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1.1 Opis proizvoda
Vitodens 200-W, 49 do 60 kW

A Ogrevalne površine Inox-Radial iz plemenitega, nerjavnega
jekla za zanesljivo obratovanje in dolgo dobo uporabe. Velika
toplotna moč na najmanjšem možnem prostoru

B Moduliran cilindrični MatriX gorilnik za izjemno nizke emisije
škodljivih snovi in tiho obratovanje

C Ventilator zgorevalnega zraka z reguliranim številom vrtljajev za
tiho in varčno obratovanje

D Plinski in vodni priključki
E Digitalna regulacija kotlovnega krogotoka
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Vitodens 200-W, 80 do 99 kW

A Ogrevalne površine Inox-Radial iz plemenitega, nerjavnega
jekla za zanesljivo obratovanje in dolgo dobo uporabe. Velika
toplotna moč na najmanjšem možnem prostoru

B Moduliran cilindrični MatriX gorilnik za izjemno nizke emisije
škodljivih snovi in tiho obratovanje

C Ventilator zgorevalnega zraka z reguliranim številom vrtljajev za
tiho in varčno obratovanje

D Plinski in vodni priključki
E Digitalna regulacija kotlovnega krogotoka

Vitodens 200-W, 120 do 150 kW

A Ogrevalne površine Inox-Radial iz plemenitega, nerjavnega
jekla za zanesljivo obratovanje in dolgo dobo uporabe. Velika
toplotna moč na najmanjšem možnem prostoru.

B Moduliran cilindrični MatriX gorilnik za izjemno nizke emisije
škodljivih snovi in tiho obratovanje

C Ventilator zgorevalnega zraka z reguliranim številom vrtljajev za
tiho in varčno obratovanje

D Plinski in vodni priključki
E Digitalna regulacija kotlovnega krogotoka
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Stenski kondenzacijski kotli Vitodens 200-W do 150 kW so izredno
primerni za uporabo v večstanovanjskih zgradbah, gospodarskih
objektih in javnih ustanovah. Tukaj kotel Vitodens 200-W nudi
cenovno ugodne in prostorsko varčne rešitve – kot posamezen kotel
do 150 kW ali v kaskadi do 6 ogrevalnih kotlov s skupno ogrevalno
močjo do 594 kW.
Ogrevalna površina Inox-Radial iz plemenitega, nerjavnega jekla
ponuja visoko zmogljivost na najmanjšem možnem prostoru. Tako je
možno posebno učinkovito obratovanje z normiranim izkoristkom do
98 % (Hs)/109 % (Hi).
Kaskadna regulacija Vitotronic 300-K združi v ogrevalno centralo do
6 kotlov Vitodens 200-W. Moč ogrevalnih kotlov se avtomatsko prila-
gaja potrebi po toploti. To pomeni: odvisno od potrebe po toploti
obratuje modulirano le en ogrevalni kotel ali pa vseh 6 ogrevalnih
kotlov.
Za izvedbo kaskadnih naprav je na voljo kompletna, usklajena sis-
temska tehnika: regulacija, kompletno toplotno izolirane hidravlične
kaskade in zbirni odvodniki dimnih plinov.

Priporočila glede uporabe
Velika ogrevalna moč v kompaktnem, preglednem stenskem kotlu, ki
je primeren za naslednja področja uporabe:
■ Ogrevalni sistemi z le nekaj velikimi porabniki, kot npr. grelniki

zraka v samopostrežnih trgovinah/nakupovalnih centrih, delavni-
cah in industrijskih halah, vrtnarijah, garažah ter sistemih za ogre-
vanje sanitarne vode

■ Ogrevalni sistemi z več ogrevalnimi krogotoki za talne in/ali sta-
tične ogrevalne površine v večstanovanjskih zgradbah, ogrevalnih
centralah za vrstne hiše, uradih in upravnih zgradbah - primerni
predvsem za ogrevalne centrale pod streho

■ Ogrevanje javnih zgradb, kot so telovadnice in večnamenske dvo-
rane, šole, vrtci

■ Primerni so tako za vgradnjo v postavitvenih prostorih v kleti ali v
nadstropju ter na podstrešju.

Pregled prednosti
■ Možna je kaskadna povezava do 6 ogrevalnih kotlov z nazivno

toplotno močjo kaskade do 594 kW
■ Normiran izkoristek: do 98 % (Hs)/109 % (Hi)
■ Prenosnik toplote Inox-Radial zagotavlja učinkovitost in dolgo

dobo uporabe
■ Moduliran cilindrični MatriX gorilnik z dolgo dobo uporabe zaradi

MatriX mreže iz plemenitega jekla – neobčutljiva pri visoki tempe-
raturni obremenitvi

■ Enostavno upravljanje regulacije Vitotronic z besedilnim in grafič-
nim prikazom

■ Možnost montaže upravljalnega dela regulacije v stensko mon-
tažno podnožje (pribor)

■ Regulacija zgorevanja Lambda Pro Control za vse vrste plina
■ Tiho obratovanje zaradi nizkega števila vrtljajev ventilatorja

Dobavno stanje

Plinski stenski kondenzacijski kotel z ogrevalno površino Inox-
Radial, z moduliranim cilindričnim MatriX gorilnikom za zemeljski in
utekočinjen po DVGW delovnem listu G260 in stenski nosilec.
Gotovo ocevje in ožičenje. Barva oplaščenja s protikorozijsko zaščito
na bazi epoksidne smole: bela.

V ločeni embalaži:
Vitotronic 100 za obratovanje s povišano temperaturo
ali
Vitotronic 200 za vremensko vodeno obratovanje.
Prednastavljen za obratovanje z zemeljskim plinom. Prestavitev
znotraj skupin zemeljskega plina ni potrebna. Prestavitev na utekoči-
njen plin se izvede na kombiniranem regulatorju plina (prestavitveni
komplet ni potreben).

Večkotlovne naprave
Večkotlovne naprave za obratovanje odvisno od zraka v prostoru z
2, 3, 4, 5 ali 6 ogrevalnimi kotli.

Postavitev v vrsti z montažnim pripomočkom (montaža na
steno)

Vsebina:
■ Kaskadni modul za vsak ogrevalni kotel z:

– visoko učinkovito obtočno črpalko
– krogličnimi pipami
– polnilno in praznilno pipo
– plinsko zaporno pipo
– varnostnim ventilom
– toplotno izolacijo

■ Vremensko vodena, digitalna regulacija kaskade in ogrevalnih kro-
gotokov Vitotronic 300-K

■ Komunikacijski modul kaskade za vsak ogrevalni kotel
■ Montažni pripomoček

Postavitev v vrsti in v bloku z montažnim ogrodjem

Vsebina:
■ Kaskadni modul za vsak ogrevalni kotel z:

– visoko učinkovito obtočno črpalko
– krogličnimi pipami
– polnilno in praznilno pipo
– plinsko zaporno pipo
– varnostnim ventilom
– toplotno izolacijo

■ Vremensko vodena, digitalna regulacija kaskade in ogrevalnih kro-
gotokov Vitotronic 300-K

■ Komunikacijski modul kaskade za vsak ogrevalni kotel
■ Montažno ogrodje

Opozorilo
Obtočne črpalke za ogrevalne krogotoke in za ogrevanje ogrevalnika
se morajo naročiti posebej.

Preizkušena kakovost
CE znak v skladu z obstoječimi EU direktivami

Znak kakovosti ÖVGW za proizvode s področja plina in
vode

Izpolnjuje mejne vrednosti znaka zaščite okolja “Modri angel” po
RAL UZ 61.

Vitodens 200-W (nadaljevanje)

6 VIESMANN VITODENS 200-W

1

58
39

 4
32

 S
I

 



1.2 Tehnični podatki

Plinski ogrevalni kotel, izvedbi B in C, kategorija II2N3P  Obtočni plinski kondenzacijski kotel
Območje nazivne toplotne moči
49 in 60 kW: podatki po EN 15502-1.
80 do 150 kW: podatki po EN 15417.

       

TV/TP = 50/30 °C pri obratovanju z zemeljskim plinom kW 12,0 -
49,0

12,0 -
60,0

20,0 -
80,0

20,0 -
99,0

32,0 -
120,0

32,0 -
150,0

TV/TP = 80/60 °C pri obratovanju z zemeljskim plinom kW 10,9 -
45,0

10,9 -
55,2

18,2 -
74,1

18,2 -
90,9

29,1 -
110,9

29,0 -
136,0

TV/TP = 50/30 °C pri obratovanju z utekočinjenim plinom P kW 17,0 -
49,0

17,0 -
60,0

30,0 -
80,0

30,0 -
99,0

32,0 -
120,0

32,0 -
150,0

TV/TP = 80/60 °C pri obratovanju z utekočinjenim plinom P kW 15,5 -
45,0

15,5 -
55,2

27,3 -
74,1

27,3 -
90,9

29,1 -
110,9

29,0 -
136,0

Nazivna toplotna obremenitev pri obratovanju z zemeljskim
plinom

kW 11,2 -
45,7

11,2 -
56,2

18,8 -
75,0

18,8 -
92,9

30,0 -
113,3

30,0 -
142,0

Nazivna toplotna obremenitev pri obratovanju z utekočinje-
nim plinom P

kW 16,1 -
45,7

16,1 -
56,2

28,1 -
75,0

28,1 -
92,9

30,0 -
113,3

30,0 -
142,0

Tip B2HA B2HA B2HA B2HA B2HA B2HA
ID št. proizvoda  CE-0085CN0050
Vrsta zaščite  IP X4 po EN 60529
Priključni tlak plina        
Zemeljski plin mbar 20 20 20 20 20 20
 kPa 2 2 2 2 2 2
Utekočinjen plin mbar 50 50 50 50 50 50
 kPa 5 5 5 5 5 5
Maks. dop. priključni tlak plina*1        
Zemeljski plin mbar 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
 kPa 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Utekočinjen plin mbar 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5
 kPa 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75
Raven moči zvoka
(podatki po EN ISO 15036-1)

       

V delnem bremenu dB(A) 39 39 38 38 40 40
Pri nazivni toplotni moči dB(A) 58 67 56 59 54 60
Elektr. odvzem moči (v dobavnem stanju) W 56 82 126 175 146 222
Teža kg 65 65 83 83 130 130
Volumen prenosnika toplote l 7,0 7,0 12,8 12,8 15,0 15,0
Maks. temperatura vtoka °C 76 76 76 76 82 82
Maks. volumski pretok
Mejna vrednost za uporabo hidr. ločnice

l/h 3500 3500 5700 5700 7165 8600

Nazivna obtočna količina vode pri TV/TR = 80/60 °C l/h 1748 2336 3118 3909 4900 5850
Dop. obratovalni tlak bar 4 4 4 4 6 6
 MPa 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6
Dimenzije        
Dolžina mm 380 380 530 530 690 690
Širina mm 480 480 480 480 600 600
Višina mm 850 850 850 850 900 900
Plinski priključek R ¾ ¾ 1 1 1 1
Priključne vrednosti
nanašajoč se na maks. obremenitev

       

s plinom        
Zemeljski plin E   m3/h 4,47 5,95 7,94 9,93 12,49 15,03
Utekočinjen plin kg/h 3,30 4,39 5,86 7,33 9,23 11,10

*1 Če je priključni tlak plina višji od maks. dop. priključnega tlaka plina, se mora pred napravo montirati ločen regulator tlaka plina.
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Plinski ogrevalni kotel, izvedbi B in C, kategorija II2N3P  Obtočni plinski kondenzacijski kotel
Območje nazivne toplotne moči
49 in 60 kW: podatki po EN 15502-1.
80 do 150 kW: podatki po EN 15417.

       

TV/TP = 50/30 °C pri obratovanju z zemeljskim plinom kW 12,0 -
49,0

12,0 -
60,0

20,0 -
80,0

20,0 -
99,0

32,0 -
120,0

32,0 -
150,0

TV/TP = 80/60 °C pri obratovanju z zemeljskim plinom kW 10,9 -
45,0

10,9 -
55,2

18,2 -
74,1

18,2 -
90,9

29,1 -
110,9

29,0 -
136,0

Karakteristične vrednosti dimnih plinov*2        
Skupina vrednosti dimnih plinov po G 635/G 636 G52/G51 G52/G51 G52/G51 G52/G51 G52/G51 G52/G51

Temperatura (pri temperaturi povratka 30 °C)        
– pri nazivni toplotni moči °C 62 66 46 57 51 60
– v delnem bremenu °C 39 39 37 37 39 39
Temperatura (pri temperaturi povratka 60 °C) °C 75 80 68 72 70 74
Masni tok        
Zemeljski plin       
– pri nazivni toplotni moči kg/h 78 104 139 174 210 253
– v delnem bremenu kg/h 30 30 52 52 53 53
Utekočinjen plin       
– pri nazivni toplotni moči kg/h 74 99 132 165 231 278
– v delnem bremenu kg/h 28 28 49 49 59 59
Razpoložljiv transportni tlak Pa 250 250 250 250 250 250
 mbar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Maks. količina kondenzata        
po DWA-A 251 l/h 6,3 8,4 11,2 14,0 17,5 21,0
Priključek odvoda kondenzata (tulka gibke cevi) Ø mm 20-24 20-24 20-24 20-24 20-24 20-24
Priključek za dimne pline Ø mm 80 80 100 100 100 100
Priključek dovoda zraka Ø mm 125 125 150 150 150 150
Normiran izkoristek pri   
TV/TP = 40/30 °C % do 98 (Hs)/109 (Hi)
Energijski razred  A A – – – –

*2 Računske vrednosti za dimenzioniranje sistema za odvajanje dimnih plinov po EN 13384.
Temperature dimnih plinov kot izmerjene bruto vrednosti pri temperaturi zgorevalnega zraka 20 °C.

Temperatura dimnih plinov pri temperaturi povratka 30 °C je merodajna za dimenzioniranje sistema za odvajanje dimnih plinov.
Temperatura dimnih plinov pri temperaturi povratka 60 °C služi za določitev področja uporabe dimovodov z maksimalno dopustnimi obra-
tovalnimi temperaturami.
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8 VIESMANN VITODENS 200-W

1

58
39

 4
32

 S
I

 



Vitodens 200-W, 49 in 60 kW

Večkotlovne naprave
Podatke za večkotlovne naprave glejte na strani 35.
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A Priključek raztezne posode G 1
B Varnostni ventil
C Vtok v ogrevalni sistem G 1½
D Vtok v ogrevalnik G 1½
E Plinski priključek R ¾
F Povratek iz ogrevalnika G 1½
G Povratek iz ogrevalnega sistema G 1½
H Območje za uvod električnih vodnikov na hrbtni strani

K Priključni kompleti (pribor)
Prikazano brez toplotne izolacije (dobavni obseg)

L Brez priključnih kompletov
M S priključnimi kompleti
N Priporočena mera pri enokotlovni napravi 
O Priporočena mera pri večkotlovni napravi
P Odtok kondenzata
R Zgornji rob gotovih tal

Opozorilo
Priključni komplet ogrevalnega krogotoka se mora naročiti zraven.

Opozorilo
Na mestu samem je treba položiti potrebne električne napajalne vod-
nike in jih v predpisanem območju speljati v ogrevalni kotel.

Visoko učinkovita obtočna črpalka z reguliranim številom vrtljajev v priključnem kompletu ogrevalnega krogotoka (pribor)
Visoko učinkovita obtočna črpalka ima bistveno manjšo porabo toka
v primerjavi z običajnimi črpalkami.
S prilagoditvijo moči obtočne črpalke individualnim pogojem v sis-
temu se zmanjša poraba toka ogrevalne naprave.

Obtočna črpalka VI Para 25/1-11
Nazivna napetost V~  230
Odvzem moči W maks. 140
  min. 8

Vitodens 200-W (nadaljevanje)
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Preostale črpalne višine obtočne črpalke

100

0
0 1000
Volumski pretok v l/h

200

600

800

1000

300
400
500

700

900

2000 3000 4000

10

0

20

60

80

100

30
40
50

70

90

kP
a

1100 110
1200 120

A

B

C

D

E

F

G

Pr
eo

st
al

a 
čr

pa
ln

a 
vi

ši
na

m
ba

r

Krivulja Črpalna moč obtočne črpalke
A 40 %
B 50 %
C 60 %
D 70 %
E 80 %
F 90 %
G 100 %

Upor pretoka na strani ogrevalne vode
Za dimenzioniranje lokalne obtočne črpalke
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Obtočna črpalka v priključnem kompletu ogrevalnika sanitarne
vode

Tip črpalke   VI Yonos Para 25/6
Napetost V~  230
Odvzem moči W maks. 45

min. 3

Vitodens 200-W (nadaljevanje)
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Črpalne višine obtočne črpalke
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A 1. stopnja
B 2. stopnja
C 3. stopnja

Opozorilo
Pri vzporednem obratovanju črpalke ogrevalnega krogotoka in
obtočne črpalke za ogrevanje ogrevalnika (brez prednostnega ogre-
vanja sanitarne vode) priporočamo vgradnjo ogrevalnika sanitarne
vode v sekundarno stran ogrevalnega sistema (za hidravlično loč-
nico).

Vitodens 200-W (nadaljevanje)

VITODENS 200-W VIESMANN 11

58
39

 4
32

 S
I

1

 



Vitodens 200-W, 80 in 99 kW

Večkotlovne naprave
Podatke za večkotlovne naprave glejte na strani 35.
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A Varnostni ventil
B Priključek raztezne posode G 1
C Kotlovni iztok 7 42 mm
D Vtok v ogrevalnik 7 35 mm
E Plinski priključek R 1
F Povratek iz ogrevalnika 7 35 mm
G Kotlovni povratek 7 42 mm
H Priključni kompleti (pribor)

Prikazano brez toplotne izolacije (dobavni obseg)

K Območje za uvod električnih vodnikov na hrbtni strani
L Brez priključnega kompleta (pribor)
M S priključnim kompletom (pribor)
N Priporočena mera (enokotlovna naprava)
O Priporočena mera (večkotlovna naprava)
P Odtok kondenzata
R Zgornji rob gotovih tal

Opozorilo
Priključni komplet ogrevalnega krogotoka se mora naročiti zraven.

Opozorilo
Na mestu samem je treba položiti potrebne električne napajalne vod-
nike in jih v predpisanem območju speljati v ogrevalni kotel.

Visoko učinkovita obtočna črpalka z reguliranim številom vrtljajev v priključnem kompletu ogrevalnega krogotoka (pribor)
Visoko učinkovita obtočna črpalka ima bistveno manjšo porabo toka
v primerjavi z običajnimi črpalkami.
S prilagoditvijo moči obtočne črpalke individualnim pogojem v sis-
temu se zmanjša poraba toka ogrevalne naprave.

Obtočna črpalka VI Para 25/1-12
Nazivna napetost V~  230
Odvzem moči W maks. 310
  min. 16

Vitodens 200-W (nadaljevanje)

12 VIESMANN VITODENS 200-W

1

58
39

 4
32

 S
I

 



Preostale črpalne višine obtočne črpalke
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Krivulja Črpalna moč obtočne črpalke
A 40 %
B 50 %
C 60 %
D 70 %
E 80 %
F 90 %
G 100 %

Opozorilo
Upoštevajte podatke za uporabo hidravlične ločnice (glejte
stran 54).
Če preostala črpalna višina obtočne črpalke, ki je dobavljiva kot pri-
bor, ne zadostuje za premagovanje v nadaljevanju navedenih uporov
sistema, lokalno instalirajte dodatno obtočno črpalko.
V tem primeru se mora uporabiti hidravlična ločnica.

Upor pretoka na strani ogrevalne vode
Za dimenzioniranje lokalne obtočne črpalke (pri priključitvi na pri-
ključni komplet ogrevalnika sanitarne vode)
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Opozorilo
Pri vzporednem obratovanju črpalke ogrevalnega krogotoka in
obtočne črpalke za ogrevanje ogrevalnika (brez prednostnega ogre-
vanja sanitarne vode) priporočamo vgradnjo ogrevalnika sanitarne
vode v sekundarno stran ogrevalnega sistema (za hidravlično loč-
nico).

Vitodens 200-W (nadaljevanje)
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Vitodens 200-W, 120 in 150 kW

Večkotlovne naprave
Podatke za večkotlovne naprave glejte na strani 35.

165,5165,5

92
3

14
40

95

690

278

90
0

600

40

200

85
5

19
75

19
50

E

L

M

P

K

H

O

A

B

C

G

D F

70 70
195

R15
50
N

11
63

S

22
15

21
90
PO

A Varnostni ventil
B Priključek raztezne posode G 1
C Kotlovni iztok 7 54 mm
D Vtok v ogrevalnik 7 42 mm
E Plinski priključek R 1
F Povratek iz ogrevalnika 7 42 mm
G Kotlovni povratek 7 54 mm
H Priključni kompleti (pribor)

Prikazano brez toplotne izolacije (dobavni obseg)
K Območje za uvod električnih vodnikov na hrbtni strani

L Brez priključnega kompleta (pribor)
M S priključnim kompletom za ogrevalni krogotok (pribor)
N S priključnmi kompletom za ogrevalnik sanitarne vode (pribor)
O Priporočena mera (enokotlovna naprava brez montažnega

ogrodja)
P Priporočena mera (večkotlovna naprava ali enokotlovna

naprava z montažnim ogrodjem)
R Odtok kondenzata
S Zgornji rob gotovih tal

Opozorilo
Priključni komplet ogrevalnega krogotoka se mora naročiti zraven.

Opozorilo
Na mestu samem je treba položiti potrebne električne napajalne vod-
nike in jih v predpisanem območju speljati v ogrevalni kotel.

Vitodens 200-W (nadaljevanje)

14 VIESMANN VITODENS 200-W

1

58
39

 4
32

 S
I

 



Visoko učinkovita obtočna črpalka z reguliranim številom vrtljajev v priključnem kompletu ogrevalnega krogotoka (pribor)
Visoko učinkovita obtočna črpalka ima bistveno manjšo porabo toka
v primerjavi z običajnimi črpalkami.
S prilagoditvijo moči obtočne črpalke individualnim pogojem v sis-
temu se zmanjša poraba toka ogrevalne naprave.

Obtočna črpalka VI Para 30/1-12
Nazivna napetost V~  230
Odvzem moči W maks. 310
  min. 16

Regulirano število vrtljajev (Δp konstanten ali Δp variabilen), ožičeno
z vtičem.

Preostale črpalne višine obtočne črpalke
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Krivulja Črpalna moč obtočne črpalke
A 50 %
B 60 %
C 70 %
D 80 %
E 90 %
F 100 %

Vitodens 200-W (nadaljevanje)
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Opozorilo
Upoštevajte podatke za uporabo hidravlične ločnice (glejte
stran 54).
Če preostala črpalna višina obtočne črpalke, ki je dobavljiva kot pri-
bor, ne zadostuje za premagovanje v nadaljevanju navedenih uporov
sistema, lokalno instalirajte dodatno obtočno črpalko.
V tem primeru se mora uporabiti hidravlična ločnica.

Upor pretoka na strani ogrevalne vode
Za dimenzioniranje lokalne obtočne črpalke (pri priključitvi na pri-
ključni komplet ogrevalnika sanitarne vode)
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Opozorilo
Pri vzporednem obratovanju črpalke ogrevalnega krogotoka in
obtočne črpalke za ogrevanje ogrevalnika (brez prednostnega ogre-
vanja sanitarne vode) priporočamo vgradnjo ogrevalnika sanitarne
vode v sekundarno stran ogrevalnega sistema (za hidravlično loč-
nico).

