseksi on noin 1 tunti ennen kattilan poiskytkentää lisättävä syöttöveteen hapensitomisainetta 2- tai 3-kertaisena
normaaliin annosmäärään nähden.
Savukaasupuoli
Tulipinnat on pidettävä kuivina. Poista lika, koska se saattaa sitoa
kosteutta.

Vesipuoli
Suositus: Kattilassa säilytetään paine ja lämpötila. Jos se ei ole
mahdollista ja jos kattilasta on poistettava paine useammaksi päiväksi, suosittelemme seuraavaa:
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Suunnitteluohjeita (jatkoa)
Pidemmät käytön keskeytykset
Vesipuoli
Märkäkonservointi, jos jäätymisvaaraa ei ole
Täytä kattila korkeimpaan kohtaan käsitellyllä syöttövedellä. Happikorroosion välttämiseksi kattilaveteen on lisättävä hapensitomisainetta (esim. natriumsulfiittia) valmistajan ohjeen mukaisesti. Tarkasta
hapensitomisaineen pitoisuus kerran kuukaudessa ja tarvittaessa
täydennä sitä. Varmista, että se sekoittuu tällöin hyvin kattilaveteen
(terminen tai mekaaninen sekoitus).
Jos monikattilalaitoksissa on vain muutama kattila suojattava, voidaan niiden läpi johtaa käytössä olevan kattilan suolatonta kattilavettä ja pitää ne siten oikeassa lämpötilassa.
Kokonaan täytetty kattila voidaan suojata korroosiolta myös pitämällä se typellä (mieluiten typpi 5.0) paineessa 0,1 - 0,2 bar.
Kuivakonservointi, jos jäätymisvaara uhkaa tai pitkien seisokkien yhteydessä
Tyhjennä kattila 90 °C lämpötilassa ja avaa sen jälkeen vesipuolen
sulkutulpat.

Savukaasupuoli
Puhdista savukaasupuolen pinnat ja kuivaa ne perusteellisesti.
Pidä pesuvesi alkalisena (pH 8-9, ammoniakissa enint. pH 10).
Konservoi pinnat niiden täydellisen kuivauksen jälkeen ohuella grafiitti- tai vernissakalvolla.
Pidä pinnat seisokkiaikana kuivina (käyttämällä kuivausainetta
(esim. Silicagel) tai liittämällä sinne ilmaa kierrättävän kuivaimen).
Muut tiedot
Tarkempia tietoja löytyy käyttöohjesäännöstä Vesi- ja lämmityskaasupuolen konservointi tai saks. VdTÜV-ohjelehdistä (nro 1465 lokakuulta 1978) ja VGB-ohjelehdistä (nro R116H vuodelta 1981).

Polttolaitoksia koskevan malliasetuksen asettamat vaatimukset
Teknisen tilan täytyy vastata ”polttolaitoksia koskevan malliasetuksen” vaatimuksia. Saksassa ratkaisevassa asemassa yksittäisten
osavaltioiden rakennusmääräykset ja polttolaitoksia koskevat asetukset.

Palamisilman syöttö
Palamisilman saanti huoneilmasta riippuvissa tulisijoissa, joiden kokonaisnimellislämpötehot ovat > 50 kW
Jos tulisijat ovat huoneissa, joissa on yksi ulkoilmaan johtava aukko
tai putki, palamisilman saantia pidetään varmistettuna.
Aukon läpimitan täytyy 50 kW nimellislämpöteholla olla väh.
150 cm2. Jokaista 50 kW nimellislämpötehon ylittävää kilowattia
kohti täytyy aukkoa suurentaa 2 cm2.
Putkien täytyy olla virtausteknisesti vastaavasti mitoitettuja. Tarvittava läpimitta saa jakautua korkeintaan kahdelle aukolle tai putkelle.

A

Hätäkytkin
Tulisijojen polttimet, polttoaineen syöttölaitteet ja ohjauskeskukset
tulee pystyä kytkemään milloin tahansa pois päältä teknisen tilan
ulkopuolelle sijoitetusta kytkimestä (hätäkytkimestä).
Hätäkytkimen vieressä täytyy olla kilpi, jossa on teksti ”HÄTÄKYTKIN - lämmitys”.
Turvatoimenpiteet
Sisätiloihin sijoitettujen kaasutulisijojen tapauksessa täytyy polttoainejohtojen olla varustettu seuraavilla, välittömästi kaasutulisijojen
edelle sijoitettavilla turvatoimenpiteillä:
■ Jos ulkoinen terminen kuormitus on yli 100 °C, täytyy polttoaineen
syötön keskeytyä itsestään.
■ Lämpötilaan 650 °C saakka väh. 30 min ajanjaksona ei saa yli
30 l/h ilmaa virrata läpi tai ulos, mitattuna ilmatilavuusvirrasta.
Tulisijojen etäisyys palavista esineistä
Viereiset palavat esineet eivät saa tulisijojen käytön aikana lämmetä
yli 85 °C lämpötilaan. Muussa tapauksessa etäisyyden täytyy olla
vähintään 40 cm. Tarvittaessa täytyy eristystä vahvistaa.
Vitomax- ja Vitoplex-kattiloiden maadoitus
Laite maadoitusliuskojen kiinnittämistä varten on Vitomax-kattiloissa
kattilajalustan vasemmalla ja oikealla puolella.

A = 150 cm² + 2

cm²
kW

• (Σ²n - 50 kW)

Σ²n = kaikkien nimellislämpötehojen summa kW
Palamisilma-aukkoja ja -putkia ei saa sulkea tai tukkia. Poikkeus:
Erityisillä turvalaitteilla on varmistetaan, että tulisijoja voi käyttää vain
lukituksen ollessa avattu. Tarvittavaa läpimittaa ei saa pienentää
sululla tai ristikolla.

Kuormitusta kestävä kattilan suojakansi
Vitomax-kattilat toimitetaan asennetulla kuormitusta kestävällä kattilan huoltotasolla, jonka sallittu kuormitus on 100 kg/m².
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Kuivaa kattila täydellisesti ja täytä kuivausaineella (esim. Silicagel)
valmistajan ohjeiden mukaan.
Kiinnitä huomiota siihen, että kuivausaine ei joudu kosketuksiin kattilan materiaalin kanssa.
Sulje kattila sen jälkeen.
Tarkasta säännöllisin välein, pystyykö kuivausaine vielä imemään
kosteutta.

Öljy-/kaasulämmityskattila

Suunnitteluohjeita (jatkoa)
Moduulirakenteinen kattilan hoitotaso
Moduulirakenteinen kattilan hoitotaso on valinnainen, ja saatavissa
Vitomax-kattiloille, joiden harjakorkeus on alkaen 2 m. Kattilan hoitotason sallittu kuormitus on 200 kg/m². Muut mitat on ilmoitettu hoitotasojen tietolehdillä.
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8.2 Laitteiston mitoitus
Menoveden lämpötilat
Suositus
Jotta jakeluhäviöt pysyvät mahdollisimman vähäisinä, lämmönjakelulaitteisto ja käyttöveden lämmitys tulee mitoittaa enint. arvoon 70 °C
(menoveden lämpötila).

Ohje
Lämpökattilalle kattilapiirin ohjauksella: Kattilaveden maksimilämpötila on tehtaalla esisäädetty arvoon 85 °C.
Jos menoveden lämpötilaa halutaan kohottaa, lämpötilansäädin voidaan säätää toisin.

Rakennelämpötilat
■ Sallitut menoveden lämpötilat (= rakennelämpötilat) normin EN
14394 mukaan:
Enint. 110 °C normin EN 12828 mukaan

Enint. 120 °C normin EN 12953 mukaan
■ Suositeltava menoveden lämpötila:
n. 15 K alle rakennelämpötilan
■ Kattilan ohjauskeskuksen ylikuumenemissuoja:
– Tehdasasetus: 110 °C
– Säätö muutettavissa arvoille 100/120 °C

Nimellislämpötehon valinta
Lämmityskattila on valittava tarvittavan lämmityskuorman perusteella.
Matalalämpölämmityskattiloiden ja kondensoivien kattiloiden hyötysuhde on laajalla kattilakuormituksen alueella vakaa.

Tämän vuoksi matalalämpölämmityskattiloiden, kondensoivien kattiloiden ja monikattilalaitteistojen lämpöteho saa olla suurempi kuin
rakennuksen laskennallinen lämmityskuorma.

Lämmityskuorman asettamat vaatimukset
Normin EN 12831 lämmityskuorman laskentaa koskevat vaatimukset
täyttyvät kattilan Vitomax 300-LT, tyyppi M343B, ulkolämpötilan
mukaan ohjautuvissa ohjauskeskuksissa.
Lämmitystehon pienentämiseksi ohjaus pienentää yöllä tapahtuvaa
lämpötilan laskua, mikäli ulkolämpötila on matala.

Ohjaus kasvattaa menoveden lämpötilaa hetkeksi, jotta lämpötilan
pudotusvaiheen jälkeinen lämmitysaika lyhenee.

Paineistinjärjestelmät
Jokainen kuumavesikattilalaitteisto on varustettava paisuntatilalla,
jonka tulee pystyä tasaamaan lämpötilan aiheuttamat vesitilavuuden
muutokset kuumavesikattilalaitteistossa ja lämpöä kuluttavassa laitteistossa.
Tähän tarkoitukseen tulee käyttää erityistä paineentasaussäiliötä tai
erityistä keräyssäiliötä. Laitteisto ja erityisesti paisuntasäiliöt sekä
keräyssäiliöt liitosputkineen on suojattava jäätymiseltä. Katso EN
12953 T6.

Suljetut laitteistot – esim. kalvopaisuntasäiliö – tarjoavat oikein mitoitettuina ja oikealla järjestelmäpaineella hyvän suojan ja estävät
hapen pääsyn ilmasta laitteistoon.
Paineen lämmityslaitteiston sisällä, myös pumpun imupuolella, on
kaikissa käyttötiloissa oltava korkeampi kuin ympäröivän ilmakehän
paine.
Kalvopaisuntasäiliön esipaine on tarkastettava vähintään vuosihuollon yhteydessä.

Pumppuohjatut paineistinjärjestelmät
Kaasua jaksoittaisen paineenalennuksen myötä ilmakehään poistavat PDH-järjestelmät eivät toimi korroosiosuojana ohjeen VDI 2035
lehden 2 mukaan, vaikka ne saavatkin aikaan keskitetyn lämmityslaitteiston jälki-ilmauksen.
Ohje
Vain sellaisia korroosioteknisesti suljettuja PDH-järjestelmiä saa
käyttää, jotka ovat suojattuja lämmitysveden joukkoon pääsevää
happea vastaan. Muutoin happikorroosio voi vahingoittaa laitteistoa.
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Automaattisilla ja erityisesti pumppuohjatuilla paineistinjärjestelmillä
samoin kuin integroidulla kaasunpoistolla varustetuissa lämmityslaitteistoissa on jokaisen yksittäisen lämmityskattilan suojauksena käytettävä kalvopaisuntasäiliötä.
Näin vähennetään painevaihtelujen taajuutta ja suuruutta. Tämä vaikuttaa olennaisesti laiteosien käyttöturvallisuuden ja käyttöiän
kohoamiseen.
Ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa lämmityskattilan tai
muiden laitteisto-osien vioittumiseen.
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Suunnitteluohjeita (jatkoa)
8.3 Vesiliitäntä
Lämmitysliitännät
Lisäkattiloiden liittäminen olemassaolevaan laitteistoon
Jotta lian ja liejun voi poistaa, täytyy olemassaoleva lämmityslaitteisto perusteellisesti huuhtoa, ennen kuin lisälämmityskattila liitetään laitteistoon.
Muuten lika ja lieju kerääntyvät lämmityskattilaan ja ne voivat johtaa
paikallisiin ylikuumenemisiin, ääniin ja korroosioon. Takuu ei korvaa
näin kattilalle aiheutuneita vahinkoja. Tarvittaessa on asennettava
liankeräyslaitteisto.
Lämmitysvesipuolen liitännät
Kaikki lämpöä kuluttavat laitteet ja lämmityspiirit liitetään kattilan
meno- ja paluuvirtausyhteisiin. Ei liitäntää turvamenovirtaukseen tai
muihin liitäntöihin
Suositus
Suosittelemme, että lämmityksen meno- ja lämmityksen paluuvirtausputkiin asennetaan sulkuventtiilit. Myöhemmin lämmityskattilalle
tai lämmityspiireille tehtävissä töissä ei silloin tarvitse tyhjentää vettä
koko laitteistosta.

Lämmityspiirit
Suositus
Lämmityslaitteistoissa muoviputkiina on käytettävä diffuusiotiiviitä
putkia. Näin estetään hapen diffuusio putkiseinämien läpi. Lämmityslaitteistoissa, joissa on happea läpäisevä muoviputki (DIN 4726), on
järjestelmät erotettava.
Ohje
Tätä varten Viessmann tarjoaa erillisiä lämmönvaihtimia.
Lattialämmitykset ja lämmityspiirit, joiden vesitilavuus on suuri, täytyy myös matala- ja syvälämpötilakattiloiden yhteydessä liitettävä
sekoitusventtiileillä. Niitä täytyy ohjata laitteilla Vitotronic 300-K tai
erillisillä ohjauskeskuksilla, kuten Vitotronic 200-H.

Kattilapiirin pumppu ja syöttöpumppu
Vitomax-lämmityskattilat eivät tarvitse pumppua pakkotoimista läpivirtausta varten.
Lämmityskattiloissa tai käyttötapauksissa, joissa tarvitaan paluuveden lämpötilannostoa (RLTA) , on syöttöpumpun käyttö osoittautunut
hyväksi. Syöttöpumpun yhteydessä mitoitus tapahtuu n. 35 % kokonaispumppausmäärästä (tekniset tiedot, katso syöttöpumpulla paluuveden lämpötilan nostoa (RLTA) koskeva tietolehti). Syöttöpumppu
käynnistyy, kun paluuveden minimilämpötila alittuu.*16 RLTA-toimintoa on käytettävä käyttökohteissa, joissa paluuveden on säilytettävä
sille määritellyt lämpötilat.
Tähän tarkoitukseen on valittavissa kaksi järjestelmää:
■ RLTA ja syöttöpumppu
■ RLTA kattilapiirin pumpulla ja 3-tiesekoitusventtiilillä

Näin saavutetaan seuraavat edut:
■ Pienemmän pumpun ansiosta sijoituskustannukset alenevat
■ Vähäisempi pumpun virrankulutus
■ Syöttöpumpun lyhyemmät käyntiajat
■ Alhaisemmat sähkökustannukset
Lämmityspiirin pumput
Lämmityspiirin pumppujen olennainen ominaisuus lämmityslaitteistoissa nimellislämpöteholla > 25 kW:
Sähkötehonoton täytyy mukautuu käytöstä riippuvaan pumppaustarpeeseen itsestään väh. 3 teholla. Lämmityskattilan turvallisuusteknisiä vaatimuksia ei tässä saa ohittaa.

8.4 Turvallisuustekninen varustus kuumavesikattilaan
Normi EN 12828 koskee sellaisten kuumavesi-lämmityslaitteistojen
suunnittelua, joiden rakennelämpötila on enint. 110 °C.
Rakennelämpötiloille > 110 °C lämminvesilaitteistoissa on otettava
huomioon normi EN 12953.

*16 Katso
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Normi sisältää lämmöntuottajille ja lämmöntuottajalaitteistoille asetetut turvallisuustekniset vaatimukset.
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Suunnitteluohjeita (jatkoa)
Turvallisuustekninen varustus normin EN 12828 mukaan*17

Turvallisuustekninen varustus normin EN 12953 mukaan

HK
HR

HV

HK

HR

AV1

HKP

AV1
STB

TR TH

HV

HK

SDB1

HKP

STB

8

HK

AV1

AV1

STB1 STB2

SIV

TR TH

SIV
EST

SDB1 SDB2

SDB1 SDB2

WB
MA

TH

WB
MA

ADG

ADG

AV2 AV1

SL

Tarvittavat turvalaitteet
ADG Suljettu paisuntasäiliö*18
AV1 sulkuventtiili
AV2 Sulkuventtiili, varustettu tahattoman sulkemisen estävällä laitteella, esi m. palloventtiilillä
E
Tyhjennys
EST Vuotoastia
HK Lämmityspiiri
HKP Lämmityspiirin pumppu
HR Lämmityspaluuvesi
HV Lämmitysmenovesi
MA Paineen näyttölaite

AV2 AV1

SL

E

E

SDB1
SDB2
SIV
SL
STB, STB1, STB2
TH
TR
WB

Paineenrajoitin, maks.
Paineenrajoitin, min.
Varoventtiili
Paisuntaputki
Ylikuumenemissuoja*19
Lämpömittari
Termostaatti
Kuiviinkiehuntasuoja

Kaaviossa ”Turvallisuustekninen varustus” normin EN 12828 mukaan
on esitetty vuotoastian korvaaminen lisävarusteilla STB ja SDB1.

Yleisiä ohjeita
Kuiviinkiehuntasuoja
Normin EN 12828 mukaan lämmityskattilat > 300 kW tulee varustaa
kuiviinkiehuntasuojalla. Polttimen täytyy kytkeytyä automaattisesti
pois päältä, kun poltinkäytön aikana ilmenee veden puutetta esim.
lämmityslaitteiston vuodon seurauksena. Tämä tarkastus täytyy
todistettavasti suorittaa. Liiallinen lämmityskattilan ja savukaasulaitteiston kuumeneminen täytyy estää.
Maksimipaineenrajoitin
Maksimipaineenrajoitinta tarvitaan jokaisessa lämmityskattilassa,
jonka nimellislämpöteho on yli 300 kW.
Minimipaineenrajoitin
Minimipaineenrajoittimia tarvitaan normin EN 12828 mukaan ja yksi
kappale/laitteisto ja normin EN 12953-6 mukaan yksi kappale/kattila.
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Varoventtiili
Lämmityskattilat tulee EN 12828 mukaan varustaa tyyppitarkastetulla varoventtiilillä.

Lämmityskattilan ja varoventtiilin välinen liitosputki ei saa olla suljettava. Tässä liitosputkessa ei saa olla pumppuja, armatuureja tai
supistuksia.
Varoventtiileihin tulee päästä käsiksi lämmöntuottajassa tai sen välittömässä läheisyydessä menovesijohdossa. Lämmöntuottajan ja
varoventtiilin välillä ei saa olla mitään sulkulaitteita. Tuloputken poikkipinta-ala ei saa olla pienempi kuin varoventtiilin tulokohdan poikkipinta-ala. Liitosputken painehäviö ei saa olla yli 3 % varoventtiilin
säätöpaineesta.
Vuotoastia puhallus- ja poistoputkella
Teholtaan yli 300 kW lämmityskattiloihin on varoventtiilin välittömään
läheisyyteen asennettava vuotoastia, jossa on puhallus- ja poistoputki. Puhallusputken tulee johtaa ulos. Purkautuva höyry ei saa
aiheuttaa vaaraa kenellekään.
Varoventtiilin puhallusputken asennuksessa on varmistettava, että
käytön aikana ei voi ilmetä paineen nousua.
Asennuksessa on veden poistoputken suu sijoitettava niin, että varoventtiilistä tuleva vesi voidaan johtaa pois vaarattomasti ja tarkkailun
alaisena.

*17 Yksikattilalaitos

ilman vuotoastiaa
paineenpidosta
*19 TRD-normin mukaan täytyy olla olemassa 72 h BosB 2 mukainen ylikuumenemissuojaa, EN12953-6 mukaan tarvitaan vain 1 STB

*18 Esimerkkikuva

Öljy-/kaasulämmityskattila

VIESMANN

31

Suunnitteluohjeita (jatkoa)
Vuotoastian korvaaminen
Koskee kattiloita alkaen 300 kW saakka - katso EN 12828, 4.6.2.

Ohje
Jos asennetaan toinen ylikuumenemissuoja ja toinen maksimipaineenrajoitin, vuotoastiasta ja puhallusputkesta on mahdollista luopua.

8
Turvallisuusteknisten lisävarusteiden valintataulukko

Seuraavassa taulukossa on lueteltu suljetuissa lämmityslaitteistoissa vaadittavat säätötekniset varusteet.

Rakennelämpötila
Ylikuumenemissuoja STB
Lämpötilansäädin
Kattilan lämpömittari
Paineen näyttölaite
Painemittari
Täyttö- ja näytteenottoventtiili
Varoventtiili
Kuiviinkiehuntasuoja (alkaen kattilatehosta > 300 kW)
Normin EN 12828 mukaan kuiviinkiehuntasuojan voi korvata ylimääräisellä minimipaineenrajoittimella.
Maksimipaineenrajoitin
Minimipaineenrajoitin
Vuotoastia
tai
Normin EN 12828 mukaan vuotoastiaa ei tarvita, jos laitteistoon
asennetaan ylimääräinen ylikuumenemissuoja ja paineenrajoitin
(maksimipaineenrajoitin).
Ylikuumenemissuoja STB
Paineenrajoitin SDB (maksimipaineenrajoitin)

Kattila
Laitteisto*20
≤ 110 °C normin EN 12828 mukaan
–
1

Laitteisto

Kattila

> 110 °C normin EN 12953 mukaan
–
1*21

–

1

–

1
1 x Menovesi
x Paluuvesi

–

1 x Menovesi*20

–

–

1*20

–

1

–
–

1
1

–
–

1
1

–

1*20

–

1

–

1*20
–
–

–

1

1
1

1
–

1
1

–
–

1
1

–
–

–
–

Ohje
Jos rakennelämpötila on > 110 °C, lämmityskattilaa täytyy käyttöturvallisuusasetuksen mukaan valvoa. Turvallisuutta palvelevien varustusosien tulee tällöin olla viankestäviä samoin kuin keskenään päällekkäisiä, erityyppisiä sekä valvoa omaa toimintaansa. Lisävarusteita rakennelämpötilalle 120 °C on saatavana. Lisätietoja on saatavissa normista EN 12953.

8.5 Polttoaineet
Vitomax-lämmityskattilat soveltuvat seuraavien polttoaineiden polttamiseen:
■ Kevyt polttoöljy DIN 51603 mukaan
■ Biodiesel DIN SPEC 51603-6, EN 14214 mukaan (tai vastaavat)
■ Raskas polttoöljy DIN 51603 mukaan laitteelle Vitomax 300-LW ja
pyynnöstä laitteelle Vitomax 200-LW
■ Maakaasu, kaupunkikaasu ja nestekaasu DVGW-työlehden
G 260/I ja II tai paikallisten määräysten mukaan

Muita polttoaineita pyynnöstä

5838 427 FI

■ Biokaasu ja puhdistamokaasu:
Biokaasun/puhdistamokaasun käyttö on mahdollista. Koska nämä
kaasut sisältävät pääasiassa rikkiyhdisteitä erittäin vaihtelevalla
koostumuksella ja muita syövyttäviä kaasuosia, niitä koskevat erityiset käyttöedellytykset
– Kaasussa ei saa olla halogeeni-kloorihiilivetyjä
– Paluuveden minimilämpötilan täytyy olla kaikissa käyttötiloissa
yli 65 ºC. Tämän vuoksi on asennettava tehokas paluuveden
lämpötilannosto
– Lämmityskattila on pidettävä jatkuvassa käyttövalmiudessa, sitä
ei saa kytkeä yöksi tai viikonlopuksi pois päältä
– Koska biokaasu on mahdollisesti epäpuhdasta, voivat huoltovälit
lyhentyä. Lämmityskattila tulee säännöllisin väliajoin puhdistaa ja
huoltaa

*20 Ensimmäisen
*21 Normin
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8.6 Polttimet
Sopivat polttimet
Sopivia polttimia ovat öljy-, kaasu- tai kahdelle polttoaineelle soveltuvat puhalluspolttimet. Kattiloiden ja polttimien yhdistelmä on teknisesti mukautettava toisiinsa (päästövaatimukset, palotilageometria).
Poltinpään ja poltinputken pituus sekä halkaisija on ilmoitettu kattiloiden tietolehdillä. Polttimien täytyy vastata voimassaolevia direktiivejä
ja normeja ja olla merkinnöin varustettuja. Muiden poltintyyppien
(esim. pyörivien sumuttimien) käyttö tuo mahdollisesti mukanaan
kattilaan tehtäviä rakenteellisia muutoksia.
Öljypoltin
Polttimen on oltava tarkastettu ja merkitty standardin EN 267
mukaan.
Kaasupoltin
Polttimen on oltava tarkastettu standardin EN 676 mukaan ja merkitty direktiivin 2009/142/EY mukaisella CE-merkillä.

Poltinversiot
Suosittelemme käyttämään alkaen 2 MW:n tehosta vain moduloivia
polttimia.
Käyttöalue
Lämmityskattiloita käytetään polttotilassa vallitsevalla paineella. Vain
kattilan polttokaasunpuoleiseen vastukseen soveltuvia polttimia saa
käyttää (katso kyseisen lämmityskattilan tietolehti).
Käytettäessä savukaasu-/vesilämmönvaihtimia on otettava huomioon näiden laitteiden aiheuttamat lisävastukset.
Tämä koskee myös muita savukaasuputkeen tehtyjä asennuksia
(esim. äänenvaimentimet, savukaasuluukut), jos tätä ei jo ole savukaasujärjestelmässä otettu huomioon.
Poltin kiinnitetään kattilan laippaan ruuvattavan poltinlevyn avulla.

Poltinyksikkö
Saatavissa on eri kattilatyypeille ja polttoaineille sopivia ja erilaisia
päästövaatimuksia vastaavia kattila-poltin-yksikköjä. Katso Järjestelmät

Polttimen säädöt
Suurimman öljy- tai kaasuläpivirtauksen säätö polttimesta: Ilmoitettua lämmityskattilan maksimilämpötehoa ei saa ylittää. Monitehoisten ja moduloivien polttimien osalta on otettava huomioon se, että
savukaasulaitteiston täytyy soveltua osakuormituskäytössä esiintyviin alhaisempiin savukaasulämpötiloihin.

Jos Vitomax-lämmityskattilaa käytetään Vitotronic-ohjauskeskusten
yhteydessä, on vastaavissa käyttöohjeissa ilmoitettuja vähimmäislämpötehoja noudatettava.

8.7 Savukaasujen poistaminen
Polttolaitoksia koskevan malliasetuksen asettamat vaatimukset
Saksassa on noudatettava osavaltiokohtaisia rakennuksia ja polttolaitoksia koskevia asetuksia.
Suositus
Otettava yhteyttä paikalliseen nuohoojamestariin.

