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Рідкопаливний/газовий водогрійний котел

Vitomax 100-LW тип M148/система
1.1 Опис виробу
■ Водогрійний котел
■ Інформація про допустимі види палива див. на стор. 33
■ Водогрійний котел згідно з TRD 702 для допуст. температури
подаючої магістралі (= температура спрацьовування запобіжного обмежувача) до 110 °C
■ Допустимий робочий тиск: 6 і 10 бар
■ Коефіцієнт корисної дії котла відповідає 91,0 % (робота на
газі)/91,5 % (робота на рідкому паливі)
■ Зростання ККД на макс. 4 % за допомогою теплообмінника відхідних газів/води Vitotrans 200-LW
■ Згідно з EN 12953 необхідно використовувати пристрій
контрою температури жарової труби при тепловій потужності
пальника > 14 МВт при роботі на рідкому паливі EL і
> 18,2 МВт при роботі на природному газі.
■ У Німеччині має бути забезпечене дотримання Положення про
безпеку на виробництві (BetrSichV)
■ Маркування CE для допуст. температури подаючої магістралі
(= температура спрацьовування захисного обмежувача температури)
– До 110 °C згідно з директивою про газове обладнання
2009/142/ЄС

■ Без мінімальної об'ємної витрати теплоносія:
– Широкі проходи між трубами і великий водяний об'єм котлового блоку забезпечують ефективну природну циркуляцію та
високий ступінь теплообміну.
– Проста інтеграція гідравлічної системи
■ Низький аеродинамічний опір завдяки конвективним теплообмінним поверхням із жаровими трубами оптимальних розмірів
■ Незначні втрати з випромінюванням завдяки круговій теплоізоляції товщиною 100 мм
■ Проста і маловитратна експлуатація та техобслуговування
■ Прохідна кришка на верхній частині котла:
– Полегшує монтаж та техобслуговування
– Захищає теплоізоляцію від ушкоджень
– Входить до комплекту постачання
Опція:
■ Гарнітура з прайс-листа на запит

■ Котел з великим водяним об'ємом з низьким навантаженням
камери згоряння забезпечує мінімальний рівень утворення
чадного газу.
■ Задня поворотна труба охолоджується водою.
■ Колектор відхідних газів оснащений теплоізоляцією.

Перевірена якість
Маркування CE відповідає існуючим директивам ЄС.

1.2 Умови експлуатації*1

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Об'ємна витрата котлової води
Температура зворотної магістралі котла (мінімальне
значення)
– робота на рідкому паливі
– робота на газі
Мін. допустима температура подавальної магістралі котла
Макс. допуст. перепад температур між подавальною
та зворотною магістраллю
– робота на рідкому паливі
– робота на газі
Ступінчастий режим роботи пальника
Модульований режим пальника
Режим зниженої потужності
Установка з одним котлом
Багатокотлова установка
– Головний котел
– Піковий котел
Зниження на вихідні

Вимоги/примітки
Котел
Котел з Vitotrans 100-/200-LW
Немає потреби у мінімальній об'ємній витраті котлової води

50 °C
55 °C

65 °C
65 °C
70 °C

50 K
50 K

40 K
40 K
Немає
Немає

Експлуатація з підтриманням мін. допуст. температури котлової води
Експлуатація з підтриманням мін. допуст. температури котлової води
Піковий котли можна вимикати
Див. Режим зниженої потужності

5792469

Для інформації щодо вимог до якості води
Див. розділ „Вимоги і нормативні показники якості води“

*1

При температурі спрацьовування захисного обмежувача температури до 110 ° C за запитом можливо забезпечення температури в подаючої магістралі до 105 ° C з використанням спеціального обладнання для забезпечення безпеки.

Рідкопаливний/газовий водогрійний котел
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Vitomax 100-LW тип M148/система (продовження)
1.3 Система з гарнітурою
1

A

E

D

B

C

Зображення у якості прикладу
A Вставка у подавальну магістраль з запобіжними регулювальними та обмежувальними пристосуваннями
B Запобіжний клапан
C Водогрійний котел низького тиску

D Пристрій керування та розподільчий пристрій (Vitocontrol з
Vitotronic)
E Пальник

Вказівка
Для транспортування системи використовувати спеціальні
транспортні засоби (див. таблицю нижче).
Транспортна матриця M148
Стандартна вантажівка

Типорозмір котла система
M148

Макс. ширина
Макс. висота
6

Закритий
2,48 м
2,98 м
X

Низькорамний напівпричіп
Закритий або відкритий
3,0 м
3,3 м
X

7
8
9
A
B

X
–
–
–
–

X
X
X
–
–

Низькорамна платформа

X
X
X
X
X

–
> 3,3 м
X

Поставка наступних компонентів також можлива за прайслистом в якості системи. У комплект постачання входить монтаж
і розводка компонентів до шафи керування.
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Компоненти:
■ Пальник
■ Обмежувач максимального тиску
■ Обмежувач мінімального тиску

Рідкопаливний/газовий водогрійний котел

5792469

1.4 Компоненти системи

Vitomax 100-LW тип M148/система (продовження)
■ Прохідний запірний клапан з обмежувачем мінімального і максимального тиску
■ Запобіжний клапан
■ Комплект заходів, які дозволяють не встановлювати сепаратор
парової та рідкої фази
■ Вставка в подавальну магістраль з пристроєм безпеки, що
контролює заповнення котла водою
■ Шафа керування Vitocontrol з вбудованим Vitotronic 100 (тип
GC1B)

■ Консоль шафи керування з адаптером тільки в поєднанні з
опорою котла з профілю IPB
■ Термометр зі стрілкою, із занурювальною гільзою
■ Арматурний шток з манометром
■ Запірні заслінки для подаючої та зворотньої магістралей котла
■ Контрфланці патрубків подаючої та зворотньої магістралей
котла, а також лінії спорожнення
■ Запірний клапан для спорожнення

1.5 Додаткове обладнання
■ Глушник відхідних газів з контрфланцями (технічні дані див. в
технічному паспорті виробника)
■ Заслінка відхідних газів з електроприводом з контрфланцями
(технічні дані див. в технічному паспорті виробника)
■ Газова рампа з тиском витікання 100 або 300 мбар
■ Модульна платформа для обслуговування котла від типорозмірів 8/3,5 МВт (технічні дані див. технічному паспорті платформи для обслуговування котла)

5792469

■ Підвищення температури зворотньої магістралі RLTA
– З насосом підмішування (технічні дані см. в технічному
паспорті RLTA)
– З 3-ходовим змішувальним клапаном і насосом котлового
контуру (технічні дані див. у технічному паспорті RLTA)
■ Теплообмінник вихідних газів/води Vitotrans 100-LW/200-LW,
повне протікання води для поліпшення ККД (технічні дані теплообмінника див. на стор. 14)

Рідкопаливний/газовий водогрійний котел
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Vitomax 200-LW тип M62A/система, M62B і M64A
2.1 Опис виробу
■ Котел з великим водяним об'ємом з низьким навантаженням
камери згоряння забезпечує мінімальний рівень утворення
чадного газу.
■ Задня поворотна труба охолоджується водою.
■ Колектор відхідних газів оснащений теплоізоляцією.
■ Без мінімальної об'ємної витрати теплоносія:
– Широкі проходи між трубами і великий водяний об'єм котлового блоку забезпечують ефективну природну циркуляцію та
високий ступінь теплообміну.
– Проста інтеграція гідравлічної системи
■ Низький аеродинамічний опір завдяки конвективним теплообмінним поверхням із жаровими трубами оптимальних розмірів
■ Незначні втрати з випромінюванням завдяки круговій теплоізоляції товщиною 100 мм
■ Проста і маловитратна експлуатація та техобслуговування
■ Прохідна кришка на верхній частині котла:
– Полегшує монтаж та техобслуговування
– Захищає теплоізоляцію від ушкоджень
– Входить до комплекту постачання
Опція:
■ Гарнітура з прайс-листа на запит

■ Маркування CE для допуст. температури подаючої магістралі
(= температура спрацьовування захисного обмежувача температури)
– До 110 ºC згідно з директивою про газове обладнання
2009/142/ЄС
– До 120 ºC згідно з директивою про обладнання, що працюють під тиском 97/23/ЄС

Перевірена якість
Маркування CE відповідає існуючим директивам ЄС.

2.2 Умови експлуатації
M62A*1

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

*1

8

Об'ємна витрата котлової води
Температура зворотної магістралі котла (мінімальне
значення)
– робота на рідкому паливі
– робота на газі
Мін. допустима температура подавальної магістралі котла
Макс. допуст. перепад температур між подавальною
та зворотною магістраллю
– робота на рідкому паливі
– робота на газі
Ступінчастий режим роботи пальника
Модульований режим пальника
Режим зниженої потужності
Установка з одним котлом
Багатокотлова установка
– Головний котел
– Піковий котел
Зниження на вихідні

Вимоги/примітки
Котел
Котел з Vitotrans 100-/200-LW
Немає потреби у мінімальній об'ємній витраті котлової води

50 °C
55 °C

65 °C
65 °C
70 °C

50 K
50 K

40 K
40 K
Немає
Немає

Експлуатація з підтриманням мін. допуст. температури котлової води
Експлуатація з підтриманням мін. допуст. температури котлової води
Піковий котли можна вимикати
Див. Режим зниженої потужності

При температурі спрацьовування захисного обмежувача температури до 110 ° C за запитом можливо забезпечення температури в подаючої магістралі до 105 ° C з використанням спеціального обладнання для забезпечення безпеки.
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■ Водогрійний котел для режиму з підвищеною температурою
котлової води
■ Інформація про допустимі види палива див. на стор. 33
■ Водогрійний котел згідно з TRD 702 для допуст. температури
подаючої магістралі (= температура спрацьовування запобіжного обмежувача) до 110 °C (M62A/M62B/M64A) або 120 °C
(M62A/M64A)
■ Допустимий робочий тиск: 6 бар (M62B/M64A), 10 бар (M62A/
M64A) і 16 бар (M62A/M64A)
■ Коефіцієнт корисної дії котла відповідає 92 % (робота на газі)/
92,5 % (робота на рідкому паливі)
■ Зростання ККД (тільки для M62A):
– На макс. 4 % за допомогою теплообмінника відхідних газів/
води Vitotrans 200-LW
– На макс. 10 % завдяки використанню теплоти конденсації за
допомогою теплообмінника відхідних газів/води із спеціальної сталі Vitotrans 300
■ Згідно з EN 12953 необхідно використовувати пристрій
контрою температури жарової труби при тепловій потужності
пальника > 14 МВт при роботі на рідкому паливі EL і
> 18,2 МВт при роботі на природному газі.
■ У Німеччині має бути забезпечене дотримання Положення про
безпеку на виробництві (BetrSichV)

Vitomax 200-LW тип M62A/система, M62B і M64A (продовження)
M62B/M64A*1

1. Об'ємна витрата теплоносія
2. Температура зворотньої магістралі котла (мінімальне значення)
– Робота на рідкому паливі
– Робота на газі
3. Гранична температура котлової води
4. Максимальна різниця
– Робота на рідкому паливі
– Робота на газі
5. Ступінчастий режим роботи пальника
6. Модульований режим роботи пальника
7. Режим зниженої теплогенерації
Однокотлова установка
Багатокотлова установка
– Головний котел
– Пікові котли
Зниження температури на вихідні

Вимоги/примітки
Не потрібна мінімальна об'ємна витрата теплоносія

50 °C
55 °C
70 °C
50 K
50 K
Немає
Немає

2

Режим з граничною температурою котлової води
Режим з граничною температурою котлової води
Пікові котли можна вимкнути
Див. "Режим зі зниженою теплогенерацією"

Для інформації щодо вимог до якості води
Див. розділ „Вимоги і нормативні показники якості води“

2.3 Система з гарнітурою
A

E

D

B

C

Зображення у якості прикладу

5792469

A Вставка у подавальну магістраль з запобіжними регулювальними та обмежувальними пристосуваннями
B Запобіжний клапан
C Пристрій керування та розподільчий пристрій (Vitocontrol з
Vitotronic)
*1

D Водогрійний котел низького тиску
E Опалювальна установка

При температурі спрацьовування захисного обмежувача температури до 110 ° C за запитом можливо забезпечення температури в подаючої магістралі до 105 ° C з використанням спеціального обладнання для забезпечення безпеки.

Рідкопаливний/газовий водогрійний котел
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Vitomax 200-LW тип M62A/система, M62B і M64A (продовження)
Вказівка
Для транспортування системи використовувати спеціальні
транспортні засоби (див. таблицю нижче).
Транспортна матриця M62A
Стандартна вантажівка

Система M62A

2

Макс. ширина
Макс. висота
1
2
3
4
5

Закритий
2,48 м
2,98 м
X
–
–
–
–

Низькорамний напівпричіп
Закритий або відкритий
3,0 м
3,3 м
X
X
X
–
–

Низькорамна платформа

> 3,3 м
X
X
X
X
X

2.4 Компоненти системи
Поставка наступних компонентів також можлива за прайслистом в якості системи. У комплект постачання входить монтаж
і розводка компонентів до шафи керування.
Компоненти:
■ Пальник
■ Обмежувач максимального тиску
■ Обмежувач мінімального тиску
■ Прохідний запірний клапан з обмежувачем мінімального і максимального тиску
■ Запобіжний клапан
■ Комплект заходів, які дозволяють не встановлювати сепаратор
парової та рідкої фази

■ Вставка в подавальну магістраль з пристроєм безпеки, що
контролює заповнення котла водою
■ Шафа керування Vitocontrol з вбудованим Vitotronic 100 (тип
GC1B)
■ Консоль шафи керування з адаптером тільки в поєднанні з
опорою котла з профілю IPB
■ Термометр зі стрілкою, із занурювальною гільзою
■ Арматурний шток з манометром
■ Запірні заслінки для подаючої та зворотньої магістралей котла
■ Контрфланці патрубків подаючої та зворотньої магістралей
котла, а також лінії спорожнення
■ Запірний клапан для спорожнення

2.5 Додаткове обладнання
■ Глушник відхідних газів з контрфланцями (технічні дані див. в
технічному паспорті виробника)
■ Заслінка відхідних газів з електроприводом з контрфланцями
(технічні дані див. в технічному паспорті виробника)
■ Газова рампа з тиском витікання 100 або 300 мбар
■ Модульна платформа для обслуговування котла від типорозмірів 8/3,5 МВт (технічні дані див. технічному паспорті платформи для обслуговування котла)

5792469

■ Підвищення температури зворотньої магістралі RLTA
– З насосом підмішування (технічні дані см. в технічному
паспорті RLTA)
– З 3-ходовим змішувальним клапаном і насосом котлового
контуру (технічні дані див. у технічному паспорті RLTA)
■ Теплообмінник вихідних газів/води Vitotrans 100-LW/200-LW,
повне протікання води для поліпшення ККД (технічні дані теплообмінника див. на стор. 14)
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Рідкопаливний/газовий водогрійний котел

Vitomax 300-LW тип M82A і M84A, серія Low-NOx
3.1 Опис виробу
■ Водогрійний котел для режиму з підвищеною температурою
котлової води
■ Інформація про допустимі види палива див. на стор. 33
■ Без переобладнання котла для роботи з використанням рідкого палива S згідно з DIN 51603-3
■ Модель зі зниженим рівнем викидів шкідливих речовин
■ Водогрійний котел згідно з TRD 702 для допуст. температури
подаючої магістралі (= температура спрацьовування запобіжного обмежувача) до 110 °C або 120 °C
■ Допустимий робочий тиск: 6, 10 та 16 бар
■ Коефіцієнт корисної дії котла відповідає 92 % (робота на газі)/
92,5 % (робота на рідкому паливі)
■ Згідно з EN 12953 необхідно використовувати пристрій
контрою температури жарової труби при тепловій потужності
пальника > 14 МВт при роботі на рідкому паливі EL і
> 18,2 МВт при роботі на природному газі
■ У Німеччині має бути забезпечене дотримання Положення про
безпеку на виробництві (BetrSichV)
■ Маркування CE для допуст. температури подаючої магістралі
(= температура спрацьовування захисного обмежувача температури)
– До 110 ºC згідно з директивою про газове обладнання
2009/142/ЄС
– До 120 ºC згідно з директивою про обладнання, що працюють під тиском 97/23/ЄС

(на запит для кожного окремого приймання)
■ Котел з великим водяним об'ємом з низьким навантаженням
камери згоряння забезпечує мінімальний рівень утворення
чадного газу.
■ Задня поворотна труба охолоджується водою.
■ Колектор відхідних газів оснащений теплоізоляцією.
■ Без мінімальної об'ємної витрати теплоносія:
– Широкі проходи між трубами і великий водяний об'єм котлового блоку забезпечують ефективну природну циркуляцію та
високий ступінь теплообміну.
– Проста інтеграція гідравлічної системи
■ Низький аеродинамічний опір завдяки конвективним теплообмінним поверхням із жаровими трубами оптимальних розмірів
■ Незначні втрати з випромінюванням завдяки круговій теплоізоляції товщиною 100 мм
■ Проста і маловитратна експлуатація та техобслуговування
■ Прохідна кришка на верхній частині котла:
– Полегшує монтаж та техобслуговування
– Захищає теплоізоляцію від ушкоджень
– Входить до комплекту постачання
Опція:
■ Гарнітура з прайс-листа на запит

Перевірена якість
Маркування CE відповідає існуючим директивам ЄС.

3.2 Умови експлуатації
M82A
Вимоги/примітки
Не потрібна мінімальна об'ємна витрата теплоносія

50 °C
55 °C
70 °C
50 K
50 K
Немає
Немає
Режим з граничною температурою котлової води
Режим з граничною температурою котлової води
Пікові котли можна вимкнути
Див. "Режим зі зниженою теплогенерацією"

5792469

1. Об'ємна витрата теплоносія
2. Температура зворотньої магістралі котла (мінімальне значення)
– Робота на рідкому паливі
– Робота на газі
3. Гранична температура котлової води
4. Максимальна різниця
– Робота на рідкому паливі
– Робота на газі
5. Ступінчастий режим роботи пальника
6. Модульований режим роботи пальника
7. Режим зниженої теплогенерації
Однокотлова установка
Багатокотлова установка
– Головний котел
– Пікові котли
Зниження температури на вихідні

Рідкопаливний/газовий водогрійний котел
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Vitomax 300-LW тип M82A і M84A, серія Low-NOx (продовження)
M84A
Вимоги/примітки
Не потрібна мінімальна об'ємна витрата теплоносія

50 °C
55 °C
70 °C
50 K
50 K
Немає
Немає
Режим з граничною температурою котлової води
Режим з граничною температурою котлової води
Пікові котли можна вимкнути
Див. "Режим зі зниженою теплогенерацією"

Для інформації щодо вимог до якості води
Див. розділ „Вимоги і нормативні показники якості води“

5792469

3

1. Об'ємна витрата теплоносія
2. Температура зворотньої магістралі котла (мінімальне значення)
– Робота на рідкому паливі
– Робота на газі
3. Гранична температура котлової води
4. Максимальна різниця
– Робота на рідкому паливі
– Робота на газі
5. Ступінчастий режим роботи пальника
6. Модульований режим роботи пальника
7. Режим зниженої теплогенерації
Однокотлова установка
Багатокотлова установка
– Головний котел
– Пікові котли
Зниження температури на вихідні
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Рідкопаливний/газовий водогрійний котел

Vitomax 300-LT тип M343B, серія Low-NOx
4.1 Опис виробу
■ Низькотемпературний водогрійний котел з багатошаровими
конвективними поверхнями для експлуатації в режимі зі змінною температурою котлової води
■ Інформація про допустимі види палива див. на стор. 33
■ Водогрійний котел для допуст. температури подаючої магістралі (= температура спрацьовування запобіжного обмежувача) до 110 °C або 120 °C
■ Допустимий робочий тиск: 6 бар
■ Коефіцієнт корисної дії котла відповідає 92,5 % (робота на
газі)/93,0 % (робота на рідкому паливі)
■ Нормативний ККД згідно з DIN 4702–8 при 75/60 °C температури подаючої/зворотньої магістралі відповідає 96 % (Hi)
■ Збільшення ККД на макс. 10 % завдяки використанню теплоти
конденсації за допомогою теплообмінника відхідних газів/води
із спеціальної сталі Vitotrans 300
■ У Німеччині має бути забезпечене дотримання Положення про
безпеку на виробництві (BetrSichV)
■ Маркування CE для допуст. температури подаючої магістралі
(= температура спрацьовування захисного обмежувача температури)
– До 110 ºC згідно з директивою про газове обладнання
2009/142/ЄС
– До 120 ºC згідно з директивою про обладнання, що працюють під тиском 97/23/ЄС
(на запит для кожного окремого приймання)
■ Котел з великим водяним об'ємом з низьким навантаженням
камери згоряння (≤ 1,2 МВт/м3) – забезпечує мінімальний
рівень утворення чадного газу.
■ Задня поворотна труба охолоджується водою.

■ Колектор відхідних газів оснащений теплоізоляцією.
■ Висока експлуатаційна надійність і тривалий термін служби
завдяки багатошаровим конвективним теплообмінним поверхням із дуплексних труб.
■ Без мінімальної об'ємної витрати теплоносія:
– Широкі проходи між трубами і великий водяний об'єм котлового блоку забезпечують ефективну природну циркуляцію та
високий ступінь теплообміну.
– Проста інтеграція гідравлічної системи
■ Низький аеродинамічний опір завдяки конвективним теплообмінним поверхням із жаровими трубами оптимальних розмірів
■ Незначні втрати з випромінюванням завдяки круговій теплоізоляції товщиною 100 мм
■ Проста і маловитратна експлуатація та техобслуговування
■ Низька мінімальна температура зворотньої магістралі 38 °C
при роботі на рідкому паливі і 45 °C при роботі на газі
■ Економічна витрата енергії завдяки режиму роботи зі змінною
температурою теплоносія
■ При температурі спрацьовування захисного обмежувача температури до 110 °C вставка в подаючої магістралі не потрібна.
Необхідні для оснащення патрубки знаходяться на водогрійному котлі.
■ Прохідна кришка на верхній частині котла:
– Полегшує монтаж та техобслуговування
– Захищає теплоізоляцію від ушкоджень
– Входить до комплекту постачання

4

Опція:
■ Гарнітура з прайс-листа на запит

Перевірена якість
Маркування CE відповідає існуючим директивам ЄС.

4.2 Умови експлуатації

5.

Робота з навантаженням пальника
Об'ємна витрата теплоносія
Температура зворотньої магістралі котла (мінімальне значення)
– рідке паливо
– газ
Мін. температура котлової води
– рідке паливо
– газ
Макс. різниця
– рідке паливо
– газ
Ступінчастий режим пальника

6.

Модульований режим пальника

7.

Знижений режим
Однокотлова установка
Багатокотлова установка
– Головний котел
– Піковий котел
Зниження на вихідні

1.
2.

3.

4.

Вимоги/примітки
≥ 60 %
< 60 %
Немає потреби у мінімальній об'ємній витраті теплоносія

38 °C
45 °C

53 °C
53 °C

50 °C
60 °C

60 °C
65 °C
40 K
40 K

1-а ступінь 60 % номінальної
теплової потужності
Між 60 % і 100 % номінальної
теплової потужності

Мінімальне навантаження не є
необхідним

Режим з мін. температурою котлової води
Режим з мін. температурою котлової води
Пікові котли можна вимикати
Див. інформацію про знижений режим

5792469

Для інформації щодо вимог до якості води
Див. розділ „Вимоги і нормативні показники якості води“
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Теплообмінник відхідних газів/води Vitotrans 100-LW
5.1 Опис виробу
Vitotrans 100-LW/200-LW
■ Теплообмінник відхідних газів/води для таких котлів при роботі
на газі та рідкому паливі (EL):
– Vitomax 100-LW: Номінальна теплова потужність: 2,3 6,0 МВт
– Vitomax 200-LW: Номінальна теплова потужність: 2,3 6,0 МВт
■ Вимірювальні муфти для підключення датчиків температури
відхідних газів

Об'єм поставки
■ Монтаж теплоізоляції виконаний
■ Станина регулюється по висоті
■ Датчик температури відхідних газів G ½ (довжина кабелю 6 м)
■ Контрфланці у водяному контурі
Вказівка
Постачання усіх компонентів здійснюється в упаковці та з
маркуванням.

Перевірена якість
Маркування CE відповідає існуючим директивам ЄС.

5.2 Технічні дані Vitotrans 100-LW
Технічні характеристики

бар
°C
°C

Опір водяного контура

мбар

177

мбар
мбар

0,66
0,59

Опір відхідних газів*5
– природний газ
– рідке паливо EL
Масова витрата відхідних газів
– природний газ
– рідке паливо EL
Розміри
– загальна довжина g
– загальна ширина f
– загальна висота d
Власна вага з теплоізоляцією
Об'єм води
Об'єм відхідних газів
Підключення подаючої та зворотньої магістралі
Спорожнення
– водяний контур
– газовий контур
Вимірювальні муфти
Внутр. 7 патрубка системи видалення
продуктів згоряння*6

МВт

2,3

2,9

3,5

4,2

5,0

6,0

кВт
кВт

73
66

90
81

116
104

139
125

164
148

195
175

180

65*4
180

180

184

185

0,78
0,68

1,48
1,32

1,62
1,45

1,71
1,53

1,93
1,72

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

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

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

550

600

650

16
120

кг/г
кг/г
мм
мм
мм
кг
м3
м3
DN/PN

G
R
R
мм

1,5225 x теплова потужність топки в кВт
1,5 x теплова потужність топки в кВт
1408
1236
1976
420
0,11
0,27
150/40

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

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

½
½
½
400

450

500

Теплова потужність Vitotrans 100-LW: температура системи = 90/70 °C, температура відхідних газів на вході = 215 °C
Теплова потужність Vitotrans 100-LW: температура системи = 90/70 °C, температура відхідних газів на вході = 205 °C
*4 Падіння температури нижче значення точки роси димових газів неприпустимо.
*5 Опір у контурі топкових газів при номінальній тепловій потужності. Пальник має долати опір відхідних газів котла і теплообмінника Vitotrans 100-LW/200-LW.
*6 Зовнішній 7 = внутрішній 7 + 10 мм

*2

*3
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Для Vitomax 100-LW тип M148
Ном. теплова потужність котла
Ном. теплова потужність котла теплообмінника відхідних газів/води
– природний газ*2
– рідке паливо EL*3
Допустимий робочий тиск
Допуст. температура подаючої магістралі
Допуст. температура зворотньої магістралі

Теплообмінник відхідних газів/води Vitotrans 100-LW (продовження)
Для Vitomax 200-LW тип M62A
Ном. теплова потужність котла
Ном. теплова потужність котла теплообмінника відхідних газів/води
– природний газ*7
– рідке паливо EL*8
Допустимий робочий тиск
Допуст. температура подаючої магістралі
Допуст. температура зворотньоїї магістралі
Опір водяного контура
Опір відхідних газів*5
– природний газ
– рідке паливо EL
Масова витрата відхідних газів
– природний газ
– рідке паливо EL
Розміри
– загальна довжина g
– загальна ширина f
– загальна висота d
Власна вага з теплоізоляцією
Об'єм води
Об'єм відхідних газів
Підключення подаючої та зворотньої магістралі
Спорожнення
– водяний контур
– газовий контур
Вимірювальні муфти
Внутр. 7 патрубка системи видалення
продуктів згоряння*6

МВт

2,3

2,8

3,5

4,5

6,0

кВт
кВт

60
55

53
48

95
87

100
92

159
146

бар
°C
°C

16
120
65*4

мбар

177

185

180

186

185

мбар
мбар

0,63
0,57

0,69
0,62

1,42
1,27

1,43
1,28

1,85
1,66

кг/г
кг/г

1,5225 x теплова потужність топки в кВт
1,5 x теплова потужність топки в кВт

мм
мм
мм
кг
м3
м3
DN/PN

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

G
R
R
мм

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

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

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

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

550

650

½
½
½
400

450

500

Розміри

h
R

R

HV/HR

M

c

5

HR/HV

a*

Eg

i
g

m

Ew

d*

b

b

k

M

l
f

Vitotrans 100-LW/200-LW
E W Патрубок спорожнення водяного контуру
E g Патрубок спорожнення газового контуру
HR Зворотна магістраль опалювального контуру

HV
R
M
*

Подаюча магістраль опалювального контуру
Отвір для чищення (внутр. Ø 159 мм)
Вимірювальні муфти G ½
Змінний розмір, див. таблицю „Номінальні розміри“

Теплова потужність Vitotrans100-LW: температура системи = 90/70 °C, температура відхідних газів на вході = 190 °C
Теплова потужність Vitotrans100-LW: температура системи = 90/70 °C, температура відхідних газів на вході = 184 °C
*4 Падіння температури нижче значення точки роси димових газів неприпустимо.
*5 Опір у контурі топкових газів при номінальній тепловій потужності. Пальник має долати опір відхідних газів котла і теплообмінника Vitotrans 100-LW/200-LW.
*6 Зовнішній 7 = внутрішній 7 + 10 мм

*7

5792469

*8
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Теплообмінник відхідних газів/води Vitotrans 100-LW (продовження)
Номінальні розміри Vitotrans 100-LW
Ном. теплова потужність кот- МВт
ла
a мін.
мм
a макс.
мм
b
мм
c
мм
d мін.
мм
d макс.
мм
g
мм
f
мм
h
мм
i
мм
k
мм
l
мм
m
мм

2,3

2,8

2,9

3,5

4,2

4,5

5,0

6,0

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

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

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

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

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

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

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

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

2,8

2,9

3,5

4,2

4,5

5,0

6,0

1408
1229
1643
490

1408
1335
1567
447

1408
1375
1772
494

1408
1375
1652
548

1408
1382
1831
535

1408
1425
1727
565

1408
1599
1885
718

Транспортувальні розміри та вага Vitotrans 100-LW
Ном. теплова потужність кот- МВт
2,3
ла
Довжина
мм
1408
Ширина
мм
1236
Висота
мм
1564
Вага
кг
420

5.3 Послуги, що забезпечує замовник
■ Монтаж теплообмінника вихідних газів/води на котлі
■ Виконання підключень контуру відхідних газів и кабельних
з'єднань
■ Приварювання підставки до теплообмінника вихідних газів/
води
■ Монтаж датчика температури відхідних газів

■ Монтаж фланця або компенсатора хомута на патрубку контуру
відхідних газів котла (інформація про додаткове обладнання з
прайс-листа надається за запитом)
■ Монтаж кодуючого штекера котла
Vitotrans 100-LW/200-LW встановлюється за котлом.
Забезпечити вільний доступ до оглядових отворів, бокових штуцерів та інших пристроїв.