Vitodens 200-W (nadaljevanje)
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2.1 Opis proizvoda

Instalacijski pribor za kotel Vitodens 200-W, 49 in 60 kW

Priključni komplet ogrevalnega krogotoka brez obtočne črpalke

Naroč. št. 7245 738
Priključki G 1½
Vsebina:
■ T kos s kroglično pipo
■ Polnilna in praznilna pipa kotla
■ Varnostni ventil
■ Plinska zaporna pipa z vgrajenim termičnim varnostnim zapornim

ventilom
■ Priključek G1 za tlačno raztezno posodo

Priključni komplet ogrevalnega krogotoka z visoko učinkovito
obtočno črpalko z reguliranim številom vrtljajev

Naroč. št. 7501 311
Priključki G 1½
Vsebina:
■ Obtočna črpalka
■ 2 T kosa s kroglično pipo
■ Protipovratni ventil
■ 2 polnilni in praznilni pipi kotla
■ Varnostni ventil 4 bar
■ Plinska zaporna pipa z vgrajenim termičnim varnostnim zapornim

ventilom
■ Toplotna izolacija
■ Priključek G1 za tlačno raztezno posodo

Priključni komplet za ogrevalnik sanitarne vode

Naroč. št. ZK00 657
Priključki G 1½
Vsebina:
■ Visoko učinkovita obtočna črpalka za ogrevanje ogrevalnika
■ 2 kroglični pipi
■ Protipovratni ventil
■ Senzor temperature ogrevalnika

Kroglična pipa

Naroč. št. 7247 373
1 kos G 1¼ s tesnilom in prekrovno matico.

Instalacijski pribor
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Instalacijski pribor za kotel Vitodens 200-W, 80 in 99 kW

Priključni komplet ogrevalnega krogotoka z visoko učinkovito
obtočno črpalko z reguliranim številom vrtljajev

Naroč. št. 7501 318
Vsebina:
■ Obtočna črpalka
■ 2 kroglični pipi s prehodnimi kosi Ø 42 mm (navojni spoji s stez-

nimi obroči)
■ T kos s kroglično pipo
■ Protipovratni ventil
■ Polnilna in praznilna pipa kotla
■ Varnostni ventil 4 bar
■ Plinska zaporna pipa z vgrajenim termičnim varnostnim zapornim

ventilom
■ Toplotna izolacija
■ Priključek G1 za tlačno raztezno posodo

Hidravlična ločnica
Za volumski pretok do 8 m3/h
Naroč. štev. Z007 743
Vsebina:
■ Hidravlična ločnica z vgrajenim potopnim tulcem (50 mm)
■ Toplotna izolacija
■ Potopni senzor temperature za hidravlično ločnico
■ Hitri odzračevalnik
■ 2 prehodna kosa Ø 42 mm (navojni spoji s steznimi obroči)
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Konzola za hidravlično ločnico
■ Za montažo na tla

Naroč. štev. 7346 787
■ Za montažo na steno

Naroč. štev. 7346 788

Priključni komplet za ogrevalnik sanitarne vode

Naroč. št. 7348 934
Priključki: Ø 35 mm (navojni spoj s steznim obročem)
Vsebina:
■ Priključni vodi za vtok in povratek
■ Navojni spoji
■ Senzor temperature ogrevalnika

Instalacijski pribor za kotel Vitodens 200-W, 120 in 150 kW

Priključni komplet ogrevalnega krogotoka z visoko učinkovito
obtočno črpalko z reguliranim številom vrtljajev

Naroč. št. 7501 321
Vsebina:
■ Obtočna črpalka
■ 2 kroglični pipi s prehodnimi kosi Ø 54 mm (navojni spoji s stez-

nimi obroči)
■ T kos s kroglično pipo
■ Protipovratni ventil
■ Polnilna in praznilna pipa kotla
■ Varnostni ventil 6 bar
■ Plinska zaporna pipa z vgrajenim termičnim varnostnim zapornim

ventilom
■ Toplotna izolacija
■ Priključek G1 za tlačno raztezno posodo

Instalacijski pribor (nadaljevanje)
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Hidravlična ločnica
Za volumski pretok do 12,9 m3/h
priključek DN 65
Naroč. št. ZK00 658
Vsebina:
■ Hidravlična ločnica z vgrajenim potopnim tulcem
■ Toplotna izolacija
■ Potopni senzor temperature za hidravlično ločnico
■ Hitri odzračevalnik
■ Kroglična pipa s tulko gibke cevi za praznjenje oz. odmuljevanje
■ 2 prehodna kosa Ø 54 mm (navojni spoji s steznimi obroči)
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Priključni komplet za ogrevalnik sanitarne vode

Naroč. št. 7501 325
Priključki: Ø 42 mm (navojni spoj s steznim obročem)
Vsebina:
■ Priključni vodi za vtok in povratek
■ Navojni spoji
■ Senzor temperature ogrevalnika

Montažni okvir

Naroč. št. 7502 558
Za postavitev ogrevalnega kotla prosto v prostoru.
S postavitvenimi nogami za izravnavo in pritrditev na tleh.

Servisni pribor za avtomatsko hidravlično uravnovešenje
Glejte ločen podatkovni list.

Nadzornik CO

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

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

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

Instalacijski pribor (nadaljevanje)
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70 45

11
7

Tehnični podatki
Nazivna napetost 230 V~
Nazivna frekvenca 50 Hz

Odvzem moči 3,5 W
Nazivna obremenljivost
relejnega izhoda

8 A 230 V~

Prag alarma 40 ppm CO
Razred zaščite II
Vrsta zaščite IP 20 po EN 60529, zagotoviti se mora

z montažo/vgradnjo.
Dopustna temperatura
okolice

70 °C

Razdelilnik ogrevalnih krogotokov Divicon

Sestava in delovanje
■ Dobavljiv v priključnih velikostih R ¾ , R 1 in R 1¼.
■ S črpalko ogrevalnega krogotoka, protipovratno loputo, krogličnimi

pipami z integriranimi termometri in tripotnim mešalnim ventilom ali
brez mešalnega ventila.

■ Hitra in preprosta montaža zaradi predmontirane enote in kom-
paktne izvedbe.

■ Majhne sevalne izgube zaradi prilegajočega se toplotno izolativ-
nega prekritja.

■ Nizki stroški el. toka in natančno regulacijsko vedenje zaradi upo-
rabe visoko učinkovitih črpalk in optimirane krivulje mešalnega
ventila.

■ Ventil obvoda za hidravlično uravnovešenje ogrevalnega sistema,
dobavljiv kot pribor, se lahko uvije v predizdelano odprtino v litože-
leznem ohišju.

■ Montaža na steno, tako posamezno, kot tudi z dvojnim ali trojnim
razdelilnim nosilcem.

■ Dobavljiv tudi kot sestavni komplet. Dodatne podrobnosti glejte v
Viessmann ceniku.

Naroč.št. v povezavi z različnimi obtočnimi črpalkami glejte v
ceniku Viessmann.
Dimenzije razdelilnika ogrevalnih krogotokov z mešalnim ventilom ali
brez so enake.
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G 1½

120HV HR

HV HRHV HR

a

Divicon z mešalnim ventilom (montaža na steno, prikaz brez toplotne
izolacije in brez razširitvenega kompleta pogona mešalnega ventila)

HR Povratek iz ogrevalnega sistema
HV Vtok v ogrevalni sistem
A Kroglične pipe s termometrom (kot upravljalni element)
B Obtočna črpalka
C Ventil obvoda (pribor)
D Tripotni mešalni ventil

Priključek ogrevalnega
krogotoka

R ¾ 1 1¼

Volumski pretok (maks.) m3/h 1,0 1,5 2,5
a (znotraj) Rp ¾ 1 1¼
a (zunaj) G 1¼ 1¼ 2

Instalacijski pribor (nadaljevanje)
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A

B

HV HR120

C

G 1½
HV HR

a

Divicon brez mešalnega ventila (montaža na steno, prikaz brez
toplotne izolacije)

HR Povratek iz ogrevalnega sistema
HV Vtok v ogrevalni sistem
A Kroglične pipe s termometrom (kot upravljalni element)
B Obtočna črpalka
C Kroglična pipa

Priključek ogrevalnega
krogotoka

R ¾ 1 1¼

Volumski pretok (maks.) m3/h 1,0 1,5 2,5
a (znotraj) Rp ¾ 1 1¼
a (zunaj) G 1¼ 1¼ 2

Primer montaže: Divicon s trojnim razdelilnim nosilcem

HV HR
120 120 120

b
a

d

c

180 180

HV HR

(prikaz brez toplotne izolacije)

HR Povratek iz ogrevalnega sistema
HV Vtok v ogrevalni sistem

Mera Razdelilni nosilec s priključkom za ogrevalni krogotok
 R ¾ in R 1 R 1¼
a 135 183
b 535 583
c 784 784
d G 1¼ G 2

Instalacijski pribor (nadaljevanje)
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Ugotavljanje potrebne nazivne širine

A

ΔT= 1
5K
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0K
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Regulacijsko vedenje mešalnega ventila
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Toplotna moč ogrevalnega krogotoka
v kW

A Divicon s tripotnim mešalnim ventilom
V označenih obratovalnih območjih B do D je regulacijsko
vedenje mešalnega ventila razdelilnika Divicon optimalno:

B Divicon s tripotnim mešalnim ventilom (R ¾)
Področje uporabe: 0 do 1,0 m 3/h

C Divicon s tripotnim mešalnim ventilom (R 1)
Področje uporabe: 0 do 1,5 m 3/h

D Divicon s tripotnim mešalnim ventilom (R 1¼)
Področje uporabe: 0 do 2,5 m 3/h

Primer:
Radiatorski ogrevalni krogotok s toplotno močjo ² = 11,6 kW
Temperatura ogrevalnega sistema 75/60 °C ( ΔT = 15 K)
 
c Specifična toplotna kapaciteta
µ Masni tok
² Toplotna moč
´ Volumski pretok

² = µ · c · ΔT c = 1,163
Wh

kg · K
 µ

²

c · ΔT
=

 kg
h

´ =
11600 W · kg · K

1,163 Wh · (75-60) K
= 665

m³
h

0,665

´ (1 kg ≈ 1 dm³)

Z vrednostjo ´ se izbere najmanjši možni mešalni ventil znotraj meje
možnosti uporabe. 
Rezultat primera: Divicon s tripotnim mešalnim ventilom (R ¾)

Krivulje obtočnih črpalk in upor pretoka na strani ogrevalne
vode
Preostala črpalna višina črpalke izhaja iz razlike izbrane krivulje
črpalke in krivulje upora posameznega razdelilnika ogrevalnih krogo-
tokov ter po potrebi tudi drugih komponent (cevni sklop, razdelilnik
itd.).
V sledečih diagramih črpalk so označene krivulje upora različnih raz-
delilnikov ogrevalnih krogotokov Divicon. 
Maksimalna količina pretoka za Divicon:
■ z R ¾ = 1,0 m3/h
■ z R 1 = 1,5 m3/h
■ z R 1¼ = 2,5 m3/h

Primer:
Volumski pretok ´ = 0,665 m3/h

Izbira:
■ Divicon z mešalnim ventilom R ¾
■ Obtočna črpalka Wilo Yonos Para 25/6, način obratovanja z varia-

bilnim diferenčnim tlakom in nastavljena na maksimalno črpalno
višino

■ Črpalni tok 0,7 m 3/h

Črpalna višina ustrezno krivulji
črpalke: 48 kPa
Upor razdelilnika Divicon: 3,5 kPa
Preostala črpalna višina: 48 kPa – 3,5 kPa = 44,5 kPa.

Opozorilo
Za nadaljnje sklope (cevni sklop, razdelilnik, itd.) je treba prav tako
ugotoviti upor in ga odšteti od preostale črpalne višine.

Diferenčno tlačno regulirane črpalke ogrevalnih krogotokov
Po Uredbi o varčevanju z energijo (EnEV) se morajo obtočne
črpalke v sistemih za centralno ogrevanje dimenzionirati po tehničnih
pravilih. 
Direktiva 2009/125/ES o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, poveza-
nih z energijo, od 1. januarja 2013, po vsej Evropi zahteva uporabo
visoko učinkovitih obtočnih črpalk, če te niso vgrajene v proizvajalcu
toplote.

Navodilo za projektiranje
Pogoj za uporabo črpalk ogrevalnega krogotoka, ki so regulirane z
diferenčnim tlakom, so ogrevalni krogotoki z variabilnim pretokom.
Npr. eno in dvocevna ogrevanja s termostatskimi ventili, talna ogre-
vanja s termostatskimi ali conskimi ventili.

Instalacijski pribor (nadaljevanje)
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Wilo Yonos Para 25/6
■ Izredno varčna, visoko učinkovita črpalka (energijski razred A)

Način obratovanja: konstanten diferenčni tlak
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Način obratovanja: variabilen diferenčni tlak
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Wilo Stratos Para 25/7.5
■ Izredno varčna, visoko učinkovita črpalka (energijski razred A)

Način obratovanja: konstanten diferenčni tlak
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Način obratovanja: variabilen diferenčni tlak
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Grundfos Alpha 2-60
■ Izredno varčna, visoko učinkovita črpalka (energijski razred A)
■ S prikazovalnikom odvzema moči
■ S funkcijo autoadapt (samodejna prilagoditev na sistem cevi)
■ S funkcijo za nočno znižanje

Instalacijski pribor (nadaljevanje)
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E Stopnja 1
F Stopnja 2
G Stopnja 3
H Min. proporcionalen tlak
K Maks. proporcionalen tlak
L Min. konstanten tlak
M Maks. konstanten tlak

Ventil obvoda

Naroč.štev. 7464 889
Za hidravlično uravnovešenje ogrevalnega krogotoka z mešalnim
ventilom. Uvije se v Divicon.

Razdelilni nosilec
S toplotno izolacijo.
Prigraditev na steno s kompletom za montažo na steno, ki se naroči
posebej.
Povezava med ogrevalnim kotlom in razdelilnim nosilcem se mora
izdelati lokalno.

Za 2 razdelilnika Divicon
Naroč.št. 7460 638 za Divicon R ¾ in R 1.
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Naroč.št. 7466 337 za Divicon R 1¼.
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Upor pretoka
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Za 3 razdelilnike Divicon
Naroč.št. 7460 643 za Divicon R ¾ in R 1.
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Naroč.št. 7466 340 za Divicon R 1¼.
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Komplet za montažo na steno
Naroč.štev. 7465 894
Za posamezne razdelilnike Divicon.
Z vijaki in mozniki.

a

za Divicon z mešalnim
ventilom

brez mešalne-
ga ventila

a mm 151 142

Naroč.štev. 7465 439
Za razdelilni nosilec.
Z vijaki in mozniki.

a

za Divicon R ¾ in R 1 R 1¼
a mm 142 167

Hidravlična ločnica

Naroč.štev. 7460 649
Volumski pretok maks. 4,5 m3/h.
S toplotno izolacijo in vgrajenim potopnim tulcem.
Povezava med ogrevalnim kotlom in hidravlično ločnico se mora
izdelati lokalno.
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Naroč.štev. 7460 648
Volumski pretok maks. 7,5 m3/h.
S toplotno izolacijo in vgrajenim potopnim tulcem.
Povezava med ogrevalnim kotlom in hidravlično ločnico se mora
izdelati lokalno.
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Instalacijski pribor za večkotlovne naprave

Hidravlične kaskade

Hidravlična ločnica DN 80
Lahko se uporabi za skupno toplotno moč do 594 kW
Naroč. št. ZK02 627

Vsebina:
■ Hidravlična ločnica z vgrajenim potopnim tulcem
■ Toplotna izolacija
■ Hitri odzračevalnik
■ Kroglična pipa s tulko gibke cevi za praznjenje oz. odmuljevanje
■ Talna konzola

Adapter kaskadnega modula DN 100
Za priključitev porabnikov v primeru, če se ne uporabi hidravlične
ločnice.
Naroč. št. ZK02 628

Vsebina:
■ Adapter s priključki za vtok ogrevalne vode v sistem in povratek

ogrevalne vode iz sistema
■ Toplotna izolacija
■ Hitri odzračevalnik
■ Kroglična pipa s tulko gibke cevi za praznjenje oz. odmuljevanje
■ Držalni kotnik

Prehodne prirobnice DN 80 na R 2
Lahko se uporabi za skupno toplotno moč do 200 kW, v povezavi s
hidravlično ločnico
Naroč. št. 7456 326

Prehodne prirobnice DN 100 na R 2
Lahko se uporabi za skupno toplotno moč do 200 kW, v povezavi z
adapterjem kaskadnega modula
Naroč. št. ZK02 629

Instalacijski pribor (nadaljevanje)
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Cevni lok 90°
Za kotno postavitev večkotlovne naprave
Naroč. št. ZK02 630

Vsebina:
■ 2 cevna loka
■ Toplotna izolacija
■ Oporna noga

Zbirni vodi za kondenzat

Vsebina:
■ Zbirni vod za kondenzat s T kosom in nosilci
■ Odtočna gibka cev za priključitev na sistem odvodnjavanja
■ Povezovalna gibka cev za odtok kondenzata iz sifona
■ Povezovalna gibka cev za odtok varnostnega ventila za vsak ogre-

valni kotel

■ Dvokotlovna naprava: Naroč. št. ZK02 631
■ Trikotlovna naprava: Naroč. št. ZK02 632

■ Štirikotlovna naprava: Naroč. št. ZK02 633 (postavitev v bloku ali
v vrsti)

■ Petkotlovna naprava: Naroč. št. ZK02 634
■ Šestkotlovna naprava: Naroč. št. ZK02 635 (postavitev v bloku ali

v vrsti)

Kaskadni odvodniki dimnih plinov (nadtlačni)

Vsebina:
■ Zbirni odvodnik dimnih plinov
■ Zaključni kos z odtokom kondenzata in sifonom

A

C

B

B BB

A Zbirni odvodnik dimnih plinov
B Zaključni kos s sifonom

■ Dvokotlovna naprava, postavitev v vrsti
– Za Vitodens 200-W, 49 in 60 kW: Naroč. št. ZK00 675
– Za Vitodens 200-W, 69 do 99 kW: Naroč. št. ZK00 676

■ Trikotlovna naprava, postavitev v vrsti
– Za Vitodens 200-W, 49 in 60 kW: Naroč. št. ZK00 678
– Za Vitodens 200-W, 69 do 99 kW: Naroč. št. ZK00 679

■ Štirikotlovna naprava, postavitev v vrsti
– Za Vitodens 200-W, 49 in 60 kW: Naroč. št. ZK00 681
– Za Vitodens 200-W, 69 do 99 kW: Naroč. št. ZK00 682

■ Petkotlovna naprava, postavitev v vrsti
– Za Vitodens 200-W, 49 in 60 kW: Naroč. št. ZK02 636
– Za Vitodens 200-W, 69 do 99 kW: Naroč. št. ZK02 637

■ Šestkotlovna naprava, postavitev v vrsti
– Za Vitodens 200-W, 49 in 60 kW: Naroč. št. ZK00 684
– Za Vitodens 200-W, 69 do 99 kW: Naroč. št. ZK00 685

■ Štirikotlovna naprava, postavitev v bloku
– Za Vitodens 200-W, 49 in 60 kW: Naroč. št. ZK00 689
– Za Vitodens 200-W, 69 do 99 kW: Naroč. št. ZK00 690

■ Šestkotlovna naprava, postavitev v bloku
– Za Vitodens 200-W, 49 in 60 kW: Naroč. št. ZK00 691
– Za Vitodens 200-W, 69 do 99 kW: Naroč. št. ZK00 692

Za nadaljnje tehnične podatke k kaskadnim odvodnikom dimnih pli-
nov glejte Navodila za projektiranje dimovodnih sistemov Vitodens.

Instalacijski pribor (nadaljevanje)
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3.1 Opis proizvoda
Podatke o ogrevalnikih sanitarne vode glejte v navodilu za projekti-
ranje Vitodens do 35 kW ali v ločenih podatkovnih listih.

Navodila za projektiranje

4.1 Postavitev, montaža

Postavitveni pogoji za obratovanje odvisno od zraka v prostoru (tip naprave B)
(izvedba B23 in B33)

Ogrevalni kotel Vitodens sme v prostorih, kjer je možno onesnaže-
nje zraka s halogenimi ogljikovodiki, kot so frizerski saloni,
tiskarne, kemične čistilnice, laboratoriji itd., obratovati samo neod-
visno od zraka v prostoru.
V primeru dvoma prosimo, da se posvetujete s strokovnjaki podjetja
Viessmann.
Stenskih kotlov ni dovoljeno postaviti v prostore z močno tvorbo
prahu.
Postavitveni prostor mora biti zaščiten pred zmrzaljo in dobro zra-
čen.
V postavitvenem prostoru je treba predvideti odtok kondenzata in
izpihovalni vod varnostnega ventila.
Maks. temperatura okolice naprave ne sme presegati 35 ºC.
Če teh opozoril ne upoštevate, za poškodbe naprave, ki nastanejo
zaradi enega izmed teh vzrokov, garancija ne velja.
a

Vitodens 200-W nad 60 kW in večkotlovne naprave
Ogrevalni kotli nad 50 kW se morajo po Uredbi o kurilnih napravah
montirati v ločenem postavitvenem prostoru. Glavno stikalo se mora
namestiti izven prostora.

Odprtine za dovod zgorevalnega zraka
Plinski kotli s skupno nazivno toplotno močjo nad 50 kW smejo imeti
le odprtine za dovod zgorevalnega zraka, ki vodijo na prosto. Prečni
prerez mora znašati min. 150 cm2 in za vsak kW nad 50 kW skupne
nazivne toplotne moči dodatno po 2 cm2. Ta prečni prerez se lahko
porazdeli na največ 2 odprtini (upoštevajte Uredbo o gorilnih siste-
mih in TRGI 2008, točka 5.5.4).

Primer:
Vitodens 200-W, 3 × 60 kW 
Skupna nazivna toplotna moč 180 kW
150 cm2 + 130 × 2 cm2 = 410 cm2 ali 2 × 205 cm2 .
Odprtine za dovod zgorevalnega zraka morajo biti velike min.
410 cm2 ali 2 × 205 cm2 .

Večkotlovne naprave z nadtlačnimi sistemi za odvajanje dimnih
plinov
Večkotlovne naprave Vitodens 200-W s skupnimi nadtlačnimi sistemi
za odvajanje dimnih plinov so predvidene za obratovanje odvisno
od zraka v prostoru (vrsta B).
Nadaljnja navodila glejte v Navodilu za projektiranje sistemov za
odvajanje dimnih plinov Vitodens.

Postavitveni prostor (do 50 kW)

Dopustno:
■ Vgradnja plinskih naprav v istem nadstropju
■ Zajem zgorevalnega zraka iz stranskega prostora (shrambe, kleti,

delovni prostori itd.)
■ Podstrešni prostori, vendar le pri zadostni minimalni višini dimnika

po DIN 18160 – 4 m nad uvodnico (podtlačno obratovanje).

Nedopustno:
■ Stopnišča in skupni hodniki; izjema: nizke eno- in dvostanovanjske

hiše (zgornji rob tal v najvišjem nadstropju < 7 m nad površino
zemljišča)

■ Kopalnice in stranišča brez zunanjega okna z odzračevalnim jaš-
kom

■ Prostori, v katerih se skladiščijo eksplozivne ali lahko vnetljive
snovi

■ Prostori, ki se odzračujejo mehansko ali skozi posamezne jaške
po DIN 18117-1.

Upoštevati se morajo lokalni predpisi.

Priključek na strani dimnih plinov
Povezovalni kos do dimnika mora biti kolikor možno kratek. Zato se
mora kotel Vitodens namestiti čim bližje dimniku.
Cev za dimne pline mora biti čim bolj ravna, če pa se preusmeritvam
ni možno izogniti, te ne smejo biti nameščene ena za drugo. Zago-
tovljena mora biti možnost preverjanja in čiščenja celotnega dimo-
voda.
Posebni zaščitni ukrepi in določeni odmiki od gorljivih predmetov, kot
so npr. pohištvo, lepenke ipd. niso potrebni. Kotel Vitodens in dimo-
vodni sistem na nobenem mestu ne presegata temperature površine
85 °C.
Nadaljnje napotke glejte v navodilu za projektiranje Sistemi za odva-
janje dimnih plinov za kotle Vitodens.

