Montage- og servicevejledning

VIESMANN

til servicefirmaet

Vitodens 200-W
Type B2HA, 45 og 60 kW
Væghængt kondenserende gaskedel
Naturgas- og F-gasudførelse
Gyldighedshenvisninger, se sidste side
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Skal opbevares!

Sikkerhedshenvisninger
Sikkerhedshenvisninger
Overhold disse sikkerhedshenvisninger nøje for
at undgå fare for mennesker og materielle skader.

Fare
Varme overflader kan medføre forbrændinger.
■ Frakobl udstyret, og lad det køle af inden vedligeholdelses- og servicearbejde.
■ Rør ikke ved varme overflader på kedlen,
brænderen, røggassystemet og rørføringen.

Forklaring til sikkerhedshenvisningerne
Fare
Dette tegn advarer mod personskader.

!

Bemærk
Dette tegn advarer mod materielle skader og
miljøskader.

Bemærk
Anvisninger med ordet Bemærk indeholder ekstra
informationer.
Målgruppe
Denne vejledning henvender sig udelukkende til autoriserede fagfolk.
■ Arbejde på gasinstallationer må kun udføres af
installatører, som er godkendt til dette af det lokale
gasforsyningsselskab.
■ El-arbejde må kun udføres af elektrikere.
■ Den første idrifttagning skal foretages af installatøren
af anlægget eller af et servicefirma, som er udpeget
af denne.
Forskrifter, der skal overholdes
■
■
■
■
■

■
■

Nationale installationsforskrifter
Lovens forskrifter vedr. forebyggelse af ulykker
Lovens forskrifter vedr. miljøbeskyttelse
Arbejdstilsynets bestemmelser
De gældende sikkerhedsbestemmelser i henhold til
DIN, EN, DS, DVGW, TRGI, TRF og VDE
a ÖNORM, EN, ÖVGW-TR gas, ÖVGW-TRF og
ÖVE
c SEV, SUVA, SVGW, SVTI, SWKI, VKF og
EKAS-retningslinjen 1942: F-gas, del 2
Stærkstrømsbekendtgørelsen
Gasreglementet

Sikkerhedshenvisninger vedrørende arbejde på
anlægget
Arbejde på anlægget
■

■

Bemærk
Elektroniske moduler kan beskadiges pga. statisk elektricitet.
Inden der arbejdes skal jordforbundne objekter,
f.eks. varme- eller vandrør, berøres for at aflede
den statiske elektricitet.

Reparationer

!

Bemærk
Reparationer af komponenter med sikkerhedsteknisk funktion kan gøre driften af anlægget
usikker.
Defekte komponenter skal udskiftes med originale dele fra Viessmann.

Ekstra komponenter, reserve- og sliddele

!

Bemærk
Reserve- og sliddele, der ikke er testet sammen
med anlægget, kan forringe dets funktion. Montering af ikke-tilladte komponenter samt ikke-tilladte ændringer og ombygninger kan forringe
sikkerheden og indskrænke garantien.
Ved udskiftning må der kun anvendes originale
dele fra Viessmann eller reservedele, der er
godkendt af Viessmann.

Sikkerhedshenvisninger vedrørende drift af anlægget
Forholdsregler ved gaslugt
Fare
Udstrømmende gas kan medføre eksplosioner
med meget alvorlige kvæstelser til følge.
■ Tobaksrygning forbudt! Undgå åben ild og
gnistdannelse. Tryk aldrig på kontakter til lys
og elektriske apparater.
■ Luk gasafspærringshanen.
■ Åbn vinduer og døre.
■ Evakuér farezonen.
■ Tilkald VVS-firma/VVS-installatør (foretag ikke
opkaldet fra bygningen).
■ Afbryd strømforsyningen til bygningen fra et
sikkert sted (uden for bygningen).
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■

Hvis der anvendes gas som brændstof, skal gasafspærringshanen lukkes og sikres mod utilsigtet
åbning.
Slå spændingen fra anlægget, f.eks. på den separate afbryder eller en hovedafbryder, og kontrollér, at
anlægget er spændingsfrit.
Sørg for at sikre anlægget mod genindkobling.

!
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Sikkerhedshenvisninger
Sikkerhedshenvisninger (fortsat)
Forholdsregler ved røggaslugt
Fare
Røggasser kan føre til livstruende forgiftninger.
■ Tag varmeanlægget ud af drift.
■ Udluft opstillingsstedet.
■ Luk dørene til opholdsrum for at forhindre en
spredning af røggasserne.
Røggassystemer og forbrændingsluft
Sørg for, at røggassystemerne er fri og ikke kan lukkes, f.eks. gennem kondensatophobninger eller andre
påvirkninger. Sørg for tilstrækkelig forsyning med forbrændingsluft.
Giv brugeren instruktion om, at efterfølgende ændringer af de bygningsmæssige forhold ikke er tilladt
(f.eks. ledningsføring, beklædninger eller skillevægge).
Fare
Utætte eller tilstoppede røggassystemer eller
utilstrækkelig tilførsel af forbrændingsluft forårsager livsfarlige forgiftninger på grund af kulilte i
røggassen.
Sørg for, at røggassystemet fungerer korrekt.
Åbningerne til forbrændingslufttilførslen må ikke
kunne lukkes.
Udluftningsaggregater
Hvis der anvendes udstyr med udluftningsføring ud i
det fri (emhætter, udluftningsaggregater, klimaapparater), kan der opstå undertryk på grund af udsugningen.
Samtidig drift af kedlen kan medføre tilbagestrømning
af røggasser.

5585 172 DK

Fare
Samtidig drift af kedlen med udstyr med udluftningsføring ud i det fri kan medføre livstruende
forgiftninger på grund af tilbagestrømning af røggasser.
Montér en spærrekobling, eller sørg for en tilstrækkelig tilførsel af forbrændingsluft med
egnede foranstaltninger.
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Information
Symboler
Symbol

Betydning

Information

Henvisning til andet dokument med videregående oplysninger
1.

Arbejdstrin i illustrationer:
Nummereringen svarer til rækkefølgen i arbejdsprocessen.

Advarsel mod materielle skader og miljøskader
Spændingsførende område

Skal især overholdes.

■

■
■

■

Komponenten skal gå hørbart i indgreb.
eller
Akustisk signal
Montér en ny komponent.
eller
I forbindelse med værktøj: Rengør overfladen.

Bortskaf komponenten på korrekt vis.

Aflevér komponenten på de relevante indsamlingssteder. Bortskaf ikke komponenten sammen med husholdningsaffald.
Arbejdsprocesserne i forbindelse med første idrifttagning, inspektion og vedligeholdelse er sammenfattet i
afsnit „Første idrifttagning, inspektion og vedligeholdelse” og er markeret på følgende måde:
Symbol

Betydning
Nødvendige arbejdsprocesser ved første
idrifttagning
Ikke nødvendig ved første idrifttagning

Symbol

Betydning
Nødvendige arbejdsprocesser ved inspektion
Ikke nødvendig ved inspektion
Nødvendige arbejdsprocesser ved vedligeholdelse
Ikke nødvendig ved vedligeholdelse

Korrekt anvendelse
Den korrekte anvendelse forudsætter, at der er foretaget en stationær installation i forbindelse med anlægsspecifikt tilladte komponenter.
Erhvervsmæssig eller industriel anvendelse med et
andet formål end bygningsopvarmning eller brugsvandsopvarmning anses for ukorrekt.
5585 172 DK

Udstyret må kun installeres og anvendes i lukkede varmesystemer i henhold til EN 12828 samt de nationale
krav under hensyntagen til de tilhørende montage-,
service- og betjeningsvejledninger. Den er udelukkende beregnet til opvarmning af kedelvand med drikkevandskvalitet.
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Information
Korrekt anvendelse (fortsat)
Fejlagtig brug af udstyret eller ukorrekt betjening
(f.eks. hvis brugeren åbner udstyret) er forbudt og
fører til ansvarsfraskrivelse. Det anses også for fejlagtig brug, hvis der foretages funktionsmæssige ændringer af komponenterne i varmesystemet (f.eks. på
grund af lukning af røggas- og friskluftveje).

Information

Al anden brug skal godkendes af producenten i hvert
enkelt tilfælde.

Produktinformation
Vitodens 200-W, type B2HA
Forberedt til drift med naturgas E.
Kan ændres til F-gas P (uden konverteringssæt), se
servicevejledningen.
Vitodens 200-W må principielt kun leveres i de lande,
der er angivet på typeskiltet. Ved levering i lande, der
afviger herfra, skal godkendte fagfolk på eget initiativ
foretage en enkeltgodkendelse iht. de pågældende
nationale love.
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Flerkedelanlæg
Se den separate montagevejledning "Tilbehør flerkedelanlæg" ved montering af et flerkedelanlæg.
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Forberedelse til montering
Forberedelse til monteringen

!

Bemærk
For at undgå skader
skal alle rørledninger tilsluttes uden belastning
og moment.
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Fig.1
Ekspansionsbeholder G1
Sikkerhedsventil
Varmekredsfremløb G1½
Beholderfremløb G1½
Gastilslutning R ¾
Beholderretur G1½
Varmekredsretur G1½
Område på bagsiden til indføring af elektriske ledninger

Bemærk
Kedlen (kapslingsklasse IP X4 D) er godkendt til montering i vådrum i beskyttelsesområde 1 iht.
DIN VDE 0100, hvis der ikke kan forekomme direkte
vandstråler.
Kravene iht. DIN VDE 0100 skal overholdes.
8
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Tilbehør (tilslutningssæt)
Uden tilslutningssæt (tilbehør)
Med tilslutningssæt (tilbehør)
Anbefalet dimension (enkeltkedelanlæg)
Anbefalet dimension (flerkedelanlæg)
Kondensatafløb

1. Forbered tilslutningerne på vandsiden. Skyl varmeanlægget grundigt.
2. Forbered gastilslutningen i henhold til Gasreglementet.
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A
B
C
D
E
F
G
H

Forberedelse til montering
Forberedelse til monteringen (fortsat)
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Montage

3. Forbered el-tilslutningerne.
■ Netkabel: NYM-J 3 x 1,5 mm2, sikring maks.
16 A, 230 V~.
■ Ledninger til tilbehør: NYM med det påkrævede
antal ledere til eksterne tilslutninger.
■ Alle ledninger i området „H” skal rage 1200 mm
ud af væggen.
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Montageforløb
Montering af kedlen og etablering af tilslutningerne
Montering af vægbeslag
Bemærk
De vedlagte skruer og rawlplugs er kun egnede til
beton. Ved andre materialer skal der anvendes fastgørelsesmateriale med en bæreevne på 100 kg.

A
48

Montage

0

1.

2

Ø 10

1975 D

2.

42

B

C

Fig.2
C Overkant på færdiggulv
D Anbefaling
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A Referencepunkt for overkant på kedel
B Montageskabelon (er vedlagt kedlen)

10

Montageforløb
Montering af kedlen og etablering af… (fortsat)

Montage

Placering og montering af kedel på vægbeslag

3.
4.

2.

5.
2x
1.
2x

Fig.3
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Henvisning vedr. arbejdstrin 4
Læg den medfølgende dåselibelle på kedlen, og justér
kedlen ved hjælp af justerskruerne.
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Montageforløb
Tilslutning på kedelvandssiden
Tilslut kedlen til rørledningerne på opstillingsstedet.
Bemærk
Tilslutningseksemplet er vist med tilslutningssæt, som
leveres som tilbehør.
Sørg for at etablere de nødvendige tilslutninger ved tilslutning med armaturer på opstillingsstedet.

B

C

D

E

F

Fig.4
A
B
C
D
E
F

Ekspansionsbeholder
Sikkerhedsventil
Varmekredsfremløb
Beholderfremløb
Beholderretur
Varmekredsretur

Røggastilslutning
Bemærk
Mærkaterne „Systemcertificering” og „Røggassystem
fra Skoberne GmbH” må kun anvendes i forbindelse
med Viessmann-røggassystemet fra firmaet Skoberne.
Idrifttagningen må først gennemføres, når følgende
betingelser er opfyldt:
■ Fri gennemgang på røggasaftrækkene.
■ Overtryks-røggassystemet er røggastæt.
■ Åbningerne til tilførsel af tilstrækkelig forbrændingsluft er åbne og udført, så de ikke kan lukkes.
■ Gældende forskrifter for installation og idrifttagning af
røggassystemer er overholdt.

Tilslut røggas-/friskluftrøret.
Montagevejledning til røggassystemet
Fare
Utætte eller tilstoppede røggassystemer eller
utilstrækkelig tilførsel af forbrændingsluft forårsager livsfarlige forgiftninger på grund af kulilte i
røggassen.
Sørg for, at røggassystemet fungerer korrekt.
Åbningerne til forbrændingslufttilførslen må ikke
kunne lukkes.
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Montage

A
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Montageforløb
Kondensattilslutning
1. Træk kondensatslangen så langt ud, at der ikke
opstår unødige bøjninger i kedlen. Sørg for en fast
tilslutning på vandlåsen.

Montage

2. Tilslut kondensatslangen med jævnt fald og luftindtag til kloaksystemet eller en neutraliseringsanordning.

Fig.5

Gastilslutning
2. Foretag en tæthedskontrol.
Bemærk
Anvend kun egnede og godkendte læksøgningsmidler (EN 14291) og udstyr i forbindelse med
tæthedskontrollen. Læksøgningsmidler med uegnede indholdsstoffer (f.eks. nitritter, sulfider) kan
resultere i materialeskader.
Fjern rester fra læksøgningsmidler efter kontrollen.

!
A

Fig.6
Henvisninger vedr. drift med F-gas
Ved indbygning af kedler i rum under jordniveau anbefaler vi, at der monteres en ekstern sikkerhedsmagnetventil.

Bemærk
For højt prøvetryk medfører skader på kedlen
og gasarmaturet.
Maks. prøvetryk 150 mbar (15 kPa). Ved
højere tryk til læksøgning skal kedlen og gasarmaturerne adskilles fra hovedledningen
(løsn forskruningen).

3. Udluft gasledningen.
Omstilling til anden gastype:
Servicevejledning
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1. Sørg for at tætne gasafspærringshanen A på gastilslutningen.
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Montageforløb
Åbning af reguleringskabinettet

!

Bemærk
Elektroniske moduler kan beskadiges pga. statisk elektricitet.
Berør jordforbundne objekter, f.eks. varme- eller
vandrør, inden arbejdet påbegyndes, for at
aflede den statiske elektricitet.

2.

2x

Montage

3.

1.

5.

4.