5792469
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Теплообмінник відхідних газів/води Vitotrans 200-LW
6.1 Опис виробу
Vitotrans 100-LW/200-LW
■ Теплообмінник відхідних газів/води для таких котлів при роботі
на газі та рідкому паливі (EL):
– Vitomax 100-LW: Номінальна теплова потужність: 2,3 6,0 МВт
– Vitomax 200-LW: Номінальна теплова потужність: 2,3 6,0 МВт
■ Вимірювальні муфти для підключення датчиків температури
відхідних газів

Об'єм поставки
■ Монтаж теплоізоляції виконаний
■ Станина регулюється по висоті
■ Датчик температури відхідних газів G ½ (довжина кабелю 6 м)
■ Контрфланці у водяному контурі
Вказівка
Постачання усіх компонентів здійснюється в упаковці та з
маркуванням.

Перевірена якість
Маркування CE відповідає існуючим директивам ЄС.

6.2 Технічні дані Vitotrans 200-LW
Технічні характеристики
Для Vitomax 200-LW тип M148
Ном. теплова потужність котла
Ном. теплова потужність котла теплообмінника відхідних газів/води
– природний газ*9
– рідке паливо EL*10
Допустимий робочий тиск
Допуст. температура подаючої магістралі
Допуст. температура зворотньої магістралі

МВт

2,3

2,9

3,5

4,2

5,0

6,0

кВт
кВт

110
97

140
124

171
151

207
184

240
213

296
262

Опір водяного контура

мбар

174

174

65*4
174

175

175

176

мбар
мбар

1,23
1,10

1,27
1,14

1,27
1,13

1,96
1,75

1,56
1,40

2,17
1,94

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

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

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

550

600

650

Опір відхідних газів*5
– природний газ
– рідке паливо EL
Масова витрата відхідних газів
– природний газ
– рідке паливо EL
Розміри
– загальна довжина g
– загальна ширина f
– загальна висота d
Власна вага з теплоізоляцією
Об'єм води
Об'єм відхідних газів
Підключення подаючої та зворотньої магістралі
Спорожнення
– водяний контур
– газовий контур
Вимірювальні муфти
Внутр. 7 патрубка системи видалення
продуктів згоряння*6

бар
°C
°C

16
120

кг/г
кг/г
мм
мм
мм
кг
м3
м3
DN/PN

G
R
R
мм

1,5225 x теплова потужність топки в кВт
1,5 x теплова потужність топки в кВт
1586
1238
1976
534
0,20
0,27
150/40

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

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

½
½
½
400

450

500

Теплова потужність Vitotrans 200-LW: температура системи = 90/70 °C, температура відхідних газів на вході = 214 °C
потужність Vitotrans 200-LW: температура системи = 90/70 °C, температура відхідних газів на вході = 203 °C (рідке
паливо) або 214 °C (газ)
*4 Падіння температури нижче значення точки роси димових газів неприпустимо.
*5 Опір у контурі топкових газів при номінальній тепловій потужності. Пальник має долати опір відхідних газів котла і теплообмінника Vitotrans 100-LW/200-LW.
*6 Зовнішній 7 = внутрішній 7 + 10 мм

*9

5792469

*10 Теплова
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Теплообмінник відхідних газів/води Vitotrans 200-LW (продовження)
Для Vitomax 200-LW M62A
Ном. теплова потужність котла
Ном. теплова потужність котла теплообмінника відхідних газів/води
– природний газ*11
– рідке паливо EL*12
Допустимий робочий тиск
Допуст. температура подаючої магістралі
Допуст. температура зворотньоїї магістралі
Опір водяного контура
Опір відхідних газів*5
– природний газ
– рідке паливо EL
Масова витрата відхідних газів
– природний газ
– рідке паливо EL
Розміри
– загальна довжина g
– загальна ширина f
– загальна висота d
Власна вага з теплоізоляцією
Об'єм води
Об'єм відхідних газів
Підключення подаючої та зворотньої магістралі
Спорожнення
– водяний контур
– газовий контур
Вимірювальні муфти
Внутр. 7 патрубка системи видалення
продуктів згоряння*6

МВт

2,3

2,8

3,5

4,5

6,0

кВт
кВт

89
81

103
95

139
127

167
153

241
220

бар
°C
°C

16
120
65*4

мбар

174

174

174

175

176

мбар
мбар

1,18
1,06

1,01
0,91

1,22
1,10

1,90
1,71

2,09
1,88

кг/г
кг/г

1,5225 x теплова потужність топки в кВт
1,5 x теплова потужність топки в кВт

мм
мм
мм
кг
м3
м3
DN/PN

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

G
R
R
мм

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

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

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

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

550

650

½
½
½
400

450

500

Розміри

h
R

R

HV/HR

M

c

HR/HV

Eg
a*

6

i
g

m

Ew

d*

b

b

k

M

l
f

Vitotrans 100-LW/200-LW
E W Патрубок спорожнення водяного контуру
E g Патрубок спорожнення газового контуру
HR Зворотна магістраль опалювального контуру

HV
R
M
*

Подаюча магістраль опалювального контуру
Отвір для чищення (внутр. Ø 159 мм)
Вимірювальні муфти G ½
Змінний розмір, див. таблицю „Номінальні розміри“

Теплова потужність Vitotrans 200-LW: температура системи = 90/70 °C, температура відхідних газів на вході = 188 °C
потужність Vitotrans 200-LW: температура системи = 90/70 °C, температура відхідних газів на вході = 182 °C
*4 Падіння температури нижче значення точки роси димових газів неприпустимо.
*5 Опір у контурі топкових газів при номінальній тепловій потужності. Пальник має долати опір відхідних газів котла і теплообмінника Vitotrans 100-LW/200-LW.
*6 Зовнішній 7 = внутрішній 7 + 10 мм

*11
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*12 Теплова

Теплообмінник відхідних газів/води Vitotrans 200-LW (продовження)
Номінальні розміри Vitotrans 200-LW
Ном. теплова потужність кот- МВт
ла
a мін.
мм
a макс.
мм
b
мм
c
мм
d мін.
мм
d макс.
мм
g
мм
f
мм
h
мм
i
мм
k
мм
l
мм
m
мм

2,3

2,8

2,9

3,5

4,2

4,5

5,0

6,0

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

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

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

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

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

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

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

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

2,8

2,9

3,5

4,2

4,5

5,0

6,0

1486
1292
1606
573

1586
1288
1606
626

1586
1442
1696
745

1666
1442
1696
800

1586
1442
1773
746

1586
1542
1788
866

1666
1672
1852
1005

Транспортувальні розміри та вага Vitotrans 200-LW
Ном. теплова потужність кот- МВт
2,3
ла
Довжина
мм
1586
Ширина
мм
1238
Висота
мм
1564
Вага
кг
534

6.3 Послуги, що забезпечує замовник
■ Монтаж теплообмінника вихідних газів/води на котлі
■ Виконання підключень контуру відхідних газів и кабельних
з'єднань
■ Приварювання підставки до теплообмінника вихідних газів/
води
■ Монтаж датчика температури відхідних газів

■ Монтаж фланця або компенсатора хомута на патрубку контуру
відхідних газів котла (інформація про додаткове обладнання з
прайс-листа надається за запитом)
■ Монтаж кодуючого штекера котла
Vitotrans 100-LW/200-LW встановлюється за котлом.
Забезпечити вільний доступ до оглядових отворів, бокових штуцерів та інших пристроїв.

5792469
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Теплообмінник відхідних газів/води Vitotrans 300
7.1 Опис виробу
Vitotrans 300
■ Теплообмінник відхідних газів/води для таких котлів Vitomax:
– Vitomax 100-LW: Номінальна теплова потужність: 2,3 - 6,0 МВт
– Vitomax 200-LW: Номінальна теплова потужність: 2,3 - 6,0 МВт
– Vitomax 300-LT: Номінальна теплова потужність: 1,86 - 5,9 МВт
Переваги
■ Використання корозійностійкої спеціальної сталі:
– Висока експлуатаційна надійність і тривалий термін служби
– Спеціальна сталь 1.4571 придатна для роботи на газі, а у
разі використання комбінованої топки може використовуватися для короткочасної роботи на рідкому паливі EL
– Спеціальна сталь 1.4539 забезпечує постійну експлуатацію з
використанням рідкого палива EL для використання теплоти
конденсації
■ Компактна конструкція – дозволяє встановлювати теплообмінник безпосередньо за водогрійним котлом, що економить простір.

■ Простота гідравлічної прив'язки: через Vitotrans 300 можливо
пропускання всієї об'ємної витрати або її частини, що дозволяє
оптимально використовувати теплоту конденсації.
■ Теплообмінник відхідних газів/води Vitotrans 300 з теплообмінною поверхнею Inox-Tubal потужністю до 6 МВт
■ Вертикально розташовані теплообмінні поверхні Inox-Tubal
забезпечують високу експлуатаційну надійність і тривалий
період служби.
■ Високоефективна теплопередача та висока швидкість конденсації
■ Можливе постачання пристроїв нейтралізації конденсату, що
узгоджені з теплообмінником вихідних газів/води Vitotrans 300

Об'єм поставки
Основна частина теплообмінника зі установленим нижнім колектором відхідних газів і змонтованою опорою. Контрфланці пригвинчені до патрубків
■ Дві пакувальні кліті з теплоізоляцією
■ Одна пакувальна кліть з верхнім колектором відхідних газів

■ Одна пакувальна кліть з перехідником відхідних газів
■ Одна коробка з манжетою

Перевірена якість
Маркування CE відповідає існуючим директивам ЄС.
Вказівка
При допустимій температурі подаючої магістралі (= температура спрацьовування захисного обмежувача температури) до
110 °C згідно EN 12828.

7.2 Технічні дані Vitotrans 300
Технічні характеристики

―

2,3

2,9

3,5

4,2

5,0

6,0

―
―

219
150

276
189

333
228

399
273

475
325

570
390

Опір із боку гарячого газу*15
Масова витрата відхідних газів

―
―

1,8
3806

1,40
4799

2,0
5792

2,3
6950

3,1
8275

3,2
9930

―

2,3

2,9

3,5

―

4,5

6,0

―
―

219
150

266
182

333
228

―
―

428
293

570
390

―
―

1,8
3805

1,3
4634

2,0
5791

―
―

2,6
7443

3,2
9923

мбар
кг/г

Для Vitomax 200-LW
Ном. теплова потужність водогрійного котла
МВт
Ном. теплова потужність котла теплообмінника відхідних
газів/води
– природний газ*13
кВт
– рідке паливо EL*14
кВт
Опір контуру паливних газів*15
Масова витрата відхідних газів

мбар
кг/г

*13 Теплова

потужність Vitotrans 300: Зростання температури теплоносія у Vitotrans 300 з 40 °C до 42,5 °C, охолодження відхідних
газів = 200/65 °C
*14 Теплова потужність Vitotrans 300: Зростання температури теплоносія у Vitotrans 300 з 40 °C до 42,5 °C, охолодження відхідних
газів = 200/70 °C. Інформацію про перерахунок для інших значень температури див. на стор. 23
*15 Опір у контурі топкових газів при номінальній тепловій потужності. Пальник має долати опір відхідних газів водогрійного котла, теплообмінника Vitotrans 300 і димоходу.
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Для Vitomax 100-LW
Ном. теплова потужність водогрійного котла
МВт
Ном. теплова потужність котла теплообмінника відхідних
газів/води
– природний газ*13
кВт
– рідке паливо EL*14
кВт

Теплообмінник відхідних газів/води Vitotrans 300 (продовження)
Для Vitomax 300-LT
Ном. теплова потужність водогрійного котла
МВт
Ном. теплова потужність котла теплообмінника відхідних
газів/води
– природний газ*13
кВт
– рідке паливо EL*14
кВт
Опір із боку гарячого газу*15
Масова витрата відхідних газів
Для Vitomax 100-LW/200-LW/300-LT
Номінальна теплова потужність
– Vitomax 100-LW
– Vitomax 200-LW
– Vitomax 300-LT
Допуст. температура подаючої магістралі
– Для допуст. робочого тиску
Вага теплообмінника відхідних газів/води
– Для допуст. робочого тиску
Вага теплообмінника відхідних газів/води з теплообмінником
– Для допуст. робочого тиску
Габаритні розміри
– загальна довжина g
– загальна ширина (з контрфланцями)
– загальна висота a
Монтажні розміри
– довжина
– ширина k (без контрфланців)
– висота b
Об'єм
– теплоносій
– відхідні гази
Патрубки
– Подаюча і зворотня магістраль опалювального
контуру
– Конденсатовідвідник
Патрубок відхідних газів

1,86

2,3

2,9

3,5

4,1

4,7

5,9

177
121

219
150

276
189

333
228

390
267

447
306

561
384

мбар
кг/г

1,0
3060

1,8
3795

1,5
4795

2,0
5770

2,0
6745

2,8
7620

3,2
9570

МВт
МВт
МВт

―
―
1,86

2,3
2,3
2,3

2,9
2,9
2,9

3,5
3,5
3,5

4,2
―
4,1

5,0
4,5
4,7

6,0
6,0
5,9

6,10 бар °C

110

6 бар кг
10 бар кг

610
660

610
660

830
880

830
880

950
1000

950
1000

1150
1200

6 бар кг
10 бар кг

690
740

690
740

920
970

920
970

1050
1100

1050
1100

1270
1320

мм
мм
мм

1320
1280
2600

1450
1430
2810

1550
1520
3010

1650
1720
3210

мм
мм
мм

1239
1170
2509

1356
1310
2719

1444
1390
2719

1602
1570
3124

л
м³

430
0,661

500
1,04

630
1,402

750
1,876

150
1¼
500

200
1¼
600

200
1¼
700

PN16 DN
R
NW

250
1¼
800

7
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*13 Теплова

потужність Vitotrans 300: Зростання температури теплоносія у Vitotrans 300 з 40 °C до 42,5 °C, охолодження відхідних
газів = 200/65 °C
*14 Теплова потужність Vitotrans 300: Зростання температури теплоносія у Vitotrans 300 з 40 °C до 42,5 °C, охолодження відхідних
газів = 200/70 °C. Інформацію про перерахунок для інших значень температури див. на стор. 23
*15 Опір у контурі топкових газів при номінальній тепловій потужності. Пальник має долати опір відхідних газів водогрійного котла, теплообмінника Vitotrans 300 і димоходу.
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Теплообмінник відхідних газів/води Vitotrans 300 (продовження)
Номінальні розміри Vitotrans 300

e

R
HV

d

l

a
b
c

E
HR

AGA

R

f

h

i

KOA

g
Для Vitomax 100-LW
Ном. теплова потужність котла
a
b
c
d
e
f
g
h
i
k
l

МВт
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

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

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

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

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

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

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

Для Vitomax 200-LW
Ном. теплова потужність котла
a
b
c
d
e
f
g
h
i
k
l

МВт
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

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

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

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

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

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

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

5792469
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Теплообмінник відхідних газів/води Vitotrans 300 (продовження)
Для Vitomax 300-LT - перехідник відхідних газів має забезпечити замовник
Ном. теплова потужність котла
МВт
1,86
2,3
a
мм
2600
2600
c
мм
2260
2260
d
мм
1765
1790
f
мм
131
131
g
мм
1320
1320
h
мм
438
438
i
мм
791
791
k
мм
1170
1170
l
мм
1883
1883

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

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

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

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

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

Гідродинамічний опір з боку теплоносія

100
90
80
70
60
50
40
30

K

Гідродинамічний опір, мбар

20
H
10
8
6
4

L

9
7
5
3

2
1
10

30 50 80
20
40 60 100
Об'ємна витрата, м³/год

200

300

Vitotrans 300 для Vitomax ном. тепловою потужністю
H До 2,3 МВт
K Від 2,8 МВт до 5,0 МВт
L Від 5,9 МВт

Дані потужності для роботи на газі

Коефіцієнт перерахунку

1,4
1,2
1

7

0,8
0,6
0,4

75
70
65
60
55
50
45
температура гарячої води на вході °C

40

35

30

25

20

5792469

Температура відхідних газів
A 200 °C
B 180 °C
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Теплообмінник відхідних газів/води Vitotrans 300 (продовження)
Перерахунок даних потужності
Дані теплової потужності теплообмінника відхідних газів/води
Vitotrans 300 наведені для температури відхідних газів на вході
200 °C і температури теплоносія на вході в теплообмінник, що
дорівнює 40 °C.

Для інших умов може бути застосовано: теплова потужність =
зазначена номінальна теплова потужність x коефіцієнт перерахунку - коефіцієнт перерахунку див. діаграму
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Вказівки щодо проектування
8.1 Транспортування, доставка, подача на місце установки та монтаж
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Вказівки щодо проектування (продовження)
Зберігання котлів перед введенням в експлуатацію
При тривалому зберіганні до введення в експлуатацію слід
дотримуватися таких вказівок:
■ Котли Vitomax і Vitoplex повинні зберігатися в сухих закритих
приміщеннях, захищених від впливу природних факторів.
■ Температура в приміщенні не повинна опускатися нижче 0 °C і
перевищувати 50 °C.
■ Контур топкових газів і фланець пальника необхідно закрити
запорами.
Водяні контури котла серійного виконання у стані поставки
захищені від потрапляння сторонніх предметів глухими фланцями або кришками.

■ Транспортну упаковку слід зняти, щоб запобігти утворенню
конденсату.
■ Захистити котел від вологи з використанням осушувальної речовини.
■ Для запобігання утворенню корозії при відсутності тиску див.
розділ „Суха консервація у разі небезпеки замерзання або при
тривалому простої“.

Подача на місце установки
■ Подачу котельної установки на місце встановлення необхідно
узгодити в залежності від певного проекту.
■ Перед подачею на місце установки слід з'ясувати наступне:
– шляхи транспортування
– наявність дозволів

– поверхня для встановлення
– спеціальні крани

Подача на місце встановлення та монтаж
Для кріплення підйомних пристроїв водогрійні котли та теплообмінники відхідних газів/води обладнані спеціальними вушками.
Рекомендація
Якщо виникне необхідність в додаткових або інших підйомних
отворах, то перед розміщенням замовлення слід обговорити
необхідне рішення з консультантом.
За бажанням, подача на місце встановлення та монтаж на підготовлені фундаменти можуть бути виконані фахівцями компанії
Viessmann за окрему плату.
Водогрійні котли можуть встановлюватися на рівні поверхні фундаменту з властивостями, розрахованими для робочої маси
котла. При цьому необхідно враховувати конструктивну висоту
пальника.

Рекомендація
Щоб полегшити прибирання приміщення, водогрійний котел
необхідно встановити на цоколь.
Мінімальні відстані до стін, рекомендовані для монтажу і
робіт з технічного обслуговування
Див. технічні паспорти відповідного водогрійного котла й теплообмінника вихідних газів/води
Вказівка
Для ізоляції корпусних шумів водогрійні котли можуть бути
встановлені на шумопоглинальні опори котла.

Приміщення для встановлення котла
Вказівка
Котли Vitomax і Vitoplex, а також теплообмінник вихідних газів/
води Vitotrans мають встановлюватися в закритих приміщеннях, придатних для використання в якості котелень.
Установка на відкритому повітрі, наприклад, під навісом, вимагає попередньої консультації з фахівцями компанії Viessmann.
Гарантія виробника не покриває збитки, що став наслідком
таких причин:
■ У разі конструктивних змін котла, теплоізоляції, кришки
котла або опори котла
■ Вплив зусиль або моментів сили на котел або гарнітуру
■ Порушення умов експлуатації
■ Неправильне транспортування, зберігання або подача котла
на місце встановлення

Вимоги до приміщення для встановлення котла
■ Не допускається забруднення повітря галогенопохідними речовинами вуглеводню, наприклад, що входять до складу аерозолів, фарб, розчинників і засобів для чищення.
■ Уникати сильного утворення пилу.
■ Уникати високої вологості повітря.
■ Забезпечити захист від замерзання і належну вентиляцію.
Діє для приміщень з повітрям, забрудненим галогенопохідними речовинами вуглеводню:
Водогрійний котел і теплообмінник вихідних газів/води можуть
бути встановлені тут тільки в тому випадку, якщо були вжиті
достатні заходи щодо забезпечення незабрудненого повітря
для спалювання палива.
При недотриманні цих вказівок гарантія виробника втрачає силу.

Виведення з експлуатації
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Щоб запобігти утворенню корозії в неробочий період за відсутністю тиску в установці, необхідно піддати консервації поверхні
котла в системі відхідних газів і водяному контурі залежно від
тривалості перерви в роботі. При цьому розрізняють мокру (для
якої потрібен захист від кисню) і суху консервацію (для якої
потрібно знизити вологість).

Рідкопаливний/газовий водогрійний котел

Короткочасне припинення експлуатації (1 - 2 дні)
Водяний контур
Рекомендація: Утримувати температуру та тиск у котлі. Якщо це
неможливо і необхідно скинути тиск в котлі на кілька днів, ми
рекомендуємо наступне:
Для запобігання кислотної корозії приблизно за годину до вимкнення котла додати до живильної води кисневу зв'язку в кількості, що в 2 - 3 рази перевищує нормальну дозу.
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Тривале переривання експлуатації

Повністю висушити котел і наповнити його осушувальною речовиною (наприклад, силікагелем) згідно з інструкцією виробника.
Стежити за тим, щоб осушувальна речовина не входила у контакт з матеріалом котла.
Потім знову закрити котел.
Регулярно перевіряти здатність осушувальної речовини поглинати вологу.

Водяний контур
Мокра консервація, якщо небезпека замерзання відсутня
Заповнити до найвищої точки котел підготовленою живильною
водою. Щоб уникнути кисневої корозії в котлову воду необхідно
додати кисневу зв'язку (наприклад, сульфіт натрію) відповідно
до інструкції виробника. Не менш одного разу на місяць перевіряти концентрацію речовини для зв'язування кисню та у разі
необхідності додавати речовину. При цьому необхідно забезпечити задовільне змішування з котельною водою (термічне або
механічне перемішування).
Якщо у багатокотловій установці необхідно консервувати лише
окремі котли, через них можна пропускати знесолену котлову
воду котлів, що знаходяться в експлуатації, і таким чином підтримувати потрібну температуру.
Повністю наповнений котел можна також захистити від корозії
шляхом заповнення азотом (переважно азотом 5,0) з тиском 0,1
- 0,2 бар.

Контур відхідних газів
Ретельно очистити та висушувати поверхні контуру відхідних
газів.
Підтримувати лужність промивної води (pH 8-9, для аміаку - до
pH 10).
Після повного висушування поверхонь законсервувати їх тонким
шаром графіту або оліфи.
В період простою підтримувати поверхні в сухому стані (за допомогою осушувальної речовини (наприклад, силікагелю) або
через підключення сушарок, що забезпечують циркуляцію
повітря).
Інші дані
Більш докладні відомості містяться в інструкції з експлуатації
"Консервація водяного контуру й контуру топкових газів" або в
пам'ятках VdTÜV (№ 1465, жовтень 1978 р.) і VGB (№ R116H,
1981 р.).

Суха консервація у разі небезпеки замерзання або при тривалому простої
Спорожнити котел при 90 °C і потім відкрити затвори водяного
контуру.
Вимоги "Зразкового положення про опалення"
Приміщення для встановлення має відповідати вимогам „Зразкового положення про опалення“. Визначальне значення мають
відповідні місцеві будівельні правила й положення про опалення
окремих федеральних земель.

Подача повітря для горіння
Подача повітря для горіння для опалювальних установок
із загальною номінальною тепловою потужністю >
50 кВт.
Якщо ці опалювальні установки розташовані в приміщеннях,
обладнаних отвором або трубопроводом, що виходять безпосередньо в атмосферу, то вимоги до подачі повітря для
горіння вважаються виконаними.
При номінальній тепловій потужності 50 кВт поперечний переріз
отвору має складати не менше 150 см2. Для кожного кВт вище
номінальної теплової потужності, що дорівнює 50 кВт, отвір має
бути збільшений на 2 см2 .
Розміри повітропроводів мають визначатися у відповідності до
аеродинамічних вимог. Необхідний поперечний переріз може
розподіляти максимум на два отвори або повітропроводи.

A

A = 150 см² + 2

см²
кВт

• (Σ²n - 50 кВт)

Σ²n = сума всіх показників номінальної теплової потужності, кВт
Забороняється закривати або заставляти отвори і повітроводи,
що подають повітря для згоряння. Виняток: За допомогою особливих запобіжних пристроїв забезпечується можливість експлуатації опалювальних установок тільки при відкритому затворі.
Затвор або ґрати не повинні звужувати необхідний поперечний
переріз.
Аварійний вимикач
Необхідно забезпечити можливість аварійного вимкнення пальників, пристроїв подавання палива і контролерів опалювальних
установок за допомогою вимикача, розташованого поза приміщенням установки (аварійного вимикача).
Поруч з аварійним вимикачем має знаходитися табличка з надписом „АВАРІЙНИЙ ВИМИКАЧ - опалювальна установка“.
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Контур відхідних газів
Теплообмінні поверхні необхідно утримувати в сухому стані.
Видалити сильні забруднення, оскільки вони можуть зв'язувати
вологу.

Вказівки щодо проектування (продовження)
Заходи безпеки
При використанні газових опалювальних установок, що встановлюються в приміщеннях, в лініях подачі палива безпосередньо
перед газовими опалювальними установками мають бути встановлені такі пристрої безпеки:
■ При температурі навколишнього середовища, що перевищує
100 °C, подальша подача палива повинна автоматично перекриватися.
■ До температури 650 °C протягом не менше 30 хвилин через
пристрій безпеки може протікати або виходити не більше
30 л/год газу (величина вимірюється як витрата повітря).

Відстань від опалювальних установок до горючих предметів
Розташовані поруч горючі предмети при експлуатації опалювальних установок не повинні нагріватися більше 85 °C. В
іншому випадку відстань між ними і опалювальною установкою
має становити не менше 40 см. У разі необхідності екранування має бути посилено.
Заземлення котлів Vitomax і Vitoplex
Пристрій для розміщення уземлювальних проводів у котлів
Vitomax розташоване ліворуч та праворуч на опорі котла.

Прохідна платформа котла, придатна до навантаження
Котли Vitomax поставляються з демонтованою платформою на
верхній частині котла з допустимим навантаженням 100 кг/м².

Модульна платформа для обслуговування котла
Модульна платформа для техобслуговування котла модульної
конструкції є опцією та постачається для котлів Vitomax з повною
висотою від 2 метрів. Допустиме навантаження платформу для
техобслуговування котла становить 200 кг/м². Інші розміри наведені в технічних паспортах платформи для техобслуговування
котла.

8.2 Конструкція установки
Температура подаючої магістралі
Рекомендація
Для забезпечення мінімальних втрат тепла на розподіл пристрій розподілу тепла і приготування гарячої води необхідно
налаштувати на макс. 70 °C (температура подаючої магістралі).

Вказівка
Для водогрійного котла з контролером котла застосовується
наступне: Макс. температура котлової води на заводі-виробнику попередньо налаштована на 85 °C.
Для підвищення температури в подаючої магістралі можна
виконати переналаштування регулятора температури.

Температура спрацьовування захисного обмежувача температури
■ Допуст. температура подаючої магістралі (= температура
спрацьовування захисного обмежувача температури) згідно з
EN 14394:
До 110 °C згідно з EN 12828
До 120 °C згідно з EN 12953
■ Рекомендована температура подаючої магістралі:

близько 15 K нижче температури спрацьовування захисного
обмежувача температури
■ Запобіжний обмежувач температури контролера котлового
контуру:
– Заводське налаштування: 110 °C
– Можливість переналаштування на 100/120 °C

Вибір номінальної теплової потужності
Вибрати водогрійний котел відповідно до необхідного теплоспоживання.
ККД низькотемпературних та конденсаційних котлів стабільний в
широкому діапазоні навантаження котла.

Тому при використанні низькотемпературних котлів, конденсаційних котлів і багатокотлових установок теплова потужність
може виявитися більше розрахункового теплоспоживання будівлі.

Вимоги щодо теплоспоживання
Вимоги EN 12831 щодо розрахунку теплоспоживання виконуються завдяки використанню контролерів погодозалежної теплогенерації котла Vitomax 300-LT, тип M343B.
Для зменшення потужності нагрівання зниження температури в
нічний час при низькій температурі зовнішнього повітря відбувається меншою мірою.

Щоб скоротити час нагрівання після періоду зниження температури, температура подаючої магістралі на обмежений час зростає.
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Системи підтримування тиску
Кожна водонагрівальна установка повинна бути обладнана ємністю розширення, яка зможе поглинати обумовлені зростанням
температури зміни обсягу води водонагрівальної установки та
установки, що споживає тепло.

Рідкопаливний/газовий водогрійний котел

Для цього слід використовувати спеціальний розширювальний
бак або спеціальний приймальний резервуар. Установка і, особливо, розширювальні баки та прийомні резервуари включаючи
їхні сполучні лінії повинні бути захищені від замерзання. Див. EN
12953 T6.
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Вказівки щодо проектування (продовження)
Тиск на вході у мембранний розширювальний бак необхідно
перевіряти принаймні при проведенні щорічного техобслуговування.

Системи стабілізації тиску, які керуються насосом
В опалювальних установках з автоматичними системами стабілізації тиску, особливо керованими насосами, з інтегрованою
системою деаерації для кожного водогрійного котла слід передбачити розширювальний бак з метою забезпечення індивідуального захисту.
Таким чином знижується частота і величина коливань тиску. Це
дозволяє значно підвищити експлуатаційну надійність та термін
служби деталей установки.
Недотримання може призвести до ушкодження водогрійного
котла або інших компонентів установки.
Керовані насосами системи стабілізації тиску з атмосферною
деаерацією за рахунок періодичного скидання тиску не розглядаються як засіб видалення кисню для захисту від корозії відповідно до вимог VDI 2035, аркуш 2, хоча вони забезпечують
додаткове централізоване видалення повітря з опалювальної
установки.