5838 427 FI

1. Savukaasulaitteistojen sisähalkaisijan ja korkeuden sekä (tarvittaessa) myös lämmönvirtausvastuksen ja sisäpinnan mitoituksen
tulee olla sellainen, että savukaasut ohjautuvat rakennuksen ulkopuolelle kaikissa käyttötarkoituksen mukaisissa käyttötiloissa ja
että tilojen suhteen ei voi muodostua vaarallista ylipainetta.
2. Nestemäiselle tai kaasumaiselle polttoaineelle tarkoitettujen tulisijojen savukaasut täytyy johtaa savupiippuun tai savukaasuputkistoon.
3. Polttolaitoksiin kuuluvien savupiippujen poistoaukkojen on täytettävä seuraavat vaatimukset:
■ Jos katon kaltevuus on enintään 20°, täytyy poistoaukkojen harjassa olla vähintään 40 cm sen yläpuolella tai vähintään 1 m
päässä kattopinnasta
■ Jos katon kaltevuus on yli 20°, poistoaukkojen tulee olla vähintään 40 cm katon harjan yläpuolella tai aukkojen vaakasuuntaisen etäisyyden kattopinnasta vähintään 2,30 m
■ Jos polttolaitosten kokonaislämpöteho on enintään 50 kW, poistoaukkojen tulee olla 15 m säteellä vähintään 1 m tuuletusaukkojen, ikkunoiden tai ovien yläpuolella. Tämä säde kasvaa 2 m
jokaista alkavaa 50 kW:tä kohti enintään 40 m saakka.

4. Kappaleesta 3 poiketen lämpöteholtaan vähintään 1 MW polttolaitoksissa poistoaukon tulee olla vähintään 3 m katon harjan ylimmän reunan yläpuolella ja vähintään 10 m maanpinnan yläpuolella.
Jos katon kaltevuus on alle 20°, poistoaukon korkeus on määriteltävä sellaisen kuvitteellisen katon harjan suhteen, jonka korkeus
on laskettava käyttämällä perusteena 20° katon kaltevuutta
5. Kappaleesta 3 poiketen täytyy polttolaitoksissa >10 MW johtaa
laitoksen ulkopuolelle yhden tai useamman savupiipun kautta, joiden korkeus on laskettava Saksassa 24. heinäkuuta 2002 annetun TA-Luft-ohjeen mukaisesti
6. Lämpöteholtaan > 20 MW polttolaitoksia koskee seuraava:
■ TA-Luft-ohjeen määräyksiä on noudatettava, laitokselle on hankittava päästöjä koskeva asiantuntijalausunto.
■ Paikallisia vaatimuksia voi tiedustella alueellisilta työ- ja ympäristönsuojeluviranomaisilta.
■ Päästöluvan myöntää Saksassa TÜV tai muut valtuutetut laitokset.
7. Savukaasukanava on varustettava mitoitukseltaan riittävän suurella ja helposti saavutettavalla mittausaukolla.

Öljy-/kaasulämmityskattila
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≥ 1,

≥

0m

2,

3

m

≤ 20°

x < 1,5 m

x < 1,5 m

Jos x < 1,5 m, niin a ≥ 1,0 m

Savukaasulaitteiston mitoitus standardin EN 13384 mukaan
Jokaisen savukaasulaitteiston moitteettoman toiminnan perustana ja
edellytyksenä on niiden poikkileikkausten määritys.
Lähtöarvot:
■ Savukaasun lämpötila kattilan päässä tai savukaasu-/vesilämmönvaihtimen jälkeen 140 °C - 190 °C ympäristöilman lämpötilan
ollessa 15 °C (katso kattilan tai lämmönvaihtimen tietolehti)
■ Savukaasulaitteiston tehollinen korkeus on sama kuin kattilan lähtöyhteen ja suuaukon välinen korkeusero.

■ Yhdysputken pituus enint. ¼ savukaasulaitteiston tehollisesta korkeudesta, ei kuitenkaan yli 7 m. Yhdysputken ja savukaasulaitteiston pokkileikkaus on sama
■ On suositeltavaa johtaa savukaasut 45° savukaasulaitteistoon.
■ Pikaliitännöillä varustetut savukaasujärjestelmät eivät ole suositeltavia.

8.8 Melusuojaus
Lämmityslaitteistoissa käytettävät poltin-/kattilajärjestelmät, kiertopumput ja muut koneistot saavat aikaan ääniä. Nämä äänet kantautuvat lattioita, kattoja ja seiniä pitkin viereisiin huoneisiin sekä savukaasulaitteiston ja tulo- ja poistoilma-aukkojen kautta muihin huoneisiin ja ulkoilmaan.

Ne voidaan kokea häiritsevinä. Ylimääräisillä melunsuojatoimenpiteillä sen voi välttää. Tällaiset toimenpiteet on otettava huomioon jo
suunnittelussa. Jälkikäteen suoritettavat melunvähentämistoimenpiteet ovat usein mahdollista vain suurella vaivannäöllä ja vastaavin
kustannuksin.

Ilmamelun vaimentaminen
Nykyaikaisissa polttimissa on usein ääntä vaimentavia suojuksia tai
äänivaimennettu ilmanimukotelo. Mikäli tämä ei riitä, voidaan käyttää
lisä-äänenvaimennussuojuksia. Tämä toimenpide on vähällä vaivalla
tehtävissä myös jälkikäteen.
Ääntä vaimentavia suojuksia on tarjolla eri vahvuuksina ja ne on normaalisti suunniteltu ja rakennettu vastaamaan laitteiston vaatimuksia
(lämmityskattilan tyyppi, polttoaineen syöttö, rakennuksen asettamat
vaatimukset).
Jotta häiritsevät äänet rakennuksen ulkopuolella voidaan välttää,
täytyy suuremmissa laitteistoissa imuilma mahdollisesti johtaa
äänenvaimennettuun kanavaan.
Savukaasuäänenvaimentimia käytetään tavallisesti vain, kun melusuojavaatimukset ovat korkeita.
Savukaasuäänien lähteet ja vaikutustekijät:
■ liekkiäänien syntymisen ja leviämisen yhteydessä
■ polttimen, lämmityskattilan ja savukaasulaitteiston yhteisvaikutus
■ käyttötapa (savukaasulaitteisto ylipaineella tai alipaineella)

Melupäästöt
Liekin äänitaso suurin matalataajuuksisella alueella välillä 100 - 500
Hz. Kokemusten perusteella melupäästöt ovat tällä taajuusalueella
välillä 100 dB ja 115 dB (A). Vaihtelut johtuvat erilaisista poltinjärjestelmistä ja savukaasujärjestelmien liitosten ja polttoaineiden eroista
sekä muista vaikuttavista seikoista.
Suositus
Jos melupäästöille asetetaan erityisiä vaatimuksia, savukaasukanavaan on asennettava umpikappale. Umpikappaleen pituuden tulee
olla vähintään sama kuin savukaasuäänenvaimentimen asennuspituus.
5838 427 FI

Savukaasuäänenvaimentimen käyttötarvetta on erittäin vaikea
ennustaa.

Suositus
Naapuristoon leviävien melupäästöjen arvioimiseksi tulee sen takia
käyttää savukaasulaitteiston suuaukosta mitattua äänitehotasoa. Jos
savukaasuäänenvaimentimia tarvitaan, se on otettava huomioon jo
suunnittelussa.
Tärkeää on, että lämmityskattilan taakse jätetään riittävästi tilaa
savukaasuäänenvaimentimelle. Jos savukaasuäänenvaimentimen
savukaasupuolista vastusta ei ole otettu huomioon jo polttimen mitoituksessa, sitä tarvitaan savukaasulaitteiston laskelmaan normin
EN 13384 mukaan.
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Runkoäänien vaimennus
Lämmöntuottajan runkoääniä vaimentavat alusrakenteet ovat edullinen ja tehokas toimenpide tärinänvaimennukseen. Tähän tarkoitukseen on saatavissa ääntäeristäviä aluslevyjä.
Ääntäeristävät aluslevyt on mitoitettu kattilan kokonaiskäyttöpainoa
varten. Kattilan aluslevyjä käytettäessä täytyy sijoituspinnan olla
tasainen.
Erityisesti ullakkokerrokseen asennettavissa lämmityskeskuksissa
on tehokas runkoäänenvaimennus hyvin tärkeää. Lämmityskattilan
akustiseen eristämiseen rakennuksesta voidaan käyttää kompensaattoreita.

Jos käytetään tukia tai ripustuksia, ne tulee samoin eristää ääniteknisesti rakennuksesta.
Lämmityslaitteiden tulisijojen melupäästöjen vähentäminen
Katso tietolehti nro. 10 saks. Bundesindustrieverband Deutschland
Haus-, Energie- und Umwelttechnik e. V. (BDH)

Suositus
Nämä kompensaattorit tulee asentaa mahdollisimman lähelle lämmityskattilaa kattilan menovesi-, kattilan paluuvesi, turva- ja savukaasujohtoihin.

Melusuojauksen tarvikkeet
Viessmann toimittaa Vitomax-lämmityskattiloille mukautettuja lisävarusteita melusuojaa varten.

8.9 Vaatimukset ja ohjearvot veden ominaisuuksille
Veden ominaisuudet vaikuttavat jokaisen lämmöntuottajan sekä
koko lämmityslaitteiston käyttöikään.
Vedenkäsittelyn kustannukset ovat joka tapauksessa pienemmät
kuin lämmityslaitteistoon syntyneiden vaurioiden korjaaminen.

Seuraavassa mainittujen vaatimusten noudattaminen on edellytyksenä Viessmannin myöntämille takuuvelvoituksille. Korroosiosta ja
kattilakivestä syntyvät vahingot eivät kuulu takuun piiriin.
Seuraavassa on esitetty tiivistelmä olennaisista veden ominaisuuksille asetettavista vaatimuksista.

Lämmityslaitteistot määräystenmukaisilla käyttölämpötiloilla ≤ 100 °C*22
Lämmityslaitteistoissa käytetyn veden on vastattava käyttövettä koskevien määräysten kemiallisia arvoja. Mikäli laitteistossa käytetään
kaivovettä tai vastaavaa, veden sopivuus on varmistettava ennen
järjestelmän täyttämistä.
On huolehdittava siitä, ettei tulipinnoille pääse muodostumaan liikaa
kivisaostumia (kalsiumkarbonaattia).
Lämmityslaitteistoja määräystenmukaisilla käyttölämpötiloilla 100 °C
koskee: VDI-ohje 2035 lehti 1 ”Vaurioiden välttäminen lämminvesilämmityslaitteistoiissa - kivenmuodostus käyttöveden lämmitys- ja
lämminvesi-lämmityslaitteistoissa”. Se sisältää seuraavassa mainitut
ohjearvot.
Muita tietoja
Katso VDI-ohjeen 2035 selitykset.
Kokonaislämmitysteho
Maa-alkalimetallien summa
Kovuusaste

kW
mol/m3
°dH

> 600
< 0,02
< 0,11

Ohjearvot on annettu seuraavien edellytysten pohjalta:
■ Koko täyttö- ja täydennysveden määrä laitteiston käyttöiän aikana
ei ylitä lämmityslaitteiston kolminkertaista vesimäärää.
■ Määritetty laitteistotilavuus on alle 20 l/kW lämmitysteho. Monikattilalaitoksissa on tässä käytettävä pienimmän lämmityskattilan
tehoa
■ Kaikki toimenpiteet veden aiheuttaman korroosion välttämiseksi
ohjeen VDI 2035 lehden 2 mukaan on suoritettu

5838 427 FI

Lämmityslaitteistoissa, joissa vallitsevat seuraavat olosuhteet, on
käytettävä pehmennettyä vettä:
■ Täyttö- ja täydennysveden maa-alkalien kokonaismäärä tai kokonaiskovuus on ohjearvon yläpuolella
■ Täyttö- ja täydennysvesimäärät voivat olla suurempia

*22 VDI

Suunnittelussa on otettava huomioon seuraavat seikat:
■ Sulkuventtiilejä on asennettava osastoittain. Näin vältetään se,
että jokaisessa korjauksessa tai jokaisessa laitteiston laajennuksessa koko lämmitysvesi on valutettava ulos
■ Täyttö- ja täydennysvesimäärän mittausta varten on asennettava
vesimittari. Veden täyttömäärät ja veden kovuusaste on merkittävä
lämmityskattilan huolto-ohjeisiin
Suositus
Laitteisto otetaan vaiheittain käyttöön, jos lämmitysveden virtaus on
suuri. Aloitetaan alhaisimmasta lämmityskattilatehosta. Näin vältetään paikallinen kalkkikerrostumien keskittyminen lämmöntuottajan
tulipinnoille
Laitteiston kunnossapito:
■ Laajennus- ja korjaustöiden yhteydessä tyhjennetään vain todella
tarvittavat verkko-osat
■ Jos vesipuolen toimenpiteitä tarvitaan, täytyy jo lämmityslaitteiston
ensitäyttöön käyttöönoton yhteydessä käyttää käsiteltyä vettä.
Tämä koskee myös jokaista uudelleentäyttöä esim. korjausten ja
laitteiston laajennusten jälkeen samoin kuin kaikkia täydennysvesimääriä.
■ Lietteenpoistimet tai erotinlaitteet lämmitysvesipiirissä - suodattimet, lianerottimet jne. - on tarkastettava ja puhdistettava ensimmäisen tai uuden asennuksen jälkeen usein, myöhemmin tarvittaessa riippuen vedenkäsittelystä esim. saostuskäsittely- ja suoritettava toimintakoe.
Kun näitä ohjeita ja suosituksia noudatetaan, kalkkikerrostumien
muodostuminen tulipinnoille voidaan minimoida.
Jos näitä ohjeita, suosituksia ja VDI-ohjetta 2035 ei noudateta, seurauksena on mitä suurimmalla todennäköisyydellä vaurioita kuumavesikattilassa. Jos sellaisia vaurioita on syntynyt, on kattilan käyttöiän lyhentyminen jo tapahtunut.

2035 mukaan
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Suunnitteluohjeita (jatkoa)
Takuu raukeaa, jos VDI 2035 -ohjetta ja normia EN 12953 ei noudateta.

Lämmityslaitteistot sallituilla menoveden lämpötiloilla > 100 °C*23
Käyttötapa vähäsuolaisella kiertovedellä
Täyttö- ja täydennysvetenä saa käyttää vain vähäsuolaista vettä.

Käyttötapa suolapitoisella vedellä
Täyttö- ja täydennysvetenä tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää
sellaista vettä, jonka suolapitoisuus on matala ja josta on poistettu
maa-alkalit (pehmennetty vesi).

Sähkönjohtavuus lämpötilassa 25ºC
Yleiset vaatimukset
- pH-arvo lämpötilassa 25ºC
- pH-arvo käyttövesiasetuksen/käyttöveden käsittelyasetuksen mukainen
Happi (O2)
Jatkuvan käytön arvot voivat olla selvästi pienempiä. Tarkoitukseen soveltuvia epäorgaanisia korroosionestoaineita käytettäessä kiertoveden happipitoisuus olla jopa
0,1 mg/l.
maa-alkalit (Ca + Mg)
- fosfaatti (PO4)
- fosfaatti käyttövesiasetuksen/käyttöveden käsittelyasetuksen mukainen
- fosfaatti Viessmann-kuumavesikattilalle
Jos hapen sitomisaineita käytetään:
- natriumsulfiitti (Na2SO3)
Sopivien tuotteiden käytön yhteydessä on otettava huomioon kulloisenkin toimittajan
ohjeet.

μS/cm

mg/l

mmol/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Vähäsuolainen
Suolapitoinen
10 - 30
> 30 - 100
> 100 - 1500
kirkas, ei sedimenttejä
9 - 10
9 - 10,5
9 - 10,5
≤ 9,5
< 0,1
< 0,05
< 0,02

<5
< 2,5
–

< 0,02
< 10
≤7
<5
–

< 15
< 15
< 10

Jäätymissuoja-aineiden käyttö kattiloissa
Vitomax-kattilat on suunniteltu ja valmistettu vedelle lämmönsiirtoaineena. Kattilalaitteistojen suojaamiseksi jäätymiseltä voi olla tarpeellista lisätä kattila- tai kiertoveteen jäätymissuoja-ainetta.
Tässä on otettava huomioon mm. seuraava:
■ Jäätymissuoja-aineen ja veden ominaisuudet poikkeavat huomattavasti toisistaan
■ Glykolipohjaisen puhtaan jäätymissuoja-aineen kiehumispiste on
n. 170 °C
■ Jäätymissuoja-aineen lämpötilankestävyyden täytyy olla riittävä
kyseiseen käyttötapaukseen
■ Yhteensopivuus tiivistemateriaalien kanssa on tarkistettava. Jos
käytetään muita tiivistemateriaaleja, se on otettava huomioon laitteiston suunnittelussa.
■ Erityisesti lämmityslaitteistoille kehitetyt jäätymissuoja-aineet sisältävät glykolin lisäksi myös inhibiittoreita ja puskuriaineita korroosionestoaineina. Joka tapauksessa täytyy jäätymissuoja-aineita käytettäessä noudattaa valmistajan ohjeita minimi- ja maksimisekoitussuhteista.

■ Lämmönsiirtoaineen ominaislämpökapasiteetti muuttuu veden ja
jäätymissuoja-aineen sekoituksessa. Tämä seikka on otettava
huomioon sekä kattilan että laitteiston osien kuten esim. lämmönvaihtimien ja pumppujen valinnassa. Ominaislämpökapasiteetin
vastaavat arvot on tiedusteltava jäätymissuoja-aineen valmistajalta. Esimerkki tehonmuutoksen määrittämisestä, katso alla
■ Jäätymissuoja-aineella täytetyt laitteistot täytyy vastaavasti merkitä
■ Kattila- ja syöttöveden ominaisuuksien täytyy vastata VDI-määräyksen 2035 vaatimuksia.
■ Laitteistojen täytyy olla suljettuja järjestelmiä, koska jäätymissuojaaineen inhibiittorit vähenevät nopeasti ilman hapen vaikutuksesta.
■ Kalvopaisuntasäiliöiden täytyy vastata normin DIN 4807 vaatimuksia
■ Joustavina liitoskappaleina saa käyttää vain vähän happidiffuusiota aiheuttavia letkuja tai metalliletkuja
■ Laitteistoja ei saa ensiöpuolella varustaa sinkityillä lämmönvaihtimilla, säiliöillä tai putkilla, koska glykoli-vesiseokset voivat liuottaa
sinkkiä

Glykolin ja veden erilaisten lämpöfysikaalisten ominaisuuksien vuoksi kattilan teho saattaa heikentyä. Seuraavassa on esimerkki jäätymissuoja-aineen käytön yhteydessä esiintyvien tehonmuutosten laskennasta.
Haettu arvo

Kattilan maksimiteho jäätymissuoja-aineita käytettäessä

QK glykoli

Tiedossa

Kattilan teho
Jäätymissuoja-aine
Ominaislämpökapasiteetti
Sekoitussuhde Tyfocor/vesi

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

Laskelma:
µ=

²
c • Δt

*23 VdTÜV

36

=

2000 kW kg K•3600s
4,187 kWs•20K •1h

= 86000

kg
h

5838 427 FI
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Kalkkikerrostumat poistamalla voidaan kattilan käyttövalmius palauttaa. Tämä toimenpide on annettava alan ammattiliikkeen tehtäväksi.
Lämmityslaitteistosta on tarkastettava ennen uutta käyttöönottoa
mahdolliset vauriot. Uuden, liiallisen kivenmuodostuksen välttämiseksi on virheelliset käyttöparametrit ehdottomasti korjattava.

≙ 86 t/h

MB 1466 mukaan

VIESMANN

Öljy-/kaasulämmityskattila

Suunnitteluohjeita (jatkoa)
Tästä seuraa:
´ ≈ 86 m3/h
²K glykoli = µ • c • Δt = 86000

kg
• 3,78
h

kJ
h

• 20K •

8

1h
3600s

²K glykoli = 1,8 MW
Tulos:
Käytettäessä 40 %yllä mainitusta jäätymissuoja-aineesta lämmitysverkossa kattilateho pienenee 10 %.
Ominaislämpökapasiteetti riippuu sekoitussuhteesta ja lämpötilasta. Tämän vuoksi mitoitus on tehtävä tapauskohtaisesti.

Vaurioiden välttäminen vesipuolen korroosion johdosta
Lämmityslaitteistoissa ja lämmöntuottajissa käytettyjen rautamateriaalien lämmitysvesipuolen korroosiokestävyys perustuu lämmitysveden hapettomuuteen.
Ensitäytöissä ja jälkitäytöissä veden mukana lämmityslaitteistoon
pääsevä happi reagoi laitteiston materiaalien kanssa, mutta ei
aiheuta vaurioita.
Veden tyypillinen värjäytyminen mustaksi, kun laitteistoa on käytetty
jonkin aikaa, osoittaa, ettei vapaata happea enää ole.
VDI-ohjeen 2035-2 suositus:
Lämmityslaitteistojen käytössä ja mitoituksessa on varmistettava,
että hapen jatkuva pääsy lämmitysveteen ei ole mahdollista.
Hapen mahdollisuudet päästä veteen käytön aikana:
■ Avoimien paisuntasäiliöiden kautta, joissa on läpivirtaus
■ Laitteistossa vallitsevan alipaineen seurauksena
■ Kaasua läpäisevien rakenneosien kautta
Suljetut laitteistot esim. kalvopaisuntasäiliö, tarjoavat oikein mitoitettuina ja oikealla järjestelmäpaineella hyvän suojan ja estävät
hapen pääsyn ilmasta laitteistoon.
Paineen lämmityslaitteiston sisällä, myös pumpun imupuolella, on
kaikissa käyttötiloissa oltava korkeampi kuin ympäröivän ilmakehän
paine.
Kalvopaisuntasäiliön esipaine on tarkastettava aina viimeistään vuosihuollon yhteydessä.

Kaasua läpäisevien rakenneosien käyttöä tulee välttää, esim. ei-diffuusiotiiviitä muoviputkia lattialämmityksissä. Jos niitä kuitenkin käytetään, on suoritettava järjestelmän erotus. On erotettava muoviputkien läpi virtaava vesi muista lämmityspiireistä, esim. lämmöntuottajasta. Korrooosionkestävästä materiaalista valmistetun lämmöntuottajan avulla tämä järjestelmäerotus saavutetaan.
Korroosioteknisesti suljetussa lämminvesi-lämmityslaitteistossa,
jossa edellä mainitut kohdat on otettu huomioon, ei tarvita muita korroosiosuojatoimenpiteitä.
Jos vaarana on hapen pääsy laitteistoon, lisäsuojana on käytettävä
esim. hapensidonta-aineena toimivaa natriumsulfiittia (5 - 10 mg/l
runsas litra). Lämmitysveden suositeltava pH-arvo: 9,0 - 10,5.
Jos laitteistossa on alumiinisia rakenneosia, vaatimukset poikkeavat
edellisestä.
Suositus kemiallisten aineiden käytöstä
Kemiallisten aineiden valmistajalta on pyydettävä todistus siitä, että
lisäaineiden käytölle ei ole esteitä suhteessa kattilamateriaaleihin ja
muihin lämmityslaitteiston rakenneosien materiaaleihin
Suositus
Suosittelemme vedenkäsittelyä koskevissa kysymyksissä kääntymään alan erikoisliikkeiden puoleen.
Yksityiskohtaiset tiedot
Katso VDI-ohje 2035-2 ja EN 14868

8.10 Savukaasu-/vesilämmönvaihdin
Savukaasu-/vesilämmönvaihtimen jälkikytkentä hyötysuhteen nostamista varten
Savukaasu-/vesilämmönvaihtimen jälkikytkentä lämmityskattilan
yhteydessä tuo mukanaan huomattavan hyötysuhteen nousun.
Savukaasujen kondensoituminen lämmönvaihtimessa muuttaa
lämmityskattilan kondensoivaksi kattilaksi, hyötysuhdedirektiivin
92/42/ETY vaatimusten mukaan.
■ Kaasulämmitteisten lämmityskattiloiden tapauksessa hyötysuhde
voi nousta jopa 11 %
■ Käytettäessä kevyttä polttoöljyä hyötysuhde nousee jopa 6 %.
Syynä on vähäinen vesipitoisuus ja alhaisempi kastepistelämpötila
suhteessa kaasuun.

Savukaasu-/vesilämmönvaihtimen mitoituksen kautta on olemassaolevien laitteistojen jälkivarustus mahdollista.
Savukaasu-/vesilämmönvaihtimen Vitotrans 100-LW/200-LW jälkikytkennän ansiosta voidaan hyötysuhteita (kattila ja lämmönvaihdin)
vastaavasti nostaa:
■ Laitteessa Vitotrans 100-LW jopa 2,5 %
■ Laitteessa Vitotrans 200-LW jopa 4 %

5838 427 FI

Energiansäästö käyttämällä savukaasu-/vesilämmönvaihdinta
Vitomax-kattiloihin on saatavissa erilaisia savukaasu-/vesilämmönvaihtimia. Katso sivu 15
Hyötysuhteen nousun ja siten energiansäästön suhteessa laitteistoihin ilman savukaasu-/vesilämmönvaihdinta määrää olennaiselta osin
lämmönvaihtimen läpi virtaavan paluuveden lämpötila.
Paluuveden lämpötilat määritetään laitteistoa suunniteltaessa. Ne
laskevat laitteessa Vitomax 300-LT, M343B ulkolämpötilan noustessa. Lämmitysjärjestelmille mitoituslämpötiloilla 75/60 °C ja
40/30 °C on paluuveden lämpötilan muuttuminen ulkolämpötilasta
riippuen esitetty kaaviossa sivulla 38.

Öljy-/kaasulämmityskattila

Seuraavassa taulukossa on esitetty se hyötysuhteen nousu, joka
kaasukäytössä saavutetaan savukaasu-/vesilämmönvaihtimen jälkikytkennällä erilaisissa lämmitysjärjestelmän lämpötiloissa. Mahdollisen hyötysuhteen nousun perustana on paluuveden lämpötilan liukuva muutos suhteessa ulkolämpötilaan. Hyötysuhteen nousussa
esiintyvät erot johtuvat edelle kytkettyjen lämmityskattiloiden tuottamien savukaasujen lämpötilaeroista.

VIESMANN
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Suunnitteluohjeita (jatkoa)
Lämmitysjärjestelmän mitoituslämpötila

Hyötysuhteen nousu laitteen Vitotrans 300 ansiosta
Laitteeseen Vitomax 200-LW ja Vitomax 300-LT
Laitteeseen Vitomax100-LW
6,0 %
7,0 %
9,0 %
10,0 %
10,0 %
11,0 %

90/70 °C
75/60 °C
60/50 °C

8

Lämmitysveden lämpötila (°C)

Kondensoiva yksikkö koostuu kaasukäyttöisestä lämmityskattilasta
ja savukaasu-/vesilämmönvaihtimesta Vitotrans 300.
Kondensoivan yksikön kokonaishyötysuhde saadaan kattilan kattilan
hyötysuhteen ja eri järjestelmälämpötiloille määritetyn lämmönvaihtimen hyötysuhteen nousun summan avulla.