4x
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Fig.7
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Montageforløb

40

230V~

96

Montage
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35
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2 1 5 4 32 1
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145
X19
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X14

145

2
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M
1~

A

L

20

B

L 1

L1 L

D

N 40

C

El-tilslutninger

Fig.8
A Radiosignalmodtager
B Varmekredspumpe eller kedelkredspumpe
C Vitotrol 100, type UTDB (kun ved regulering for
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konstant temperatur)
Fjern "lusen" mellem „1” og „L” ved tilslutningen.
D Vitotrol 100, type UTA (kun ved regulering for konstant temperatur)
eller
Radiosignalmodtager Vitotrol 100, type UTDB-RF
Fjern "lusen" mellem „1” og „L” ved tilslutningen.
Tilslutninger til stik 230 V~
sÖ Kedelkredspumpe eller varmekredspumpe
■ Omdrejningsreguleret med 0 - 10 V tilslutning
sA Pumpen kan tilsluttes efter ønske:
■ Cirkulationspumpe
■ Ekstern varmekredspumpe
■ Beholderladepumpe
fÖ Nettilslutning
lH ■ Nettilslutning til tilbehør
■ Eksternt kald/spærring
■ Vitotrol 100 UTA
■ Vitotrol 100 UTDB
■ Vitotrol 100, type UTDB-RF

Tilslutninger til lavspændingsstik
! Udeføler
? Fremløbsføler for hydraulisk weiche (tilbehør)
% Beholderføler (vedlagt tilslutningssættet til varmtvandsbeholderen)
aVG KM-bus-deltager (tilbehør)
■ Fjernbetjening Vitotrol 200A eller 300A
■ Vitocom 100 GSM
■ Udbygningssæt til blandeventil
■ Solvarmereguleringsmodul, type SM1
■ Vitosolic
■ Udbygning AM1
■ Udbygning EA1
■ Basisstation
15

Montageforløb
El-tilslutninger (fortsat)
Henvisning vedr. tilslutning af tilbehør
Vedr. tilslutning, se de separate montagevejledninger, som er vedlagt tilbehøret.

Pumpe til stik sÖ
A M
1~

Sæt stikket aVF (0-10 V-tilslutning) på X4.

Montage

Mærkestrøm
Mærkespænding

2(1) A~
230 V ~

L ?N sÖ
aVF

Fig.9
A Lavenergipumpe, omdrejningsreguleret med

0-10 V-regulering
Tilpasning af pumpens funktion
Hydraulisk tilslutning/tilslutningsbetingelser Indstilling på reguleringen
Kodningsadresse/gruppe

Indstilling på pumpen

Enkeltkedelanlæg med:
Varmekreds uden blandeventil
■ Tilslutning uden hydraulisk weiche og uden
kedelvandsbufferbeholder

Ext. In

■

Maks. pumpeomdrejningstal:
E6: ... /varmekreds
■ Min. pumpeomdrejningstal:
E7: ... /varmekreds
Vedr. yderligere oplysninger, se
følgende diagram og kapitel
„Varmekreds ...” i kodning 2.
■

Enkeltkedelanlæg med tilslutning af varmekred- 30:0/Kedel/2
sene med hydraulisk weiche eller med kedelvandsbufferbeholder

Ext. In
2 2
6

6

12

12
Ext. In
2 2

6

6

12

12

Anbefaling ved Δt = 15 K
■ 45 kW:
= 4 ≙ 2,58 m3/h
■ 60 kW:
= 7 ≙ 3,44 m3/h
Flerkedelanlæg

Ext. In
2 2

30:0/Kedel/2
6

6

12

12

Anbefaling ved Δt = 15 K
■ 45 kW:
= 4 ≙ 2,58 m3/h
■ 60 kW:
= 7 ≙ 3,44 m3/h

Pumpe VI Para 25/1-11
Mærkespænding V~
Effektoptagelse
W maks.
min.
16

30:0/Kedel/2

230
140
8
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Trindelt pumpe (på opstillingsstedet)

Montageforløb
El-tilslutninger (fortsat)
Pumpens resttransporthøjde (kodningsadresse E6
og E7)
Ved tilslutning af en varmekreds uden blandeventil og
uden hydraulisk weiche eller kedelvandsbufferbeholder
styres pumpen afhængigt af udetemperaturen. Pumpens min. og maks. omdrejningstal begrænses af indstillingen af kodningsadresserne E6 og E7.

1100

110

1000

100

900

90

800

80

700

70

600

60

500

50

400

40

300

30

C

200

20

B

100

10

A

0

kPa

120

Resttransporthøjde
mbar

1200

0

Montage

G
F
E
D

0
Flow i liter/h

1000

2000

3000

4000

Fig.10
Indstilling af kodningsadresse E6, E7
Karakte- Værdi kodnings- Pumpens kapacitet
ristik
adresse
A
B
C
D
E
F
G

40
50
60
70
80
90
100

40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %

Pumpe til stik sA
M A
1~

L?N sA

Fig.11

Mærkestrøm
Mærkespænding

2(1) A~
230 V ~

Indstilling af den tilsluttede komponents funktion i
kodningsadresse „39”
Funktion
Kodning
Cirkulationspumpe

39:0

Varmekredspumpe til varmekreds
uden blandeventil A1

39:1

Beholderladepumpe (leveringsomfang) 39:2
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A Pumpe
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Montageforløb
El-tilslutninger (fortsat)
Eksternt kald via kontakt
Tilslutningsmuligheder:
■ Udbygning EA1 (tilbehør, se separat montagevejledning).
■ Stik lH.

!

A

DE
[{A

1 L?N

Bemærk
Ikke-potentialfrie kontakter medfører kort- eller
faseslutning.
Den eksterne tilslutning skal være potentialfri.

Udbygning EA1

Stik lH

DE
[{S

B
DE
[{D

lH

A
A Potentialfri kontakt

Fjern "lusen" mellem 1 og L ved tilslutningen.

A Potentialfri kontakt
B Udbygning EA1

Ved sluttet kontakt drives brænderen belastningsafhængigt. Kedelvandet opvarmes til den nominelle fremløbstemperatur, der er indstillet i kodningsadresse „9B” i gruppen „Generelt”/„1”. Begrænsningen af kedelvandstemperaturen sker vha. denne nominelle værdi og den elektroniske maksimalbegrænsning (kodningsadresse
„06” i gruppen „Kedel”/„2”).
Kodninger
Stik lH

Udbygning EA1

„4B:1” i gruppen „Generelt”/„1”

„3A” (DE1), „3B” (DE2) eller „3C” (DE3) i gruppen „Generelt”/„1” på 2 steder.

■

■

Indstil virkning af funktionen på den enkelte varmekredspumpe i kodningsadresse „D7” i gruppen „Varmekreds”/„5”.
Indstil virkning af funktionen på beholderladepumpen i kodningsadresse „5F” i gruppen „Varmtvand”/„3”.

Eksternt kald via 0 – 10 V indgang
Tilslutning til indgang 0 – 10 V på udbygningen EA1.
Der skal være en galvanisk adskillelse mellem beskyttelseslederen og minuspolen for spændingskilden på
opstillingsstedet.
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Montage

Tilslutning
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Montageforløb
El-tilslutninger (fortsat)

aBJ

+-

SÖ P

A
f-]

fÖ

L?N N?L

Montage

0-10V
[{{]

230 V~
U

0-10 V

+
Fig.12
0 – 1 V ≙ Ingen indstilling af nominel værdi for kedelvandstemperatur
1V
≙ Nominel værdi 10 ℃
10 V
≙ Nominel værdi 100 ℃

Ekstern spærring via kontakt

!

Tilslutningsmuligheder:
■ Stik lH.
■ Udbygning EA1 (tilbehør, se separat montagevejledning).

Udbygning EA1

Stik lH

A

DE
[{A

1 L?N

Bemærk
Ikke-potentialfrie kontakter medfører kort- eller
faseslutning.
Den eksterne tilslutning skal være potentialfri.

DE
[{S

B
DE
[{D

lH

A
A Potentialfri kontakt

Fjern "lusen" mellem 1 og L ved tilslutningen.

A Potentialfri kontakt
B Udbygning EA1

Ved sluttet kontakt frakobles brænderen. Varmekredspumpen og beholderladepumpen tilkobles i henhold til den
indstillede kodning (se følgende tabel „Kodninger”).
Bemærk
Under spærringen er der ingen frostsikring af
varmeanlægget.
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Montageforløb
El-tilslutninger (fortsat)
Kodninger
Stik lH

Udbygning EA1

„4B:2” i gruppen „Generelt”/„1” „3A” (DE1), „3B” (DE2) eller „3C” (DE3) i gruppen „Generelt”/„1” på 3 eller 4
steder.
■
■

Indstil virkning af funktionen på varmekredspumpen i kodningsadresse „D6” i gruppen„Varmekreds”/„5”.
Indstil virkning af funktionen på beholderladepumpen i kodningsadresse „5E” i gruppen „Varmtvand”/„3”.

Montering af udeføler RF (trådløst tilbehør):

■
■

Ikke lige under altaner eller tagrender
Må ikke monteres i væggen

Basisstation
Tilslutning af udeføler
Montering af udeføler
■

■

Ledning med 2 ledere, maks. 35 m ved et ledertværsnit på 1,5 mm2

Nord- eller nordvestvæggen, 2 til 2,5 m over gulvet,
ved fleretagesbygninger i den øverste halvdel af 2.
etage.
Ikke over vinduer, døre og luftaftræk

Nettilslutning af tilbehør til stik lH (230 V ~)
■

■

Opstilling af kedlen uden for vådrum:
Tilslut tilbehør på netsiden til kedlens regulering.
Denne tilslutning kobles direkte til reguleringens netafbryder.
Opstilling af kedlen i et vådrum:
Tilslut ikke tilbehør på netsiden til kedlens regulering
uden for vådområdet.

Hvis anlæggets samlede strømstyrke overstiger 6 A,
skal en eller flere af udbygningerne tilsluttes direkte til
strømnettet via en afbryder (se næste kapitel).
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Montage

Udeføler !
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Montageforløb
El-tilslutninger (fortsat)
Nettilslutning og KM-bus-tilslutning af tilbehør
Nettilslutning af alt tilbehør til varmeforsynerens regulering

40A
40

D

145
145

40A
40

C

145
145

40A
40

B

145
145

40
96

145

A

Montage

E
Fig.13
Tilbehør delvist tilsluttet via direkte nettilslutning

40A
40

D

145
145

40A
40

C

145
145

40A
40

B

145
145

40
96

145

A

E
Fig.14
A Kedlens regulering
B Udbygningssæt til varmekreds med blandeventil

D Udbygning AM1, udbygning EA1 og/eller solvarm-

M2
C Udbygningssæt til varmekreds med blandeventil
M3

E Netafbryder

Hvis strømmen, der løber til de tilsluttede aktuatorer
(f.eks. pumper), er kraftigere end det pågældende tilbehørs sikkerhedsværdi: Benyt kun den pågældende
udgang til aktivering af et relæ på opstillingsstedet.

Tilbehør

ereguleringsmodul, type SM1

Indbygget sikring

Udbygningssæt til varmekreds 2 A
med blandeventil
Udbygning AM1

4A

Udbygning EA1

2A

Solvarmereguleringsmodul, ty- 2 A
pe SM1

Nettilslutning fÖ
Fare
El-installationer, der ikke er udført korrekt, kan
føre til alvorlige kvæstelser på grund af elektrisk
strøm og til skader på udstyret.
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Nettilslutningen og beskyttelsesforanstaltningerne (f.eks. HFI-relæ) skal udføres i henhold til
følgende forskrifter:
■ IEC 60364-4-41
■ Stærkstrømsbekendtgørelsen
■ Tilslutningsbetingelserne fra det lokale energiforsyningsselskab
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Montageforløb
El-tilslutninger (fortsat)
■

Montage

■

5585 172 DK

■

Fjern eksisterende enkeltledere.
Fare
En forkert tilslutning af lederne kan føre til
alvorlige kvæstelser og beskadigelser på
udstyret.
Lederne „L1” og „N” må ikke byttes om.
I netkablet skal der være en afbryderanordning som
samtidig adskiller alle aktive ledere fra nettet, og som
opfylder overspændingskategori III (3 mm) for fuldstændig adskillelse. Denne afbryderanordning skal
monteres i den faste elektriske installation i henhold
til installationsbestemmelserne.
Desuden anbefales det at installere en fejlstrømsbeskyttelsesanordning, der er følsom over for al strøm
(FI-klasse B
), til jævn(fejl)strøm, der kan
opstå via energieffektive driftsmidler.
Fjern den eksisterende ledningsgennemføring ved
større ledningstværsnit (op til 7 14 mm). Fastgør
ledningen med ledningstætningen, der er monteret
på kabinetunderdelen.
Sikring, maks. 16 A
Fare
Manglende jordforbindelse på anlægskomponenter kan i tilfælde af en elektrisk defekt
medføre alvorlige kvæstelser på grund af elektrisk strøm.
Udstyret og rørledningerne skal være forbundet med husets potentialudligning.
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Montageforløb
El-tilslutninger (fortsat)
Føring af tilslutningsledningerne

!

Montage

Bemærk
Tilslutningsledningerne bliver beskadiget, hvis
de ligger mod varme komponenter.
Ved føring og fastgørelse af tilslutningsledningerne på opstillingsstedet skal der sørges for, at
de maksimalt tilladte ledningstemperaturer ikke
overskrides.

5

Fig.15
A
B
C
D

Lavspændingstilslutninger
230 V-tilslutninger
Intern udbygning
Grundprintplade

E Kommunikationsmodul
F Ledningstætning til netkabel
% Stik til tilslutning af beholderføleren på kabeltræet
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Fjern den eksisterende ledningsgennemføring ved
større ledningstværsnit (op til 7 14 mm). Fastgør ledningen med ledningstætningen F (sort), der er monteret på kabinetunderdelen.
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Montageforløb
Lukning af reguleringskabinettet og isætning af betjeningsenheden

Montage

1.

3.

2.

2x

6.

4.
4.
Fig.16
Sæt betjeningsenheden (pakket separat) i reguleringsholderen.
Bemærk
Betjeningsenheden kan også sættes i en vægmonteringssokkel (tilbehør) i nærheden af kedlen.
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Montagevejledning til vægmonteringssokkel
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Første idrifttagning, inspektion, service
Arbejdstrin - første idrifttagning, inspektion og vedligeholdelse
Arbejdstrin for første idrifttagning
Arbejdstrin for inspektion
Arbejdstrin for vedligeholdelse

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Første idrifttagning, inspektion, service
Arbejdstrin - første idrifttagning, inspektion… (fortsat)
Arbejdstrin for første idrifttagning
Arbejdstrin for inspektion
Arbejdstrin for vedligeholdelse

38. Instruktion af brugeren...................................................................................................... 50

5585 172 DK

•

Side
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Første idrifttagning, inspektion, service
Åbning af kedel

3.
4.

2.
1.
2x

Fig.17

Påfyldning af varmeanlæg
Påfyldningsvand
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!

Bemærk
Uegnet påfyldningsvand fremmer aflejringer
samt korrosionsdannelse og kan give skader på
udstyret.
■ Skyl varmeanlægget grundigt før påfyldningen.
■ Påfyld kun vand med drikkevandskvalitet.
■ Påfyldningsvandet kan tilsættes et frostbeskyttelsesmiddel, der er specielt egnet til varmeanlæg. Egnetheden skal dokumenteres af producenten af frostbeskyttelsesmidlet.
■ Påfyldnings- og suppleringsvand med en hårdhed over de følgende værdier skal afhærdes,
f.eks. med et lille afhærdningsanlæg til kedelvand.
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Første idrifttagning, inspektion, service
Påfyldning af varmeanlæg (fortsat)
Tilladt samlet hårdhed af påfyldnings- og suppleringsvandet
Samlet varmeydelse
Specifik anlægsvolumen
kW

< 20 l/kW

≥ 20 l/kW til < 50 l/kW

≥ 50 l/kW

≤ 50

≤ 3,0

> 50 til ≤ 200

≤ 2,0 mol/m3 (11,2 °dH)

≤ 1,5 mol/m3 (8,4 °dH)

< 0,02 mol/m3 (0,11 °dH)

> 200 til ≤ 600

≤ 1,5 mol/m3 (8,4 °dH)

≤ 0,02 mol/m3 (0,11 °dH)

< 0,02 mol/m3 (0,11 °dH)

> 600

< 0,02 mol/m3 (0,11 °dH)

< 0,02 mol/m3 (0,11 °dH)

< 0,02 mol/m3 (0,11 °dH)

mol/m3 (16,8

°dH)

≤ 2,0

mol/m3 (11,2

°dH)

< 0,02 mol/m3 (0,11 °dH)

1. Kontrollér fortrykket i tryk-ekspansionsbeholderen.
2. Luk gasafspærringshanen.
3. Fyld varmeanlægget via kedlens påfyldnings- og
tømningshane A. Anlægstryk > 1,0 bar (0,1 MPa).
4. Luk kedlens påfyldnings- og tømningshane A.