Вказівка
Використовувати тільки закриті з точки зору корозії системи
стабілізації тиску, які запобігають потраплянню кисню в теплоносій. В іншому випадку можливе ушкодження установки
через кисневу корозію.

8.3 Гідравлічне підключення
Підключення системи опалення
Підключення додаткового котла до існуючих установок
Перед підключенням додаткового водогрійного котла існуюча
система опалення має бути ретельно промита з метою видалення бруду та шламу.
В іншому випадку бруд і шлам осідають у водогрійному котлі і
можуть призвести до локальних перегрівань, виникнення шумів і
корозії. У разі виникнення ушкоджень котла, що сталися в
результаті таких обставин, гарантія виробника втрачає силу. У
разі необхідності встановити пристрої для видалення шламу.
Підключення опалювального контуру
Всі споживачі тепла або контури опалення мають бути підключені до патрубків подаючої та зворотньої магістралей котла. Не
виконувати підключення до патрубку аварійної подаючої лінії та
до інших патрубків.
Рекомендація
В подаючу та зворотну магістралі системи опалення необхідно встановити запірні органи. При виконанні наступних
робіт на водогрійному котлі або на опалювальних контурах
вони дозволять уникнути необхідності спуску води з усієї установки.

Опалювальні контури
Рекомендація
Для систем опалення з пластиковими трубами слід використовувати дифузійно непроникні труби. Таким чином можливо
запобігти прямій дифузії кисню через стінки труб. В опалювальних установках з проникними для кисню пластмасовими
трубами (DIN 4726) слід виконати поділ опалювальних систем
на окремі контури.
Вказівка
Для цього Viessmann пропонує окремі теплообмінники.
Системи внутрішньопідлогового опалення та контури опалення з
великим водяним об'ємом котлового блоку мають бути підключені через змішувач навіть при використанні низькотемпературних і особливо низькотемпературних котлів. Вони повинні регулюватися з використанням Vitotronic 300-K або за допомогою
окремих контролерів, наприклад, Vitotronic 200-H.

Насоси котлового контуру та насоси підмішування
Для забезпечення примусової циркуляції водогрійні котли
Vitomax не вимагають насоса.

*16 Див.
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Використання насоса підмішування виправдало себе для водогрійних котлів або випадків застосування, в яких потрібний комплект підвищення температури зворотньої магістралі (RLTA).
Подача цього насоса повинна складати приблизно 35 % від
загальної подачі (технічні дані див. в технічному паспорті комплекту підвищення температури зворотньої магістралі з насосом
підмішування). Насос підмішування працює тільки у разі зниження температури води в зворотній магістралі нижче встановленого мінімального значення.*16 Для випадків застосування, в
яких необхідний захист попередньо заданих значень температури зворотньої магістралі, необхідно використання комплекту
підвищення температури зворотньої магістралі.

умови експлуатації котла
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Закриті установки, наприклад, з розширювальним баком при
правильних розмірах і правильному тиску у системі, забезпечують хороший захист від проникнення кисню з повітря в установку.
Тиск в будь-якому місці опалювальної установки, в тому числі на
стороні всмоктування насоса, і в будь-якому робочому режимі,
має бути вище атмосферного тиску.

Вказівки щодо проектування (продовження)
Для цього можливий вибір двох систем:
■ Комплект для підвищення температури зворотньої магістралі з
насосом підмішування
■ Комплект для підвищення температури зворотньої магістралі з
насосом котлового контуру та 3-ходовим змішувальним клапаном
Переваги, що є наслідком:
■ Зниження інвестиційних витрат внаслідок використання насосів малого розміру
■ Більш низьке споживання струму насосом

■ Менший час роботи насоса підмішування
■ Зменшення витрат на електроенергію
Насоси опалювального контуру
Важлива властивість насосів опалювального контуру в опалювальних установках з номінальною тепловою потужністю > 25
кВт:
Споживання електричної потужності має самостійно налаштовуватися з використанням мінімум трьох рівнів в залежності від подачі, необхідної в даний момент. Це не повинно суперечити вимогам техніки безпеки водогрійного котла.

8.4 Запобіжні пристрої для водогрійних котлів
Стандарт EN 12828 поширюється на проектування систем водяного опалення з температурою спрацьовування захисного обмежувача температури макс. 110 °C.
Для температури спрацьовування захисного обмежувача > 110
°C в системах водяного опалення необхідно дотримуватися
EN 12953.

Стандарт містить вимоги щодо техніки безпеки для теплогенераторів і установок для виробництва тепла.

Запобіжні пристрої згідно з EN 12953

Запобіжні пристрої згідно з EN 12828*17

HK

HK
HR

HR

HV

HK

SDB1

HKP
AV1
STB

HKP
AV1

AV1
STB

TR TH

HV

HK

AV1

STB1 STB2

SIV

TR TH

SIV
EST

SDB1 SDB2

SDB1 SDB2

WB
MA

TH

WB
MA

ADG

ADG

AV2 AV1

SL

Необхідні запобіжні пристрої
ADG Закритий розширювальний бак*18
AV1 Запірний вентиль
AV2 Запірний вентиль із захистом від випадкового замикання,
наприклад, ковпачковий клапан
E
Спорожнення
EST Сепаратор парової/рідкої фази
HK Опалювальний контур
HKP Насос опалювального контуру
HR Зворотна магістраль опалювального контуру
HV Подаюча магістраль опалювального контуру
MA Пристрій індикації тиску

AV2 AV1

SL
E

E

SDB1
SDB2
SIV
SL

Запобіжний обмежувач тиску макс.
Запобіжний обмежувач тиску мін.
Запобіжний клапан
Захисний трубопровід до розширювального баку
STB, STB1, STB2 Захисний обмежувач температури*19
TH
Термометр
TR
Терморегулятор
WB
Обмежувач рівня води

На схемі „Запобіжні пристрої“ згідно з EN 12828 зображений варіант заміни для сепаратора парової/рідкої фази з додатковим захисним обмежувачем температури STB і обмежувачем максимального тиску SDB1.
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*17 Однокотлова

установка без сепаратора парової/рідкої фази
підтримки тиску у якості прикладу
*19 Згідно з TRD для 72 годин в режимі роботи без постійного спостереження необхідна наявність двох захисних обмежувачів
температури (STB), згідно EN 12953-6 необхідний тільки 1 STB.
*18 Зображення
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Вказівки щодо проектування (продовження)
Загальні вказівки
Пристрій контролю заповненості котлового блоку водою
Згідно з EN 12828 водогрійні котли потужністю > 300 кВт повинні
бути оснащені пристроєм контролю заповнювання котлового
блоку водою. Під час роботи пальника він має вимикатися автоматично у разі виявлення недостачі води, наприклад, внаслідок
витоку в опалювальній установці. Ця перевірка повинна бути
документально підтверджена. Необхідно виключити неприпустимо високе нагрівання водогрійного котла та системи видалення продуктів згоряння.

Сепаратор парової/рідкої фази з випускною та зливною
лінією
Для водогрійних котлів потужністю понад 300 кВт в безпосередній близькості від запобіжного клапана необхідно встановити
сепаратор парової/рідкої фази з випускною та зливною лінією.
Випускна лінія має виходити в атмосферу. Необхідно стежити за
тим, щоб пара, що виходить, не була небезпекою для людей.
При монтажі випускної лінії від запобіжного клапана необхідно
забезпечити відсутність підвищення тиску в процесі експлуатації.
Вихідний отвір випускної лінії слід облаштувати таким чином,
щоб вода, що виходить із запобіжного клапана, відводилася під
наглядом і безпечним чином.

Обмеження максимального тиску
Обмежувач максимального тиску необхідний для кожного котла,
номінальна теплова потужність якого перевищує 300 кВт.

Замість сепаратора парової/рідкої фази
Застосовується для котлів потужністю від 300 кВт - див.
EN 12828, 4.6.2.

Обмеження мінімального тиску
Згідно з EN 12828 обмежувач мінімального тиску потрібен для
кожної установки та згідно з EN 12953-6 - по одному для кожного
котла.
Запобіжний клапан
Згідно EN 12828 водогрійні котли повинні оснащуватися запобіжним клапаном, який пройшов типові випробування.
З'єднувальна лінія між водогрійним котлом і запобіжним клапаном не повинна перекриватися. У цій з'єднувальній лінії не слід
монтувати насоси, арматуру або ділянки, що звужуються.
Запобіжні клапани повинні встановлюватися в доступному місці
у теплогенератора або в його безпосередній близькості в подаючій магістралі. Між теплогенератором і запобіжним клапаном не
повинно бути будь-яких запірних органів. Поперечний переріз
лінії підведення не повинно бути менше поперечного перерізу на
вході в запобіжний клапан. Втрати тиску в з'єднувальній лінії не
повинні перевищувати 3 % від налаштованого тиску запобіжного
клапана.

Вказівка
Якщо встановлюється 2-й запобіжний обмежувач температури та 2-й обмежувач максимального тиску, від використання сепаратора парової/рідкої фази та випускної лінії
можна відмовитися.

Таблиця для вибору запобіжної та захисної гарнітури
Наступна таблиця містить необхідне регулююче устаткування для закритих опалювальних установок.

Температура спрацьовування захисного обмежувача температури
Захисний обмежувач температури (STB)
Регулятор температури
Термометр котла
Пристрій індикації тиску
Манометр
Клапан для наповнення та відбору проб
Запобіжний вентиль
Пристрій контролю заповнювання котлового блоку водою
(від потужності котла > 300 кВт)
Згідно з EN 12828 цей пристрій може бути замінений додатковим обмежувачем мінімального тиску.
Обмежувач максимального тиску
Обмежувач мінімального тиску
Сепаратор парової/рідкої фази
або
Згідно з EN 12828 сепаратор парової/рідкої фази не потрібний,
якщо додатково вбудовуються один обмежувач температури
та один обмежувача тиску (обмежувач максимального тиску).
Захисний обмежувач температури (STB)
Запобіжний обмежувач тиску SDB (обмежувач максимального
тиску)

Котел
Установка*20
≤ 110 °C згідно з EN 12828

Установка

Котел

> 110 °C згідно з EN 12953

–

1

–

–

1
1 для под. магістралі*20

–

–

1*20

–

1

–
–

1
1

–
–

1
1

–

1*20

–

1

–

–

1

1
1

1*20
–
–

1
–

1
1

–
–

1
1

–
–

–
–

–

–

1*21
1
1 для под. і звор.
магістралі

*20 Перед
*21 2
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Вказівки щодо проектування (продовження)
Вказівка
При температурі спрацьовування захисного обмежувача температури > 110 °C водогрійний котел підлягає контролю згідно з
Положенням про забезпечення експлуатаційної безпеки. В цьому випадку компоненти із запобіжною функцією повинні мати перешкодостійкі властивості, а також властивостями резервування, мати різноманітність типів і виконувати функцію самоконтролю. Постачається гарнітура для температури спрацьовування захисного обмежувача температури 120 °C. Подальша інформація знаходиться у EN 12953.

8.5 Паливо
Водогрійні котли Vitomax призначені для спалювання таких видів
палива:
■ Рідке паливо EL згідно з DIN 51603
■ Біодизельне паливо згідно з DIN SPEC 51603-6, EN 14214 (або
аналогічне)
■ Рідке паливо S згідно з DIN 51603 для Vitomax 300-LW і за
запитом для Vitomax 200-LW
■ Природний газ, комунальний газ та скраплений газ згідно з
рекомендаціями DVGW G 260/I та II і місцевими положеннями

Інформація про інші види палива надається за запитом

■ Біогаз і газ, що виділяється в процесі очищення стічних вод:
Робота на цих видах газу є можливою. Оскільки ці види газу
переважно містять сполуки сірки зі складом, що змінюється у
значній мірі, та інші агресивні газоподібні складові, застосовуються особливі умови експлуатації
– Газ не повинен містити галогенопохідних хлорованих вуглеводнів.
– Мінімальна температура зворотньої магістралі у всіх режимах повинна перевищувати 65 °C. Для цього необхідно встановити комплект підвищення температури зворотньої магістралі.
– Водогрійний котел повинен безперервно перебувати в експлуатаційної готовності, вимкнення на ніч або на вихідні не
допускаються.
– У зв'язку з тим, що біогаз часто забруднений, техобслуговування, можливо, доведеться проводити з підвищеною періодичністю. Водогрійний котел необхідно регулярно очищати і
проводити його техобслуговування.

8.6 Пальник
Придатні пальники
До придатних пальників відносяться рідкопаливні, газові та двопаливні пальники, які виконані у вигляді вентиляторних пальників. У разі використання котла і пальника разом вони повинні
бути технічно сумісними (вимоги за рівнем викидів шкідливих
речовин, геометрія камери згоряння). Довжина полум'яної
голови, довжина і діаметр жарової труби наведені в технічних
паспортах котлів. Пальники мають відповідати чинним директивам і нормам, а також мати необхідне маркування. У разі використання інших конструкцій пальників (наприклад, ротаційна форсунка) можуть бути необхідні конструктивні зміни котла.
Рідкопаливний вентиляторний пальник
Пальник має пройти випробування і мати маркування згідно з
EN 267.
Газовий вентиляторний пальник
Пальник повинен бути перевірений згідно з EN 676 мати позначення СЕ згідно з директивою 2009/142/ЄС.

Модулі пальників
Ми рекомендуємо використовувати виключно модульовані пальники потужністю від 2 МВт.
Діапазон використання
Водогрійні котли експлуатуються з надлишковим тиском в камері
згоряння. Для певних показників опору відхідних газів використовувати тільки придатні пальники (див. технічний паспорт відповідного водогрійного котла).
При використанні теплообмінників відхідних газів/води необхідно
враховувати додатковий опір цих пристроїв.
Якщо це ще не було враховано в системі видалення продуктів
згоряння, ці вимоги також діють відносно інших компонентів, що
монтуються в димоході (наприклад, глушники, заслінки димоходу).
Кріплення пальника виконується за допомогою плити пальника,
яка прикручується до фланця котла.

5792469

Пальник Unit
Залежно від типу котла і палива, а також необхідних значень
викидів шкідливих речовин є відповідні котлові пальники Unit.
Див. системи
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Вказівки щодо проектування (продовження)
Налаштування пальника
При експлуатації водогрійних котлів Vitomax з контролерами
Vitotronic необхідно дотримуватися мінімальних значень теплової потужності, що наведені у відповідних умовах експлуатації.

8.7 Відведення відхідних газів

m

a ≥ 1,0 m

3
2,

≥
3

2,

Рекомендація
Слід звернутися за консультацією до відповідального майстра
з нагляду за димарями і димоходами.

≥

Необхідно враховувати місцеві будівельні правила і положення
про опалення.

≥ 0,4 m

Вимоги відповідно до "Зразкового положення про опалення"

m
2,

3

m

> 20°

a ≥ 1,0 m

0m

≤ 20°

≥ 1,
x < 1,5 m
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0m

≥ 1,

≥ 0,4 m

x < 1,5 m

0m
≥ 1,

1. Умовний прохід і висота систем видалення продуктів згоряння, а також, у разі необхідності, їх термічний опір і внутрішня поверхня повинні бути розраховані таким чином, щоб
відхідні гази при всіх нормальних режимах експлуатації
виводилися до атмосфери, і в приміщеннях не створювався
небезпечний надлишковий тиск.
2. Відхідні гази опалювальних установок, що працюють на рідкому і газоподібному паливі, можуть направлятися в димарі
або димоходи.
3. Для вихідних отворів димарів опалювальних установок застосовуються наступні умови:
■ Для дахів з кутом нахилу до 20° включно вихідні отвори
мають виступати із гребеня даху мінімум на 40 см або бути
розташованими на відстані мінімум 1 метр від площі даху.
■ Для дахів з кутом нахилу більше 20° включно вихідні отвори
мають виступати із гребеня даху мінімум на 40 см або бути
розташованими по горизонталі на відстані мінімум
2,30 метри від площі даху.
■ Для опалювальних установок із загальною тепловою потужністю до 50 кВт відхідні отвори мають виступати із верхніх
країв вентиляційних отворів, вікон або дверей у межах
окружності 15 метрів мінімум на 1 метр; окружність зростає
на 2 метра на кожні 50 кВт максимум до 40 метрів
4. На відміну від пункту 3 висота вихідного отвору в опалювальних установках з тепловою потужністю 1 МВт або більше має
виступати за найвищій край гребеня даху мінімум на 3 метри
та знаходитися на висоті мінімум 10 метрів вище рівня землі.
При нахилі даху менше 20 за основу розрахунку приймається
висота вихідного отвору над фіктивним гребенем даху, висота
якого повинна бути розрахована, виходячи з куту нахилу даху
20°.
5. На відміну від пункту 3 відхідні гази з опалювальних установок
> 10 МВт мають відводитися через один або кілька димарів,
висота яких має бути розрахована згідно з вимогами
положення TA-Luft від 24 липня 2002 року.
6. Для опалювальних установок з тепловою потужністю > 20 МВт
застосовуються наступні умови:
■ Потрібно визначення вмісту шкідливих домішок в повітрі
виробничих приміщень відповідно до Технічного керівництва
з охорони атмосферного повітря (TA-Luft), а також проведення експертизи щодо викиду шкідливих речовин.
■ Слід запитати регіональні вимоги в відомствах з нагляду за
торговими і промисловими підприємствами.
■ Висновок щодо викиду шкідливих речовин складається технаглядом або іншими сертифікованими установами.
7. У каналі відхідних газів слід передбачити вимірювальний пристрій, що має достатні розміри та задовільну можливість
доступу.

≥

8

Налаштування максимальної витрати рідкого палива або газу
пальником: Не допускати перевищення зазначеної максимальної
теплової потужності водогрійного котла. Для багатоступеневих і
модульованих пальників необхідно врахувати, що система видалення продуктів згоряння має бути придатна для більш низької
температури відхідних газів, що налаштовується в режимі часткового навантаження.

Якщо x < 1,5 м, то a ≥ 1,0 м
34
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Проектування системи видалення продуктів згоряння згідно з EN 13384.
Правильне визначення поперечних перерізів системи видалення
продуктів згоряння є основною умовою для її надійної роботи.
Вихідні значення:
■ Температура відхідних газів на виході з котла або за теплообмінником відхідних газів/води 140 °C - 190 °C при температурі
навколишнього середовища 15 °C (див. технічний паспорт
котла або теплообмінника)
■ Ефективна висота системи видалення продуктів згоряння
дорівнює різниці висот між патрубком відхідних газів котла та
вхідним отвором.

■ Довжина з'єднувального елемента має складати не більше ¼
ефективної висоти системи видалення продуктів згоряння, але
не більше 7 метрів. З'єднувальний елемент і система видалення продуктів згоряння повинні мати однаковий поперечний
переріз.
■ Відхідні гази рекомендується направляти до системи видалення продуктів згоряння під кутом 45°.
■ Використання вставних систем видалення продуктів згоряння
не рекомендується.

8.8 Захист від шуму
Системи пальників і котлів, циркуляційні насоси та інші агрегати,
які використовуються в опалювальних установках, є джерелами
шуму. Ці шуми передаються через підлогу, стелю та стіни до
сусідніх приміщень, а через систему видалення продуктів згоряння та отвори для припливного та відхідного повітря - в інші
приміщення і назовні.

Там вони можуть створювати певні незручності для людей, що
знаходяться поблизу. Цьому можна перешкодити через вживання додаткових заходів щодо шумоізоляції. Такі заходи необхідно врахувати ще на етапі проектування. Вживання заходів
щодо зниження шуму в додатковому порядку часто виявляється
дуже трудомістким і пов'язане з відповідними витратами.

Ізоляція повітряних шумів
Сучасні пальники мають численні звукоізолюючі кожухи або звукоізоляційні повітрозабірники. У разі існування підвищених вимог,
що пред'являються до шумозахисту, можлива додаткова установка звукоізолюючих кожухів. Ці роботи можна виконати з
незначними витратами також і пізніше.
Звукоізолюючі кожухи пропонуються для різних рівнів зниження
шуму і зазвичай спроектовані та виготовлені відповідно до
характеристик установки (тип водогрійного котла, подача палива,
будівельні умови).
Щоб запобігти проникненню небажаних шумів назовні будівлі,
при використанні установок великого розміру усмоктуване
повітря у разі необхідності має подаватися через канал зі звукоізоляцією.
Шумоглушники відхідних газів, як правило, використовуються
тільки при підвищених вимогах до звукоізоляції.
Джерела й фактори впливу шумів, що спричиняються відхідними
газами:
■ комплексний характер виникнення й поширення шумів полум'я
■ взаємодія пальника, водогрійного котла та системи видалення
продуктів згоряння
■ режим роботи (система видалення продуктів згоряння з
розрядженням або надлишковим тиском)

Рекомендація
Для оцінки шумового навантаження прилеглої зони необхідно
враховувати рівень шуму, виміряний на вихідному отворі
системи видалення продуктів згоряння. Якщо виникне необхідність у шумоглушниках відхідних газів, то їх слід враховувати
вже під час проектування.
При цьому важливо, щоб за водогрійним котлом було передбачено достатній простір для шумоглушників відхідних газів.
Якщо опір відхідних газів шумоглушника відхідних газів не було
враховано вже при визначенні параметрів пальника, то воно
буде необхідно для розрахунку параметрів системи видалення
продуктів згоряння EN 13384.
Утворення шумів
Рівень шуму, виробленого полум'ям, є максимальним в діапазоні
низької частоти між 100 і 500 Гц. Як свідчить досвід, значення
утворюваного шуму в цьому діапазоні частот знаходяться між
100 дБ і 115 дБ (A). Коливання значень залежать від різних
систем пальника, підключень до системи видалення продуктів
згоряння, а також від видів палива та інших факторів.
Рекомендація
У разі наявності особливих вимог до рівня утворюваного шуму
у канал відхідних газів рекомендується встановити заглушку.
В якості довжини заглушки слід вибрати мінімальну монтажну
довжину шумоглушника відхідних газів.

Використання шумоглушника відхідних газів передбачити дуже
складно.

Ізоляція корпусних шумів

5792469

Встановлення теплогенератора на основу, що ізолює корпусні
шуми, є недорогим та ефективним рішенням для гасіння коливань. Для цього пропонуються шумопоглинальні підкладки.
Параметри шумопоглинальних підкладок розраховані з урахуванням загальної робочої ваги котла. Для використання підкладок котла опорна поверхня має бути рівною.
Ефективна ізоляція корпусного шуму є особливо важливою для
горищних котелень. Для акустичної розв'язки опалювальних
установок від будівлі можуть використовуватися компенсатори.

При використанні опор або підвісок для них також необхідно
виконати акустичну розв'язку від будівлі.
Скорочення виробленого шуму топок в опалювальних
установках
Див. інформаційний листок № 10 Федеральної спілки німецької
опалювальної промисловості (BDH).

Рекомендація
Ці компенсатори мають вбудовуватися якомога ближче до
водогрійного котла у патрубки подаючої та зворотньої магістралей, в аварійну лінію та в димохід.
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Засоби для захисту від шуму

8.9 Вимоги та орієнтовні показники за якістю води
Якість води впливає на термін служби кожного теплогенератора
та всієї опалювальної установки в цілому.
Витрати на водопідготовку в будь-якому випадку нижче вартості
усунення пошкоджень опалювальної установки.
Гарантійні зобов'язання компанії Viessmann дійсні тільки за
умови дотримання наведених нижче вимог. Гарантія не поширюється на корозійні руйнування і пошкодження котла, що
виникли в результаті утворення накипу.

Нижче наводяться основні вимоги, що пред'являються до якості
води.

Опалювальні установки з номінальною робочою температурою ≤ 100 °C*22
Вода, що використовується для опалювальних установок, має
відповідати хімічними показниками "Положення про питну воду".
Якщо використовується колодязна або подібна вода, то перед
наповненням установки необхідно перевірити її придатність.
Необхідно уникати надмірного рівня утворення відкладень
накипу (карбонату кальцію) на нагрівальних поверхнях.
Для опалювальних установок з робочою температурою до
100 °C застосовується: Директива VDI 2035 аркуш 1 „Запобігання шкоди в системах водяного опалення - утворення накипу в
установках ГВП і водяного опалення“. Вона містить нормативні
значення, наведені нижче.
Подальша інформація
Див. пояснення до директиви VDI 2035
Загальна теплова потужність
Сумарний вміст лужних земель

кВт
моль/м

> 600
< 0,02

3

Загальна жорсткість

німецьких
градусів
жорсткості

< 0,11

Орієнтовні значення наведені з урахуванням наступних умов:
■ Загальний обсяг води для наповнення і підживлення протягом
терміну служби установки не перевищує потрійного обсягу
водонаповнення опалювальної установки.
■ Питомий об'єм сяг установки становить менше 20 літрів на 1
кВт теплової потужності. При цьому для багатокотлових установок слід використовувати потужність найменшого водогрійного котла.
■ Вжиті всіх заходів щодо запобігання корозії, спричиненої
водою, згідно з VDI 2035 аркуш 2.
В опалювальних установках зі зазначеними нижче параметрами
необхідно пом'якшення води для наповнення і підживлення:
■ Сумарний вміст лужних земель або загальна жорсткість води,
що використовується для наповнення та підживлення системи,
перевищує нормативне значення.
■ Очікується підвищена кількість води, що використовується для
наповнення та підживлення.

*22 Згідно
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При проектуванні слід враховувати наступне:
■ На окремих ділянках необхідно встановити запірні вентилі. Це
допоможе уникнути зливу всього теплоносія при кожному
ремонті або розширенні установки.
■ Для вимірювання кількість води, що використовується для
наповнення і підживлення, необхідно встановити лічильник.
Обсяг наповнюваної води та її жорсткість необхідно заносити
до інструкцій з сервісного обслуговування водогрійних котлів.
Рекомендація
Введення установки в експлуатацію слід виконувати
поетапно, починаючи з найменшої потужності водогрійного
котла. Починати з найменшої потужності водогрійного котла.
Таким чином вдається уникнути утворення локальної концентрації накипу на теплообмінних поверхнях теплогенератора.
Вказівки щодо експлуатації:
■ При виконанні робіт з модернізації або ремонту зливати воду
слід тільки з тих ділянок мережі, де це необхідно.
■ Якщо необхідні заходи з водопідготовки, то вже перше наповнення опалювальної установки для введення її в експлуатацію
має виконуватися водою, що пройшла підготовку. Це стосується також кожного нового наповнення, наприклад, після
ремонтів або модернізації установки, а також всієї води для
підживлення.
■ Пристрої видалення та сепарації шламу (фільтри, брудовловлювачі тощо), що встановлюються в опалювальному контурі,
необхідно перевіряти якомога частіше після першого або
повторного монтажу, а згодом перевіряти і очищати в залежності від водопідготовки, наприклад, жорсткості води.
У разі дотримання цих вказівок і рекомендацій утворення накипу
на теплообмінних поверхнях зводиться до мінімуму.
Недотримання цих вказівок і рекомендацій, а також вимог
директиви VDI 2035 з великою ймовірністю призведе до пошкоджень водогрійного котла. Виникнення подібних ушкоджень означає скорочення терміну служби котла.
Видалення накипу може відновити працездатність котла. Такі
заходи повинні виконуватися сервісною службою Viessmann або
спеціалізованим підприємством. Перед повторним введенням в
експлуатацію опалювальну установку слід перевірити на наявність пошкоджень. Щоб уникнути повторного надмірного утворення накипу, необхідно терміново відкоригувати неправильні
робочі параметри.
Гарантія втрачає свою силу у разі недотримання вимог VDI 2035
і EN 12953.
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Компанія Viessmann постачає засоби для звукоізоляції, узгоджені з водогрійними котлами Vitomax.

з VDI 2035
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Рідкопаливний/газовий водогрійний котел

Вказівки щодо проектування (продовження)
Опалювальні установки з допустимою температурою подаючої магістралі > 100 °C*23
Робота на циркуляційній воді з малим вмістом солей
У якості води для наповнення та підживлення може використовуватися тільки вода з малим вмістом солей.

Робота з використанням води з вмістом солей
У якості води для наповнення і підживлення за можливістю слід
використовувати воду з низьким вмістом солей, звільнену від
лужних земель (пом'якшену).

Електропровідність при 25 ºC

μ
мкСм/
см

Загальні вимоги
- значення pH при 25 ºC
- значення pH згідно з Положенням про питну воду та Положення про підготовку
питної води
Кисень (O2)
Значення в експлуатаційному режимі можуть бути значно нижчими. При використанні відповідних інгібіторів корозії концентрація кисню в оборотній воді може
становити до 0,1 мг/л.
Лужні землі (Ca. + Mg)
- фосфат (PO4)
- фосфат згідно з Положенням про питну воду та Положення про підготовку питної води
- фосфат для водогрійних котлів Viessmann
У разі використання кисневої зв'язки:
- сульфіт натрію (Na2SO3)
У разі використання придатних продуктів слід дотримуватися відповідних інструкцій постачальника.

Слабосолона
від 10 до
> 30 - 100
30

9 - 10

мг/л

ммол
ь/л
мг/л
мг/л

< 0,1

Солона
> 100 - 1500

Прозора, без осаду
9 - 10,5
9 - 10,5
≤ 9,5
< 0,05

< 0,02

< 0,02
<5

< 10
≤7

< 15

мг/л

< 2,5

<5

< 15

мг/л

–

–

< 10

Використання антифризу в котлах
Котли Vitomax розроблені та сконструйовані для використання
води в якості теплоносія. Для захисту котлових установок від
замерзання може знадобиться додавання антифризу в котлову
чи циркуляційну воду.
В числі іншого при цьому слід враховувати наступне:
■ Властивості антифризу та води можуть істотно відрізнятися.
■ Температура кипіння чистого антифризу на основі гліколю
складає приблизно 170 °C.
■ Теплова стабільність антифризу повинна бути достатньою для
умов використання.
■ Перевірити сумісність з матеріалами ущільнення. При використанні інших матеріалів ущільнювачів це слід врахувати при
проектуванні установки.
■ Розроблений спеціально для опалювальних установок антифриз окрім гліколю також містить інгібітори та порошкові речовини в якості захисту від корозії. В кожному випадку необхідно дотримуватися відомостей, які надані виробником антифризу, щодо мінімальних та максимальних значень концентрації.
■ В суміші води з антифризом змінюється питома теплоємність
теплоносія. Ця обставина має бути врахована при виборі котла
й компонентів установки, наприклад, теплообмінників і насосів.
Відповідні значення питомої теплоємності можна запитати у
виробника антифризу. Приклад розрахунку зміни потужності
наведено нижче.