Priprave za odvajanje zraka
Pri instalaciji priprav za odvajanje zraka na prosto (nape za odvod
pare, priprave za odvajanje zraka itd.) se mora upoštevati, da zaradi
odsesavanja zraka v postavitvenem prostoru ne sme nastati podtlak.
Sicer lahko ob sočasnem obratovanju s kotlom Vitodens nastane
povratni tok dimnih plinov. V tem primeru se mora vgraditi blokada.
Za to se lahko uporabi interna razširitev H2 (pribor). Ob vklopu goril-
nika se s tem izklopijo priprave za odvajanje zraka.

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

Ogrevalnik sanitarne vode
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Postavitveni pogoji za obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (tip naprave C)
Kot priprava izvedbe C13x, C33x, C53x, C63x, C83x ali C93x po TRGI
2008 se lahko kotel Vitodens za obratovanje neodvisno od zraka v
prostoru postavi neodvisno od velikosti in zračenja postavitvenega
prostora.

Postavitveni prostor
Možna je npr. postavitev v bivalnih in stanovanjskih prostorih, v
nezračenih stranskih prostorih, v omarah (zgoraj odprto) in nišah
brez odmika od gorljivih elementov ter tudi v podstrešnih prostorih
(podstrešje pod slemenom in stranski prostori) z direktno izvedbo
odvoda dimnih plinov/dovoda zraka skozi streho. 
V postavitvenem prostoru je treba predvideti odtok kondenzata in
izpihovalni vod varnostnega ventila.
Električne blokade s pripravami za odvajanje zraka (nape za odvod
pare itd.) pri obratovanju neodvisno od zraka v prostoru niso
potrebne.

Vitodens 200-W od 60 kW
Ogrevalni kotli nad 50 kW se morajo po Uredbi o kurilnih napravah
postaviti v ločenem prostoru. Glavno stikalo se mora namestiti izven
prostora.
Potrebne so ustrezne odprtine za dovajanje in odvajanje zraka po
TRGI (glejte Navodilo za projektiranje sistemov za odvajanje dimnih
plinov Vitodens).

Priključek na strani dimnih plinov
Odvodnik dimnih plinov mora biti čim krajši in čim bolj raven.
Če preusmeritev ni možno preprečiti, te ne smejo biti nameščene
ena za drugo. Zagotovljena mora biti možnost preverjanja in čiščenja
celotnega dimovoda.

Ker je povezovalni kos za dimne pline pri obratovanju neodvisno od
zraka v prostoru oblit z zgorevalnim zrakom (koaksialna cev), ni
potrebno upoštevati odmikov od gorljivih elementov.
Jaške, na katere so bili prej priključeni kotli na olje ali trda goriva,
mora dimnikar temeljito očistiti. Na notranji površini dimnika ne
smejo ostati ostanki žvepla in saj. Speljava odvodno/dovodne cevi
skozi jašek tako ni potrebna. Če temeljito čiščenje ni možno oz. so
prisotne obloge kloridov ali se siplje pesek, se v jašek lahko vstavi
odvodno/dovodna cev. Morebiti obstoječe dodatne priključne odpr-
tine se morajo s primernim materialom tesno zapreti. To ne velja za
potrebne čistilne in kontrolne odprtine, ki so opremljene z zapirali, za
katere je podeljen znak preizkušanja.
Nadaljnje napotke glejte v navodilu za projektiranje Sistemi za odva-
janje dimnih plinov za kotle Vitodens.

Namestitev v garažah
Preizkusi Inštituta za plinsko toploto Essen so potrdili, da je Vitodens
primeren za postavitev v garažah.
Pri postavitvi v garaži mora razmik med tlemi in gorilnikom znašati
min. 500 mm. Kotel se mora s stremenom ali odbijačem, ki se doda
na mestu samem, zavarovati pred mehanskimi poškodbami.

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

Obratovanje kotla Vitodens v vlažnih prostorih
■ Obratovanje neodvisno od zraka v prostoru:

Vitodens je atestiran za vgradnjo v vlažne prostore (vrsta zaščite
IP X4, zaščiten pred pršenjem vode).
Vgradnja ogrevalnega kotla v zaščitnem območju 1 je možna, če
je izključen nastanek vodnega curka (npr. z masažno prho).

■ Obratovanje odvisno od zraka v prostoru:
Namestitev Vitodens v zaščitnem območju 1 in 2 ni možna.

Pri vgradnji kotla Vitodens v vlažne prostore se morajo upoštevati
varnostna območja in minimalni odmiki od stene po VDE 0100
(glejte tudi “Električno zaščitno območje”).

Električno zaščitno območje

območje 0

območje 1

ob-
močje

   2

območje 2

600

22
50

Električne naprave v prostorih s kopalno kadjo ali prho morajo biti
izvedene tako, da osebe niso izpostavljene nevarnim tokovom skozi
telo. Po VDE 0100 se smejo vodniki za napajanje fiksno nameščenih
porabnikov v območju 1 in 2 speljati le navpično in od zadaj uvesti v
napravo.

Električna priključitev
Pri izvedbi omrežnega priključka morate upoštevati priključne pogoje
lokalnega podjetja za oskrbo z električno energijo in VDE predpise!
Dovod mora biti zavarovan z maks. 16 A.
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Priporočamo instalacijo varnostnega tokovnega odklopnika občutlji-
vega na vse tokove (FI razred B) za enosmerne (okvarne) tokove, ki
lahko nastanejo zaradi energetsko učinkovitih obratovalnih kompo-
nent.
Omrežni priključek (230 V~, 50 Hz) se mora izdelati preko fiksnega
priključka.
Napajalni vodniki in pribor se priključijo na priključnih sponkah v
kotlu.
Vodniki morajo v označenem območju segati min. 800 mm iz stene
(glejte sliko):

40
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75
2

B

A

Vitodens 200-W, 49 do 99 kW

A Referenčna točka zgornji rob Vitodens
B Območje za električne napajalne vodnike

40

200

85
5

B

A

Vitodens 200-W, 120 do 150 kW

A Referenčna točka zgornji rob Vitodens
B Območje za električne napajalne vodnike

Priporočeni vodniki

NYM 3 G 1,5 mm2 2-žilni min. 0,75 mm2 4-žilni 1,5 mm2

ali
3-žilni 1,5 mm2 brez zeleno/rumene žile

– Omrežni priključni vodniki (tudi pribor)
– Cirkulacijska črpalka

– Razširitveni komplet AM1 ali EA1
– Senzor zunanje temperature
– Vitotronic 200-H (LON)
– Razširitveni komplet za ogrevalni krogotok z

mešalnim ventilom (KM BUS)
– Vitotrol 100, tip UTDB
– Vitotrol 200-A
– Vitotrol 300-A
– Komunikacijska baza
– Sprejemnik časovnega signala

– Vitotrol 100, tip UTDB-RF)
– Vitotrol 100, tip UTA

Blokirno vezje
Pri obratovanju odvisno od zraka v prostoru se mora uporabiti blo-
kada, če se v dovodu zgorevalnega zraka nahaja priprava za odva-
janje zraka (npr. napa za odvod pare).
Za to se lahko uporabi interna razširitev H2 (pribor). Ob vklopu goril-
nika se s tem izklopijo priprave za odvajanje zraka.

Omrežni priključek pribora
Omrežni priključek delov pribora se lahko izvede neposredno na
regulaciji.
Ta priključek se preklaplja s stikalom naprave.
Če skupni tok naprave presega 6 A, preko omrežnega stikala priklju-
čite enega ali več razširitvenih kompletov direktno na omrežje.

Pri namestitvi v vlažnih prostorih se omrežni priključek pribora ne
sme izvesti na regulaciji.

Dodatne zahteve ob postavitvi ogrevalnih kotlov z obratova-
njem na utekočinjen plin v prostorih pod nivojem tal
V skladu s TRF 1996, zvezek 2 – veljaven od 1. septembra 1997 –
pri vgradnji kotla Vitodens pod nivojem tal ni potreben eksterni var-
nostni magnetni ventil.
Visok varnostni standard z eksternim varnostnim magnetnim venti-
lom se je vendarle obnesel. Zato pri vgradnji kotla Vitodens v prosto-
rih pod nivojem tal še naprej priporočamo vgradnjo eksternega var-
nostnega magnetnega ventila, h kateremu je potrebna interna razši-
ritev H1.
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Priključitev na strani plina
Plinsko instalacijo sme izvesti le instalater, ki je pooblaščen s strani
pristojnega podjetja za oskrbo s plinom.
Plinski priključek se mora dimenzionirati in izdelati po TRGI 2008 oz.
TRF 1996.
Maks. preizkuševalni nadtlak 150 mbar (15 kPa).
Priporočamo, da se v dovod plina vgradi plinski filter po DIN 3386.

Termični varnostni zaporni ventil
V plinske kurilne naprave ali v dovode plina neposredno pred plinsko
kurilno napravo se morajo vgraditi termične zaporne priprave, ki pri
zunanji temperaturni obremenitvi nad 100 °C zaprejo dovod plina. Ti
ventili morajo do temperature 650 °C za najmanj 30 minut prekiniti
dovajanje plina. S tem se v primeru požara prepreči nastajanje eks-
plozivnih plinskih mešanic.
S kotlom Vitodens dobavljene plinske zaporne pipe so opremljene z
vgrajenimi termičnimi varnostnimi zapornimi ventili.

Priporočilo za dimenzioniranje nadzornika pretoka plina
V oskrbovalnih območjih s HIB manj kot 8,6 kWh/m3 in plinskimi
napravami kategorije I2N je treba ugotoviti fiktivno nazivno toplotno
obremenitev. Ta fiktivna nazivna toplotna obremenitev izhaja iz
nazivne toplotne obremenitve (QNB) plinske naprave, pomnožene s
faktorjem 1,14 (razmerje HIB 8,60/7,55). S to fiktivno nazivno
toplotno obremenitvijo je treba izbrati nadzornika pretoka plina in
izvesti dimenzioniranje cevovodov po TRGI 2008.

Nazivna toplotna moč kotla Vitodens Nadzornik pretoka
plina

kW
49 GS 10
60 GS 10
80 GS 16
99 GS 16
120 - 150 ni potrebno

Kljub priporočilu za dimenzioniranje nadzornika pretoka plina je
potrebno opraviti dimenzioniranje cevovodov vključno z nadzornikom
pretoka plina.

Minimalni odmiki
Pred kotlom Vitodens oz. ogrevalnikom sanitarne vode se mora
predvideti 700 mm prostega prostora za vzdrževanje.

Levo in desno ob kotlu Vitodens prosti prostor za vzdrževanje ni
potreben.

Montaža kotla Vitodens 200-W, 49 do 99 kW neposredno na steno (enokotlovna naprava)
Priloženi vijaki in mozniki so primerni le za beton. Pri drugih gradbe-
nih materialih se mora uporabiti pritrditveni material za nosilnost
100 kg.
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S kotlom Vitodens 200-W se dobavi šablona, s katero se na steni
označi položaj vijakov za stenski nosilec in položaj cevi za dimne
pline.
Za priključitev ogrevalnih krogotokov in ogrevalnika sanitarne vode
je potrebno naročiti tudi priključne komplete.
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A Referenčna točka zgornji rob Vitodens
B Montažna šablona Vitodens
C Območje za električne napajalne vodnike

Vodniki naj segajo pribl. 1200 mm iz stene.

D Priporočena mera pri enokotlovni napravi
E Stenski nosilec
F Zgornji rob gotovih tal

Ogrevalni kotel 49 - 60 kW 80 - 99 kW
a mm 146 231

Montaža ob steno s stenskim nosilnim okvirjem (posamezni
kotel)
Kotel Vitodens se lahko prigradi na stenski nosilni okvir.
Priložene konzole ni možno uporabiti.

Montaža kotla Vitodens 200-W, 120 do 150 kW neposredno na steno (enokotlovna naprava)
Priloženi vijaki in mozniki so primerni le za beton. Pri drugih gradbe-
nih materialih se mora uporabiti pritrditveni material za nosilnost
145 kg.

Za montažo kotla Vitodens se priporoča montažni okvir (pribor)
(glejte stran 35).
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Za priključitev ogrevalnih krogotokov in ogrevalnika sanitarne vode
je potrebno naročiti tudi priključne komplete.
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A Referenčna točka zgornji rob Vitodens
B Območje za električne napajalne vodnike.

Vodniki naj segajo pribl. 1200 mm iz stene.

C Zgornji rob gotovih tal
D Priporočena mera pri enokotlovni napravi
E Stenski nosilec
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Instalacija z montažnim okvirjem (posamezni kotel)
Vitodens se lahko z montažnim okvirjem, ki je dobavljiv kot pribor,
postavi prosto v prostoru. Ogrevalni kotel se lahko izravna s posta-
vitvenimi nogam.

650

19
50

 - 
20

27

Večkotlovna naprava

Hidravlična kaskada

Zbiralnik vtoka in povratka za večkotlovne naprave, ki vsebujejo:
■ 2 do 6 ogrevalnih kotlov pri montaži na steno
■ 2 do 6 ogrevalnih kotlov pri postavitvi v vrsti
■ 4 ali 6 ogrevalnih kotlov pri postavitvi v bloku

Po izbiri s hidravlično ločnico ali z adapterjem kaskadnega modula
za priključitev ogrevalnih krogotokov. Se mora naročiti zraven kot
ločen pribor.
Priključki ogrevalnega krogotoka po izbiri desno ali levo.
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Tehnični podatki

LL

C

A

HV

HR

K

CDB

HV

HR

K

E F GH

Prikaz brez sodobavljenih toplotnih izolacij

A Adapter kaskadnega modula
B Hidravlična ločnica
C Odzračevanje
D Potopni tulec za senzor temperature vtoka
E Polnilna in praznilna pipa kotla
F Visoko učinkovita obtočna črpalka
G Polnilna in praznilna pipa kotla

H Varnostni ventil
K Praznjenje
L Vitotronic 300-K (po izbiri desno ali levo)

Skupna dolžina vseh BUS vodnikov (lokalno) ne sme presegati
50 m.

HR Povratek ogrevalne vode
HV Vtok ogrevalne vode

Število ogrevalnih kotlov 2 3 4/2 x 2 5 6/2 x 3
Priključek ogrevalnega krogotoka       
– Hidravlična ločnica PN6/DN 80 80 80 80 80
– Adapter kaskadnega modula PN6/DN 100 100 100 100 100
Priključek ogrevalnega kotla G 1½ 1½ 1½ 1½ 1½
Maks. volumski pretok Δt       
– 49 kW 15 K m3/h 5,6 8,4 11,2 14,0 16,8
– 60 kW 15 K m3/h 6,9 10,3 13,8 17,2 20,6
– 69 kW 20 K m3/h 5,9 8,9 11,8 14,8 17,5
– 80 kW 20 K m3/h 6,9 10,3 13,7 17,2 20,6
– 99 kW 20 K m3/h 8,5 12,8 17,0 21,3 25,5
Obtočna črpalka Tip Vi Para 25/1-11
Nazivna napetost V~ 230
Odvzem moči maks. W 140
Odvzem moči min. W 8
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Preostala črpalna višina vgrajene obtočne črpalke pri 49 - 60 kW
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1 do 6 Nastavitev stopnje črpalke

Preostala črpalna višina vgrajene obtočne črpalke pri 69 - 99 kW
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1 do 8 Nastavitev stopnje črpalke

Dobavni obseg večkotlovne naprave
■ Vitodens 200-W (2 do 6 ogrevalnih kotlov)
■ Kaskadna regulacija Vitotronic 300-K
■ Komunikacijski modul kaskade za vsak ogrevalni kotel
■ Potopni senzor temperature
■ Montažno ogrodje ali montažni pripomoček za montažo na steno
■ Hidravlična kaskada z visoko učinkovito obtočno črpalko in

toplotno izolacijo

Pribor (glede na naročilo)
■ Kaskadni odvodnik dimnih plinov
■ Hidravlična ločnica s povezovalnimi vodi in toplotno izolacijo

ali
■ Adapter kaskadnega modula s toplotno izolacijo
■ Cevni loki za kotno postavitev s toplotno izolacijo
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Montaža na steno s hidravlično ločnico
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Prikaz brez sodobavljenih toplotnih izolacij

A Zbirni vod za kondenzat (pribor)

Število ogrevalnih kotlov 2 3 4 5 6
Nazivna toplotna moč kW 49 - 60 69 - 99 49 - 60 69 - 99 49 - 60 69 - 99 49 - 60 69 - 99 49 - 60 69 - 99
a mm 1720 1720 2300 2300 2880 2880 3460 3460 4040 4040
b mm 2250 2250 2830 2830 3410 3410 3990 3990 4570 4570
c mm 511 661 511 661 511 661 511 661 511 661

Opozorilo
Višinske mere se lahko zmanjša za maks. 150 mm. V ta namen je
treba ustrezno montirati obesne profile.
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Montaža na steno z adapterjem kaskadnega modula
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Prikaz brez sodobavljenih toplotnih izolacij

A Zbirni vod za kondenzat (pribor)

Število ogrevalnih kotlov 2 3 4 5 6
Nazivna toplotna moč kW 49 - 60 69 - 99 49 - 60 69 - 99 49 - 60 69 - 99 49 - 60 69 - 99 49 - 60 69 - 99
a mm 1720 1720 2300 2300 2880 2880 3460 3460 4040 4040
b mm 1894 1894 2474 2474 3054 3054 3634 3634 4214 4214
c mm 511 661 511 661 511 661 511 661 511 661

Opozorilo
Višinske mere se lahko zmanjša za maks. 300 mm. V ta namen je
treba ustrezno montirati obesne profile.
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Postavitev v vrsti in v bloku, prosto stoječe z montažnim ogrodjem

Postavitev v vrsti s hidravlično ločnico
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Prikaz brez sodobavljenih toplotnih izolacij

A Zbirni vod za kondenzat (pribor)

Število ogrevalnih kotlov 2 3 4 5 6
Nazivna toplotna moč kW 49 - 60 69 - 99 49 - 60 69 - 99 49 - 60 69 - 99 49 - 60 69 - 99 49 - 60 69 - 99
a mm 1720 1720 2300 2300 2880 2880 3460 3460 4040 4040
b mm 2250 2250 2830 2830 3410 3410 3990 3990 4570 4570
c mm 511 661 511 661 511 661 511 661 511 661

Opozorilo
Višinske mere se lahko pri montaži z montažnim ogrodjem zmanjša
za 150 mm. V ta namen je treba ustrezno montirati obesne profile.
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Postavitev v bloku s hidravlično ločnico
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Prikaz brez sodobavljenih toplotnih izolacij

A Zbirni vod za kondenzat (pribor)

Število ogrevalnih kotlov 2 x 2
49 - 60 kW

2 x 2
69 - 99 kW

2 x 3
49 - 60 kW

2 x 3
69 - 99 kW

a mm 1690 1690 2270 2270
b mm 1907 1907 2487 2487
c mm 1350 1422 1350 1422

Opozorilo
Višinske mere se lahko pri montaži z montažnim ogrodjem zmanjša
za 150 mm. V ta namen je treba ustrezno montirati obesne profile.
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Postavitev v vrsti z adapterjem kaskadnega modula
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Prikaz brez sodobavljenih toplotnih izolacij

A Zbirni vod za kondenzat (pribor)

Število ogrevalnih kotlov 2 3 4 5 6
Nazivna toplotna moč kW 49 - 60 69 - 99 49 - 60 69 - 99 49 - 60 69 - 99 49 - 60 69 - 99 49 - 60 69 - 99
a mm 1720 1720 2300 2300 2880 2880 3460 3460 4040 4040
b mm 1894 1894 2474 2474 3054 3054 3634 3634 4214 4214
c mm 511 661 511 661 511 661 511 661 511 661

Opozorilo
Višinske mere se lahko pri montaži z montažnim ogrodjem zmanjša
za 150 ali 300 mm. V ta namen je treba ustrezno montirati obesne
profile.
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Postavitev v bloku z adapterjem kaskadnega modula
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Prikaz brez sodobavljenih toplotnih izolacij

A Zbirni vod za kondenzat (pribor)

Število ogrevalnih kotlov 2 x 2
49 - 60 kW

2 x 2
69 - 99 kW

2 x 3
49 - 60 kW

2 x 3
69 - 99 kW

a mm 1690 1690 2444 2444
b mm 1864 1864 2131 2131
c mm 1350 1422 1350 1422

Opozorilo
Višinske mere se lahko pri montaži z montažnim ogrodjem zmanjša
za 150 ali 300 mm. V ta namen je treba ustrezno montirati obesne
profile.
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Kotna postavitev večkotlovne naprave

47
2

a

472 a

Število ogrevalnih kotlov 2 x 49 - 99 kW 3 x 49 - 99 kW 4 x 49 - 99 kW 5 x 49 - 99 kW 6 x 49 - 99 kW
a mm 1690 2270 2850 3430 4010

Kotna postavitev hidravlične ločnice večkotlovne naprave

10
02

a472

Število ogrevalnih kotlov 2 x 49 - 99 kW 3 x 49 - 99 kW 4 x 49 - 99 kW 5 x 49 - 99 kW 6 x 49 - 99 kW
a mm 1690 2270 2850 3430 4010
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Kotna postavitev adapterja kaskadnega modula večkotlovne naprave

64
6

a472

Število ogrevalnih kotlov 2 x 49 - 99 kW 3 x 49 - 99 kW 4 x 49 - 99 kW 5 x 49 - 99 kW 6 x 49 - 99 kW
a mm 1690 2270 2850 3430 4010
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Kaskadni odvodnik dimnih plinov

Postavitev v vrsti

d

580

a

b

678 678

1500

E

C

A

B

FD

640

c

C

20
0

3°

Prikaz brez sodobavljenih toplotnih izolacij

A Kaskadni odvodnik dimnih plinov
B Vitodens
C Vitotronic 300-K (po izbiri desno ali levo)

D Montažno ogrodje ali montažni pripomoček
E Hidravlična kaskada
F Pritrditev kaskadnega odvodnika na strop

Opozorilo
Kaskadni odvodnik primerno podprite.
Priporoča se obešenje na strop. Upoštevajte maks. razmik pritrdilnih
točk F.

Podatke za kaskadni odvodnik dimnih plinov glejte na strani 27 in v
navodilu za projektiranje sistemov za odvajanje dimnih plinov. Varo-
valo proti povratnemu toku je integrirano v vsakem ogrevalnem
kotlu.
Dodatne podatke o hidravlični kaskadi glejte na strani 35.
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Število ogrevalnih
kotlov

2 x 49
kW

2 x 80
kW

3 x 49
kW

3 x 80
kW

4 x 49
kW

4 x 80
kW

5 x 49
kW

5 x 80
kW

6 x 49
kW

6 x 80 kW

 2 x 60
kW

2 x 99
kW

3 x 60
kW

3 x 99
kW

4 x 60
kW

4 x 99
kW

5 x 60
kW

5 x 99
kW

6 x 60
kW

6 x 99 kW

a mm 2111 2136 2141 2166 2196 2196 2251 2251 2281 2281
b mm 231 256 261 286 316 316 371 371 401 401
c mm 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
d mm 291 373 291 373 291 373 291 373 291 373

Opozorilo
Višinska mera “c” se lahko v povezavi s hidravlično ločnico zmanjša
za 150 mm, v povezavi z adapterjem kaskadnega modula pa za
300 mm. V ta namen je treba ustrezno montirati obesne profile.
Navedene mere se mora upoštevati tudi pri montaži neposredno na
steno.

Navodila za projektiranje (nadaljevanje)

VITODENS 200-W VIESMANN 47

58
39

 4
32

 S
I

4

 



Postavitev v bloku
a

b

678 678

1500

E

C

A

B

F

D

640

c

C

d e

580

20
0

3°

Prikaz brez sodobavljenih toplotnih izolacij

A Kaskadni odvodnik dimnih plinov
B Vitodens
C Vitotronic 300-K (po izbiri desno ali levo)

D Montažno ogrodje ali montažni pripomoček
E Hidravlična kaskada
F Pritrditev kaskadnega odvodnika na strop
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Opozorilo
Kaskadni odvodnik primerno podprite.
Priporoča se obešenje na strop. Upoštevajte maks. razmik pritrdilnih
točk F.