Esimerkki:
Hyötysuhde Vitomax M343B = 96 %
Hyötysuhteen nousu Vitotrans 300 lämpötilassa 75/60 °C = 9 % taa
tulokseksi kondensoivan yksikön kokonaishyötysuhteen
96 % + 9 % = 105 %.

80
60

B

A

C

40

D

20
+15 +10
+5
Ulkolämpötila (°C)

0

-5

-10

-15

A Menoveden lämpötila lämmitysjärjestelmässä 75/60 ºC
B Paluuveden lämpötila lämmitysjärjestelmässä 75/60 ºC

C Menoveden lämpötila lämmitysjärjestelmässä 40/60 ºC
D Paluuveden lämpötila lämmitysjärjestelmässä 40/60 ºC

Mahdollisen energiasäästön (BE) laskenta
■ Kattilalaitteiston vuosilämmitysluku Qa kun ²k = 460 kW ja 1650
täyttä käyttötuntia (ba) vuodessa:

■ Maakaasun LL vuotuinen kulutus BB (lämpöarvo Hu =
8,83 kWh/m3) käytettäessä kattilaa Vitomax M343 yhdessä jälkikytketyn savukaasu-/vesilämmönvaihtimen Vitotrans 300 kanssa:

Qa = ba x ²k=1650 h/a x 460 kW
= 759000 kWh/a

■ Maakaasun LL vuosikulutus BN (lämpöarvo Hu = 8,83 kWh/m3)
käytettäessä matalalämpötilakattilaa Vitomax M343B normihyötysuhteella ηN = 96 %:
BN =

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

= 89 500 m³/a

■ Hyötysuhteen nousu ηAWT savukaasu-/vesilämmönvaihtimen
Vitotrans 300 jälkikytkennän ansiosta
Lämmönvaihtimen kautta kiertävän lämmitysjärjestelmän mitoituslämpötila on 75/60 ºC.
ηAWT = 9 % (taulukon mukaan sivulla 37)
ηkok. = ηN + ηAWT = 96 % + 9 % = 105 %
Mahdollisen energiansäästön BE laskentaa varten laitteella
Vitotrans 100-LW/200-LW on vaihdettava kattilan vastaavat hyötysuhde- ja tehotiedot.

BB =

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

= 81 860 m³/a

■ Maakaasun LL säästö (m3/a):
BE = BN – BB = 89500 m³/a – 81860 m³/a
= 7640 m³/a

■ Säästö prosentteina:
7640 · 100
= 8,5%
89500

Kattilan jälkeen kytketyn savukaasu-/vesilämmönvaihtimen Vitotrans
300 avulla on mahdollista säästää n. 8,5 % polttoainetta. Alhaisilla
hyötysuhteilla toimivien vanhentuneiden kattilalaitosten modernisoinnin avulla on mahdollista saavuttaa huomattavasti suurempia säästöjä.

Savukaasu-/vesilämmönvaihtimen Vitotrans 300 kautta on mahdollista ohjata koko lämmitysveden tilavuusvirta suhteessa haluttuun
lämmityskattilan nimellislämpötehoon ja vähintään lämpötilaeroon
20 K.
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Jos esim. käytetään yhtä lämmityspiiriä alhaisilla paluuveden lämpötiloilla, ohjataan vain osa tilavuusvirrasta laitteen Vitotrans 300
kautta. Jos näin on, täytyy nimellistilavuusvirran saada aikaan lämpötilahajonta laitteessa Vitotrans 300 suhteessa sen ylempään
tehoon enint. 10 K.
Öljy-/kaasulämmityskattila

5838 427 FI

Hydraulinen liitäntä

Suunnitteluohjeita (jatkoa)
Kondenssivesi ja neutralointi (Vitotrans 300)
Kaasulämmitykset
Näistä laitteistoista peräisin oleva kondenssivesi on neutraloitava.
Tähän on käytettävä tarkoitukseen soveltuvia neutralointilaitteistoja.
Tätä varten on otettava yhteyttä vastaaviin viranomaisiin.
Öljylämmitykset
Näistä laitteistoista peräisin oleva kondenssivesi on neutraloitava.
Tähän on käytettävä kaasulämmitteisiin lämmityskattiloihin soveltuvia neutralointilaitteistoja ja aktiivihiilisuodatinta. Tätä varten on otettava yhteyttä vastaaviin viranomaisiin.

■ Granulaattineutralointilaitteisto valinnaisella kondensaatinnostolaitteistolla, maksimineutralointiteho 210 l/h, kaasulämmitteisiin lämmityskattiloihin
■ Nostopumpulla varustettu nesteneutralointilaitteisto, maksimineutralointiteho 420 l/h, kaasu- tai öljylämmitteisiin lämmityskattiloihin
■ Tekniset tiedot koskien neutralointilaitteistoja ja lisävarusteita,
katso tietolehti "Lisävarusteet lämmityskattiloille".

9

Neutralointilaitteistot
Kondensoiville yksiköille, jotka koostuvat lämmityskattiloista
Viessmann Vitomax ja jälkikytketystä savukaasu-/vesilämmönvaihtimesta Viessmann Vitotrans 300 varten on toimitettavissa mukautettuja neutralointilaitteistoja:

Neutralointilaitteiston sijoittaminen
Kondensaattia syntyy lämmöntuottajassa, savukaasu-/vesilämmönvaihtimessa tai savukaasulaitteistossa. Jos koko lämmityslaitteisto
sijoitetaan samalle korkeudelle, tämä kondensaatti kerääntyy neutralointilaitteiston tuloliitännän korkeuteen saakka.

Jos kondensaatin halutaan poistuvan täydellisesti, neutralointilaitteisto on sijoitettava vastaavasti alemmas. Kondensaattiliitännän kattilassa/savukaasu-/vesilämmönvaihtimessa täytyy siis olla neutralointilaitteiston tuloliitännän yläpuolella.

Ohjauskeskukset
9.1 Kattilan ohjauskeskuksien ja kytkentäkaappien yleiskuva
Ohje
Kohdistus eri lämmityskattiloihin, katso hinnasto.

Yksikattilalaitokset
Vitotronic 100, tyyppi GC1B
Digitaalinen kattilapiirin ohjauskeskus:
■ Kohotetulle kattilaveden lämpötilalle
tai
Ulkolämpötilan mukaan ohjautuvaan käyttöön Vitocontrol-kytkentäkaapin ja integroidun lämmityspiirin ohjauskeskuksen
Vitotronic 200-H yhteydessä.
tai
Ulkolämpötilan mukaan ohjautuvaan käyttöön ulkopuolisen ohjauskeskuksen yhteydessä
■ Kaksitehoiseen tai moduloivaan polttimeen
■ Varaajan lämpötilan säädöllä
■ Lämmönvaihdinjärjestelmän ohjaus sekoitusryhmän avulla mahdollista (vain säädettävän 3-tiesekoitusventtiilin avulla tapahtuvan
paluuveden jatkuvan lämpötilannoston vaihtoehtona).
■ Kattilan mallista riippuvainen kattilasuojatoiminto
■ Integroitu diagnoosijärjestelmä ja muita toimintoja.
■ Kommunikointikykyinen LON-väylän kautta (tiedonvaihtomoduuli
LON on lisävaruste)

5838 427 FI

Saksan energiansäästöä koskevan asetuksen mukaan alennettuun
käyttöön tulee kytkeä ajastinohjelmalla toimiva ulko- ja sisälämpötilan mukaan ohjautuva ohjauskeskus

Öljy-/kaasulämmityskattila
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Ohjauskeskukset (jatkoa)
Vitotronic 200, tyyppi GW1B
Ulkolämpötilan mukaan ohjautuva digitaalinen kattilan ohjauskeskus:
■ Yksikattilalaitoksille
■ Kaksitehoiseen tai moduloivaan polttimeen
■ Selväkielisellä ja graafisella näytöllä varustettu käyttöyksikkö
■ Varaajan lämpötilan säädöllä
■ Lämmönvaihdinjärjestelmän ohjaus sekoitusryhmän avulla mahdollista (vain säädettävän 3-tiesekoitusventtiilin avulla tapahtuvan
paluuveden jatkuvan lämpötilannoston vaihtoehtona).
■ Kattilan mallista riippuvainen kattilasuojatoiminto
■ Integroitu diagnoosijärjestelmä ja muita toimintoja
■ Kommunikointikykyinen LON-väylän kautta (tiedonvaihtomoduuli
LON on lisävaruste)

9

Monikattilalaitokset
Ohje
Jokaisen monikattilalaitoksen lämmityskattilan tulee olla varustettu
ohjauskeskuksella Vitotronic 100 (tyyppi GC1). Vitotronic 300-K
(tyyppi MW1B) toimitetaan lämmityskattilan mukana (katso hinnasto), ja se tulee asentaa erikseen.
Ohjauskeskukseen Vitotronic 100 on asennettava tiedonvaihtomoduuli LON. Katso hinnasto.
Jokaisessa monikattilalaitoksessa ulkopuolisella ohjauskeskuksella,
täytyy kuormituksesta riippuvan poltin- ja kattilakytkennän sekä
varaajan lämpötilansäädön tapahtua ylempitasoisesta (ulkoisesta)
ohjauskeskuksesta.
Vitotronic 100, tyyppi GC1B

Vitotronic 300-K
M

5838 427 FI

M

Digitaalinen kattilapiirin ohjauskeskus:
■ Jokaiseen Viessmann-sarjaohjauskeskuksella Vitotronic 300-K
varustetun monikattilalaitoksen lämmityskattilaan (toimitetaan
lämmityskattilan mukana)
tai
■ Jokaiseen kytkentäkaapilla Vitocontrol ja integroidulla ulkolämpötilan mukaan ohjautuvalla sarjaohjauskeskuksella Vitotronic 300-K
varustetun monikattilalaitoksen lämmityskattilaan
tai
■ Jokaiseen ulkopuolisella ulkolämpötilan mukaan ohjautuvalla sarjaohjauskeskuksella ja varaajan lämpötilansäädöllä varustetun
monikattilalaitoksen lämmityskattilaan
■ Kaksitehoiseen tai moduloivaan polttimeen
■ Kattilan mallista riippuvainen kattilasuojatoiminto
■ Integroitu diagnoosijärjestelmä ja muita toimintoja
■ Kommunikaatiokykyinen LON-väylän kautta (tiedonvaihtomoduuli
LON sisältyy toimitukseen)
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Öljy-/kaasulämmityskattila

Ohjauskeskukset (jatkoa)
Vitotronic 300-K, tyyppi MW1B
Ulkolämpötilan mukaan ohjautuva digitaalinen sarja- ja lämmityspiirin ohjauskeskus:
■ Monikattilalaitoksille
■ Kattilaohjausstrategialla
■ Enintään kahta sekoitusventtiilillä varustettua lämmityspiiriä varten
(LON-väylän avulla on mahdollista liittää 32 muuta lämmityspiirin
ohjauskeskusta Vitotronic 200-H).
Jokaiseen sekoitusventtiilillä varustettuun lämmityspiiriin tarvitaan
laajennussarja.
■ Laitteen Vitotronic 100, tyyppi GC1B yhteydessä:
Kaksitehoiseen tai moduloivaan polttimeen
■ Varaajan lämpötilan säädöllä
tai
Lämmönvaihdinjärjestelmän ohjaus sekoitusryhmän avulla (mahdollista vain säädettävän 3-tiesekoitusventtiilin avulla tapahtuvan
paluuveden jatkuvan lämpötilannoston vaihtoehtona).
■ Kattilasuojatoiminnon laitteistomallin mukaan
■ Integroitu diagnoosijärjestelmä ja muita toimintoja
■ Selväkielisellä ja graafisella näytöllä varustettu käyttöyksikkö
■ Kommunikointikykyinen LON-väylän kautta (tiedonvaihtomoduuli
LON ja päätevastukset sisältyvät toimitukseen)

Vitotronic 300-K
M

M

Menoveden lämpötila °C

Kytkentäpisteet
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A Kattilapiirin Vitotronic-ohjauskeskuksen ylikuumenemissuojan
säätömahdollisuudet (toimitustila 110 ºC)
B Kattilapiirin Vitotronic-ohjauskeskuksen lämpötilasäätimen säätömahdollisuudet (toimitustila 95 ºC)
C Alempi kattilaveden lämpötila (katso käyttöedellytykset, sivu 6 14)
D Polttimen kytkentäpisteet
E Polttimen poiskytkentäpisteet
F Säädetty lämmityskäyrä
G Säädetty kattilaveden maksimilämpötila

-20

9.2 Komponentit toimitustilassa
Kohdistus ohjauskeskustyyppeihin
Vitotronic
Tyyppi
Komponentit
Kattilan lämpötila-anturi
Varaajan lämpötila-anturi
Ulkolämpötila-anturi
Pinta-anturi (katso lisävarusteet)
LON-tiedonvaihtomoduuli (katso lisävarusteet)

100
GC1B

200
GW1B

x

x
x
x

x

300-K
MW1B

x
x
x
x

Ohje
Laitteelle Vitotronic 100, tyyppi GC1B, vain monikattilalaitoksissa
x

x
x
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LON-liitäntäkaapeli (katso lisävarusteet)
Päätevastus (katso lisävarusteet)

Öljy-/kaasulämmityskattila
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Ohjauskeskukset (jatkoa)
Kattilan lämpötila-anturi
Tekniset tiedot
Johdon pituus
Kotelointiluokka
Anturityyppi
Sallitut ympäristölämpötilat
– Käyttö
– Varastointi ja kuljetus

0 ... +130°C
−20 ... +70 °C

Varaajan lämpötila-anturi
Tekniset tiedot
Johdon pituus
Kotelointiluokka

5,8 m, liitäntävalmis
IP 32 standardin EN 60529 mukaan,
varmistetaan asennuksella.
Anturityyppi
Viessmann NTC 10 kΩ lämpötilassa
25 °C
Ympäristön sallitut lämpötilat
– Käyttö
0 ... +90 °C
– Varastointi ja kuljetus
–20 ... +70 °C

Ulkolämpötila-anturi
Asennuspaikka:
■ Rakennuksen pohjois- tai luoteisseinä
■ 2 - 2,5 m maan yläpuolelle, useampikerroksisessa rakennuksessa
toisen kerroksen puolenvälin yläpuolelle

Liitäntä:
■ 2-johtiminen johto, johdon pituus enintään 35 m johtoläpimitalla
1,5 mm2 kupari
■ Johtoa ei saa asentaa 230/400V-johtojen yhteyteen.

Tekniset tiedot
Kotelointiluokka
Anturityyppi

IP 43 EN 60529 mukaan, varmistetaan
asennuksella
Viessmann NTC 10 kΩ lämpötilassa
25 °C

Sallittu ympäristön lämpötila käytössä, varastoinnissa ja kuljetuksessa
−40 ... +70 °C

80
41

66

9.3 Vitotronic 100, tyyppi GC1B, tilausnro 7498 901
Tekniset tiedot
Rakenne
Ohjauskeskuksen osat ovat peruslaite, elektroniikkamoduulit ja käyttöyksikkö.
Peruslaite:
■ Verkkokytkin
■ Pakkokytkin
■ Nuohoojan tarkastuskytkin
■ Optolink-liitäntä kannettavaan tietokoneeseen
■ Termostaatti
TR 1168
tai
TR 1107

42

VIESMANN

■ Ylikuumenemissuoja
STB 1169
tai
STB 1154
■ Sulakkeet
■ Käyttö- ja häiriönäyttö
■ Pistokeliitäntätila:
– Ulkopuolisten laitteiden liitäntään järjestelmäpistokkeella
– Kolmivaihevirralla toimivien laitteiden liitäntään ylimääräisten
tehokontaktorien kautta
5838 427 FI

9

3,7 m, liitäntävalmis
IP 32 EN 60529 mukaan, varmistetaan asennuksella
Viessmann NTC 10 kΩ
lämpötilassa 25 °C

Öljy-/kaasulämmityskattila

Ohjauskeskukset (jatkoa)
Käyttöyksikkö
■ Helppokäyttöinen suurikokoisella tekstillä ja hyvällä kontrastilla
varustetun näyttöruudun ansiosta.
■ Valikko-ohjaus kuvamerkkien avulla.
■ Käyttöpainikkeet:
– Navigointi
– Vahvistus
– Säädöt/valikko
■ Säädöt:
– Kattilaveden lämpötila
– Koodaukset
– Toimilaitetestit
– Koekäyttö
Vain yksikattilalaitosten yhteydessä:
– Käyttöveden lämpötila
– Käyttöohjelma
■ Näytöt:
– Kattilaveden lämpötila
– Käyttöveden lämpötila (vain yksikattilalaitoksissa)
– Käyttötiedot
– Diagnoositiedot
– Huolto- ja häiriöilmoitukset

5838 427 FI

Toiminnot
■ Kattilaveden lämpötilan (= laitteiston menoveden lämpötilan) säätö
esiasetettuun arvoon
■ Elektroninen kattilaveden maksimilämpötilan rajoitus
■ Pumpun jumiutumissuoja
■ Integroitu diagnoosijärjestelmä
■ Savukaasujen lämpötilavalvonta savukaasun lämpötila-anturin
yhteydessä
■ Huoltoilmoitus
■ Ulkopuolinen häiriöilmoituslaite liitettävissä
■ Kattilan/laitteiston mallista riippuva kattilasuojatoiminto:
– Käynnistyskytkentä Therm-Control
– Jälkeenkytkettyjen lämmityspiirien tilavuusvirran pienentäminen
– Syöttöpumpun ohjaus
– Säädettävän 3-tiesekoitusventtiilin avulla tapahtuva paluuveden
jatkuva lämpötilannosto (vain sekoitusryhmän avulla tapahtuvan
lämmönvaihdinjärjestelmän ohjauksen vaihtoehtona).
Yksikattilalaitokset:
■ Mukautuva varaajalämpötilan säätö ensisijaisuuskytkennällä
(lämmityspiirin pumppu pois päältä).
■ Käyttöveden lämmityksen lisätoiminto (lyhytaikainen kuumennus
korkeampaan lämpötilaan)
■ Aurinkoenergian avulla tapahtuvan käyttöveden lämmityksen
ohjaus yhdessä aurinkolämmitysjärjestelmän ohjainlaitteeseen
tyyppi SM1
■ Varaajajärjestelmän ohjaus sekoitusryhmällä (vain vaihtoehtona
paluuveden jatkuvan lämpötilannoston ohjaukselle säädellyllä 3tiesekoitusventtiilillä).
■ Toiminnot ulkoisten kosketinten kautta:
– Ulkoinen käsky kattilaveden minimilämpötilan asetusarvolla
– Monitehoisten/moduloivien polttimien ulkoinen vaihtokytkentä
■ Lisätoiminnot laajennuksen EA1 avulla (lisävaruste):
– Ulkoinen käsky määrittelemällä kattilaveden lämpötilan asetusarvo 0 - 10 V -tulon kautta
– 3 digitaalituloa seuraavia toimintoja varten:
Ulkoinen lukitus
Ulkoinen lukitus häiriöilmoitustulolla.
Häiriöilmoitustulo
■ Lisätoiminnot laajennuksen AM1 avulla (lisävaruste):
– Enintään kahden kiertopumpun ohjaus, jos lähtö sÖ ohjauskeskuksessa on jo varattu:
Kiertopumppu savukaasu-/vesilämmönvaihtimelle
Kiertopumppu neutralointiyksikölle

Öljy-/kaasulämmityskattila

Monikattilalaitokset sarjaohjauskeskuksella Vitotronic 300-K:
■ Toiminnot ulkoisten kosketinten kautta:
– Ulkoinen lukitus
– Ulkoisen kattilan kytkeminen kattilaohjauksessa viimeiseksi
– Monitehoisten/moduloivien polttimien ulkoinen vaihtokytkentä
■ Lisätoiminnot laajennuksen AM1 avulla (lisävaruste):
– Enintään kahden kiertopumpun ohjaus, jos lähtö sÖ ohjauskeskuksessa on jo varattu:
Kiertopumppu savukaasu-/vesilämmönvaihtimelle
Kiertopumppu neutralointiyksikölle
Ulkoisella ohjauskeskuksella varustetut monikattilalaitokset:
■ Toiminnot ulkoisten kosketinten kautta:
– Lisäkattila/moottoriventtiilin ohjaus
– Ulkoinen käsky 1. poltinteho
– Ulkoinen käsky 2. poltinteho
– Monitehoisten/moduloivien polttimien ulkoinen vaihtokytkentä
■ Lisätoiminnot laajennuksen EA1 avulla (lisävaruste):
– Ulkoinen käsky määrittelemällä kattilaveden lämpötilan asetusarvo ja kattilan vapautus 0 - 10 V -tulon kautta
Ohje
Jokaiseen Vitotronic 100 -yksikköön on liitettävä laajennus EA1.
■ Lisätoiminnot laajennuksen AM1 avulla (lisävaruste):
– Enintään kahden kiertopumpun ohjaus, jos lähtö sÖ ohjauskeskuksessa on jo varattu:
Kiertopumppu savukaasu-/vesilämmönvaihtimelle
Kiertopumppu neutralointiyksikölle
Säätöominaiskäyrä
■ P-säätö ja kaksipistelähtö vaihepolttimen avulla tapahtuvan käytön
yhteydessä
PI-säätö ja kolmipistelähtö moduloivilla polttimilla, jos niitä on
■ Lämpötilansäädin kattilaveden lämpötilan rajoittamiseen:
95 °C, säätö muutettavissa lukemiin 100, 110 °C
■ Ylikuumenemissuojan säätö:
110 °C, säätö muutettavissa lukemaan 100 °C
■ Kattilaveden lämpötilan maksimirajoitus:
20 ... 127 °C saakka (alempi kytkentäpiste riippuu lämmityskattilasta/kattilan koodauspistokkeesta)
■ Käyttöveden lämpötilan asetusarvon säätöalue:
10 ... 60 °C, säätö muutettavissa välillä 10... 95 °C
Kattilan koodauspistoke
Lämmityskattilan mukautukseen (toimitetaan lämmityskattilan
mukana).
Käyttöohjelmien säätö
Kaikissä käyttöohjelmissa on toiminnassa lämmityskattilan ja
varaaja-vedenlämmittimen jäätymisvalvonta.
Seuraavat käyttöohjelmat ovat säädettävissä:
■ Yksikattilalaitokset:
– Lämmitys ja lämmin vesi
– Vain lämmin vesi
– Poiskytkentäkäyttö
■ Monikattilalaitokset:
– Lämmitys
– Poiskytkentäkäyttö
Kesäkäyttö (vain yksikattilalaitoksissa)
(”Vain lämmin vesi”)
Poltin kytkeytyy päälle vain, jos varaaja-vedenlämmitintä täytyy lämmittää (kytkennästä vastaa varaajan lämpötilansäätö).
Vastaavalle lämmityskattilalle mahdollisesti tarvittava alempi kattilaveden lämpötila pysyy yllä.
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Ohjauskeskukset (jatkoa)
Tekniset tiedot
Nimellisjännite
Nimellistaajuus
Nimellisvirta
Tehontarve
Suojausluokka
Kotelointiluokka

Toimintatapa
Ympäristön sallitut lämpötilat
– Käyttö

– Varastointi ja kuljetus
Relelähtöjen nimelliskuormitettavuus
– sÖ
Varaajajärjestelmän
ensiöpumppu (vain
yksikattilalaitoksissa)
tai
Kiertopumppu savukaasu-/vesilämmönvaihdin
tai
Kytkentälähtö
– sA
Varaajan lämmityksen
kiertopumppu
– sL
Syöttöpumppu/kattilapiirin pumppu
– gÖ
Yleishälytys
– gS
Kuristinläppä
tai
3-tiesekoitusventtiilin
moottori, jatkuva
paluuveden lämpötilannosto
tai
Varaajajärjestelmän 3tiesekoitusventtiilin
moottori

Poltin
Poltin, 2-tehoinen
Poltin, moduloiva

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

0 ... +40 °C
Käyttö asuintiloissa ja
teknisissä tiloissa (normaalit ympäristöedellytykset)
−20 ... +65 °C

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

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

Toimitustila
■ Säätö integroidulla käyttöyksiköllä
■ Kattilan lämpötila-anturi
■ 1 pussi, sis. tekniset asiakirjat
■ Vain monikattilalaitosten yhteydessä:
Tiedonvaihtomoduuli LON ja liitosjohto (pituus 7 m) ohjauskeskusten tiedonvaihtoon
Lämmityslaitteisto varaaja-vedenlämmittimellä
Tilattavissa erikseen vain yksikattilalaitteistojen yhteyteen:

■ Varaajan lämpötilansäätöä varten varaajan lämpötila-anturi ja
takaiskuventtiilillä varustettu kiertopumppu
tai
■ Varaajajärjestelmä Vitotrans 222 sekoitusryhmällä ja varaajan lämpötila-anturilla
Tiedonvaihto
Tiedonvaihtoon muiden ohjauskeskusten, esim. Vitotronic 200-H
kanssa tarvitaan tiedonvaihtomoduuli LON (lisävaruste).