■ Заповнена антифризом установка має бути позначена відповідним чином.
■ Якість котлової та живильної води має відповідати вимогам
директиви VDI 2035.
■ Установки мають бути виконані у вигляді закритих систем,
оскільки інгібітори антифризу швидко втрачають свої властивості через потрапляння повітря.
■ Мембранні розширювальні баки повинні відповідати вимогам
стандарту DIN 4807.
■ В якості гнучких з'єднувальних елементів слід використовувати
лише шланги з низьким ступенем проникнення кисню або
металеві шланги.
■ Первинний контур установок не повинен містити оцинкованих
теплообмінників, баків чи труб, оскільки цинк може відділитися
під дією водно-гліколевих розчинів.
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Внаслідок різних характеристик гліколю і води можливі втрати потужності котла. Нижче наведено приклад розрахунку зміни потужності при використанні антифризів.
Знайти

Максимальну потужність котла при використанні
антифризів

QK Glykol

Дано

Потужність котла
Антифриз

QK = 2 МВт
Tyfocor

*23 Згідно

з VdTÜV MB 1466

Рідкопаливний/газовий водогрійний котел
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Вказівки щодо проектування (продовження)
Питома теплоємність
Співвідношення компонентів Tyfocor/вода
Розрахунок:
µ=

²
c • Δt

=

2000 кВт кг K•3600 с
4,187 кВтс•20 K •1 г

= 86000

кг
г

≙ 86 т/ч

Результатом є:
´ ≈ 86 м3/г
кг
²K Glykol = µ • c • Δт = 86000

• 3,78
г

кД
ж
г

1г
• 20 K •
3600 с

²K Glykol = 1,8 МВт
Результат :
При використанні 40 % вищевказаного антифризу в опалювальної мережі потужність котла знижується на 10 %.
Питома теплоємність залежить від співвідношення в суміші і від температури, тому повинен бути проведений окремий розрахунок.

Запобігання шкоди від корозії у водяному контурі
Корозійна стійкість (по відношенню до теплоносія) металевих
матеріалів, що використовуються в опалювальних установках і
теплогенераторах, грунтується на відсутності кисню в теплоносії.
При першому і наступних наповненнях кисень, здатний проникати в опалювальну установку разом з водою, вступає в реакцію
з матеріалами установки, не завдаючи шкоди.
Характерне чорне забарвлення води після деякого часу експлуатації вказує на те, що вільного кисню в ній більше немає.
Рекомендація директиви VDI 2035-2:
При проектуванні та експлуатації опалювальних установок
необхідно виключити можливість постійного проникнення
кисню в теплоносій.
Можливості для надходження кисню під час експлуатації:
■ через прохідні відкриті розширювальні баки
■ внаслідок виникнення зниженого тиску в установці
■ через газопроникні елементи конструкції
Закриті установки, наприклад, з розширювальним баком, при
правильних розмірах і правильному тиску у системі, забезпечують хороший захист від проникнення кисню з повітря в установку.
Тиск в будь-якому місці опалювальної установки, в тому числі на
стороні всмоктування насоса, і в будь-якому робочому режимі,
має бути вище атмосферного тиску.
Тиск на вході мембранного розширювального бака необхідно
перевіряти принаймні при проведенні щорічного техобслуговування.
Слід уникати використання газопроникних елементів конструкції,
наприклад,. дифузійно-проникних пластмасових труб в системах
опалення підлоги. Якщо вони все ж використовуються, то слід
забезпечити поділ систем на окремі контури. Необхідно розділити воду, що протікає по пластмасових трубах, від води інших
опалювальних контурів, наприклад, від теплогенератора. Такий
поділ контурів може бути досягнуто за допомогою теплообмінника з корозійностійкого матеріалу.

Додаткові заходи щодо захисту від корозії не потрібні у разі використання закритої (з точки зору корозії) системи водяного опалення, для якої були враховані вищезазначені пункти.
Якщо все ж виникає небезпека проникнення кисню, то слід вжити
додаткових заходів щодо захисту від корозії, наприклад, додати
кисневу зв'язку сульфіт натрію (з надлишком 5 - 10 мг/л). Бажане
значення pH теплоносія: 9,0 - 10,5.
У разі наявності алюмінієвих елементів конструкції діють інші
умови.
Рекомендація для використання хімікатів
Від виробника хімікатів необхідно отримати підтвердження
нешкідливості добавок для матеріалів котла і матеріалів
інших конструктивних елементів опалювальної установки.
Рекомендація
З питаннями щодо водопідготовки слід звертатися до сервісної служби Viessmann або до відповідних спеціалізованих підприємств.
Докладна інформація
Див. директиву VDI 2035-2 і EN 14868

8.10 Теплообмінник відхідних газів/води
Підключення теплообмінника відхідних газів/води для підвищення ККД
Підключення теплообмінника відхідних газів/води до водогрійного котла забезпечує значне підвищення ККД. За допомогою
конденсації газів в теплообміннику водогрійний котел, згідно з
вимогами директиви 92/42/ЄЕС, стає конденсаційним котлом.
38
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3,78 кДж/кгK при 80 °C
40/60

Рідкопаливний/газовий водогрійний котел

Вказівки щодо проектування (продовження)
■ При використанні у поєднанні з газовими водогрійними котлами підвищення ККД становить до 11 %.
■ При роботі на котельному паливі EL ККД підвищується на значення до 6 %. Причиною є більш низький вміст вологи та
низьке значення точки роси у порівнянні із газом.
За допомогою визначення параметрів теплообмінників відхідних
газів/води можливо дооснащення існуючих установок.

При підключенні теплообмінника відхідних газів/води Vitotrans
100-LW/200-LW можливо відповідне підвищення значень ККД
(котла і теплообмінника):
■ Для Vitotrans 100-LW на макс. 2,5 %
■ Для Vitotrans 200-LW на макс. 4 %

8

Економія енергії завдяки використанню теплообмінника відхідних газів/води
Для котлів Vitomax пропонуються різні теплообмінники відхідних
газів/води. Див. стор. 14
Підвищення ККД і, завдяки цьому, економія енергії у порівнянні з
установками без теплообмінників відхідних газів/води здебільшого визначається температурою зворотньої магістралі теплоносія, що повертається через теплообмінник.
Температура зворотньої магістралі визначається конструкцією
установки. Для Vitomax 300-LT, M343B зі зростанням температури зовнішнього повітря температура зворотньої магістралі знижується. Для опалювальних систем з розрахунковою температурою 75/60 °C і 40/30 °C крива залежності температури зворотньої магістралі від температури навколишнього середовища
представлена на діаграмі на стор. 39.
Розрахункова температура системи опалення
90/70 °C
75/60 °C
60/50 °C

Температура теплоносія, °C

Конденсаційний модуль складається з газового водогрійного
котла і теплообмінника відхідних газів/води Vitotrans 300.
Загальний ККД конденсаційного модуля є сумою ККД котла і підвищення ККД теплообмінника, визначеного для необхідної температури системи.

Підвищення КД, що досягається при роботі на газовому паливі
через підключення теплообмінника відхідних газів/води, представлено в наведеній нижче таблиці для різних значень температури опалювальної системи. В основі можливих підвищень ККД
лежить змінна крива температури зворотньої магістралі в залежності від температури навколишнього середовища. Різне підвищення ККД зумовлено відмінностями значень температури відхідних газів в підключених на вході водогрійних котлах.

Підвищення ККД за допомогою Vitotrans 300
Для Vitomax 200-LW і Vitomax 300-LT
Для Vitomax 100-LW
6,0 %
7,0 %
9,0 %
10,0 %
10,0 %
11,0 %
Приклад:
ККД Vitomax M343B = 96 %
Підвищення ККД Vitotrans 300 при 75/60 °C = 9 % у результаті
дає загальний ККД конденсаційного модулю 96 % + 9 % = 105 %.

80
60

A

B
C

40
20
+15 +10
+5
0
-5
Зовнішня температура, °C

D
-10

-15

C Температура подаючої магістралі в опалювальній системі
40/30 °C
D Температура зворотньої магістралі в опалювальній системі
40/30 °C
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A Температура подаючої магістралі в опалювальній системі
75/60 °C
B Температура зворотньої магістралі в опалювальній системі
75/60 °C
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Вказівки щодо проектування (продовження)
Розрахунок можливої економії енергії (BE)
■ Річні витрати BB природного газу LL (теплота згоряння Hu =
8,83 кВтг/м3) котла Vitomax M343B з теплообмінником відхідних
газів/води Vitotrans 300, що підключається:

Qa = ba x ²k=1650 г/р x 460 кВт
= 759000 кВтг/р

■ Річні витрати BN природного газу LL (теплота згоряння Hu =
8,83 кВтг/м3) низькотемпературного котла Vitomax M343B з
нормативним ККД ηN = 96 %:
BN =

759 000 кВтг/р
Qa
=
0,96 · 8,83 кВтг/м³
ηN · Hu

= 89500 м³/р

■ Підвищення ККД ηAWT завдяки підключенню теплообмінника
відхідних газів/води Vitotrans 300
Розрахункова температура системи опалення при роботі з теплообмінником становить 75/60 °C.
ηAWT = 9 % (згідно з таблицею на стор. 39)
ηGes. = ηN + ηAWT = 96 % + 9 % = 105 %

BB =

759 000 кВтг/р
Qa
=
ηзаг · Hu 1,05 · 8,83 кВтг/м³

= 81860 м³/a

■ Економія природного газу LL в 3/рік:
BE = BN – BB = 89500 м³/р – 81860 м³/р
= 7640 м³/р

■ Економія у відсотках:
7640 · 100
= 8,5%
89500

Завдяки використанню теплообмінника відхідних газів/води
Vitotrans 300, що підключається, може бути заощаджено близько
8,5 % палива. При модернізації застарілих котлових установок з
низьким ККД досягається значно вища економія.

Для розрахунку можливої економії енергії BE з використанням
Vitotrans 100-LW/200-LW слід замінити відповідні дані ККД і
потужності котла.

Гідравлічне стикування
Через теплообмінник відхідних газів/води Vitotrans 300 може
подаватися загальна об'ємна витрата теплоносія в розрахунку
на необхідну номінальну теплову потужність водогрійного котла і
різницю температур мінімум 20 K.

Якщо використовується, наприклад, опалювальний контур з
низькими значеннями температури зворотньої магістралі, через
Vitotrans 300 проводиться лише частина об'ємної витрати. Якщо
це так, то номінальна об'ємна витрата має впливати на різницю
температур в Vitotrans 300 в розрахунку на верхній діапазон його
потужності макс. 10 K.

Конденсат і нейтралізація (Vitotrans 300)
Газові опалювальні установки
Конденсат з цих установок може бути нейтралізований. Для
цього необхідно використовувати відповідні установки нейтралізації. У цьому випадку слід звернутися до відповідального відомства.
Рідкопаливні установки
Конденсат з цих установок може бути нейтралізований. Для
цього необхідно використовувати відповідні установки нейтралізації для газових водогрійних котлів і фільтр з активованим вугіллям. У цьому випадку слід звернутися до відповідального відомства.

■ Установка нейтралізації конденсату з гранульованим наповнювачем та пристроєм підйому конденсату, що надається в якості
опції, з максимальною продуктивністю нейтралізації 210 літрів
на годину для газових водогрійних котлів
■ Рідинна установка нейтралізації конденсату з насосом і максимальною продуктивністю конденсації 420 літрів на годину для
газових і рідкопаливних водогрійних котлів
■ Технічні дані установок нейтралізації конденсату та обладнання див. у технічному паспорті "Гарнітура для водогрійних
котлів".

Установки нейтралізації
Для конденсаційних модулів, що складаються з водогрійних
котлів Vitomax і підключеного теплообмінника відхідних газів/
води Vitotrans 300 виробництва Viessmann постачаються налаштовані для них пристрої нейтралізації конденсату:

Встановлення пристрою нейтралізації конденсату
Конденсат утворюється в теплогенераторі, теплообміннику відхідних газів/води або в системі видалення продуктів згоряння.
Якщо вся опалювальна установка встановлюється на однаковій
висоті, цей конденсат накопичується до висоти припливного патрубка пристрою нейтралізації конденсату.

Щоб забезпечити повне відведення конденсату, пристрій нейтралізації конденсату необхідно розташувати відповідно на більш
низькому рівні. Патрубок конденсату на котлі / теплообміннику
відхідних газів/води також повинен знаходитися вище припливного патрубка пристрою нейтралізації конденсату.
5792469
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■ Середньорічна тривалість роботи Qa котлової установки з
²k = 460 кВт і 1650 годинами повного використання (ba) на рік:
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Контролери
9.1 Огляд контролерів котлового контуру і шаф керування
Вказівка
Інформацію про присвоювання водогрійним котлам див. у
прайс-листі.

Однокотлові установки
Vitotronic 100, тип GC1B
Цифровий контролер котлового контуру:
■ Для постійної температури котлової води
або
Для режиму погодозалежної теплогенерації у поєднанні із
шафою керування Vitocontrol і вбудованим контролером опалювального контуру Vitotronic 200-H
або
Для режиму погодозалежної теплогенерації у поєднанні із зовнішнім контролером
■ Для двоступеневого або модульованого пальника
■ З регулюванням температури ємнісного водонагрівача
■ Регулювання системи пошарового завантаження водонагрівача зі змішувальною групою (тільки в якості альтернативи
регулюванню комплекту підвищення температури зворотньої
магістралі з регульованим 3-ходовим змішувальним клапаном).
■ З функцією захисту котла в залежності від моделі котла
■ З інтегрованою системою діагностики та іншими функціями.
■ Інформаційний обмін через шину LON (телекомунікаційний
модуль LON слід замовити окремо)
Згідно з "Положенням про економію енергії" необхідно додатково
підключити погодозалежний або керований за температурою
приміщення цифровий контролер з часовою програмою для зниженого режиму.

Vitotronic 200, тип GW1B
Контролер погодозалежного цифрового програмного керування
котловим контуром:
■ Для однокотлових установок
■ Для двоступеневого або модульованого пальника
■ Панель керування з відображенням тексту та графіки
■ З регулюванням температури ємнісного водонагрівача
■ Регулювання системи пошарового завантаження водонагрівача зі змішувальною групою (тільки в якості альтернативи
регулюванню комплекту підвищення температури зворотньої
магістралі з регульованим 3-ходовим змішувальним клапаном).
■ З функцією захисту котла в залежності від моделі котла
■ З інтегрованою системою діагностики та іншими функціями
■ Інформаційний обмін через шину LON (телекомунікаційний
модуль LON слід замовити окремо)

5792469

Багатокотлові установки
Вказівка
Кожен водогрійний котел багатокотлової установки має бути
оснащений одним Vitotronic 100 (тип GC1B або GC4B).
Vitotronic 300-K (тип MW1B) постачається разом з водогрійним
котлом (див. прайс-лист) і повинен монтуватися окремо.
У контролер Vitotronic 100 має бути вбудований телекомунікаційний модуль LON. Див. прайс-лист.
У багатокотлових установках із зовнішнім контролером
режим роботи пальника і котла, що залежить від навантаження, а також температура ємнісного водонагрівача мають
регулюватися (зовнішнім) контролером вищого рівня.

Рідкопаливний/газовий водогрійний котел
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Контролери (продовження)
Vitotronic 100, тип GC1B
Цифровий контролер котлового контуру:
■ Для кожного водогрійного котла багатокотлової установки з
Vitotronic 300-K (каскадний контролер фірми Viessmann постачається разом з одним з водогрійних котлів)
або
■ Для кожного водогрійного котла багатокотлової установки з
шафою керування Vitocontrol і вбудованим погодозалежним
каскадним контролером Vitotronic 300-K
або
■ Для кожного водогрійного котла багатокотлової установки із
зовнішнім погодозалежним каскадним контролером з регулюванням температури ємнісного водонагрівача
■ Для двоступеневого або модульованого пальника
■ З функцією захисту котла в залежності від моделі котла
■ З інтегрованою системою діагностики та іншими функціями
■ Інформаційний обмін через шину LON (телекомунікаційний
модуль LON входить до комплекту постачання)

Vitotronic 300-K
M

M

9

Vitotronic 300-K, тип MW1B
Контролер погодозалежного цифрового програмного керування
каскадом і опалювальними контурами:
■ Для багатокотлових установок
■ Зі схемою послідовного увімкнення котлів
■ Для максимум двох опалювальних контурів зі змішувачем
(через LON можна підключити додатково 32 контролера опалювальних контурів Vitotronic 200-H).
Для кожного опалювального контура зі змішувачем необхідний
комплект приводу змішувача.
■ У поєднанні з Vitotronic 100, тип GC1B:
Для двоступеневого або модульованого пальника
■ З регулюванням температури ємнісного водонагрівача
або
Регулювання системи пошарового завантаження водонагрівача зі змішувальною групою (тільки в якості альтернативи
регулюванню комплекту підвищення температури зворотньої
магістралі з регульованим 3-ходовим змішувальним клапаном)
■ З функціями захисту котла в залежності від моделі установки
■ З інтегрованою системою діагностики та іншими функціями
■ З панеллю керування з відображенням тексту та графіки
■ Інформаційний обмін через LON (комунікаційний модуль LON і
кінцеві опори входять в комплект постачання)

Vitotronic 300-K
M

M
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Зовнішня температура, °C
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A Можливості налаштування захисного обмежувача температури в контролері котлового контуру Vitotronic (заводський
стан 110 °C)
B Можливості налаштування регулятора температури контролера котлового контуру Vitotronic (заводський стан 95 °C)
C Мінімальна температура котлової води (див. умови експлуатації див. на стор. 5 - 13)
D Точки вмикання пальника
E Точки вимикання пальника
F Налаштована крива опалення
G Налаштована макс. температура котлової води

-20
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Темп. подаючої магістралі, °C

Точки перемикання
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Контролери (продовження)
9.2 Компоненти у заводському стані
Присвоювання типам контролерів
Vitotronic
Тип
Компоненти
Датчик температури котла
Датчик температури ємнісного водонагрівача
Датчик зовнішньої температури
Накладний датчик температури (див. гарнітуру)
Телекомунікаційний модуль LON (див. гарнітуру)

100
GC1B

200
GW1B

x

x
x
x

300-K
MW1B

x
x
x
x

x

9

Вказівка
Для Vitotronic 100, тип GC1B, тільки для багатокотлових установок
З'єднувальний кабель LON (див. гарнітуру)
Кінцевий резистор (див. гарнітуру)

x

x
x

Датчик температури котла
Тип датчика

Viessmann NTC 10 kΩ, для
25 °C

Допустима температура навколишнього середовища
– експлуатація
– зберігання та транспортування

Технічні характеристики
Довжина кабелю
Вид захисту

від 0 до +130°C
від −20 до +70 °C

3,7 м, готовий до підключення
IP 32 згідно з EN 60529, забезпечити установкою/
монтажем

Датчик температури ємнісного водонагрівача
Технічні характеристики
Довжина кабелю
5,8 м, готовий до підключення
Вид захисту
IP 32 відповідно до EN 60529 забезпечити установкою/монтажем.
Тип датчика
Viessmann NTC 10 kΩ, при 25 °C
Допустима температура навколишнього середовища
– експлуатація
від 0 до +90 °C
– зберігання й транспор- від 20 до +70 °C
тування

Датчик зовнішньої температури

41

66
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Підключення:
■ 2-жильний кабель, довжина кабелю макс. 35 м при поперечному перерізу кабелю 1,5 мм2, мідь
■ Заперечується прокладка кабелю разом з кабелями на
230/400 В.

80

Місце монтажу:
■ Північна або північно-західна стіна будівлі
■ 2 - 2,5 м над рівнем землі, а в багатоповерхових будівлях - у
верхній половині третього поверху

Рідкопаливний/газовий водогрійний котел
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Технічні характеристики
Вид захисту
IP 43 відповідно до EN 60529 забезпечити установкою/монтажем.
Тип датчика
Viessmann NTC 10kΩ при 25 °C
Допустима температура
навколишнього середовища для експлуатації,
зберігання й транспортування
від 40 до +70 °C

9.3 Vitotronic 100, тип GC1B, № для замовлення 7498 901
Технічні дані
Конструкція
Контролер складається з базового пристрою, електронних модулів і панелі керування.
Базовий прилад:
■ Мережевий вимикач
■ Клавіша TÜV
■ Перемикач контролю димової труби
■ Інтерфейс Optolink для підключення ноутбука
■ Регулятор температури
TR 1168
або
TR 1107
■ Запобіжний обмежувач температури
STB 1169
або
STB 1154
■ Запобіжники
■ Індикація режиму роботи та несправностей
■ Відсік штекерних підключень:
– підключення зовнішніх приладів за допомогою системного
штекера
– підключення споживачів трифазного струму через додаткові
силові контактори
Панель керування
■ Просте управління за допомогою дисплея високої контрастності з великим розміром шрифту.
■ Управління за допомогою символьного меню.
■ Клавіші керування:
– навігація
– підтвердження
– налаштування/меню
■ Налаштування:
– температура котлової води
– коди
– тест реле
– режим перевірки
Тільки у поєднанні з однокотловими установками:
– температура води в контурі ГВП
– режим роботи
■ Індикація:
– температура котлової води
– температура води в контурі ГВП (тільки в однокотловій установці)
– робочі дані
– дані діагностики
– повідомлення про техобслуговування та несправності

■ Інтегрована система діагностики
■ Контроль температури відхідних газів в поєднанні з датчиком
температури відхідних газів
■ Індикація обслуговування
■ Можливість підключення зовнішнього пристрою сигналізації
несправностей
■ З функцією захисту котла в залежності від моделі котла/установки:
– пускова схема Therm-Control
– зниження об'ємної витрати підключених опалювальних контурів
– регулювання насосом підмішування
– регулювання комплекту підвищення температури зворотньої
магістралі з регульованим 3-ходовим змішувальним клапаном (тільки в якості альтернативи регулюванню системою
пошарового завантаження водонагрівача зі змішувальної групою)
Однокотлові установки:
■ Адаптивне регулювання температури ємнісного водонагрівача
з пріоритетним перемиканням (вимикання насоса опалювального контуру)
■ Додаткова функція приготування гарячої води (короткочасний
нагрів до більш високої температури)
■ Регульоване приготування гарячої води геліоустановкою і підтримка опалення в поєднанні з модулем управління геліоустановкою, тип SM1
■ Регулювання системи пошарового завантаження водонагрівача зі змішувальною групою (тільки в якості альтернативи
регулюванню комплекту підвищення температури зворотньої
магістралі з регульованим 3-ходовим змішувальним клапаном).
■ Функції через зовнішні контакти:
– зовнішній запит теплогенерації із заданим значенням мін.
температури котлової води
– зовнішнє перемикання ступінчастого/модульованого пальника
■ Додаткові функції через модуль розширення EA1 (гарнітура):
– зовнішній запит теплогенерації за допомогою введення заданого значення температури котлової води через вхід 0 - 10 В
– 3 цифрових входу для наступних функцій:
Зовнішнє блокування
Зовнішнє блокування зі входом повідомлень про несправність
Вхід сигналу несправності
■ Додаткові функції через модуль розширення AM1 (гарнітура):
– Управління макс. двома циркуляційними насосами, якщо
вихід sÖ на контролері вже зайнятий:
Насос теплообмінника відхідних газів/води
Насос пристрою нейтралізації конденсату

Функції
■ Регулювання температури котлової води (= температура в
подаючої магістралі установки) до заданого значення
■ Електронне обмеження максимальної температури котлової
води
■ Захист насосу від заклинювання
44
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Багатокотлові установки з каскадним контролером
Vitotronic 300-K:
■ Функції через зовнішні контакти:
– зовнішнє блокування
– зовнішнє підключення котла останнім в послідовності котлів
– зовнішнє перемикання ступінчастого/модульованого пальника
■ Додаткові функції через модуль розширення AM1 (гарнітура):
– Управління макс. двома циркуляційними насосами, якщо
вихід sÖ на контролері вже зайнятий:
Насос теплообмінника відхідних газів/води
Насос пристрою нейтралізації конденсату
Багатокотлові установки з контролером стороннього виробника:
■ Функції через зовнішні контакти:
– розблокування котла / управління дросельними заслінками
– зовнішній запит теплогенерації 1-го ступеню пальника
– зовнішній запит теплогенерації 2-го ступеню пальника
– зовнішнє перемикання ступінчастого/модульованого пальника
■ Додаткові функції через модуль розширення EA1 (гарнітура):
– зовнішній запит теплогенерації за допомогою введення заданого значення температури котлової води там активація
котла через вхід 0 - 10 В
Вказівка
До кожного Vitotronic 100 повинен бути підключений один
модуль розширення EA1.
■ Додаткові функції через модуль розширення AM1 (гарнітура):
– Управління макс. двома циркуляційними насосами, якщо
вихід sÖ на контролері вже зайнятий:
Насос теплообмінника відхідних газів/води
Насос пристрою нейтралізації конденсату
Регулювальна характеристика
■ Пропорційна складова з двохпозиційним виходом при роботі із
ступінчастим пальником
Пропорційно-інтегральна складова з трипозиційним виходом
при роботі з модульованим пальником, у разі наявності
■ Регулятор температури для обмеження температури котлової
води до:
95 °C, можливість переналаштування на 100, 110 °C
■ Налаштування захисного обмежувача температури:
110 °C, можливість переналаштування на 100 °C
■ Обмеження макс. температури котлової води:
від 20 до макс. 127 °C (нижня точка перемикання в залежності
від водогрійного котла/кодуючого штекера котла)
■ Діапазон налаштування заданого значення температури води
контуру ГВП:
від 10 до 60 °C, можливість переналаштування у межах діапазону 10 - 95 °C
Кодуючий штекер котла
Для узгодження з водогрійним котлом (входить в комплект
постачання водогрійного котла).
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Налаштування режимів роботи
У всіх режимах роботи забезпечується контроль захисту від
замерзання водогрійного котла і ємнісного водонагрівача.
Можливо налаштування таких режимів роботи:
■ Однокотлові установки:
– Опалення й ГВП
– Тільки ГВП
– Режим очікування
■ Багатокотлові установки:
– Опалення
– Режим очікування

Пальник вмикається тільки в тому випадку, якщо необхідний
нагрів ємнісного водонагрівача (вмикається та вимикається регулятором температури ємнісного водонагрівача).
Підтримується мінімальна температура котла, необхідна для відповідного водогрійного котла.
Технічні характеристики
Номінальна напруга
Номінальна частота
Номінальний струм
Споживана електрична потужність
Клас захисту
Вид захисту

Принцип дії
Допустима температура навколишнього середовища
– експлуатація

– зберігання та транспортування
Номінальне навантаження релейних
виходів
– sÖ
Первинний насос системи пошарового
завантаження (тільки
в однокотлових установках)
або
насос теплообмінника відхідних газів/
води
або
перемикальний вихід
– sA
Насос завантаження
водонагрівача
– sL
Насос підмішування/
насос котлового контуру
– gÖ
Повідомлення про
загальну несправність
– gS
Дросельна заслінка
або
Мотор 3-ходового
змішувального клапана для постійного
підтримування температури зворотньої
магістралі
або
Мотор 3-ходового
змішувального клапана системи пошарового завантаження водонагрівача
Усього
– fA
Пальник
– lÖ
Пальник, 2--ступеневий
– lÖ
Пальник, модульований

230 В~
50 Гц
2 x 6 A~
10 Вт
I
IP 20 D відповідно до
EN 60529, забезпечити
установкою/монтажем
Тип 1B згідно з
EN 60 730-1

від 0 до +40 °C
Використання в житлових приміщеннях і в котельнях (нормальні
умови навколишнього
середовища)
від −20 до +65 °C

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

4(2) A, 230 В~

0,2 (0,1) A, 230 В~
Макс. 6 A, 230 В~
6(3) A, 230 В~
1 (0,5) A, 230 В~
0,2 (0,1) A, 230 В~

Літній режим (тільки в однокотлових установках)
(„Тільки ГВП“)
Рідкопаливний/газовий водогрійний котел
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Контролери (продовження)
Заводський стан
■ Контролер з вбудованою панеллю керування
■ Датчик температури котла
■ 1 пакет з технічною документацією
■ Тільки у поєднанні з багатокотловими установками:
телекомунікаційний модуль LON і з'єднувальний кабель
(довжиною 7 метрів) для обміну даними між контролерами

■ Для автоматичного режиму приготування гарячої води датчик
температури ємнісного водонагрівача та циркуляційний насос
зі зворотнім клапаном
або
■ Система пошарового завантаження Vitotrans 222 зі змішувальною групою та датчиком температури ємнісного водонагрівача

Опалювальна установка з ємнісним водонагрівачем
Тільки в поєднанні з однокотловими установками слід замовляти
окремо:

Зв’язок
Для інформаційного обміну з іншими контролерами, наприклад,
з Vitotronic 200-H, необхідний телекомунікаційний модуль LON
(гарнітура).
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9.4 Vitotronic 200, тип GW1B, № для замовлення 7498 902
Технічні дані
Конструкція
Контролер складається з базового пристрою, електронних модулів і панелі керування.
Базовий прилад:
■ Мережевий вимикач
■ Клавіша TÜV
■ Перемикач контролю димової труби
■ Інтерфейс Optolink для підключення ноутбука
■ Регулятор температури
TR 1168
або
TR 1107
■ Запобіжний обмежувач температури
STB 1169
або
STB 1154
■ Запобіжники
■ Індикація режиму роботи та несправностей
■ Відсік штекерних підключень:
– підключення зовнішніх приладів за допомогою системного
штекера
– підключення споживачів трифазного струму через додаткові
силові контактори