Podatke za kaskadni odvodnik dimnih plinov glejte na strani 27 in v
navodilu za projektiranje sistemov za odvajanje dimnih plinov. Varo-
valo proti povratnemu toku je integrirano v vsakem ogrevalnem
kotlu.
Dodatne podatke o hidravlični kaskadi glejte na strani 35.

Ogrevalni kotel (2x2) 49 kW (2x2) 80 kW (2x3) 49 kW (2x3) 80 kW
 (2x2) 60 kW (2x2) 99 kW (2x3) 60 kW (2x3) 99 kW

a mm 2111 2136 2141 2166
b mm 176 207 176 207
c mm 1750 1750 1750 1750
d mm 1350 1422 1350 1422
e mm 680 843 680 843

Opozorilo
Višinska mera “c” se lahko v povezavi s hidravlično ločnico zmanjša
za 150 mm, v povezavi z adapterjem kaskadnega modula pa za
300 mm. V ta namen je treba ustrezno montirati obesne profile.

4.2 Priključek odvoda kondenzata
Odtok kondenzata se mora izvesti s stalnim padcem.
Kondenzat iz sistema za odvajanje dimnih plinov (če obstaja odtok)
skupaj s kondenzatom iz ogrevalnega kotla direktno ali (če potrebno)
preko nevtralizacijske priprave (pribor) speljite v kanalizacijski sis-
tem.

Opozorilo
Cevi med sifonom in nevtralizacijsko pripravo se morajo prezrače-
vati.

A

B

Vitodens 200-W, 49 in 60 kW

A Odtočna cev (dobavni obseg kotla Vitodens)
B Komplet iztočnega lijaka (pribor)

A

B

Vitodens 200-W, 80 in 99 kW

A Odtočna cev (dobavni obseg kotla Vitodens)
B Komplet iztočnega lijaka (pribor)
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A

B

Vitodens 200-W, 120 in 150 kW

A Odtočna cev (dobavni obseg kotla Vitodens)
B Komplet iztočnega lijaka (pribor)

Odvajanje kondenzata in nevtralizacija
Kondenzat, ki med ogrevalnim obratovanjem nastaja v kondenzacij-
skem kotlu in v dimovodu, se mora odvajati po predpisih. Pri plin-
skem ogrevanju so pH vrednosti med 4 in 5.
V delovnem listu DWA-A 251 “Kondenzat iz kondenzacijskih kotlov”,
ki je praviloma osnova za komunalne uredbe o odpadnih vodah, so
določeni pogoji za odvajanje kondenzata iz kondenzacijskih kotlov v
javno kanalizacijo.
Kondenzat iz kondenzacijskih kotlov Vitodens po sestavi izpolnjuje
zahteve delovnega lista DWA-A 251.
Odvod kondenzata do priključka kanalizacije mora biti prosto viden.
Speljati se mora s padcem in sifonom ter opremiti z ustreznimi pri-
pravami za odvzem vzorcev.
Za odvajanje kondenzata se smejo uporabiti le proti koroziji odporni
materiali (npr. tkaninska gibka cev).
Razen tega se za cevi, povezovalne kose itd. ne smejo uporabiti
pocinkani ali bakreni materiali.
Na odtoku kondenzata je montiran sifon, da ne morejo izstopati
odpadni plini.
Zaradi lokalnih predpisov o odpadnih vodah in/ali posebnih tehničnih
značilnosti so lahko potrebne izvedbe, ki odstopajo od zgoraj nave-
denih delovnih listov.
Pri pristojni komunalni službi se je potrebno pravočasno pred instala-
cijo pozanimati o lokalnih predpisih.

Kondenzat iz plinskih kurilnih naprav do 200 kW moči kurjave
Do nazivne toplotne moči 200 kW se sme kondenzat iz plinskih kon-
denzacijskih kotlov praviloma odvajati v javni kanalizacijski sistem
brez nevtralizacije.
Paziti je treba na to, da so gospodinjski kanalizacijski sistemi nare-
jeni iz materialov, odpornih proti kislemu kondenzatu.

Po delovnem listu DWA-A 251 se lahko uporabijo naslednji materiali:
■ Glinene cevi
■ Cevi iz trdega PVC
■ PVC cevi
■ Cevi iz polietilena velike gostote
■ Cevi iz polipropilena (PP)
■ Cevi iz akrilonitril butadien stirena/akrilonitril stiren akrilestra (ABS/

ASA)
■ Nerjavne jeklene cevi
■ Borosilikatne cevi

Nevtralizacijska priprava

A

C

B

A Odtok kondenzata
B Nevtralizacijska priprava
C Prezračevanje nad streho

Kotli Vitodens se lahko (če potrebno) dobavijo z ločeno nevtraliza-
cijsko pripravo (pribor). Nastal kondenzat se odvaja v nevtraliza-
cijsko pripravo in tam nevtralizira.
Odvod kondenzata do priključka na kanal mora biti prosto viden.
Speljati se mora s padcem in na strani kanala izvesti s sifonom ter
pripravo za odvzem vzorcev.
Če se kotel Vitodens vgradi pod nivo zastajanja odpadnih vod, se
mora uporabiti dvižna črpalka kondenzata.
Dvižne črpalke kondenzata so dobavljive kot pribor (glejte cenik
Vitoset).
Ker je poraba nevtralizacijskega granulata odvisna od načina obrato-
vanja naprave, se morajo potrebne dodajne količine v prvem obrato-
valnem letu ugotoviti z večkratnimi kontrolami. Možno je, da eno pol-
nilo zadostuje za dalj kot eno leto.
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Nevtralizacijska priprava za enokotlovne naprave od 80 kW dalje in večkotlovne naprave do 500 kW
Naroč. št. 7441 823

410
421

11
016

5

14
0

230

CBA 70

A Dotok (DN 20)
B Odtok (DN 20)
C Prelivna odprtina

Nevtralizacijska priprava za večkotlovne naprave nad 500 kW
Naroč. št. 7437 829

600
682

400

80 80

17
0

18
5

A B

A Dotok (DN 20)
B Odtok (DN 25)

Naprava za prečrpavanje kondenzata

Naroč. št. ZK02 486
Avtomatska naprava za odvod kondenzata za kondenzat s pH vred-
nostjo ≥ 2,5 iz oljnih in plinskih kondenzacijskih kotlov
Sestavni deli:
■ Zbiralna posoda 2,0 l
■ Centrifugalna črpalka
■ Protipovratni ventil
■ Priključni vodnik (dolžina 1,5 m) za sporočilo motnje
■ Omrežni priključni vodnik (dolžina 1,5 m) z vtičem
■ 4 priključne odprtine 7 30 mm za dotok kondenzata s priključnim

kosom 7 maks. 40 mm)
■ Odtočna cev 7 10 mm (dolžina 5 m)

85

17
1

1500

279

8410
8

204
262

A

13
0

B

A Odtok kondenzata
B 4 x vtok kondenzata z zapornim čepom
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Tehnični podatki
Nazivna napetost 230 V~
Nazivna frekvenca 50 Hz
Odvzem moči 70 W
Vrsta zaščite IP 20

Dopustna temperatura
medija

+65 °C

Maks. črpalna višina 50 kPa
Maks. črpalna moč 500 l/h
Kontakt alarma Preklopni kontakt (brezpotencialni), ob-

remenljivost 250 V/4 A

4.3 Hidravlična vključitev

Splošno

Dimenzioniranje naprave
Viessmann kondenzacijski kotli se načeloma lahko uporabijo v vsa-
kem ogrevalnem sistemu za toplovodno ogrevanje s črpalko (zaprt
sistem). 
Priključni kompleti z integrirano obtočno črpalko so dobavljivi kot pri-
bor.
Minimalni tlak v sistemu 1,0 bar (0,1 MPa).
Temperatura kotlovne vode je omejena na 82 °C.
Za ohranjanje nizkih sistemskih izgub priporočamo dimenzioniranje
sistema za razdelitev toplote na maks. 70 °C temperature vtoka.
Proizvajalec toplote je potrebno strokovno dimenzionirati in izbrati.

Kemična sredstva za zaščito pred korozijo
V zaprtih ogrevalnih napravah, ki so zgrajene in obratujejo po pred-
pisih, se korozija praviloma ne pojavi.
Uporabe kemičnih sredstev za zaščito pred korozijo se ne priporoča.
Nekateri proizvajalci cevi iz umetnih mas priporočajo uporabo kemič-
nih dodatkov. V tem primeru se smejo uporabiti le takšna sredstva
za zaščito pred korozijo, ki so dovoljena za ogrevalne kotle z ogreva-
njem sanitarne vode z enostenskimi prenosniki toplote (pretočni grel-
niki ali ogrevalniki sanitarne vode).
Pri tem se mora upoštevati predpis VDI 2035.

Ogrevalni krogotoki
Za ogrevalne naprave s cevmi iz umetne mase priporočamo upo-
rabo difuzijsko tesnih cevi, da se prepreči difundiranje kisika skozi
stene cevi.
Pri ogrevalnih napravah z difuzijsko netesnimi cevmi iz umetne
mase (DIN 4726) se mora izvesti ločitev sistemov. V ta namen
dobavljamo ločene prenosnike toplote.
Pri talnih ogrevanjih se mora vgraditi izločevalnik usedline. Glejte
cenik Viessmann Vitoset.
Talno ogrevanje in ogrevalni krogotoki z veliko količino vode
(>15 l/kW) morajo biti priključeni na kondenzacijski kotel preko tripot-
nega mešalnega ventila. Glejte Navodilo za projektiranje “Regulacija
talnih ogrevanj” ali Primeri uporabe.
V vtok krogotoka talnega ogrevanja se mora za omejitev maksi-
malne temperature vgraditi nadzornik temperature. Upoštevati se
mora DIN DIN 18560-2.

Cevni sistemi iz umetne mase za radiatorje
Pri cevnih sistemih iz umetne mase za ogrevalne krogotoke z radia-
torji priporočamo uporabo nadzornika temperature za omejitev mak-
simalne temperature.

Varnostni ventil
Varnostni ventil je po TRD 721 sestavni del priključnega kompleta
ogrevalnega krogotoka (pribor) (odpiralni tlak 4 bar (0,4 MPa)).
Izpihovalni vod se mora po EN 12828 speljati v iztočni lijak (komplet
iztočnega lijaka je dobavljiv kot pribor). V iztočnem lijaku je kot pro-
tismradna zapora integriran sifon.

Varovalo proti pomanjkanju vode
Po EN 12828 zahtevano varovalo proti pomanjkanju vode pri ogre-
valnih kotlih do 300 kW ni potrebno, če se dokaže, da ob pomanjka-
nju vode ne more nastopiti nedopustno segrevanje.

Plinski stenski kotli Viessmann so opremljeni z varovalom proti
pomanjkanju vode (zaščita pred suhim obratovanjem). S preizkusi je
dokazano, da se gorilnik pri morebitnem pomanjkanju vode zaradi
puščanja na ogrevalni napravi in istočasnem obratovanju gorilnika
brez dodatnih ukrepov izklopi, preden pride do nedopustno visokega
segrevanja ogrevalnega kotla in dimovodnega sistema.

Ogrevalna centrala pod streho
Po EN 12828 predpisana vgradnja varovala proti pomanjkanju vode
pri uporabi kotla Vitodens v ogrevalnih centralah pod streho ni
potrebna.
Kondenzacijski kotli Vitodens so po EN 12828 zavarovani proti
pomanjkanju vode.

Sestava vode/zaščita pred zamrznitvijo
Neprimerna polnilna in dopolnilna voda pospešuje nastanek oblog in
korozijo ter lahko povzroči poškodbe ogrevalnega kotla.
V zvezi s sestavo in količino ogrevalne vode vklj. s polnilno in dopol-
nilno vodo je treba upoštevati smernico VDI 2035.
■ Pred polnjenjem ogrevalni sistem temeljito sperite.
■ Polnite izključno z vodo, ki ima kakovost pitne vode.
■ Polnilno in dopolnilno vodo s trdoto, ki presega naslednje vred-

nosti, je treba omehčati npr. z malo mehčalno napravo za ogre-
valno vodo (glejte cenik Viessmann Vitoset):

Dopustna skupna trdota polnilne in dopolnilne vode
Skupna to-
plotna moč

Specifični volumen sistema

kW < 20 l/kW ≥ 20 l/kW do
< 50 l/kW

≥ 50 l/kW

≤ 50 ≤ 3,0 mol/m3 

(16,8 °dH)
≤ 2,0 mol/m3 

(11,2 °dH)
< 0,02 mol/m3 

(0,11 °dH)
> 50 do ≤ 200 ≤ 2,0 mol/m3 

(11,2 °dH)
≤ 1,5 mol/m3 

(8,4 °dH)
< 0,02 mol/m3 

(0,11 °dH)
> 200 do
≤ 600

≤ 1,5 mol/m3 

(8,4 °dH)
≤ 0,02 mol/m3 

(0,11 °dH)
< 0,02 mol/m3 

(0,11 °dH)
> 600 < 0,02 mol/m3 

(0,11 °dH)
< 0,02 mol/m3 

(0,11 °dH)
< 0,02 mol/m3 

(0,11 °dH)
 

■ Pri sistemih s specifičnim volumnom, večjim od 20 l/kW ogrevalne
moči se pri večkotlovnih napravah vzame moč najmanjšega ogre-
valnega kotla.

■ Polnilni vodi se lahko doda sredstvo proti zmrzovanju, ki je pri-
merno za ogrevalne sisteme. Primernost mora dokazati proizvaja-
lec sredstva proti zmrzovanju, ker se sicer lahko pojavijo poškodbe
na tesnilih in membranah ter šumi pri ogrevalnem obratovanju. Za
pri tem nastale poškodbe in posledično škodo podjetje Viessmann
ne jamči.

Pri projektiranju upoštevajte naslednje:
■ Na posameznih delih je potrebno vgraditi zaporne ventile. Tako ni

treba pri vsakem popravilu ali razširitvi naprave izpustiti celotne
ogrevalne vode iz naprave.

■ Pri napravah > 50 kW je treba za zajemanje količine polnilne in
dopolnilne vode vgraditi vodni števec. Dodane količine in trdoto
vode je treba dokumentirati.
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Navodila za obratovanje:
■ Izročitev naprave v obratovanje se mora izvesti postopoma,

začenši z najnižjo močjo ogrevalnega kotla pri velikem pretoku
ogrevalne vode. S tem se prepreči lokalna koncentracija odlaganja
apnenca na ogrevalnih površinah proizvajalca toplote.

■ Pri večkotlovnih napravah se morajo zagnati vsi ogrevalni kotli
istočasno, da se celotna količina apnenca ne nalaga na površino
prenosa toplote le enega ogrevalnega kotla.

■ Pri razširitvenih delih in popravilih se izpraznijo le odseki sistema,
za katere je to nujno potrebno.

■ Če so potrebni ukrepi na vodni strani, se mora že prva polnitev
ogrevalne naprave pri izročitvi v obratovanje izvesti s pripravljeno
vodo. To velja tudi za vsako novo polnjenje, npr. po popravilih ali
razširitvah naprave ter za vse količine dopolnilne vode.

■ Filtri, lovilniki nečistoč ali druge kalužne oz. izločevalne priprave v
krogotoku ogrevalne vode se morajo po prvi ali novi instalaciji pre-
verjati, čistiti in prožiti pogosto, kasneje pa po potrebi v odvisnosti
od priprave vode (npr. oboritev nosilcev trdote).

Ogrevanje sanitarne vode
Pri obratovanju ogrevalnika sanitarne vode je treba paziti, da se
toplotna moč proizvajalca toplote čim bolj kontinuirano prenaša na
ogrevalnik sanitarne vode. V mejnih območjih je priporočljivo ogre-
valnik sanitarne vode uporabljati z vzporednim obratovanjem črpalke
ogrevalnega krogotoka in obtočne črpalke za ogrevanje ogrevalnika
(brez prednostni ogrevalnika).

Če je prostornina ogrevalnika manjša od v nadaljevanju navedenih
priporočamo priključitev ogrevalnika sanitarne vode za hidravlično
ločnico na sekundarni strani ogrevalnega sistema.

Nazivna toplotna moč ogrevalne-
ga kotla

Prostornina ogrevalnika sa-
nitarne vode

49 do 80 kW < 350 l
99 kW < 400 l
120 in 150 kW < 500 l

V povezavi z večkotlovnimi napravami je treba ogrevalnik sanitarne
vode priključiti za hidravlično ločnico na sekundarni strani ogreval-
nega sistema.

Instalacijski primeri
Instalacijski primeri za Vitodens 200-W: glejte www.viessmann-
schemen.com.

Raztezne posode
Po EN 12828 morajo biti toplovodne ogrevalne naprave opremljene
s tlačno raztezno posodo.

Velikost raztezne posode, ki se mora vgraditi, je odvisna od podat-
kov ogrevalnega sistema in se mora obvezno preveriti.

Večkotlovne naprave
Za večkotlovne naprave priporočamo uporabo hidravlične ločnice.
Hidravlično ločnico dodatno naročite kot pribor. Glejte stran 35 in
cenik Viessmann.
Ne jamčimo za škodo, ki je nastala zaradi uporabe hidravličnih ločnic
drugih proizvajalcev.
Varnostno opremo je po EN 12828 treba namestiti lokalno.

Za ločitev sistemov lahko namesto hidravlične ločnice uporabite
ustrezno dimenzioniran ploščni prenosnik toplote. V tem primeru
mora biti senzor temperature vtoka nameščen na sekundarno stran
ploščnega prenosnika toplote. Glejte naslednji primer izvedbe
naprave.

M M

A

A Senzor temperature vtoka

Opozorila glede ploščnega prenosnika toplote
■ Na primarni (stran kotla) in na sekundarni strani (stran ogreval-

nega krogotoka) ploščnega prenosnika toplote je treba predvideti
možnosti odzračevanja (npr. hitri odzračevalnik).

■ Stare ogrevalne sisteme pred vgradnjo ploščnega prenosnika
toplote temeljito sperite. Priporočamo uporabo izločevalnika mulja.

■ Senzor temperature vtoka vgradite v priključek za vtok na sekun-
darni strani, kot je prikazano na sliki. Kotni priključek z integriranim
potopnim tulcem je dobavljiv kot pribor.

■ Obtočne črpalke priključnih kompletov ogrevalnih kotlov se morajo
nastaviti na ΔP konstantno in maks. pretok črpalke.

■ Priključitev več ploščnih prenosnikov toplote se ne priporoča.

Dimenzioniranje ploščnega prenosnika toplote:
■ Padec tlaka ploščnega prenosnika toplote mora biti nižji od najniž-

jega padca tlaka priključenih ogrevalnih krogotokov.
■ Na sekundarni strani ploščnega prenosnika toplote naj bo vgrajen

lovilnik nečistoč.
■ Pri dimenzioniranju upoštevajte temperaturne razlike ploščnega

prenosnika toplote.
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Hidravlična ločnica

Uporaba

Pravila za projektiranje hidravlike sistema:
■ Pri uravnovešenju hidravlične ločnice se morajo volumski pretoki

priprav nastaviti pribl. 10 do 30 % nižje od volumskega pretoka sis-
tema (reduciranje povratka).

■ Hidravlična ločnica se mora dimenzionirati na maks. volumski pre-
tok celotnega sistema.

Hidravlična ločnica loči krogotok proizvajalca toplote (kotlovni krogo-
tok) in sledilno priključene ogrevalne krogotoke.
Če je maks. volumski pretok pri dimenzioniranju večji od vrednosti v
spodnji tabeli, se mora uporabiti hidravlična ločnica.

Ogrevalni kotel Maks. volumski pretok

l/h
Vitodens 200-W, 49 in 60 kW 3500
Vitodens 200-W, 80 in 99 kW 5700
Vitodens 200-W, 120 kW 7165
Vitodens 200-W, 150 kW 8600

Če ni možno zagotoviti v spodnji tabeli navedenih minimalnih volum-
skih pretokov, priporočamo uporabo hidravlične ločnice.

Ogrevalni kotel Min. volumski pretok 
l/h

Vitodens 200-W, 49 in 60 kW 450
Vitodens 200-W, 80 in 99 kW 1300
Vitodens 200-W, 120 in 150 kW 3600

Instalacijske sheme v povezavi s hidravlično ločnico: glejte
www.viessmann-schemen.com.

Krogotok proizvajalca toplote
Obtočna črpalka v kotlu Vitodens mora prečrpati potrebno količino
vode proti - običajno majhni - tlačni izgubi krogotoka proizvajalca
toplote; tlačna izguba hidravlične ločnice je zanemarljiva. Iz diagra-
mov črpalk se lahko v odvisnosti od količine obtočne vode v proiz-
vodnem krogotoku ugotovi ustrezna preostala črpalna višina za dolo-
čanje nazivne širine cevi oz. ustrezno nastavi črpalka z reguliranim
številom vrtljajev.

Ogrevalni krogotok
Lokalne ogrevalne črpalke morajo črpati količino vode ogrevalnih
krogotokov proti njihovim padcem tlaka; dimenzionirati jih je treba
temu primerno.

Princip delovanja

T1 T3

T2 T4

VsekundarnoVprimarno

Vprimarno Volumen ogrevalne vode krogotok proizvajalca toplote
(pribl. 10 - 30 % manjši kot Vsekundarno)

Vsekundarno Volumen ogrevalne vode ogrevalnega krogotoka
T1 Temperatura vtoka krogotok proizvajalca toplote
T2 Temperatura povratka krogotok proizvajalca toplote
T3 Temperatura vtoka ogrevalni krogotok
T4 Temperatura povratka ogrevalni krogotok
Qprimarno Dovedena količina toplote proizvajalca toplote
Qsekundarno Odvedena količina toplote ogrevalnega krogotoka

Vprimarno < Vsekundarno

T1 > T3 
T2 ≃ T4 
Qprimarno = Qsekundarno

Opozorilo
Ustrezni termometri v vtoku in povratku k hidravlični ločnici olajšajo
reguliranje.

Hidravlična ločnica v povezavi z razdelilnikom ogrevalnih kro-
gotokov Divicon
Opis in tehnične podatke glejte na strani 20.

Hidravlična ločnica iz programa Vitoset
Glejte cenik “Vitoset”.

Hidravlična ločnica v povezavi z razdelilnikom/zbiralnikom za
večkotlovne naprave z Vitodens 200-W
Opis in tehnične podatke glejte na strani 35.
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4.4 Namenska uporaba
Napravo je dovoljeno v skladu z namenom uporabe instalirati in upo-
rabljati le v zaprtih ogrevalnih sistemih po EN 12828 ob upoštevanju
pripadajočih navodil za montažo, servisiranje in rokovanje. Predvi-
dena je izključno za ogrevanje ogrevalne vode s kakovostjo pitne
vode.

Namenska uporaba predpostavlja, da je naprava instalirana na stal-
nem mestu, v povezavi z dovoljenimi in za napravo specifičnimi
komponentami.

Gospodarska in industrijska uporaba v drug namen kot za ogrevanje
zgradbe ali sanitarne vode velja kot nenamenska.

Uporabo, ki presega namensko uporabo, mora v konkretnem pri-
meru dovoliti proizvajalec.

Nenamenska uporaba naprave oz. nestrokovno upravljanje (npr.
odpiranje naprave s strani uporabnika) je prepovedano in pomeni
izključitev jamstva proizvajalca. Kot nenamenska uporaba se raz-
ume tudi spreminjanje namenske funkcije komponent ogrevalnega
sistema (npr. blokiranje poti odvoda dimnih plinov in dovoda zraka).

Regulacije

5.1 Vitotronic 100, tip HC1B, za obratovanje s povišano temperaturo

Sestava in funkcije

Modulna sestava
Regulacija je vgrajena v ogrevalni kotel.
Regulacija je sestavljena iz osnovne priprave, elektronskih modulov
in upravljalne enote.