9.4 Vitotronic 200, tyyppi GW1B, tilausnro 7498 902
Tekniset tiedot
Rakenne
Ohjauskeskuksen osat ovat peruslaite, elektroniikkamoduulit ja käyttöyksikkö.
Peruslaite:
■ Verkkokytkin
■ Pakkokytkin
■ Nuohoojan tarkastuskytkin
44
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■ Optolink-liitäntä kannettavaan tietokoneeseen
■ Termostaatti
TR 1168
tai
TR 1107

Öljy-/kaasulämmityskattila

5838 427 FI

9

230 V~
50 Hz
2 x 6 A~
10 W
I
IP 20 D normin EN
60529 mukaan, varmistetaan asennuksella
Tyyppi 1B standardin
EN 60 730-1 mukaan

Yhteensä
– fA
– lÖ
– lÖ

Ohjauskeskukset (jatkoa)
■ Ylikuumenemissuoja
STB 1169
tai
STB 1154
■ Sulakkeet
■ Käyttö- ja häiriönäyttö
■ Pistokeliitäntätila:
– Ulkopuolisten laitteiden liitäntään järjestelmäpistokkeella
– Kolmivaihevirralla toimivien laitteiden liitäntään ylimääräisten
tehokontaktorien kautta

5838 427 FI

Käyttöyksikkö
■ Helppo käyttää:
– Graafiikkanäyttö ja selväkieliset tekstit
– Suurikokoinen teksti ja teräväkontrastinen mustavalkoinen
näyttö
– Kontekstisidonnaiset ohjetekstit
■ Käyttöpainikkeet:
– Navigointi
– Vahvistus
– Ohjeita ja lisätietoja
– Valikko
■ Säädöt:
– Huonelämpötilan asetusarvot
– Käyttöveden lämpötila
– Käyttöohjelma
– Huonelämmityksen, käyttöveden lämmityksen ja kiertopumpun
aikaohjelmat
– Säästökäyttö
– Juhlakäyttö
– Lomaohjelma
– Lämmitysominaiskäyrät
– Koodaukset
– Toimilaitetestit
■ Näytöt:
– Kattilaveden lämpötila
– Käyttöveden lämpötila
– Käyttötiedot
– Diagnoositiedot
– Huolto- ja häiriöilmoitukset
■ Käytettävissä olevat kielet:
– saksa
– bulgaria
– tsekki
– tanska
– englanti
– espanja
– viro
– ranska
– kroaatti
– italia
– latvia
– liettua
– unkari
– hollanti
– puola
– venäjä
– romania
– sloveeni
– suomi
– ruotsi
– turkki
Toiminnot
■ Ulkolämpötilan mukaan ohjautuva kattilaveden lämpötilan ohjauskeskus (= laitteiston menoveden lämpötila)
■ Elektroninen menoveden maksimi- ja minimilämpötilojen rajoitus
■ Tarpeenmukainen lämmityspiirin pumppujen ja polttimen poiskytkentä (ei polttimille lämmityskattiloissa, joiden alempi kattilaveden
lämpötila on rajoitettu)
■ Muunneltavan lämmitysrajan säätö
Öljy-/kaasulämmityskattila

■ Pumpun jumiutumissuoja
■ Integroitu diagnoosijärjestelmä
■ Savukaasujen lämpötilavalvonta savukaasun lämpötila-anturin
yhteydessä
■ Huoltoilmoitus
■ Mukautuva varaajalämpötilan säätö ensisijaisuuskytkennällä
(lämmityspiirin pumppu pois päältä).
■ Käyttöveden lämmityksen lisätoiminto (lyhytaikainen kuumennus
korkeampaan lämpötilaan)
■ Aurinkoenergian avulla tapahtuvan käyttöveden lämmityksen
ohjaus lämmityksen tuella ja aurinkoenergian tuoton graafinen esitys yhteydessä aurinkolämmitysjärjestelmän ohjainlaitteeseen
tyyppi SM1
■ Lämmönvaihdinjärjestelmän ohjaus sekoitusryhmän avulla (vain
säädettävän 3-tiesekoitusventtiilin avulla tapahtuvan paluuveden
jatkuvan lämpötilannoston vaihtoehtona).
■ Ulkopuolinen häiriöilmoituslaite liitettävissä
■ Kattilan mallista riippuvaiset kattilasuojatoiminnot:
– Käynnistyskytkentä Therm-Control
– Jälkeenkytkettyjen lämmityspiirien tilavuusvirran pienentäminen
– Syöttöpumpun ohjaus
– Säädettävän 3-tiesekoitusventtiilin avulla tapahtuva paluuveden
jatkuva lämpötilannosto (vain sekoitusryhmän avulla tapahtuvan
lämmönvaihdinjärjestelmän ohjauksen vaihtoehtona).
■ Toiminnot ulkoisten kosketinten kautta:
– Ulkoinen käyttöohjelman vaihto
– Ulkoinen lukitus
– Ulkoinen käsky kattilaveden minimilämpötilan asetusarvolla
– Monitehoisten/moduloivien polttimien ulkoinen vaihtokytkentä
■ Lisätoiminnot laajennuksen EA1 avulla (lisävaruste):
– Ulkoinen käsky määrittelemällä kattilaveden lämpötilan asetusarvo 0 - 10 V -tulon kautta
– Johonkin ala-asemaan kuuluvan syöttöpumpun ohjaus
tai
Alennettua käyttöä koskevan signaalin lähettäminen (lämmityspiirin pumpun käyntinopeuden pienentämiseksi) potentiaalivapaan lähdön kautta
– 3 digitaalituloa seuraavia toimintoja varten:
Ulkoinen lukitus häiriöilmoitustulolla.
Häiriöilmoitustulo
Lämmitysveden kiertopumpun lyhytaikainen käyttö
■ Lisätoiminnot laajennuksen AM1 avulla (lisävaruste):
– Enintään kahden kiertopumpun ohjaus, jos lähtö sÖ ohjauskeskuksessa on jo varattu:
Kiertopumppu savukaasu-/vesilämmönvaihtimelle
Kiertopumppu neutralointiyksikölle
Lämmityspiirin pumppu
Lämmityskuormituksen laskentaa koskevat standardin EN 12831
vaatimukset täyttyvät. Lämmitystehon pienentämiseksi ohjaus kasvattaa alennettua huonelämpötilaa, mikäli ulkolämpötila on matala.
Ohjaus kasvattaa menoveden lämpötilaa hetkeksi, jotta lämpötilan
pudotusvaiheen jälkeinen lämmitysaika lyhenee.
Energiansäästöasetuksen mukaan tarvitaan huonekohtainen lämpötilaohjaus, esim. termostaattiventtiileillä.
Säätöominaiskäyrä
■ P-säätö ja kaksipistelähtö vaihepolttimen avulla tapahtuvan käytön
yhteydessä
PI-säätö ja kolmipistelähtö moduloivien poltinten avulla tapahtuvan
käytön yhteydessä
■ Lämpötilansäädin kattilaveden lämpötilan rajoittamiseen:
95 °C, säätö muutettavissa lukemiin 100, 110 °C
■ Ylikuumenemissuojan säätö:
110 °C, säätö muutettavissa lukemaan 100 °C
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Ohjauskeskukset (jatkoa)

9

Ajastin
Digitaalinen ajastin (integroitu käyttöyksikköön)
■ Päivä- ja viikko-ohjelma, vuosikalenteri
■ Automaattinen vaihto kesä-/talviaika
■ Käyttöveden lämmityksen ja käyttöveden kiertopumpun automaattitoiminto
■ Kellonajan, viikonpäivän ja huonelämmityksen, käyttöveden lämmityksen ja käyttöveden kiertopumpun vakiokytkentäajat on esiasetettu tehtaalla.
■ Kytkentäajat ohjelmoitavissa yksilöllisesti, enint. 4. ajanjaksoa/
päivä
Lyhyin kytkentäväli: 10 min
Käyntivara: 14 päivää
Käyttöohjelmien säätö
Lämmityslaitteiston jäätymissuojausvalvonta on toiminnassa kaikissa
käyttöohjelmissa (katso jäätymissuojaustoiminto).
Seuraavat käyttöohjelmat ovat säädettävissä:
■ Lämmitys ja lämmin vesi
■ Vain lämmin vesi
■ Poiskytkentäkäyttö
Ulkopuolinen käyttöohjelman vaihtokytkentä on mahdollista.
Jäätymissuojaustoiminto
■ Jäätymissuojaustoiminto kytkeytyy päälle, kun ulkolämpötila alittaa
n. +1 °C lämpötilan, eli lämmityspiirin pumppu käynnistyy ja pitää
kattilaveden alemmassa lämpötilassa (katso luku ”Kattilapiirin
Vitotronic-ohjauskeskusten käyttöedellytykset”).
■ ”Poiskytkentäkäyttö”:
Jäätymissuojaustoiminto kytkeytyy pois päältä, kun n. +3 °C ulkolämpötila ylittyy, eli lämmityspiirin pumppu ja poltin kytketään pois
päältä.
■ ”Lämmitys ja lämmin vesi”
Jäätymissuojaustoiminto kytkeytyy pois päältä, kun n. +3 °C ulkolämpötila ylittyy. Eli lämmityspiirin pumppu kytketään pois päältä ja
vastaavalle kattilalle tarvittavaa alempaa kattilaveden lämpötilaa
pidetään yllä (katso luku ”Kattilapiirin Vitotronic-ohjauskeskusten
käyttöedellytykset”).
Kesäkäyttö
(”Vain lämmin vesi”)
Poltin kytkeytyy päälle vain, jos varaaja-vedenlämmitintä täytyy lämmittää (kytkennästä vastaa varaajan lämpötilansäätö).
Vastaavalle lämmityskattilalle mahdollisesti tarvittava alempi kattilaveden lämpötila pysyy yllä.
Lämmityskäyrän säätö (jyrkkyys ja taso)
Vitotronic ohjaa kattilaveden lämpötilaa (= laitteiston menoveden
lämpötila) ulkolämpötilan perusteella.
Määrätyn huonelämpötilan saavuttamiseen vaadittava menoveden
lämpötila riippuu lämmityslaitteistosta ja lämmitettävän rakennuksen
lämmöneristyksestä.
Lämmityskäyrää säätämällä kattilaveden lämpötilaa voi muuttaa näiden tekijöiden asettamien vaatimusten mukaisesti.
Kattilaveden enimmäislämpötilan rajoittamisesta vastaavat lämpötilasäädin ja elektroninen maksimirajoitus.
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Tekniset tiedot
Nimellisjännite
Nimellistaajuus
Nimellisvirta
Tehontarve
Suojausluokka
Kotelointiluokka

230 V~
50 Hz
2 x 6 A~
10 W
I
IP 20 D normin EN
60529 mukaan, varmistetaan asennuksella
Tyyppi 1B standardin
EN 60 730-1 mukaan

Toimintatapa
Ympäristön sallitut lämpötilat
– Käyttö

– Varastointi ja kuljetus
Relelähtöjen nimelliskuormitettavuus
– sÖ
Lämmityspiirin pumppu
tai
Varaajajärjestelmän
ensiöpumppu
tai
Kiertopumppu savukaasu-/vesilämmönvaihdin
tai
Kytkentälähtö
– sA
Varaajan lämmityksen
kiertopumppu
– sK
Käyttöveden kiertopumppu
– sL
Syöttöpumppu/kattilapiirin pumppu
– gÖ
Yleishälytys
– gS
3-tiesekoitusventtiilin
moottori, jatkuva
paluuveden lämpötilannosto
tai
Varaajajärjestelmän 3tiesekoitusventtiilin
moottori

0 ... +40 °C
Käyttö asuintiloissa ja
teknisissä tiloissa (normaalit ympäristöedellytykset)
−20 ... +65 °C

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

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

Öljy-/kaasulämmityskattila

5838 427 FI

Kattilan koodauspistoke
Lämmityskattilan mukautukseen (toimitetaan lämmityskattilan
mukana).

Jyrkkyys

Kattilaveden tai
Menoveden lämpötila °C

■ Lämmityskäyrän säätöalue:
– Jyrkkyys: 0,2 - 3,5
– Taso: −13 ... 40 K
– Menoveden maksimilämpötilan rajoitus: 10 ... 127 °C
– Menoveden minimilämpötilan rajoitus: 1 ... 127 °C
■ Käyttöveden lämpötilan asetusarvon säätöalue:
10 ... 60 °C, säätö muutettavissa välillä 10... 95 °C

Ohjauskeskukset (jatkoa)
Yhteensä
– fA
– lÖ
– lÖ

Poltin
Poltin, 2-tehoinen
Poltin, moduloiva

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

Käyttöveden kiertopumpun verkkoliitäntä
Käyttöveden kiertopumput omalla ohjauskeskuksella on yhdistettävä
erillisen verkkoliitännän kautta. Verkkoliitäntä Vitotronic-ohjauskeskuksen tai Vitotronic-lisävarusteiden kautta ei ole sallittu.

Toimitustila
■ Säätö integroidulla käyttöyksiköllä
■ Ulkolämpötila-anturi
■ Kattilan lämpötila-anturi
■ Varaajan lämpötila-anturi
■ Pussi, sis. tekniset asiakirjat
Lämmityslaitteisto varaaja-vedenlämmittimellä
Tilattava erikseen:

■ Varaajan lämpötilansäätöön takaiskuventtiilillä varustettu kiertopumppu
tai
■ Varaajajärjestelmä Vitotrans 222 sekoitusryhmällä

9

Tiedonvaihto
Tiedonvaihtoon muiden ohjauskeskusten kanssa tarvitaan tiedonvaihtomoduuli LON (lisävaruste).

9.5 Vitotronic 300-K, tyyppi MW1B, tilausnro 7498 906
Tekniset tiedot
Rakenne
Ohjauskeskuksen osat ovat yksi peruslaite, elektroniikkamoduulit ja
yksi käyttöyksikkö.
Peruslaite:
■ Verkkokytkin
■ Nuohoojan tarkastuskytkin
■ Optolink-liitäntä kannettavaan tietokoneeseen
■ Sulake
■ Käyttö- ja häiriönäyttö
■ Pistokeliitäntätila:
– Ulkopuolisten laitteiden liitäntään järjestelmäpistokkeella
– Kolmivaihevirralla toimivien laitteiden liitäntään ylimääräisten
tehokontaktorien kautta

5838 427 FI

Käyttöyksikkö
■ Helppo käyttää:
– Graafiikkanäyttö ja selväkieliset tekstit
– Suurikokoinen teksti ja teräväkontrastinen mustavalkoinen
näyttö
– Kontekstisidonnaiset ohjetekstit
■ Käyttöpainikkeet:
– Navigointi
– Vahvistus
– Ohjeita ja lisätietoja
– Laajennettu valikko
■ Säädöt:
– Kattilajärjestys
– Huonelämpötilan asetusarvot
– Käyttöveden lämpötila
– Käyttöohjelma
– Huonelämmityksen, käyttöveden lämmityksen ja kiertopumpun
aikaohjelmat
– Säästökäyttö
– Juhlakäyttö
– Lomaohjelma
– Lämmitysominaiskäyrät
– Koodaukset
– Toimilaitetestit

Öljy-/kaasulämmityskattila

■ Näytöt:
– Yhteinen menoveden lämpötila
– Käyttöveden lämpötila
– Käyttötiedot
– Diagnoositiedot
– Häiriöilmoitukset
■ Käytettävissä olevat kielet:
– saksa
– bulgaria
– tsekki
– tanska
– englanti
– espanja
– viro
– ranska
– kroaatti
– italia
– latvia
– liettua
– unkari
– hollanti
– puola
– venäjä
– romania
– sloveeni
– suomi
– ruotsi
– turkki
Toiminnot
■ Ulkolämpötilan mukaan ohjautuva laitteiston menoveden lämpötilan sarjaohjauskeskus enintään neljä lämmityskattilaa sisältävässä
monikattilalaitoksessa, joissa Vitotronic 100, tyyppi GC1B, (liukuvasti alennettu lämpötila) ja menoveden lämpötila kahdessa sekoitusventtiilillä varustetussa lämmityspiirissä
■ Lämmityskattiloita voi ohjata vapaasti valittavan kattilaohjausstrategian perusteella laitteella Vitotronic 100, tyyppi GC1B tai Gc4B
■ Elektroninen menoveden maksimi- ja minimilämpötilojen rajoitus
sekoitusventtiilillä varustetuissa lämmityspiireissä
■ Tarpeesta riippuva lämmityspiirin pumpun poiskytkentä
■ Muunneltavan lämmitysrajan säätö
■ Pumpun jumiutumissuoja
■ Integroitu diagnoosijärjestelmä
■ Mukautuva varaajan lämpötilansäätö ensisijaisuuskytkennällä
(lämmityspiirin pumppu pois päältä, sekoitusventtiili kiinni)
■ Käyttöveden lämmityksen lisätoiminto (lyhytaikainen kuumennus
korkeampaan lämpötilaan)
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Lämmityskäyrän säätö (jyrkkyys ja taso)
Vitotronic ohjaa laitteiston menoveden lämpötilaa ja sekoitusventtiilillä varustettujen lämmityspiirien menoveden lämpötilaa ulkolämpötilan perusteella. Tässä laitteiston menoveden lämpötila säätyy automaattisesti 0 - 40 K (toimitustilassa 8 K) korkeammaksi kuin suurin
kulloinkin vaadittava menoveden lämpötilan asetusarvo sekoitusventtiilillä varustetuissa lämmityspiireissä.
Määrätyn huonelämpötilan saavuttamiseen vaadittava menoveden
lämpötila riippuu lämmityslaitteistosta ja lämmitettävän rakennuksen
lämmöneristyksestä.
Lämmityskäyriä säätämällä voidaan laitteiston menoveden lämpötilaa ja sekoitusventtiilillä varustettujen lämmityspiirien menolämpötilaa mukauttaa olosuhteiden mukaan.
Sekoitusventtiilillä varustettujen lämmityspiirien menolämpötilaa säätävät ylöspäin lämpötilansäädin ja elektroninen kattilaveden maksimilämpötilan rajoitustoiminto ohjauskeskuksessa Vitotronic 100,
tyyppi GC1B.
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Tekniset tiedot
Nimellisjännite
Nimellistaajuus
Nimellisvirta
Tehontarve

230 V~
50 Hz
6 A~
10 W
Öljy-/kaasulämmityskattila

5838 427 FI

Ajastin
Digitaalinen ajastin (integroitu käyttöyksikköön)
■ Päivä- ja viikko-ohjelma, vuosikalenteri
■ Automaattinen vaihto kesä-/talviaika
■ Käyttöveden lämmityksen ja käyttöveden kiertopumpun automaattitoiminto
■ Kellonajan, viikonpäivän ja huonelämmityksen, käyttöveden lämmityksen ja käyttöveden kiertopumpun vakiokytkentäajat on esiasetettu tehtaalla.
■ Kytkentäajat ohjelmoitavissa yksilöllisesti, enint. 4. ajanjaksoa/
päivä
Lyhyin kytkentäväli: 10 min
Käyntivara: 14 päivää

Kesäkäyttö
(”Vain lämmin vesi”)
Polttimet kytkeytyvät päälle vain, jos käyttövesivaraajaa on lämmitettävä (kytkennästä vastaa varaajan lämpötilansäätö).
Vastaavalle lämmityskattilalle mahdollisesti tarvittava alempi kattilaveden lämpötila pysyy yllä.

2,2

Säätöominaiskäyrä
■ P-säätö kolmipistelähdön avulla
■ Lämmityskäyrien säätöalue:
– Jyrkkyys: 0,2 - 3,5
– Taso: −13 ... 40 K
– Menoveden maksimilämpötilan rajoitus: 10 ... 127 °C
– Menoveden minimilämpötilan rajoitus: 1 ... 127 °C
■ Sekoitusventtiilillä varustettujen lämmityspiirien lämpötilaero: 0 ...
40 K
■ Käyttöveden lämpötilan asetusarvon säätöalue:
10 ... 60 °C, säätö muutettavissa välillä 10... 95 °C

Jäätymissuojaustoiminto
■ Jäätymissuojaustoiminto kytkeytyy päälle, kun ulkolämpötila alittaa
n. +1 °C lämpötilan, eli lämmityspiirien pumput kytkeytyvät päälle
ja pitävät menoveden vähintään 10 °C lämpötilassa.
■ Jäätymissuojaustoiminto kytkeytyy pois päältä, kun n. +3 °C ulkolämpötila ylittyy, eli lämmityspiirien pumput kytkeytyvät pois päältä.

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

Lämmityskuormituksen laskentaa koskevat standardin EN 12831
vaatimukset täyttyvät. Lämmitystehon pienentämiseksi ohjaus kasvattaa alennettua huonelämpötilaa, mikäli ulkolämpötila on matala.
Ohjaus kasvattaa menoveden lämpötilaa hetkeksi, jotta lämpötilan
pudotusvaiheen jälkeinen lämmitysaika lyhenee.
Energiansäästöasetuksen mukaan tarvitaan huonekohtainen lämpötilaohjaus, esim. termostaattiventtiileillä.

Käyttöohjelmien säätö
Lämmityslaitteiston jäätymissuojausvalvonta on toiminnassa kaikissa
käyttöohjelmissa (katso jäätymissuojaustoiminto).
Seuraavat käyttöohjelmat ovat säädettävissä:
■ Lämmitys ja lämmin vesi
■ Vain lämmin vesi
■ Poiskytkentäkäyttö
Ulkoinen käyttöohjelman vaihto mahdollista, kaikkien lämmityspiirien
osalta yhteisesti tai jokaisen piirin osalta erikseen.

Kattilaveden tai
Menoveden lämpötila °C

9

■ Aurinkoenergian avulla tapahtuvan käyttöveden lämmityksen
ohjaus lämmityksen tuella ja aurinkoenergian tuoton graafinen esitys yhteydessä aurinkolämmitysjärjestelmän ohjainlaitteeseen
tyyppi SM1
■ Lämmönvaihdinjärjestelmän ohjaus sekoitusryhmän avulla (vain
säädettävän 3-tiesekoitusventtiilin avulla tapahtuvan paluuveden
jatkuvan lämpötilannoston vaihtoehtona).
■ Ulkopuolinen häiriöilmoituslaite liitettävissä
■ Lattian kuivauksen ohjelma sekoitusventtiilillä varustettuille lämmityspiireille
■ Kattilan mallista riippuvaiset kattilasuojatoiminnot:
– Lämpöjohtopumpun ohjaus
tai
– Syöttöpumpun ohjaus
tai
– Säädettävän 3-tiesekoitusventtiilin avulla tapahtuva paluuveden
jatkuva lämpötilannosto (vain sekoitusryhmän avulla tapahtuvan
lämmönvaihdinjärjestelmän ohjauksen vaihtoehtona).
■ Toiminnot ulkoisten kosketinten kautta:
– Ulkoinen käyttöohjelman vaihto/sekoitusventtiilin ulkoinen avaus
– Ulkoinen lukitus/sekoitusventtiilin ulkoinen sulkeminen
– Ulkoinen käsky menoveden minimilämpötilan asetusarvolla
■ Lisätoiminnot laajennuksen EA1 avulla (lisävaruste):
– Ulkoinen käsky määrittelemällä menoveden lämpötilan ohjearvo
0 - 10 V:n tulon kautta
– Johonkin ala-asemaan kuuluvan syöttöpumpun ohjaus
tai
Alennettua käyttöä koskevan signaalin lähettäminen (lämmityspiiripumppujen käyntinopeuden pienentämiseksi) potentiaalivapaan lähdön kautta
– 3 digitaalituloa seuraavia toimintoja varten:
Ulkoinen käyttöohjelman vaihto, erikseen lämmityspiirejä 1 - 3
varten
Ulkoinen lukitus häiriöilmoitustulolla.
Häiriöilmoitustulo
Lämmitysveden kiertopumpun lyhytaikainen käyttö

Ohjauskeskukset (jatkoa)

Toimintatapa
Ympäristön sallitut lämpötilat
– Käyttö

– Varastointi ja kuljetus
Relelähtöjen nimelliskuormitettavuus
– sÖ
Lämmityspiirin pumppu
tai
Varaajajärjestelmän
ensiöpumppu
– sA
Varaajan lämmityksen
kiertopumppu
– sK
Käyttöveden kiertopumppu
– sL
Syöttöpumppu/jakajapumppu
– gÖ
Yleishälytys
– gS
Shunttimoottori laajennussarja sekoitusventtiili
tai
3-tiesekoitusventtiilin
moottori, jatkuva
paluuveden lämpötilannosto
tai
Varaajajärjestelmän 3tiesekoitusventtiilin
moottori
Yhteensä

I
IP 20 D normin EN
60529 mukaan, varmistetaan asennuksella
Tyyppi 1B standardin
EN 60 730-1 mukaan
0 ... +40 °C
Käyttö asuintiloissa ja
teknisissä tiloissa (normaalit ympäristöedellytykset)
−20 ... +65 °C

Käyttöveden kiertopumpun verkkoliitäntä
Käyttöveden kiertopumput omalla ohjauskeskuksella on yhdistettävä
erillisen verkkoliitännän kautta. Verkkoliitäntä Vitotronic-ohjauskeskuksen tai Vitotronic-lisävarusteiden kautta ei ole sallittu.
Mitat

584

172

A

9

297

Suojausluokka
Kotelointiluokka

A

B

B
108

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

A Vitotronic 300-K
B Konsoli

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

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

Toimitustila
■ Säätö integroidulla käyttöyksiköllä
■ Tiedonvaihtomoduuli LON, varustettu 2 päätevastuksella
■ Ulkolämpötila-anturi
■ Menoveden lämpötila-anturi
■ Varaajan lämpötila-anturi
■ Konsoli
■ Pussi, sis. tekniset asiakirjat
Ohjauskeskus toimitetaan monikattilalaitokseen kuuluvan lämmityskattilan yhteydessä (katso hinnasto), ja se asennetaan konsolilla
joko seinään tai lämmityskattilan viereen.

Lämmityslaitteisto varaaja-vedenlämmittimellä
Tilattava erikseen:
■ Varaajan lämpötilansäätöön takaiskuventtiilillä varustettu kiertopumppu
tai
■ Varaajajärjestelmä Vitotrans 222 sekoitusryhmällä
Lämmityslaitteisto sekoitusventtiilillä varustetulla lämmityspiirillä
Jokaiseen sekoitusventtiilillä varustettuun lämmityspiiriin tarvitaan
sekoitusventtiilin laajennussarja (lisävaruste).

9.6 Ohjauskeskuksen lisävarusteet

5838 427 FI

Lisävarusteiden sopivuus öljy-/kaasulämmityskattiloiden ohjauskeskustyyppiin
Vitotronic
Tyyppi
Lisävarusteet
Vitotrol 200A
Vitotrol 300A
Vitotrol 200 RF
Vitotrol 300 RF
Langaton perusasema
Öljy-/kaasulämmityskattila

Yksikattilalaitos
100
200
GC1B
GW1B
X
X
X
X
X

Monikattilalaitos
100
300-K
GC1B
MW1B
X
X
X
X
X

VIESMANN
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Ohjauskeskukset (jatkoa)

Vitocom 100, tyyppi GSM2
Vitocom 200, tyyppi LAN2
Vitocom 300, tyyppi LAN3
LON-yhteysjohto
LON-kytkin
LON-liitäntäpistoke
LON-liitosrasia
Päätevastus
Tiedonvaihtomoduuli LON
Vitogate 200
Laitteita Vitotrol 200A ja 300A koskeva ohje
Lämmityslaitteiston jokaisessa lämmityspiirissä voi käyttää laitteita
Vitotrol 200A tai Vitotrol 300A.
Vitotrol 200A voi käyttää vain yhtä lämmityspiiriä, Vitotrol 300A enintään kolmea lämmityspiiriä.

Yksikattilalaitos
100
200
GC1B
GW1B

Monikattilalaitos
100
300-K
GC1B
MW1B

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
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*24

X
X
X

X
X
X
X
X

Ohjauskeskukseen voidaan liittää enintään kolme kaukosäädintä.
Ohje
Johdollisia kaukosäätimiä ei voi yhdistää perusasemaan.