Функції
■ Погодозалежний контролер температури котлової води (= температура подаючої магістралі установки)
■ Електронне обмеження максимальної та мінімальної температури подаючої магістралі
■ Вимкнення насосів опалювального контура та пальника в
залежності від теплового навантаження (крім пальників водогрійних котлів з обмеженням мінімальної температури котлової
води)
■ Налаштування змінної межі опалення
■ Захист насосу від заклинювання
■ Інтегрована система діагностики
■ Контроль температури відхідних газів в поєднанні з датчиком
температури відхідних газів
■ Індикація обслуговування
■ Адаптивне регулювання температури ємнісного водонагрівача
з пріоритетним перемиканням (вимикання насоса опалювального контуру)
■ Додаткова функція приготування гарячої води (короткочасний
нагрів до більш високої температури)
5792469

Панель керування
■ Просте керування:
– графічний дисплей з текстовою індикацією
– великий розмір шрифту і контрастне чорно-біле зображення
– контекстні тексти довідки
■ Клавіші керування:
– навігація
– підтвердження
– довідка та додаткова інформація
– меню
■ Налаштування:
– задані значення температури приміщення
– температура води в контурі ГВП
– режим роботи
– часові програми для опалення приміщень, приготування
гарячої води та циркуляційного насоса ГВП
– економний режим
– режим вечірки
– програма відпустки
– крива опалення
– коди
– тест реле

■ Індикація:
– температура котлової води
– температура води в контурі ГВП
– робочі параметри
– дані діагностики
– повідомлення про техобслуговування та несправності
■ Наявні мови:
– німецька
– болгарська
– чеська
– данська
– англійська
– іспанська
– естонська
– французька
– хорватська
– італійська
– латвійська
– литовська
– угорська
– голландська
– польська
– російська
– румунська
– словацька
– фінська
– шведська
– турецька
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Рідкопаливний/газовий водогрійний котел

Контролери (продовження)
■ Регулювання приготування гарячої води геліоустановкою і підтримка опалення, а також графічне представлення обсягу генерації сонячної енергії в поєднанні з модулем керування геліоустановкою, тип SM1
■ Регулювання системи пошарового завантаження водонагрівача зі змішувальною групою (тільки в якості альтернативи
регулюванню комплекту підвищення температури зворотньої
магістралі з регульованим 3-ходовим змішувальним клапаном)
■ Можливість підключення зовнішнього пристрою сигналізації
несправностей
■ З функціями захисту котла в залежності від моделі котла:
– пускова схема Therm-Control
– зниження об'ємної витрати підключених опалювальних контурів
– регулювання насосом підмішування
– регулювання комплекту підвищення температури зворотньої
магістралі з регульованим 3-ходовим змішувальним клапаном (тільки в якості альтернативи регулюванню системою
пошарового завантаження водонагрівача зі змішувальної групою)
■ Функції через зовнішні контакти:
– зовнішнє перемикання режиму роботи
– зовнішнє блокування
– зовнішній запит теплогенерації із заданим значенням мін.
температури котлової води
– зовнішнє перемикання ступінчастого/модульованого пальника
■ Додаткові функції через модуль розширення EA1 (гарнітура):
– зовнішній запит теплогенерації за допомогою введення заданого значення температури котлової води через вхід 0 - 10 В
– керування магістральним насосом на тепловий пункт
або
сигналізація зниженого режиму (скорочення числа обертів
насоса опалювального контуру) через безпотенційний вихід
– 3 цифрових входу для наступних функцій:
Зовнішнє блокування з входом сигналу несправності
Вхід сигналу несправності
Короткочасний режим роботи циркуляційного насоса ГВП
■ Додаткові функції через модуль розширення AM1 (гарнітура):
– Управління макс. двома циркуляційними насосами, якщо
вихід sÖ на контролері вже зайнятий:
Насос теплообмінника відхідних газів/води
Насос пристрою нейтралізації конденсату
Насос опалювального контуру
Вимоги EN 12831 до розрахунку теплоспоживання виконуються.
Для зменшення потужності нагрівання при низьких зовнішніх
температурах знижена температура приміщення підвищується.
Щоб скоротити час нагрівання після періоду зниження температури, температура подаючої магістралі на обмежений час зростає.
Згідно з "Положенням про економію енергії" в окремих приміщеннях має здійснюватися регулювання температури,
наприклад, за допомогою термостатних вентилів.
Регулювальна характеристика
■ Пропорційна складова з двохпозиційним виходом при роботі із
ступінчастим пальником
Пропорційно-інтегральна складова з трипозиційним виходом
при роботі з модульованої пальником
■ Регулятор температури для обмеження температури котлової
води до:
95 °C, можливість переналаштування на 100, 110 °C
■ Налаштування захисного обмежувача температури:
110 °C, можливість переналаштування на 100 °C

■ Діапазон налаштування кривої опалення:
– Нахил: 0,2 - 3,5
– Рівень: від −13 до 40 K
– Обмеження макс. температури подаючої магістралі: від 10 до
127 °C
– Обмеження мін. температури подаючої магістралі: від 1 до
127 °C
■ Діапазон налаштування заданого значення температури води
контуру ГВП:
від 10 до 60 °C, можливість переналаштування у межах діапазону 10 - 95 °C
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Кодуючий штекер котла
Для узгодження з водогрійним котлом (входить в комплект
постачання водогрійного котла).
Таймер
Цифровий таймер (вбудований в панель керування)
■ Добова і тижнева програма, річний календар
■ Автоматичне перемикання між літнім і зимовим часом
■ Автоматична функція приготування гарячої води і циркуляційний насос ГВП
■ Попередня заводське налаштування часу, дня тижня і стандартних циклограм для перемикання режимів опалення приміщення, приготування гарячої води та циркуляційного насоса
контуру ГВП
■ Циклограми програмуються індивідуально, можливе налаштування максимум 4 циклів перемикання на добу
Найменший період між перемиканнями: 10 хвилин
Резервний період роботи: 14 днів
Налаштування режимів роботи
У всіх режимах роботи увімкнений контроль захисту від замерзання опалювальної установки (див. функцію захисту від замерзання).
Можливо налаштування таких режимів роботи:
■ Опалення й ГВП
■ Тільки ГВП
■ Режим очікування
Можливо зовнішнє перемикання режимів роботи.
Функція захисту від замерзання
■ Функція захисту від замерзання вмикається при падінні зовнішньої температури нижче приблизно +1 °C, тобто вмикається
насос опалювального контуру, і температура котла підтримується на мінімальному рівні (див. розділ „Умови експлуатації
з контролерами котлового контуру Vitotronic“).
■ „Режим очікування“:
Функція захисту від замерзання вимикається у разі перевищення значення зовнішньої температури близько +3 °C, тобто
насос опалювального контуру і пальник вимикаються.
■ „Опалення й ГВП“
Функція захисту від замерзання вимикається, якщо зовнішня
температура перевищить +3 °C. Це означає, що насос опалювального контуру вимикається і підтримується мінімальне значення котлової води, необхідне для відповідного водогрійного
котла (див. розділ „Умови експлуатації з контролерами котлового контуру Vitotronic“).
Літній режим
(„Тільки ГВП“)
Пальник вмикається тільки в тому випадку, якщо необхідний
нагрів ємнісного водонагрівача (вмикається та вимикається регулятором температури ємнісного водонагрівача).
Підтримується мінімальна температура котла, необхідна для відповідного водогрійного котла.
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Налаштування кривих опалення (нахил і рівень)
Контролер Vitotronic регулює в режимі погодозалежної теплогенерації температуру котлової води (= температуру подаючої
магістралі установки).
Рідкопаливний/газовий водогрійний котел
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Контролери (продовження)
Температура подаючої магістралі, необхідна для досягнення
певної температури приміщення, залежить від опалювальної
установки та від теплоізоляції будівлі, що опалюється.
Через налаштування кривої опалення температура котла узгоджується з цими умовами.
Верхня межа температури котла обмежена регулятором температури та електронним обмежувачем максимальної температури.
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Номінальний струм
Споживана електрична потужність
Клас захисту
Вид захисту

Принцип дії
Допустима температура навколишнього середовища
– експлуатація

– зберігання та транспортування

230 В~
50 Гц
2 x 6 A~
10 Вт
I
IP 20 D відповідно до
EN 60529, забезпечити
установкою/монтажем
Тип 1B згідно з
EN 60 730-1

від 0 до +40 °C
Використання в житлових приміщеннях і в котельнях (нормальні
умови навколишнього
середовища)
від −20 до +65 °C

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

4(2) A, 230 В~

0,2 (0,1) A, 230 В~
Макс. 6 A, 230 В~
6(3) A, 230 В~
1 (0,5) A, 230 В~
0,2 (0,1) A, 230 В~

Електроживлення циркуляційного насоса ГВП
Циркуляційні насоси контуру ГВП з вбудованим контролером
слід підключати до мережі електроживлення окремо. Підключення до мережі електроживлення через контролер Vitotronic
або гарнітуру Vitotronic не допускається.

Заводський стан
■ Контролер з вбудованою панеллю керування
■ Датчик зовнішньої температури
■ Датчик температури котла
■ Датчик температури ємнісного водонагрівача
■ Пакет з технічною документацією

■ Насос зі зворотнім клапаном для регулювання температури
ємнісного водонагрівача
або
■ Система пошарового завантаження Vitotrans 222 зі змішувальною групою

Опалювальна установка з ємнісним водонагрівачем
Окремо слід замовляти:

Зв’язок
Для інформаційного обміну з іншими контролерами необхідний
телекомунікаційний модуль LON (гарнітура).

5792469

9

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

Нахил

Номінальне навантаження релейних
виходів
– sÖ
Насос опалювального контуру
або
первинний насос системи пошарового
завантаження водонагрівача
або
насос теплообмінника відхідних газів/
води
або
перемикальний вихід
– sA
Насос завантаження
водонагрівача
– sK
Циркуляційний насос
ГВП
– sL
Насос підмішування/
насос котлового контуру
– gÖ
Повідомлення про
загальну несправність
– gS
Мотор 3-ходового
змішувального клапана для постійного
підтримування температури зворотньої
магістралі
або
Мотор 3-ходового
змішувального клапана системи пошарового завантаження водонагрівача
Усього
– fA
Пальник
– lÖ
Пальник, 2--ступеневий
– lÖ
Пальник, модульований
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Рідкопаливний/газовий водогрійний котел

Контролери (продовження)
9.5 Vitotronic 300-K, тип MW1B, № для замовлення 7498 906
Технічні дані
Конструкція
Контролер складається з базового пристрою, електронних модулів і панелі керування.

5792469

Базовий прилад:
■ Мережевий вимикач
■ Перемикач контролю димової труби
■ Інтерфейс Optolink для підключення ноутбука
■ Запобіжник
■ Індикація режиму роботи та несправностей
■ Відсік штекерних підключень:
– підключення зовнішніх приладів за допомогою системного
штекера
– підключення споживачів трифазного струму через додаткові
силові контактори
Панель керування
■ Просте керування:
– графічний дисплей з текстовою індикацією
– великий розмір шрифту і контрастне чорно-біле зображення
– контекстні тексти довідки
■ Клавіші керування:
– навігація
– підтвердження
– довідка та додаткова інформація
– Розширене меню
■ Налаштування:
– послідовність котлів
– задані значення температури приміщення
– температура води в контурі ГВП
– режим роботи
– часові програми для опалення приміщень, приготування
гарячої води та циркуляційного насоса ГВП
– економний режим
– режим вечірки
– програма відпустки
– крива опалення
– коди
– тест реле
■ Індикація:
– загальна температура подаючої магістралі
– температура води в контурі ГВП
– робочі параметри
– дані діагностики
– повідомлення про несправності
■ Наявні мови:
– німецька
– болгарська
– чеська
– данська
– англійська
– іспанська
– естонська
– французька
– хорватська
– італійська
– латвійська
– литовська
– угорська
– голландська
– польська
– російська
– румунська
– словацька
– фінська
– шведська
– турецька
Рідкопаливний/газовий водогрійний котел

Функції
■ Погодозалежний каскадний контролер температури в подаючої
магістралі багатокотловій установки, обладнаної максимум
чотирма водогрійними котлами з Vitotronic 100, тип GC1B, (зі
змінною температурою), і температури подавальної магістралі
двох опалювальних контурів зі змішувачем
■ Керування водогрійними котлами за схемою послідовного увімкнення котлів, що обирається довільно, за допомогою контролера Vitotronic 100, тип GC1B або GC4B
■ Електронний обмежувач максимальної та мінімальної температури подаючої магістралі опалювальних контурів зі змішувачем
■ Можливість вимкнення насосів опалювальних контурів в
залежності від теплоспоживання
■ Налаштування змінної межі опалення
■ Захист насосу від заклинювання
■ Інтегрована система діагностики
■ Адаптивне регулювання температури ємнісного водонагрівача
з пріоритетним перемиканням (вимикання насоса опалювального контуру, закриття змішувача)
■ Додаткова функція приготування гарячої води (короткочасний
нагрів до більш високої температури)
■ Регулювання приготування гарячої води геліоустановкою і підтримка опалення, а також графічне представлення обсягу генерації сонячної енергії в поєднанні з модулем керування геліоустановкою, тип SM1
■ Регулювання системи пошарового завантаження водонагрівача зі змішувальною групою (тільки в якості альтернативи
регулюванню комплекту підвищення температури зворотньої
магістралі з регульованим 3-ходовим змішувальним клапаном)
■ Можливість підключення зовнішнього пристрою сигналізації
несправностей
■ Програма сушіння бетону для опалювальних контурів зі змішувачем
■ З функціями захисту котла в залежності від моделі установки:
– регулювання розподільного насосу
або
– регулювання насосу підмішування
або
– регулювання комплекту підвищення температури зворотньої
магістралі з регульованим 3-ходовим змішувальним клапаном (тільки в якості альтернативи регулюванню системою
пошарового завантаження водонагрівача зі змішувальної групою)
■ Функції через зовнішні контакти:
– зовнішнє перемикання режимів роботи/зовнішнє відкриття
змішувача
– зовнішнє блокування/зовнішнє закриття змішувача
– зовнішній запит теплогенерації із заданим значенням температури подавальної магістралі
■ Додаткові функції через модуль розширення EA1 (гарнітура):
– зовнішній запит теплогенерації за допомогою введення заданого значення температури подавальної магістралі через
вхід 0 - 10 В
– керування магістральним насосом на тепловий пункт
або
сигналізація зниженого режиму (скорочення числа обертів
насосів опалювального контуру) через безпотенційний вихід
– 3 цифрових входу для наступних функцій:
Зовнішнє перемикання режиму роботи, окремо для опалювальних контурів 1 - 3
Зовнішнє блокування з входом сигналу несправності
Вхід сигналу несправності
Короткочасна робота циркуляційного насосу ГВП
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Контролери (продовження)

Таймер
Цифровий таймер (вбудований в панель керування)
■ Добова і тижнева програма, річний календар
■ Автоматичне перемикання між літнім і зимовим часом
■ Автоматична функція приготування гарячої води і циркуляційний насос ГВП
■ Попередня заводське налаштування часу, дня тижня і стандартних циклограм для перемикання режимів опалення приміщення, приготування гарячої води та циркуляційного насоса
контуру ГВП
■ Циклограми програмуються індивідуально, можливе налаштування максимум 4 циклів перемикання на добу
Найменший період між перемиканнями: 10 хвилин
Резервний період роботи: 14 днів
Налаштування режимів роботи
У всіх режимах роботи увімкнений контроль захисту від замерзання опалювальної установки (див. функцію захисту від замерзання).
Можливо налаштування таких режимів роботи:
■ Опалення й ГВП
■ Тільки ГВП
■ Режим очікування
Можливе перемикання режимів роботи, поодинці або разом для
всіх опалювальних контурів.
Функція захисту від замерзання
■ Функція захисту від замерзання вмикається при падінні зовнішньої температури нижче +1 °C, тобто вмикаються насоси
опалювального контуру і температура подаючої магістралі
підтримується на рівні мінімум 10 °C.
■ Функція захисту від замерзання вимикається у разі перевищення значення зовнішньої температури близько +3 °C, тобто
насоси опалювального контуру вимикаються.
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20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30
Зовнішня температура, °C
Технічні характеристики
Номінальна напруга
Номінальна частота
Номінальний струм
Споживана електрична потужність
Клас захисту
Вид захисту

Принцип дії
Допустима температура навколишнього середовища
– експлуатація

– зберігання та транспортування

230 В~
50 Гц
6 A~
10 Вт
I
IP 20 D відповідно до
EN 60529, забезпечити
установкою/монтажем
Тип 1B згідно з
EN 60 730-1

від 0 до +40 °C
Використання в житлових приміщеннях і в котельнях (нормальні
умови навколишнього
середовища)
від −20 до +65 °C

5792469

Літній режим
(„Тільки ГВП“)
Пальники вмикаються тільки в тому випадку, якщо необхідний
нагрів ємнісного водонагрівача (вмикається та вимикається регулятором температури ємнісного водонагрівача).
Підтримується мінімальна температура котла, необхідна для відповідного водогрійного котла.

Нахил
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4

9

Регулювальна характеристика
■ Пропорційна складова з трьохпозиційним виходом
■ Діапазон налаштування кривих опалення:
– Нахил: 0,2 - 3,5
– Рівень: від −13 до 40 K
– Обмеження макс. температури подаючої магістралі: від 10 до
127 °C
– Обмеження мін. температури подаючої магістралі: від 1 до
127 °C
■ Різниця температур для опалювальних контурів зі змішувачем:
від 0 до 40 K
■ Діапазон налаштування заданого значення температури води
контуру ГВП:
від 10 до 60 °C, можливість переналаштування у межах діапазону 10 - 95 °C

Налаштування кривих опалення (нахил і рівень)
Контролер Vitotronic регулює в режимі погодозалежної теплогенерації температуру подаючій магістралі установки і температуру подаючій магістралі опалювальних контурів зі змішувачем.
При цьому температура подаючій магістралі установки автоматично встановлюється на 0 - 40 K (у заводському стані 8 K) вище
необхідного в даний момент максимального заданого значення
температури в подаючій магістралі опалювальних контурів зі змішувачем.
Температура подаючої магістралі, необхідна для досягнення
певної температури приміщення, залежить від опалювальної
установки та від теплоізоляції будівлі, що опалюється.
За допомогою налаштування кривих опалення значення температури подаючої магістралі установки і температури подаючої
магістралі опалювальних контурів зі змішувачем узгоджуються з
цими умовами.
Підйом температури подаючої магістралі опалювальних контурів
зі змішувачем обмежується терморегулятором і електронним
обмежувачем максимальної температури котла Vitotronic 100,
тип GC1B.

Температура котлової води або
температура подачі, °C

Вимоги EN 12831 до розрахунку теплоспоживання виконуються.
Для зменшення потужності нагрівання при низьких зовнішніх
температурах знижена температура приміщення підвищується.
Щоб скоротити час нагрівання після періоду зниження температури, температура подаючої магістралі на обмежений час зростає.
Згідно з "Положенням про економію енергії" в окремих приміщеннях має здійснюватися регулювання температури,
наприклад, за допомогою термостатних вентилів.
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Рідкопаливний/газовий водогрійний котел

Контролери (продовження)
Електроживлення циркуляційного насоса ГВП
Циркуляційні насоси контуру ГВП з вбудованим контролером
слід підключати до мережі електроживлення окремо. Підключення до мережі електроживлення через контролер Vitotronic
або гарнітуру Vitotronic не допускається.
Розміри
4(2) A, 230 В~
4(2) A, 230 В~

584

4(2) A, 230 В~

172

9

A
297

Номінальне навантаження релейних
виходів
– sÖ
Насос контуру опалення
або
первинний насос системи пошарового
завантаження водонагрівача
– sA
Насос завантаження
водонагрівача
– sK
Циркуляційний насос
ГВП
– sL
Насос підмішування/
розподільний насос
– gÖ
Повідомлення про
загальну несправність
– gS
Електромотор змішувача комплекту приводу змішувача
або
Мотор 3-ходового
змішувального клапана для постійного
підтримування температури зворотньої
магістралі
або
Мотор 3-ходового
змішувального клапана системи пошарового завантаження водонагрівача
Усього

4(2) A, 230 В~

A

4(2) A, 230 В~

B

B
108

A Vitotronic 300-K
B Консоль

0,2 (0,1) A, 230 В~
Макс. 6 A, 230 В~

Заводський стан
■ Контролер з вбудованою панеллю керування
■ Телекомунікаційний модуль LON з 2 кінцевими резисторами
■ Датчик зовнішньої температури
■ Датчик температури подавальної магістралі
■ Датчик температури ємнісного водонагрівача
■ Консоль
■ Пакет з технічною документацією
Контролер постачається з одним з водогрійних котлів багатокотлової установки (див. прайс-лист) і монтується на консолі на
стіні або збоку на одному з водогрійних котлів.

Опалювальна установка з ємнісним водонагрівачем
Окремо слід замовляти:
■ Насос зі зворотним клапаном для регулювання температури
ємнісного водонагрівача
або
■ Система пошарового завантаження Vitotrans 222 зі змішувальною групою
Опалювальна установка з опалювальним контуром зі змішувачем
Для кожного опалювального контура зі змішувачем необхідний
комплект приводу змішувача (гарнітура).

9.6 Гарнітура для контролера

5792469

Відповідність гарнітури типу контролера рідкопаливних/газових водогрійних котлів
Vitotronic
Тип
Гарнітура
Vitotrol 200A
Vitotrol 300A
Vitotrol 200 RF
Vitotrol 300 RF
Радіобаза
Радіодатчик зовнішньої температури
Радіоретранслятор
Датчик температури приміщення
Накладний датчик температури
Рідкопаливний/газовий водогрійний котел

Однокотлова установка
100
200
GC1B
GW1B

Багатокотлова установка
100
300-K
GC1B
MW1B

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

VIESMANN
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Контролери (продовження)

Vitocom 100, тип GSM2
Vitocom 200, тип LAN2
Vitocom 300, тип LAN3
З'єднувальний кабель LON
Муфта LON
З'єднувальний штекер LON
З'єднувальна розетка LON
Кінцевий резистор
Телекомунікаційний модуль LON
Vitogate 200
Вказівка для Vitotrol 200A і 300A
Для кожного опалювального контуру установки можна використовувати один пристрій Vitotrol 200A або один пристрій Vitotrol
300A.
Vitotrol 200A може обслуговувати один опалювальний контур, а
Vitotrol 300A - до трьох опалювальних контурів.

Однокотлова установка
100
200
GC1B
GW1B
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Багатокотлова установка
100
300-K
GC1B
MW1B
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X*24

X
X
X

X
X
X
X
X

До контролера можуть біти підключені макс. 3 пристрої дистанційного керування.
Вказівка
Кабельний пристрій дистанційного керування можна комбінувати з радіобазою.

Vitotrol 200A
№ для замовлення Z008 341
Абонент шини KM
■ Індикація:
– температура приміщення
– зовнішня температура
– стан роботи
■ Налаштування:
– задане значення температури приміщення (нормальна температура приміщення)

■ Режим вечірки і економний режим можуть активуватися натисканням кнопки.
■ Вбудований датчик температури приміщення для управління
по температурі приміщення (тільки для одного опалювального
контура зі змішувачем)

Вказівка
Налаштування заданого значення температури приміщення для зниженого режиму (знижена температура приміщення) здійснюється на контролері.
– режим роботи

*24 У
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Vitotronic
Тип
Гарнітура
Занурювальний датчик температури
Занурювальна гільза 100 мм
Занурювальна гільза 150 мм
Занурювальна гільза 200 мм
Датчик температури відхідних газів
Датчик температури ємнісного водонагрівача
Комплект приводу змішувача для опалювального контура зі
змішувачем
Електромотор змішувача
Штекер sÖ
Штекер gS
Штекер для датчиків
Занурювальний регулятор температури
Накладний регулятор температури
Приймач сигналів точного часу
Штекерний адаптер для зовнішніх запобіжних пристроїв
Допоміжний контактор
Штекерний адаптер fA і lÖ
Комплект для монтажу в шафі керування
Модуль керування геліоустановкою, тип SM1
Модуль розширення AM1
Модуль розширення EA1
Vitocom 100, тип LAN1

поєднанні з Vitodata 100

VIESMANN

Рідкопаливний/газовий водогрійний котел

Контролери (продовження)
Місце монтажу:
■ Погодозалежна теплогенерація:
Монтаж у будь-якому місці будівлі
■ Керування за температурою приміщення:
Вбудований датчик температури приміщення реєструє температуру приміщення та у разі необхідності виконує потрібну
корекцію температури в подаючій магістралі.
Зареєстрована температура залежить від місця монтажу:
– В основному житловому приміщенні на внутрішній стіні
напроти радіаторів
– Не встановлювати на полицях, у нішах
– Чи не встановлювати на полицях, в нішах, а також в безпосередній близькості від дверей або джерел тепла (наприклад,
прямих сонячних променів, каміна, телевізора тощо.)

Через шину KM
0,2 Вт

III
IP 30 відповідно до EN 60529 забезпечити установкою/монтажем.
Допустима температура навколишнього середовища
– експлуатація
від 0 до +40 °C
– зберігання та трансвід −20 до +65 °C
портування
Діапазон налаштування
заданого значення температури приміщення
для нормального режиму
3 - 37 °C
Вказівки
■ Якщо Vitotrol 200A використовується для керування за температурою приміщення, то пристрій повинен бути розміщено в основному житловому приміщенні (типовому житловому приміщенні).
■ До контролера підключати макс. 2 Vitotrol 200A.

14

8

97

20
,5

Підключення:
■ 2-жильний кабель довжиною макс. 50 метрів (в тому числі при
підключенні декількох пристроїв дистанційного керування)
■ Забороняється прокладка кабелю разом з кабелями на
230/400 В.
■ Низьковольтний штекер в комплекті постачання

Технічні характеристики
Електроживлення
Споживана електрична
потужність
Клас захисту
Вид захисту

Vitotrol 300A
Місце монтажу:
■ Погодозалежна теплогенерація:
Монтаж у будь-якому місці будівлі
■ Керування за температурою приміщення:
Вбудований датчик температури приміщення реєструє температуру приміщення та у разі необхідності виконує потрібну
корекцію температури в подаючій магістралі.
Зареєстрована температура залежить від місця монтажу:
– В основному житловому приміщенні на внутрішній стіні
напроти радіаторів
– Не встановлювати на полицях, у нішах
– Чи не встановлювати на полицях, в нішах, а також в безпосередній близькості від дверей або джерел тепла (наприклад,
прямих сонячних променів, каміна, телевізора тощо.)
Підключення:
■ 2-жильний кабель довжиною макс. 50 метрів (в тому числі при
підключенні декількох пристроїв дистанційного керування)
■ Забороняється прокладка кабелю разом з кабелями на
230/400 В.
■ Низьковольтний штекер в комплекті постачання

5792469

№ для замовлення Z008 342
Абонент шини KM
■ Індикація:
– температура приміщення
– зовнішня температура
– режим роботи
– стан роботи
– графічне представлення обсягу генерації сонячної енергії в
поєднанні з модулем керування геліоустановкою, тип SM1
■ Налаштування:
– задане значення температури приміщення для нормального
режиму (нормальна температура приміщення) і зниженого
режиму (знижена температура приміщення)
– задане значення температури гарячої води
– режим роботи, циклограми опалювальних контурів, приготування гарячої води та циркуляційний насос, а також інші
налаштування за допомогою меню з текстовою індикацією
на дисплеї
■ Режим вечірки і економний режим можуть активуватися через
меню.
■ Вбудований датчик температури приміщення для управління
по температурі приміщення (тільки для одного опалювального
контура зі змішувачем)

Рідкопаливний/газовий водогрійний котел

VIESMANN
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Контролери (продовження)

Вказівка для Vitotrol 200 RF і Vitotrol 300 RF
Радіопристрої дистанційного керування з вбудованим радіопередавачем для роботи з радіобазою.
Для кожного опалювального контуру установки можна використовувати один пристрій Vitotrol 200 RF або один пристрій
Vitotrol 300 RF.
Vitotrol 200 RF може обслуговувати один опалювальний контур, а
Vitotrol 300 RF - до трьох опалювальних контурів.

Технічні характеристики
Електроживлення через KM-BUS
Споживана електрична
0,5 Вт
потужність
Клас захисту
III
Вид захисту
IP 30 відповідно до EN 60529 забезпечити установкою/монтажем.
Допустима температура навколишнього середовища
– експлуатація
від 0 до +40 °C
– зберігання та трансвід −20 до +65 °C
портування
Діапазон налаштування
заданого значення температури приміщення
3 - 37 °C

До контролера можуть біти підключені макс. 3 радіопристрої
дистанційного керування.
Вказівка
Радіопристрій дистанційного керування несумісний з кабельним пристроєм дистанційного керування.

Vitotrol 200 RF
Вказівка
Дотримуватися інструкції з проектування „Гарнітура для
радіозв'язку“.

20
,5

№ для замовлення Z011 219
Радіоабонент
■ Індикація:
– температура приміщення
– зовнішня температура
– стан роботи
– якість прийому радіосигналу
■ Налаштування:
– задане значення температури приміщення (нормальна температура приміщення)
Вказівка
Налаштування заданого значення температури приміщення для зниженого режиму (знижена температура приміщення) здійснюється на контролері.

Місце монтажу:
■ Погодозалежна теплогенерація:
Монтаж у будь-якому місці будівлі
■ Керування за температурою приміщення:
Вбудований датчик температури приміщення реєструє температуру приміщення та у разі необхідності виконує потрібну
корекцію температури в подаючій магістралі.

8

Технічні характеристики
Електроживлення
Радіочастота
Дальність дії радіозв'язку
Клас захисту
Вид захисту

Батареї живлення 2 AA 3 В
868 МГц
Див. інструкцію з проектування „Гарнітура для радіозв'язку“
III
IP 30 відповідно до EN 60529 забезпечити установкою/монтажем.
Допустима температура навколишнього середовища
– експлуатація
від 0 до +40 °C
– зберігання та трансвід −20 до +65°C
портування
Діапазон налаштування
заданого значення температури приміщення
для нормального режиму
3 - 37 °C
5792469

Зареєстрована температура залежить від місця монтажу:
– В основному житловому приміщенні на внутрішній стіні
напроти радіаторів
– Не встановлювати на полицях, у нішах
– Чи не встановлювати на полицях, в нішах, а також в безпосередній близькості від дверей або джерел тепла (наприклад,
прямих сонячних променів, каміна, телевізора тощо.)