Osnovna priprava:
■ Omrežno stikalo
■ Optolink, vmesnik za prenosni računalnik
■ Prikaz obratovanja in motenj
■ Deblokirna tipka
■ Varovalke

48
°C

s A

Upravljalna enota:
■ Enostavno upravljanje z zaslonom z veliko pisavo in kontrastnim

prikazom
■ Upravljalni del se lahko vzame ven in se lahko po izbiri z ločenim

priborom pritrdi na steno
■ Menijsko vodenje s piktogrami
■ Upravljalne tipke:

– Navigacija
– Potrditev
– Nastavitve/meni

■ Nastavitve:
– Temperatura kotlovne vode
– Temperatura sanitarne vode
– Obratovalni program
– Kodiranja
– Test izvajalcev
– Testno obratovanje

■ Prikazi:
– Temperatura kotlovne vode
– Temperatura sanitarne vode
– Obratovalni podatki
– Diagnostični podatki
– Sporočila motenj

Funkcije
■ Elektronska regulacija kotlovnega krogotoka za obratovanje s

povišano temperaturo kotlovne vode
■ Za obratovanje po prostorski temperaturi je potrebno daljinsko

upravljanje Vitotrol 100, tip UTA, UTDB ali UTDB-RF (po EnEV)
■ Zaščita ogrevalne naprave pred zamrznitvijo
■ Zaščita proti blokiranju črpalk
■ Integriran sistem diagnoze
■ Reguliranje temperature ogrevalnika s prednostnim ogrevanjem
■ Reguliranje solarnega ogrevanja sanitarne vode in podpora ogre-

vanja prostorov v povezavi s solarnim regulacijskim modulom SM1
■ Dodatna funkcija za ogrevanje sanitarne vode (kratkotrajno ogre-

vanje na višjo temperaturo)
■ Prikaz za vzdrževanje
■ Eksterni vklop in zapora (v povezavi z razširitvijo EA1)
■ Priključek obtočne črpalke za ogrevanje ogrevalnika na osnovni

vodniški plošči

Regulacijska karakteristika
PI odziv z moduliranim izhodom.

Nastavitev obratovalnih programov
V vseh obratovalnih programih je aktivna zaščita ogrevalne naprave
pred zamrznitvijo (glejte funkcijo zaščite pred zamrznitvijo).
Nastavijo se lahko naslednji obratovalni programi:
■ Ogrevanje prostorov in sanitarne vode
■ Samo sanitarna voda
■ Pripravljenost naprave

Funkcija zaščite pred zamrznitvijo
Funkcija zaščite pred zamrznitvijo je aktivna v vseh obratovalnih pro-
gramih.
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Gorilnik se vklopi pri temperaturi kotlovne vode 5 °C in izklopi pri
temperaturi kotlovne vode 20 °C.
Obtočna črpalka se vklopi istočasno z gorilnikom in izklopi z zakas-
nitvijo.
Ogrevalnik sanitarne vode se ogreje na pribl. 20 ºC.
Za zaščito naprave pred zamrznitvijo se lahko v določenih časovnih
presledkih (do 24 krat na dan) za pribl. 10 minut vklopi obtočna
črpalka.

Poletno obratovanje
Obratovalni program “w” 
Gorilnik se zažene le, ko se mora ogreti ogrevalnik sanitarne vode.

Senzor temperature kotla
Senzor temperature kotla je priključen v regulaciji in vgrajen v ogre-
valni kotel.

Tehnični podatki
Tip senzorja Viessmann NTC 10 kΩ pri 25 °C
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje 0 do +130 °C
– skladiščenje in transport –20 do +70°C

Senzor temperature ogrevalnika
V dobavnem obsegu priključnega kompleta ogrevalnika sanitarne
vode.

Tehnični podatki
Dolžina vodnika 3,75 m, ožičen z vtičem
Vrsta zaščite IP 32
Tip senzorja Viessmann NTC 10 kΩ pri

25 °C
Dopustna temperatura okolice  
– med obratovanjem 0 do +90 °C
– pri skladiščenju in transportu –20 do +70 °C

Tehnični podatki Vitotronic 100, tip HC1B

Nazivna napetost 230 V~
Nazivna frekvenca 50 Hz
Nazivni tok 6 A
Razred zaščite I
Način delovanja tip 1 B po EN 60730-1
Dopustna tempera-
tura okolice

 

– med obratova-
njem

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

– pri skladiščenju
in transportu –20 do +65 °C

Nastavitev elek-
tronskega nadzor-
nika temperature
(ogrevalno obrato-
vanje) 82 °C (prestavitev ni možna)
Nastavitev elek-
tronskega varnost-
nega omejevalnika
temperature 100 °C (prestavitev ni možna)
Nastavitveno ob-
močje temperature
sanitarne vode

10 do 68 °C

5.2 Vitotronic 200, tip HO1B, za vremensko vodeno obratovanje

Sestava in delovanje

Modulna sestava
Regulacija je vgrajena v ogrevalni kotel.
Regulacija je sestavljena iz osnovne priprave, elektronskih modulov
in upravljalne enote.

Osnovna priprava:
■ Omrežno stikalo
■ Optolink vmesnik za prenosni računalnik
■ Signalna svetilka obratovanja in signalna svetilka motenj
■ Deblokirna tipka
■ Varovalke

48°CTemperatura kotla

OK1

14°C 21°C

Upravljalna enota:
■ Preprosto upravljanje omogočajo:

– grafični zaslon z besedilnim prikazom
– velika pisava in kontrasten črno/bel prikaz
– z vsebino povezana besedila za pomoč
– upravljalni del, ki se lahko vzame ven, in po izbiri z ločenim pri-

borom pritrdi na steno
■ Z digitalno stikalno uro

■ Upravljalne tipke:
– Navigacija
– Potrditev
– Pomoč in dodatne informacije
– Meni

Regulacije (nadaljevanje)
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■ Nastavitev:
– Prostorska temperatura
– Znižana prostorska temperatura
– Temperatura sanitarne vode
– Obratovalni program
– Časovni programi za ogrevanje prostorov, ogrevanje sanitarne

vode in cirkulacijo
– Varčno obratovanje
– Party obratovanje
– Počitniški program
– Ogrevalne krivulje
– Kodiranja
– Testi izvajalcev
– Preizkusno obratovanje

■ Prikaz:
– Temperatura kotlovne vode
– Temperatura sanitarne vode
– Obratovalni podatki
– Podatki o diagnozi
– Sporočila motenj

■ Razpoložljivi jeziki:
– nemški
– bolgarski
– češki
– danski
– angleški
– španski
– estonski
– francoski
– hrvaški
– italijanski
– letonski
– litvanski
– madžarski
– nizozemski
– poljski
– ruski
– romunski
– slovenski
– finski
– švedski
– turški

Funkcije
■ Vremensko vodeno reguliranje temperature kotlovne vode in/ali

temperature vtoka
■ Reguliranje enega ogrevalnega krogotoka brez mešalnega ventila

in dveh ogrevalnih krogotokov z mešalnim ventilom
■ Elektronska omejitev maksimalne in minimalne temperature
■ Izklop črpalk ogrevalnega krogotoka in gorilnika odvisno od

potrebe
■ Nastavitev variabilne kurilne meje
■ Zaščita proti blokiranju črpalk
■ Zaščita ogrevalne naprave pred zamrznitvijo
■ Integriran sistem diagnoze
■ Prikaz za vzdrževanje
■ Reguliranje temperature ogrevalnika s prednostnim ogrevanjem
■ V povezavi s solarnim regulacijskim modulom SM1:

– Reguliranje solarnega ogrevanja sanitarne vode in podpora
ogrevanja prostorov

– Grafični prikaz solarnega energijskega donosa
■ Dodatna funkcija za ogrevanje sanitarne vode (kratkotrajno ogre-

vanje na višjo temperaturo)
■ Program sušenja estriha
■ Eksterni vklop in zapora (v povezavi z razširitvijo EA1)
■ Priključek obtočne črpalke za ogrevanje ogrevalnika na osnovni

vodniški plošči

Za znižanje moči ogrevanja se pri nizkih zunanjih temperaturah zni-
žana prostorska temperatura zviša. Za skrajšanje časa zagrevanja
po fazi obratovanja z znižano temperaturo prostorov se temperatura
vtoka za omejen čas poviša.
Po EnEV se mora regulacija temperature izvajati po prostorih, npr. s
termostatskimi ventili.

Regulacijska karakteristika
PI odziv z moduliranim izhodom.

Stikalna ura
Digitalna stikalna ura (integrirana v upravljalno enoto)
■ Dnevni in tedenski program
■ Avtomatska prestavitev poletni/zimski čas
■ Avtomatska funkcija za ogrevanje sanitarne vode in obratovanje

cirkulacijske črpalke sanitarne vode
■ Urni čas, dan v tednu in standardni preklopni časi za ogrevanje

prostorov, ogrevanje sanitarne vode in cirkulacijsko črpalko sani-
tarne vode so tovarniško prednastavljeni

■ Preklopni časi so individualno nastavljivi, maks. štiri časovne faze
na dan

Najkrajši preklopni interval: 10 minut
Napajalna rezerva baterije: 14 dni

Nastavitev obratovalnih programov
V vseh obratovalnih programih je aktivna zaščita ogrevalne naprave
pred zamrznitvijo (glejte funkcijo zaščite pred zamrznitvijo).
Nastavijo se lahko naslednji obratovalni programi:
■ Ogrevanje prostorov in sanitarne vode
■ Samo sanitarna voda
■ Pripravljenost naprave
Eksterni preklop obratovalnega programa vpovezavi zrazširitvenim
kompletom EA1.

Funkcija zaščite pred zamrznitvijo
■ Funkcija zaščite pred zamrznitvijo se vklopi, ko zunanja tempera-

tura pade pod pribl. +1 °C.
V funkciji zaščite pred zamrznitvijo se črpalka ogrevalnega krogo-
toka vklopi in kotlovna voda drži na spodnji temperaturi okoli
20 °C.
Ogrevalnik sanitarne vode se ogreje na pribl. 20°C.

■ Funkcija zaščite pred zamrznitvijo se izklopi, ko zunanja tempera-
tura preseže pribl. +3 °C.

Poletno obratovanje
Obratovalni program “w”
Gorilnik se zažene le, ko se mora ogreti ogrevalnik sanitarne vode.

Nastavitev ogrevalne krivulje (nagib in nivo)
Regulacija Vitotronic 200 vremensko vodeno regulira temperaturo
kotlovne vode (= temperatura vtoka ogrevalnega krogotoka brez
mešalnega ventila) in temperaturo vtoka ogrevalnih krogotokov z
mešalnimi ventili (v povezavi z razširitvenim kompletom za en ogre-
valni krogotok z mešalnim ventilom). Pri tem se temperatura kot-
lovne vode avtomatsko regulira za 0 do 40 K višje od najvišje tre-
nutno potrebne željene vrednosti temperature vtoka (dobavno stanje
8 K).
Temperatura vtoka, ki je potrebna za doseganje določene prostorske
temperature, je odvisna od ogrevalne naprave in od toplotne izola-
cije ogrevane zgradbe.
Z nastavitvijo ogrevalnih krivulj se temperatura kotlovne vode in tem-
peratura vtoka prilagodita tem pogojm.
Ogrevalne krivulje:
Temperatura kotlovne vode je navzgor omejena z nadzornikom tem-
perature in s temperaturo, nastavljeno z elektronsko omejitvijo mak-
simalne temperature.
Temperatura vtoka ne more preseči temperature kotlovne vode.
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Ogrevalni sistemi s hidravlično ločnico
Pri uporabi hidravlične ločitve (hidravlična ločnica) se mora priključiti
senzor temperature za hidravlično ločnico.

Senzor temperature kotla
Senzor temperature kotla je priključen v regulaciji in vgrajen v ogre-
valni kotel.

Tehnični podatki
Tip senzorja Viessmann NTC 10 kΩ pri 25 °C
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje 0 do +130 °C
– skladiščenje in transport –20 do +70°C

Senzor temperature ogrevalnika
V dobavnem obsegu priključnega kompleta ogrevalnika sanitarne
vode.

Tehnični podatki
Dolžina vodnika 3,75 m, ožičen z vtičem
Vrsta zaščite IP 32
Tip senzorja Viessmann NTC 10 kΩ pri

25 °C

Dopustna temperatura okolice  
– med obratovanjem 0 do +90 °C
– pri skladiščenju in transportu –20 do +70 °C

Senzor zunanje temperature

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

vici drugega nadstropja

Priključitev:
■ Dvožilni vodnik, maks. dolžina 35 m pri prečnem prerezu 1,5 mm2,

baker
■ Vodnika se ne sme položiti skupaj z 230/400 V vodniki

41 66
80

Tehnični podatki
Vrsta zaščite IP 43 po EN 60529 se mora zagotoviti z

montažo/vgradnjo
Tip senzorja Viessmann NTC 10 kΩ pri 25 °C
Dopustna temperatura
okolice med obratova-
njem, pri skladiščenju in
transportu −40 do +70 °C

Tehnični podatki Vitotronic 200, tip HO1B

Nazivna napetost 230 V~
Nazivna frekvenca 50 Hz
Nazivni tok 6 A
Razred zaščite I
Dopustna temperatura
okolice

 

– med obratovanjem 0 do +40 °C
Uporaba v bivalnih prostorih in kotlovnicah
(normalni pogoji okolice

– pri skladiščenju in
transportu –20 do +65 °C

Nastavitev elektron-
skega nadzornika tem-
perature (ogrevalno
obratovanje) 82 °C (prestavitev ni možna)

Nastavitev elektron-
skega varnostnega
omejevalnika tempera-
ture 100 °C (prestavitev ni možna)
Nastavitveno območje
temperature sanitarne
vode

10 do 68 °C

Nastavitveno območje
ogrevalne krivulje

 

Nagib 0,2 do 3,5
Nivo –13 do 40 K

5.3 Vitotronic 300-K, tip MW2B za večkotlovne naprave

Kaskadna regulacija za Vitodens 200-W z Vitotronic 100
Vremensko vodena, digitalna regulacija kaskade in ogrevalnih kro-
gotokov
■ Za večkotlovne naprave z Vitodens 200-W
■ S strategijo zaporedja vklopa kotlov

■ Za največ dva ogrevalna krogotoka z mešalnim ventilom (kot pri-
bor je potrebna razširitev za 2. ali 3. ogrevalni krogotok).
Preko LON BUS povezave je možno priključiti nadaljnjih 32 regula-
cij ogrevalnih krogotokov Vitotronic 200-H (potreben komunika-
cijski LON modul, pribor)
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■ Za modulirano obratovanje v povezavi z Vitotronic 100, tip HC1B
■ Z regulacijo temperature ogrevalnika ali regulacijo akumulacijsko

ogrevalnega sistema z mešalno skupino
■ Sposobnost komuniciranja preko LON BUS povezave (kot pribor

so dobavljivi komunikacijski LON modul in zaključni upori)
■ Z integriranim sistemom diagnoze.

Opozorilo
Za boljšo zaščito pred motnjami morajo biti vse komponente regula-
cije priključene na isto fazo.

Sestava in funkcije

Modulna sestava
Regulacija je sestavljena iz osnovne priprave, elektronskih modulov
in upravljalne enote.
Osnovna priprava:
■ Omrežno stikalo
■ Dimnikarsko kontrolno stikalo
■ Optolink vmesnik za prenosni računalnik
■ Prikaz obratovanja in motenj
■ Priključni prostor za vtiče

– priključitev eksternih priprav preko sistemskih vtičev
– vtiči se vstavijo neposredno v sprednjo stran odprte regulacije
– priključitev porabnikov trifaznega toka preko dodatnih močnost-

nih kontaktorjev

Upravljalna enota:
■ Preprosto upravljanje omogočajo:

– grafični zaslon z besedilnim prikazom
– velika pisava in kontrasten črno/bel prikaz
– z vsebino povezana besedila za pomoč

■ Z digitalno stikalno uro
■ Upravljalne tipke:

– navigacija
– potrditev
– pomoč in dodatne informacije
– razširjen meni

■ Nastavitve:
– Prostorska temperatura
– Znižana prostorska temperatura
– Temperatura sanitarne vode
– Obratovalni program
– Časovni programi za ogrevanje prostorov, ogrevanje sanitarne

vode in cirkulacijo
– Varčno obratovanje
– Party obratovanje
– Počitniški program
– Ogrevalna krivulja
– Kodiranja
– Test izvajalcev
– Preizkusno obratovanje

■ Prikazi:
– Temperatura vtoka
– Temperatura sanitarne vode
– Informacije
– Obratovalni podatki
– Diagnozni podatki
– Sporočila motenj

■ Razpoložljivi jeziki:
– nemški
– bolgarski
– češki
– danski
– angleški
– španski
– estonski
– francoski
– hrvaški
– italijanski
– letonski
– litovski
– madžarski
– nizozemski
– poljski
– ruski
– romunski
– slovenski
– finski
– švedski
– turški

Funkcije
■ Vremensko vodeno reguliranje temperature naprave/kotlovne vode

v večkotlovni napravi s kotli Vitodens 200-W z regulacijo
Vitotronic 100, tip HC1B, (postopoma znižano) in temperature
vtoka ogrevalnih krogotokov z mešalnim ventilom

■ Krmiljenje regulacij Vitotronic 100, tip HC1B, na ogrevalnih kotlih
po poljubno izbrani strategiji zaporedja vklopa kotlov

■ Elektronska omejitev maksimalne temperature
■ Izklop črpalk ogrevalnih krogotokov v odvisnosti od potrebe
■ Nastavitev variabilne kurilne meje
■ Zaščita proti blokiranju črpalk
■ Zbirno sporočilo motnje
■ Integriran sistem diagnoze
■ Adaptivno reguliranje temperature ogrevalnika s prednostnim

ogrevanjem (črpalka ogrevalnega krogotoka izklop, mešalni ventil
zapiranje)

■ Dodatna funkcija za ogrevanje sanitarne vode (kratkotrajno ogre-
vanje na višjo temperaturo)

■ Reguliranje akumulacijsko ogrevalnega sistema z reguliranim tri-
potnim mešalnim ventilom

■ Sušenje estriha pri talnem ogrevanju

Za znižanje moči ogrevanja se pri nizkih zunanjih temperaturah zni-
žana prostorska temperatura zviša. Za skrajšanje časa zagrevanja
po fazi obratovanja z znižano temperaturo prostorov se temperatura
vtoka za omejen čas poviša.
Po EnEV se mora regulacija temperature izvajati po prostorih, npr. s
termostatskimi ventili.

Povezljivost
Vitoconnect 100, tip OPTO1 (pribor):
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WLAN vmesnik, za zagotovitev daljinskega upravljanja ogrevalnega
sistema preko Vitotrol Plus ali ViCare App. Za dodatne informacije
glejte navodila za projektiranje Podatkovna komunikacija.

Ogrevanje sanitarne vode v večkotlovni napravi

A

M M

A Vitotronic 300-K

Regulacijska karakteristika
■ PI odziv s tritočkovnim izhodom
■ Nastavitveno območje ogrevalnih krivulj:

– Nagib: 0,2 do 3,5
– Nivo: –13 do 40 K
– Maks. omejitev: 1 do 127 °C
– Min. omejitev: 1 do 127 °C
– Diferenčna temperatura za ogrevalne krogotoke z mešalnim

ventilom: 0 do 40 K
■ Nastavitveno območje željene vrednosti temperature sanitarne

vode:
10 do 60 °C, možnost prestavitve na 10 do 95 °C (dosegljiva tem-
peratura omejena z maks. temperaturo vtoka ogrevalnih kotlov).

Stikalna ura
Digitalna stikalna ura (integrirana v upravljalno enoto)
■ Dnevni in tedenski program, letni koledar
■ Avtomatska prestavitev poletni/zimski čas
■ Avtomatska funkcija za ogrevanje sanitarne vode in obratovanje

cirkulacijske črpalke sanitarne vode
■ Urni čas, dan v tednu in standardne vklopne periode za ogrevanje

prostorov, ogrevanje sanitarne vode in cirkulacijsko črpalko sani-
tarne vode so tovarniško prednastavljeni

■ Preklopni časi so individualno nastavljivi, maks. štiri časovne faze
na dan

Najkrajši preklopni interval: 10 min
Napajalna rezerva: 14 dni

Nastavitev obratovalnih programov
V vseh obratovalnih programih je aktivna zaščita ogrevalne naprave
pred zamrznitvijo (glejte funkcijo zaščite pred zamrznitvijo).
S programskimi izbirnimi tipkami se lahko nastavijo naslednji obrato-
valni programi:
■ Ogrevanje prostorov in sanitarne vode
■ Samo sanitarna voda
■ Pripravljenost
Možen je eksterni preklop obratovalnega programa za vse ogrevalne
krogotoke skupaj ali posebej za izbrane ogrevalne krogotoke.

Funkcija zaščite pred zamrznitvijo
■ Funkcija zaščite pred zamrznitvijo se vklopi, ko zunanja tempera-

tura pade pod pribl. +1 °C.
V funkciji zaščite pred zamrznitvijo se črpalka ogrevalnega krogo-
toka vklopi in kotlovna voda drži na spodnji temperaturi okoli
20 °C.
Ogrevalnik sanitarne vode se ogreje na pribl. 20°C.

■ Funkcija zaščite pred zamrznitvijo se izklopi, ko zunanja tempera-
tura preseže pribl. +3 °C.

Poletno obratovanje
(“Samo sanitarna voda”)
En ali več gorilnikov se vklopi takrat, ko se mora ogreti ogrevalnik
sanitarne vode (vklopi ga regulacija temperature ogrevalnika).

Nastavitev ogrevalne krivulje (nagib in nivo)
Glede na ogrevalni sistem:
■ regulacija Vitotronic vremensko vodeno regulira temperaturo vtoka

2 ogrevalnih krogotokov z mešalnim ventilom
■ Regulacija Vitotronic regulira temperaturo vtoka naprave avtomat-

sko 0 do 40 K višje (dobavno stanje 8 K) od posamezne najvišje
trenutne željene vrednosti temperature vtoka

Temperatura vtoka, ki je potrebna za doseganje določene prostorske
temperature, je odvisna od ogrevalnega sistema in od toplotne izola-
cije ogrevane zgradbe.
Z nastavitvijo ogrevalnih krivulj se temperature vtoka naprave in tem-
peratura vtoka ogrevalnega krogotoka prilagodijo tem pogojem.
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Temperatura vtoka je navzgor omejena z regulatorjem tempera-
ture “R” in z nastavljeno elektronsko maksimalno temperaturo regu-
lacij kotlovnega krogotoka Vitotronic 100, tip HC1B.

Senzor zunanje temperature

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

vici drugega nadstropja

Priključitev:
■ Dvožilni vodnik, maks. dolžina 35 m pri prečnem prerezu 1,5 mm2,

baker
■ Vodnika se ne sme položiti skupaj z 230/400 V vodniki

41 66

80

Tehnični podatki
Vrsta zaščite IP 43 po EN 60529 se mora zagotoviti z

montažo/vgradnjo
Tip senzorja Viessmann NTC 10 kΩ pri 25 °C
Dopustna temperatura
okolice med obratova-
njem, pri skladiščenju in
transportu −40 do +70 °C

Potopni senzor temperature
Za zajemanje skupne temperature vtoka večkotlovne naprave.
Vstavi se v potopni tulec hidravlične ločnice ali pritrdi z napenjalnim
trakom.