Vitotrol 200A
Tilausnro Z008 341
KM-väylän yksikkö
■ Näytöt:
– Huonelämpötila
– Ulkolämpötila
– Käyttötila
■ Säädöt:
– Huonelämpötilan asetusarvo normaalikäytössä (normaali huonelämpötila)
Ohje
Huonelämpötilan asetusarvon säätö vähennettyyn käyttöön
(vähennetty huonelämpötila) tehdään ohjauskeskuksesta.
– Käyttöohjelma
■ Juhla- ja säästökäyttö aktivoitavissa painikkeilla.
■ Integroitu huonelämpötila-anturi huonelämpötilan korjaukseen
(vain sekoitusventtiilillä varustettuun lämmityspiiriin)
*24 Yhdistettynä

50

Asennuspaikka:
■ Ulkolämpötilan mukaan ohjautuva käyttö:
Asennus vapaavalintaiseen paikkaan rakennuksessa
■ Huonelämpötilan korjaus:
Integroitu huonelämpötila-anturi rekisteröi huonelämpötilan ja suorittaa tarvittaessa vaaditun menoveden lämpötilan korjauksen.
Rekisteröity huonelämpötila riippuu asennuspaikasta:
– Pääasuintilassa sisäseinälle lämpöpattereita vastapäätä
– Ei hyllyihin, syvennyksiin
– Ei välittömästi ovien tai lämpölähteiden läheisyyteen (esim.
suora auringonpaiste, takka, televisio, jne.).
Liitäntä:
■ 2-säikeinen johto, johdon pituus enintään 50 m (myös liitettäessä
useampia kaukosäätimiä)
■ Johtoa ei saa asentaa 230/400V-johtojen yhteyteen.
■ Matalajännitepistoke sisältyy toimitukseen

Vitodata 100:aan

VIESMANN

Öljy-/kaasulämmityskattila
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Vitotronic
Tyyppi
Lisävarusteet
Langaton ulkolämpötila-anturi
Radiovahvistin
Huonelämpötila-anturi
Pintalämpötila-anturi
Uppolämpötila-anturi
Anturitasku, 100 mm
Anturitasku, 150 mm
Anturitasku, 200 mm
Savukaasun lämpötila-anturi
Varaajan lämpötila-anturi
Laajennussarja lämmityspiirille sekoitusventtiilillä
Shunttimoottori
Pistoke sÖ
Pistoke gS
Anturipistokkeet
Uppoanturi
Pinta-anturi
Radiovastaanotin
Pistokesovitin ulkoisille turvalaitteille
Apukontaktori
Vastapistoke fA ja lÖ
Kytkentäkaapin asennussarja
Aurinkolämmitysjärjestelmän ohjainlaitemoduuli, tyyppi SM1
Laajennus AM1
Laajennus EA1
Vitocom 100, tyyppi LAN1

Ohjauskeskukset (jatkoa)

14

8

97

20

,5

Tekniset tiedot
Virransyöttö
Tehontarve
Suojausluokka
Kotelointiluokka

KM-väylän kautta
0,2 W
III
IP 30 EN 60529 mukaan, varmistetaan
asennuksella
Ympäristön sallitut lämpötilat
– Käyttö
0 ... +40 °C
– Varastointi ja kuljetus
−20 ... +65 °C
Huonelämpötilan asetusarvon säätöalue normaalikäytössä
3 ... 37 °C
Ohjeita
■ Jos laitetta Vitotrol 200A käytetään huonelämpötilan korjaukseen,
laite täytyy sijoittaa johonkin pääasuintilaan (ohjaava huonetila).
■ Ohjauskeskukseen saa yhdistää enint. 2 Vitotrol 200A -laitetta.

Asennuspaikka:
■ Ulkolämpötilan mukaan ohjautuva käyttö:
Asennus vapaavalintaiseen paikkaan rakennuksessa
■ Huonelämpötilan korjaus:
Integroitu huonelämpötila-anturi rekisteröi huonelämpötilan ja suorittaa tarvittaessa vaaditun menoveden lämpötilan korjauksen.
Rekisteröity huonelämpötila riippuu asennuspaikasta:
– Pääasuintilassa sisäseinälle lämpöpattereita vastapäätä
– Ei hyllyihin, syvennyksiin
– Ei välittömästi ovien tai lämpölähteiden läheisyyteen (esim.
suora auringonpaiste, takka, televisio, jne.).

15

5

97

20

Tilausnro Z008 342
KM-väylän yksikkö
■ Näytöt:
– Huonelämpötila
– Ulkolämpötila
– Käyttöohjelma
– Käyttötila
– Aurinkoenergian tuoton graafinen esitys yhteydessä aurinkolämmitysjärjestelmän ohjainlaitteeseen (tyyppi SM1).
■ Säädöt:
– Huonelämpötilan asetusarvo normaalikäytölle (normaali huonelämpötila) ja alennetulle käytölle (alennettu huonelämpötila)
– Käyttöveden lämpötilan asetusarvo
– Käyttöohjelma, lämmityspiirien kytkentäajat, käyttöveden lämmitys ja kiertopumppu samoin kuin muita säätöjä näyttöruudun selväkielisen valikon avulla.
■ Juhla- ja säästökäyttö aktivoitavissa valikon kautta
■ Integroitu huonelämpötila-anturi huonelämpötilan korjaukseen
(vain sekoitusventtiilillä varustettuun lämmityspiiriin)

,5

Vitotrol 300A

Tekniset tiedot
Virransyöttö KM-väylän kautta
Tehontarve
0,5 W
Suojausluokka
III
Kotelointiluokka
IP 30 EN 60529 mukaan, varmistetaan
asennuksella
Ympäristön sallitut lämpötilat
– Käyttö
0 ... +40 °C
– Varastointi ja kuljetus
−20 ... +65 °C
Huonelämpötilan asetusarvon säätöalue
3 ... 37 °C

Liitäntä:
■ 2-säikeinen johto, johdon pituus enintään 50 m (myös liitettäessä
useampia kaukosäätimiä)
■ Johtoa ei saa asentaa 230/400V-johtojen yhteyteen.
■ Matalajännitepistoke sisältyy toimitukseen
Ohjauskeskukseen voidaan liittää enintään kolme langatonta kaukosäädintä.
Ohje
Langattomia kaukosäätimiä ei voi käyttää johdoilla yhdistettyjen kaukosäätimien yhteydessä.

5838 427 FI

Laitteita Vitotrol 200 RF ja Vitotrol 300 RF koskeva ohje
Langattomat kaukosäätimet integroidulla radiolähettimellä käyttöön
perusaseman kanssa.
Lämmityslaitteiston jokaisessa lämmityspiirissä voi käyttää laitetta
Vitotrol 200 RF tai laitetta Vitotrol 300 RF.
Vitotrol 200 RF voi käyttää yhtä lämmityspiiriä, Vitotrol 300 RF enintään kolmea lämmityspiiriä.

Öljy-/kaasulämmityskattila

VIESMANN
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Ohjauskeskukset (jatkoa)
Vitotrol 200 RF
,5
20

Ohje
Huonelämpötilan asetusarvon säätö vähennettyyn käyttöön
(vähennetty huonelämpötila) tehdään ohjauskeskuksesta.
– Käyttöohjelma
■ Juhla- ja säästökäyttö aktivoitavissa painikkeilla.
■ Integroitu huonelämpötila-anturi huonelämpötilan korjaukseen
(vain sekoitusventtiilillä varustettuun lämmityspiiriin)
Asennuspaikka:
■ Ulkolämpötilan mukaan ohjautuva käyttö:
Asennus vapaavalintaiseen paikkaan rakennuksessa
■ Huonelämpötilan korjaus:
Integroitu huonelämpötila-anturi rekisteröi huonelämpötilan ja suorittaa tarvittaessa vaaditun menoveden lämpötilan korjauksen.
Rekisteröity huonelämpötila riippuu asennuspaikasta:
– Pääasuintilassa sisäseinälle lämpöpattereita vastapäätä
– Ei hyllyihin, syvennyksiin
– Ei välittömästi ovien tai lämpölähteiden läheisyyteen (esim.
suora auringonpaiste, takka, televisio, jne.).

97

14

8

Tekniset tiedot
Virransyöttö
Radiotaajuus
Radiosignaalin kantavuus

2 AA paristoa 3 V
868 MHz
Katso suunnitteluohje ”Langattoman
kauko-ohjauksen lisätarvikkeet”
Suojausluokka
III
Kotelointiluokka
IP 30 EN 60529 mukaan, varmistetaan
asennuksella
Ympäristön sallitut lämpötilat
– Käyttö
0 ... +40 °C
– Varastointi ja kuljetus
−20 ... +65°C
Huonelämpötilan asetusarvon säätöalue normaalikäytössä
3 ... 37 °C

Ohje
Suunnitteluohjeet ”Langattomat lisävarusteet” otettava huomioon.

Vitotrol 300 RF pöytätelineellä
Tilausnro Z011 410
Langaton yksikkö
■ Näytöt:
– Huonelämpötila
– Ulkolämpötila
– Käyttötila
– Aurinkoenergian tuoton graafinen esitys yhteydessä aurinkolämmitysjärjestelmän ohjainlaitteeseen tyyppi SM1.
– Langattoman signaalin vastaanottolaatu
■ Säädöt:
– Huonelämpötilan asetusarvo normaalikäytölle (normaali huonelämpötila) ja alennetulle käytölle (alennettu huonelämpötila)
– Käyttöveden lämpötilan asetusarvo
– Käyttöohjelma, lämmityspiirien kytkentäajat, käyttöveden lämmitys ja kiertopumppu samoin kuin muita säätöjä näyttöruudun selväkielisen valikon avulla.
– Juhla- ja säästökäyttö aktivoitavissa painikkeilla.
■ Integroitu huonelämpötila-anturi

105

14
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22

Vitotrol 300 RF

Ohje
Suunnitteluohjeet ”Langattomat lisävarusteet” otettava huomioon.
Toimituksen sisältö:
■ Vitotrol 300 RF
■ Pöytäteline
■ Pistokeverkkolaite
■ 2 NiMH-akkua pöytätelineen ulkopuoliseen käyttöön
5838 427 FI

9

Tilausnro Z011 219
Langaton yksikkö
■ Näytöt:
– Huonelämpötila
– Ulkolämpötila
– Käyttötila
– Langattoman signaalin vastaanottolaatu
■ Säädöt:
– Huonelämpötilan asetusarvo normaalikäytössä (normaali huonelämpötila)
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Öljy-/kaasulämmityskattila

Ohjauskeskukset (jatkoa)

90

Tekniset tiedot
Virransyöttö pistokeverkko-osan kautta
Tehontarve
Radiotaajuus
Radiosignaalin kantavuus

14

0
50

Pöytäteline

230 V~/5 V−

2,4 W
868 MHz
Katso suunnitteluohje ”Langattoman
kauko-ohjauksen lisätarvikkeet”
Suojausluokka
II
Kotelointiluokka
IP 30 EN 60529 mukaan, varmistetaan
asennuksella
Ympäristön sallitut lämpötilat
– Käyttö
0 ... 40 °C
– Varastointi ja kuljetus
−25 ... +60°C
Huonelämpötilan asetusarvon säätöalue
3 ... 37 °C

Tilausnro Z011 412
Langaton yksikkö
■ Näytöt:
– Huonelämpötila
– Ulkolämpötila
– Käyttötila
– Aurinkoenergian tuoton graafinen esitys yhteydessä aurinkolämmitysjärjestelmän ohjainlaitteeseen tyyppi SM1.
– Langattoman signaalin vastaanottolaatu
■ Säädöt:
– Huonelämpötilan asetusarvo normaalikäytölle (normaali huonelämpötila) ja alennetulle käytölle (alennettu huonelämpötila)
– Käyttöveden lämpötilan asetusarvo
– Käyttöohjelma, lämmityspiirien kytkentäajat, käyttöveden lämmitys ja kiertopumppu samoin kuin muita säätöjä näyttöruudun selväkielisen valikon avulla.
– Juhla- ja säästökäyttö aktivoitavissa valikon kautta
■ Integroitu huonelämpötila-anturi huonelämpötilan korjaukseen
(vain sekoitusventtiilillä varustettuun lämmityspiiriin)
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Vitotrol 300 RF seinätelineellä

14

3
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Vitotrol 300 RF

Rekisteröity huonelämpötila riippuu asennuspaikasta:
– Pääasuintilassa sisäseinälle lämpöpattereita vastapäätä
– Ei hyllyihin, syvennyksiin
– Ei välittömästi ovien tai lämpölähteiden läheisyyteen (esim.
suora auringonpaiste, takka, televisio, jne.).
Ohje
Suunnitteluohjeet ”Langattomat lisävarusteet” otettava huomioon.

90

Asennuspaikka:
■ Ulkolämpötilan mukaan ohjautuva käyttö:
Asennus vapaavalintaiseen paikkaan rakennuksessa
■ Huonelämpötilan korjaus:
Integroitu huonelämpötila-anturi rekisteröi huonelämpötilan ja suorittaa tarvittaessa vaaditun menoveden lämpötilan korjauksen.

90
23

Seinäpidike

5838 427 FI

Toimituksen sisältö:
■ Vitotrol 300 RF
■ Seinäpidike
■ Verkkolaite kytkentärasian asentamista varten
■ 2 NiMH-akkua seinäpidikkeen ulkopuoliseen käyttöön

Öljy-/kaasulämmityskattila

VIESMANN
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Ohjauskeskukset (jatkoa)
Tekniset tiedot
Virransyöttö verkko-osan
kautta, asennettavaksi
kytkentärasiaan
Tehontarve
Radiotaajuus
Radiosignaalin kantavuus

2,4 W
868 MHz
Katso suunnitteluohje ”Langattoman
kauko-ohjauksen lisätarvikkeet”
Suojausluokka
II
Kotelointiluokka
IP 30 EN 60529 mukaan, varmistetaan
asennuksella
Ympäristön sallitut lämpötilat
– Käyttö
0 ... 40 °C
– Varastointi ja kuljetus
−25 ... +60°C
Huonelämpötilan asetusarvon säätöalue
3 ... 37 °C

Perusasema
Tilausnro Z011 413
KM-väylän yksikkö
Vitotronic-ohjauskeskuksen ja seuraavien langattomien komponenttien väliseen tiedonvaihtoon:
■ Langaton kaukosäädin Vitotrol 200 RF
■ Langaton kaukosäädin Vitotrol 300 RF
■ Langaton ulkolämpötila-anturi
Enint. kolmelle langattomalle kaukosäätimelle. Ei sovellu käytettäväksi johdoilla yhdistetyn kaukosäätimen kanssa.

Tekniset tiedot
Virransyöttö KM-väylän kautta
Tehontarve
Radiotaajuus
Suojausluokka
Kotelointiluokka

Ympäristön sallitut lämpötilat
– Käyttö
– Varastointi ja kuljetus

1W
868 MHz
III
IP 20 EN 60529 mukaan,
varmistetaan asennuksella
0 ... +40 °C
−20 ... +65 °C

Liitäntä:
■ 2-säikeinen johto, johdon pituus enintään 50 m (myös liitettäessä
useampia KM-väyläyksikköjä).
■ Johtoa ei saa asentaa 230/400V-johtojen yhteyteen.

0
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Langaton ulkolämpötila-anturi
Tilausnro 7455 213
Langaton yksikkö
Langaton aurinkosähkökäyttöinen ulkolämpötila-anturi integroidulla
radiolähettimellä käytettäväksi langattoman perusaseman ja
Vitotronic-ohjauskeskuksen kanssa.
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66

5838 427 FI

Asennuspaikka:
■ Rakennuksen pohjois- tai luoteisseinä
■ 2 - 2,5 m maan yläpuolelle, useampikerroksisessa rakennuksessa
toisen kerroksen puolenvälin yläpuolelle

80

9

230 V~/4 V

Öljy-/kaasulämmityskattila

Ohjauskeskukset (jatkoa)
Tekniset tiedot
Virransyöttö

Aurinkosähkökennoilla ja energiavaraajilla
868 MHz
Katso suunnitteluohje ”Langattoman
kauko-ohjauksen lisätarvikkeet”
IP 43 EN 60529 mukaan, varmistetaan
asennuksella

Radiotaajuus
Radiosignaalin kantavuus
Kotelointiluokka

Sallittu ympäristön lämpötila käytössä, varastoinnissa ja kuljetuksessa
−40 ... +60 °C

9

Kaukotoistin
Tilausnro 7456 538
Verkkokäyttöinen kaukotoistin radiosignaalin kantavuuden lisäämiseen ja käyttöön alueilla, joilla yhteys on huono. Suunnitteluohjeet
”Langattomat lisävarusteet” otettava huomioon.
Saa käyttää enint. 1 kaukotoistin/Vitotronic-ohjauskeskus.
■ Radiosignaalien vahvasti diagonaalisen läpäisyn kierto raudoitettujen betonikattojen ja/tai useampien seinien läpi.
■ Radiokomponenttien välissä olevien suurempien metallisten esineiden kierto.

Tekniset tiedot
Virransyöttö
Tehontarve
Radiotaajuus
Johdon pituus
Suojausluokka
Kotelointiluokka

230 V~/5 V− pistokeverkko-osan kautta
0,25 W
868 MHz
1,1 m pistokkeen kanssa
II
IP 20 EN 60529 mukaan, varmistetaan
asennuksella
Ympäristön sallitut lämpötilat
– Käyttö
0 ... +55 °C
– Varastointi ja kuljetus
−20 ... +75 °C

32

93

Huone-, pinta- ja uppo-lämpötila-anturit
Huonelämpötila-anturi

5838 427 FI
Öljy-/kaasulämmityskattila

0

□8
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Tilausnro 7438 537
Erillistä huonelämpötila-anturia laitteen Vitotrol 300A täydennyksenä
on käytettävä, jos laitetta Vitotrol 300A ei voida sijoittaa pääasuintilaan tai sopivaan paikkaan lämpötilan mittausta ja säätöä varten.
Asennus pääasuintilassa sisäseinään, vastapäätä lämpöpattereita.
Ei saa kiinnittää hyllyihin, lokeroihin, ovien välittömään läheisyyteen
tai lämpölähteiden läheisyyteen, esim. suora auringonpaiste, takka,
televisio jne.
Huonelämpötila-anturi yhdistetään laitteeseen Vitotrol 300A.
Liitäntä:
■ 2-johtiminen johto, johtohalkaisijalla 1,5 mm2 kupari
■ Johdon pituus kauko-ohjauksesta lähtien enint. 30 m
■ Johtoa ei saa asentaa 230/400V-johtojen yhteyteen.

Tekniset tiedot
Suojausluokka
Kotelointiluokka

III
IP 30 EN 60529 mukaan, varmistetaan
asennuksella
Anturityyppi
Viessmann NTC 10 kΩ lämpötilassa
25 °C
Ympäristön sallitut lämpötilat
– Käyttö
0 ... +40 °C
– Varastointi ja kuljetus
−20 ... +65 °C

VIESMANN
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Ohjauskeskukset (jatkoa)
Pinta-anturi

Uppolämpötila-anturi

Tilausnro 7426 463
Lämpötilan määrittämiseen putkesta

Tilausnro 7438 702
Lämpötilan määrittämiseen anturitaskusta

60

42

9

66

Tekniset tiedot
Johdon pituus
Kotelointiluokka

Kiinnitetään kiristysnauhalla.
Tekniset tiedot
Johdon pituus
Kotelointiluokka

Anturityyppi
Ympäristön sallitut lämpötilat
– Käyttö
– Varastointi ja kuljetus

5,8 m, liitäntävalmis
IP 32D normin EN 60529 mukaan, varmistetaan asennuksella
Viessmann NTC 10 kΩ
lämpötilassa 25 °C

5,8 m, liitäntävalmis
IP 32 EN 60529 mukaan, varmistetaan
asennuksella
Anturityyppi
Viessmann NTC 10 kΩ lämpötilassa
25 °C
Ympäristön sallitut lämpötilat
– Käyttö
0 ... +90 °C
– Varastointi ja kuljetus
−20 ... +70 °C

0 ... +120 °C
–20 ... +70 °C

Anturitaskut

Tilausnro 7816 035
■ G ½ x 100 mm
■ Varustettu pidikkeellä

150

Ø8

Uppohylsy

100

Ø8

Uppohylsy
Tilausnro, katso hinnasto
Varaajan lämpötila-anturiin, sisältyy Viessmannin varaaja-vedenlämmittimien toimitukseen.

Uppohylsy
Tilausnro 7817 326
■ G ½ x 150 mm
■ Varustettu pidikkeellä

Savukaasun ja varaajan lämpötila-anturit
Savukaasun lämpötila-anturi

5838 427 FI

Tilausnro 7452 531
Savukaasun lämpötilan lukemiseen, savukaasun lämpötilan valvontaan ja huoltonäyttöön jonkin säädettävän lämpötilan ylittyessä.
Varustettu kierrekartiolla.
Kiinnitys savukaasuputkeen. Etäisyyden tulee olla noin 1,5 kertaa
pakokaasuputken halkaisija kattilan takareunasta savupiipun suuntaan mitattuna.

■ Viessmannin savukaasu-/tuloilmajärjestelmällä varustettu kondensoiva kattila:
Samalla on tilattava savukaasu-/tuloilmaputki savukaasun lämpötila-anturin pidikkeellä
■ Kondensoiva kattila käyttäjän kytkemällä savukaasuputkella:
Savukaasuputken asentamiseen vaadittavan aukon suunnittelusta
ja tarkastamisesta vastaa käyttäjä. Savukaasun lämpötila-anturi on
asennettava jaloteräksisen anturitaskun (ei kuulu toimitukseen)
sisälle.
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Öljy-/kaasulämmityskattila

Ohjauskeskukset (jatkoa)
Varaajan lämpötila-anturi
Tilausnro 7438 702

Tekniset tiedot
Johdon pituus
Kotelointiluokka

3,5 m, liitäntävalmis
IP 60 EN 60529 mukaan,
varmistetaan asennuksella
Viessmann NTC 20 kΩ
lämpötilassa 25 °C

Anturityyppi
Sallitut ympäristölämpötilat
– Käyttö
– Varastointi ja kuljetus

0 ... +250 °C
−20 ... +70 °C

9
Tekniset tiedot
Johdon pituus
Kotelointiluokka

Anturityyppi
Ympäristön sallitut lämpötilat
– käytössä:
– varastoinnissa ja kuljetuksessa

5,8 m, liitäntävalmis
IP 32 standardin EN 60529
mukaan, varmistetaan asennuksella.
Viessmann NTC 10 kΩ
lämpötilassa 25 °C
0 ... +90 °C
–20 ... +70 °C

Sekoitusventtiilin laajennussarja
Menoveden lämpötila-anturi (pinta-anturi)

Osat:
■ Shunttimoottori ja liitäntäjohto (pituus 4,0 m) Viessmann-sekoitusventtiilille DN 20 - DN 50 ja R ½ - R 1¼ ei laipallisiin sekoitusventtiileihin) ja pistoke
■ Menoveden lämpötila-anturi pintalämpötila-anturina liitäntäjohdolla
(pituus 5,8 m) ja pistokkeella
■ Pistoke lämmityspiirin pumpulle

42
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Tilausnro 7441 998

66

Shunttimoottori
Kiinnitetään kiristysnauhalla.

5838 427 FI

130

0

90
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Menoveden lämpötila-anturin tekniset tiedot
Kotelointiluokka
IP 32D normin EN 60529 mukaan, varmistetaan asennuksella
Anturityyppi
Viessmann NTC 10 kΩ lämpötilassa
25 °C
Ympäristön sallitut lämpötilat
– Käyttö
0 ... +120 °C
– Varastointi ja kuljetus
–20 ... +70 °C

Shunttimoottorin tekniset tiedot
Nimellisjännite
230 V~
Nimellistaajuus
50 Hz
Tehontarve
4W
Suojausluokka
II
Kotelointiluokka
IP 42 EN 60529 mukaan, varmistetaan
asennuksella
Ympäristön sallitut lämpötilat
– Käyttö
0 ... +40 °C
– Varastointi ja kuljetus
−20 ... +65 °C
Vääntömomentti
3 Nm
Käyttöaika lämpötilassa
120 s
90° ∢

Öljy-/kaasulämmityskattila
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Ohjauskeskukset (jatkoa)
Shunttimoottori laipallisiin sekoitusventtiileihin
■ Tilausnro 9522 487
DN 40 ja DN 50, ilman järjestelmäpistoketta ja liitäntäjohtoa
■ Tilausnro Z004344
DN 65 - DN 100, ilman järjestelmäpistoketta ja liitäntäjohtoa

Tekniset tiedot, katso tietolehti ”Sekoitusventtiilit ja shunttimoottorit”.

Pistoke sÖ
Tilausnro 7415 056
lämmityspiirin pumppua varten

9
Pistoke gS
Tilausnro 7415 057
shunttimoottoria varten

Anturipistokkeet
Tilausnro 7268 274

Uppoanturi
Tilausnro 7151 728
Käytettävissä lämpötilanvalvontalaitteena lattialämmityksen maksimilämpötilan rajoituksessa.
Lämpötilanvalvontalaite asennetaan lämmityksen menovirtaukseen,
jolloin se kytkee lämmityspiirin pumpun pois päältä menoveden lämpötilan ollessa liian korkea.
0

13

4,2 m, liitäntävalmis
30 ... 80 °C
enint. 11 K
6(1,5) A, 250 V~
kotelossa
R ½ x 200 mm
DIN TR 1168

200

95

72

Tekniset tiedot
Johdon pituus
Säätöalue
Hystereesialue
Kytkentäteho
Säätöasteikko
Anturitasku jaloterästä
DIN-rek.-nro

Pinta-anturi
0

13

5838 427 FI

72

95

Tilausnro 7151 729
Käytettävissä lämpötilanvalvontalaitteena lattialämmityksen maksimilämpötilan rajoitukseen (vain metallisten putkien yhteydessä).
Lämpötilanvalvontalaite asennetaan lämmitysmenoveteen. Menoveden lämpötilan ollessa liian korkea lämpötilanvalvontalaite kytkee
lämmityspiirin pumpun pois päältä.
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Ohjauskeskukset (jatkoa)
Tekniset tiedot
Johdon pituus
Säätöalue
Hystereesialue
Kytkentäteho
Säätöasteikko
DIN-rek.-nro

4,2 m, liitäntävalmis
30 ... 80 °C
enint. 14 K
6(1,5) A, 250 V~
kotelossa
DIN TR 1168

Radiokellovastaanotin

9
80

Tilausnro 7450 563
Aikamerkkilähettimen DCF 77 vastaanottoon (sijaintipaikka: Mainflingen, Frankfurt/Main).
Kellonajan ja päivämäärän tarkka säätö.
Sijoitetaan ulkoseinään, suuntaus lähettimeen päin. Vastaanottolaatu voi heikentyä esim. metallipitoisten rakennusmateriaalien kuten
teräsbetonin, viereisten rakennusten tai sähkömagneettisten häiriölähteiden takia, kuten suurjännite- ja ajojohtimet.
Liitäntä:
■ 2-johtiminen johto, johdon pituus enintään 35 m johtimien läpimitan
ollessa 1,5 mm2 kupari
■ Johtoa ei saa asentaa 230/400V-johtojen yhteyteen.