14

97

– режим роботи
■ Режим вечірки і економний режим можуть активуватися натисканням кнопки.
■ Вбудований датчик температури приміщення для управління
по температурі приміщення (тільки для одного опалювального
контура зі змішувачем)
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Рідкопаливний/газовий водогрійний котел

Контролери (продовження)

№ для замовлення Z011 410
Радіоабонент
■ Індикація:
– температура приміщення
– зовнішня температура
– стан роботи
– графічне представлення обсягу генерації сонячної енергії в
поєднанні з модулем керування геліоустановкою, тип SM1
– якість прийому радіосигналу
■ Налаштування:
– задане значення температури приміщення для нормального
режиму (нормальна температура приміщення) і зниженого
режиму (знижена температура приміщення)
– задане значення температури гарячої води
– режим роботи, циклограми опалювальних контурів, приготування гарячої води та циркуляційний насос, а також інші
налаштування за допомогою меню з текстовою індикацією
на дисплеї
– Режим вечірки і економний режим можуть активуватися натисканням кнопки.
■ Вбудований датчик температури приміщення
Вказівка
Дотримуватися інструкції з проектування „Гарнітура для
радіозв'язку“.

14
0
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Настільна підставка
Технічні характеристики
Електроживлення через
штекерний блок живлення
Споживана електрична
потужність
Радіочастота
Дальність дії радіозв'язку
Клас захисту
Вид захисту

230 В~/5 В−

2,4 Вт

868 МГц
Див. інструкцію з проектування „Гарнітура для радіозв'язку“
II
IP 30 відповідно до EN 60529 забезпечити установкою/монтажем.
Допустима температура навколишнього середовища
– експлуатація
від 0 до +40 °C
– зберігання та трансвід −25 до +60°C
портування
Діапазон налаштування
заданого значення температури приміщення
3 - 37 °C

105

Обсяг постачання:
■ Vitotrol 300 RF
■ Настільна підставка
■ Штекерний блок живлення
■ 2 акумуляторні батареї NiMH для експлуатації без настільної
підставки

90

Vitotrol 300 RF з настільною підставкою

14
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5792469

Vitotrol 300 RF

Рідкопаливний/газовий водогрійний котел

VIESMANN
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Контролери (продовження)

Місце монтажу:
■ Погодозалежна теплогенерація:
Монтаж у будь-якому місці будівлі
■ Керування за температурою приміщення:
Вбудований датчик температури приміщення реєструє температуру приміщення та у разі необхідності виконує потрібну
корекцію температури в подаючій магістралі.
Зареєстрована температура залежить від місця монтажу:
– В основному житловому приміщенні на внутрішній стіні
напроти радіаторів
– Не встановлювати на полицях, у нішах
– Чи не встановлювати на полицях, в нішах, а також в безпосередній близькості від дверей або джерел тепла (наприклад,
прямих сонячних променів, каміна, телевізора тощо.)

90
23

Настінне кріплення
Технічні характеристики
Електроживлення через
блок живлення для встановлення в розетку
Споживана електрична
потужність
Радіочастота
Дальність дії радіозв'язку
Клас захисту
Вид захисту

230 В~/4 В

2,4 Вт

868 МГц
Див. інструкцію з проектування „Гарнітура для радіозв'язку“
II
IP 30 відповідно до EN 60529 забезпечити установкою/монтажем.
Допустима температура навколишнього середовища
– експлуатація
від 0 до +40 °C
– зберігання та трансвід −25 до +60°C
портування
Діапазон налаштування
заданого значення температури приміщення
3 - 37 °C

Вказівка
Дотримуватися інструкції з проектування „Гарнітура для
радіозв'язку“.
Обсяг постачання:
■ Vitotrol 300 RF
■ Настінне кріплення
■ Блок живлення для встановлення в розетку
■ 2 акумуляторні батареї NiMH для експлуатації без настінного
кріплення

105

14
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5792469
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№ для замовлення Z011 412
Радіоабонент
■ Індикація:
– температура приміщення
– зовнішня температура
– стан роботи
– графічне представлення обсягу генерації сонячної енергії в
поєднанні з модулем керування геліоустановкою, тип SM1
– якість прийому радіосигналу
■ Налаштування:
– задане значення температури приміщення для нормального
режиму (нормальна температура приміщення) і зниженого
режиму (знижена температура приміщення)
– задане значення температури гарячої води
– режим роботи, циклограми опалювальних контурів, приготування гарячої води та циркуляційний насос, а також інші
налаштування за допомогою меню з текстовою індикацією
на дисплеї
– Режим вечірки і економний режим можуть активуватися
через меню.
■ Вбудований датчик температури приміщення для управління
по температурі приміщення (тільки для одного опалювального
контура зі змішувачем)

90

Vitotrol 300 RF з настінним кріпленням

Vitotrol 300 RF

56
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Рідкопаливний/газовий водогрійний котел

Контролери (продовження)
Радіобаза
№ для замовлення Z011 413
Абонент шини KM
Для зв'язку між контролером Vitotronic та наступними радіокомпонентами:
■ Радіопристрій дистанційного керування Vitotrol 200 RF
■ Радіопристрій дистанційного керування Vitotrol 300 RF
■ Радіодатчик зовнішньої температури
Для макс. 3 радіопристроїв дистанційного керування. Не використовується в поєднанні з кабельним пристроєм дистанційного
керування.

Технічні характеристики
Електроживлення через KM-BUS
Споживана електрична потужність
Радіочастота
Клас захисту
Вид захисту

1 Вт
868 МГц
III
IP 20 відповідно до
EN 60529 забезпечити
установкою/монтажем.
Допустима температура навколишнього середовища
– експлуатація
від 0 до +40 °C
– зберігання та транспортування
від −20 до +65 °C

Підключення:
■ 2-жильний кабель довжиною макс. 50 метрів (в тому числі при
підключенні декількох абонентів KM).
■ Забороняється прокладка кабелю разом з кабелями на
230/400 В.
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0
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34

Радіодатчик зовнішньої температури
Номер для замовлення 7455 213
Радіоабонент
Бездротовий датчик зовнішньої температури, який працює від
зовнішнього джерела світла, з вбудованим радіопередавачем
для роботи з радіобазою і контролером Vitotronic

Допустима температура
навколишнього середовища для експлуатації,
зберігання й транспортування

Від фотоелементів і акумулятора
868 МГц
Див. інструкцію з проектування „Приладдя для радіозв'язку“
IP 43 відповідно до EN 60529 забезпечити установкою/монтажем.

від −40 до +60 °C

80

Місце монтажу:
■ Північна або північно-західна стіна будівлі
■ 2 - 2,5 м над рівнем землі, а в багатоповерхових будівлях - у
верхній половині третього поверху

Технічні характеристики
Електропостачання
Радіочастота
Дальність дії радіозв'язку
Вид захисту

66
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Контролери (продовження)
Радіоретранслятор
Технічні характеристики
Електроживлення
230 В~/5 В− через штекерний блок
живлення
Споживана електрична
0,25 Вт
потужність
Радіочастота
868 МГц
Довжина кабелю
1,1 м зі штекером
Клас захисту
II
Вид захисту
IP 20 відповідно до EN 60529 забезпечити установкою/монтажем.
Допустима температура навколишнього середовища
– експлуатація
від −0 до +55 °C
– Зберігання та трансвід −20 до +75 °C
портування

93
32

Датчик температури приміщення, накладний датчик і занурювальний датчик температури
Датчик температури приміщення
№ для замовлення 7438 537
Окремий датчик температури приміщення в якості розширення
до Vitotrol 300A; використовується в разі, якщо розміщення
Vitotrol 300A в типовому житловому приміщенні будівлі або в
іншому місці, в якому відбуваються вимірювання температури
або налаштування, неможливо.
Розміщення в основному житловому приміщенні на внутрішній
стіні напроти радіаторів. Не встановлювати на полицях, в нішах,
а також в безпосередній близькості від дверей або джерел
тепла, наприклад, прямих сонячних променів, каміна, телевізора
тощо.
Датчик температури приміщення підключається до Vitotrol 300A.
Підключення:
■ 2-жильний кабель з поперечним перерізом 1,5 мм2, мідь.
■ Довжина кабелю від пристрою дистанційного керування макс.
30 м
■ Забороняється прокладка кабелю разом з кабелями на
230/400 В.

0
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Технічні характеристики
Клас захисту
III
Вид захисту
IP 30 відповідно до EN 60529 забезпечити установкою/монтажем.
Тип датчика
Viessmann NTC 10 kΩ для 25 °C
Допустима температура навколишнього середовища
– експлуатація
від 0 до +40 °C
– зберігання та трансвід −20 до +65 °C
портування
Накладний датчик температури
№ для замовлення 7426 463
Для вимірювання температури у трубі
42

60
66

Закріплюється стяжним хомутом.

20

5792469
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Номер для замовлення 7456 538
Радіоретранслятор, що працює від мережевого електроживлення, для підвищення дальності дії радіозв'язку в місцях зі
слабким радіозв'язком. Дотримуватися інструкції з проектування
„Гарнітура для радіозв'язку“.
Використовувати макс. 1 радіоретранслятор для кожного
контролера Vitotronic.
■ Перенаправлення радіосигналів при існування перешкод, що
виникають внаслідок наявності армованих бетонних перекриттів та/або декількох стін
■ Обхід численних металевих предметів, що знаходяться між
радіокомпонентами.
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Контролери (продовження)
Технічні характеристики
Довжина лінії

5,8 м, готовий до підключення
Вид захисту
IP 32D відповідно до
EN 60529 забезпечити установкою/монтажем
Тип датчика
Viessmann NTC 10 kΩ для
25 °C
Допустима температура навколишнього середовища
– експлуатація
від 0 до +120 °C
– зберігання та транспортування
від –20 до +70 °C

Технічні характеристики
Довжина кабелю
5,8 м, готовий до підключення
Вид захисту
IP 32 відповідно до EN 60529 забезпечити установкою/монтажем.
Тип датчика
Viessmann NTC 10 kΩ, при 25 °C
Допустима температура навколишнього середовища
– експлуатація
від 0 до +90 °C
– Зберігання та трансвід 20 до +70 °C
портування

9

Занурювальний датчик температури
Номер для замовлення 7438 702
Для вимірювання температури в занурювальній гільзі.

Занурювальні гільзи

№ для замовлення 7816 035
■ G ½ x 100 мм
■ Зі затискною скобою

150

Ø8

Занурювальна гільза

100

Ø8

Занурювальна гільза
№ для замовлення див. у прайс-листі
Для датчика температури ємнісного водонагрівача, у ємнісних
водонагрівачів фірми Viessmann входить в комплект постачання.

Занурювальна гільза
№ для замовлення 7817 326
■ G ½ x 150 мм
■ Зі затискною скобою

Датчик температури відхідних газів і ємнісного водонагрівача

5792469

Датчик температури відхідних газів
№ для замовлення 7452 531
Для опитування і контролю температури відхідних газів, а також
для індикації при перевищенні налаштованої температури.
З різьбовим конусом.
Розміщення у трубі димоходу. Відстань від задньої кромки котла
в напрямку димової труби має приблизно в 1,5 рази перевищувати діаметр димаря.
■ Для конденсаційних котлів з системою "Повітря/продукти
згоряння" LAS фірми Viessmann:
Необхідно додатково замовити трубу LAS з гніздом для датчика температури відхідних газів.
■ Конденсаційний котел з димоходом, що забезпечує замовник:
Отвір, необхідний для монтажу в димоході, має бути спроектований та перевірений замовником. Датчик температури відхідних газів має бути встановлений в занурювальну гільзу з
нержавіючої сталі (надає замовник).

Рідкопаливний/газовий водогрійний котел

Технічні характеристики
Довжина лінії
Вид захисту

Тип датчика

3,5 м, готовий до підключення
IP 60 відповідно до
EN 60529 забезпечити
установкою/монтажем
Viessmann NTC 20 kΩ,
для 25 °C

VIESMANN
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Контролери (продовження)
Допустима температура навколишнього середовища
– експлуатація
від 0 до +250 °C
– зберігання та транспортування
від −20 до +70 °C

Технічні характеристики
Довжина лінії
Вид захисту

Датчик температури ємнісного водонагрівача
№ для замовлення 7438 702
Тип датчика
Допустима температура навколишнього середовища
– експлуатація
– зберігання й транспортування

9

5,8 м, готовий для підключення
Забезпечення IP 32 згідно з
EN 60529 через надбудовування/вмонтування.
Viessmann NTC 10 kΩ, для
25 °C

0 - +90 °C
від –20 до +70 °C

Комплект приводу змішувача

Компоненти:
■ Електромотор змішувача зі з'єднувальним кабелем (довжина
4,0 м) для змішувачів Viessmann DN 20 - DN 50 і R ½ - R 1¼
(крім фланцевих змішувачів) і штекером
■ Датчик температури подаючої магістралі як накладний датчик
температури зі з'єднувальним кабелем (довжина 5,8 м) і штекером
■ Штекер для насосу опалювального контуру

Датчик температури подаючої магістралі (накладний датчик)
42

60

Номер для замовлення 7441 998

66

Електромотор змішувача
Закріплюється стяжним хомутом.

130

0

90
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Технічні характеристики датчика температури подавальної
магістралі
Вид захисту
IP 32D відповідно до EN 60529 забезпечити установкою/монтажем
Тип датчика
Viessmann NTC 10 kΩ при 25 °C
Допустима температура навколишнього середовища
– експлуатація
від 0 до +120 °C
– Зберігання та трансвід 20 до +70 °C
портування

Технічні характеристики електромотору змішувача
Номінальна напруга
230 В~
Номінальна частота
50 Гц
Споживана електрична
4 Вт
потужність
Клас захисту
II
Вид захисту
IP 42 відповідно до EN 60529 забезпечити установкою/монтажем.
Допустима температура навколишнього середовища
– експлуатація
від 0 до +40 °C
– Зберігання та трансвід −20 до +65 °C
портування
Момент обертання
3 Нм
Час роботи для 90° ∢
120 с

Електромотор для фланцевого змішувача

60

VIESMANN

DN 65 - DN 100, без системного штекера і з'єднувального
кабелю
Технічні характеристика див. у технічному паспорті „Змішувачі та
електромотори змішувачів“.
Рідкопаливний/газовий водогрійний котел

5792469

■ Номер для замовлення 9522 487
DN 40 і DN 50, без системного штекера і з'єднувального
кабелю
■ Номер для замовлення Z004344

Контролери (продовження)
Штекер sÖ
№ для замовлення 7415 056
Для насосу опалювального контуру

Штекер gS
№ для замовлення 7415 057
Для електромотора змішувача

Штекер для датчиків

9

№ для замовлення 7268 274

Занурювальний регулятор температури
Номер для замовлення 7151 728
Використовується в якості термостатного обмежувача максимальної температури для системи внутрішньопідлогового опалення.
Термостатний обмежувач встановлюється в подаючу магістраль
опалювального контуру і вимикає насос опалювального контуру
у разі утворення дуже високої температури подаючої магістралі.
0

13

4,2 м, готовий до підключення
від 30 до 80 °C
Макс. 11 K
6(1,5) A, 250 В~
В корпусі
R ½ x 200 мм
DIN TR 1168

200

95

72

Технічні характеристики
Довжина кабелю
Діапазон налаштування
Різниця перемикання
Комутаційна здатність
Шкала налаштування
Занурювальна гільза із
спеціальної сталі
Реєстр. № DIN

Накладний регулятор температури
Номер для замовлення 7151 729
Використовується в якості термостатного обмежувача максимальної температури для системи внутрішньопідлогового опалення (тільки у поєднанні з металевими трубами).
Термостатний обмежувач встановлюється в подаючій магістралі
опалювального контуру. У разі надто високій температури подаючої магістралі термостатний обмежувач вимикає насос опалювального контуру.

4,2 м, готовий до підключення
від 30 до 80 °C
Макс. 14 K
6(1,5) A, 250 В~
В корпусі
DIN TR 1168
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Технічні характеристики
Довжина кабелю
Діапазон налаштування
Різниця перемикання
Комутаційна здатність
Шкала налаштування
Реєстр. № DIN

Рідкопаливний/газовий водогрійний котел
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Контролери (продовження)
Приймач сигналів точного часу

80
41

66

Штекерний адаптер для зовнішніх запобіжних пристроїв
№ для замовлення 7164 404
Абонент шини KM
З кабелями (довжина 3,0 м) і штекерами aVG і aBÖ.

Технічні характеристики
Вид захисту

Можуть бути підключені максимум 4 додаткових запобіжних пристрої:
■ Пристрій контролю заповненості котлового блоку водою
■ Обмежувач мінімального тиску
■ Обмежувач максимального тиску
■ Додатковий запобіжний обмежувач температури

Допустима температура навколишнього середовища
– експлуатація
– зберігання та транспортування

IP 20D відповідно до
EN 60529 забезпечити
установкою/монтажем

від 0 - +40 °C
від −20 до +65 °C

7
21

26
0

Адаптер дозволяє виводити аварійний сигнал (прямим текстом)
на відповідний контролер.
Два штекерних адаптери можуть бути з'єднані один з одним
через шину KM та підключені до контролера. Таким чином можливе підключення 7 додаткових запобіжних пристроїв.

84

Допоміжний контактор
Номер для замовлення 7814 681
■ Контактор у компактному корпусі
■ З 4 розмикальними і 4 замикальними контактами
■ З клемної колодкою для кабелю заземлення
180

14

5

95

5792469

9

Номер для замовлення 7450 563
Для прийому передатчика сигналу DCF 77.
Точне налаштування часу і дати.
На якість прийому можуть негативним чином впливати будматеріали, що містять метали, наприклад, залізобетон, а також
сусідні будівлі та джерела електромагнітних завад, наприклад,
високовольтні кабелі і контактні проводи.
Підключення:
■ 2-жильний кабель, довжина кабелю макс. 35 м Поперечний
переріз проводу 1,5 mm² мідь
■ Кабель не має прокладатися разом з кабелями 230/400-V

62
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Контролери (продовження)
Технічні характеристики
Напруга котушки
230 В/50 Гц
Номінальний струм (Ith)
AC1 16 A
AC3 9 A

Штекерний адаптер fA і lÖ
№ для замовлення 7408 790
Необхідні при використанні пальника замовника без відповідних
штекерів.

9

Комплект для монтажу в шафі керування
Компоненти:
■ Монтажна рама
■ Заглушка для встановлення в контролер
■ З'єднувальний кабель (довжина 5,0 метрів)
■ Кутовий штекер для з'єднувального кабелю

40

№ для замовлення 7452 236
Для монтажу панелі керування контролера у фронтальних дверцятах шафи керування, якщо контролер має бути вбудований у
шафу керування.
Для монтажу в передні дверцята шафи керування має бути
передбачений виріз розмірами 305 x 129 мм.

139

35

31
8

Модуль керування геліоустановкою, тип SM1
№ для замовлення 7429 073
Технічні дані
Функції
■ Розрахунок балансу енергії та діагностична система
■ Управління та індикація здійснюється за допомогою
контролера Vitotronic.
■ Опалення двох споживачів через колекторну панель
■ 2-е регулювання за різницею температур
■ Термостатна функція для догрівання або використання зайвого
тепла
■ Регулювання частоти обертання насоса контуру геліоустановки
з керуванням імпульсними пакетами або насоса контуру
геліоустановки з входом широтно-імпульсного управління
(виробник Grundfos)
■ Догрівання ємнісного водонагрівача теплогенератором блокується в залежності від обсягу генерації сонячної енергії.
■ Блокування догрівання опалення теплогенератором при підтримці опалення
■ Нагрівання ступені попереднього нагрівання геліоустановкою
(при використанні ємнісних водонагрівачів об'ємом від
400 літрів)

Для реалізації наступних функцій необхідно одночасно замовити
занурювальний датчик температури, № для замовлення
7438 702:
■ Перемикання циркуляції в установках з 2 ємнісними водонагрівачами
■ Для перемикання зворотньої магістралі між теплогенератором
і буферною ємністю опалювального контуру
■ Для опалення подальших споживачів
Конструкція
Модуль керування геліоустановкою містить такі компоненти:
■ Електроніка
■ Клеми для підключення:
– 4 датчики
– Насос контуру геліоустановки
– Шина KM
– Підключення до мережі (мережевий перемикач надає замовник)
■ Вихід ШІМ для керування насосом контуру геліоустановки
■ 1 реле для перемикання насоса або клапана
Датчик температури колектору
Для підключення у пристрої

5792469

Подовження з’єднувального кабелю, що забезпечує замовник:
■ 2-жильний кабель, довжина кабелю макс. 60 м при поперечному перерізу кабелю 1,5 мм2, мідь
■ Забороняється прокладка кабелю разом з кабелями на
230/400 В.
Рідкопаливний/газовий водогрійний котел
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Контролери (продовження)
Технічні характеристики датчика температури колектора
Довжина лінії
2,5 м
Вид захисту
IP 32 відповідно до EN 60529 забезпечити установкою/монтажем.
Тип датчика
Viessmann NTC 20 kΩ для 25 °C
Допустима температура навколишнього середовища
– експлуатація
від −20 до +200 °C
– зберігання та трансвід −20 до +70 °C
портування

Подовження з’єднувального кабелю, що забезпечує замовник:
■ 2-жильний кабель, довжина кабелю макс. 60 м при поперечному перерізу кабелю 1,5 мм2, мідь
■ Забороняється прокладка кабелю разом з кабелями на
230/400 В.
Технічні характеристики датчика температури ємнісного
водонагрівача
Довжина лінії
3,75 м
Вид захисту
IP 32 відповідно до EN 60529 забезпечити установкою/монтажем.
Тип датчика
Viessmann NTC 10 kΩ для 25 °C
Допустима температура навколишнього середовища
– експлуатація
від 0 до +90 °C
– зберігання та трансвід −20 до +70 °C
портування
В установках з ємнісними водонагрівачами Viessmann датчик
температури ємності встановлюється в увертний кутик зворотньої магістралі теплоносія (комплект постачання або гарнітури відповідного ємнісного водонагрівача).

140
0

18
58

Модуль розширення AM1
Номер для замовлення 7452 092
Модуль розширення функціональних можливостей в корпусі для
настінного монтажу.
140

Можливо управління макс. двома наступними насосами:
■ Теплообмінник відхідних газів
■ Насос опалювального контуру (ступінчастий) для контуру без
змішувача.
■ Нейтралізація
0

18
58

5792469

9

Датчик температури ємнісного водонагрівача
Для підключення у пристрої

Технічні характеристики модуля керування геліоустановкою
Номінальна напруга
230 В~
Номінальна частота
50 Гц
Номінальний струм
2A
Споживана електрична
1,5 Вт
потужність
Клас захисту
I
Вид захисту
IP 20 відповідно до EN 60529 забезпечити установкою/монтажем.
Принцип дії
Тип 1B згідно з EN 60730-1
Допустима температура навколишнього середовища
– експлуатація
від 0 до +40 °C використання в житлових приміщеннях і котельнях (нормальні умови навколишнього середовища)
– зберігання та трансвід −20 до +65 °C
портування
Номінальне навантаження релейних виходів
– Напівпровідникове ре- 1 (1) A, 230 В~
ле 1
– Реле 2
1 (1) A, 230 В~
– Усього
Макс. 2 A

64
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Рідкопаливний/газовий водогрійний котел

Контролери (продовження)
Технічні характеристики
Номінальна напруга
Номінальна частота
Номінальний струм
Споживана електрична
потужність
Номінальна навантажувальна здатність релейних виходів
Клас захисту
Вид захисту

230 В~
50 Гц
4A
4 Вт
2(1) A, 250 В~ кожний, усього макс.
4 A~

I
IP 20 D відповідно до EN 60529 забезпечити установкою/монтажем
Допустима температура навколишнього середовища
– експлуатація
від 0 до +40 °C
Застосування в житлових і опалювальних приміщеннях (стандартні
умови навколишнього середовища)
– Зберігання та транспортування
від –0 до +65 °C

9

Модуль розширення EA1
Номер для замовлення 7452 091
Модуль розширення функціональних можливостей в корпусі для
настінного монтажу.
За допомогою входів і виходів забезпечується реалізація до
5 функцій:
1 перемикальний вихід (перемикальний контакт без потенціалу)
■ Керування магістральним насосом на тепловий пункт
■ Сигналізація зниженого режиму для одного опалювального
контуру
1 аналоговий вхід (0 - 10 В)
■ Указання заданої температури котлової води

230 В~
50 Гц
2A
4 Вт
2(1) A, 250 В~

I
IP 20 D відповідно до EN 60529 забезпечити установкою/монтажем
Допустима температура навколишнього середовища
– експлуатація
від 0 до +40 °C
Застосування в житлових і опалювальних приміщеннях (стандартні
умови навколишнього середовища)
– Зберігання та транспортування
від –0 до +65 °C

140

3 цифрових входи
■ Зовнішнє перемикання режимів роботи для 1 - 3 опалювальних контурів (тільки для контролерів для режиму погодозалежної теплогенерації)
■ Зовнішнє блокування із загальним сигналом несправності
■ Повідомлення про несправності
■ Короткочасна робота циркуляційного насоса ГВП (тільки при
використанні контролерів для погодозалежної теплогенерації)

Технічні характеристики
Номінальна напруга
Номінальна частота
Номінальний струм
Споживана електрична
потужність
Номінальна навантажувальна здатність релейного виходу
Клас захисту
Вид захисту

0

18
58

5792469

Vitocom 100, тип LAN1
№ для замовлення Z011 224
■ С телекомунікаційним модулем
■ Для дистанційного керування опалювальною установкою через
мережу Інтернет та IP-мережі (LAN) за допомогою DSL-маршрутизатора
Рідкопаливний/газовий водогрійний котел

■ Компактний пристрій для настінного монтажу
■ Для керування установкою за допомогою Vitotrol App або
Vitodata 100

VIESMANN
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Контролери (продовження)
Функції при експлуатації за допомогою застосунку
Vitotrol App
■ Дистанційне керування максимум трьома опалювальними контурами однієї опалювальної установки
■ Налаштування режимів роботи, заданих значень і часових програм.
■ Опитування інформації про установку
■ Індикація повідомлень у інтерфейсі користувача застосунку
Vitotrol App

Технічні дані

0

16

Вказівка
Подальшу інформацію див. на веб-сторінці www.vitotrolapp.info.

Вказівка
Інформація про реєстрацію та використання застосунків
Vitotrol App і Vitodata 100 наведена на веб-сайті
www.vitodata.info.

Функції при експлуатації за допомогою Vitodata 100
Для всіх опалювальних контурів однієї опалювальної установки:
■ Дистанційний контроль:
– Передача повідомлень по електронній пошті на термінали за
допомогою функції клієнта електронної пошти
– Передача повідомлень по SMS на мобільний телефон/смартфон або факсимільний апарат (через платний Інтернет-сервіс "Управління несправностями Vitodata 100").
■ Дистанційне керування:
Налаштування режимів роботи, заданих значень, часових програм і кривих опалення.
Вказівка
Подальшу інформацію див. на веб-сторінці www.vitodata.info.
Конфігурація
Конфігурація здійснюється автоматично.
У разі активації служби DHCP налаштування DSL-маршрутизатора не потрібне.
Комплект постачання
■ Vitocom 100, тип LAN1 з LAN-підключенням
■ Телекомунікаційний модуль LON для монтажу в контролері
Vitotronic
■ З'єднувальні кабелі для LAN і телекомунікаційного модуля LON
■ Кабель для підключення до мережі електроживлення зі штекерним блоком живлення
■ "Управління несправностями Vitodata 100", що діє протягом 3
років

111
34

Технічні характеристики
Електроживлення через
штекерний блок живлення
Номінальний струм
Споживана електрична
потужність
Клас захисту
Вид захисту

230 В~/5 В–

250 мА
8 Вт

II
IP 30 відповідно до EN 60529 забезпечити установкою/монтажем.
Допустима температура навколишнього середовища
– експлуатація
від 0 до +55 °C
Використання в житлових приміщеннях і в котельнях (нормальні умови навколишнього середовища)
– зберігання та трансвід –20 до +85 °C
портування

Умови, виконання яких забезпечує замовник
■ У контролері має бути вбудований телекомунікаційний модуль
LON.
■ Перед введенням в експлуатацію слід перевірити, чи виконуються вимоги до системи щодо зв'язку через IP-мережі (LAN).

Vitocom 100, тип GSM2
№ для замовлення: Див. актуальний прайс-лист
Для дистанційного контролю та дистанційного керування опалювальною установкою через мобільні телефонні мережі GSM
Для передачі повідомлень і налаштування режимів роботи за
допомогою SMS-повідомлень
Компактний пристрій для настінного монтажу
Конфігурація
Мобільні телефони через SMS
Умови, виконання яких забезпечує замовник
■ Задовільна якість прийому в мережі обраного оператора стільникової телефонної мережі для зв'язку GSM
■ Загальна довжина всіх кабелів абонентів KM-BUS макс. 50 м
66
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Застосунок Vitotrol App підтримує такі термінали:
■ Термінали з операційною системою iOS, версія 6.0
■ Термінали з операційною системою Google Android, версія 4.0

■ Підключення до мережі Інтернет з безлімітним тарифом
(загальний тариф незалежно від тривалості з'єднання і
обсягу переданих даних)
■ DSL-маршрутизатор з динамічною IP-адресою (DHCP)

Рідкопаливний/газовий водогрійний котел

Контролери (продовження)
Технічні дані

0

16

Технічні характеристики
Електроживлення через
штекерний блок живлення
Номінальний струм
Споживана електрична
потужність
Клас захисту
Вид захисту

230 В~/5 В–

1,6 A
5 Вт

111

II
IP 30 відповідно до EN 60529 забезпечити установкою/монтажем.
Принцип дії
Тип 1B згідно з EN 60730-1
Допустима температура навколишнього середовища
– експлуатація
від 0 до +50 °C
Використання в житлових приміщеннях і в котельнях (нормальні умови навколишнього середовища)
– зберігання та трансвід –20 до +85 °C
портування
Підключення, що викоЦифровий вхід:
нує замовник
Контакт без потенціалу

,5

26
34

Vitocom 200, тип LAN2
№ для замовлення: Див. актуальний прайс-лист

Функції при експлуатації за допомогою Vitodata 100

Для дистанційного контролю, управління і налаштування всіх
опалювальних контурів в опалювальній установці через IPмережі (LAN)
Оскільки передача даних через мережу Інтернет є постійним
з'єднанням („always online“), забезпечується особливо швидкий
доступ до опалювальної установки.