Tehnični podatki
Dolžina vodnika 5,8 m, ožičen z vtičem
Vrsta zaščite IP 32 po EN 60529
Tip senzorja Viessmann NTC 10 kΩ pri

25 °C
Dopustna temperatura okolice  
– med obratovanjem 0 do +90 °C
– pri skladiščenju in transportu –20 do +70 °C

Senzor temperature ogrevalnika

Tehnični podatki
Dolžina vodnika 5,8 m, ožičen z vtičem
Vrsta zaščite IP 32 po EN 60529
Tip senzorja Viessmann NTC 10 kΩ pri

25 °C
Dopustna temperatura okolice  
– med obratovanjem 0 do +90 °C
– pri skladiščenju in transportu –20 do +70 °C

Tehnični podatki Vitotronic 300-K

Nazivna napetost: 230 V ~
Nazivna frekvenca: 50 Hz
Nazivni tok: 6 A
Odvzem moči: 10 W
Razred zaščite: I
Vrsta zaščite: IP 20 D po EN 60529, se

mora zagotoviti z monta-
žo/vgradnjo

Način delovanja: tip 1B po EN 60730-1
Dopustna temperatura okolice  
– med obratovanjem: 0 do +40 °C uporaba v bi-

valnih prostorih in kotlov-
nicah (normalni pogoji
okolice)

– pri skladiščenju in transportu: –20 do +65 °C
Nazivna obremenljivost relejnih izho-
dov:

 

– Črpalke ogrevalnih krogotokov ali
komplet prenosnika toplote sÖ: 4(2) A 230 V~

– Obtočna črpalka za ogrevanje ogre-
valnika sA:

4(2) A 230 V~

– Cirkulacijska črpalka sanitarne vode
sK:

4(2) A 230 V~

– Razdelilna črpalka sL: 4(2) A 230 V~
– Zbirno sporočilo motnje gÖ: 4(2) A 230 V~
– Motor tripotnega mešalnega ventila,

akumulacijsko ogrevalni sistem
ali
Motor mešalnega ventila gS: 0,2(0,1) A 230 V~

– Skupaj maks. 6 A 230 V~

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

29
7

584

108

172

B

A

A

B

A Vitotronic 300-K
B Konzola

Dobavno stanje Vitotronic 300-K

■ Upravljalna enota z besedilno podporo in osvetljenim zaslonom
■ Komunikacijski modul kaskada (ustreza številu kotlov Vitodens)
■ Senzor zunanje temperature
■ Senzor temperature vtoka
■ Senzor temperature ogrevalnika
■ Konzola

Regulacija se s konzolo montira na steno.
Za reguliranje ogrevalnih krogotokov z mešalnim ventilom je
potrebna razširitev za 2. in 3. ogrevalni krogotok (pribor).

Za vsak ogrevalni krogotok z mešalnim ventilom je potreben razširit-
veni komplet (pribor).
Za sposobnost komuniciranja so kot pribor dobavljivi komunikacijski
LON modul in BUS zaključni upori.

Ogrevalni sistem z ogrevalnikom sanitarne vode
Obtočna črpalka s protipovratno loputo ali akumulacijsko ogrevalni
sistem Vitotrans 222 se mora naročiti posebej.

5.4 Pribor za Vitotronic

Dodelitev tipu regulacije

Vitotronic 100 200 300-K
Tip HC1B HO1B MW2B
Pribor
Vitotrol 100, tip UTA x   
Vitotrol 100, tip UTDB x   
Eksterna razširitev H4 x   
Vitotrol 100, tip UTDB-RF x   
Vitotrol 200-A  x x
Vitotrol 300-A  x x
Vitotrol 200-RF  x x
Vitotrol 300-RF  x x
Komunikacijska baza  x x
Brezžični senzor zunanje temperature  x x
Ojačevalnik signala  x x
Senzor temperature prostora za Vitotrol 300-A  x x
Potopni senzor temperature x x x
Montažno podnožje za upravljalni del x x
Sprejemnik časovnega signala  x x
KM BUS razdelilnik x x x
Razširitveni komplet mešalnega ventila z integriranim motorjem  x  
Razširitveni komplet mešalnega ventila za ločen motor  x  
Motor mešalnega ventila  x x
Razširitev za 2. in 3. ogrevalni krogotok z mešalnim ventilom   x
Razširitveni komplet mešalnega ventila   x
Potopni regulator temperature  x x
Naležni regulator temperature  x x
Solarni regulacijski modul SM1 x x x
Interna razširitev H1 x x  
Interna razširitev H2 x x  
Razširitev AM1 x x  
Razširitev EA1 x x x
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Vitotronic 100 200 300-K
Tip HC1B HO1B MW2B
Pribor
Vitocom 100, tip LAN1, v povezavi z Vitodata 100 in Vitotrol App  x  
Vitocom 100, tip LAN1, v povezavi z Vitodata 100  x x
Vitocom 100, tip GSM2 x x x
LON povezovalni vodnik  x x
LON spojka  x x
LON povezovalni vtič  x x
LON priključnica  x x
Zaključni upor  x x
Komunikacijski LON modul  x x
Vitoconnect 100, tip OPTO1 (v povezavi s posameznimi kotli)  x  

Vitotrol 100, tip UTA

Naroč. št. 7170 149

Prostorski termostat
■ S preklopnim izhodom (dvotočkovni izhod)
■ Z analogno stikalno uro
■ Z nastavljivim dnevnim programom
■ Standardni preklopni časi so tovarniško nastavljeni (individualno

nastavljivi)
■ Najkrajši preklopni interval 15 min

Vitotrol 100 namestite v glavnem bivalnem prostoru na notranji steni
nasproti radiatorjev, vendar ne v regalih, nišah, v neposredni bližini
vrat ali v bližini virov toplote (npr. direktni sončni žarki, kamin, televi-
zijski sprejemnik itd.).
Priključitev na regulacijo:
trižilni vodnik s prečnim prerezom vodnika 1,5 mm2 (brez zeleno/
rumene žile) za 230 V~.

150

34

90

Tehnični podatki
Nazivna napetost 230 V/50 Hz
Nazivna obremenljivost
kontakta 6(1) A 250 V~
Vrsta zaščite IP 20 po EN 60529

se mora zagotoviti z montažo/vgradnjo
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje 0 do +40 °C
– skladiščenje in transport –20 do +60 °C
Nastavitveno območje žel-
jenih vrednosti za normal-
no in reducirano obrato-
vanje 10 do 30 °C
Želena prostorska tempe-
ratura med mirovanjem
naprave 6 °C

Vitotrol 100, tip UTDB

Naroč. št. Z007 691

Regulator prostorske temperature
■ S preklopnim izhodom (dvotočkovni izhod)
■ Z digitalno stikalno uro
■ Z dnevnim in tedenskim programom
■ Z menijsko vodenim upravljanjem:

– 3 prednastavljeni časovni programi, individualno nastavljivi
– Stalno ročno obratovanje z nastavljivo željeno vrednostjo pros-

torske temperature
– Zaščita pred zamrznitvijo
– Počitniški program

■ S tipkami za party in varčno obratovanje

Montaža v glavnem bivalnem prostoru na notranji steni nasproti
ogrevalnih teles. Ne v regalih, nišah, v neposredni bližini vrat ali v
bližini virov toplote (npr. direktni sončni žarki, kamin, televizijski spre-
jemnik itd.).

Obratovanje neodvisno od omrežja (dve 1,5 V Mignon alkalni bate-
riji, tip LR6/AA, življenjska doba pribl. 1,5 leta).
Priključitev na regulacijo:
dvožilni vodnik s prečnim prerezom vod  0,75 mm2 za 230 V~.
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Tehnični podatki
Nazivna napetost 3 V–

Baterija LR6/AA
Nazivna obremenljivost brezpotencialnega kontakta
– maks. 6(1) A, 230 V~
– min. 1 mA, 5 V–

Vrsta zaščite IP 20 po EN 60529
se mora zagotoviti z montažo/vgradnjo

Način delovanja RS tip 1B po EN 60730-1
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje 0 do +40 °C
– skladiščenje in transport –25 do +65 °C
Nastavitvena območja
– Udobnostna temperatu-

ra 10 do 40 °C
– Znižana temperatura 10 do 40 °C
– Temperatura zaščite

pred zamrznitvijo 5 °C
Rezervno baterijsko napa-
janje med menjavo baterij 3 min

Eksterna razširitev H4

Naroč. št. 7197 227
■ Razširitev priključkov za priključitev Vitotrol 100, tip UTDB ali 24 V

urnega termostata preko nizkonapetostnega vodnika
■ Z vodnikom (dolžime 0,5 m) in vtičem za priključitev na regulacijo

72 130

45

Tehnični podatki
Nazivna napetost 230 V~
Izhodna napetost 24 V~
Nazivna frekvenca 50 Hz
Odvzem moči 2,5 W
Obremenitev (maks.)
24 V~ 10 W
Razred zaščite I
Vrsta zaščite IP 41
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje 0 do +40 °C

uporaba v bivalnih prostorih in kotlovni-
cah (normalni pogoji okolice)

– skladiščenje in transport –20 do +65 °C

Vitotrol 100, tip UTDB-RF

Naroč. št. Z007 692

Regulator prostorske temperature z integriranim brezžičnim oddajni-
kom oddajnikom in sprejemnikom signala
■ Z digitalno stikalno uro
■ Z dnevnim in tedenskim programom
■ Z menijsko vodenim upravljanjem:

– 3 prednastavljeni časovni programi, individualno nastavljivi
– stalno ročno obratovanje z nastavljivo željeno vrednostjo pros-

torske temperature
– zaščita pred zamrznitvijo
– počitniški program

■ S tipkami za party in varčno obratovanje

Montaža v glavnem bivalnem prostoru na notranji steni nasproti
ogrevalnih teles. Ne v regalih, nišah, v neposredni bližini vrat ali v
bližini virov toplote (npr. direktni sončni žarki, kamin, televizijski spre-
jemnik itd.).
Obratovanje regulatorja prostorske temperature neodvisno od
omrežja (dve 1,5 V Mignon alkalni bateriji, tip LR6/AA, življenjska
doba pribl. 1,5 leta).
Sprejemnik s prikazom stanja releja.

Priključitev sprejemnika na regulacijo (odvisno od tipa regulacije):
■ štirižilni vodnik s prečnim prerezom 1,5 mm2 za 230 V~

ali
■ trižilni vodnik brez zeleno/rumene žile za 230 V~

ali
■ dvožilni nizkonapetostni vodnik s prečnim prerezom 0,75 mm2 za

priključitev na regulacijo in dodatno dvožilni 230 V~ vodnik za
omrežni priključek
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Tehnični podatki za regulator prostorske temperature
Nazivna napetost 3 V–
Frekvenca signala 868 MHz
Moč signala < 10 mW
Doseg pribl. 25 do 30 m v zgradbah glede na

konstrukcijo
Vrsta zaščite IP 20 po EN 60529

se mora zagotoviti z montažo/vgradnjo

Način delovanja RS tip 1B po EN 60730-1
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje 0 do +40 °C
– skladiščenje in transport –25 do +65 °C
Nastavitvena območja
– Udobnostna temperatu-

ra 10 do 40 °C
– Znižana temperatura 10 do 40 °C
– Temperatura zaščite

pred zamrznitvijo 5 °C
Rezervno baterijsko napa-
janje med menjavo baterij 3 min

Tehnični podatki, sprejemnik
Obratovalna napetost 230 V~ ± 10% 50 Hz
Nazivna obremenljivost brezpotencialnega kontakta
– maks. 6(1) A, 230 V~
– min. 1 mA, 5 V–
Vrsta zaščite IP 20 po EN 60529

se mora zagotoviti z montažo/vgradnjo
Razred zaščite II po EN 60730-1 ob pravilni montaži
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje 0 do +40 °C
– skladiščenje in transport –25 do +65 °C

Opozorilo za dodatno krmiljenje po prostorski temperaturi (RS funkcija) pri daljinskih upravljanjih
Pri krogotokih talnega ogrevanja se RS funkcija ne sme aktivirati
(vztrajnost).

RS funkcija sme pri ogrevalnih napravah z enim ogrevalnim krogoto-
kom brez mešalnega ventila in z ogrevalnimi krogotoki z mešalnim
ventilom učinkovati le na ogrevalne krogotoke z mešalnim ventilom.

Opozorilo za Vitotrol 200-A in Vitotrol 300-A
Za vsak ogrevalni krogotok ogrevalnega sistema se lahko uporabi po
eno daljinsko upravljanje Vitotrol 200-A ali Vitotrol 300-A.
Vitotrol 200-A lahko upravlja en ogrevalni krogotok, Vitotrol 300-A do
tri ogrevalne krogotoke.
Na regulacijo ogrevalnega kotla je mogoče priključiti maks. dve
daljinski upravljanji.

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

Vitotrol 200-A

Naroč. št. Z008 341
KM BUS udeleženec
■ Prikazi:

– prostorska temperatura
– zunanja temperatura
– obratovalno stanje

■ Nastavitve:
– željena vrednost prostorske temperature za normalno obrato-

vanje (normalna prostorska temperatura)

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

– obratovalni program
■ Party in varčno obratovanje se lahko aktivira s tipkami
■ Integriran senzor prostorske temperature za dodatno krmiljenje po

prostorski temperaturi (le za ogrevalni krogotok z mešalnim venti-
lom)

Montažno mesto:
■ Vremensko vodeno obratovanje:

montaža na poljubnem mestu v zgradbi
■ Z dodatnim krmiljenjem po prostorski temperaturi:

integriran senzor prostorske temperature zajema prostorsko tem-
peraturo in povzroči morda potrebno korekturo temperature vtoka.

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

sončni žarki, kamin, televizijski sprejemnik itd.)

Priključitev:
■ Dvožilni vodnik, maksimalna dolžina 50 m (tudi pri priključitvi več

daljinskih upravljanj)
■ Vodnika se ne sme položiti skupaj z 230/400 V vodniki
■ Nizkonapetostni vtič je del dobavnega obsega

Regulacije (nadaljevanje)
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Tehnični podatki
Napajanje Preko KM-BUS
Odvzem moči 0,2 W
Razred zaščite III
Vrsta zaščite IP 30 po EN 60529 se mora zagotoviti z

montažo/vgradnjo
Dopustna temperatura okolice
– Obratovanje 0 do +40 °C
– skladiščenje in transport −20 do +65 °C
Nastavitveno območje žel-
jene vrednosti prostorske
temperature za normalno
obratovanje 3 do 37 °C

Opozorila
■ Če se za dodatno krmiljenje po prostorski temperaturi uporablja

Vitotrol 200-A, se mora ta namestiti v glavnem bivalnem
prostoru (vodilni prostor).

■ Na regulacijo priključite maks. 2 Vitotrol 200-A.

Vitotrol 300-A

Naroč. št. Z008 342
KM BUS udeleženec
■ Prikazi:

– Prostorska temperatura
– Zunanja temperatura
– Obratovalni program
– Obratovalno stanje
– Grafični prikaz solarnega energijskega donosa v povezavi s

solarnim regulacijskim modulom SM1
■ Nastavitve:

– Željena vrednost prostorske temperature za normalno obrato-
vanje (normalna prostorska temperatura) in znižano obratovanje
(znižana prostorska temperatura)

– Željena vrednost temperature sanitarne vode
– Obratovalni program, preklopni časi za ogrevalne krogotoke,

ogrevanje sanitarne vode in obratovanje cirkulacijske črpalke ter
druge nastavitve preko menija z besedilnim prikazom na zaslonu

■ Party in varčno obratovanje se lahko aktivira preko menija
■ Integriran senzor prostorske temperature za dodatno krmiljenje po

prostorski temperaturi (le za ogrevalni krogotok z mešalnim venti-
lom)

Montažno mesto:
■ Vremensko vodeno obratovanje:

montaža na poljubnem mestu v zgradbi
■ Z dodatnim krmiljenjem po prostorski temperaturi:

integriran senzor prostorske temperature zajema prostorsko tem-
peraturo in povzroči morda potrebno korekcijo temperature vtoka.

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

sončni žarki, kamin, televizijski sprejemnik itd.)

Priključitev:
■ Dvožilni vodnik, maksimalna dolžina 50 m (tudi pri priključitvi več

daljinskih upravljanj)
■ Vodnika se ne sme položiti skupaj z 230/400 V vodniki
■ Nizkonapetostni vtič je del dobavnega obsega

20,5

155 97

Tehnični podatki
Napajanje preko KM BUS povezave
Odvzem moči 0,5 W
Razred zaščite III
Vrsta zaščite IP 30 po EN 60529 se mora zagotoviti z

montažo/vgradnjo
Dopustna temperatura okolice
– Obratovanje 0 do +40 °C
– skladiščenje in transport −20 do +65 °C
Nastavitveno območje žel-
jene vrednosti prostorske
temperature 3 do 37 °C

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

Vitotrol 200-RF lahko upravlja en ogrevalni krogotok, Vitotrol 300-RF
do 3 ogrevalne krogotoke.
Na regulacijo se lahko priključijo maks. 3 brezžična daljinska uprav-
ljanja.

Regulacije (nadaljevanje)
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Opozorilo
Brezžična daljinska upravljanja se ne morejo kombinirati z vodniško
povezanimi daljinskimi upravljanji.

Vitotrol 200-RF

Naroč. št. Z011 219
Udeleženec brezžičnega prenosa
■ Prikazi:

– Temperatura prostora
– Zunanja temperatura
– Obratovalno stanje
– Kakovost sprejema signala

■ Nastavitve:
– željena vrednost prostorske temperature za normalno obrato-

vanje (normalna prostorska temperatura)

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

– Obratovalni program
■ Party in varčno obratovanje se lahko aktivira s tipkami
■ Integriran senzor prostorske temperature za dodatno krmiljenje po

prostorski temperaturi (le za ogrevalni krogotok z mešalnim venti-
lom)

Montažno mesto:
■ Vremensko vodeno obratovanje:

montaža na poljubnem mestu v zgradbi
■ Z dodatnim krmiljenjem po prostorski temperaturi:

integriran senzor prostorske temperature zajema prostorsko tem-
peraturo in v danem primeru povzroči potrebno korekturo tempera-
ture vtoka.

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

sončni žarki, kamin, televizijski sprejemnik itd.)

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

148

20,5

97

Tehnični podatki
Napajanje 2 AA bateriji 3 V
Frekvenca signala 868 MHz
Doseg signala Glejte navodilo za projektiranje “Pribor

za brezžični prenos”
Razred zaščite III
Vrsta zaščite IP 30 po EN 60529 se mora zagotoviti z

montažo/vgradnjo
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje 0 do +40 °C
– skladiščenje in transport −20 do +65°C
Nastavitveno območje žel-
jene vrednosti prostorske
temperature za normalno
obratovanje 3 do 37 °C

Vitotrol 300-RF z namiznim stojalom

Naroč. št. Z011 410
Udeleženec brezžičnega prenosa
■ Prikazi:

– prostorska temperatura
– zunanja temperatura
– obratovalno stanje
– grafični prikaz solarnega energijskega donosa v povezavi s

solarnim regulacijskim modulom  SM1
– kakovost sprejema signala

■ Nastavitve:
– Željena vrednost prostorske temperature za normalno obrato-

vanje (normalna prostorska temperatura) in znižano obratovanje
(znižana prostorska temperatura)

– Željena vrednost temperature sanitarne vode
– Obratovalni program, preklopni časi za ogrevalne krogotoke,

ogrevanje sanitarne vode in obratovanje cirkulacijske črpalke ter
druge nastavitve preko menija z besedilnim prikazom na zaslonu

– Party in varčno obratovanje se lahko aktivira s tipkami
■ Integriran senzor prostorske temperature

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

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

143

22

10
5

Vitotrol 300-RF

Regulacije (nadaljevanje)

VITODENS 200-W VIESMANN 67

58
39

 4
32

 S
I

5

 



140

50

90

Namizno stojalo

Tehnični podatki
Napajanje preko omrež-
nega napajalnika z vtičem

230 V~/5 V−

Odvzem moči 2,4 W
Frekvenca signala 868 MHz
Doseg signala Glejte navodilo za projektiranje “Pribor

za brezžični prenos”
Razred zaščite II
Vrsta zaščite IP 30 po EN 60529 se mora zagotoviti z

montažo/vgradnjo
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje 0 do +40 °C
– skladiščenje in transport −25 do +60°C
Nastavitveno območje žel-
jene vrednosti prostorske
temperature 3 do 37 °C

Vitotrol 300-RF s stenskim nosilcem

Naroč. št. Z011 412
Udeleženec brezžičnega prenosa
■ Prikazi:

– prostorska temperatura
– zunanja temperatura
– obratovalno stanje
– grafični prikaz solarnega energijskega donosa v povezavi s

solarnim regulacijskim modulom  SM1
– kakovost sprejema signala

■ Nastavitve:
– Željena vrednost prostorske temperature za normalno obrato-

vanje (normalna prostorska temperatura) in znižano obratovanje
(znižana prostorska temperatura)

– Željena vrednost temperature sanitarne vode
– Obratovalni program, preklopni časi za ogrevalne krogotoke,

ogrevanje sanitarne vode in obratovanje cirkulacijske črpalke ter
druge nastavitve preko menija z besedilnim prikazom na zaslonu

– Party in varčno obratovanje se lahko aktivira preko menija
■ Integriran senzor prostorske temperature za dodatno krmiljenje po

prostorski temperaturi (le za ogrevalni krogotok z mešalnim venti-
lom)

Montažno mesto:
■ Vremensko vodeno obratovanje:

montaža na poljubnem mestu v zgradbi
■ Z dodatnim krmiljenjem po prostorski temperaturi:

integriran senzor prostorske temperature zajema prostorsko tem-
peraturo in povzroči morda potrebno korekturo temperature vtoka.

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

sončni žarki, kamin, televizijski sprejemnik itd.)

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

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

143

22
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Vitotrol 300-RF

23

90

90

Stenski nosilec

Regulacije (nadaljevanje)
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Tehnični podatki
Napajanje preko omrež-
nega napajalnika, za
vgradnjo v ohišje stikala

230 V~/4 V

Odvzem moči 2,4 W
Frekvenca signala 868 MHz
Doseg signala Glejte navodilo za projektiranje “Pribor

za brezžični prenos”
Razred zaščite II
Vrsta zaščite IP 30 po EN 60529 se mora zagotoviti z

montažo/vgradnjo
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje 0 do +40 °C
– skladiščenje in transport −25 do +60°C
Nastavitveno območje žel-
jene vrednosti prostorske
temperature 3 do 37 °C

Komunikacijska baza

Naroč. št. Z011 413
KM BUS udeleženec

Za komunikacijo med regulacijo Vitotronic in sledečimi komponen-
tami brezžičnega prenosa:
■ Brezžično daljinsko upravljanje Vitotrol 200-RF
■ Brezžično daljinsko upravljanje Vitotrol 300-RF
■ Brezžični senzor zunanje temperature

Za maks. tri brezžična daljinska upravljanja. Ne more se uporabiti z
vodniško povezanimi daljinskimi upravljanji.

Priključitev:
■ dvožilni vodnik, maksimalna dolžina 50 m (tudi pri priključitvi več

KM BUS udeležencev).
■ Vodnika se ne sme položiti skupaj z 230/400 V vodniki.

160

34

11
1

Tehnični podatki
Napajanje preko KM BUS povezave
Odvzem moči 1 W
Frekvenca signala 868 MHz
Razred zaščite III
Vrsta zaščite IP 20 po EN 60529, zagotoviti se mora

z montažo/vgradnjo.
Dopustna temperatura okolice
– Obratovanje 0 do +40 °C
– skladiščenje in transport −20 do +65 °C

Brezžični senzor zunanje temperature

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

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

vici drugega nadstropja 41 66

80
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Tehnični podatki
Napajanje Preko FN celice in akumulatorja
Frekvenca signala 868 MHz
Doseg signala Glejte navodilo za projektiranje “Pribor

za brezžični prenos”
Vrsta zaščite IP 43 po EN 60529 se mora zagotoviti z

montažo/vgradnjo
Dopustna temperatura
okolice med obratova-
njem, pri skladiščenju in
transportu −40 do +60 °C

Ojačevalnik signala

Naroč. št. 7456 538
Omrežno napajan ojačevalnik za povečanje dosega signala in za
obratovanje v signalno kritičnih območjih. Upoštevajte navodilo za
projektiranje “Pribor za brezžični prenos”.
Maks. 1 ojačevalnik signala na eno regulacijo Vitotronic.
■ Izogib močno diagonalnega prehoda signalov skozi armirane

betonske strope in/ali več sten
■ Izogib večjim kovinskim predmetom, ki se nahajajo med kompo-

nentami brezžičnega prenosa.