A

Fig.18

Udluftning af kedlen ved skylning
1. Luk afspærringsventilerne på kedelvandssiden.
2. Tilslut afløbsslangen til kedlens påfyldnings- og
tømningshane B.
3. Åbn hanerne A og B, og udluft med nettryk, indtil
det ikke længere kan høres, at der strømmer luft
ud.
4. Luk hanerne A og B, åbn afspærringsventilerne
på kedelvandssiden.

A

B
Fig.19

Ved den første idrifttagning vises begreberne på tysk
(fabriksindstilling).
28
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Sprogomstilling (såfremt det er nødvendigt) - kun ved regulering for
vejrkompenserende drift

Første idrifttagning, inspektion, service
Sprogomstilling (såfremt det er nødvendigt) -… (fortsat)
Udvidet menu:
1. å
2. „Indstillinger”
3. „Sprog”
4. Indstil det ønskede sprog med / .

Sprache
Deutsch

ç
DE ê

Bulgarski

BG ê

Cesky

CZ ê

Dansk

DK ê

Wählen mit
Fig.20

(

Indstilling af dato og klokkeslæt (såfremt det er nødvendigt) - kun ved
regulering for vejrkompenserende drift
Ved den første idrifttagning eller efter længere stilstandstid (ca. 18 dage) skal dato og klokkeslæt indstilles på ny.

3. „Klokkeslæt / dato”
4. Indstil aktuelt klokkeslæt og dato.

Udvidet menu:
1. å
2. „Indstillinger”

Henvisning vedrørende automatisk kontrol af røggastemperaturføleren
Regulering for vejrkompenserende drift

Regulering for konstant temperatur

Så snart klokkeslæt og dato er indstillet, kontrollerer re- Umiddelbart efter tilkoblingen kontrollerer reguleringen
guleringen selv røggastemperaturfølerens funktion.
automatisk røggastemperaturfølerens funktion.
På displayet vises: „Kontrol af røggastemperaturfø- På displayet vises: „A”.
ler” og „Aktiv”
Bemærk
Bemærk
Hvis røggastemperaturføleren ikke er positioneret korHvis røggastemperaturføleren ikke er positioneret kor- rekt, afbrydes idrifttagningen, og fejlmeldingen A3 vises
rekt, afbrydes idrifttagningen, og fejlmeldingen A3 vises (se side 94).
(se side 94).

Udluftning af varmeanlægget
1. Luk gasafspærringshanen, og tænd for reguleringen.

3. Kontrollér anlægstrykket.

2. Start udluftningsprogrammet (se følgende arbejdstrin).
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Bemærk
Vedr. udluftningsprogrammets funktion og afvikling,
se side 118.
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Første idrifttagning, inspektion, service
Udluftning af varmeanlægget (fortsat)
Aktivering af udluftningsfunktion
Regulering for vejrkompenserende drift

Regulering for konstant temperatur

Servicemenu
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca. 4 sek.
2. „Servicefunktioner”
3. „Udluftning”
Udluftningsfunktionen er aktiveret.
4. Afslut udluftningsfunktionen:
Tryk på OK eller ä.

Servicemenu
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca. 4 sek.
2. Vælg „5” med Ú, og tryk på OK for at bekræfte.
„on” blinker.
3. Aktivér udluftningsfunktionen med OK.
„EL on” vises konstant.
4. Afslut udluftningsfunktionen:
Tryk på ä.

Påfyldning af vand i vandlåsen
Flerkedelanlæg:
Påfyld også røggassamleledningens vandlås med
vand.
1. Træk holdeklemmen A af, og tag indsatsen B af.
2. Fyld vand i vandlåsen C, og saml den igen.
Bemærk
Tilløbsslangen må ikke snos ved samlingen. Før
afløbsslangen uden bøjninger og med konstant
fald.

A B
Fig.21

C

Tæthedskontrol af alle tilslutninger på kedel- og brugsvandssiden

Kontrol af den elektriske nettilslutning

Betegnelse af varmekredse - kun ved regulering for vejrkompenserende
drift
Indtastning af navne på varmekredse:
Betjeningsvejledning
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Varmekredsene er betegnet med „Varmekreds 1”, „Varmekreds 2” og „Varmekreds 3” (såfremt til rådighed)
fra fabrikken.
Varmekredsene kan betegnes anlægsspecifikt af brugeren, så man har et bedre overblik.
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Første idrifttagning, inspektion, service
Kontrol af gastype
Kedlen er udstyret med en elektronisk forbrændingsregulering, som indregulerer brænderen til en optimal
forbrænding i overensstemmelse med den foreliggende gaskvalitet.
■ En omstilling er derfor ikke nødvendig inden for hele
wobbeindeksområdet ved drift med naturgas.
Kedlen kan anvendes i wobbeindeksområdet fra 9,5
til 15,2 kWh/m3 (34,2 til 54,7 MJ/m3).
■ Ved drift med F-gas skal brænderen omstilles (se
„Omstilling af gastype” på side 31).

1. Spørg efter gastypen og wobbeindekset hos gasforsyningsselskabet eller F-gasleverandøren.
2. Omstil brænderen ved drift med F-gas (se
side 31).
3. Notér gastypen i protokollen på side 125.

Omstilling af gastype (kun ved drift med F-gas)
1. Stil justerskruen A på gasarmaturet på „2”.
1

A

2. Slå netafbryderen „8” til.

2

3. Indstil gastypen i kodningsadresse „82”:
■ Kald kodning 2 frem
■ Kald „Generelt” (regulering for vejrkompenserende drift)
eller
gruppe „1” (regulering for konstant temperatur)
frem
■ Indstil værdien „9” i kodningsadresse „11”
■ Indstil værdien „1” (drift med F-gas) i kodningsadresse „82”
■ Indstil værdien ≠ „9” i kodning „11”.
■ Afslut servicefunktionerne.
4. Åbn gasafspærringshanen.
5. Klæb mærkaten „G 31” på kapselpladen i nærheden af gasarmaturet, så den ses tydeligt.
Mærkaten er vedlagt det tekniske informationsmateriale.
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Fig.22

31

Første idrifttagning, inspektion, service
Funktionsforløb og mulige fejl
Displayvisning

Foranstaltning

Nej

Forøg den nominelle værdi,
sørg for varmeafgivelse

Nej

Fejl F9 efter ca. 51 sekunder

Kontrollér blæseren, forbindelsesledningerne til blæseren, spændingsforsyningen
på blæseren og blæserstyringen

Nej

Fejl EE

Kontrollér tændmodulet (regulering 230 V mellem stik
„X2.1” og „X2.2”). Kontrollér
gasforsyningen.

Nej

Fejl EE

Kontrollér gasarmaturet (regulering 230 V), kontrollér
gastilslutningstrykket.

Nej

Fejl EE

Kontrollér ioniseringselektrodens indstilling.
Udluft gasledningen.

Nej

Afbryder under den indstillede nominelle kedelvandstemperatur og starter umiddelbart igen

Kontrollér røggassystemets
tæthed (røggasrecirkulation),
kontrollér gastrykket.

Fejl E3

Sørg for tilstrækkelig varmeafgivelse. Tryk på resettasten R.

Fejl Eb

Kontrollér ioniseringselektrodens afstand til flammelegemet.
Kontrollér tilordningen af
gastype (kodningsadresse
82, indstilling af gasarmaturet).
Kontrollér røggassystemet,
stop en eventuel røggasrecirkulation.
Tryk på resettasten R.

Varmekald via regulering

Ja
Blæseren starter

Ja
Tænding

Ja
Gasarmaturet er åbent

Ja
Ioniseringsstrømmen stiger
Symbol A
Ja
Brænder i drift

Ja

Nej
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Selvaktiveret kalibrering
af forbrændingsreguleringen
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Første idrifttagning, inspektion, service
Funktionsforløb og mulige fejl (fortsat)
Vedr. yderligere oplysninger om fejl, se side 83.

Måling af hviletryk og tilslutningstryk
Fare
CO-dannelse opstået pga. forkert brænderindstilling kan have alvorlige sundhedsmæssige
konsekvenser.
Før og efter arbejder på gasapparater skal der
foretages en CO-måling.

Drift med F-gas
F-gastanken skal skylles to gange ved første idrifttagning/udskiftning. Tanken og gastilslutningsledningen
skal udluftes grundigt efter skylningen.

1. Luk gasafspærringshanen.

A

2. Løsn skruen A i målestudsen „PE” på gasarmaturet (skruen må ikke skrues helt ud), og tilslut manometeret.
3. Åbn gasafspærringshanen.
4. Mål hviletrykket, og notér måleværdien i protokollen
på side 125.
Nominel værdi: maks. 30,0 mbar (3,00 kPa).
5. Sæt kedlen i drift.
Bemærk
Ved første idrifttagning kan kedlen gå på fejl, fordi
der er luft i gasledningen. Tryk på tasten R efter ca.
5 sek. for at resette brænderen.

Fig.23

6. Mål tilslutningstrykket (gennemstrømningstrykket).
Nominelle værdier:
■ Naturgas 20 mbar (2 kPa)
■ F-gas 30 mbar (3 kPa)
Bemærk
Til måling af tilslutningstrykket skal der anvendes
egnet måleudstyr med en nøjagtighed på min.
0,1 mbar (0,01 kPa).
7. Notér måleværdien i protokollen.
Træf foranstaltninger i henhold til følgende tabel.
8. Tag kedlen ud af drift, luk gasafspærringshanen,
tag manometeret af,
og luk målestudsen A med skruen.
9.

Fare
Gasudstrømning ved målestudsen fører til
eksplosionsfare.
Kontrollér for gastæthed.
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Åbn gasafspærringshanen, start kedlen, og kontrollér gastætheden på målestudsen A.

33

Første idrifttagning, inspektion, service
Måling af hviletryk og tilslutningstryk (fortsat)
Tilslutningstryk (gennem- Tilslutningstryk (genForanstaltninger
strømningstryk) ved nanemstrømningstryk) ved
turgas
F-gas
under 17,4 mbar
(1,74 kPa)

under 30,0 mbar (3,0 kPa) Foretag ingen idrifttagning, og kontakt gasforsyningsselskabet eller F-gasleverandøren.

17,4 til 25 mbar (1,74 til
2,5 kPa)

30,0 mbar (3,0 kPa)

Sæt kedlen i drift.

over 25 mbar (2,5 kPa)

over 30,0 mbar (3,0 kPa)

Montér en separat gastrykregulator foran anlægget, og
indstil fortrykket på 20 mbar (2 kPa) ved naturgas eller
30 mbar (3 kPa) ved F-gas. Kontakt gasforsyningsselskabet eller F-gasleverandøren.

Indstilling af maks. varmeydelse
Det er muligt at begrænse den maksimale varmeydelse for opvarmningen. Begrænsningen indstilles via
modulationsområdet. Den maks. indstillelige varmeydelse er begrænset af kedelkodningsstikket.
Regulering for vejrkompenserende drift

Regulering for konstant temperatur

Servicemenu
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca. 4 sek.
2. „Servicefunktioner”
3. „Maks. varmeydelse”
4. „Ændre?” Vælg „Ja”.
På displayet vises en værdi (f.eks. „85”). I fabriksindstillingen svarer denne værdi til 100 % af den nominelle varmeydelse.
5. Indstil den ønskede værdi.

Servicemenu
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca. 4 sek.
2. Vælg „3” med Ú, og bekræft med OK.
På displayet blinker en værdi (f.eks. „85”), og „A”
vises. I fabriksindstillingen svarer denne værdi til 100
% af den nominelle varmeydelse.
3. Indstil den ønskede værdi, og bekræft med OK.

Tæthedskontrol af AZ-systemet (ringspaltemåling)
A

Fig.24
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A Forbrændingsluftåbning

For det balancerede aftrækssystem, der er testet sammen med varmeforsyneren, bortfalder serviceteknikerens tæthedskontrol (overtrykskontrol) ved idrifttagningen.
Vi anbefaler, at VVS-firmaet gennemfører en forenklet
tæthedskontrol, når anlægget tages i drift. Det er tilstrækkeligt at måle CO2- eller O2-koncentrationen i forbrændingsluften i ringspalten på AZ-tilslutningen.
Hvis CO2-koncentrationen er mindre end 0,2 %, eller
O2-koncentrationen er større end 20,6 %, anses røggasrøret for at være tilstrækkelig tæt.
Hvis der måles højere CO2-værdier eller lavere O2værdier, skal der gennemføres en trykkontrol af røggasrøret ved et statisk overtryk på 200 Pa.
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Første idrifttagning, inspektion, service
Afmontering af brænderen og kontrol af brænderpakningen

L
K

G
H

F
D

E

C

B
A
Fig.25
1. Sluk på netafbryderen på reguleringen, og slå netspændingen fra.

6. Løsn gastilslutningsrørets forskruning H.
7. Løsn de 6 skruer K, og tag brænderen ud.

2. Luk gasafspærringshanen, og sørg for at sikre den.
3. Vip reguleringen A fremad.

!

Bemærk
For at undgå beskadigelser
må flammelegemets væv ikke berøres.

4. Afmontér dækpladen B.
8. Kontrollér brænderpakningen L for beskadigelser,
og udskift, såfremt det er nødvendigt.
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5. Tag de elektriske ledninger af følgende komponenter:
■ Blæsermotor C
■ Gasarmatur D
■ Tændenhed E
■ Jordforbindelse F
■ Ioniseringselektrode G
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Første idrifttagning, inspektion, service
Kontrol og evt. udskiftning af flammelegemet
F

E

D 4x

C

B 3x

A
Fig.26
1. Afmontér elektroderne A.
2. Løsn de 3 holdeklemmer B på isoleringsringen C,
og tag isoleringsringen C af.
3. Løsn de 4 torxskruer D, og tag flammelegemet E
ud.

5. Indsæt det nye flammelegeme med den nye pakning, og fastgør det med 4 torxskruer.
Bemærk
Tilspændingsmoment: 4,5 Nm
6. Montér isoleringsringen C og elektroderne A
igen.
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4. Tag den gamle flammelegemepakning F ud.
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Første idrifttagning, inspektion, service
Kontrol af tilbagestrømningssikringen

B

A

Fig.27
1. Løsn 3 skruer, og afmontér blæseren A.