Для всіх опалювальних контурів однієї опалювальної установки:
■ Дистанційний контроль:
– Передача повідомлень по електронній пошті на термінали за
допомогою функції клієнта електронної пошти
– Передача повідомлень по SMS на мобільний телефон/смартфон або факсимільний апарат (через платний Інтернет-сервіс "Управління несправностями Vitodata 100")
– Контроль додаткових приладів через входи й виходи
Vitocom 200
■ Дистанційне керування:
Налаштування режимів роботи, заданих значень, часових програм і кривих опалення

Компактний пристрій для настінного монтажу
Для керування установкою за допомогою Vitotrol App,
Vitodata 100 або Vitodata 300
Функції при експлуатації за допомогою застосунку
Vitotrol App
■ Дистанційне керування максимум трьома опалювальними контурами однієї опалювальної установки
■ Налаштування режимів роботи, заданих значень і часових програм
■ Опитування інформації про установку
■ Індикація повідомлень у інтерфейсі користувача застосунку
Vitotrol App
Застосунок Vitotrol App підтримує такі термінали:
■ Термінали з операційною системою iOS, версія 6.0
■ Термінали з операційною системою Google Android, версія 4.0

Функції при експлуатації за допомогою Vitodata 300
Для всіх опалювальних контурів однієї опалювальної установки:
■ Дистанційний контроль:
– Передача повідомлень по SMS на мобільний телефон/смартфон, по електронній пошті на термінали з функцією клієнта
електронної пошти або по факсу на факсимільні апарати
– Контроль додаткових приладів через входи й виходи
Vitocom 200
■ Дистанційне керування:
Налаштування режимів роботи, заданих значень, часових програм і кривих опалення
■ Дистанційне налаштування:
– Конфігурація параметрів Vitocom 200
– Дистанційне налаштування параметрів контролера Vitotronic
через кодові адреси

5792469

Вказівка
Подальшу інформацію див. на веб-сторінці www.vitotrolapp.info.

Вказівка
■ Витрати на телекомунікаційні послуги передачі даних не
включені у вартість приладу.
■ Подальшу інформацію див. на веб-сторінці www.vitodata.info.

Рідкопаливний/газовий водогрійний котел
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Контролери (продовження)
Технічні дані

0

16

Вказівка
■ Поряд з витратами на телекомунікаційні послуги передачі
даних при застосуванні Vitodata 300 слід врахувати плату за
користування.
■ Подальшу інформацію див. на веб-сторінці www.vitodata.info.
Конфігурація

111

Умови, виконання яких забезпечує замовник
■ DSL-маршрутизатор з вільним роз'ємом LAN і динамічною IPадресою (DHCP)
■ Підключення до мережі Інтернет з безлімітним тарифом
(загальний тариф незалежно від тривалості з'єднання і обсягу
переданих даних)
■ Телекомунікаційний модуль LON має бути вбудований у
Vitotronic.
Вказівка
Подальшу інформацію див. на веб-сторінці www.vitocom.info.
Комплект постачання
■ Vitocom 200, тип LAN2 з LAN-підключенням
■ Телекомунікаційний модуль LON для монтажу в контролері
Vitotronic
■ З'єднувальні кабелі для LAN і телекомунікаційного модуля
■ Кабель електроживлення зі штекерним блоком живлення
(довжина 2,0 м)
■ "Управління несправностями Vitodata 100", що діє протягом 3
років
Вказівка
Інформацію про обсяг постачання з Vitocom див. у прайс-листі.
Гарнітура
Модуль розширення EM201
№ для замовлення: Z012 116
■ 1 релейний вихід з керуванням зовнішніх пристроїв (навантаження контакту 230 В~, макс. 2 A)
■ Макс. 1 модуль розширення EM201 для кожного Vitocom 200

,5

26
34

Технічні характеристики
Електроживлення через
штекерний блок живлення
Номінальна частота
Номінальний струм
Споживана електрична
потужність
Клас захисту
Вид захисту

230 В~/5 В–

50 Гц
250 мА
5 Вт

III
IP 30 відповідно до EN 60529 забезпечити установкою/монтажем.
Допустима температура навколишнього середовища
– експлуатація
від 0 до +50 °C
Використання в житлових приміщеннях і в котельнях (нормальні умови навколишнього середовища)
– зберігання та трансвід –20 до +85 °C
портування
Підключення, що виконує замовник
– 2 цифрових входи DI1 і Безпотенційні контакти, навантаженDI2
ня контакту 24 В–, 7 мА
– 1 цифровий вихід DO1 5 В–, 100 мА, для підключення модуля розширення EM201
Подальші технічні характеристики та гарнітура: Див. інструкцію з
проектування „Обмін даними“.

Vitocom 300, тип LAN3
№ для замовлення: Див. актуальний прайс-лист

Функції при експлуатації за допомогою Vitodata 100

Для дистанційного контролю, управління і налаштування опалювальних установок через IP-мережі (LAN).
Оскільки передача даних через мережу Інтернет є постійним
з'єднанням („always online“), забезпечується особливо швидкий
доступ до опалювальної установки.

Для всіх опалювальних контурів однієї опалювальної установки:
■ Дистанційний контроль:
– Передача повідомлень по електронній пошті на термінали за
допомогою функції клієнта електронної пошти
– Передача повідомлень по SMS на мобільний телефон/смартфон або факсимільний апарат (через платний Інтернет-сервіс "Управління несправностями Vitodata 100")
– Контроль додаткових пристроїв через входи й виходи
Vitocom та модулів розширення EM301
■ Дистанційне керування:
Налаштування режимів роботи, заданих значень, часових програм і кривих опалення

Для опалювальних установок з одним або кількома теплогенераторами, з або без послідовно підключених опалювальних контурів
Для керування установкою за допомогою Vitodata 100 або
Vitodata 300
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■ При використанні динамічної IP-адреси (DHCP) налаштування
конфігурації Vitocom 200 здійснюється автоматично.
Налаштування DSL-маршрутизатора не потрібне.
Враховувати мережеві налаштування DSL-маршрутизатора.
■ Налаштування конфігурації входів Vitocom 200 виконується за
допомогою інтерфейсу користувача Vitodata 100 або
Vitodata 300.
■ Пристрій Vitocom 200 з'єднаний з контролером Vitotronic через
LON. Для LON налаштування конфігурації Vitocom 200 не
потрібне.

Контролери (продовження)
Вказівка
■ Витрати на телекомунікаційні послуги передачі даних не
включені у вартість приладу.
■ Подальшу інформацію див. на веб-сторінці www.vitodata.info.
Функції при експлуатації за допомогою Vitodata 300
Для всіх опалювальних контурів однієї опалювальної установки:
■ Дистанційний контроль:
– Передача повідомлень по SMS на мобільний телефон/смартфон, по електронній пошті на термінали з функцією клієнта
електронної пошти або по факсу на факсимільні апарати
– Контроль додаткових пристроїв через входи й виходи
Vitocom 300
■ Дистанційне керування:
– Налаштування режимів роботи, заданих значень, часових
програм і кривих опалення
– Запис кривих тренду реєстратором даних
– Визначення витрат енергії шляхом підключення тепломірів
M-BUS
■ Дистанційне налаштування:
– Конфігурація параметрів Vitocom 300
– Дистанційне налаштування параметрів контролера Vitotronic
через кодові адреси

Комплект постачання
■ Vitocom 300, тип LAN3 з LAN-підключенням
– Монтаж на несучій шині TS35 згідно з EN 50022,
35 x 15 і 35 x 7,5
– 2 цифрових входи
– 1 цифровий вихід
– 1 релейний вихід
– 1 інтерфейс M-BUS
– 1 інтерфейс EM
– 2 роз'єми LON
■ З'єднувальний кабель LAN, RJ45, довжина 2 м
■ З або без телекомунікаційного модуля LON
■ З'єднувальний кабель LON, RJ45 – RJ45, довжина 7 м, для
обміну даними між контролером Vitotronic і Vitocom 300
■ Блок живлення для монтажної шини, монтаж на несучій шині
TS35 згідно з EN 50022, 35 x 15 і 35 x 7,5
■ "Управління несправностями Vitodata 100", що діє протягом 3
років
Вказівка
Інформацію про обсяг постачання з Vitocom див. у прайс-листі.
Гарнітура
Гарнітура

Вказівка
■ Поряд з витратами на телекомунікаційні послуги передачі
даних при застосуванні Vitodata 300 слід врахувати плату за
користування.
■ Подальшу інформацію див. на веб-сторінці www.vitodata.info.
Конфігурація
■ При використанні динамічної IP-адреси (DHCP) налаштування
IP-конфігурації Vitocom 300 здійснюється автоматично.
Налаштування DSL-маршрутизатора не потрібне.
■ Враховувати мережеві налаштування DSL-маршрутизатора.
■ Налаштування конфігурації виходів і входів Vitocom 300 і модулів розширення EM301 виконується за допомогою інтерфейсу
користувача Vitodata 300.
■ Пристрій Vitocom 300 з'єднаний з контролером Vitotronic через
LON. Для LON налаштування конфігурації Vitocom 300 не
потрібне.
Повідомлення про несправності
Повідомлення про несправності надсилаються на сервер
Vitodata. Із сервера Vitodata сигнали переадресуються на налаштовувані термінали через наступні телекомунікаційні служби:
■ Телефакс
■ SMS на мобільному телефоні
■ Електронна пошта на ПК/портативному ПК
Умови, виконання яких забезпечує замовник
■ DSL-маршрутизатор з вільним роз'ємом LAN і динамічною IPадресою (DHCP)
■ Підключення до мережі Інтернет з безлімітним тарифом
(загальний тариф незалежно від тривалості з'єднання і обсягу
переданих даних)
■ Телекомунікаційний модуль LON має бути вбудований у
Vitotronic.

5792469
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№ для замовлення

Корпус для настінного монтажу модулів
Vitocom 300 і гарнітура у разі відсутності шафи керування або розподільної шафи.
2-рядно: Для Vitocom 300 і макс. 1 модуля
розширення EM301
3-рядно: Для Vitocom 300 і макс. 2 модуля
розширення EM301
Модуль розширення EM301
– Монтаж на несучій шині TS35 згідно з EN 50022,
35 x 15 і 35 x 7,5
– 8 аналогових входів:
– 0 − 10 В–
– 4 − 20 мА
– датчики температури Viessmann NTC 10 kΩ,
NTC 20 kΩ, Ni500 або Pt500
– імпульсний лічильник
– 8 цифрових входів:
– Для підключення сигналів через безпотенційні
контакти
– 2-полюсн.
– навантаження зовнішнього контакту 24 В–,
7 мА
– з РК-індикатором
– розмикаючий або замикаючий контакт
– аварійний розмикаючий або замикаючий контакт
– імпульсний лічильник
– 2 цифрових виходи:
– безпотенційні релейні контакти
– 3-полюсн., перемикаючий контакт
– Макс. 2 A, 230 В~
– з РК-індикатором
Макс. 3 модулі розширення EM301 для кожного
Vitocom 300.
Модуль джерела безперебійного живлення
(ДЖБ)
Монтаж на несучій шині TS35 згідно з EN 50022,
35 x 15 і 35 x 7,5
Додатковий блок акумуляторів для ДЖБ
– Монтаж на несучій шині TS35 згідно з EN 50022,
35 x 15 і 35 x 7,5
– Є доцільним при використанні 1 Vitocom 300, 1
модуля розширення та використанні усіх входів
– Необхідний від 1 Vitocom 300 і 2 модулів розширення

7143 434
7143 435

Z012 117

7143 432

7143 436

VIESMANN
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Контролери (продовження)

Подовження з'єднувального кабелю
Відстань прокладання 7 - 14 м
– 1 з'єднувальний кабель (довжина 7 м)
і
1 муфта LON RJ45
Відстань прокладання 14 - 900 м зі з'єднувальним штекером
– 2 з'єднувальних штекери LON RJ45
і
– 2-жильний кабель, CAT5, екранований, масивний
кабель, AWG 26-22, 0,13 - 0,32 мм2, зовнішній
діаметр, 4,5 - 8 мм
або
2-жильний кабель, CAT5, екранований, багатожильний кабель, AWG 26-22, 0,14 - 0,36 мм2, зовнішній діаметр, 4,5 - 8 мм
Відстань прокладання 14 - 900 м зі штепсельною розеткою
– 2 з'єднувальних кабелі (довжина 7 м)
і
– 2 штепсельних розетки LON RJ45, CAT6
– 2-жильний кабель, CAT5, екранований
або
JY(St) Y 2 x 2 x 0,8

7143 495
і
7143 496

7199 251
і
надає замовник

7143 495
і
7171 784
надає замовник

Технічні дані Vitocom 300 (комплект постачання)

90

Підключення, що виконує замовник:
– 2 цифрових входи DI1 і Безпотенціальні контакти, навантаDI2
ження контакту 24 В–, 7 мА, для
контролю додаткових пристроїв і систем сторонніх виробників, p РК-індикацією
– 1 цифровий вихід DO
Реле, навантаження контакту 24 В–,
макс. 2 A, перемикаючий контакт
– 1 інтерфейс M-BUS
Для підключення лічильників тепла з
інтерфейсом M-BUS згідно з
EN 1434-3
– 1 інтерфейс EM
Для підключення макс. 3 модулів
розширення EM301, з РК-індикацією
Технічні дані блоку живлення (комплект постачання)

58
5
10

Технічні характеристики Vitocom 300
Номінальна напруга
24 В–
Номінальний струм
710 мА
Номінальна потужність
17 Вт
Клас захисту
II згідно з EN 61140
Вид захисту
IP 30 відповідно до EN 60529 забезпечити установкою/монтажем.
Принцип дії
Тип 1B згідно з EN 60730- 1
Допустима температура навколишнього середовища
– експлуатація
від 0 до +50 °C
Використання в житлових приміщеннях і в котельнях (нормальні умови навколишнього середовища)
– зберігання та трансвід −20 до +85 °C
портування

90

72

Технічні характеристики блоку живлення
Номінальна напруга
100 - 240 В~
Номінальна частота
50/60 Гц
Номінальний струм
0,8 - 0,4 A
Вихідна напруга
24 В–
Макс. вихідна напруга
2A
Клас захисту
II згідно з EN 61140
Вид захисту
IP 20 відповідно до EN 60529 забезпечити установкою/монтажем.
Розділення потенціалів
первинне/вторинне
SELV згідно з EN 60950
Електрична безпека
EN 60335
Допустима температура навколишнього середовища
– експлуатація
від −20 до +55 °C
Використання в житлових приміщеннях і в котельнях (нормальні умови навколишнього середовища)
– зберігання та трансвід −25 до +85 °C
портування

З'єднувальний кабель LON для обміну даними між контролерами
Номер для замовлення 7143 495

Довжина кабелю 7 м, готовий до підключення (RJ 45).

5792469
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№ для замовлення
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Гарнітура
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Контролери (продовження)
Подовження з'єднувального кабелю
■ Відстань прокладання 7 - 14 м:
– 2 з'єднувальних кабелі (довжина 7 м)
№ для замовлення 7143 495
– 1 муфта LON RJ45
№ для замовлення 7143 496
■ Відстань прокладання 14 - 900 м зі з'єднувальними штекерами:
– 2 з'єднувальних штекери LON
№ для замовлення 7199 251
– 2-жильний кабель:
CAT5, екранований
або
масивний кабельAWG 26-22/0,13 мм2 - 0,32 мм2,
багатожильний кабельAWG 26-22/0,14 мм2 - 0,36 мм2
7 4,5 мм - 8 мм

надає замовник
■ Відстань прокладання 14 - 900 м зі штепсельними розетками:
– 2 з'єднувальних кабелі (довжина 7 м)
№ для замовлення 7143 495
– 2-жильний кабель:
CAT5, екранований
або
масивний кабельAWG 26-22/0,13 мм2 - 0,32 мм2,
багатожильний кабельAWG 26-22/0,14 мм2 - 0,36 мм2
7 4,5 мм - 8 мм
надає замовник
– 2 штепсельних розетки LON RJ45, CAT6
№ для замовлення 7171 784

Кінцевий резистор (2 шт.)
Номер для замовлення 7143 497
Для підключення шини LON до першого та останнього контролера.

Телекомунікаційний модуль LON
№ для замовлення 7172 173
(лише для однокотлових установок)
Електронна плата для обміну даними з контролерами опалювальних контурів Vitotronic 200-H, Vitocom 300 і для під'єднання
до систем управління будівлями вищого рівня.

Інформацію про з'єднувальні кабелі див. у розділі „Vitocom“.

Vitogate 200, тип EIB
№ для замовлення Z009 466
Шлюз Vitogate 200, тип EIB, служить для підключення
контролерів Vitotronic з вбудованим телекомунікаційним модулем
LON (гарнітура) до систем KNX/EIB.

Інформацію про технічні дані та гарнітуру див. інструкцію з проектування "Обмін даними".

9.7 Підключення, що виконує замовник
Однокотлові установки
Підключення контролерів замовника до Vitotronic 100, тип GC1B, у однокотлових установках

5792469
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Контролери (продовження)
Експлуатація з двоступеневим пальником

A
B
C

9
1 2 3

1 2 3

143

146

A 1-й ступінь пальника „Увімк“
B 2-й ступінь пальника „Увімк“
C Зовнішнє вмикання, залежне від навантаження
Зовнішнє вмикання пальника – 1-й та 2-й ступені пальника
Контакт на клемах „2“ і „3“ штекера aVD
■ Контакт замкнутий:
Вмикаються обидва ступені пальника.
Температура води обмежується електронним обмежувачем
максимальної температури, якщо він налаштований на більш
низький рівень, ніж механічний регулятор температури „R“.
2-й ступінь пальника вимикається на 2 K раніше.
■ Контакт розімкнутий:
1-й та 2-й ступені пальника вимикаються.
Зовнішнє увімкнення залежно від навантаження
У разі замикання безпотенційного контакту між клемами „2“ і „3“
на штекерному з'єднанні aVH відбувається увімкнення пальника
водогрійного котла в залежності від навантаження.
Водогрійний котел постійно працює з налаштованою заданою
температурі.
Обмеження температури котлової води відбувається налаштуванням максимальної температури котлової води або за допомогою механічного термостатного регулятора.
Задане значення налаштовується через кодову адресу „9b“.

A, B і C є контактами без потенціалу контролера вищого
рівня.
Зовнішнє вмикання пальника – 1-й ступінь пальника
Контакт на клемах „1“ і „2“ штекера aVD
■ Контакт замкнутий:
1-й ступінь пальника вмикається.
2-й ступінь пальника вмикається тільки для підтримання мінімальної температури.
Температура котлової води обмежується електронним обмежувачем максимальної температури (див. інструкцію з сервісного
обслуговування Vitotronic 100), якщо він налаштований на
більш низький рівень, ніж механічний регулятор температури
„R“.
■ Контакт розімкнутий:
1-й ступінь пальника вимикається.

■ При підключенні датчика температури ємнісного водонагрівача
активується регулювання температури ємнісного водонагрівача.
■ Налаштування для захисного обмежувача температури та інші
налаштування залежать від оснащення установки запобіжними
пристроями відповідно до EN 12828 або EN 12953.
Захисний обмежувач температури
Регулятор температури
Кодова адреса „06“ для електронного обмеження макс. температури
(Vitotronic 100)
Макс. температура контролера, що
надається замовником

110 °C
100 °C
95 °C

100 °C
87 °C
85 °C

90 °C

80 °C

Вказівка
Температура спрацьовування захисного обмежувача температури 120 °C (EN12953) припустима лише у разі наявності
додаткового захисного обмежувача температури з самоконтролем. Інформацію про пакет гарнітури для температури
спрацьовування захисного обмежувача температури 120 ºC
див. у прайс-листі Viessmann.

5792469

Налаштування на контролері Vitotronic 100
■ Код „01:1“ (заводський стан)
■ Для температури котла має бути налаштоване мінімальне значення (див. умови експлуатації на стор. 41).
Водогрійний котел підтримується на необхідній мінімальній
температурі (див. умови експлуатації на стор. 41).
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Контролери (продовження)
Експлуатація з модульованим пальником
Підключення модульованого пальника
■ 1-й ступінь пальника fA Vitotronic 100
■ Штекер lÖ Vitotronic 100 через модуляційний регулятор (забезпечує замовник) до штекера lÖ на пальнику
■ На контролері вищого рівня модуляційним регулятором встановити мінімальну температуру на 5 K вище мінімальної температури котлової води, див. умови експлуатації.

A

41

90

143
1 2 3

BU
BK
BN

C
D

B

BN
41

90

BK
BU

Налаштування на контролері Vitotronic 100
■ Код „01:1“ (заводський стан)
■ Для температури котла має бути налаштоване мінімальне значення (див. умови експлуатації на стор. 41).
Водогрійний котел підтримується на необхідній мінімальній
температурі (див. умови експлуатації на стор. 41).
■ При підключенні датчика температури ємнісного водонагрівача
активується регулювання температури ємнісного водонагрівача.
■ Налаштування для захисного обмежувача температури та інші
налаштування залежать від оснащення установки запобіжними
пристроями відповідно до EN 12828 або EN 12953.
Захисний обмежувач температури
Регулятор температури
Кодова адреса „06“ для електронного обмеження макс. температури
(Vitotronic 100)
Макс. температура контролера, що
надається замовником

110 °C
100 °C
95 °C

100 °C
87 °C
85 °C

90 °C

80 °C

E

A
B
C
D
E

Штекер до контролера
1-й ступінь пальника (базове навантаження) „Увімк“
Зменшити потужність пальника (модуляційний регулятор)
Підвищити потужність пальника (модуляційний регулятор)
Штекер до пальника

Вказівка
Температура спрацьовування захисного обмежувача температури 120 °C (EN12953) припустима лише у разі наявності
додаткового захисного обмежувача температури з самоконтролем. Інформацію про пакет гарнітури для температури
спрацьовування захисного обмежувача температури 120 ºC
див. у прайс-листі Viessmann.

Кольорове маркування згідно з DIN IEC 60757
BK чорний
BN коричневий
BU синій
Зовнішнє вмикання пальника – 1-й ступінь пальника
Контакт на клемах „1“ і „2“ штекера aVD
■ Контакт замкнутий:
1-й ступінь пальника вмикається.
Модуляція (повне навантаження) вмикається лише для підтримання мін. температури.
Температура котлової води обмежується електронним обмежувачем максимальної температури (див. інструкцію з сервісного
обслуговування Vitotronic 100), якщо він налаштований на
більш низький рівень, ніж механічний регулятор температури
„R“.
■ Контакт розімкнутий:
1-й ступінь пальника вимикається.

Підключення контролерів замовника до модуля розширення EA1 у однокотлових установках

5792469

Керування через інтерфейс 0 – 10 В
Зовнішній запит теплогенерації через вхід 0 – 10 В
Підключення до входу 0 – 10 В на модулі розширення EA1.
У поєднанні з двоступеневим або модульованим пальником.
Код „01:1“ для однокотлової установки (заводський стан).
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Контролери (продовження)
Цифрові входи обміну даними DE1 - DE3

0-10V
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Функції:
■ Зовнішнє блокування з входом сигналу несправності
■ Вхід сигналу несправності
Підключені контакти мають відповідати класу захисту II.
Присвоєння функції входів
Функцію входів можна вибрати за допомогою введення кодів на
контролері водогрійного котла:
■ DE1: Кодова адреса „5d“
■ DE2: Кодова адреса „5E“
■ DE3: Кодова адреса „5F“

9
U

+

0 - 1 В ≙ „Без попередньої установки заданого значення температури котлової води“
Задавання температури для водогрійного котла:
діапазон від 0 до 100 °C (можливість переналаштування у межах
діапазону 30 - 120 °C)
1 В ≙ задане значення 10 °C (30 °C)
10 В ≙ задане значення 100 °C (120 °C)

Задане значення температури подачі у разі зовнішнього
запиту
■ Задана температура подаючої магістралі може бути налаштований к кодовій адресі 9b.
Вихід aBJ
Присвоєння функцій
Функція виходу aBJ вибирається через кодову адресу „5С“.

Вказівка
Між негативним полюсом і кабелем заземлення джерела
живлення, що забезпечується замовником, має бути встановлена гальванічна розв'язка.

Додаткові функції для однокотлових установок з Vitotronic 200, тип GW1B
Штекер aVD

A

B
1 2 3

143

A Зовнішнє перемикання режимів роботи/змішувач „ВІДКР“
B Зовнішнє блокування/змішувач „ЗАКР“
A і B є контактами без потенціалу.

В залежності від налаштування кодової адреси „d5“ можливе
перемикання між усіма трьома налаштовуваними вручну режимами роботи 9, w, rw (контакт розімкнутий), або у 9 и у
rw (контакт замкнутий).
Зовнішнє блокування/змішувач „ЗАКР“
Замиканням контакту B здійснюється вимикання режиму регулювання пальника або закриття змішувача.
У кодовій адресі „99“ налаштовується, на які опалювальні контури впливає функція зовнішнього блокування або „закриття“
змішувача.
Вказівка
Під час вимикання режиму регулювання або „закриття“ змішувача не забезпечується захист від замерзання відповідного
водогрійного котла або опалювального контуру. Нижня межа
температури котлової води або температури подавальної
магістралі не підтримується.

5792469

Зовнішнє перемикання режимів роботи/змішувач „ВІДКР“
Замиканням контакту A можна змінювати режим роботи, попередньо обраний вручну, або відкривати підключений змішувач.
У кодовій адресі „9A“ зовнішня функція "Змішувач „ВІДКР“" може
бути присвоєна опалювальним контурам.
У кодовій адресі „91“ зовнішнє перемикання режимів роботи
може бути присвоєне опалювальним контурам.

Режими роботи
Символ
Значення
Вимкнення опалення приміщень і приготування
9
гарячої води
Вимкнення опалення приміщень і увімкнення
w
приготування гарячої води
Увімкнення опалення приміщень і увімкнення
rw
приготування гарячої води

74

VIESMANN

Рідкопаливний/газовий водогрійний котел

Контролери (продовження)
Штекер aVH

A

B
1 2 3

146

Зовнішній запит
Замикання контакту B здійснює вмикання пальника водогрійного котла залежно від навантаження.
Обмеження температури котлової води відбувається налаштуванням максимальної температури котлової води або за допомогою механічного термостатного регулятора.
У кодовій адресі „9b“ налаштовується задане значення.
Зовнішнє перемикання ступінчастого/модульованого пальника
■ Контакт A розімкнутий:
Модульований режим
■ Контакт A замкнутий:
Двоступінчастий режим
Налаштувати кодову адресу „02“ відповідним чином.

A Зовнішнє перемикання ступінчастого/модульованого пальника
B Зовнішній запит теплогенерації
A і B є контактами без потенціалу.

Додаткові функції для однокотлових установок з Vitotronic 200, тип GW1B, через модуль
розширення EA1
Підключення контролерів замовника для погодозалежного режиму до модулю розширення EA1
Зовнішній запит теплогенерації через вхід 0 – 10 В
Підключення до входу 0 – 10 В на модулі розширення EA1.
У поєднанні з двоступеневим або модульованим пальником.
0 - 1 В ≙ „Без попередньої установки заданого значення температури котлової води“
Задавання температури для водогрійного котла:
діапазон від 0 до 100 °C (можливість переналаштування у межах
діапазону 30 - 120 °C)
1 В ≙ задане значення 10 °C (30 °C)
10 В ≙ задане значення 100 °C (120 °C)
Вказівка
Між негативним полюсом і кабелем заземлення джерела
живлення, що забезпечується замовником, має бути встановлена гальванічна розв'язка.
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Цифрові входи обміну даними DE1 - DE3
Функції:
■ Зовнішнє перемикання поточного режиму, окремо для опалювальних контурів 1 - 3
■ Зовнішнє блокування з входом сигналу несправності
■ Вхід сигналу несправності
■ Короткочасна робота циркуляційного насоса ГВП
Підключені контакти мають відповідати класу захисту II.
Присвоєння функції входів
Функцію входів можна вибрати за допомогою введення кодів на
контролері водогрійного котла:
■ DE1: Кодова адреса „5d“
■ DE2: Кодова адреса „5E“
■ DE3: Кодова адреса „5F“
Задане значення температури подачі у разі зовнішнього
запиту
■ Задана температура подаючої магістралі може бути налаштований к кодовій адресі 9b.
Вихід aBJ

U

+

Підключення:
■ Керування магістральним насосом на тепловий пункт
■ Сигналізація зниженого режиму для одного опалювального
контуру
Призначення функції
Функція виходу aBJ вибирається через кодову адресу „5С“.
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Багатокотлові установки
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Контролери (продовження)
Додаткові функції для багатокотлових установок з Vitotronic 300-K, тип MW1B, і Vitotronic 100, тип
GC1B, через LON
Штекер aVD і aVH на Vitotronic 300-K

A

Обмеження температури котлової води відбувається налаштуванням максимальної температури котлової води або за допомогою механічного термостатного регулятора.
У кодовій адресі „9b“ налаштовується задане значення.
Штекер aVD на Vitotronic 100, тип GC1

B

9

A

C

1 2 3

1 2 3

143

146

B
1 2 3

143

A Зовнішнє перемикання режимів роботи/змішувач „ВІДКР“
B Зовнішнє блокування/змішувач „ЗАКР“
C Зовнішній запит теплогенерації
A, B і C є контактами без потенціалу.
Зовнішнє перемикання режимів роботи/змішувач „ВІДКР“
Замиканням контакту A можна змінювати режим роботи, попередньо обраний вручну, або відкривати підключений змішувач.
У кодовій адресі „9A“ зовнішня функція "Змішувач „ВІДКР“" може
бути присвоєна опалювальним контурам.
У кодовій адресі „91“ зовнішнє перемикання режимів роботи
може бути присвоєне опалювальним контурам.
Режими роботи
Символ
Значення
Вимкнення опалення приміщень і приготування
9
гарячої води
Вимкнення опалення приміщень і увімкнення
w
приготування гарячої води
Увімкнення опалення приміщень і увімкнення
w
приготування гарячої води
Залежно від налаштування у кодовій адресі „d5“ із усіх трьох
налаштованих вручну режимів роботи 9, w, rw (контакт
розімкнутий) можливе перемикання або у положення 9, або у
rw (контакт замкнутий).
Зовнішнє блокування/змішувач „ЗАКР“
Замиканням контакту B здійснюється вимикання режиму регулювання пальника або закриття змішувача.
У кодовій адресі „99“ налаштовується, на які опалювальні контури впливає функція зовнішнього блокування або закриття змішувача.
Вказівка
Під час вимикання режиму регулювання або закриття змішувача не забезпечується захист від замерзання відповідного
водогрійного котла або опалювального контуру. Нижня межа
температури котлової води або температури подаючої магістралі не підтримується.