93

32

Tehnični podatki
Napajanje 230 V~/5 V− preko omrežnega napajal-

nika z vtičem
Odvzem moči 0,25 W
Frekvenca signala 868 MHz
Dolžina vodnika 1,1 m z vtičem
Razred zaščite II
Vrsta zaščite IP 20 po EN 60529 se mora zagotoviti z

montažo/vgradnjo
Dopustna temperatura okolice
– Obratovanje 0 do +55 °C
– Skladiščenje in trans-

port
−20 do +75 °C

Senzor prostorske temperature

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

20

80□

Tehnični podatki
Razred zaščite III
Vrsta zaščite IP 30 po EN 60529 se mora zagotoviti z

montažo/vgradnjo
Tip senzorja Viessmann NTC 10 kΩ pri 25 °C
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje 0 do +40 °C
– skladiščenje in transport −20 do +65 °C

Regulacije (nadaljevanje)
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Potopni senzor temperature

Naroč. št. 7438 702
Za zajemanje temperature v potopnem tulcu

Tehnični podatki
Dolžina vodnika 5,8 m, ožičen z vtičem
Vrsta zaščite IP 32 po EN 60529 se mora zagotoviti z

montažo/vgradnjo
Tip senzorja Viessmann NTC 10 kΩ, pri 25 °C
Dopustna temperatura okolice
– Obratovanje 0 do +90 °C
– Skladiščenje in trans-

port
−20 do +70 °C

Potopni senzor temperature

Naroč. št. 7179 488
Za zajemanje temperature v hidravlični ločnici

Tehnični podatki
Dolžina vodnika 3,75 m, ožičen z vtičem
Vrsta zaščite IP 32 po EN 60529 se mora zagotoviti z

montažo/vgradnjo
Tip senzorja Viessmann NTC 10 kΩ pri 25 °C
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje 0 do +90 °C
– skladiščenje in transport −20 do +70 °C

Montažno podnožje za upravljalni del

Naroč. štev. 7299 408
Za montažo upravljalne enote regulacije izven naprave.
Pritrditev neposredno na steno ali na ohišje stenske razvodnice.

Razdalja od ogrevalnega kotla: upoštevajte dolžino vodnika z vtiči 5
m.

20

160
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Vsebina:
■ Stensko podnožje s pritrditvenim materialom
■ Vodnik dolžine 5 m z vtiči
■ Prekritje za odprtino regulacije na ogrevalnem kotlu

Sprejemnik časovnega signala

Naroč. št. 7450 563
Za sprejem oddajnika časovnega signala DCF 77.
Signalno točna nastavitev urnega časa in datuma.
Namesti se na zunanji steni, usmerjen proti oddajniku. Kakovost
sprejema se lahko poslabša zaradi gradbenih materialov, ki vsebu-
jejo kovino, npr. jeklobeton, vpliva sosednjih zgradb in elektromag-
netnih virov motenj, npr. visokonapetostni in prometni vodniki.
Priključitev:
■ Dvožilni vodnik, maks. dolžina 35 m pri prečnem prerezu 1,5 mm2,

baker
■ Vodnika se ne sme položiti skupaj z 230/400 V vodniki

41 66
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KM BUS razdelilnik 

Naroč. št. 7415 028
Za priključitev 2 do 9 priprav na KM BUS regulacije.

Regulacije (nadaljevanje)
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Tehnični podatki
Dolžina vodnika 3,0 m, ožičen z vtičem
Vrsta zaščite IP 32 po EN 60529 se mora zagotoviti z

montažo/vgradnjo
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje 0 do +40 °C
– skladiščenje in transport −20 do +65 °C

Razširitveni komplet mešalnega ventila z integriranim motorjem mešalnega ventila

Naroč. št. 7301 063
KM BUS udeleženec

Sestavni deli:
■ Elektronika mešalnega ventila z motorjem mešalnega ventila za

Viessmann mešalni ventil DN 20 bis DN 50 und R ½ bis R 1¼
■ Senzor temperature vtoka (naležni senzor temperature)
■ Vtič za priključitev črpalke ogrevalnega krogotoka
■ Omrežni priključni vodnik (dolžina 3,0 m) z vtičem
■ BUS priključni vodnik (dolžina 3,0 m) z vtičem

Motor mešalnega ventila se montira neposredno na Viessmann
mešalni ventil DN 20 do DN 50 in R ½ do R 1¼.

Elektronika mešalnega ventila z motorjem mešalnega ventila

16
0

180 130

Tehnični podatki elektronika mešalnega ventila z motorjem
mešalnega ventila
Nazivna napetost 230 V~
Nazivna frekvenca 50 Hz
Nazivni tok 2 A
Odvzem moči 5,5 W
Vrsta zaščite IP 32D po EN 60529, zagotoviti se mo-

ra z montažo/vgradnjo
Razred zaščite I
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje 0 do +40 °C
– skladiščenje in transport –20 do +65 °C
Nazivna obremenljivost
relejnega izhoda za črpal-
ko ogrevalnega krogoto-
ka sÖ 2(1) A, 230 V~
Vrtilni moment 3 Nm
Čas teka za 90° ∢ 120 s

Senzor temperature vtoka (naležni senzor temperature)

42

66

60
Pritrdi se z napenjalnim trakom.

Tehnični podatki senzor temperature vtoka
Dolžina vodnika 2,0 m, ožičen z vtičem
Vrsta zaščite IP 32D po EN 60529, zagotoviti se mo-

ra z montažo/vgradnjo
Tip senzorja Viessmann NTC 10 kΩ pri 25 °C
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje 0 do +120 °C
– skladiščenje in transport –20 do +70 °C

Regulacije (nadaljevanje)
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Razširitveni komplet mešalnega ventila za ločen motor mešalnega ventila

Naroč. št. 7301 062
KM BUS udeleženec
Za priključitev ločenega motorja mešalnega ventila
Sestavni deli:
■ Elektronika mešalnega ventila za priključitev ločenega motorja

mešalnega ventila
■ Senzor temperature vtoka (naležni senzor temperature)
■ Vtič za priključitev črpalke ogrevalnega krogotoka in motorja

mešalnega ventila
■ Omrežni priključni vodnik (dolžina 3,0 m) z vtičem
■ BUS priključni vodnik (dolžina 3,0 m) z vtičem

Elektronika mešalnega ventila

58
180

14
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Tehnični podatki elektronika mešalnega ventila
Nazivna napetost 230 V~
Nazivna frekvenca 50 Hz
Nazivni tok 2 A
Odvzem moči 1,5 W
Vrsta zaščite IP 20D po EN 60529, zagotoviti se mo-

ra z montažo/vgradnjo
Razred zaščite I

Dopustna temperatura okolice
– obratovanje 0 do +40 °C
– skladiščenje in transport –20 do +65 °C
Nazivna obremenljivost relejnih izhodov
– Črpalka ogrevalnega

krogotoka sÖ
2(1) A, 230 V~

– Motor mešalnega venti-
la

0,1 A, 230 V~

Potreben čas teka motorja
mešalnega ventila za 90°
∢ Pribl. 120 s

Senzor temperature vtoka (naležni senzor temperature)

42

66

60
Pritrdi se z napenjalnim trakom.

Tehnični podatki senzor temperature vtoka
Dolžina vodnika 5,8 m, ožičen z vtičem
Vrsta zaščite IP 32D po EN 60529, zagotoviti se mo-

ra z montažo/vgradnjo
Tip senzorja Viessmann NTC 10 kΩ pri 25 °C
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje 0 do +120 °C
– skladiščenje in transport –20 do +70 °C

Razširitev za 2. in 3. ogrevalni krogotok z mešalnim ventilom za Vitotronic 300-K

Naroč. št. 7164 403
Elektronska vodniška plošča za vgradnjo v regulacijo Vitotronic 300-
K, tip MW2B.
Za reguliranje dveh ogrevalnih krogotokov z mešalnim ventilom.

■ S priključki za motorje mešalnih ventilov, senzorje temperature
vtoka (NTC 10 kΩ) in črpalke ogrevalnih krogotokov.

■ Vtič za motor mešalnega ventila in črpalko ogrevalnega krogotoka
za vsak ogrevalni krogotok.

Razširitveni komplet mešalnega ventila v povezavi z razdelilnikom ogrevalnega krogotoka Divicon

Naroč. št. 7424 958

Sestavni deli:
■ Elektronika mešalnega ventila z motorjem mešalnega ventila
■ Senzor temperature vtoka (potopni senzor za vgradnjo v razdelil-

nik Divicon)
■ Priključni vtiči za črpalko ogrevalnega krogotoka, omrežni priklju-

ček, senzor temperature vtoka in KM BUS priključek

Elektronika mešalnega ventila

16
0

180 130

Regulacije (nadaljevanje)
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Tehnični podatki elektronike mešalnega ventila
Nazivna napetost 230 V~
Nazivna frekvenca 50 Hz
Nazivni tok 2 A
Odvzem moči 5,5 W
Vrsta zaščite IP 32D po EN 60529, zagotoviti se mo-

ra z montažo/vgradnjo
Razred zaščite I
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje 0 do +40 °C
– skladiščenje in transport –20 do +65 °C
Nazivna obremenljivost
relejnih izhodov za črpal-
ko ogrevalnega krogotoka
sÖ 2(1) A, 230 V~
Čas teka za 90° ∢ Pribl. 120 s

Senzor temperature vtoka (potopni senzor)

Tehnični podatki za senzor temperature vtoka
Dolžina vodnika 0,9 m, ožičen z vtičem
Vrsta zaščite IP 32 po EN 60529 se mora zagotoviti z

montažo/vgradnjo
Tip senzorja Viessmann NTC 10 kΩ pri 25 °C
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje 0 do +120 °C
– skladiščenje in transport −20 do +70 °C

Razširitveni komplet za ogrevalni krogotok z mešalnim ventilom za Vitotronic 300-K

Naroč. št. 7441 998
Sestavni deli:
■ Motor mešalnega ventila
■ Senzor temperature vtoka (naležni senzor temperature), dolžina

vodnika 5,8 m, ožičen z vtiči
■ Vtič za priključitev črpalke ogrevalnega krogotoka
■ Priključne sponke za priključitev motorja mešalnega ventila
■ Priključni vodnik (dolžina 4,0 m)
Motor mešalnega ventila se montira direktno na mešalni ventil
DN 20 do 50 ali R ½ do 1¼.

Motor mešalnega ventila

180

13
0

90

Tehnični podatki razširitvenega kompleta
Nazivna napetost 230 V~
Nazivna frekvenca 50 Hz
Odvzem moči 2,5 W
Razred zaščite I
Vrsta zaščite IP 32D po EN 60529, se

mora zagotoviti z monta-
žo/vgradnjo

Dopustna temperatura okolice  
– med obratovanjem 0 do +40 °C
– pri skladiščenju in transportu –20 do +65 °C
Vrtilni moment 3 Nm
Čas teka za 90 ° ∢ 120 s

Senzor temperature vtoka (naležni senzor)

42

66

60

Pritrdi se z napenjalnim trakom.

Tehnični podatki
Vrsta zaščite IP 32D po EN 60529

se mora zagotoviti z monta-
žo/vgradnjo

Tip senzorja Viessmann NTC 10 kΩ pri
25 °C

Dopustna temperatura okolice  
– med obratovanjem 0 do +120 °C
– pri skladiščenju in transportu –20 do +70 °C

Motorji mešalnih ventilov
Glejte podatkovni list “Pribor za regulacije”.

Potopni regulator temperature

Naroč. št. 7151 728
Lahko se uporabi kot nadzornik temperature za omejitev maksi-
malne temperature talnega ogrevanja.
Nadzornik temperature se vgradi v ogrevalni vtok; pri previsoki tem-
peraturi vtoka izklopi črpalko ogrevalnega krogotoka.

Regulacije (nadaljevanje)
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Tehnični podatki
Dolžina vodnika 4,2 m, ožičen z vtičem
Nastavitveno območje 30 do 80 °C
Preklopna diferenca Maks. 11 K
Preklopna moč 6(1,5) A, 250 V~
Nastavitvena skala V ohišju
Potopni tulec iz plemenite-
ga jekla

R ½ x 200 mm

DIN reg. št. DIN TR 1168

Naležni regulator temperature

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

72 130

95

Tehnični podatki
Dolžina vodnika 4,2 m, ožičen z vtičem
Nastavitveno območje 30 do 80 °C
Preklopna diferenca Maks. 14 K
Preklopna moč 6(1,5) A, 250 V~
Nastavitvena skala V ohišju
DIN reg. št. DIN TR 1168

Solarni regulacijski modul SM1

Naroč. št. Z014 470

Tehnični podatki

Funkcije
■ Bilanciranje kapacitete in sistem diagnoze
■ Upravljanje in prikaz se izvajata preko regulacije Vitotronic
■ Vklop črpalke solarnega krogotoka
■ Ogrevanje dveh porabnikov s kolektorskim poljem
■ 2. temperaturno diferenčna regulacija
■ Termostatska funkcija za dogrevanje ali koriščenje presežne

toplote
■ Regulacija števila vrtljajev črpalke solarnega krogotoka preko

vhoda PWM (proizvod Grundfos in Wilo)
■ Od solarnega donosa odvisno zaviranje dogrevanja ogrevalnika

sanitarne vode s proizvajalcem toplote
■ Zaviranje dogrevanja za ogrevanje prostorov s proizvajalcem

toplote pri podpori ogrevanja
■ Zagrevanje solarno ogrevane predgrelne stopnje (pri ogrevalnikih

sanitarne vode s prostornino nad 400 l)
■ Varnostni izklop kolektorjev
■ Elektronska omejitev temperature v ogrevalniku sanitarne vode
■ Vklop dodatne črpalke ali ventila preko releja

Za izvajanje naslednjih funkcij je potrebno zraven naročiti potopni
temperaturni senzor, naroč. št. 7438 702:
■ Za preklop cirkulacije pri napravah z 2 ogrevalnikoma sanitarne

vode
■ Za reguliranje povratka med proizvajalcem toplote in hranilnikom

ogrevalne vode
■ Za reguliranje povratka med proizvajalcem toplote in primarnim

hranilnikom toplote
■ Za ogrevanje nadaljnjih porabnikov

Sestava

Sestavni deli solarnega regulacijskega modula:
■ Elektronika
■ Priključne sponke za:

– 4 senzorje
– Črpalka solarnega krogotoka
– KM BUS
– Omrežni priključek (omrežno stikalo lokalno)

■ PWM izhod za krmiljenje črpalke solarnega krogotoka
■ 1 rele za vklop črpalke ali ventila

Regulacije (nadaljevanje)
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Senzor temperature kolektorja
Za priključitev v napravi

Lokalni podaljšek priključnega vodnika:
■ dvožilni vodnik, maks. dolžina 60 m pri prečnem prerezu 1,5 mm2,

baker
■ Vodnika se ne sme položiti skupaj z 230/400 V vodniki

Tehnični podatki senzor temperature kolektorja
Dolžina vodnika 2,5 m
Vrsta zaščite IP 32 po EN 60529 se mora zagotoviti z

montažo/vgradnjo
Tip senzorja Viessmann NTC 20 kΩ pri 25 °C
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje −20 do +200 °C
– skladiščenje in transport −20 do +70 °C

Senzor temperature ogrevalnika
Za priključitev v napravi

Lokalni podaljšek priključnega vodnika:
■ dvožilni vodnik, maks. dolžina 60 m pri prečnem prerezu 1,5 mm2,

baker
■ Vodnika se ne sme položiti skupaj z 230/400 V vodniki

Tehnični podatki senzor temperature ogrevalnika
Dolžina vodnika 3,75 m
Vrsta zaščite IP 32 po EN 60529 se mora zagotoviti z

montažo/vgradnjo
Tip senzorja Viessmann NTC 10 kΩ pri 25 °C
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje 0 do +90 °C
– skladiščenje in transport −20 do +70 °C

Pri sistemih z Viessmann ogrevalniki sanitarne vode se senzor tem-
perature ogrevalnika vgradi v uvojni kotnik v povratku ogrevalne
vode (dobavni obseg ali pribor posameznega ogrevalnika sanitarne
vode).

58
180

14
0

Tehnični podatki
Nazivna napetost 230 V~
Nazivna frekvenca 50 Hz
Nazivni tok 2 A
Odvzem moči 1,5 W
Razred zaščite I
Vrsta zaščite IP 20 po EN 60529 se mora zagotoviti z

montažo/vgradnjo
Način delovanja Tip 1B po EN 60730-1
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje 0 do +40 °C, uporaba v bivalnih prosto-

rih in kotlovnicah (normalni pogoji okoli-
ce)

– skladiščenje in transport −20 do +65 °C
Nazivna obremenljivost relejnih izhodov
– Polprevodniški rele 1 1 (1) A, 230 V~
– Rele 2 1 (1) A, 230 V~
– Skupno Maks. 2 A

Interna razširitev H1

Naroč. št. 7498 513
Elektronska vodniška plošča za vgradnjo v regulacijo.

Z razširitvijo se lahko izvedejo sledeče funkcije:
Funkcije Nazivna obremenljivost relejnega izhoda
– priključitev eksternega varnostnega magnetnega ventila (utekočinjen plin) 1(0,5) A 250 V~
ter ena izmed sledečih funkcij:
– Priključitev črpalke ogrevalnega krogotoka za direktno priključen ogrevalni krogotok
– Priključitev zbirnega sporočila motnje
– Le pri Vitotronic 200, tip HO1B:

priključitev cirkulacijske črpalke sanitarne vode

2(1) A 250 V~

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

Tehnični podatki
Nazivna napetost 230 V~
Nazivna frekvenca   50 Hz

Interna razširitev H2

Naroč. št. 7498 514
Elektronska vodniška plošča za vgradnjo v regulacijo.

Regulacije (nadaljevanje)
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Z razširitvijo se lahko izvedejo sledeče funkcije:
Funkcije Nazivna obremenljivost relejnega izhoda
– Zapora eksternih priprav za odvajanje zraka 6(3) A 250 V~
ter ena izmed sledečih funkcij:
– Priključitev črpalke ogrevalnega krogotoka za direktno priključen ogrevalni krogotok
– Priključitev zbirnega sporočila motnje
– Le pri Vitotronic 200, tip HO1B:

priključitev cirkulacijske črpalke sanitarne vode

2(1) A 250 V~

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

Tehnični podatki
Nazivna napetost 230 V~
Nazivna frekvenca   50 Hz

Razširitev AM1

Naroč. št. 7452 092
Razširitev funkcij v ohišju za montažo na steno.

Z razširitvijo se lahko izvedeta do dve izmed naslednjih funkcij:
■ Krmiljenje cirkulacijske črpalke sanitarne vode (le pri

Vitotronic 200, tip HO1B)
■ Krmiljenje črpalke ogrevalnega krogotoka za direktno priključen

ogrevalni krogotok

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

58
180
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Tehnični podatki
Nazivna napetost 230 V~
Nazivna frekvenca 50 Hz
Nazivni tok 4 A
Odvzem moči 4 W
Nazivna obremenljivost
relejnih izhodov

Po 2(1) A, 250 V~, skupaj maks. 4 A~

Razred zaščite I
Vrsta zaščite IP 20 D po EN 60529 se mora zagotovi-

ti z montažo/vgradnjo
Dopustna temperatura okolice
– Obratovanje 0 do +40 °C

uporaba v bivalnih prostorih in kotlovni-
cah (normalni pogoji okolice)

– Skladiščenje in trans-
port –20 do +65 °C

Razširitev EA1

Naroč. št. 7452 091
Razširitev funkcij v ohišju za montažo na steno.

Preko vhodov in izhodov se lahko realizira do 5 funkcij:

1 preklopni izhod (brezpotencialni preklopni kontakt)
■ Izdaja zbirnega sporočila motnje (le pri Vitotronic 100, tip HC1B in

Vitotronic 200, tip HO1B)
■ Krmiljenje dovodne črpalke na podpostajo
■ Krmiljenje cirkulacijske črpalke sanitarne vode (le pri

Vitotronic 200, tip HO1B)

1 analogni vhod (0 do 10 V)
■ Podajanje željene temperature kotlovne vode

3 digitalni vhodi
■ Eksterni preklop načina obratovanja za 1 do 3 krogotoke (le pri

Vitotronic 200, tip HO1B, in Vitotronic 300-K, tip MW2B)
■ Eksterna zapora
■ Eksterna zapora z zbirnim sporočilom motnje
■ Zahteva minimalne temperature kotlovne vode

■ Sporočila motenj
■ Kratkotrajno obratovanje cirkulacijske črpalke sanitarne vode (le

pri Vitotronic 200, tip HO1B, in Vitotronic 300-K, tip MW2B)
■ Signaliziranje reduciranega obratovanja za ogrevalni krogotok (le

pri Vitotronic 300-K, tip MW2B)

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

Regulacije (nadaljevanje)
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Tehnični podatki
Nazivna napetost 230 V~
Nazivna frekvenca 50 Hz
Nazivni tok 2 A
Odvzem moči 4 W
Nazivna obremenljivost
relejnega izhoda

2(1) A, 250 V~

Razred zaščite I
Vrsta zaščite IP 20 D po EN 60529 se mora zagotovi-

ti z montažo/vgradnjo
Dopustna temperatura okolice
– Obratovanje 0 do +40 °C

uporaba v bivalnih prostorih in kotlovni-
cah (normalni pogoji okolice)

– Skladiščenje in trans-
port –20 do +65 °C

Vitocom 100, tip LAN1

Naroč. št. Z011 224
■ S komunikacijskim modulom
■ Za daljinsko upravljanje ogrevalne naprave preko interneta in IP

omrežij (LAN) z DSL ruterjem
■ Kompaktna priprava za montažo na steno
■ Za upravljanje naprave z Vitotrol App ali Vitodata 100

Funkcije pri upravljanju z aplikacijo Vitotrol App
■ Daljinsko upravljanje do treh ogrevalnih krogotokov ogrevalne

naprave
■ Nastavitev obratovalnih programov, željenih vrednosti in časovnih

programov.
■ Preverjanje informacij o napravi
■ Prikaz sporočil na aplikaciji Vitotrol App

Vitotrol App podpira sledeče končne priprave:
■ Končne priprave z operacijskim sistemom Apple iOS, verzija 6.0
■ Končne priprave z operacijskim sistemom Google Android od ver-

zije 4.0 dalje

Opozorilo
Nadaljnje informacije glejte na spletni strani www.vitotrol-app.info.

Funkcije pri upravljanju z Vitodata 100

Za vse ogrevalne krogotoke ogrevalne naprave:
■ Daljinsko nadziranje:

– Posredovanje sporočil preko elektronske pošte na končne pri-
prave s funkcijo E-Mail-Client

– Posredovanje SMS sporočil na mobilni telefon/pametni telefon
ali faks (preko plačljive internetne storitve Vitodata 100 uprav-
ljanje motenj).

■ Daljinsko vplivanje:
Nastavitev obratovalnih programov, željenih vrednosti, časovnih
programov in ogrevalnih krivulj.

Opozorilo
Nadaljnje informacije glejte na spletni strani www.vitodata.info.

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

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

Lokalni pogoji
■ V regulacijo mora biti vgrajen komunikacijski LON modul.
■ Pred izročitvijo v obratovanje preverite sistemske zahteve za

komunikacijo preko IP omrežij (LAN).
■ Internetni priključek s podatkovnim pavšalom oz. flatrate (časovno

in volumsko neodvisna pavšalna tarifa)
■ DSL ruter z dinamičnim IP naslavljanjem (DHCP)

Opozorilo
Informacije glede registracije in uporabe Vitotrol App in Vitodata 100
glejte www.vitodata.info.

Tehnični podatki

160

34
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1

Tehnični podatki
Napajanje preko omrež-
nega napajalnika z vtičem

230 V~/5 V–

Nazivni tok 250 mA
Odvzem moči 8 W
Razred zaščite II
Vrsta zaščite IP 30 po EN 60529 se mora zagotoviti z

montažo/vgradnjo
Dopustna temperatura okolice
– Obratovanje 0 do +55 °C 

Uporaba v bivalnih prostorih in kotlovni-
cah (normalni pogoji okolice)

– Skladiščenje in trans-
port

–20 do +85 °C

Regulacije (nadaljevanje)
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Vitocom 100, tip GSM2

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

Funkcije
■ Daljinsko nadziranje preko SMS sporočil na 1 ali 2 mobilna tele-

fona
■ Daljinsko nadziranje nadaljnjih naprav preko digitalnega vhoda

(brezpotencialni kontakt)
■ Daljinsko nastavljanje z mobilnim telefonom preko SMS
■ Upravljanje z mobilnim telefonom preko SMS sporočil

Opozorilo
Nadaljnje informacije glejte na spletni strani www.vitocom.info.