41

66

Pistokesovitin ulkoisille turvalaitteille
Tilausnro 7164 404
KM-väylän yksikkö
Johdoilla (pituus 3,0 m) ja pistokkeilla aVG ja aBÖ.

Tekniset tiedot
Kotelointiluokka

Voidaan liittää enintään 4 lisäturvalaitetta:
■ Kuiviinkiehuntasuoja
■ Minimipaineenrajoitin
■ Maksimipaineenrajoitin
■ Lisäylikuumenemissuoja

Sallitut ympäristölämpötilat
– Käyttö
– Varastointi ja kuljetus

IP 20D EN 60529 mukaan, varmistetaan asennuksella
0 ... +40 °C
−20 ... +65 °C

Pistokesovitin mahdollistaa häiriön näytön (selväkielisenä) häiriöön
liittyvässä ohjauskeskuksessa.
KM-väylän kautta on mahdollista yhdistää kaksi pistokesovitinta toisiinsa ja liittää sovittimet ohjauskeskukseen. Näin on mahdollista liittää 7 lisäturvalaitetta.

0
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21

5838 427 FI

Apukontaktori
Tilausnro 7814 681
■ Kytkentärele pienkotelossa
■ 4 avauskosketinta ja 4 sulkukosketinta
■ Riviliittimet maadoitusjohdinta varten

Öljy-/kaasulämmityskattila
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Ohjauskeskukset (jatkoa)
230 V/50 Hz
AC1 16 A
AC3 9 A

180

Tekniset tiedot
Käämijännite
Nimellisvirta (Ith)

14
5

9
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Vastapistoke fA ja lÖ
Tilausnro 7408 790
Tarvitaan sellaisen käyttäjän polttimen yhteydessä, jossa ei ole vastapistoketta.

Kytkentäkaapin asennussarja
Osat:
■ Asennuskehys
■ Peitekansi ohjauskeskukseen asentamista varten
■ Liitäntäjohto (pituus 5,0 m)
■ Liitäntäjohdon kulmaliitin

40

Tilausnro 7452 236
Ohjauskeskuksen käyttöosan asentamiseen kytkentäkaapin etuoveen, mikäli ohjauskeskus on määrä asentaa kytkentäkaappiin.
Kytkentäkaapin etuoveen asentamiseen tarvitaan aukko, jonka mitat
ovat 305 x 129 mm.

139
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Aurinkolämmitysjärjestelmän ohjainlaitemoduuli, tyyppi SM1

Tekniset tiedot
Toiminnot
■ Tehon seuranta ja diagnoosijärjestelmä
■ Käyttö ja näyttö tapahtuu Vitotronic-ohjauskeskuksen kautta.
■ Kahden laitteen lämmitys yhden keräinkentän avulla
■ 2. Lämpötilaeron säätö
■ Termostaattitoiminto jälkilämmitykseen tai ylimääräisen lämmön
hyödyntämiseen
■ Aurinkolämpöpiirin pumpun kierrosluvun säätö pulssipakettiohjauksella tai PWM-tulolla varustetulla aurinkolämmityspiirin pumpulla
(valmistaja Grundfos)
■ Varaaja-vedenlämmittimen jälkilämmitys lämmöntuottajalla estetään aurinkolämmön tuotosta riippuen.
■ Lämmöntuottajan kautta tapahtuvan jälkilämmityksen esto lämmitystä varten lämmityksen tuen yhteydessä
■ Aurinkolämmön avulla tapahtuva esilämmitysvaiheen lämmitys
(varaaja-vedenlämmittimissä alkaen400 l sisällöstä)

60
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Seuraavien toimintojen toteuttamiseen on tilattava uppoanturi, tilausnro 7438 702 mukana:
■ Kierron vaihtokytkentään laitteistoissa kahdella varaaja-vedenlämmittimellä
■ Paluuveden vaihtokytkentään lämmöntuottajan ja lämmitysveden
puskurivaraajan välillä
■ Muiden laitteiden lämmitykseen
Rakenne
Aurinkolämmitysjärjestelmän ohjauskeskusmoduuliin kuuluvat:
■ Elektroniikka
■ Liittimet:
– 4 anturia
– Aurinkolämpöpiirin pumppu
– KM-VÄYLÄ
– Verkkoliitäntä (verkkokytkin ei kuulu toimitukseen)
■ PWM-ulostulo aurinkolämpöpiirin pumpun ohjaukseen
■ 1 rele pumpun tai venttiilin kytkemiseen

Öljy-/kaasulämmityskattila

5838 427 FI

Tilausnro 7429 073

Ohjauskeskukset (jatkoa)
Keräinlämpötila-anturi
Laitteeseen liitäntää varten

Kerääjän lämpötila-anturin tekniset tiedot
Johdon pituus
2,5 m
Kotelointiluokka
IP 32 EN 60529 mukaan, varmistetaan
asennuksella
Anturityyppi
Viessmann NTC 20 kΩ lämpötilassa
25 °C
Ympäristön sallitut lämpötilat
– Käyttö
−20 ... +200 °C
– Varastointi ja kuljetus
−20 ... +70 °C
Varaajan lämpötila-anturi
Laitteeseen liitäntää varten
Toimitukseen kuulumaton liitäntäjohdon pidennys:
■ 2-johtiminen johto, johdon pituus enintään 60 m johtoläpimitalla
1,5 mm2 kupari
■ Johtoa ei saa asentaa 230/400V-johtojen yhteyteen.
Varaajan lämpötila-anturin tekniset tiedot
Johdon pituus
3,75 m
Kotelointiluokka
IP 32 EN 60529 mukaan, varmistetaan
asennuksella
Anturityyppi
Viessmann NTC 10 kΩ lämpötilassa
25 °C
Ympäristön sallitut lämpötilat
– Käyttö
0 ... +90 °C
– Varastointi ja kuljetus
−20 ... +70 °C
Laitteistoissa, joissa on Viessmannin varaaja-vedenlämmittimet,
asennetaan varaajan lämpötila-anturi kulmakierreliittimeen lämmityspaluuveteen (sisältyy kyseisen varaaja-vedenlämmittimen toimitukseen tai lisävarusteisiin).

140

Toimitukseen kuulumaton liitäntäjohdon pidennys:
■ 2-johtiminen johto, johdon pituus enintään 60 m johtoläpimitalla
1,5 mm2 kupari
■ Johtoa ei saa asentaa 230V/400V-johtojen yhteyteen

0
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Aurinkolämmitysjärjestelmän ohjauskeskusmoduulin tekniset
tiedot
Nimellisjännite
230 V~
Nimellistaajuus
50 Hz
Nimellisvirta
2A
Tehontarve
1,5 W
Suojausluokka
I
Kotelointiluokka
IP 20 EN 60529 mukaan, varmistetaan
asennuksella
Toimintatapa
Tyyppi 1B standardin EN 60730-1 mukaan
Ympäristön sallitut lämpötilat
– Käyttö
0 ... +40 °C käyttö asuintiloissa ja lämmitystiloissa (normaalit ympäristöolosuhteet)
– Varastointi ja kuljetus
−20 ... +65 °C
Relelähtöjen nimelliskuormitettavuus
– Puolijohderele 1
1 (1) A, 230 V~
– Rele 2
1 (1) A, 230 V~
– Yhteensä
enint. 2 A

Laajennus AM1
Tilausnro 7452 092
Toimintalaajennus kotelossa seinäasennukseen.

140

Enintään kahden pumpun ohjaus on mahdollista:
■ Savukaasulämmönvaihdin
■ Lämmityspiirin pumppu (monitehoinen) lämmityspiiriin ilman sekoitusventtiiliä.
■ Neutralointi

Tekniset tiedot
Nimellisjännite
Nimellistaajuus
Nimellisvirta
Tehontarve
Relelähtöjen nimelliskuormitettavuus
Suojausluokka
Kotelointiluokka

230 V~
50 Hz
4A
4W
kukin 2(1) A, 250 V~, yhteensä enint.
4 A~
I
IP 20 D EN 60529 mukaan, varmistetaan asennuksella
Ympäristön sallitut lämpötilat
– Käyttö
0 ... +40 °C
Käyttö asuintiloissa ja teknisissä tiloissa
(normaalit ympäristöedellytykset)
– Varastointi ja kuljetus
–20 ... +65 °C

0

18

5838 427 FI
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Öljy-/kaasulämmityskattila
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61

Ohjauskeskukset (jatkoa)
Laajennus EA1
Tilausnro 7452 091
Toimintalaajennus kotelossa seinäasennukseen.
Tulojen ja lähtöjen avulla on mahdollista toteuttaa enimmillään
5 toimintoa:
1 kytkentälähtö (potentiaalivapaa vaihtokosketin)
■ Lisäpumpun aktivointi johonkin ala-asemaan
■ Lämmityspiirin vähennetyn käytön signaali
1 analogitulo (0 - 10 V)
■ Kattilaveden asetuslämpötilan määritys
3 digitaalituloa
■ Ulkoinen käyttötavan vaihto 1 - 3 lämmityspiiriä varten (vain ulkolämpötilan perusteella toimivissa ohjauskeskuksissa)
■ Ulkoinen lukitus ja yleishälytys
■ Häiriöilmoitukset
■ Käyttöveden kiertopumpun lyhytaikainen käyttö (vain ulkolämpötilan perusteella toimivissa ohjauskeskuksissa)

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

I
IP 20 D EN 60529 mukaan, varmistetaan asennuksella
Ympäristön sallitut lämpötilat
– Käyttö
0 ... +40 °C
Käyttö asuintiloissa ja teknisissä tiloissa
(normaalit ympäristöedellytykset)
– Varastointi ja kuljetus
–20 ... +65 °C

140
0

18
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Vitocom 100, tyyppi LAN1
Tilausnro Z011 224
■ Tiedonvaihtomoduulin kanssa
■ Lämmityslaitteiston etäohjaukseen internetin ja IP-verkon (LAN)
kautta DSL-reitittimellä
■ Kompaktilaite seinäasennukseen
■ Laitteiston käyttöön Vitotrol App tai Vitodata 100 -sovelluksella.
Toiminnot käytettäessä Vitotrol App -sovellusta
■ Lämmityslaitteiston korkeintaan kolmen lämmityspiirin etäkäyttö
■ Käyttöohjelmien, asetusarvojen ja aikaohjelmien säätö.
■ Laitteistotietojen kysely
■ Ilmoitusten näyttö Vitotrol App -sovelluksen käyttökuvaruudussa.
Vitotrol App tukee seuraavia päätelaitteita:
■ Päätelaitteet, joissa on Apple iOS-käyttöjärjestelmä alkaen versiosta 6.0
■ Päätelaitteet, joissa on Google Android -käyttöjärjestelmä alkaen
versiosta 4.0
Ohje
Lisätietoja, katso www.vitotrol-app.info.

Toiminnot käytettäessä Vitodata 100 -laitetta
Kaikille yhden lämmityslaitteiston lämmityspiireille:
■ Etävalvonta:
– Ilmoitusten välittäminen sähköpostin kautta päätelaitteisiin EMail Client -toiminnolla
– Ilmoitusten edelleen välittäminen tekstiviestillä matkapuhelimeen/älypuhelimeen tai faksiin (maksullisen internet-palvelun
Vitodata 100 -häiriönhallinnan kautta).
■ Etäohjaus:
Käyttöohjelmien, asetusarvojen ja aikaohjelmien asetukset ja lämmityskäyrät.
Ohje
Lisätietoja, katso www.vitodata.info.
Konfiguraatio
Konfiguraatio tapahtuu automaattisesti.
Jos DHCP-palvelu on aktivoitu, ei DSL-reitittimeen tarvitse tehdä
asetuksia.
Toimitetut osat
■ Vitocom 100, tyyppi LAN1 ja LAN-liitäntä
■ Tiedonvaihtomoduulil LON asennettavaksi Vitotronic-ohjauskeskukseen
■ LAN-väylän ja LON-tiedonvaihtomoduulin liitosjohdot
■ Verkkojohto pistokeverkkolaitteella
■ Vitodata 100 -häiriönhallinta 3 vuoden ajaksi

62

VIESMANN

Öljy-/kaasulämmityskattila

5838 427 FI

9

Tekniset tiedot
Nimellisjännite
Nimellistaajuus
Nimellisvirta
Tehontarve
Relelähdön nimelliskuormitettavuus
Suojausluokka
Kotelointiluokka

Ohjauskeskukset (jatkoa)
Asiakkaan vastuulla olevat edellytykset
■ Ohjauskeskukseen tulee olla asennettu tiedonvaihtomoduuli LON.
■ Ennen käyttöönottoa järjestelmäedellytykset on tarkastettava IPverkon (LAN) kautta tapahtuvaa tiedonvaihtoa varten.
■ Internet-yhteys data-flatrate-hinnalla (ajasta ja määrästä riippumaton kiinteä hinta)
■ DSL-reititin dynaamisella IP-osoitteiden annolla (DHCP)
Ohje
Tiedot Vitotrol App ja Vitodata 100 -sovellusten rekisteröinnistä ja
käytöstä, katso www.vitodata.info.
Tekniset tiedot

Tekniset tiedot
Virransyöttö pistokeverkko-osan kautta
Nimellisvirta
Tehontarve
Suojausluokka
Kotelointiluokka

230 V~/5 V–

250 mA
8W
II
IP 30 EN 60529 mukaan, varmistetaan
asennuksella
Ympäristön sallitut lämpötilat
– Käyttö
0 ... +55 °C
Käyttö asuin- ja sijoitustiloissa (normaalit ympäristöedellytykset)
– Varastointi ja kuljetus
–20 ... +85 °C

111

0

16
34

Vitocom 100, tyyppi GSM2
Tekniset tiedot

0

16

Tilausnro: katso voimassa oleva hinnasto
Lämmityslaitteiston etävalvontaan ja etäohjaukseen GSM-matkapuhelinverkkojen kautta
Ilmoitusten välittämiseen ja käyttöohjelmien säätöön tekstiviesteillä.
Kompaktilaite seinäasennukseen

111

Toiminnot
■ Etävalvonta tekstiviesti-ilmoituksilla yhteen tai kahteen matkapuhelimeen
■ Muiden laitteistojen etävalvonta digitaalitulon kautta (potentiaalivapaa kosketin)
■ Etäasetukset matkapuhelimella tekstiviesteillä
■ Käyttö matkapuhelimella tekstiviesteillä
Ohje
Lisätietoja, katso www.vitocom.info.
Konfiguraatio
Matkapuhelimet tekstiviesteillä
Toimitetut osat
■ Vitocom 100, integroidulla GSM-modeemilla
■ Liitäntäjohto 5-järjestelmäpistokkeella ohjauskeskuksen KM-väylään liittämistä varten
■ Matkapuhelinantenni (pituus 3,0 m), magneettijalka ja tarratyyny
■ Verkkoliitäntäjohto pistokeverkko-osalla (pituus 2,0 m).

,5

26
34
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Asiakkaan vastuulla olevat edellytykset
■ Hyvä valitun matkapuhelinoperaattorin GSM-tiedonvaihdon verkkovastaanotto
■ Kaikkien KM-väyläyksiköiden johtojen yhteispituus enintään 50 m
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Ohjauskeskukset (jatkoa)
Tekniset tiedot
Virransyöttö pistokeverkko-osan kautta
Nimellisvirta
Tehontarve
Suojausluokka
Kotelointiluokka

1,6 A
5W
II
IP 30 EN 60529 mukaan, varmistetaan
asennuksella
Toimintatapa
Tyyppi 1B normin EN 60730-1 mukaan
Ympäristön sallitut lämpötilat
– Käyttö
0 ... +50 °C
Käyttö asuintiloissa ja teknisissä tiloissa
(normaalit ympäristöedellytykset)
– Varastointi ja kuljetus
–20 ... +85 °C
Käyttäjän kytkemä liitäntä Digitaalitulo:
Potentiaalivapaa kosketin

Vitocom 200, tyyppi LAN2
Tilausnro: katso voimassa oleva hinnasto

Toiminnot käytettäessä Vitodata 300 -laitetta

Lämmityslaitteiston kaikkien lämmityspiirien etävalvontaan, etäohjaukseen ja etäasetuksiin IP-verkkojen kautta (LAN).
Koska internet-tiedonsiirto on jatkuva yhteys (”always online”), pääsy
lämmityslaitteistoon on erityisen nopeaa.

Kaikille yhden lämmityslaitteiston lämmityspiireille:
■ Etävalvonta:
– Ilmoitusten välittäminen tekstiviestillä matkapuhelimeen/älypuhelimeen, sähköpostilla päätelaitteisiin, joissa on E-Mail-Client -toiminto tai faksilla faksilaitteisiin
– Lisälaitteiden valvonta laitteen Vitocom 200 -laitteen tulojen ja
lähtöjen avulla
■ Etäohjaus:
Käyttöohjelmien, asetusarvojen, aikaohjelmien ja lämmityskäyrien
säätö
■ Etäasetukset:
– Vitocom 200 -parametrien konfigurointi
– Vitotronic-ohjauskeskusparametrien etäasetukset koodausosoitteiden kautta

Kompaktilaite seinäasennukseen
Laitteiston käyttöön sovelluksilla Vitotrol App, Vitodata 100 tai
Vitodata 300
Toiminnot käytettäessä Vitotrol App -sovellusta
■ Lämmityslaitteiston korkeintaan kolmen lämmityspiirin etäkäyttö
■ Käyttöohjelmien, asetusarvojen ja aikaohjelmien säätö
■ Laitteistotietojen kysely
■ Ilmoitusten näyttö Vitotrol App -sovelluksen käyttökuvaruudussa.
Vitotrol App tukee seuraavia päätelaitteita:
■ Päätelaitteet, joissa on Apple iOS-käyttöjärjestelmä alkaen versiosta 6.0
■ Päätelaitteet, joissa on Google Android -käyttöjärjestelmä alkaen
versiosta 4.0

Ohje
■ Tiedonsiirron telekommunikaatiokustannusten lisäksi on otettava
huomioon Vitodata 300 -käyttömaksut.
■ Lisätietoja, katso www.vitodata.info.
Konfiguraatio

Ohje
Lisätietoja, katso www.vitotrol-app.info.
Toiminnot käytettäessä Vitodata 100 -laitetta
Kaikille yhden lämmityslaitteiston lämmityspiireille:
■ Etävalvonta:
– Ilmoitusten välittäminen sähköpostin kautta päätelaitteisiin EMail Client -toiminnolla
– Ilmoitusten edelleen välittäminen tekstiviestillä matkapuhelimeen/älypuhelimeen tai faksiin (maksullisen internet-palvelun
Vitodata 100 -häiriönhallinnan kautta)
– Lisälaitteiden valvonta laitteen Vitocom 200 -laitteen tulojen ja
lähtöjen avulla
■ Etäohjaus:
Käyttöohjelmien, asetusarvojen, aikaohjelmien ja lämmityskäyrien
säätö
Ohje
■ Telekommunikaatiokustannukset tiedonsiirrosta eivät sisälly laitteen hintaan.
■ Lisätietoja, katso www.vitodata.info.

■ Dynaamisen IP-osoitteiden jaon (DHCP) tapauksessa
Vitocom 200 konfiguroidaan automaattisesti.
DSL-reititintä ei tarvitse säätää.
DSL-reitittimen verkkoasetukset on otettava huomioon.
■ Tulot laitteessa Vitocom 200 konfiguroidaan Vitodata 100 tai
Vitodata 300 käyttöliittymällä.
■ Vitocom 200 yhdistetään Vitotronic-ohjauskeskukseen LONin
kautta. LON ei edellytä Vitocom 200 -konfigurointia.
Asiakkaan vastuulla olevat edellytykset
■ DSL-reititin vapaalla LAN-liitännällä ja dynaamisilla IP-osoitteilla
(DHCP)
■ Internet-yhteys data flatrate -hinnalla (ajasta ja määrästä riippumaton kiinteä hinta)
■ Tiedonvaihtomoduulin LON tulee olla asennettu Vitotronic-yksikköön.
Ohje
Lisätietoja, katso www.vitocom.info.
Toimitetut osat
■ Vitocom 200, tyyppi LAN2 LAN-liitännällä
■ Tiedonvaihtomoduulil LON asennettavaksi Vitotronic-ohjauskeskukseen
■ Liitäntäjohdot LAN- ja tiedonvaihtomoduulille
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230 V~/5 V–

Ohjauskeskukset (jatkoa)
■ Verkkoliitäntäjohto pistokeverkko-osalla (pituus 2,0 m).
■ Vitodata 100 -häiriönhallinta 3 vuoden ajaksi
Ohje
Pakettien sisältö Vitocom-sovelluksella, katso hinnasto.
Lisävarusteet
EM201-laajennusmoduuli
Tilausnro: Z012 116
■ 1 relelähtö ulkoisten laitteiden sähköiseen ohjaukseen (kosketinkuormitus 230 V~, maks. 2 A)
■ Enint. 1 laajennusmoduuli EM301 / Vitocom 200
Tekniset tiedot

Tekniset tiedot
Virransyöttö pistokeverkko-osan kautta
Nimellistaajuus
Nimellisvirta
Tehontarve
Suojausluokka
Kotelointiluokka

230 V~/5 V–

50 Hz
250 mA
5W
III
IP 30 EN 60529 mukaan, varmistetaan
asennuksella
Ympäristön sallitut lämpötilat
– Käyttö
0 ... +50 °C
Käyttö asuin- ja sijoitustiloissa (normaalit ympäristöedellytykset)
– Varastointi ja kuljetus
–20 ... +85 °C
Käyttäjän kytkemät liitännät
– 2 digitaalituloa DI1 ja
Potentiaalivapaille koskettimille, koskeDI2
tinkuormitus 24 V–, 7 mA
– 1 digitaalilähtö DO1
5 V–, 100 mA, laajennusmoduulin
EM201 liitäntään

0

16
111

Muut tekniset tiedot ja lisävarusteet: Katso Suunnitteluohjeet ”Tiedonvaihto”.

,5

26
34

Vitocom 300, tyyppi LAN3
Tilausnro: katso voimassa oleva hinnasto
Lämmityslaitteistojen etävalvontaan, etäohjaukseen ja etäasetuksiin
IP-verkkojen kautta (LAN).
Koska internet-tiedonsiirto on jatkuva yhteys (”always online”), pääsy
lämmityslaitteistoon on erityisen nopeaa.
Yhdellä tai useammalla lämmöntuottajalla varustetuille lämmityslaitteistoille, jälkeenkytketyillä lämmityspiireillä tai ilman niitä
Laitteiston käyttöön laitteilla Vitodata 100 tai Vitodata 300

5838 427 FI

Toiminnot käytettäessä Vitodata 100 -laitetta
Kaikille yhden lämmityslaitteiston lämmityspiireille:
■ Etävalvonta:
– Ilmoitusten välittäminen sähköpostin kautta päätelaitteisiin EMail Client -toiminnolla
– Ilmoitusten edelleen välittäminen tekstiviestillä matkapuhelimeen/älypuhelimeen tai faksiin (maksullisen internet-palvelun
Vitodata 100 -häiriönhallinnan kautta)
– Lisälaitteiden valvonta laitteen Vitocom tulojen ja lähtöjen sekä
laajennusmoduulin EM301 avulla
■ Etäohjaus:
Käyttöohjelmien, asetusarvojen ja aikaohjelmien säätö ja lämmityskäyrät

Öljy-/kaasulämmityskattila

Ohje
■ Telekommunikaatiokustannukset tiedonsiirrosta eivät sisälly laitteen hintaan.
■ Lisätietoja, katso www.vitodata.info.
Toiminnot käytettäessä Vitodata 300 -laitetta
Kaikille yhden lämmityslaitteiston lämmityspiireille:
■ Etävalvonta:
– Ilmoitusten välittäminen tekstiviestillä matkapuhelimeen/älypuhelimeen, sähköpostilla päätelaitteisiin, joissa on E-Mail-Client -toiminto tai faksilla faksilaitteisiin
– Lisälaitteiden valvonta laitteen Vitocom 300 tulojen ja lähtöjen
avulla
■ Etäohjaus:
– Käyttöohjelmien, asetusarvojen ja aikaohjelmien säätö ja lämmityskäyrät
– Kehityskulkujen tallennus tiedonkeruulaitteella
– Energiankulutusten määritys yhdistämällä M-väylän lämpömääränlaskurit
■ Etäasetukset:
– Vitocom 300 -parametrien konfigurointi
– Vitotronic-ohjauskeskusparametrien etäasetukset koodausosoitteiden kautta

VIESMANN
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Ohjauskeskukset (jatkoa)

Konfiguraatio

Häiriöilmoitukset
Häiriöilmoitukset ilmoitetaan Vitodata-palvelimelle. Vitodata-palvelimelta ilmoitukset välitetään edelleen seuraavien tiedonvaihtopalvelujen kautta konfiguroituihin käyttölaitteisiin:
■ Faksi
■ Tekstiviesti matkapuhelimeen
■ Sähköposti PC/kannettava tietokone
Asiakkaan vastuulla olevat edellytykset
■ DSL-reititin vapaalla LAN-liitännällä ja dynaamisilla IP-osoitteilla
(DHCP).
■ Internet-yhteys data-flatrate-hinnalla (ajasta ja määrästä riippumaton kiinteä hinta)
■ Tiedonvaihtomoduulin LON tulee olla asennettu Vitotronic-yksikköön.
Ohje
Lisätietoja, katso www.vitocom.info.
Toimitetut osat
■ Vitocom 300, tyyppi LAN3 LAN-liitännällä
– Kannatinkiskoasennus TS35 normin DIN EN 50022 mukaan,
35 x 15 ja 35 x 7,5
– 2 digitaalituloa
– 1 digitaalilähtö
– 2 relelähtö
– 1 M-väylärajapinta
– 1 EM-rajapinta
– 2 LON-liitäntää
■ LAN-liitosjohto RJ45, pituus 2 m
■ LON-tiedonvaihtomoduulilla tai ilman sitä
■ LON-liitosjohto, RJ45 – RJ45, pituus 7 m, tiedonvaihtoon
Vitotronic-ohjauskeskuksen ja Vitocom 300 -laitteen kanssa
■ Liitinkiskon verkko-osa, kannatinkiskoasennus TS35 normin
DIN EN 50022 mukaan, 35 x 15 ja 35 x 7,5
■ Vitodata 100 -häiriönhallinta 3 vuoden ajaksi
Ohje
Pakettien sisältö Vitocom-sovelluksella, katso hinnasto.
Lisävarusteet
Lisävarusteet
Seinäkotelo Vitocom 300 -laitteen ja lisävarusteiden
asennusta varten, jos kytkentäkaappia tai sähkönjakelua ei ole.
2-rivinen: Vitocom 300 ja enint. 1 laajennusmoduuli
EM301
3-rivinen: Vitocom 300 ja enint. 2 laajennusmoduuli
EM301
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Tilausnro

Tilausnro
Z012 117

7143 432

7143 436

7143 495
ja
7143 496
7199 251
ja
ei kuulu toimitukseen

7143 495
ja
7171 784
ei kuulu toimitukseen

Tekniset tiedot Vitocom 300 (toimituksen sisältö)

7143 434
7143 435
90
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■ Dynaamisen IP-osoitteiden jaon (DHCP) tapauksessa
Vitocom 300 IP-konfiguroidaan automaattisesti.
DSL-reititintä ei tarvitse säätää.
■ DSL-reitittimen verkkoasetukset on otettava huomioon.
■ Lähdöt ja tulot laitteessa Vitocom 300 ja laajennusmoduulissa
EM301 konfiguroidaan Vitodata 300 -käyttöliittymän kautta.
■ Vitocom 300 yhdistetään Vitotronic-ohjauskeskukseen LONin
kautta. LON ei edellytä Vitocom 300 -konfigurointia.