4. Montér tilbagestrømningssikringen B igen.

2. Tag tilbagestrømningssikringen B af.

5. Montér blæseren A igen, og fastgør den med 3
skruer.
Tilspændingsmoment: 3,0 Nm

3. Kontrollér spjæld og pakning for tilsmudsning og
beskadigelser, og udskift dem evt.

Kontrol og indstilling af tænd- og ioniseringselektroden

6 +20

5 +30

A

4 +0,5
0

14±1

A

B

Fig.28
A Tændelektroder
B Ioniseringselektrode

1. Kontrollér elektroderne for slitage og tilsmudsning.
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2. Rengør elektroderne med en lille børste (ikke stålbørste) eller slibepapir.

!

3. Kontrollér afstandene. Hvis afstandene ikke er i
orden, eller elektroderne er beskadigede, skal elektroderne udskiftes og justeres sammen med pakningen. Fastspænd skruerne til elektroderne. Tilspændingsmoment: 2,0 Nm

Bemærk
Trådvævet
må ikke beskadiges!
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Første idrifttagning, inspektion, service
Rengøring af hedeflader

!

Bemærk
På røggasvekslerens røggasberørte overflade
må der ikke forekomme beskadigelser. Disse
kan føre til korrosionsskader.
Børst ikke hedefladerne.
Hvis hedefladerne børstes, kan der sætte sig
aflejringer fast i spiralspalterne.

Bemærk
Misfarvninger på røggasvekslerens overflade er normale driftsspor. De har ingen indflydelse på røggasvekslerens funktion og levetid.
Det er ikke nødvendigt at anvende kemiske rengøringsmidler.
1. Sug forbrændingsrester ud fra hedefladen A i røggasveksleren.
2. Skyl hedefladen A med vand.

A

3. Kontrollér kondensatafløbet, og rengør vandlåsen.
Se følgende kapitel.
4. Skyl hedefladen med vand en gang til (samtidig fyldes vandlåsen også med vand).

Fig.29

Montering af brænderen
1. Sæt brænderen i, og spænd skruerne over kryds.
Tilspændingsmoment: 8,5 Nm
2. Montér gastilslutningsrøret med en ny pakning, og
spænd forskruningen. Tilspændingsmoment: 15 Nm

3. Kontrollér, om tilslutningerne på gassiden er tætte.
Fare
Eksplosionsfare ved gasudstrømning.
Kontrollér gastætheden på forskruningen.
4. Sæt de elektriske ledninger på de pågældende
komponenter.

Kontrol af kondensatafløb og rengøring af vandlås
Flerkedelanlæg:
Rengør også røggassamleledningens vandlås.
1. Træk holdeklemmen A af, og tag indsatsen B af.
2. Rengør vandlåsen C, og kontrollér, at kondensatet
har frit afløb.
3. Fyld vand i vandlåsen C, og saml den igen.

A B
Fig.30

C

Bemærk
Tilløbsslangen må ikke snos ved samlingen. Før
afløbsslangen uden bøjninger og med konstant
fald.
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Kontrol af neutraliseringsanordningen (hvis den forefindes)
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Første idrifttagning, inspektion, service
Kontrol af tryk-ekspansionsbeholderen og anlægstrykket
Bemærk
Kontrollen skal foretages, mens anlægget er koldt.
1. Tøm anlægget, eller luk ventilen på tryk-ekspansionsbeholderen og reducér trykket, indtil manometeret viser „0”.

3. Påfyld vand, indtil påfyldningstrykket er 0,1 til
0,2 bar (10 til 20 kPa) højere ved afkølet anlæg end
fortrykket i ekspansionsbeholderen.
Till. driftstryk: 4 bar (0,4 MPa)

2. Hvis fortrykket på tryk-ekspansionsbeholderen er
lavere end det statiske anlægstryk, skal der efterfyldes med kvælstof, indtil fortrykket er 0,1 til 0,2 bar
(10 til 20 kPa) højere.

Funktionskontrol af sikkerhedsventilerne

Kontrol af el-tilslutningerne for korrekt montering

Tæthedskontrol af gasførende dele ved driftstryk
Fare
Eksplosionsfare ved gasudstrømning.
Kontrollér de gasførende deles gastæthed.

Bemærk
Anvend kun egnede og godkendte læksøgningsmidler
(EN 14291) og udstyr i forbindelse med tæthedskontrollen. Læksøgningsmidler med uegnede indholdsstoffer (f.eks. nitritter, sulfider) kan resultere i materialeskader.
Fjern rester fra læksøgningsmidler efter kontrollen.

Kontrol af forbrændingskvaliteten
CO2 eller O2-indhold
■ CO2-indholdet skal befinde sig inden for følgende
områder ved nedre og øvre varmeydelse:
– 7,5 til 9,5 % ved naturgas E
– 8,8 til 11,1 % ved F-gas P
■ O2-indholdet skal befinde sig inden for området fra
4,0 til 7,6 % ved alle gastyper.

Bemærk
Kedlen skal anvendes med ren forbrændingsluft for at
undgå driftsforstyrrelser og beskadigelser.

Hvis den målte værdi for CO2 eller O2 ligger uden for
det pågældende område, skal AZ-systemets tæthed
kontrolleres, se side 34.

CO-indhold
■ CO-indholdet skal være < 1000 ppm ved alle gastyper.

Bemærk
Forbrændingsreguleringen foretager en automatisk
kalibrering ved idrifttagning. Foretag først emissionsmåling ca. 30 sek. efter brænderstart.
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Den elektroniske forbrændingsregulering sørger automatisk for en optimal forbrændingskvalitet. Ved første
idrifttagning/service er det kun nødvendigt at kontrollere forbrændingsværdierne. Mål i den forbindelse COindholdet og CO2- eller O2-indholdet. Funktionsbeskrivelse af den elektroniske forbrændingsregulering, se
side 122.

39

Første idrifttagning, inspektion, service
Kontrol af forbrændingskvaliteten (fortsat)
A

3. Indstil den nedre varmeydelse (se side 40).
4. Kontrollér CO2-indholdet. Hvis værdien afviger
mere end 1 % fra de ovennævnte områder, skal foranstaltningerne på side 39 udføres.
5. Notér værdien i protokollen.
6. Indstil den øvre varmeydelse (se side 40).
7. Kontrollér CO2-indholdet. Hvis værdien afviger
mere end 1 % fra de ovennævnte områder, skal foranstaltningerne på side 39 udføres.

Fig.31
1. Tilslut røggas-analyseapparatet til røggasåbningen
A på kedeltilslutningsstykket.
2. Åbn gasafspærringshanen, sæt kedlen i drift, og
aktivér varmekaldet.

8. Tryk på OK efter kontrollen.
9. Notér værdien i protokollen.

Valg af den øvre/nedre varmeydelse
Regulering for vejrkompenserende drift

Regulering for konstant temperatur

Servicemenu
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca. 4 sek.
2. „Aktuatortest”
3. Vælg den nedre varmeydelse:
Vælg „Grundlast Fra”. Derefter vises „Grundlast
Til” og brænderen kører med nedre varmeydelse.
4. Vælg den øvre varmeydelse:
Vælg „Fuldlast Fra”. Derefter vises „Fuldlast Til”
og brænderen kører med øvre varmeydelse.
5. Afslut funktionsvalg:
Tryk på ä.

Servicemenu
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca. 4 sek.
2. Vælg „ ” med Ú, og tryk på OK for at bekræfte.
„I” vises på displayet, og „on” blinker.
3. Vælg den nedre varmeydelse:
Tryk på OK, „on” vises konstant.
4. Vælg den øvre varmeydelse:
Tryk på ä.
5. Vælg „2” med Ú, „on” blinker.
6. Tryk på OK, „on” vises konstant.
7. Afslut funktionsvalg:
Tryk på ä.

Kontrol af fri gennemgang og tæthed på røggassystemet

Kontrol af ekstern sikkerhedsventil til F-gas (hvis den forefindes)

Tilpasning af reguleringen til varmeanlægget
■
■

Valg af passende skema, se følgende illustrationer.
Arbejdstrin i forbindelse med kodningen, se
side 51.
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Reguleringen skal tilpasses til anlæggets udstyr. Forskellige anlægskomponenter registreres automatisk af
reguleringen, og kodningen indstilles automatisk.
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Første idrifttagning, inspektion, service
Tilpasning af reguleringen til varmeanlægget

(fortsat)

Anlægsudførelse 1
En varmekreds uden blandeventil A1 med/uden brugsvandsopvarmning, med hydraulisk weiche
7

2
1
8
5
6
qP

4
Fig. 32

3

9

ID: 4605521_1404_03

1 Vitodens 200-W
2 Udeføler (kun ved regulering for vejrkompense-

rende drift)
eller
Vitotrol 100 (kun ved regulering for konstant temperatur)
3 Kedelkredspumpe

4
5
6
7
8
9
qP

Beholderladepumpe
Varmtvandsbeholder
Beholderføler
Varmekreds uden blandeventil A1 (varmekreds 1)
Varmekredspumpe A1
Hydraulisk weiche
Fremløbsføler til hydraulisk weiche

Funktion/anlægskomponent
Drift med F-gas
Anlæg med hydraulisk weiche, uden brugsvandscirkulationspumpe:
Tilslut varmekredspumpe A1 til udbygning AM1, tilslutning A1
Anlæg med hydraulisk weiche, med brugsvandscirkulationspumpe:
Tilslut varmekredspumpe A1 til udbygning AM1, tilslutning A1
Tilslut cirkulationspumpe til intern udbygning H1 eller H2

82:1

Gruppe
„Generelt”/1

—
—
—

04:0

„Kedel”/1
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Anlæg med hydraulisk weiche

Kodning
Indstilling
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Første idrifttagning, inspektion, service
Tilpasning af reguleringen til varmeanlægget

(fortsat)

Anlægsudførelse 2
En varmekreds uden blandeventil M2 med/uden brugsvandsopvarmning, med hydraulisk weiche
7

8
9
2
1
5

qP

6
qE

4
Fig. 33
1
2
3
4
5
6
7

qQ M

3
qW

ID: 4605522_1404_03

Vitodens 200-W
Udeføler
Kedelkredspumpe
Beholderladepumpe
Varmtvandsbeholder
Beholderføler
Varmekreds med blandeventil M2 (varmekreds 2)

8 Termostat som maksimaltemperaturbegrænsning
9
qP
qQ
qW
qE

for gulvvarmeanlæg
Fremløbsføler M2
Varmekredspumpe M2
Udbygningssæt til blandeventil M2
Hydraulisk weiche
Fremløbsføler til hydraulisk weiche

Funktion/anlægskomponent

Kodning
Indstilling

Gruppe

Drift med F-gas

82:1

„Generelt”

Anlæg kun med en varmekreds med blandeventil med udbygningssæt
til blandeventil (uden ureguleret varmekreds)
■ med varmtvandsbeholder
■ uden varmtvandsbeholder

00:4
00:3

„Generelt”
„Generelt”

Anlæg med brugsvandscirkulationspumpe
Tilslut cirkulationspumpe til intern udbygning H1 eller H2

—

04:0

„Kedel”
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Anlæg med hydraulisk weiche
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Første idrifttagning, inspektion, service
Tilpasning af reguleringen til varmeanlægget

(fortsat)

Anlægsudførelse 3
En varmekreds med blandeventil M2 med systemadskillelse, med/uden brugsvandsopvarmning

7
8
9
2
1

qP
qQ

5
6

qP
qW M

4
Fig. 34
1
2
3
4
5
6
7

3

ID: 4605523_1404_03

Vitodens 200-W
Udeføler
Kedelkredspumpe
Beholderladepumpe
Varmtvandsbeholder
Beholderføler
Varmekreds med blandeventil M2 (varmekreds 2)

8 Termostat som maksimaltemperaturbegrænsning
9
qP
qQ
qW

for gulvvarmeanlæg
Fremløbsføler M2
Varmekredspumpe M2
Varmeveksler til systemadskillelse
Udbygningssæt til blandeventil M2

Funktion/anlægskomponent

Kodning
Indstilling

Gruppe

Drift med F-gas

82:1

„Generelt”

Anlæg kun med en varmekreds med blandeventil med udbygningssæt
til blandeventil (uden ureguleret varmekreds)
■ med varmtvandsbeholder
■ uden varmtvandsbeholder

00:4
00:3

„Generelt”
„Generelt”

—
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Anlæg med brugsvandscirkulationspumpe
Tilslut cirkulationspumpe til intern udbygning H1 eller H2
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Første idrifttagning, inspektion, service
Tilpasning af reguleringen til varmeanlægget

(fortsat)

Anlægsudførelse 4
En varmekreds uden blandeventil, en varmekreds med blandeventil M2 (med udbygningssæt), en varmekreds
med blandeventil M3 (med udbygningssæt) og hydraulisk weiche (med/uden brugsvandsopvarmning)

7

9

qR

qE

qP
2

qT

1

6
qO

4
Fig. 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
qP

qQ

8

5

3

qZ

qW

qU

M

M

qI

ID: 4605524_1404_03

Vitodens 200-W
Udeføler
Kedelkredspumpe
Beholderladepumpe
Varmtvandsbeholder
Beholderføler
Varmekreds uden blandeventil A1 (varmekreds 1)
Varmekredspumpe A1
Varmekreds med blandeventil M2 (varmekreds 2)
Fremløbsføler M2

qQ
qW
qE
qR
qT
qZ
qU
qI
qO

Varmekredspumpe M2
Udbygningssæt til blandeventil M2
Varmekreds med blandeventil M3 (varmekreds 3)
Termostat som maksimaltemperaturbegrænsning
for gulvvarmeanlæg
Fremløbsføler M3
Varmekredspumpe M3
Udbygningssæt til blandeventil M3
Hydraulisk weiche
Fremløbsføler til hydraulisk weiche

Funktion/anlægskomponent

Kodning
Indstilling

Gruppe

Drift med F-gas

82:1

„Generelt”

Anlæg kun med to varmekredse med blandeventil med udbygningssæt
til blandeventil (uden ureguleret varmekreds)
■ med varmtvandsbeholder
■ uden varmtvandsbeholder

00:8
00:7

„Generelt”
„Generelt”

Anlæg uden brugsvandscirkulationspumpe
Tilslut varmekredspumpe A1 til intern udbygning H1 eller H2
Anlæg med brugsvandscirkulationspumpe
Tilslut varmekredspumpe A1 til udbygning AM1, tilslutning A1
Tilslut cirkulationspumpe til intern udbygning H1 eller H2

—
—

04:0

„Kedel”
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Anlæg med hydraulisk weiche

—
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Første idrifttagning, inspektion, service
Tilpasning af reguleringen til varmeanlægget

(fortsat)

Anlægsudførelse 5
Flerkedelanlæg med flere varmekredse med blandeventil og hydraulisk weiche (med/uden brugsvandsopvarmning)
2
3
qW
8
qE
9
qR

1

1
qP

5
6
qI

qT

qQ

qZ

M

M

7
4
Fig. 36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
qP

4

qU

ID: 4605525_1404_02

Vitodens 200-W
Vitotronic 300-K
Udeføler
Kedelkredspumpe
Varmtvandsbeholder
Beholderføler
Beholderladepumpe
Varmekreds med blandeventil M2 (varmekreds 2)
Fremløbsføler M2
Varmekredspumpe M2

qQ Udbygningssæt til blandeventil M2
qW Varmekreds med blandeventil M3 (varmekreds 3)
qE Termostat som maksimaltemperaturbegrænsning
qR
qT
qZ
qU
qI

for gulvvarmeanlæg
Fremløbsføler M3
Varmekredspumpe M3
Udbygningssæt til blandeventil M3
Hydraulisk weiche
Fremløbsføler til hydraulisk weiche

Nødvendige kodninger

Adresse

Flerkedelanlæg med Vitotronic 300-K

01:2

Bemærk
Kodninger til flerkedelanlæg, se montage- og servicevejledningen til Vitotronic 300-K

Indstilling af varmekarakteristikkerne (kun ved regulering for
vejrkompenserende drift)
Varmekarakteristikkerne viser sammenhængen mellem udetemperaturen og kedelvands- eller fremløbstemperaturen.
Sagt på en forenklet måde: Jo lavere udetemperaturen
er, desto højere er kedelvands- og fremløbstemperaturen.
Rumtemperaturen er på sin side afhængig af kedelvands- og fremløbstemperaturen.