Konfiguracija
Mobilni telefoni preko SMS

Dobavni obseg
■ Vitocom 100 z integriranim GSM modemom
■ Priključni vodnik z rast 5 sistemskimi vtiči za priključitev na KM

BUS regulacije
■ Antena za mobilno telefonsko omrežje (dolžina 3,0 m), magnetno

podnožje in lepilna blazinica
■ Omrežni priključni vodnik z omrežnim napajalnikom z vtičem (dol-

žina 2,0 m)

Lokalni pogoji
■ Dober omrežni sprejem za GSM komunikacijo izbranega ponud-

nika mobilne telefonije
■ Skupna dolžina vodnikov vseh KM BUS udeležencev maks. 50 m

Tehnični podatki

26,5
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Tehnični podatki
Napajanje preko omrež-
nega napajalnika z vtičem

230 V~/5 V–

Nazivni tok 1,6 A
Odvzem moči 5 W
Razred zaščite II
Vrsta zaščite IP 30 po EN 60529 se mora zagotoviti z

montažo/vgradnjo
Način delovanja tip 1B po EN 60730-1
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje 0 do +50 °C 

uporaba v bivalnih prostorih in kotlovni-
cah (normalni pogoji okolice)

– skladiščenje in transport –20 do +85 °C
Lokalna priključitev Digitalni vhod:

Brezpotencialni kontakt

Vitocom 300, tip LAN3

Naroč. št.: glejte aktualni cenik

Za daljinsko nadziranje, vplivanje in nastavljanje ogrevalnih sistemov
preko IP omrežij (LAN).
Ker prenos podatkov preko interneta vzpostavi stalno povezavo
(“always online”), je dostop do ogrevalnega sistema še posebej hiter.

Za ogrevalne naprave z enim ali več proizvajalci toplote, z ali brez
priklopljenih ogrevalnih krogotokov
Za upravljanje naprave z Vitodata 100 ali Vitodata 300

Funkcije pri upravljanju z Vitodata 100

Za vse ogrevalne krogotoke ogrevalne naprave:
■ Daljinsko nadziranje:

– Posredovanje sporočil preko elektronske pošte na končne pri-
prave s funkcijo E-Mail-Client

– Posredovanje SMS sporočil na mobilni/pametni telefon ali faks
(preko plačljive internetne storitve Vitodata 100 upravljanje
motenj)

– Nadzor dodatnih priprav preko vhodov in izhodov Vitocom in raz-
širitvenega modula EM301

■ Daljinsko vplivanje:
Nastavitev obratovalnih programov, željenih vrednosti in časovnih
programov in ogrevalnih krivulj

Opozorilo
■ Stroški telekomunikacije za prenos podatkov niso vključeni v ceno

naprave.
■ Nadaljnje informacije glejte na spletni strani www.vitodata.info.
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Funkcije pri upravljanju z Vitodata 300

Za vse ogrevalne krogotoke ogrevalne naprave:
■ Daljinsko nadziranje:

– Posredovanje sporočil preko SMS na mobilni/pametni telefon,
preko elektronske pošte na končne priprave s funkcijo E-Mail-
Client ali preko faksa na telefaks

– Nadzor dodatnih priprav preko vhodov in izhodov Vitocom 300
■ Daljinsko vplivanje:

– Nastavitev obratovalnih programov, željenih vrednosti in časov-
nih programov in ogrevalnih krivulj

– Beleženje trendnih potekov s pisalnikom podatkov
– Ugotavljanje porab energije z vključitvijo kalorimetrov M- BUS

■ Daljinsko nastavljanje:
– Konfiguriranje parametrov vmesnika Vitocom 300
– Daljinsko nastavljanje parametrov regulacije Vitotronic preko

kodirnih naslovov

Opozorilo
■ Ob telekomunikacijskih stroških za prenos podatkov je treba za

Vitodata 300 upoštevati tudi stroške uporabe.
■ Nadaljnje informacije glejte na spletni strani www.vitodata.info.

Konfiguracija

■ Pri dinamičnem IP naslavljanju (DHCP) se IP konfiguracija
Vitocom 300 izvaja avtomatsko.
Nastavitve na DSL ruterju niso potrebne.

■ Upoštevajte nastavitve omrežja na DSL ruterju.
■ Izhodi in vhodi vmesnika Vitocom 300 ter razširitvenih modulov

EM301 se konfigurirajo z upravljalno površino Vitodata 300.
■ Vmesnik Vitocom 300 se preko LON poveže z regulacijo

Vitotronic. Za LON povezavo konfiguracija vmesnika Vitocom 300
ni potrebna.

Sporočila motenj

Sporočila motenj se pošljejo na strežnik Vitodata. S strežnika
Vitodata se sporočila prek naslednjih komunikacijskih sistemov
posredujejo konfiguriranim upravljalnim napravam:
■ Telefaks
■ SMS sporočila na mobilni telefon
■ Elektronska pošta na osebni/prenosni računalnik

Lokalni pogoji

■ DSL usmerjevalnik s prostim LAN priključkom in z dinamičnim IP
naslavljanjem (DHCP)

■ Internetni priključek s podatkovnim pavšalom (časovno in volum-
sko neodvisna pavšalna tarifa)

■ Komunikacijski LON modul mora biti vgrajen v regulacijo Vitotronic

Opozorilo
Nadaljnje informacije glejte na spletni strani www.vitocom.info.

dobavni obseg
■ Vitocom 300, tip LAN3 s priključkom LAN

– Montaža z nosilnimi tirnicami TS35 po EN 50022, 35 x 15 in
35 x 7,5

– 2 digitalna vhoda
– 1 digitalni izhod
– 1 relejni izhod
– 1 M BUS vmesnik
– 1 EM vmesnik
– 2 LON priključka

■ LAN povezovalni vodnik, Rj45, dolžina 2 m
■ Komunikacijski LON modul
■ LON povezovalni vodnik,RJ45 – RJ45, dolžina 7 m, za izmenjavo

podatkov med regulacijo Vitotronic in Vitocom 300

■ Omrežni napajalnik za tirnico, montaža z nosilnimi tirnicami TS35
poEN 50022, 35 x 15 in 35 x 7,5

■ Vitodata 100 upravljanje motenj za obdobje 3 let

Opozorilo
Za dobavni obseg paketov z vmesnikom Vitocom glejte cenik.

Pribor

Pribor Naroč. št.
Stensko ohišje za vgradnjo modulov Vitocom 300
kot pribor, če ni na razpolago stikalne omare ali elek-
trične razdelitve.

 

v 2 vrstah 7143 434
v 3 vrstah 7143 435
Razširitveni modul EM301  
– Montaža z nosilnimi tirnicami TS35 po EN 50022,

35 x 15 in 35 x 7,5.
– 8 analognih vhodov:

– 0 − 10 V–
– 4 − 20 mA
– Senzorji temperature Viessmann NTC 10 kΩ,

NTC 20 kΩ, Ni500 ali Pt500
– števec impulzov

– 8 digitalnih vhodov:
– Za nadgradnjo signalov preko brezpotencialnih

kontaktov
– 2-polni
– obremenitev eksternega kontakta 24 V–, 7 mA
– Z LED svetilko
– odpiralni ali zapiralni kontakt
– alarmni odpiralni ali alarmni zapiralni kontakt
– števec impulzov

– 2 digitalna izhoda:
– Brezpotencialni relejni kontakti
– Tripolni, preklopni kontakt
– Maks. 2 A, 230 V~
– Z LED svetilko

Maks. 3 razširitveni moduli EM301 za vsak vmesnik
Vitocom 300

Z012 117

Modul za neprekinjeno napajanje (USV)
Montaža z nosilnimi tirnicami TS35 po EN 50022,
35 x 15 in 35 x 7,5

7143 432

Dodaten komplet akumulatorskih baterijza UPS  
– Montaža z nosilnimi tirnicami TS35 po EN 50022,

35 x 15 in 35 x 7,5
– Smiselno pri 1 Vitocom 300, 1 razširitvenem modu-

lu in zasedenosti vseh vhodov
– Potrebno od 1 Vitocom 300in 2 razširitvenih modu-

lih dalje

7143 436
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Pribor Naroč. št.
Podaljšava povezovalnega vodnika  
Razdalja polaganja 7 do 14 m  
– 1 povezovalni vodnik (dolžina 7 m)

in
1 LON spojka RJ45

7143 495
in
7143 496

Razdalja polaganja 14 do 900 m s povezovalnim vti-
čem

 

– 2 LON povezovalna vtiča RJ45
in

7199 251
in

– dvožilni vodnik, CAT5, izoliran, masivni vodnik,
AWG 26-22, 0,13 do 0,32 mm2, zunanji premer, 4,5
do 8 mm
ali
dvožilni vodnik, CAT5, izoliran, pramenka,
AWG 26-22, 0,14 do 0,36 mm2, zunanji premer, 4,5
do 8 mm

Lokalno

Razdalja polaganja 14 do 900 m s priključnicami  
– 2 povezovalna vodnika (dolžina 7 m)

in
– 2 LON priključnici RJ45, CAT6

7143 495
in
7171 784

– dvožilni vodnik, CAT5, oplaščen
ali
JY(St) Y 2 x 2 x 0,8

Lokalno

Tehnični podatki Vitocom 300 (dobavni obseg)

10590

58

Tehnični podatki
Nazivna napetost 24 V–
Nazivni tok 710 mA
Nazivna moč 17 W
Razred zaščite II po EN 61140
Vrsta zaščite IP 30 po EN 60529 se mora zagotoviti z

montažo/vgradnjo
Način delovanja Tip 1B po EN 60730-1
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje 0 do +50 °C

Uporaba v bivalnih prostorih in kotlovni-
cah (normalni pogoji okolice)

– skladiščenje in transport −20 do +85 °C
Lokalni priključki
– 2 digitalna vhoda DI1 in

DI2
Brezpotencialni kontakti, obremenitev
kontakta 24 V–, 7 mA za nadzor dodat-
nih naprav in sistemov drugih proizva-
jalcev, z LED prikazom

– 1 digitalni izhod DO Rele, obremenitev kontaktov 24 V–,
maks. 2 A, preklopni kontakt

– 1 M BUS vmesnik Za priključitev kalorimetrov preko vmes-
nika M BUS po EN 1434-3

– 1 EM vmesnik Za priključitev največ 3 razširitev modu-
lov EM301, z LED prikazom

Tehnični podatki omrežnega napajalnika (dobavni obseg):

7290

58

Nazivna napetost 100 do 240 V~
Nazivna frekvenca 50/60 Hz
Nazivni tok 0,8 do 0,4 A
Izhodna napetost 24 V–
Maks. izhodni tok 2 A
Razred zaščite II po EN 61140
Vrsta zaščite IP 20 po EN 60529 se mora zagotoviti z

montažo/vgradnjo
Ločitev potenciala primar-
no/sekundarno SELV po EN 60950
Električna varnost EN 60335
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje −20 do +55 °C

Uporaba v bivalnih prostorih in kotlovni-
cah (normalni pogoji okolice)

– skladiščenje in transport −25 do +85 °C

LON povezovalni vodnik za izmenjavo podatkov med regulacijami
Z Vitotronic 300-K k Vitotronic 200-H
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Naroč. št. 7143 495 Dolžina vodnika 7 m, ožičen z vtičem.

Podaljšava povezovalnega vodnika
■ Razdalja polaganja 7 do 14 m:

– 2 povezovalna vodnika (dolžina 7,0 m)
Naroč. št. 7143 495

– 1 LON spojka RJ45
Naroč. št. 7143 496

■ Razdalja polaganja 14 do 900 m s povezovalnimi vtiči:
– 2 LON povezovalna vtiča

Naroč. št. 7199 251
– Dvožilni vodnik:

CAT5, oklopljen
ali
Masivni vodnik AWG 26-22/0,13 mm2 do 0,32 mm2,
žila AWG 26-22/0,14 mm2 do 0,36 mm2

7 4,5 mm - 8 mm

lokalno
■ Razdalja polaganja 14 do 900 m s priključnicami:

– 2 povezovalna vodnika (dolžina 7,0 m)
Naroč. št. 7143 495

– Dvožilni vodnik:
CAT5, oklopljen
ali
Masivni vodnik AWG 26-22/0,13 mm2 do 0,32 mm2,
žila AWG 26-22/0,14 mm2 do 0,36 mm2

7 4,5 mm do 8 mm
lokalno

– 2 LON priključnici RJ45, CAT6
Naroč. št. 7171 784

Zaključni upor (2 kosa)

Naroč. št. 7143 497
Za zaključitev LON BUS povezave na prvi in zadnji regulaciji.

Komunikacijski LON modul

Elektronska vodniška plošča za izmenjavo podatkov z regulacijo
Vitotronic 200-H, vmesnikom Vitocom 100, tip LAN1 in za navezavo
na nadrejene nadzorne sisteme zgradb.

■ Za vgradnjo v regulacijo Vitotronic 200
Naroč. št. 7179 113

■ Za vgradnjo v regulacijo Vitotronic 300-K
Naroč. št. 7172 174

Vitoconnect 100, tip OPTO1

Naroč. št. Z014493

■ Za daljinsko upravljanje ogrevalne naprave z enim proizvajalcem
toplote preko interneta in WLAN z DSL ruterjem

■ Kompaktna priprava za montažo na steno
■ Za upravljanje naprave z Vitotrol Plus App, ViCare App in/ali

Vitoguide Connect

Funkcije pri upravljanju z aplikacijo Vitotrol Plus App
■ Daljinsko upravljanje vseh ogrevalnih krogotokov ene ogrevalne

naprave
■ Nastavitev obratovalnih programov, željenih vrednosti in časovnih

programov
■ Preverjanje informacij o napravi
■ Prikaz sporočil na uporabniškem vmesniku Vitotrol Plus App
■ Prikaz podatkov porabe

Aplikacija Vitotrol Plus App podpira sledeče končne priprave:
■ Končne priprave z operacijskim sistemom Apple iOS, od verzije 8

dalje
■ Končne priprave z operacijskim sistemom Google Android od ver-

zije 4.0 dalje

Opozorilo
Za več informacij glejte www.vitotrol-app.info.

Funkcije pri upravljanju z aplikacijo ViCare App
■ Daljinsko upravljanje ogrevalnih naprav z enim ogrevalnim krogo-

tokom
■ Nastavitev obratovalnih programov, željenih vrednosti in časovnih

programov z asistentom za preklopne čase
■ Preverjanje informacij o napravi
■ Sporočanje napak s hitrim obvestilom

Aplikacija ViCare App podpira sledeče končne priprave:
■ Končne priprave z operacijskim sistemom Apple iOS, od verzije 8

dalje
■ Končne priprave z operacijskim sistemom Google Android od ver-

zije 4.0 dalje

Opozorilo
Za več informacij glejte www.vicare.info.

Funkcije pri upravljanju z Vitoguide Connect
■ Centralni vstop za Viessmann Onlinesoftware
■ Registracija naprave za nadzor ogrevalnih sistemov
■ Dostop do obratovalnih programov, željenih vrednosti in časovnih

programov
■ Preverjanje sistemskih informacij o vseh povezanih ogrevalnih

napravah
■ Prikaz in posredovanje sporočil motenj v obliki besedila
■ Dimenzioniranje
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Vitoguide Connect podpira sledeče končne priprave:
■ Končne priprave z velikostjo zaslona od 8 col naprej

Opozorilo
Za več informacij glejte www.vitoguide.info.

Dobavni obseg
■ WLAN modul za povezavo z DSL ruterjem, za montažo na steno
■ Povezovalni vodnik z Optolink/USB (WLAN modul/regulacija kot-

lovnega krogotoka, dolžina 3 m)
■ Omrežni priključni vodnik z omrežnim napajalnikom (dolžina 1 m)

Lokalni pogoji
■ Ogrevalni sistem z Vitoconnect 100, tip OPTO1
■ Pred izročitvijo v obratovanje preverite sistemske zahteve za

komunikacijo preko lokalnih IP-omrežij/WLAN.
■ Internetni priključek s podatkovnim pavšalom oz. flatrate (časovno

in volumsko neodvisna pavšalna tarifa)

Tehnični podatki

81

20

81

Tehnični podatki
Napajanje preko omrež-
nega napajalnika z vtičem

230 V~/5 V– 

Nazivni tok 1 A
Odvzem moči 5 W
Razred zaščite II
Vrsta zaščite IP 30 po EN 60529, zagotoviti se mora

z montažo/vgradnjo
Dopustna temperatura okolice
– obratovanje –5 do +40 °C 

Uporaba v bivalnih prostorih in kotlovni-
cah (normalni pogoji okolice)

– skladiščenje in transport –20 do +60 °C
Frekvenca WLAN 2,4 GHz

Priloga

6.1 Predpisi / smernice

Predpisi in direktive
Mi, Viessmann Werke GmbH & Co. KG potrjujemo, da so plinski
kondenzacijski kotli Vitodens preizkušeni in atestirani v skladu s tre-
nutno veljavnimi direktivami/uredbami, standardi in tehničnimi pravili.
Za postavitev in obratovanje kotla se morajo upoštevati gradbena
tehnična pravila in zakonski predpisi.
Montažo, priključitev plina in priključitev na strani dimnih plinov, izro-
čitev v obratovanje, električno priključitev in splošno vzdrževanje
sme izvajati le strokovno podjetje, ki ima dovoljenje za opravljanje
dejavnosti.
Instalacija kondenzacijskega kotla mora biti prijavljena in odobrena
pri pristojnem podjetju za oskrbo s plinom.
Regionalno pogojeno se lahko zahtevajo odobritve za dimovodni sis-
tem in priključitev odvoda kondenzata na javni kanalizacijski sistem.

Pred pričetkom montaže se mora obvestiti pristojnega področnega
dimnikarja in pristojno komunalno podjetje.
Priporočamo, da se vzdrževanje in po potrebi čiščenje izvede enkrat
letno. Pri tem se mora preveriti brezhibno delovanje celotne
naprave. Nastale pomanjkljivosti se morajo odpraviti.
Kondenzacijski kotli smejo obratovati le s posebej izvedenimi, preiz-
kušenimi sistemi za odvajanje dimnih plinov z dovoljenjem gradbe-
nega nadzora.
Predelavo za države, ki niso navedene na tipski tablici, sme izvesti
le atestirano strokovno podjetje, ki izda tudi dovoljenje po državnih
predpisih.
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B
Blokirno vezje.............................................................................29, 31

D
Dimenzioniranje naprave................................................................. 52

E
Električna priključitev........................................................................30
Električno zaščitno območje.............................................................30
ENEV......................................................................................... 57, 59

F
Funkcija zaščite pred zamrznitvijo....................................... 55, 57, 60

H
Hidravlična ločnica........................................................................... 54
Hidravlična vključitev........................................................................52

I
Interna razširitev H1.........................................................................76
Interna razširitev H2.........................................................................76

K
Kaskadna regulacija.........................................................................58
KM BUS razdelilnik.......................................................................... 71
Komponente brezžičnega prenosa podatkov
– brezžični senzor zunanje temperature..........................................69
– brezžično daljinsko upravljanje............................................... 67, 68
– komunikacijska baza.....................................................................69
– ojačevalnik signala........................................................................70
Komunikacijski LON modul.............................................................. 82
Kondenzat........................................................................................50
Konstantna regulacija
– funkcija zaščite pred zamrznitvijo................................................. 55
– funkcije..........................................................................................55
– obratovalni programi..................................................................... 55
– osnovna priprava.......................................................................... 55
– sestava..........................................................................................55
– upravljalna enota...........................................................................55

L
Ločnice (hidravlične)........................................................................ 54

M
Montažno podnožje za upravljalni del..............................................71

N
Nadzornik CO.......................................................................19, 29, 30
Nagib................................................................................................57
Naležni regulator temperature..........................................................75
Nevtralizacija....................................................................................50
Nevtralizacijska priprava.................................................................. 50
Nivo..................................................................................................57

O
Obratovanje neodvisno od zraka v prostoru.................................... 30
Obratovanje odvisno od zraka v prostoru........................................ 29
Ogljikov monoksid................................................................19, 29, 30
Ogrevalne krivulje............................................................................ 57
Oskrba z zgorevalnim zrakom..........................................................29
Osnovna priprava.............................................................................56

P
Polnilna voda....................................................................................52
Postavitveni pogoji........................................................................... 29
Postavitveni prostor..........................................................................29
Potopni regulator temperature......................................................... 74
Pribor
– za regulacije..................................................................................62
Priključek na strani plina.................................................................. 32
Priključek odvoda kondenzata......................................................... 49
Prostorski termostat................................................................... 63, 64
Prvo segrevanje............................................................................... 52

R
Razdelilnik z ločnico.........................................................................54
Razširitev
– interna H1..................................................................................... 76
– interna H2..................................................................................... 76
Razširitev AM1.................................................................................77
Razširitev EA1..................................................................................77
Razširitev za mešalni ventil
– integriran motor mešalnega ventila...............................................73
– Integriran motor mešalnega ventila...............................................72
– Ločen motor mešalnega ventila....................................................73
Razširitveni komplet mešalnega ventila
– integriran motor mešalnega ventila...............................................73
– Integriran motor mešalnega ventila...............................................72
– Ločen motor mešalnega ventila....................................................73
Raztezna posoda............................................................................. 53
Regulacija
– za obratovanje s povišano temperaturo........................................55
– za vremensko vodeno obratovanje...............................................56
Regulator prostorske temperature............................................. 63, 64
Regulator temperature
– naležni regulator temperature.......................................................75
– potopni regulator temperature.......................................................74

S
Senzorji temperature
– senzor temperature kotla........................................................ 56, 58
– senzor zunanje temperature................................................... 58, 61
Senzor prostorske temperature........................................................70
Senzor temperature
– brezžični senzor zunanje temperature..........................................69
– senzor prostorske temperature.....................................................70
Senzor temperature kotla...........................................................56, 58
Senzor zunanje temperature......................................................58, 61
Sestava vode................................................................................... 52
Solarni regulacijski modul
– tehnični podatki.............................................................................76
Sredstva proti zamrznitvi..................................................................52
Sredstva za zaščito pred korozijo.................................................... 52
Stikalna ura................................................................................ 57, 60

T
Tehnični podatki
– solarni regulacijski modul........................................................75, 76
Termični varnostni zaporni ventil......................................................32
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V
Varnostni ukrepi............................................................................... 52
Varnostni ventil.................................................................................52
Varovalo proti pomanjkanju vode..................................................... 52
Vitocom
– 100, tip GSM.................................................................................79
– 100, tip LAN1................................................................................ 78
Vitotrol
– 200-A............................................................................................ 65
– 200-RF..........................................................................................67
– 300-A............................................................................................ 66
– 300-RF s stenskim nosilcem.........................................................68
– 300-RF z namiznim stojalom........................................................ 67
Vitotrol 100
– UTA............................................................................................... 63
– UTDB............................................................................................ 63
– UTDB-RF...................................................................................... 64
Vlažni prostori.................................................................................. 30
Vodniki..............................................................................................31
Vremensko vodena regulacija
– Funkcija zaščite pred zamrznitvijo.......................................... 57, 60
– funkcije....................................................................................56, 57
– obratovalni programi..................................................................... 57
– osnovna priprava.......................................................................... 56
– sestava..........................................................................................56
– upravljalna enota...........................................................................56
Vrsta zaščite.....................................................................................30

Z
Zaščitno območje, električno............................................................30
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Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

Viessmann d.o.o.
Cesta XIV. divizije 116a
2000 Maribor
telefon: 02 / 480 55 50
telefaks: 02 / 480 55 60
www.viessmann.com  
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