Lisävarusteet
Laajennusmoduuli EM301
– Kannatinkiskoasennus TS35 normin DIN EN 50022
mukaan, 35 x 15 ja 35 x 7,5
– 8 analogituloa:
– 0 − 10 V–
– 4 − 20 mA
– Lämpötila-anturit Viessmann NTC 10 kΩ,
NTC 20 kΩ, Ni500 tai Pt500
– Pulssilaskuri
– 8 digitaalituloa:
– Signaalien kytkentään potentiaalivapailla koskettimilla
– 2-napainen
– Ulkoisen koskettimen kuormitus 24 V–, 7 mA
– LED-näytöllä
– Avaava tai sulkeva kosketin
– Hälytyksen avaava tai hälytyksen sulkeva kosketin
– Pulssilaskuri
– 2 digitaalilähtöä:
– Potentiaalivapaat relekoskettimet
– 3-napainen, vaihtokosketin
– Enint. 2 A, 230 V~
– LED-näytöllä
Enint. 3 laajennusmoduulia EM301 / Vitocom 300.
Moduuli keskeytyksettömään virransyöttöön
(KVS)
Kannatinkiskoasennus TS35 normin DIN EN 50022
mukaan, 35 x 15 ja 35 x 7,5
Lisäakusto KVS:lle
– Kannatinkiskoasennus TS35 normin DIN EN 50022
mukaan, 35 x 15 ja 35 x 7,5
– Tarkoituksenmukaista, kun 1 Vitocom 300, 1 laajennusmoduuli ja kaikki tulot käytössä
– Vaaditaan alkaen 1 Vitocom 300 -laitteesta ja 2 laajennusmoduulista
Liitäntäjohdon jatkojohto
asennusetäisyys 7 - 14 m
– 1 liitosjohto (pituus 7 m)
ja
1 LON-kytkin RJ45
Asennusetäisyys 14 - 900 m liitospistokkeella
– 2 LON-liitospistoketta RJ45
ja
– 2-säikeinen johto, CAT5, suojattu, massiivijohto,
AWG 26-22, 0,13 - 0,32 mm2, ulkohalkaisija, 4,5 8 mm
tai
2-säikeinen johto, CAT5, suojattu, litsi, AWG 26-22,
0,14 - 0,36 mm2, ulkohalkaisija, 4,5 - 8 mm
Asennusetäisyys 14 - 900 m liitospistokkeella
– 2 liitäntäjohtoa (pituus 7 m)
ja
– 2 LON-liitäntärasiaa RJ45, CAT6
– 2-säikeinen johto, CAT5, suojattu
tai
JY(St) Y 2 x 2 x 0,8
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Ohje
■ Tiedonsiirron telekommunikaatiokustannusten lisäksi on otettava
huomioon Vitodata 300 -käyttömaksut.
■ Lisätietoja, katso www.vitodata.info.
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Ohjauskeskukset (jatkoa)
Tekniset tiedot Vitocom 300´
Nimellisjännite
24 V–
Nimellisvirta
710 mA
Nimellisteho
17 W
Suojausluokka
II standardin EN 61140 mukaan
Kotelointiluokka
IP 30 EN 60529 mukaan, varmistetaan
asennuksella
Toimintatapa
Tyyppi 1B normin EN 60730-1 mukaan
Ympäristön sallitut lämpötilat
– Käyttö
0 ... +50 °C
Käyttö asuin- ja sijoitustiloissa (normaalit ympäristöedellytykset)
– Varastointi ja kuljetus
−20 ... +85 °C
Käyttäjän kytkemät liitännät:
– 2 digitaalituloa DI1 ja
potentiaalivapaat koskettimet, kosketinDI2
kuormitus 24 V–, 7 mA, lisälaitteiden ja
ulkoisten järjestelmien valvontaan, LEDnäytöllä
– 1 digitaalilähtö DO
Rele, kosketinkuormitus 24 V–, enint.
2 A, vaihtokosketin
– 1 M-väyläliitäntä
Lämpömäärälaskureiden liitäntään MBUS-rajapintaan norminEN 1434-3 mukaan
– 1 EM-rajapinta
Enintään 3 laajennusmoduulin EM301
liitäntään, LED-näytöllä

Verkkolaitteen tekniset tiedot
Nimellisjännite
100 - 240 V~
Nimellistaajuus
50/60 Hz
Nimellisvirta
0,8 - 0,4 A
Lähtöjännite
24 V–
Maksimilähtövirta
2A
Suojausluokka
II standardin EN 61140 mukaan
Kotelointiluokka
IP 20 EN 60529 mukaan, varmistetaan
asennuksella
Potentiaalieristys ensiö/
toisio
SELV standardin EN 60950 mukaan
Sähköturvallisuus
EN 60335
Ympäristön sallitut lämpötilat
– Käyttö
−20 ... +55 °C
Käyttö asuin- ja sijoitustiloissa (normaalit ympäristöedellytykset)
– Varastointi ja kuljetus
−25 ... +85 °C
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Verkkolaitteen tekniset tiedot (sisältyy toimitukseen)

90

72

LON-liitäntäjohto ohjauskeskusten tiedonvaihtoa varten
Tilausnro 7143 495

Johdon pituus 7 m, liitäntävalmis (RJ 45).

Liitäntäjohdon jatkojohto
ei kuulu toimitukseen
■ Asennusetäisyys 14 -900 m liitäntärasioilla:
– 2 liitäntäjohtoa (pituus 7,0 m)
Tilausnro 7143 495
– 2-johtiminen johto:
CAT5, suojattu
tai
Massiivijohdin AWG 26-22/0,13 mm2 - 0,32 mm2,
Monisäikeinen johto AWG 26-22/0,14 mm2 - 0,36 mm2
7 4,5 mm - 8 mm
ei kuulu toimitukseen
– 2 LON-liitäntärasiaa RJ45, CAT6
Tilausnro 7171 784

5838 427 FI

■ Asennusetäisyys 7 - 14 m:
– 2 liitäntäjohtoa (pituus 7,0 m)
Tilausnro 7143 495
– 1 LON-kytkin RJ45
Tilausnro 7143 496
■ Asennusetäisyys 14 - 900 m liitäntäpistokkeilla:
– 2 LON-liitäntäpistoketta
Tilausnro 7199 251
– 2-johtiminen johto:
CAT5, suojattu
tai
Massiivijohdin AWG 26-22/0,13 mm2 - 0,32 mm2,
Monisäikeinen johto AWG 26-22/0,14 mm2 - 0,36 mm2
7 4,5 mm - 8 mm

Öljy-/kaasulämmityskattila
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Ohjauskeskukset (jatkoa)
Päätevastus (2 kpl)
Tilausnro 7143 497
LON-väylän liittämiseen ensimmäiseen tai viimeiseen ohjauskeskukseen.

Tiedonvaihtomoduuli LON
Yhdysjohdot, katso kappale ”Vitocom”.

Vitogate 200, tyyppi EIB
Tilausnro Z009 466
Gateway Vitogate 200, tyyppi EIB, on tarkoitettu Vitotronic-ohjauskeskusten kytkemiseen sisäänrakennetun LON-tiedonvaihtomoduulin (lisävaruste) avulla KNX-/EIB-järjestelmiin.

Tekniset ja lisävarusteita koskevat tiedot, katso tiedonvaihtoa koskevat suunnitteluohjeet.

9.7 Käyttäjän kytkemät liitännät
Yksikattilalaitokset
Käyttäjän ohjauskeskusten liitäntä laitteeseen Vitotronic 100, tyyppi GC1B yksikattilalaitoksissa
Ohjaus koskettimien kautta
Käyttö kaksitehoisella polttimella

A
B
C

1 2 3

1 2 3

143

146

A 1. poltinteho ”päällä”
B 2. poltinteho ”päällä”
C Ulkoinen kuormituksesta riippuva päällekytkentä
Ulkoinen polttimen päällekytkentä – 1. ja 2. poltinteho
Kosketin liittimiin ”2” ja ”3” pistokkeessa aVD
■ Kosketin suljettu:
Molemmat poltintehot kytkeytyvät päälle.
Kattilaveden lämpötilaa rajoittaa elektroninen maksimilämpötilanrajoitus, mikäli tämä lämpötila on säädetty mekaanisen lämpötilansäätimen ”R” asetuksen alapuolelle.
2. poltinteho kytkeytyy pois päältä 2 K aikaisemmin.
■ Kosketin avoin:
1. ja 2. poltinteho kytkeytyy pois päältä.

A, B ja C ovat ylempitasoisen ohjauskeskuksen potentiaalivapaita koskettimia.
Ulkoinen polttimen päällekytkentä – 1. poltinteho
Kosketin liittimiin ”1” ja ”2” pistokkeessa aVD
■ Kosketin suljettu:
1. poltinteho kytkeytyy päälle.
2. poltinteho kytkeytyy vain vähimmäislämpötilan ylläpitämiseksi.
Kattilaveden lämpötilaa rajoittaa elektroninen maksimilämpötilanrajoitus (katso huolto-ohje Vitotronic 100), jos se on säädetty
mekaanisen lämpötilansäätimen ”R” alapuolelle.
■ Kosketin avoin:
1. poltinteho kytkeytyy pois päältä.

Kattilaveden lämpötilanrajoitus tapahtuu säädetyn kattilaveden maksimilämpötilan tai mekaanisen lämpötilansäätimen avulla.
Asetusarvo säädetään koodauksen ”9b” avulla.
Säädöt laitteessa Vitotronic 100
■ Koodaus ”01:1” (toimitustila)
■ Kattilaveden lämpötila täytyy säätää alempaan arvoon (katso käyttöedellytykset sivulla 39).
Lämmityskattila pidetään vaaditussa vähimmäislämpötilassa
(katso käyttöedellytykset, sivu 39).

Ulkoinen kuormituksesta riippuva kytkentä
Kun potentiaalivapaa kosketin liittimien ”2” ja ”3” pistoliittimessä aVH
sulkeutuu, lämmityskattilan poltin kytkeytyy kuormituksesta riippuen
päälle.
Lämmityskattilaa käytetään jatkuvasti säädetyllä asetuslämpötilalla.
68
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Tilausnro 7172 173
(vain yksikattilalaitoksissa)
Elektroniikkapiirilevy lämmityspiirien ohjauskeskusten Vitotronic 200H, Vitocom 300 tiedonvaihtoa varten sekä ylemmäntasoisiin kiinteistönhallintajärjestelmiin liittämistä varten.

Öljy-/kaasulämmityskattila

Ohjauskeskukset (jatkoa)
■ Varaajan lämpötilansäätö aktivoituu, kun varaajan lämpötila-anturi
liitetään.
■ Ylikuumenemissuojan säädöt ja muut säädöt riippuvat siitä, onko
laitteisto varustettu normin EN 12828 tai EN 12953 mukaisilla turvallisuusteknisillä laitteilla.
Ylikuumenemissuoja
Termostaatti
Koodausosoite ”06” elektronista maksimilämpötilanrajoitusta varten
(Vitotronic 100)
Käyttäjän kytkemän ohjauskeskuksen
maksimilämpötila

110 °C
100 °C
95 °C

100 °C
87 °C
85 °C

90 °C

80 °C

Ohje
Rakennelämpötila 120 °C (EN12953) on sallittu vain, jos käytettävissä ylimääräinen, itsevalvova ylikuumenemissuoja STB. Lisävarustepakett rakennelämpötilalle 120 ºC, katso Viessmann-hinnasto.

9

Käyttö moduloivalla polttimella
Ulkoinen polttimen päällekytkentä – 1. poltinteho

A

Kosketin liittimiin ”1” ja ”2” pistokkeessa aVD
■ Kosketin suljettu:
1. poltinvaihe kytkeytyy päälle.
Modulointi (täyskuormitus) kytkeytyy päälle vain vähimmäislämpötilan ylläpitoa varten.
Kattilaveden lämpötilaa rajoittaa elektroninen maksimilämpötilanrajoitus (katso huolto-ohje Vitotronic 100), kun se on säädetty
mekaanisella lämpötilansäätimellä ”R” säädetyn arvon alapuolelle.
■ Kosketin avoin:
1. poltinteho kytkeytyy pois päältä.

41

90

143
1 2 3

BU
BK
BN

C
D

B

BN
41

90

E

A
B
C
D
E

Pistoke ohjauskeskukseen
1. Polttimen teho (peruskuorma) ”päällä”
Polttimen tehon vähentäminen (modulaatiosäädin)
Polttimen tehon lisääminen (modulaatiosäädin)
Pistoke polttimeen

Värimerkinnät DIN IEC 60757 mukaan
BK musta
BN ruskea
BU sininen

BK
BU

Moduloivan polttimen liitäntä
■ 1. Poltinteho fA, Vitotronic 100
■ Pistoke lÖ laitteesta Vitotronic 100 modulaatiosäätimen (ei kuulu
toimitukseen) kautta pistokkeeseen lÖ polttimessa
■ Modulaatiosäätimillä varustetussa ylemmän tason ohjauskeskuksessa vähimmäislämpötilat säädetään 5 K korkeammiksi kuin
lämmityskattilan kattilaveden alin lämpötila (ks. "Käytön edellytykset").
Säädöt laitteessa Vitotronic 100
■ Koodaus ”01:1” (toimitustila)
■ Kattilaveden lämpötila täytyy säätää alempaan arvoon (katso käyttöedellytykset sivulla 39).
Lämmityskattila pidetään vaaditussa vähimmäislämpötilassa
(katso käyttöedellytykset, sivu 39).
■ Varaajan lämpötilansäätö aktivoituu, kun varaajan lämpötila-anturi
liitetään.
■ Ylikuumenemissuojan säädöt ja muut säädöt riippuvat siitä, onko
laitteisto varustettu normin EN 12828 tai EN 12953 mukaisilla turvallisuusteknisillä laitteilla.
Ylikuumenemissuoja
Termostaatti
Koodausosoite ”06” elektronista maksimilämpötilanrajoitusta varten
(Vitotronic 100)
Käyttäjän kytkemän ohjauskeskuksen
maksimilämpötila

110 °C
100 °C
95 °C

100 °C
87 °C
85 °C

90 °C

80 °C

5838 427 FI

Ohje
Rakennelämpötila 120 °C (EN12953) on sallittu vain, jos käytettävissä ylimääräinen, itsevalvova ylikuumenemissuoja STB. Lisävarustepakett rakennelämpötilalle 120 ºC, katso Viessmann-hinnasto.
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Ohjauskeskukset (jatkoa)
Käyttäjän ohjauskeskusten liittäminen laajennusosaan EA1 yksikattilalaitoksissa
Ohjaus 0 – 10 V-liitännän välityksellä
Ulkoinen käsky 0 – 10 V-tulon kautta
Liitäntä 0 – 10 V -tuloon laajennuksessa EA1.
Kaksitehoisen tai moduloivan polttimen yhteydessä.
Koodaus ”01:1” yksikattilalaitosta varten (toimitustila)

Ohje
Miinusnavan ja käyttäjän kytkemän jännitelähteen suojajohtimen
välillä täytyy olla galvaaninen erotus.
Digitaaliset datatulot DE1 - DE3
Toiminnot:
■ Ulkoinen lukitus häiriöilmoitustulolla.
■ Häiriöilmoitustulo

9

Yhdistettävien kosketinten tulee olla suojausluokan II mukaisia.
0-10V
[{{]

aBJ

+-

SÖ P

A
f-]

L

fÖ

N N

L

Tulojen toimintokohdistus
Tulojen toiminto valitaan koodausten avulla lämmityskattilan ohjauskeskuksessa:
■ DE1: koodausosoite ”5d”
■ DE2: koodausosoite ”5E”
■ DE3: koodausosoite ”5F”
Menoveden lämpötilan asetusarvo kun ulkoinen käsky
■ Menoveden lämpötilan asetusarvo voidaan säätää koodauksella
9b.

U

+

Lähtö aBJ
0 - 1 V ≙ ”Ei kattilaveden lämpötilan asetusarvon esimääritystä”
Lämmityskattilan lämpötilan asetus:
Alue 0 ... 100 °C (säätö muutettavissa arvoihin 30 ... 120 °C)
1 V ≙ Asetusarvo 10 °C (30 °C)
10 V ≙ Asetusarvo 100 °C (120 °C)

Toiminnon kohdistus
Lähdön aBJ toiminto valitaan koodausosoitteen ”5C” kautta.

Lisätoiminnot yksikattilalaitoksille laitteella Vitotronic 200, tyyppi GW1B
Pistoke aVD

A

B

Käyttöohjelmat
Symboli
Merkitys
Huonelämmitys pois päältä ja lämmin vesi pois
9
päältä
Huonelämmitys pois päältä ja lämmin vesi päällä
w
Huonelämmitys päällä ja lämmin vesi päällä
rw
Riippuen koodausosoitteen ”d5” säädöstä voidaan kaikista kolmesta
manuaalisesti säädettävästä käyttöohjelmasta 9, w, rw (kosketin avoin) vaihtaa kytkentää joko kohtaan 9 tai kohtaan rw (kosketin suljettu).
Ulkoinen lukitus/sekoitusventtiili ”KIINNI”
Kun kosketin B sulkeutuu, ohjauskeskus kytkee polttimen pois
päältä tai sulkee sekoitusventtiilit.
Koodausosoitteella ”99” säädetään, mitä lämmityspiiriä toiminto
ulkoinen lukitus tai sekoitusventtiili ”KIINNI” koskee.

1 2 3

143

A Ulkoisen käyttöohjelman vaihtokytkentä/sekoitusventtiili ”AUKI”
B Ulkoinen lukitus/sekoitusventtiili ”KIINNI”
A ja B ovat potentiaalivapaita koskettimia.

Ohje
Poiskytkennän aikana tai sekoitusventtiilin ollessa ”KIINNI” kyseisessä lämmityskattilassa tai lämmityspiirissä ei ole jäätymissuojausta. Alempaa kattilaveden lämpötilaa tai menoveden lämpötilaa ei
ylläpidetä.
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Ulkoinen käyttöohjelman vaihtokytkentä/sekoitusventtiili
”AUKI”
Sulkemalla kosketin A voidaan muuttaa manuaalisesti esivalittua
käyttöohjelmaa tai avata liitetyt sekoitusventtiilit.
Koodausosoitteessa ”9A” voi kohdistaa ulkoisen toiminnon sekoitinventtiili ”AUKI” yksittäisille lämmityspiireille.
Koodausosoitteessa ”91” ulkoisen käyttöohjelman vaihtokytkennän
voi kohdistaa yksittäisille lämmityspiireille.

Öljy-/kaasulämmityskattila

Ohjauskeskukset (jatkoa)
Pistoke aVH

A

B
1 2 3

Ulkoinen käsky
Koskettimen B sulkeutuessa lämmityskattilan poltin kytkeytyy
päälle kuormituksen perusteella.
Kattilaveden lämpötilanrajoitus tapahtuu säädetyn kattilaveden maksimilämpötilan tai mekaanisen lämpötilansäätimen avulla.
Asetusarvo säädetään koodausosoitteessa ”9b”.
Monitehoisten/moduloivien polttimien ulkoinen vaihtokytkentä
■ Kosketin A avoin:
Moduloiva käyttö
■ Kosketin A suljettu:
kaksitehoinen käyttö
Koodausosoite ”02” on säädettävä vastaavasti.

146

A Monitehoisten/moduloivien polttimien ulkoinen vaihtokytkentä
B Ulkoinen käsky
A ja B ovat potentiaalivapaita koskettimia.

Lisätoiminnot yksikattilalaitoksille laitteella Vitotronic 200, tyyppi GW1B laajennuksella EA1
Käyttäjän ulkolämpötilan mukaan toimivien ohjauskeskusten liittäminen laajennusosaan EA1
Ulkoinen käsky 0 – 10 V-tulon kautta
Liitäntä 0 – 10 V -tuloon laajennuksessa EA1.
Kaksitehoisen tai moduloivan polttimen yhteydessä.
0 - 1 V ≙ ”Ei kattilaveden lämpötilan asetusarvon esimääritystä”
Lämmityskattilan lämpötilan asetus:
Alue 0 ... 100 °C (säätö muutettavissa arvoihin 30 ... 120 °C)
1 V ≙ Asetusarvo 10 °C (30 °C)
10 V ≙ Asetusarvo 100 °C (120 °C)

Digitaaliset datatulot DE1 - DE3
Toiminnot:
■ Lämmityspiirien 1 - 3 käyttötilan ulkoinen vaihtokytkentä erotettu
■ Ulkoinen lukitus häiriöilmoitustulolla.
■ Häiriöilmoitustulo
■ Käyttöveden kiertopumpun lyhytaikainen käyttö
Yhdistettävien kosketinten tulee olla suojausluokan II mukaisia.

Ohje
Miinusnavan ja käyttäjän kytkemän jännitelähteen suojajohtimen
välillä täytyy olla galvaaninen erotus.

0-10V
[{{]

aBJ

+-

SÖ P

A
f-]

L

fÖ

N N

L

Tulojen toimintokohdistus
Tulojen toiminto valitaan koodausten avulla lämmityskattilan ohjauskeskuksessa:
■ DE1: koodausosoite ”5d”
■ DE2: koodausosoite ”5E”
■ DE3: koodausosoite ”5F”
Menoveden lämpötilan asetusarvo kun ulkoinen käsky
■ Menoveden lämpötilan asetusarvo voidaan säätää koodauksella
9b.
Lähtö aBJ

U

+

Liitännät:
■ Lisäpumpun aktivointi johonkin ala-asemaan
■ Lämmityspiirin alennetun käytön signaali
Toiminnon kohdistus
Lähdön aBJ toiminto valitaan koodausosoitteen ”5C” kautta.

5838 427 FI

Monikattilalaitteistot

Öljy-/kaasulämmityskattila
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Ohjauskeskukset (jatkoa)
Monikattilalaitosten lisätoiminnot laitteiden Vitotronic 300-K, tyyppi MW1B, ja Vitotronic 100, tyyppi
GC1B, LON-väylän kautta
Pistoke aVD ja aVH laitteeseen Vitotronic 300-K

A
B

9

Ulkoinen käsky
Koskettimen C sulkeutuessa lämmityskattilan tai -kattiloiden poltin
kytkeytyy päälle kuormituksen perusteella.
Kattilaveden lämpötilanrajoitus tapahtuu säädetyn kattilaveden maksimilämpötilan tai mekaanisen lämpötilansäätimen avulla.
Asetusarvo säädetään koodausosoitteessa ”9b”.
Pistoke aVD laitteeseen Vitotronic 100, tyyppi GC1

C

A
1 2 3

1 2 3

143

146

B

A Ulkoisen käyttöohjelman vaihtokytkentä/sekoitusventtiili ”AUKI”
B Ulkoinen lukitus/sekoitusventtiili ”KIINNI”
C Ulkoinen käsky

1 2 3

143

A, B ja C ovat potentiaalivapaita koskettimia.
Ulkoinen käyttöohjelman vaihtokytkentä/sekoitusventtiili
”AUKI”
Sulkemalla kosketin A voidaan muuttaa manuaalisesti esivalittua
käyttöohjelmaa tai avata liitetyt sekoitusventtiilit.
Koodausosoitteessa ”9A” voi kohdistaa ulkoisen toiminnon sekoitinventtiili ”AUKI” yksittäisille lämmityspiireille.
Koodausosoitteessa ”91” ulkoisen käyttöohjelman vaihtokytkennän
voi kohdistaa yksittäisille lämmityspiireille.
Käyttöohjelmat
Symboli
Merkitys
Huonelämmitys pois päältä ja lämmin vesi pois
9
päältä
Huonelämmitys pois päältä ja lämmin vesi päällä
w
Huonelämmitys päällä ja lämmin vesi päällä
rw
Riippuen koodausosoitteen ”d5” säädöstä voidaan kaikista kolmesta
manuaalisesti säädettävästä käyttöohjelmasta 9, w, rw (kosketin avoin) vaihtaa kytkentää joko kohtaan 9 tai kohtaan rw (kosketin suljettu).
Ulkoinen lukitus/sekoitusventtiili ”KIINNI”
Kun kosketin B sulkeutuu, ohjauskeskus kytkee polttimen pois
päältä tai sulkee sekoitusventtiilit.
Koodausosoitteella ”99” säädetään, mitä lämmityspiiriä toiminto
ulkoinen lukitus tai sekoitusventtiili ”KIINNI” koskee.
Ohje
Poiskytkennän aikana tai sekoitusventtiilin ollessa ”KIINNI” kyseisessä lämmityskattilassa tai lämmityspiirissä ei ole jäätymissuojausta. Alempaa kattilaveden lämpötilaa tai menoveden lämpötilaa ei
ylläpidetä.

A Lämmityskattilan lukitus.
B Lämmityskattila kytketään päälle kattilaohjauksessa viimeisenä.
A ja B ovat potentiaalivapaita koskettimia.
Lämmityskattilan lukitus
■ Kosketin A suljettu:
Lämmityskattila on lukittu ja se poistetaan kattilaohjauksesta. Eli
Kuristinläppä tai 3-tiesekoitusventtiili jatkuvaan paluuveden lämpötilannostoon suljetaan, syöttö- tai kattilapiiripumppu kytketään pois
päältä. Lämmönjakelun täytyy tapahtua muiden lämmityskattiloiden kautta.
Ohje
Jos kaikki lämmityskattilat ovat lukittuina tai yhtään lämmityskattilaa ei ole enää käytettävissä, lämmityslaitteistossa ei ole jäätymissuojausta.
■ Kosketin A avoin:
Lämmityskattila liitetään jälleen senhetkiseen kattilaohjaukseen.
Lämmityskattilan kytkeminen kattilaohjauksen viimeisenä kattilana
■ Kosketin B suljettu:
Lämmityskattila kytketään kattilasarjassa viimeiseksi lämmityskattilaksi.
Muut lämmityskattilat huolehtivat lämmityslaitteiston lämmönjakelusta.
Jos toisen lämmityskattilan teho ei riitä, lämmityskattila kytkeytyy
päälle.
■ Kosketin B avoin:
Lämmityskattila liitetään jälleen senhetkiseen kattilaohjaukseen.