Bemærk
Hvis der er varmekredse med blandeventiler i varmeanlægget, er fremløbstemperaturen for varmekredsen
uden blandeventil med en indstillet differens (leveringstilstand 8 K) højere end fremløbstemperaturen for
varmekredse med blandeventil.
Differenstemperaturen kan indstilles via kodningsadresse „9F” i gruppen „Generelt”.

Indstillinger fra fabrikken:
Hældning = 1,4
Niveau = 0

5585 172 DK

■
■
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Første idrifttagning, inspektion, service

Kedelvands- eller
Fremløbstemperatur i °C

35

1,6

1,8

2,0

2,8

Hældning

2,6
2,4
2,2

90

3,0

3,4

3,2

Indstilling af varmekarakteristikkerne (kun ved… (fortsat)

1,4

80

1,2

70

1,0

60

0,8

50

0,6

40

0,4

30
30
No
min 25
el r
10 5
um 20
tem 15
per
atu 10
ri°
5
C
Fig.37

0,2
0 -5 -10 -15 -20 -25 -30
Udetemperatur i °C

indstillingsområder for hældning:
■ Gulvvarmeanlæg: 0,2 til 0,8
■ Lavtemperaturvarmekredse: 0,8 til 1,6

Ændring af den normale nominelle rumtemperatur
Betjeningsvejledning

Indstilling af nominel rumtemperatur
Sænket nominel rumtemperatur
Kan indstilles separat for hver varmekreds.
Varmekarakteristikken forskydes langs aksen for den
nominelle rumtemperatur. Ved aktiv varmekredspumpelogik-funktion bevirker den en ændret til- og frakoblingsreaktion for varmekredspumpen.

90
A

Normal nominel rumtemperatur

C
90

+2

0

A
D
Fig. 39
+2

D
Fig. 38

0

B -20
E

Eksempel 1: Ændring af den normale nominelle rumtemperatur fra 20 til 26 °C

A Kedelvandstemperatur eller fremløbstemperatur i
B
C
D
E

°C
Udetemperatur i °C
Nominel rumtemperatur i °C
Varmekredspumpe „Fra”
Varmekredspumpe „Til”

5

B -20

E
Eksempel 2: Ændring af den sænkede nominelle rumtemperatur fra 5 °C til 14 °C

A Kedelvandstemperatur eller fremløbstemperatur i
B
C
D
E

°C
Udetemperatur i °C
Nominel rumtemperatur i °C
Varmekredspumpe „Fra”
Varmekredspumpe „Til”

Ændring af den sænkede nominelle rumtemperatur
Betjeningsvejledning
Ændring af hældning og niveau
Kan indstilles separat for hver varmekreds.
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Første idrifttagning, inspektion, service
Indstilling af varmekarakteristikkerne (kun ved… (fortsat)

Kedelvands- eller
fremløbstemperatur i °C

90

Udvidet menu:
1. å
2. „Opvarmning”
3. Vælg varmekreds.
4. „Varmekurve”
5. „Hældning” eller „Niveau”
6. Indstil varmekarakteristikken efter anlæggets krav.

3,5

1,4

A

B

0,2

+20
Udetemperatur i °C
Fig.40

-20

A Ændring af hældning
B Ændring af niveau (varmekarakteristikkens verti-

kale parallelforskydning)

Integrering af reguleringen i LON
Kommunikationsmodulet LON skal være sat i (hvis tilbehør, se montagevejledningen til kommunikationsmodulet LON).

Bemærk
I LON må det samme deltagernummer ikke anvendes
to gange.
Kun en Vitotronic må være kodet som fejlmanager.

Bemærk
Dataoverførslen via LON kan tage et par minutter.
Eksempel: Enkeltkedelanlæg med Vitotronic 200-H
og Vitocom 200
Indstil LON-deltagernumre og yderligere funktioner via
kodning 2 (se følgende tabel).
Alle kodningsadresser, der er anført i tabellen, er anført i gruppen „Generelt”.
Kedelkredsregulering
Vitotronic 200-H
Vitotronic 200-H

LON

LON

Vitocom

LON

Deltager-nr. 10,
Kodning „77:10”

Deltager-nr. 11,
indstil kodning „77:11”.

Deltager-nr. 99

Reguleringen er fejlmanager,
Kodning „79:1”

Reguleringen er ikke fejlmanager,
Kodning „79:0”

Reguleringen er ikke fejlmanager,
Kodning „79:0”

Enheden er fejlmanager.

Reguleringen sender klokkeslættet,
Kodning „7b:1”

Reguleringen modtager
klokkeslættet,
indstil kodning „81:3”.

Reguleringen modtager
klokkeslættet,
indstil kodning „81:3”.

Enheden modtager
klokkeslættet.

Reguleringen sender udetemperaturen,
indstil kodning „97:2”.

Reguleringen modtager ude- Reguleringen modtager ude- —
temperaturen,
temperaturen,
indstil kodning „97:1”.
indstil kodning „97:1”.
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Deltager-nr. 1,
Kodning „77:1”
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Første idrifttagning, inspektion, service
Integrering af reguleringen i LON (fortsat)
Kedelkredsregulering

Vitotronic 200-H

Vitotronic 200-H

Vitocom

Viessmann-anlægsnummer,
Kodning „98:1”

Viessmann-anlægsnummer,
Kodning „98:1”

Viessmann-anlægsnummer,
Kodning „98:1”

—

Fejlovervågning af LON-deltagere,
Kodning „9C:20”

Fejlovervågning af LON-deltagere,
Kodning „9C:20”

Fejlovervågning af LON-deltagere,
Kodning „9C:20”

—

Udførelse af LON-deltagertjek
Med funktionen deltagertjek kontrolleres kommunikationen mellem det anlægsudstyr, der er tilsluttet fejlmanageren.
Forudsætninger:
■ Reguleringen skal være indkodet som fejlmanager
(kodning „79:1” i gruppen „Generelt”).
■ LON-deltagernumrene skal være kodet i alle reguleringerne.
■ LON-deltagerlisten i fejlmanageren skal være opdateret.
Servicemenu:
1. Tryk på OK og
samtidigt i ca. 4 sek.
2. „Servicefunktioner”

3. „Deltagertjek”
4. Vælg deltager (f.eks. deltager 10).
5. Tryk på „OK” for at starte deltagertjek.
■
■

Deltagere, hvis test gav et positivt resultat, angives
med „OK”.
Deltagere, hvis test gav et negativt resultat, angives
med „Ikke OK”.
Bemærk
For et nyt deltagertjek:
Opret en ny deltagerliste (deltagerlisten opdateres)
med „Slet liste?”.

Bemærk
På displayet for den pågældende deltager vises under
deltagertjekket i ca. 1 min. deltagernummeret og
„Wink”.

Forespørgsel på og tilbagestilling af visningen „Service”
Når de grænseværdier, der er indstillet i kodningsadresse „21” og „23” nås, blinker den røde fejlmeldingsdiode. (Kodningsadresse i gruppen „Kedel” (regulering for vejrkompenserende drift) eller gruppe 2 (regulering for konstant temperatur.)
Regulering for vejrkompenserende drift
Visning
„Service” og „¸”

Kvittering for service
Tryk på OK.
Udfør service.

Regulering for konstant temperatur
Det indstillede driftstimetal eller det indstillede tidsinterval med kalender-symbol „ý” (afhængigt af indstillingen) og „¸”
Tryk på OK.
Udfør service.
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Bemærk
Bemærk
En kvitteret servicemelding, som ikke er blevet stillet til- En kvitteret servicemelding, som ikke er blevet stillet tilbage, vises igen den næstfølgende mandag.
bage, vises igen efter 7 dage.
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Første idrifttagning, inspektion, service
Forespørgsel på og tilbagestilling af visningen „Service” (fortsat)
Regulering for vejrkompenserende drift
Efter udført service: Tilbagestilling af kodning
Servicemenu:
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca. 4 sek.
2. „Servicefunktioner”
3. „Service reset”

Regulering for konstant temperatur
Stil kodning „24:1” i gruppe 2 tilbage til „24:0”.
Bemærk
De indstillede serviceparametre for driftstimer og tidsinterval starter igen på „0”.

Bemærk
De indstillede serviceparametre for driftstimer og tidsinterval starter igen på „0”.

Montering af frontpladen
1.

2.

2.
2x

Fig.41
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Bemærk
Skru altid sikringsskruerne i inden idrifttagning.
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Første idrifttagning, inspektion, service
Instruktion af brugeren
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Installatøren af anlægget skal sørge for at give brugeren et eksemplar af betjeningsvejledningen og
instruere vedkommende i betjeningen af anlægget.
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Kodning 1
Hentning af kodningsniveau 1

■

■

Ved regulering for vejrkompenserende drift vises
kodningerne i klartekst.
Kodninger, der pga. varmeanlæggets udstyr eller
indstilling af andre kodninger ikke har en funktion,
vises ikke.
Varmeanlæg med en varmekreds uden blandeventil
og en eller to varmekredse med blandeventil:
Varmekredsen uden blandeventil betegnes efterfølgende som „Varmekreds 1”, og varmekredsene
med blandeventil betegnes efterfølgende som „Varmekreds 2” eller „Varmekreds 3”.
Hvis varmekredsene har fået individuelle betegnelser, vises den valgte betegnelse og „VK1”, „VK2”
eller „VK3” i stedet for.

Regulering for vejrkompenserende drift
Kodningerne er opdelt i grupper
■ „Generelt”
■ „Kedel”
■ „Varmtvand”
■ „Solvarme”
■ „Varmekreds 1/2/3”
■ „Alle kod. grundkedel”
I denne gruppe bliver alle kodningsadresser for kodningsniveau 1 (med undtagelse af kodningsadresserne fra gruppen „Solvarme”) vist i opadgående rækkefølge.
■ „Grundindstilling”
Hentning af kodning 1
Servicemenu:
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca. 4 sek.
2. „Kodningsniveau 1”
3. Vælg gruppen for den ønskede kodningsadresse.
4. Vælg kodningsadresse.
5. Indstil værdien iht. følgende tabeller, og bekræft med
OK.

Regulering for konstant temperatur
1:
2:
3:
4:
5:
6:

„Generelt”
„Kedel”
„Varmtvand”
„Solvarme”
„Varmekreds 1”
„Alle kodninger grundkedel”
I denne gruppe bliver kodningsadresserne vist i opadgående rækkefølge.
7: „Grundindstilling”
Kodning

■

Servicemenu:
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca. 4 sek.
2. Vælg „1” med Ú for kodningsniveau 1, og bekræft
med OK.
3. På displayet blinker „I” for kodningsadresserne i
gruppe 1.
4. Vælg gruppen for den ønskede kodningsadresse
med V/v, og bekræft med OK.
5. Vælg kodningsadresse med V/v.
6. Indstil værdien iht. følgende tabeller med V/v, og
bekræft med OK.

Tilbagestilling af alle kodningerne til fabriksindstilling
Vælg „Grundindstilling”.
Vælg „7” med Ú, og bekræft med OK.
Bekræft med OK, når „ ” blinker.
Bemærk
Kodningerne i kodningsniveau 2 stilles også tilbage.
Bemærk
Kodningerne i kodningsniveau 2 stilles også tilbage.

Generelt/gruppe „1”
Vælg „1” ved regulering for konstant temperatur (se
side 51).
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Vælg „Generelt” ved regulering for vejrkompenserende drift (se side 51).
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Kodning 1
Generelt/gruppe „1” (fortsat)
Kodninger
Kodning i fabriksindstillingen

Mulig ændring

Anlægsskema
Anlægsudførelse 1:
En varmekreds uden blandeventil
A1 (varmekreds 1), uden brugsvandsopvarmning

00:2
til
00:10

Vedr. anlægsskemaer, se følgende
tabel:

Værdi
adresse
00: ...

Anlægsudførelse

Beskrivelse

2

1

En varmekreds uden blandeventil A1 (varmekreds 1), med brugsvandsopvarmning (kodning indstilles automatisk)

3

2,3

En varmekreds med blandeventil M2 (varmekreds 2), uden brugsvandsopvarmning

4

2,3

En varmekreds med blandeventil (varmekreds 2), med brugsvandsopvarmning

5

2,3

En varmekreds uden blandeventil A1 (varmekreds 1) og en varmekreds med blandeventil M2 (varmekreds 2), uden brugsvandsopvarmning (kodning indstilles automatisk)

6

2,3

En varmekreds uden blandeventil A1 (varmekreds 1) og en varmekreds med blandeventil M2 (varmekreds 2), med brugsvandsopvarmning (kodning indstilles automatisk)

7

4

En varmekreds med blandeventil M2 (varmekreds 2) og en varmekreds med blandeventil M3 (varmekreds 3), uden brugsvandsopvarmning

8

4

En varmekreds med blandeventil M2 (varmekreds 2) og en varmekreds med blandeventil M3 (varmekreds 3), med brugsvandsopvarmning

9

4

En varmekreds uden blandeventil A1 (varmekreds 1), en varmekreds med blandeventil M2 (varmekreds 2) og en varmekreds med blandeventil M3 (varmekreds 3),
uden brugsvandsopvarmning (kodning indstilles automatisk)

10

4

En varmekreds uden blandeventil A1 (varmekreds 1), en varmekreds med blandeventil M2 (varmekreds 2) og en varmekreds med blandeventil M3 (varmekreds 3),
med brugsvandsopvarmning (kodning indstilles automatisk)

Kodning i fabriksindstillingen

Mulig ændring

Funktion intern pumpe
51:0

Anlæg med hydraulisk weiche:
Den interne pumpe tilsluttes altid
ved varmekald

51:1

Anlæg med hydraulisk weiche:
Den interne pumpe tilsluttes kun ved
varmekald, hvis brænderen er i
gang.
Pumpen frakobles med efterløbstid.

51:2

Anlæg med kedelvandsbufferbeholder:
Den interne pumpe tilsluttes kun ved
varmekald, hvis brænderen er i
gang.
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Kodning

00:1
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Kodning 1
Generelt/gruppe „1” (fortsat)
Kodning i fabriksindstillingen

Mulig ændring

Deltager-nr.
77:1

LON-deltagernummer (kun ved regulering for vejrkompenserende
drift)

77:2
til
77:99

LON-deltagernummeret kan indstilles fra 1 til 99:
1 - 4 = Kedel
5 = Kaskade
10 - 97 = Vitotronic 200-H
98 = Vitogate
99 = Vitocom
Bemærk
Hvert nummer må kun anvendes én
gang.