A Заблокувати водогрійний котел.
B Підключити водогрійний котел останнім у послідовності котлів.
A і B є контактами без потенціалу.
Блокування водогрійного котла
■ Контакт A замкнутий:
Водогрійний котел заблокований та вилучений з послідовності
котлів. Це означає, що дросельна заслінка або 3-ходовий змішувальний клапан закриваються для забезпечення постійного
регулювання температури зворотньої магістралі, насос підмішування або насос котлового контуру вимикаються. Подача
тепла має забезпечуватися іншими котлами.
Вказівка
Якщо всі водогрійні котли заблоковані або якщо немає будьяких інших котлів, що готові до роботи, захист опалювальної установки від замерзання не забезпечується.
■ Контакт A розімкнутий:
Водогрійний котел знов інтегрований у поточну послідовність
котлів.
Підключення водогрійного котла останнім у послідовності
котлів
■ Контакт B замкнутий:
Водогрійний котел підключається у послідовності котлів останнім.
Інші котли беруть на себе теплопостачання опалювальної
установки.
Якщо потужності цих котлів буде недостатньо, водогрійний
котел підключається.
■ Контакт B замкнутий:
Водогрійний котел знов інтегрований у поточну послідовність
котлів.
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Зовнішній запит
Замикання контакту C здійснює вмикання пальника або водогрійних котлів залежно від навантаження.

Рідкопаливний/газовий водогрійний котел

Контролери (продовження)
Підключення контролерів замовника до модуля розширення EA1 у багатокотлових установках з
каскадним контролером замовника
Керування через інтерфейс 0 – 10 В
Зовнішній запит теплогенерації через вхід 0 – 10 В
Підключення до входу 0 – 10 В на модулі розширення EA1 кожного Vitotronic100 (гарнітура).
У поєднанні з двоступеневими або модульованими пальниками.
Налаштувати код „01:3“.

діапазон від 0 до 100 °C (можливість переналаштування у межах
діапазону 30 - 120 °C)
1 В ≙ задане значення 10 °C (30 °C)
10 В ≙ задане значення 100 °C (120 °C)
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L
A Активація котла
(контакт без потенціалу)
Вказівка
Для головного котла цей контакт має бути має бути
постійно замкнутий.
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Активація котла без додаткового контакту активації
0-1В
■ Водогрійний котел заблокований.
■ Дросельна заслінка закрита.
■ Насос котлового контуру або насосу підмішування вимкнений.
1 - 10 В
■ Задавання температури для водогрійного котла:
діапазон від 0 до 100 °C (можливість переналаштування у
межах діапазону 30 - 120 °C)
1 В ≙ задане значення 10 °C (30 °C)
10 В ≙ задане значення 100 °C (120 °C)
■ Водогрійний котел активований, підтримується мінімальна температура.
■ Дросельна заслінка відкрита.
■ Насос котлового контура або насос підмішування активований.
Вказівка
Для головного котла напруга має перевищувати 1 В.

Контакт
A

замкнутий

розімкнутий

Водогрійний котел активований, підтримується мінімальна температура. Дросельна заслінка відкривається.

Дросельна заслінка закривається приблизно за 5 хвилин. Зовнішнє увімкнення
пальника неможливе.

Цифрові входи обміну даними DE1 - DE3
Функції:
■ Зовнішнє блокування
■ Зовнішнє блокування з входом сигналу несправності
■ Вхід сигналу несправності
Підключені контакти мають відповідати класу захисту II.
Присвоєння функції входів
Функцію входів можна вибрати за допомогою введення кодів на
контролері водогрійного котла:
■ DE1: Кодова адреса „5d“
■ DE2: Кодова адреса „5E“
■ DE3: Кодова адреса „5F“

Вказівка
Між негативним полюсом і кабелем заземлення джерела
живлення, що забезпечується замовником, має бути встановлена гальванічна розв'язка.

Вихід aBJ

Активація котла з додатковим контактом активації
0 - 1 В ≙ „Без попередньої установки заданого значення температури котлової води“
Задавання температури для водогрійного котла:

Призначення функції
Функція виходу aBJ вибирається через кодову адресу „5С“.

5792469

Підключення:
■ Пристрій сигналізації про несправність

Рідкопаливний/газовий водогрійний котел
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Контролери (продовження)
Перемикання послідовності котлів з каскадним контролером, що надає замовник — підключення до
Vitotronic 100, тип GC1B
Керування через контакти

Активація котла, дросельна заслінка

Експлуатація з двоступеневим пальником

Контакт на клемах „2“ і „3“ штекера aVH
■ Контакт замкнутий:
Спочатку функція попереднього нагрівання активується на
ведених котлах.
Після завершення роботи функції попереднього нагрівання
підтримується мінімальна температура водогрійного котла.
Ступені пальника можна перемикати ззовні.
■ Контакт розімкнутий:
Дросельна заслінка закривається приблизно за 5 хвилин.
Зовнішнє увімкнення ступенів пальника є неможливим, мінімальна температура не підтримується.

A
B

9

C

1 2 3

1 2 3

143

146

A 1-й ступінь пальника „Увімк“
B 2-й ступінь пальника „Увімк“
C Активація котла
Дросельна заслінка „Відкр“ або „Закр“
A, B і C є контактами без потенціалу контролера вищого
рівня.
При підключенні зовнішнього контролера необхідні підключення
до штекера aVD і aVH. Регулювання температури ємнісного
водонагрівача і залежне від навантаження перемикання каскаду
має здійснюватися через зовнішній контролер.

Налаштування на контролері Vitotronic 100
Код „01:3“.
Налаштування для захисного обмежувача температури та інші
налаштування залежать від оснащення установки запобіжними
пристроями відповідно до EN 12828 або EN 12953.
Захисний обмежувач температури
Регулятор температури
Кодова адреса „06“ для електронного
обмеження макс. температури
(Vitotronic 100)
Макс. температура контролера, що
надається замовником

110 °C
100 °C
95 °C

100 °C
87 °C
85 °C

90 °C

80 °C

Вказівка
Температура спрацьовування захисного обмежувача температури 120 °C (EN12953) припустима лише у разі наявності
додаткового захисного обмежувача температури з самоконтролем. Інформацію про пакет гарнітури для температури
спрацьовування захисного обмежувача температури 120 ºC
див. у прайс-листі Viessmann.

Вказівка
На багатокотлових установках контакт деблокування котла
є обов'язковим.
Для головного котла цей контакт має бути постійно замкнутий.
Зовнішнє вмикання пальника – 1-й ступінь пальника
Контакт на клемах „1“ і „2“ штекера aVD
■ Контакт замкнутий:
1-й ступінь пальника вмикається.
2-й ступінь пальника вмикається тільки для підтримання мінімальної температури.
Температура котлової води обмежується електронним обмежувачем максимальної температури (див. інструкцію з сервісного
обслуговування Vitotronic 100), якщо він налаштований на
більш низький рівень, ніж механічний регулятор температури
„R“.
■ Контакт розімкнутий:
1-й ступінь пальника вимикається.
Зовнішнє вмикання пальника – 1-й та 2-й ступені пальника
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Контакт на клемах „2“ і „3“ штекера aVD
■ Контакт замкнутий:
Вмикаються обидва ступені пальника.
Температура води обмежується електронним обмежувачем
максимальної температури, якщо він налаштований на більш
низький рівень, ніж механічний регулятор температури „R“.
2-й ступінь пальника вимикається на 2 K раніше.
■ Контакт розімкнутий:
1-й та 2-й ступені пальника вимикаються.
Рідкопаливний/газовий водогрійний котел

Контролери (продовження)
Зовнішнє вмикання пальника – 1-й ступінь пальника

Експлуатація з модульованим пальником

Контакт на клемах „1“ і „2“ штекера aVD
■ Контакт замкнутий:
1-й ступінь пальника вмикається.
Модуляція (повне навантаження) вмикається лише для підтримання мін. температури.
Температура котлової води обмежується електронним обмежувачем максимальної температури (див. інструкцію з сервісного
обслуговування Vitotronic 100), якщо він налаштований на
більш низький рівень, ніж механічний регулятор температури
„R“.
■ Контакт розімкнутий:
1-й ступінь пальника вимикається.

A

41

90
L

T6T7T8

146

N T1 T2 S3 B4

BU
BK
BN

1 2 3

143
1 2 3

B

D
E

STB
L1

TR
N

BN
BZ

Несправність H1

41
N

PE

L1

C

T1 T2 S3 B4

90

T6 T7 T8

BK
BU

F

A Штекер до контролера
B Активація котла
Дросельна заслінка „Відкр“ або „Закр“
C 1-й ступінь пальника (базове навантаження) „Увімк“
D Зменшити потужність пальника (модуляційний регулятор)
E Підвищити потужність пальника (модуляційний регулятор)
F Штекер до пальника
Кольорове маркування згідно з DIN IEC 60757
BK чорний
BN коричневий
BU синій
При підключенні зовнішнього контролера необхідні підключення
до штекера aVD і aVH. Регулювання температури ємнісного
водонагрівача і залежне від навантаження перемикання каскаду
має здійснюватися через зовнішній контролер.
Вказівка
На багатокотлових установках контакт деблокування котла
є обов'язковим.
Для головного котла цей контакт має бути постійно замкнутий.

Підключення модульованого пальника
■ 1-й ступінь пальника fA Vitotronic 100
■ Штекер lÖ Vitotronic 100 через модуляційний регулятор (забезпечує замовник) до штекера lÖ на пальнику
■ На контролері вищого рівня модуляційним регулятором встановити мінімальну температуру на 5 K вище мінімальної температури котлової води, див. умови експлуатації.
Активація котла, дросельна заслінка
Контакт на клемах „2“ і „3“ штекера aVH
■ Контакт замкнутий:
Спочатку функція попереднього нагрівання активується на
ведених котлах.
Після завершення роботи функції попереднього нагрівання
підтримується мінімальна температура водогрійного котла.
Ступені пальника можна перемикати ззовні.
■ Контакт розімкнутий:
Дросельна заслінка закривається приблизно за 5 хвилин.
Зовнішнє увімкнення ступенів пальника є неможливим, мінімальна температура не підтримується.
Налаштування на контролері Vitotronic 100
Код „01:3“.
Налаштування для захисного обмежувача температури та інші
налаштування залежать від оснащення установки запобіжними
пристроями відповідно до EN 12828 або EN 12953.
Захисний обмежувач температури
Регулятор температури
Кодова адреса „06“ для електронного
обмеження макс. температури
(Vitotronic 100)
Макс. температура контролера, що
надається замовником

110 °C
100 °C
95 °C

100 °C
87 °C
85 °C

90 °C

80 °C

Вказівка
Температура спрацьовування захисного обмежувача температури 120 °C (EN12953) припустима лише у разі наявності
додаткового захисного обмежувача температури з самоконтролем. Інформацію про пакет гарнітури для температури
спрацьовування захисного обмежувача температури 120 ºC
див. у прайс-листі Viessmann.

5792469

Підключення регулюючих пристроїв замовника через шину LON
Контролери Vitotronic мають відкритий стандартизований
інтерфейс LON. Зі стандартними мережевими змінними
LONWORKS (SNVT).
Ця універсальна децентралізована мережа для автоматизації
процесів в інженерних мережах будівель дозволяє не тільки
реалізовувати інформаційний обмін між контролерами Vitotronic,
а також підключати системи і пристрої різних виробників, що
надає замовник.

Рідкопаливний/газовий водогрійний котел

Наприклад, контролери окремих приміщень або системи керування інженерними мережами будівлі можуть бути безпосередньо підключені до контролерів Vitotronic.
Детальніша інформація міститься в інструкції про LON, див.
www.viessmann.de\lon.
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Додаток
10.1 Правила й розпорядження з техніки безпеки
Обов'язок повідомлення та отримання дозволу
Відповідно до розпорядження щодо виконання Федерального закону про захист навколишнього середовища від
забруднення (BImSchV)
Відповідно до законодавчих норм для опалювальних установок
необхідно отримати дозвіл.

■ Це стосується наступних опалювальних установок:
– З тепловою потужністю топки понад 1 МВт для твердого або
рідкого палива (за винятком котельного палива EL)
– З тепловою потужністю топки понад 20 МВт для котельного
палива EL і газоподібних видів палива

Законодавчі розпорядження:
■ §§ 4 і далі Федерального закону про захист навколишнього
середовища від забруднення (BImSchG)
■ 4-а постанова про виконання Федерального закону про захист
навколишнього середовища від забруднення (розпорядження
про установки, для яких потрібне отримання дозволу) (4-а
Федеральна постанова про захист навколишнього середовища
від викидів шкідливих речовин (BImSchV)

Обов'язок отримання дозволу та випробування згідно з Положенням про забезпечення експлуатаційної безпеки (BetrSichV)
Вказівки щодо §§ 13 - 15 Положення про забезпечення експлуатаційної безпеки (BetrSichV)
§ 13 Обов'язок отримання дозволу
(1) Монтаж, встановлення та експлуатація агрегатів з апаратами, що мають топку або інший спосіб нагрівання, що
працюють під тиском і що знаходяться в небезпеці перегрівання, для вироблення пари або приготування гарячої води з температурою вище 110 ºC, які згідно з Додатком II,
діаграма 5 Директиви 97/23/ЄС віднесені до категорії IV
(див. "Декларація безпеки" в документації водогрійного
котла фірми Viessmann), вимагають отримання дозволу
від відповідного адміністративного органу (як правило, від
відомства з нагляду за торговими й промисловими підприємствами, відповідального за район, де знаходиться установка).
(2) Клопотання про надання дозволу має бути подано в письмовій формі. Дозвіл вважається виданим, якщо відповідальний адміністративний орган в тримісячний строк не
накладе заборону на монтаж і установку агрегату.

§ 15 Періодичні перевірки
(8) На апаратах, що працюють під тиском, та агрегатах, які
відповідно до Директиви 97/23/ЄС, діаграма 5 віднесені до
категорії III, якщо створення максимально допустимого
тиску PS на визначальний обсяг V становить понад
1000 бар · л або до категорії IV, необхідно здійснювати періодичні перевірки.
Рекомендація щодо термінів випробувань котлів
Viessmann:
■ Зовнішній контроль не пізніше, ніж через 1 рік
■ Внутрішній контроль не пізніше, ніж через 3 роки - в якості
альтернативи можливо гідравлічне випробування (макс. пробний тиск див. на заводській табличці)
■ Випробування на міцність не пізніше, ніж через 9 років

§ 14 Перевірка перед введенням в експлуатацію
(1) Користувач повинен вжити заходів щодо перевірки належного стану підконтрольного агрегату (до таких належать всі
агрегати, що працюють під тиском, відповідно до 97/23/ЄС)
сертифікованим контролюючим органом.
(3) Випробування згідно з п. (1) можуть проводитися кваліфікованими особами на апаратах, що працюють під тиском,
та агрегатах, які відповідно до Директиви 97/23/ЄС, діаграма 5, віднесені до категорії I або II.

Водогрійний котел низького тиску з температурою спрацьовування захисного обмежувача до
110/120 °C
Водогрійні котли Viessmann виготовлені і оснащені відповідно до
діючих стандартів і директив. Додаткова інформація наведена в
декларації безпеки і в розділах, що описують оснащення та експлуатацію. Необхідно дотримуватися умов експлуатації, що
зазначені в цих директивах.
При встановленні та введенні такого котла в експлуатацію, поряд
з місцевими будівельними нормами і правилами, а також постановами для опалювальних установок, повинні дотримуватися
такі норми, правила і директиви:
■ DIN V 18160-1: Системи видалення продуктів згоряння – проектування й виконання
■ DIN 1988: Технічні правила розрахунку та експлуатації систем
господарсько-питного водопостачання (TRWI).
■ DIN 4753: Водонагрівачі, установки для приготування гарячої
води та ємнісні водонагрівачі
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■ EN 12828: Опалювальні системи у будівлях – проектування
систем опалення з приготуванням гарячої води
■ EN 13384: Системи видалення продуктів згоряння – теплотехнічні та аерогідродинамічні розрахунки параметрів
■ Додатково слід враховувати EN 12953 для:
– водогрійних котлів низького тиску з температурою спрацьовування захисного обмежувача > 110 - 120 °C
■ EN 12953-1: котли з великим водяним об'ємом – загальна
інформація
■ EN 12953-6: котли з великим водяним об'ємом – вимоги до
оснащення
■ EN 12953-7: котли з великим водяним об'ємом – вимоги до
опалювальних установок, що працюють на рідкому та газоподібному паливі
■ EN 12953-8: котли з великим водяним об'ємом – вимоги до
запобіжних пристроїв, що захищають від перевищення тиску
Рідкопаливний/газовий водогрійний котел
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Додаток (продовження)
■ EN 12953-10: котли з великим водяним об'ємом – вимоги до
якості живильної та котлової води
■ EN 14394: водогрійні котли – водогрійні котли з вентиляторними пальниками – номінальна теплова потужність менше або
дорівнює 10 МВт, максимальна робоча температура 110 °C
Використання рідкопаливних установок
■ DIN 4755: рідкопаливні опалювальні установки – технічні правила Установка рідкопаливних опалювальних установок (TRÖ)
■ DIN 51603-1: рідке паливо – котельне паливо – котельне
паливо EL, мінімальні вимоги
■ EN 298: Топкові автомати для пальників і топкові пристрої для
газоподібних і рідких видів палива
■ EN 267: Автоматичні пальники з вентилятором для рідких
видів палива

Використання газових установок
■ EN 298: Топкові автомати для пальників і топкові пристрої для
газоподібних і рідких видів палива
■ EN 676: Автоматичні пальники з вентилятором для газоподібних видів палива
■ Бюлетень DVGW G 260/I і II: Технічні правила для якості газу
■ DVGW-TRGI 2008: Технічні правила для газового обладнання
■ TRF 1996: Технічні правила для зрідженого газу

Проектування жарової труби
Параметри допустимої теплової потужності топки регулюються
стандартом EN 12953 і чинною галузевою угодою. При цьому
слід враховувати товщину матеріалу, внутрішній діаметр і
паливо, що використовується.
Розпорядження
Макс. теплова потужність топки
Рідке паливо
Газ
Матеріал
Макс. номінальна товщина стіни

10

EN 12953 або TRD з галузевою угодою 2003/1
14,0 МВт
18,2 МВт
P265GH: макс. 8 МВт при роботі на рідкому паливі, макс. 10,4 МВт при роботі на газі, P355GH
22 мм

Пристрій контролю температури жарової труби FTÜ
Стандарт EN 12953-3, пункт 5.4 посилається на національне розпорядження, згідно з яким в залежності від внутрішнього діаметра жарової труби і теплової потужності топки може знадобитися система вимірювання температури. Це є контролем температури жарової труби.
Для Німеччини використання пристрою контролю температури
жарової труби регулюється в галузевій угоді 2003/1 наступним
чином.

Необхідність контролю температури жарової труби:
■ При внутрішньому діаметрі жарової труби
> 1800 мм
і/або
■ при тепловій потужності топки
> 14 000 кВт (рідке паливо)
> 18 200 кВт (газ)

Газове обладнання
Виробник зобов'язаний облаштувати газопровід відповідно до
технічних умов підключення газопостачальної організації. Експлуатація установки має проводитися відповідно до вищезгаданих умов.

Підключення трубопроводів
Підключення трубопроводів на водогрійних котлах слід виконати
без впливу зусиль та моментів сили. Вплив навантажень і
моментів сили на котел неприпустимий.

Електричне обладнання
Електричні підключення та монтаж електричної частини повинні
виконуватися згідно з вимогами Союзу німецьких електротехніків
(VDE) - DIN VDE 0100 і DIN VDE 0116, а також технічним умовам
підключення електропостачальної організації.

■ DIN VDE 0100: Спорудження сильнострумових установок з
номінальною напругою до 1000 В.
■ DIN EN 50156 - VDE 0116: Електричне обладнання топкових
установок і відповідних пристроїв

Інструкція з експлуатації і технічного обслуговування

5792469

Виробник установки відповідно до EN 12828, розділ 5 і
стандартом EN 12170/12171 повинен надати інструкцію з експлуатації, технічного обслуговування і управління для всієї установки.
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Додаток (продовження)
Система видалення продуктів згоряння
Для конденсаційних опалювальних установок необхідно використовувати димоходи, які отримали допуск від відповідної служби
будівельного нагляду.

Федеральна постанова про захист від забруднення навколишнього середовища (BImSchV)
1-а Федеральна постанова про захист від забруднення навколишнього середовища діє відносно рідкопаливних і газових опалювальних установок, що використовуються для опалення будівель або приміщень з застосуванням води в якості теплоносія.
При експлуатації опалювальних установок забороняється перевищення граничних значень, що зазначені в наведених нижче
вказівках:
■ 1-а Федеральна постанова про захист від забруднення навколишнього середовища (BImSchV ) від 26.01.2010
■ TA-Luft
■ Установки для 4-ї Федеральної постанови про захист навколишнього середовища від викидів шкідливих речовин
(BImSchV):

CO
NOX

Рідке паливо EL
≤ 80 мг/м3 відх.газів
≤ 180 мг/м3 відх.газів
≤ 200 мг/м3 відх.газів

Природний газ
≤ 80 мг/м3 відх.газів
≤ 100 мг/м3 відх.газів
≤ 110 мг/м3 відх.газів

Інші види газу

Робоча температура

≤ 200 мг/м3 відх.газів

< 110 °C
110 °C до ≤ 210 °C
Незалежно від робочої температури

Перевірка у межах приймання органами будівельного нагляду
Майстер з нагляду за димарями і димоходами перевіряє конденсаційні опалювальні установки на предмет дотримання правил
будівельного нагляду та діючих технічних норм.

До нормативних документів будівельного нагляду відносяться:
■ Будівельні правила окремих земель
■ Відповідні розпорядження, правила, що регламентують порядок проведення робіт, і положення про опалення
■ Допуск органів будівельного нагляду або дозвіл вищіх контролюючих органів потрібні в окремих випадках.

5792469
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■ 1. BImSchV, § 6
Розділ 3, рідкопаливні та газові опалювальні установки
– Для рідкопаливних і газових опалювальних установок
> 400 кВт для опалення будівель або приміщень діє
наступне:
Виробник має документально підтвердити ККД в розмірі мінімум 94 %. ККД має бути визначений відповідно до
EN 303–5:2012–10.
– Для водогрійних котлів > 1 МВт діє наступне: Вимоги розділу
3 вважаються виконаними, якщо ККД котла становить ηK
≥ 94 % (визначено відповідно до DIN 4702–8).
– Для рідкопаливних і газових опалювальних установок
> 0,4 МВт < 10 МВт для опалення будівель або приміщень
діє наступне: Вміст оксидів азоту у відхідних газах не
повинно перевищувати такі значення:
– Для рідкого палива EL: 185 мг/кВтг
– Для природного газу: 120 мг/кВтг
■ 1. BImSchV, § 11a
Рідкопаливні і газові опалювальні установки потужністю від
10 МВт до 20 МВт: При експлуатації окремих систем опалення
з тепловою потужністю топки від 10 МВт до < 20 МВт викиди
шкідливих речовин згідно з таблицею нижче не повинні перевищувати значення, отримані як півгодинні середні значення. В
іншому випадку експлуатація цих установок заборонена.
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Алфавітний покажчик
E
ENEV......................................................................................... 47, 50
V
Vitocom
– 100, тип GSM............................................................................... 66
– 100, тип LAN1.............................................................................. 65
Vitotrol
– 200A..............................................................................................52
– 200 RF.......................................................................................... 54
– 300 A.............................................................................................53
– 300 RF.......................................................................................... 55
– 300 RF з настінним кріпленням.................................................. 56
А
Аварійний вимикач......................................................................... 28
Активація котла.........................................................................78, 79
Б
Багатокотлова установка............................................................... 78
Багатокотлові установки................................................................ 41
Блокування водогрійного котла..................................................... 76
Блокування зовнішнє............................................................... 74, 76
В
Вимоги відповідно до "Зразкового положення про опалення".... 34
Вимоги до приміщення для встановлення....................................27
Вода з вмістом солей..................................................................... 37
Вода з малим вмістом солей......................................................... 37
Водопідготовка................................................................................38
Г
Галогенопохідні речовини.............................................................. 27
Горючі будівельні матеріали.......................................................... 29

І
Ізоляція корпусних шумів............................................................... 35
Ізоляція повітряних шумів.............................................................. 35
К
Коефіцієнт корисної дії котла...........................................5, 8, 11, 13
Конструкція..................................................................................... 29
Контролер, що надає замовник................................... 71, 73, 75, 77
Контролер замовника.....................................................................78
Контролери..................................................................................... 41
Контролери котлового контуру...................................................... 41
Контролер постійної дії
– панель керування........................................................................ 44
Корозія.............................................................................................38
Корозія у водяному контурі............................................................ 38
М
Мембранний розширювальний бак............................................... 38
Модуль керування геліоустановкою
– технічні характеристики.............................................................. 64
Модульований пальник............................................................ 73, 79
Модуль розширення AM1...............................................................64
Модуль розширення EA1............................................................... 65
Монтаж............................................................................................ 27
Н
Накладний датчик температури.................................................... 58
Накладний регулятор температури...............................................61
Насос котлового контуру................................................................30
Насос опалювального контуру...................................................... 31
Насос підмішування....................................................................... 30
Нормативний ККД........................................................................... 13
О
Обмеження максимального тиску................................................. 32
Обмеження мінімального тиску..................................................... 32
Обмежувач максимального тиску..................................................32
Обов'язок отримання дозволу згідно з BetrSichV.........................80
Однокотлова установка..................................................................72
Однокотлові установки...................................................................41
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Датчик зовнішньої температури.................................................... 43
Датчики температури
– датчик зовнішньої температури................................................. 43
– датчик температури відхідних газів............................................59
– датчик температури ємнісного водонагрівача.....................43, 60
– датчик температури котла.......................................................... 43
Датчик температури
– датчик температури приміщення............................................... 58
– накладний датчик температури..................................................58
– радіодатчик зовнішньої температури.........................................57
Датчик температури відхідних газів.............................................. 59
Датчик температури ємнісного водонагрівача....................... 43, 60
Датчик температури котла............................................................. 43
Датчик температури приміщення.................................................. 58
Двоступеневий пальник........................................................... 72, 78
Директива про газове обладнання.................................. 5, 8, 11, 13
Директива про обладнання, що працюють під тиском.......8, 11, 13
Додаткові функції............................................................................76
Дросельна заслінка.................................................................. 78, 79

З
Занурювальний регулятор температури.......................................61
Запобіжний обмежувач тиску.........................................................32
Запобіжні пристрої..........................................................................31
Засоби для захисту від шуму........................................................ 36
Захисний обмежувач температури................................................32
Захист від шуму.............................................................................. 35
Заходи безпеки............................................................................... 29
Заходи щодо захисту від корозії....................................................38
Змішувач відкр.......................................................................... 74, 76
Зовнішнє блокування............................................................... 74, 76
Зовнішнє вмикання пальника...................................... 72, 73, 78, 79
Зовнішнє перемикання режимів роботи................................. 74, 76
Зовнішнє перемикання ступінчастого/модульованого пальника 75
Зовнішнє увімкнення залежно від навантаження............ 72, 75, 76
Зовнішній запит........................................................................ 75, 76
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Алфавітний покажчик
П
Паливо.............................................................................................33
Пальник........................................................................................... 33
Перевірки згідно з BetrSichV..........................................................80
Перемикання режимів роботи................................................. 74, 76
Підвищення ККД............................................................................. 38
Підключення 0 – 10 В......................................................... 73, 75, 77
Підключення модульованого пальника...................................73, 79
Підключення системи опалення....................................................30
Платформа для обслуговування котла.........................................29
Платформа котла........................................................................... 29
Повітря для горіння........................................................................ 28
Подача на місце встановлення......................................................27
Подача на місце установки............................................................ 27
Положення про забезпечення експлуатаційної безпеки
(BetrSichV).......................................................................................80
Положення про опалення.............................................................. 34
Послідовність котлів.......................................................................76
Приймання органами будівельного нагляду.................................82
Приміщення для встановлення..................................................... 27
Пристрій контролю заповненості котлового блоку водою........... 32
Проектування..................................................................................35
Р
Радіокомпоненти
– радіобаза..................................................................................... 57
– радіодатчик зовнішньої температури.........................................57
– радіопристрій дистанційного керування........................ 54, 55, 56
– радіоретранслятор...................................................................... 58
Регулятор температури..................................................................32
– занурювальна температура........................................................61
– накладна температура................................................................61
Розширювальний бак............................................................... 30, 38
С
Сепаратор парової/рідкої фази..................................................... 32
Системи стабілізації тиску, які керуються насосом......................30
Ступінчастий/модульований пальник........................................... 75
Т
Температура подаючої магістралі....................... 5, 8, 11, 13, 29, 37
Температура спрацьовування захисного обмежувача температури............................................................................................29, 32
Термометр котла............................................................................ 32
Технічні дані
– модуль керування геліоустановкою........................................... 63
Технічні характеристики
– модуль керування геліоустановкою........................................... 64
Точки перемикання.........................................................................42
У
Увімкнення залежно від навантаження.............................72, 75, 76
Умови експлуатації..................................................................... 5, 13
Ф
Федеральна постанова про захист від забруднення навколишнього середовища (BImSchG).................................................82
Федеральний закон про захист навколишнього середовища від
забруднення (BImSchG)................................................................. 80
Х
Хімікати для захисту від корозії.....................................................38
Ш
Шафи керування.............................................................................41
Штекер aVD............................................................................... 74, 76
Штекер aVH..................................................................................... 75
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Ми залишаємо за собою право на технічні зміни!