Ohjaus 0 – 10 V-liitännän välityksellä

Kaksitehoisten tai moduloivien poltinten yhteydessä.
Koodaus ”01:3” säädetään.

Ulkoinen käsky 0 – 10 V-tulon kautta
Liitäntä 0 – 10 V-tuloon laajennuksessa EA1 jokaisessa Vitotronic
100 -laitteessa (lisävaruste).
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Käyttäjän ohjauskeskusten liittäminen laajennusosaan EA1 monikattilalaitoksissa käyttäjän sarjaohjauksella

Ohjauskeskukset (jatkoa)

A
0-10V
[{{]

aBJ

+-

SÖ P

A
f-]

L

fÖ

N N

L

1 2 3
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A Kattilan vapautus
(potentiaalivapaa kosketin)
U

+

Kattilan vapautus ilman lisävapautuskosketinta
0 ... 1 V
■ Lämmityskattila lukittu.
■ Kuristusläppä kiinni.
■ Kattilapiirin pumppu tai syöttöpumppu pois päältä.
1 ... 10 V
■ Lämmityskattilan lämpötilan asetus:
Alue 0 ... 100 °C (säätö muutettavissa arvoihin 30 ... 120 °C)
1 V ≙ Asetusarvo 10 °C (30 °C)
10 V ≙ Asetusarvo 100 °C (120 °C)
■ Lämmityskattila vapautettu, pidetään vähimmäislämpötilassa.
■ Kuristusläppä auki.
■ Kattilapiirin pumpun tai syöttöpumpun toiminta vapautettu.
Ohje
Ohjauskattilassa jännitteen täytyy olla suurempi kuin 1 V.
Ohje
Miinusnavan ja käyttäjän kytkemän jännitelähteen suojajohtimen
välillä täytyy olla galvaaninen erotus.

Ohje
Ohjauskattilan yhteydessä koskettimen täytyy olla jatkuvasti suljettu.
Kosketin
A

suljettu

avoin

Lämmityskattila vapautettu,
pidetään vähimmäislämpötilassa. Kuristinläppä avautuu.

Kuristinläppä sulkeutuu noin
5 minuutin kuluttua. Polttimen
ulkoinen päällekytkentä ei ole
mahdollista.

Digitaaliset datatulot DE1 - DE3
Toiminnot:
■ Ulkoinen lukitus
■ Ulkoinen lukitus häiriöilmoitustulolla.
■ Häiriöilmoitustulo
Yhdistettävien kosketinten tulee olla suojausluokan II mukaisia.
Tulojen toimintokohdistus
Tulojen toiminto valitaan koodausten avulla lämmityskattilan ohjauskeskuksessa:
■ DE1: koodausosoite ”5d”
■ DE2: koodausosoite ”5E”
■ DE3: koodausosoite ”5F”
Lähtö aBJ
Liitännät:
■ Hälytyslaite
Toiminnon kohdistus
Lähdön aBJ toiminto valitaan koodausosoitteen ”5C” kautta.
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Kattilan vapautus lisävapautuskoskettimella
0 - 1 V ≙ ”Ei kattilaveden lämpötilan asetusarvon esimääritystä”
Lämmityskattilan lämpötilan asetus:
Alue 0 ... 100 °C (säätö muutettavissa arvoihin 30 ... 120 °C)
1 V ≙ Asetusarvo 10 °C (30 °C)
10 V ≙ Asetusarvo 100 °C (120 °C)
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Ohjauskeskukset (jatkoa)
Kattilan jatkokytkentä käyttäjän sarjaohjauksella — liitännät laitteeseen Vitotronic 100, tyyppi GC1B
Ohjaus koskettimien kautta

Kattilan vapautus, kuristinläppä

Käyttö kaksitehoisella polttimella

Kosketin liittimiin ”2” ja ”3” pistokkeessa aVH
■ Kosketin suljettu:
Ensin aktivoidaan jälkikattiloiden esilämmitystoiminto.
Esilämmitystoiminnon jälkeen pidetään yllä vähimmäislämpötilaa
lämmityskattilalle. Poltintehot voidaan kytkeä ulkoisesti.
■ Kosketin avoin:
Kuristinläppä sulkeutuu noin 5 minuutin kuluttua.
Poltintehojen ulkoinen päällekytkentä ei ole mahdollista, eikä
vähimmäislämpötilaä pidetä yllä.

A, B ja C ovat ylempitasoisen ohjauskeskuksen potentiaalivapaita koskettimia.
Ulkopuolisen ohjauskeskuksen liittämisen tapauksessa liitännät on
suoritettava pistokkeita aVD ja aVH käyttäen. Ulkoisen ohjauskeskuksen tulee kytkeä varaajan lämpötilansäätö ja kuormituksesta riippuva sarjaohjaus.
Ohje
Monikattilalaitoksissa vaaditaan kosketin kattilan vapautusta varten.
Ohjauskattilassa koskettimen täytyy olla jatkuvasti suljettu.
Ulkoinen polttimen päällekytkentä – 1. poltinteho

110 °C
100 °C
95 °C

100 °C
87 °C
85 °C

90 °C

80 °C

Ohje
Rakennelämpötila 120 °C (EN12953) on sallittu vain, jos käytettävissä ylimääräinen, itsevalvova ylikuumenemissuoja STB. Lisävarustepakett rakennelämpötilalle 120 ºC, katso Viessmann-hinnasto.
Käyttö moduloivalla polttimella

A

1 2 3

A 1. poltinteho ”päällä”
B 2. poltinteho ”päällä”
C Kattilan vapautus
Kuristusläppä ”auki” tai ”kiinni”

Ylikuumenemissuoja
Termostaatti
Koodausosoite ”06” elektronista maksimilämpötilanrajoitusta varten (Vitotronic
100)
Käyttäjän kytkemän ohjauskeskuksen
maksimilämpötila

1 2 3

146

Kosketin liittimiin ”1” ja ”2” pistokkeessa aVD
■ Kosketin suljettu:
1. poltinteho kytkeytyy päälle.
2. poltinteho kytkeytyy vain vähimmäislämpötilan ylläpitämiseksi.
Kattilaveden lämpötilaa rajoittaa elektroninen maksimilämpötilanrajoitus (katso huolto-ohje Vitotronic 100), jos se on säädetty
mekaanisen lämpötilansäätimen ”R” alapuolelle.
■ Kosketin avoin:
1. poltinteho kytkeytyy pois päältä.

N T1 T2 S3 B4

143

L

1 2 3

T6T7T8

1 2 3

Säädöt laitteessa Vitotronic 100
Koodaus ”01:3”.
Ylikuumenemissuojan säädöt ja muut säädöt riippuvat siitä, onko
laitteisto varustettu normin EN 12828 tai EN 12953 mukaisilla turvallisuusteknisillä laitteilla.

143

C

146

9

41

B

90

A

BU
BK
BN
B

D
E

C

Ulkoinen polttimen päällekytkentä – 1. ja 2. poltinteho
BZ

Häiriö H1

41
N

PE

BN
L1

Ylikuumenemissuoja
TR
L1

N

T1 T2 S3 B4

90

T6 T7 T8

BK
BU

F
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Kosketin liittimiin ”2” ja ”3” pistokkeessa aVD
■ Kosketin suljettu:
Molemmat poltintehot kytkeytyvät päälle.
Kattilaveden lämpötilaa rajoittaa elektroninen maksimilämpötilanrajoitus, mikäli tämä lämpötila on säädetty mekaanisen lämpötilansäätimen ”R” asetuksen alapuolelle.
2. poltinteho kytkeytyy pois päältä 2 K aikaisemmin.
■ Kosketin avoin:
1. ja 2. poltinteho kytkeytyy pois päältä.

A Pistoke ohjauskeskukseen
B Kattilan vapautus
Kuristusläppä ”auki” tai ”kiinni”
74
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Ohjauskeskukset (jatkoa)
C
D
E
F

1. Polttimen teho (peruskuorma) ”päällä”
Polttimen tehon vähentäminen (modulaatiosäädin)
Polttimen tehon lisääminen (modulaatiosäädin)
Pistoke polttimeen

Värimerkinnät DIN IEC 60757 mukaan
BK musta
BN ruskea
BU sininen
Ulkopuolisen ohjauskeskuksen liittämisen tapauksessa liitännät on
suoritettava pistokkeita aVD ja aVH käyttäen. Ulkoisen ohjauskeskuksen tulee kytkeä varaajan lämpötilansäätö ja kuormituksesta riippuva sarjaohjaus.
Ohje
Monikattilalaitoksissa vaaditaan kosketin kattilan vapautusta varten.
Ohjauskattilassa koskettimen täytyy olla jatkuvasti suljettu.
Ulkoinen polttimen päällekytkentä – 1. poltinteho
Kosketin liittimiin ”1” ja ”2” pistokkeessa aVD
■ Kosketin suljettu:
1. poltinvaihe kytkeytyy päälle.
Modulointi (täyskuormitus) kytkeytyy päälle vain vähimmäislämpötilan ylläpitoa varten.
Kattilaveden lämpötilaa rajoittaa elektroninen maksimilämpötilanrajoitus (katso huolto-ohje Vitotronic 100), kun se on säädetty
mekaanisella lämpötilansäätimellä ”R” säädetyn arvon alapuolelle.
■ Kosketin avoin:
1. poltinteho kytkeytyy pois päältä.

Kattilan vapautus, kuristinläppä
Kosketin liittimiin ”2” ja ”3” pistokkeessa aVH
■ Kosketin suljettu:
Ensin aktivoidaan jälkikattiloiden esilämmitystoiminto.
Esilämmitystoiminnon jälkeen pidetään yllä vähimmäislämpötilaa
lämmityskattilalle. Poltintehot voidaan kytkeä ulkoisesti.
■ Kosketin avoin:
Kuristinläppä sulkeutuu noin 5 minuutin kuluttua.
Poltintehojen ulkoinen päällekytkentä ei ole mahdollista, eikä
vähimmäislämpötilaä pidetä yllä.
Säädöt laitteessa Vitotronic 100
Koodaus ”01:3”.
Ylikuumenemissuojan säädöt ja muut säädöt riippuvat siitä, onko
laitteisto varustettu normin EN 12828 tai EN 12953 mukaisilla turvallisuusteknisillä laitteilla.
Ylikuumenemissuoja
Termostaatti
Koodausosoite ”06” elektronista maksimilämpötilanrajoitusta varten (Vitotronic
100)
Käyttäjän kytkemän ohjauskeskuksen
maksimilämpötila

110 °C
100 °C
95 °C

100 °C
87 °C
85 °C

90 °C

80 °C

Ohje
Rakennelämpötila 120 °C (EN12953) on sallittu vain, jos käytettävissä ylimääräinen, itsevalvova ylikuumenemissuoja STB. Lisävarustepakett rakennelämpötilalle 120 ºC, katso Viessmann-hinnasto.

Moduloivan polttimen liitäntä
■ 1. Poltinteho fA, Vitotronic 100
■ Pistoke lÖ laitteesta Vitotronic 100 modulaatiosäätimen (ei kuulu
toimitukseen) kautta pistokkeeseen lÖ polttimessa
■ Modulaatiosäätimillä varustetussa ylemmän tason ohjauskeskuksessa vähimmäislämpötilat säädetään 5 K korkeammiksi kuin
lämmityskattilan kattilaveden alin lämpötila (ks. "Käytön edellytykset").

Muiden käyttäjän kytkemien säätölaitteiden yhdistäminen LON-väylän kautta
Vitotronic-ohjauskeskuksissa on avoin, standardisoitu LON-liitäntä.
Standardilla LONWORKS-verkkomuuttujat (SNVT).
Tämä rakennusten automaatioon yleisesti käytettävissä oleva, hajakeskitetty verkko mahdollistaa Vitotronic-ohjauskeskusten keskinäisen yhteydenpidon lisäksi käyttäjän omien, valmistajasta riippumattomien järjestelmien ja laitteiden kytkennän.

Näin esim. yksittäisten huoneiden säädöt tai rakennusohjaustekniikan järjestelmät voidaan liittää suoraan esim.Vitotronic-ohjauskeskuksiin.
Lisätietoja on saatavissa LON-käsikirjasta, katso www.viessmann.de
\lon.

Liite
10.1 Turvallisuusmääräykset
Näyttö- ja lupavelvollisuus
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Saksan liittovaltion päästöjä koskevan asetuksen (BlnSchV)
mukaan
Lakimääräysten mukaan on polttolaitoksille haettava lupa.
Lakimääräykset:
■ §§ 4 alk. Saksan liittovaltion päästöjä koskeva laki (BlmSchG)
■ 4. Saksan liittovaltion päästöjä koskeva asetus (asetus luvanvaraisille laitteistoille) (4. BImSchV)

Öljy-/kaasulämmityskattila

■ Koskee seuraavia polttolaitoksia:
– Alkaen polttolämpötehosta 1 MW kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita varten (paitsi kevyt polttoöljy)
– Alkaen polttolämpötehosta 20 MW kevyelle polttoöljylle ja kaasumaisille polttoaineille
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Liite (jatkoa)
Luvan myöntäminen ja tarkastukset käyttöturvallisuusasetuksen mukaan (Saksa, BetrSichV)
Ohjeita koskien §§ 13 - 15 käyttöturvallisuusasetus (Saksa, BetrSichV)
§ 13 Luvan myöntämisehto
(1) Höyryn tai kuuman veden tuottamiseen tarkoitettujen, polttimien tai muulla tavalla lämmitettävien, ylikuumenemiselle alttiiden painelaitteiden asennukseen, sähköasennukseen ja rakenneryhmien käyttöön yli 110 ºC lämpötilassa luokiteltuina
liitteen II, kaavion 5 direktiivissä 97/23/EY kategoriaan IV (katso vaatimustenmukaisuusvakuutus Viessmann-lämmityskattilan tuoteasiakirjoissa), tarvitaan vastaavan viranomaisen luvan (yleensä käyttöpaikan vastaava valtiollinen elinkeinotarkastusvirasto).
(2) Lupaa on anottava kirjallisesti. Lupa katsotaan myönnetyksi,
jos vastuullinen viranomainen ei ole 3 kuukauden kuluessa
kieltänyt laitteiston asennusta ja liittämistä.

Viessmann-kattiloiden tarkastusvälien suositus:
■ ulkoinen tarkastus viimeistään 1 vuoden kuluttua
■ sisäinen tarkastus viimeistään 3 vuoden kuluttua - tämän voi korvata vedenpainetarkastuksella (maks. koestuspaine, katso tyyppikilpi)
■ lujuustarkastus viimeistään 9 vuoden kuluttua

§ 14 Tarkastus ennen käyttöönottoa
(1) Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, valvontaa tarvitsevan laitteiston (kaikki painelaitteetdirektiivin 97/23/EY mukaan)
asianmukaisen kunnon tarkastaa hyväksytty valvontalaitos.
(3) Kohdan (1) mukaisiin tarkastuksiin voivat ryhtyä tehtävään pätevät henkilöt sellaisten tarkastusten kohteena olevien painelaitteiden ja rakenneryhmien tapauksessa, jotka direktiivin
97/23/EY kaavion 5 mukaan sijoittuvat luokkiin I tai II.

Matalapaine-kuumavesikattilat rakennelämpötiloilla enint. 110/120 °C
Viessmann-lämmityskattilat on valmistettu ja voimassa olevien normien ja direktiivien mukaan ja ne on varusteltava samoin. Lisätietoja
tästä, katso vaatimustenmukaisuusvakuutus sekä varustusta ja käyttöä koskevat luvut. Näissä direktiiveissä mainittuja käyttöedellytyksiä
on noudatettava.
Lämmityskattilan asennuksen ja käyttöönoton yhteydessä tulee noudattaa paikallisten rakennusmääräysten ja polttolaitoksia koskevien
määräysten lisäksi myös seuraavia normeja, säännöstöjä ja direktiivejä:
■ DIN V 18160-1: Savukaasulaitteistot – suunnittelu ja toteutus
■ DIN 1988: Tekniset säännöt käyttövesiasennusta varten (TRWI).
■ DIN 4753: Käyttövedenlämmittimet, käyttöveden lämmityslaitteistot ja varaaja-vedenlämmittimet
■ EN 12828: Rakennusten lämmitysjärjestelmät – lämminvesi-lämmityslaitteistojen suunnittelu
■ EN 13384: Savukaasulaitteistot – Lämpö- ja virtaustekniset laskentamenetelmät
■ Lisäksi normia EN 12953 on noudatettava seuraavissa:
– Matalapaine-kuumavesikattilat, joiden rakennelämpötilat ovat >
110 - 120 °C.
■ EN 12953-1: Suurvesitilakattilat – Yleistä
■ EN 12953-6: Suurvesitilakattilat – Vaatimukset varustukselle
■ EN 12953-7: Suurvesitilakattilat – Vaatimukset kattilan nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden polttolaitteistoille
■ EN 12953-8: Suurvesitilakattilat – Vaatimukset varoventtiileille koskien paineen ylitystä

■ EN 12953-10: Suurvesitilakattilat – Vaatimukset syöttöveden ja
kattilaveden laadulle
■ EN 14394: Lämmityskattilat – polttimilla varustetut lämmityskattilat
– nimellislämpöteho alle tai sama kuin 10 MW ja maksimikäyttölämpötila 110 C°
Öljylämmityksen käyttö
■ DIN 4755: Öljylämmityslaitteistot – Öljylämmitysasennuksen tekniset säännöt (TRÖ)
■ DIN 51603-1: Nestemäiset polttoaineet – polttoöljyt – kevyt polttoöljy, vähimmäisvaatimukset
■ EN 298: Polttimen ohjainlaitteet polttimille ja polttoainelaitteille
kaasumaisille ja nestemäisille polttoaineille
■ EN 267: Automaattiset puhaltimella varustetut polttimet nestemäisille polttoaineille
Kaasulämmityksen käyttö
■ EN 298: Polttimen ohjainlaitteet polttimille ja polttoainelaitteille
kaasumaisille ja nestemäisille polttoaineille
■ EN 676: Automaattiset puhaltimella varustetut polttimet kaasumaisille polttoaineille
■ DVGW-työlehti G 260/I ja II: Kaasun ominaisuuksia koskevat tekniset säännöt
■ DVGW-TRGI 2008: Kaasuasennusten tekniset säännöt
■ TRF 1996: Nestekaasun tekniset säännöt

Tuliputken mitoitus
Sallittu polttolämpöteho on määritelty normissa EN 12953 tai voimassa olevassa toimialajärjestöjen sopimuksessa. Tuliputken mitoituksessa on tällöin otettava huomioon materiaalin paksuus, sisähalkaisija ja polttoaine.
Määräykset
Maksimipolttolämpöteho
Öljykäyttö
Kaasukäyttö
Materiaali
Seinämän maksiminimellispaksuus

76

VIESMANN

EN 12953 tai TRD ja toimialajärjestöjen sopimus 2003/1
14,0 MW
18,2 MW
P265GH: öljykäytön maksimiteho 8 MW, kaasukäytön maksimiteho 10,4 MW,
P355GH
22 mm

Öljy-/kaasulämmityskattila
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§ 15 Toistuvat tarkastukset
(8) Painelaitteissa ja rakenneryhmissä, jotka on direktiivin
97/23/EY kaavion 5 mukaan luokiteltu kategoriaan III, täytyy
suorittaa toistuvia tarkastuksia, jos tuottessa on suurin sallittu
paine PS ja laskentaperusteinen tilavuus V yli 1000 bar · l, tai
kategoria IV.

Liite (jatkoa)
Tuliputken lämpötilanvalvonta FTÜ
Normi EN 1295-3 kohta 5.4 sisältää viittauksen maakohtaisiin määräyksiin, joiden mukaan kattilassa käytettävän tuliputken sisähalkaisija ja lämpöteho saattavat edellyttää lämpötilanmittausjärjestelmää.
Se on tuliputken lämpötilanvalvonta.
Saksassa tuliputken lämpötilanvalvonnan käyttöä säätelee toimialajärjestöjen tekemä sopimus "Verbändevereinbarung" 2003/1 seuraavasti.

Tuliputken lämpötilanvalvonnan tarpeellisuus:
■ jos tuliputken sisähalkaisija
> 1800 mm
ja/tai
■ nimellispolttoteholla
> 14 000 kW (öljykäyttö)
> 18 200 kW (kaasukäyttö)

Kaasuasennus
Laitteiston asentajan tulee suorittaa kaasuasennus kaasunjakeluyrityksen teknisten liitäntävaatimusten mukaisesti. Laitteistoa tulee
käyttää edellä mainittujen edellytysten mukaisesti.

Putkistoliitännät
Lämmityskattilan putkistoliitännät tulee tehdä niin, että ei synny kuormitusta tai jännityksiä. Kattilaan ei saa kohdistua kuormia eikä
momentteja.

10

Sähköasennus
Sähköliitäntä ja sähköasennus tulee tehdä VDE-ohjeiden
DIN VDE 0100 ja DIN VDE 0116 sekä sähköntoimittajan liitäntävaatimusten mukaisesti.

■ DIN VDE 0100: Enintään 1000 V nimellisjännitteellä toimivien vahvavirtalaitteistojen asennus.
■ DIN EN 50156; VDE 0116: Polttolaitteistojen sähkövarustus ja niihin kuuluvat laitteet

Käyttö- ja huolto-ohje
Laitteiston asentajan tulee normin EN 12828 kappaleen 5 ja normin
EN 12170/12171 mukaan luovuttaa käyttäjälle kokonaislaitteiston
käyttö- ja huolto-ohjeet.

Savukaasulaitteisto
Lämpöarvolaitteistoihin tulee asentaa rakennusvalvonnallisesti
hyväksytyt savukaasuputkistot.

Saksan liittovaltion päästöjä koskeva asetus (BImSchV)
Asetus 1. BImSchV koskee rakennusten tai huoneiden lämmittämiseen tarkoitettuja öljyn- ja kaasunpolttolaitoksia, joiden lämmönsiirtoaineena on vesi.
Käytettäessä polttolaitteistoja eivät seuraavassa mainittujen määräysten raja-arvot saa ylittyä:
■ 1. BImSchV / 26.01.2010
■ TA-ilma
■ Liitteet/ 4. BImSchV

5838 427 FI

CO
NOX

Polttoaine kevyt polttoöljy
≤ 80 mg/m3savukaasu
≤ 180 mg/m3savukaasu
≤ 200 mg/m3savukaasu

Öljy-/kaasulämmityskattila

Maakaasu

■ 1. BImSchV, § 6
kappale 3, öljy- ja kaasulämmityslaitteistot
– Öljy- ja kaasulämmityslaitteistoja > 400 kW rakennusten ja huoneiden lämmittämiseen koskee seuraava:
Valmistajan täytyy todistaa vähintään 94 % hyötysuhde. Hyötysuhde on määritettävä EN 303–5:2012–10 mukaan.
– Lämmityskattilaa > 1 MW koskee: Kappaleen 3 vaatimukset katsotaan täytetyiksi edellyttäen, että kattilan hyötysuhde on ηK
≥ 94 % (määritetty DIN 4702–8 mukaan).
– Öljy- ja kaasulämmityslaitteistoja > 0,4 MW < 10 MW rakennusten tai huoneiden lämmitykseen koskee seuraava: Savukaasun
typpioksidipitoisuus ei saa ylittää seuraavia arvoja:
– Kevyt polttoöljy: 185 mg/kWh
– Maakaasu: 120 mg/kWh
■ 1. BImSchV, § 11a
Öljy- ja kaasulämmityslaitteistot välillä 10 MW - 20 MW: Käytettäessä yksittäislämmityslaitteistoja polttolämpöteholla 10 MW < 20 MW ei päästöjä seuraavan taulukon mukaan saa ylittää puolen tunnin keskiarvona. Muuten tämän laitteiston käyttö on kielletty.

Muut kaasut

Käyttölämpötila

≤ 200 mg/m3savukaasu

< 110 °C
110 °C ... ≤ 210 °C
riippumatta käyttölämpötilasta

≤ 80 mg/m3savukaasu
≤ 100 mg/m3savukaasu
≤ 110 mg/m3savukaasu

VIESMANN
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Liite (jatkoa)
Rakennustarkastuksen hyväksymismenettely
Paikallinen nuohoojamestari tarkastaa kondensoivat polttolaitokset
suhteessa rakennustarkastusmääräyksiin ja vastaaviin hyväksyttyihin teknisiin sääntöihin.

Rakennustarkastusmääräyksiin kuuluvat:
■ maakohtaiset rakennusasetukset
■ vastaavat suoritusasetukset ja polttoasetukset
■ ylimpien rakennustarkastusviranomaisten rakennustarkastushyväksynnät ja luvat yksittäistapauksissa
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Öljy-/kaasulämmityskattila

Aakkosellinen hakemisto
A
Asennuspaikkaan toimittaminen...................................................... 27
Aurinkolämmitysjärjestelmän ohjauskeskusmoduuli
– tekniset tiedot................................................................................61

H
Halogeenihiilivedyt........................................................................... 27
Huonelämpötila-anturi...................................................................... 55
Hyötysuhteen nostaminen................................................................37
Hätäkytkin........................................................................................ 28

M
Maksimipaineenrajoitin...............................................................31, 32
Melusuojauksen tarvikkeet...............................................................35
Melusuojaus..................................................................................... 34
Menoveden lämpötila............................................. 6, 9, 12, 14, 29, 36
Minimipaineenrajoitin....................................................................... 31
Mitoitus.......................................................................................29, 34
Moduloivan polttimen liitäntä......................................................69, 75
Moduloiva poltin......................................................................... 69, 74
Monikattilalaitokset...........................................................................40
Monikattilalaitos................................................................................74
monitehoinen/moduloiva poltin.........................................................71
Monitehoisten/moduloivien polttimien ulkoinen vaihtokytkentä........71

I
Ilmamelun vaimentaminen............................................................... 34

N
Normihyötysuhde............................................................................. 14

K
Kaasulaitedirektiivi............................................................. 6, 9, 12, 14
Kaksitehoinen poltin................................................................... 68, 74
Kalvopaisuntasäiliö.......................................................................... 37
Kattilan hoitotaso..............................................................................29
Kattilan hyötysuhde............................................................6, 9, 12, 14
Kattilan lämpömittari.........................................................................32
Kattilan lämpötila-anturi....................................................................42
Kattilan ohjauskeskukset..................................................................39
Kattilan suojakansi........................................................................... 28
Kattilan vapautus........................................................................74, 75
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