Enfamiliehus/flerfamiliehus
7F:1

Enfamiliehus (kun ved regulering
for vejrkompenserende drift)

7F:0

Flerfamiliehus
Ferie- og tidsprogram kan indstilles
separat for brugsvandsopvarmningen.

Spærring af betjening
Betjening frigivet i basismenuen og 8F:1
i den udvidede menu.
Bemærk
Den pågældende kodning aktiveres først, når servicemenuen afsluttes.

Betjening spærret i basismenuen og
i den udvidede menu.
Servicetekniker-testkørsel kan aktiveres.

8F:2

Betjening frigivet i basismenuen,
spærret i den udvidede menu.
Servicetekniker-testkørsel kan aktiveres.

9B:0
til
9B:127

Nominel fremløbstemperatur ved
eksternt kald kan indstilles fra 0 til
127 °C (begrænset af kedelspecifikke parametre)

Nominel fremløbstemperatur ved eksternt kald
9B:70

Nominel fremløbstemperatur ved
eksternt kald 70 ℃

Kedel/gruppe „2”
Vælg „Kedel” ved regulering for vejrkompenserende
drift (se side 51).

Vælg „2” ved regulering for konstant temperatur (se
side 51).

Kodninger
Kodning i fabriksindstillingen

Mulig ændring

Enkelt-/flerkedelanlæg
01:1

Enkeltkedelanlæg (kun ved regule- 01:2
ring for konstant temperatur)

Flerkedelanlæg med Vitotronic 300K

Kedelnummer ved flerkedelanlæg
(kun ved regulering for konstant
temperatur)

Kedelnummer 2 til 4 ved flerkedelanlæg

Kedelnummer
07:2
til
07:4
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07:1
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Kodning

8F:0

Kodning 1
Kedel/gruppe „2” (fortsat)
Kodning i fabriksindstillingen

Mulig ændring

Brænderservice, driftstimer i 100
21:0

Der er ikke indstillet noget serviceinterval (driftstimer)

21:1
til
21:100

Brænderens driftstimer indtil næste
service kan indstilles fra 100 til
10 000 h.
Et indstillingstrin ≙ 100 h

Intet tidsinterval for brænderservice

23:1
til
23:24

Tidsintervallet kan indstilles fra 1 til
24 måneder

Ingen visning „Service” på displayet

24:1

Visning „Service” på displayet.
Adressen indstilles automatisk, og
skal stilles tilbage manuelt efter udført service.

2F:1

Udluftningsprogram aktivt

2F:2

Påfyldningsprogram aktivt

Servicetidsinterval i måneder
23:0

Status service
24:0

Påfyldning/udluftning
2F:0

Udluftningsprogram/påfyldningsprogram ikke aktivt

Vælg „Varmtvand” ved regulering for vejrkompenserende drift (se side 51).

Vælg „3” ved regulering for konstant temperatur (se
side 51).

Kodninger
Kodning i fabriksindstillingen

Mulig ændring

Varmtvandstemp. nom. efteropvarmningsundertrykk.
67:40

Ved brugsvandsopvarmning med
67:0
solvarme: Nominel brugsvandstil
temperatur 40 °C. Over den indstil- 67:95
lede nominelle værdi er undertrykkelsen af efteropvarmningen aktiv:
Kedlen tilkobles kun understøttende, hvis stigningen i brugsvandstemperaturen er for lav.
Kan ikke indstilles ved kondenserende kombikedel

Den nominelle brugsvandstemperatur kan indstilles fra 0 til 95 °C (begrænset af kedelspecifikke parametre)

Frigivelse af cirkulationspumpen
73:0

Brugsvandscirkulationspumpe:
„TIL” efter tidsprogram (kun ved regulering for vejrkompenserende
drift)

73:1
til
73:6

Under tidsprogrammet 1 gang/h i
5 min. „TIL” indtil 6 gange/h i 5 min.
„TIL”

73:7

Konstant „TIL”

Solvarme/gruppe „4”
Vælg „Solvarme” ved regulering for vejrkompenserende drift (se side 51).
Vælg „4” ved regulering for konstant temperatur (se
side 51).
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Bemærk
Gruppen Solvarme vises kun, når et solvarmereguleringsmodul, type SM1, er tilsluttet.
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Kodning

Varmtvand/gruppe „3”

Kodning 1
Solvarme/gruppe „4” (fortsat)
Kodninger
Kodning i fabriksindstillingen

Mulig ændring

Omdrejningsregulering af solvarmekredspumpe
02:0

Solvarmekredspumpen er ikke om- 02:1
drejningsreguleret.

Solvarmekredspumpen er omdrejningsreguleret med pulsmodulationsstyring.

02:2

Solvarmekredspumpen er omdrejningsreguleret med PWM-styring.

Maks. beholdertemperatur
08:60

Nominel brugsvandstemperatur
08:10
(maks. beholdertemperatur) 60 °C. til
08:90

Den nominelle brugsvandstemperatur kan indstilles fra 10 til 90 °C.

Reduktion af stagnationstid
0A:5

Temperaturdifference for reduktion
af stagnationstid (reduktion af solvarmekredspumpens omdrejningstal til beskyttelse af anlægskomponenter og solfangervæske) 5 K.

0A:0

Reduktion af stagnationstid er ikke
aktiv.

0A:1
til
0A:40

Temperaturdifferencen kan indstilles
fra 1 til 40 K.

Volumenstrøm solvarmekreds
0F:70

Volumenstrøm for solvarmekred0F:1
sen ved maks. pumpeomdrejnings- til
tal 7 l/min.
0F:255

Volumenstrømmen kan indstilles fra
0,1 til 25,5 l/min..
1 indstillingstrin ≙ 0,1 l/min..

20:0

Ingen udvidet reguleringsfunktion
aktiv.

Kodning

Udvidede solvarmereguleringsfunktioner
20:1

Ekstrafunktion til brugsvandsopvarmning.

20:2

2. Differenstemperaturregulering.

20:3

2. Differenstemperaturregulering og
ekstrafunktion.

20:4

2. Differenstemperaturregulering til
opvarmningssupplement.

20:5

Termostatfunktion.

20:6

Termostatfunktion og ekstrafunktion.

20:7

Opvarmning med solvarme vha.
ekstern varmeveksler uden ekstra
temperaturføler.

20:8

Opvarmning med solvarme vha.
ekstern varmeveksler med ekstra
temperaturføler.

20:9

Opvarmning med solvarme af to
varmtvandsbeholdere.

Varmekreds 1, Varmekreds 2, Varmekreds 3/gruppe „5”
Vælg „5” ved regulering for konstant temperatur (se
side 51).
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Vælg „Varmekreds ...” ved regulering for vejrkompenserende drift (se side 51).
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Kodning 1
Varmekreds 1, Varmekreds 2, Varmekreds 3/gruppe „5” (fortsat)
Kodninger
Kodning i fabriksindstillingen

Mulig ændring

Prioritering af brugsvandsopvarmning
A2:2

Beholderprioritering på varmekredspumpe og blandeventil

A2:0

Uden beholderprioritering på varmekredspumpe og blandeventil

A2:1

Beholderprioritering kun på blandeventil

A2:3
til
A2:15

Reduceret prioritering på blandeventil: Varmekredsen tilføres en reduceret varmemængde.

A5:0

Uden varmekredspumpelogik-funktion

A5:1
til
A5:15

Med varmekredspumpelogik-funktion: Varmekredspumpe „FRA”, se efterfølgende tabel

Sparefunktion udetemperatur
Med varmekredspumpelogik-funktion (sparekobling): Varmekredspumpe „FRA”, når udetemperaturen (AT) er 1 K større end den nominelle rumtemperatur (RTnominel)
AT > RTnominel + 1 K (kun ved regulering for vejrkompenserende drift)

Parametre for adressen A5:...

Med varmekredspumpelogik-funktion: Varmekredspumpe „FRA”

1

AT > RTnominel + 5 K

2

AT > RTnominel + 4 K

3

AT > RTnominel + 3 K

4

AT > RTnominel + 2 K

5

AT > RTnominel + 1 K

6

AT > RTnominel

7
til
15

AT > RTnominel - 1 K
AT > RTnominel - 9 K

Kodning i fabriksindstillingen

Mulig ændring

Udvidet sparefunktion, reduceret udetemperatur
A6:36

Udvidet sparekobling ikke aktiv
(kun ved regulering for vejrkompenserende drift)

A6:5
til
A6:35

Udvidet sparekobling aktiv: Ved en
variabel indstillelig værdi fra 5 til
35 °C plus 1 °C frakobles brænderen samt varmekredspumpen, og
blandeventilen lukkes. Udgangspunktet er den reducerede udetemperatur. Denne temperatur beror på
den faktiske udetemperatur og en
tidskonstant, som tager højde for afkølingen af en gennemsnitsbygning.
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Kodning

A5:5
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Kodning 1
Varmekreds 1, Varmekreds 2, Varmekreds 3/gruppe „5” (fortsat)
Kodning i fabriksindstillingen

Mulig ændring

Udvidet sparefunktion, blandeventil
A7:0

Uden sparefunktion til blandeventil. A7:1
Kun ved regulering for vejrkompenserende drift og varmekreds
med blandeventil.

Med sparefunktion til blandeventil
(udvidet varmekredspumpelogik):
Varmekredspumpe derudover
„FRA”:
■ Hvis blandeventilen har været lukket i mere end 20 min..
Varmekredspumpe „TIL”:
■ Hvis blandeventilen går i reguleringsfunktion
■ Ved frostfare

Pumpestilstandstid ved overgang til reduceret drift
A9:7

Med pumpestilstandstid: Varmekredspumpe „FRA” ved ændring af
den nominelle værdi i forbindelse
med ændring af driftsform eller
ændringer af den nominelle rumtemperatur (kun ved regulering for
vejrkompenserende drift)

A9:0

Uden pumpestilstandstid

A9:1
til
A9:15

Med pumpestilstandstid, der kan
indstilles fra 1 til 15. Jo højere værdien er, desto længere er pumpestilstandstiden.

Vejrkompenserende/rumtemperaturstyring
Med fjernbetjening: Opvarmning/
B0:1
reduceret drift: Vejrkompenserende (kun ved regulering for vejrkompenserende drift). Kodningen må
B0:2
kun ændres for varmekredsen med
blandeventil.
B0:3

Opvarmning: Vejrkompenserende
Reduceret drift: Med rumtemperaturstyring
Opvarmning: Med rumtemperaturstyring
Reduceret drift: Vejrkompenserende
Opvarmning/reduceret drift: Med
rumtemperaturstyring

Sparefunktion, rumtemperatur
B5:0

Med fjernbetjening: Ingen rumtem- B5:1
peraturstyret varmekredspumpelo- til
gik-funktion (kun ved regulering for B5:8
vejrkompenserende drift). Kodningen må kun ændres for varmekredsen med blandeventil.

Varmekredspumpelogik-funktion, se
efterfølgende tabel:

Med varmekredspumpelogik-funktion:
Varmekredspumpe „FRA”

Varmekredspumpe „TIL”

1

RTfakt. > RTnominel + 5 K

RTfakt. < RTnominel + 4 K

2

RTfakt. > RTnominel + 4 K

RTfakt. < RTnominel + 3 K

3

RTfakt. > RTnominel + 3 K

RTfakt. < RTnominel + 2 K

4

RTfakt. > RTnominel + 2 K

RTfakt. < RTnominel + 1 K

5

RTfakt. > RTnominel + 1 K

RTfakt. < RTnominel

6

RTfakt. > RTnominel

RTfakt. < RTnominel - 1 K

7

RTfakt. > RTnominel - 1 K

RTfakt. < RTnominel - 2 K

8

RTfakt. > RTnominel - 2 K

RTfakt. < RTnominel - 3 K
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Parametre for
adressen B5:...
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Kodning

B0:0

Kodning 1
Varmekreds 1, Varmekreds 2, Varmekreds 3/gruppe „5” (fortsat)
Kodning i fabriksindstillingen

Mulig ændring

Min. fremløbstemperatur varmekreds
C5:20

Elektronisk minimalbegrænsning af C5:1
fremløbstemperaturen 20 °C (kun til
ved regulering for vejrkompenseC5:127
rende drift)

Minimalbegrænsningen kan indstilles fra 1 til 127 °C (begrænset af kedelspecifikke parametre)

Maks. fremløbstemperatur varmekreds
C6:74

Elektronisk maksimalbegrænsning
af fremløbstemperaturen 74 °C
(kun ved regulering for vejrkompenserende drift)

C6:10
til
C6:127

Maksimalbegrænsningen kan indstilles fra 10 til 127 °C (begrænset af
kedelspecifikke parametre)

D5:1

Ekstern omstilling af driftsprogram
skifter til „Konstant drift med normal
rumtemperatur” (afhængigt af kodningsadresse 3A, 3B og 3C)

D8:1

Omstilling af driftsprogram via indgang DE1 på udbygning EA1

D8:2

Omstilling af driftsprogram via indgang DE2 på udbygning EA1

D8:3

Omstilling af driftsprogram via indgang DE3 på udbygning EA1

Omstilling af driftsprogram
D5:0

Ekstern omstilling af driftsprogram
skifter driftsprogrammet til „Konstant drift med reduceret rumtemperatur” eller „Afbrudt drift” (kun
ved regulering for vejrkompenserende drift)

Ekst. omstilling af driftsprogram på varmekreds
Ingen omstilling af driftsprogram
via udbygning EA1

Maks. pumpeomdrejningstal i normal drift
E6:...

Maks. omdrejningstal for den om- E6:0
drejningsregulerede varmekredstil
pumpe i % af maks. omdrejningstal E6:100
i normal drift. Værdien er indstillet
via de kedelspecifikke parametre
(kun ved regulering for vejrkompenserende drift).

Maks. omdrejningstal kan indstilles
fra 0 til 100 %

Min. pumpeomdrejningstal
E7:30

Min. omdrejningstal for den omdrejningsregulerede varmekredspumpe: 30 % af maks. omdrejningstal (kun ved regulering for
vejrkompenserende drift)

E7:0
til
E7:100

Min. omdrejningstal kan indstilles fra
0 til 100 % af maks. omdrejningstal

F1:1
til
F1:6

Gulvtørring kan indstilles i henhold til
6 valgbare temperatur-tidsprofiler
(se side 118)

F1:15

Konstant fremløbstemperatur 20 °C

Gulvtørringsfunktion
F1:0

Gulvtørring ikke aktiv (kun ved regulering for vejrkompenserende
drift).

Partydrift, tidsbegrænsning
F2:8

*1
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Tidsbegrænsning for partydrift eller F2:0
ekstern omstilling af driftsprogram
med tast: 8 h (kun ved regulering
F2:1
for vejrkompenserende drift)*1
til
F2:12

Ingen tidsbegrænsning for partydrift*1
Tidsbegrænsningen kan indstilles fra
1 til 12 h*1

Partydriften stopper automatisk i driftsprogrammet „Opvarmning og varmt brugsvand” ved omstilling til drift med normal
rumtemperatur.
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Kodning

D8:0

Kodning 1
Varmekreds 1, Varmekreds 2, Varmekreds 3/gruppe „5” (fortsat)
Kodning i fabriksindstillingen

Mulig ændring

Pumpekobling ved "Kun varmtvand"
F6:25

Pumpen i tilslutningssættet til varmekredsen er konstant tilkoblet i
driftsformen „Kun varmtvand” (kun
ved regulering for konstant temperatur)

F6:0

Pumpen i tilslutningssættet til varmekredsen er konstant frakoblet i
driftsformen „Kun varmtvand”

F6:1
til
F6:24

Pumpen i tilslutningssættet til varmekredsen er tilkoblet i 10 min. 1 til
24 gange om dagen i driftsformen
„Kun varmtvand”.

Pumpekobling ved “Afbrudt drift”
F7:25

Pumpen i tilslutningssættet til var- F7:0
mekredsen er konstant tilkoblet i
driftsformen „Afbrudt drift” (kun ved
regulering for konstant temperatur) F7:1
til
F7:24

Pumpen i tilslutningssættet til varmekredsen er konstant frakoblet i
driftsformen „Afbrudt drift”
Pumpen i tilslutningssættet til varmekredsen er i driftsformen „Afbrudt
drift” tilkoblet i 10 min. 1 til 24 gange
om dagen.

F8:-5

Temperaturgrænse til ophævelse
af den reducerede drift -5 °C, se
eksemplet på side 120.
Vær opmærksom på indstillingen
af kodningsadresse „A3” (kun ved
regulering for vejrkompenserende
drift).

F8:+10
til
F8:-60

Temperaturgrænsen kan indstilles
fra
+10 til -60 °C

F8:-61

Funktion inaktiv

Afslutning af temperaturhævning
F9:-14

Temperaturgrænse til hævning af
F9:+10
den reducerede nominelle rumtem- til
peratur-14 ºC, se eksemplet på si- F9:-60
de 120 (kun ved regulering for
vejrkompenserende drift).

Temperaturgrænsen for hævningen
af den nominelle rumtemperatur kan
indstilles til værdien i normal drift fra
+10 til -60 °C

Hævning af den nominelle fremløbstemperatur
FA:20

Hævning af den nominelle kedelFA:0
vands- eller fremløbstemperatur
til
ved overgang fra drift med reduce- FA:50
ret rumtemperatur til drift med normal rumtemperatur med 20 %. Se
eksemplet på side 120 (kun ved
regulering for vejrkompenserende
drift).

Temperaturhævningen kan indstilles
fra 0 til 50 %

Varighed af hævningen af den nominelle fremløbstemperatur
Varigheden af hævningen af den
FB:0
nominelle kedelvands- eller fremtil
løbstemperatur (se kodningsadres- FB:240
se „FA”) 60 min. Se eksemplet på
side 120 (kun ved regulering for
vejrkompenserende drift).

Varigheden kan indstilles fra 0 til
240 min.

5585 172 DK

FB:60
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Kodning

Start af temperaturhævning

Kodning 2
Hentning af kodningsniveau 2
■
■

■

På kodningsniveau 2 findes alle kodningerne.
Kodninger, der pga. varmeanlæggets udstyr eller
indstilling af andre kodninger ikke har en funktion,
vises ikke.
Varmekredsen uden blandeventil betegnes efterfølgende som „Varmekreds 1”, og varmekredse med
blandeventil betegnes efterfølgende som „Varmekreds 2” eller „Varmekreds 3”.
Hvis varmekredsene har fået individuelle betegnelser, vises den valgte betegnelse og „VK1”, „VK2”
eller „VK3” i stedet for.

Regulering for vejrkompenserende drift

Hentning af kodning 2
Servicemenu:
1. Tryk på OK og
samtidigt i ca. 4 sek.
2. Tryk på OK og
samtidigt i ca. 4 sek.
3. „Kodningsniveau 2”
4. Vælg gruppen for den ønskede kodningsadresse.
5. Vælg kodningsadresse.
6. Indstil værdien iht. følgende tabeller, og bekræft med
OK.

Regulering for konstant temperatur
1:
2:
3:
4:
5:
6:

„Generelt”
„Kedel”
„Varmtvand”
„Solvarme”
„Varmekreds 1”
„Alle kodninger grundkedel”
I denne gruppe bliver kodningsadresserne vist i opadgående rækkefølge.
7: „Grundindstilling”

Servicemenu:
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca. 4 sek.
2. Tryk på OK og ä samtidigt i ca. 4 sek.
3. Vælg „2” med Ú for kodningsniveau 2, og bekræft
med OK.
4. På displayet blinker „I” for kodningsadresserne i
gruppe 1.
5. Vælg gruppen for den ønskede kodningsadresse
med V/v, og bekræft med OK.
6. Vælg kodningsadresse med V/v.
7. Indstil værdien iht. følgende tabeller med V/v, og
bekræft med OK.

Tilbagestilling af alle kodningerne til fabriksindstilling
Vælg „Grundindstilling”.
Vælg „7” med Ú, og bekræft med OK,
Bekræft med OK, når „ ” blinker.
Bemærk
Kodningerne i kodningsniveau 1 stilles også tilbage.
Bemærk
Kodningerne i kodningsniveau 1 stilles også tilbage.

Generelt/gruppe „1”
Vælg „Generelt” ved regulering for vejrkompenserende drift (se side 60).

Vælg „1” ved regulering for konstant temperatur (se
side 60).

Kodninger
Kodning i fabriksindstillingen

Mulig ændring

00:1

00:2
til
00:10

60

Anlægsudførelse 1:

Vedr. anlægsskemaer, se følgende
tabel:
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Kodning

Kodningerne er opdelt i grupper
■ „Generelt”
■ „Kedel”
■ „Varmtvand”
■ „Solvarme”
■ „Varmekreds 1/2/3”
■ „Alle kod. grundkedel”
I denne gruppe bliver alle kodningsadresser (med
undtagelse af kodningsadresserne i gruppen „Solvarme”) vist i opadgående rækkefølge.
■ „Grundindstilling”

Kodning 2
Generelt/gruppe „1” (fortsat)

Værdi
adresse
00: ...

Anlægsudførelse

Beskrivelse

2

1

En varmekreds uden blandeventil A1 (varmekreds 1), med brugsvandsopvarmning (kodning indstilles automatisk)

3

2,3

En varmekreds med blandeventil M2 (varmekreds 2), uden brugsvandsopvarmning

4

2,3

En varmekreds med blandeventil (varmekreds 2), med brugsvandsopvarmning

5

2,3

En varmekreds uden blandeventil A1 (varmekreds 1) og en varmekreds med blandeventil M2 (varmekreds 2), uden brugsvandsopvarmning (kodning indstilles automatisk)

6

2,3

En varmekreds uden blandeventil A1 (varmekreds 1) og en varmekreds med blandeventil M2 (varmekreds 2), med brugsvandsopvarmning (kodning indstilles automatisk)

7

4

En varmekreds med blandeventil M2 (varmekreds 2) og en varmekreds med blandeventil M3 (varmekreds 3), uden brugsvandsopvarmning

8

4

En varmekreds med blandeventil M2 (varmekreds 2) og en varmekreds med blandeventil M3 (varmekreds 3), med brugsvandsopvarmning

9

4

En varmekreds uden blandeventil A1 (varmekreds 1), en varmekreds med blandeventil M2 (varmekreds 2) og en varmekreds med blandeventil M3 (varmekreds 3),
uden brugsvandsopvarmning (kodning indstilles automatisk)

10

4

En varmekreds uden blandeventil A1 (varmekreds 1), en varmekreds med blandeventil M2 (varmekreds 2) og en varmekreds med blandeventil M3 (varmekreds 3),
med brugsvandsopvarmning (kodning indstilles automatisk)

Kodning i fabriksindstillingen

Mulig ændring

11:≠9

Ingen adgang til kodningsadresserne til parametrene for forbrændingsreguleringen

11:9

Adgang til kodningsadresserne til
parametrene for forbrændingsreguleringen er åben

25:0

Uden udeføler (ved regulering for
konstant temperatur)

25:1

Med udeføler (registreres automatisk)

2A:0

Uden trådløs udeføler

2A:1

Med trådløs udeføler (registreres automatisk)

2A:2

Trådløs udeføler anvendes ikke

2D:0

Må ikke ændres

32:0

Uden udbygning AM1

32:1

Med udbygning AM1 (registreres automatisk)

33:1

Funktion udgang A1 på udbygning
AM1: Varmekredspumpe

33:0

Funktion udgang A1: Brugsvandscirkulationspumpe

33:2

Funktion udgang A1: Beholderladepumpe

Funktion udgang A2 på udbygning
AM1: Brugsvandscirkulationspumpe

34:1

Funktion udgang A2: Varmekredspumpe

34:2

Funktion udgang A2: Beholderladepumpe

Uden udbygning EA1

35:1

Med udbygning EA1 (registreres automatisk)

34:0

35:0
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Mulig ændring
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Kodning

Kodning i fabriksindstillingen
En varmekreds uden blandeventil
A1 (varmekreds 1), uden brugsvandsopvarmning

Kodning 2
Generelt/gruppe „1” (fortsat)
Kodning i fabriksindstillingen

Mulig ændring

36:0

36:1

Funktion udgang aBJ på udbygning EA1: Fejlmelding

Funktion udgang aBJ: Fødepumpe

39:2

Funktion indgang DE1 på udbygning EA1: Ingen funktion

Kodning

3A:0

Funktion udgang sA: Beholderladepumpe

3B:0

62

Funktion indgang DE2 på udbygning EA1: Ingen funktion

36:2

Funktion udgang aBJ: Brugsvandscirkulationspumpe

39:0

Funktion udgang sA: Brugsvandscirkulationspumpe

39:1

Funktion udgang sA: Varmekredspumpe

3A:1

Funktion indgang DE1: Omstilling af
driftsprogram

3A:2

Funktion indgang DE1: Eksternt kald
med nominel fremløbstemperatur
Indstilling af nominel fremløbstemperatur: Kodningsadresse 9B
Funktion intern pumpe: Kodningsadresse 3F

3A:3

Funktion indgang DE1: Ekstern
spærring
Funktion intern pumpe: Kodningsadresse 3E

3A:4

Funktion indgang DE1: Ekstern
spærring med fejlmeldingsindgang
Funktion intern pumpe: Kodningsadresse 3E

3A:5

Funktion indgang DE1: Fejlmeldingsindgang

3A:6

Funktion indgang DE1: Korttidsdrift
for brugsvandscirkulationspumpe
(tastfunktion).
Indstilling af funktionstid for brugsvandscirkulationspumpe: Kodningsadresse 3D

3B:1

Funktion indgang DE2: Omstilling af
driftsprogram

3B:2

Funktion indgang DE2: Eksternt kald
med nominel fremløbstemperatur
Indstilling af nominel fremløbstemperatur: Kodningsadresse 9B
Funktion intern pumpe: Kodningsadresse 3F

3B:3

Funktion indgang DE2: Ekstern
spærring
Funktion intern pumpe: Kodningsadresse 3E

3B:4

Funktion indgang DE2: Ekstern
spærring med fejlmeldingsindgang
Funktion intern pumpe: Kodningsadresse 3E
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Bemærk
Funktion kun mulig i forbindelse med
en varmekredsregulering, der er tilsluttet via LON.

Kodning 2
Generelt/gruppe „1” (fortsat)

3C:0

3B:5

Funktion indgang DE2: Fejlmeldingsindgang

3B:6

Funktion indgang DE2: Korttidsdrift
for brugsvandscirkulationspumpe
(tastfunktion).
Indstilling af funktionstid for brugsvandscirkulationspumpe: Kodningsadresse 3D

3C:1

Funktion indgang DE3: Omstilling af
driftsprogram

3C:2

Funktion indgang DE3: Eksternt kald
med nominel fremløbstemperatur
Indstilling af nominel fremløbstemperatur: Kodningsadresse 9B
Funktion intern pumpe: Kodningsadresse 3F

3C:3

Funktion indgang DE3: Ekstern
spærring
Funktion intern pumpe: Kodningsadresse 3E

3C:4

Funktion indgang DE3: Ekstern
spærring med fejlmeldingsindgang
Funktion intern pumpe: Kodningsadresse 3E

3C:5

Funktion indgang DE3: Fejlmeldingsindgang

3C:6

Funktion indgang DE3: Korttidsdrift
for brugsvandscirkulationspumpe
(tastfunktion).
Indstilling af funktionstid for brugsvandscirkulationspumpe: Kodningsadresse 3D

3D:5

Funktionstid for brugsvandscirkula- 3D:1
tionspumpe ved korttidsdrift: 5 min til
3D:60

Funktionstid for brugsvandscirkulationspumpe kan indstilles fra 1 til
60 min.

3E:0

Kedelkredspumpen forbliver i regu- 3E:1
leringsdrift ved signal „Ekstern
spærring”
3E:2

Kedelkredspumpen frakobles ved
signal „Ekstern spærring”.

3F:0

4B:0

51:0
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Funktion indgang DE3 på udbygning EA1: Ingen funktion

Mulig ændring

Kedelkredspumpen forbliver i regu- 3F:1
leringsdrift ved signal „Eksternt
kald”
3F:2

Kedelkredspumpen tilkobles ved signal „Ekstern spærring”.
Kedelkredspumpen frakobles ved
signal „Eksternt kald”.
Kedelkredspumpen tilkobles ved signal „Eksternt kald”.

Funktion indgang lH: Rumtermostat (Vitotrol 100, kun ved regulering for konstant temperatur)

4B:1

Eksternt kald

4B:2

Ekstern spærring

Anlæg med hydraulisk weiche:
Kedelkredspumpen tilkobles altid
ved varmekald

51:1

Anlæg med hydraulisk weiche:
Kedelkredspumpen tilsluttes kun ved
varmekald, hvis brænderen er i
gang.
Pumpen frakobles med efterløbstid.

51:2

Anlæg med kedelvandsbufferbeholder:
63

Kodning

Kodning i fabriksindstillingen

Kodning 2
Generelt/gruppe „1” (fortsat)
Kodning i fabriksindstillingen

Mulig ændring
Kedelkredspumpen tilsluttes kun ved
varmekald, hvis brænderen er i
gang.

52:0

Uden fremløbsføler for hydraulisk
weiche

52:1

Med fremløbsføler for hydraulisk
weiche (registreres automatisk)

53:1

Funktion for tilslutning sK i den interne udbygning: Cirkulationspumpe

53:0

Funktion for tilslutning sK: Kombinationsfejl

53:2

Funktion for tilslutning sK: Ekstern
varmekredspumpe (varmekreds 1)

53:3

Funktion for tilslutning sK: Ekstern
beholderladepumpe

54:1

Med Vitosolic 100 (registreres automatisk)

54:2

Med Vitosolic 200 (registreres automatisk)

54:4

Med solvarmereguleringsmodul SM1
med ekstrafunktion, f.eks. opvarmningssupplement (registreres automatisk)

Uden solvarmeanlæg

6E:50

Ingen korrektion af den målte udetemperatur

6E:0
til
6E:100

Korrektion af udetemperaturen i trin
på 0,1 K
0 til 49 = -5 K til -0,1 K
51 til 100 = 0,1 K til 5 K

76:0

Uden kommunikationsmodul

76:1

Med kommunikationsmodul LON
(registreres automatisk). Kun ved regulering for vejrkompenserende drift.

76:2

Med kommunikationsmodul kaskade
(registreres automatisk). Kun ved regulering for konstant temperatur.

77:2
til
77:99

LON-deltagernummeret kan indstilles fra 1 til 99:
1 - 4 = Kedel
5 = Kaskade
10 - 97 = Vitotronic 200-H
98 = Vitogate
99 = Vitocom

77:1

LON-deltagernummer (kun ved regulering for vejrkompenserende
drift)

Bemærk
Hvert nummer må kun anvendes én
gang.
79:1

Med kommunikationsmodul LON:
Reguleringen er fejlmanager (kun
ved regulering for vejrkompenserende drift).

7B:1

Med kommunikationsmodul LON:
7B:0
Reguleringen sender klokkeslættet
(kun ved regulering for vejrkompenserende drift)

Klokkeslættet sendes ikke

7F:1

Enfamiliehus (kun ved regulering
for vejrkompenserende drift)

Flerfamiliehus
Ferie- og tidsprogram kan indstilles
separat for brugsvandsopvarmningen.
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79:0

7F:0

Reguleringen er ikke fejlmanager
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Kodning

54:0

Kodning 2
Generelt/gruppe „1” (fortsat)
Kodning i fabriksindstillingen

Mulig ændring

80:6

Der vises en fejlmelding, hvis fejlen er aktiv i min. 30 sek.

80:0

Fejlmelding straks

80:2
til
80:199

Minimumvarighed for fejlen, indtil
fejlmeldingen optræder, kan indstilles fra 10 til 995 sek.
1 indstillingstrin ≙ 5 sek.

Automatisk sommer-/vintertidsomstilling

81:0

Manuel sommer-/vintertidsomstilling

81:2

Anvendelse af radiosignalmodtageren (registreres automatisk)

81:3

Med kommunikationsmodul LON:
Reguleringen modtager klokkeslættet
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82:0

Drift med naturgas

82:1

Drift med F-gas (kan kun indstilles,
hvis kodningsadresse 11:9 er indstillet)

88:0

Temperaturvisning i °C (celsius)

88:1

Temperaturvisning i °F (fahrenheit)

8A:175

Må ikke ændres!

8F:0

Betjening frigivet i basismenuen og 8F:1
i den udvidede menu.

Betjening spærret i basismenuen og
i den udvidede menu.
Servicetekniker-testkørsel kan aktiveres.

Bemærk
Den pågældende kodning aktiveres først, når servicemenuen forlades.

8F:2

Betjening frigivet i basismenuen,
spærret i den udvidede menu.
Servicetekniker-testkørsel kan aktiveres.

90:128

Tidskonstant for beregningen af
den ændrede udetemperatur
21,3 h

90:1
til
90:199

Afhængigt af den indstillede værdi
hurtig (lavere værdier) eller langsom
(højere værdier) tilpasning af fremløbstemperaturen ved ændring af
udetemperaturen
1 indstillingstrin ≙ 10 min.)

94:0

Uden udbygning Open Therm

94:1

Med udbygning Open Therm (registreres automatisk)

95:0

Uden kommunikationsinterface
Vitocom 100, type GSM

95:1

Med kommunikationsinterface
Vitocom 100, type GSM (registreres
automatisk)

97:0

Med kommunikationsmodul LON:
Udetemperaturen på føleren, der
er tilsluttet reguleringen, anvendes
internt (kun ved regulering for vejrkompenserende drift)

97:1

Reguleringen modtager udetemperaturen

97:2

Reguleringen sender udetemperaturen til Vitotronic 200-H

98:1

Viessmann anlægsnummer
I forbindelse med overvågning af
flere anlæg over Vitocom 300

98:1
til
98:5

Anlægsnummeret kan indstilles fra 1
til 5

99:0

Må ikke ændres

9A:0

Må ikke ændres

9B:70

Nominel fremløbstemperatur ved
eksternt kald 70 ℃

9B:0
til
9B:127

Nominel fremløbstemperatur ved
eksternt kald kan indstilles fra 0 til
127 °C (begrænset af kedelspecifikke parametre)

9C:20

Overvågning af LON-deltagere

9C:0

Ingen overvågning

9C:5
til
9C:60

Tiden kan indstilles fra 5 til 60 min.
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Kodning

81:1

Kodning 2
Generelt/gruppe „1” (fortsat)
Kodning i fabriksindstillingen
Mulig ændring
Hvis en deltager ikke svarer, anvendes der efter 20 min. reguleringsinterne værdier. Først derefter
optræder en fejlmelding (kun ved
regulering for vejrkompenserende
drift).
9F:8

Differenstemperatur 8 K
Kun i forbindelse med blandeventilkreds (kun ved regulering for
vejrkompenserende drift)

9F:0
til
9F:40

Differenstemperaturen kan indstilles
fra 0 til 40 K

Kedel/gruppe „2”
Vælg „Kedel” ved regulering for vejrkompenserende
drift (se side 60).

Vælg „2” ved regulering for konstant temperatur (se
side 60).

Kodninger
Mulig ændring

01:1

Enkeltkedelanlæg (kun ved regule- 01:2
ring for konstant temperatur)

Flerkedelanlæg med Vitotronic 300K

04:1

Min. pausetid for brænder afhæng- 04:0
igt af kedlens belastning (indstillet
via kodningsstikket)

Fast indstillet min. pausetid for
brænder (indstillet via kodningsstikket)

06:...

Maksimalbegrænsning af kedelvandstemperaturen, indstillet via
kodningsstikket i °C

06:20
til
06:127

Maksimalbegrænsning af kedelvandstemperaturen i de områder,
der er angivet af kedlen

07:1

Kedelnummer ved flerkedelanlæg
(kun ved regulering for konstant
temperatur)

07:2
til
07:4

Kedelnummer 2 til 4 ved flerkedelanlæg

08:...

Maksimal varmeydelse for brænderen i kW ved flerkedelanlæg

08:0
til
08:199

Brænderens maksimale varmeydelse kan indstilles i trin på 1 kW fra 0
til 199 kW (begrænset af kedelspecifikke parametre)

0D:0

Må ikke ændres

0E:0

Må ikke ændres

13:1

Må ikke ændres

14:1

Må ikke ændres

15:1

Må ikke ændres

21:0

Der er ikke indstillet noget serviceinterval (driftstimer)

21:1
til
21:100

Brænderens driftstimer indtil næste
service kan indstilles fra 100 til
10 000 h.
Et indstillingstrin ≙ 100 h

23:0

Intet tidsinterval for brænderservice

23:1
til
23:24

Tidsintervallet kan indstilles fra 1 til
24 måneder

24:0

Ingen visning „Service” på displayet

24:1

Visning „Service” på displayet
Adressen sættes automatisk, og
skal stilles tilbage manuelt efter udført service.
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Kodning

Kodning i fabriksindstillingen
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Kodning 2
Kedel/gruppe „2” (fortsat)
Kodning i fabriksindstillingen

Mulig ændring

28:0

Ingen intervaltænding på brænderen

28:1
til
28:24

Tidsinterval kan indstilles fra 1 t til 24
h. Brænderen tilkobles automatisk i
30 sek. (kun ved drift med F-gas).

2E:0

Må ikke ændres

2F:0

Udluftningsprogram/påfyldningsprogram ikke aktivt

2F:1

Udluftningsprogram aktivt

2F:2

Påfyldningsprogram aktivt

Kedelkredspumpe, omdrejningsreguleret via 0-10 V interface

30:0

■

30:3

■

Tilslutning af trindelt pumpe
Drift med hydraulisk weiche (enkeltkedel- eller flerkedelanlæg)

30:1

Kedelkredspumpe, omdrejningsreguleret

30:2

Kedelkredspumpe, omdrejningsreguleret med volumenstrøm

31:...

Den interne pumpes nominelle om- 31:0
drejningstal ved drift som kedeltil
kredspumpe i %, indstilles via kod- 31:100
ningsstikket

Det nominelle omdrejningstal kan
indstilles fra 0 til 100 %

38:0

Status for kontrolkasse: Drift (ingen fejl)

Status for kontrolkasse: Fejl

38:≠0

Vælg „Varmtvand” ved regulering for vejrkompenserende drift (se side 60).

Kodning

Varmtvand/gruppe „3”
Vælg „3” ved regulering for konstant temperatur (se
side 60).

Kodninger
Kodning i fabriksindstillingen

Mulig ændring

56:0

56:1

Den nominelle brugsvandstemperatur kan indstilles fra 10 til 60 ℃

Den nominelle brugsvandstemperatur kan indstilles fra 10 til over 60 °C
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Bemærk
Maksimumværdien er afhængig af
kodningsstikket
Overhold den maks. tilladte brugsvandstemperatur.
58:0

Uden ekstrafunktion for brugsvandsopvarmning

58:10
til
58:60

Indtastning af 2. nominel brugsvandstemperaturværdi
Kan indstilles fra 10 til 60 °C (vær
opmærksom på kodningsadresse
„56” og „63”).

59:0

Beholderopvarmning:
Tilkoblingsniveau -2,5 K
Frakoblingsniveau +2,5 K

59:1
til
59:10

Tilkoblingsniveauet kan indstilles fra
1 til 10 K under nominel værdi

5B:0

Varmtvandsbeholder tilsluttet direkte til kedlen

5B:1

Varmtvandsbeholder tilsluttet efter
den hydrauliske weiche

5E:0

Beholderladepumpen forbliver i re- 5E:1
guleringsdrift ved signal „Ekstern
spærring”
5E:2

Beholderladepumpen frakobles ved
signal „Ekstern spærring”
Beholderladepumpen tilkobles ved
signal „Ekstern spærring”
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Kodning 2
Varmtvand/gruppe „3” (fortsat)
Kodning i fabriksindstillingen
5F:0

Mulig ændring

Beholderladepumpen forbliver i re- 5F:1
guleringsdrift ved signal „Eksternt
kald”
5F:2

Beholderladepumpen frakobles ved
signal „Eksternt kald”

60:20

Under brugsvandsopvarmningen
er kedelvandstemperaturen maks.
20 K højere end den nominelle
brugsvandstemperatur

60:5
til
60:25

Differencen mellem kedelvandstemperaturen og den nominelle brugsvandstemperatur kan indstilles fra 5
til 25 K

62:2

Pumpe med et efterløb på 2 min.
efter beholderopvarmning

62:0

Pumpe uden efterløb

62:1
til
62:15

Efterløbstiden kan indstilles fra 1 til
15 min.

63:0

Uden ekstrafunktion til brugs63:1
vandsopvarmning (kun ved regule- 63:2
ring for konstant temperatur)
til
63:14
63:15

Beholderladepumpen tilkobles ved
signal „Eksternt kald”

Ekstrafunktion: 1 x dagligt
Hver anden dag til hver anden uge

2 x dagligt

Må ikke ændres!

67:40

Ved brugsvandsopvarmning med
67:0
solvarme: Nominel brugsvandstil
temperatur 40 °C. Over den indstil- 67:95
lede nominelle værdi er undertrykkelsen af efteropvarmningen aktiv:
Kedlen tilkobles kun understøttende, hvis stigningen i brugsvandstemperaturen er for lav.

Den nominelle brugsvandstemperatur kan indstilles fra 0 til 95 °C (begrænset af kedelspecifikke parametre)

6F:...

Maks. varmeydelse ved brugsvandsopvarmning i %, indstillet via
kodningsstikket

Maks. varmeydelse ved brugsvandsopvarmning kan indstilles fra min.
varmeydelse til 100 %

71:0

Brugsvandscirkulationspumpe:
71:1
„TIL” efter tidsprogram (kun ved regulering for vejrkompenserende
71:2
drift)

„FRA” under brugsvandsopvarmningen til den 1. nominelle værdi

Brugsvandscirkulationspumpe:
72:1
„TIL” efter tidsprogram (kun ved regulering for vejrkompenserende
72:2
drift)

„FRA” under brugsvandsopvarmningen til 2. nominelle værdi

Brugsvandscirkulationspumpe:
„TIL” efter tidsprogram (kun ved regulering for vejrkompenserende
drift)

73:1
til
73:6

Under tidsprogrammet 1 gang/h i
5 min. „TIL” indtil 6 gange/h i 5 min.
„TIL”

73:7

Konstant „TIL”

Kodning

65:0

72:0

73:0

6F:0
til
6F:100

„TIL” under brugsvandsopvarmningen til den 1. nominelle værdi

„TIL” under brugsvandsopvarmningen til 2. nominelle værdi

Solvarme/gruppe „4”
Bemærk
Gruppen Solvarme vises kun, når et solvarmereguleringsmodul, type SM1, er tilsluttet.
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Vælg „Solvarme” ved regulering for vejrkompenserende drift (se side 60).
Vælg „4” ved regulering for konstant temperatur (se
side 60).
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Kodning 2
Solvarme/gruppe „4” (fortsat)
Kodninger
Mulig ændring

00:8

Tilkoblingstemperaturdifference for 00:2
solvarmekredspumpe 8 K
til
00:30

Tilkoblingstemperaturdifferencen
kan indstilles fra 2 til 30 K

01:4

Frakoblingstemperaturdifference
for solvarmekredspumpe 4 K

Frakoblingstemperaturdifferencen
kan indstilles fra 1 til 29 K

02:0

Solvarmekredspumpen er ikke om- 02:1
drejningsreguleret

Solvarmekredspumpen er omdrejningsreguleret med pulsmodulationsstyring

02:2

Solvarmekredspumpen er omdrejningsreguleret med PWM-styring

01:1
til
01:29

03:10

Temperaturdifference for start af
omdrejningsregulering 10 K

03:5
til
03:20

Temperaturdifferencen kan indstilles
fra 5 til 20 K

04:4

Reguleringsforstærkning af omdrejningsreguleringen 4 %/K

04:1
til
04:10

Reguleringsforstærkningen kan indstilles fra 1 til 10 %/K

05:10

Solvarmekredspumpens min. om- 05:2
drejningstal 10 % af det maks. om- til
drejningstal.
05:100

Solvarmekredspumpens min. omdrejningstal kan indstilles fra 2 til
100 %.

06:75

Solvarmekredspumpens maks.
omdrejningstal 75 % af det maks.
mulige omdrejningstal.

06:1
til
06:100

Solvarmekredspumpens maks. omdrejningstal kan indstilles fra 1 til
100 %

07:0

Solvarmekredspumpens intervalfunktion frakoblet

07:1

Solvarmekredspumpens intervalfunktion er tilkoblet
Solvarmekredspumpen tilkobles
kortvarigt i en cyklus for at få en mere nøjagtig registrering af kollektortemperaturen.

08:60

Nominel brugsvandstemperatur
(maks. beholdertemperatur) 60 °C

08:10
til
08:90

Den nominelle brugsvandstemperatur kan indstilles fra 10 til 90 °C

09:130

Maks. kollektortemperatur (til beskyttelse af anlægskomponenterne) 130 °C

09:20
til
09:200

Temperaturen kan indstilles fra 20 til
200 °C

0A:5

Temperaturdifference for reduktion
af stagnationstid 5 K
Reduktion af solvarmekredspumpens omdrejningstal til beskyttelse
af anlægskomponenter og solfangervæske.

0A:0

Reduktion af stagnationstid er ikke
aktiv

0A:1
til
0A:40

Temperaturdifferencen kan indstilles
fra 1 til 40 K

Frostsikringsfunktionen til solvarm- 0B:1
ekredsen er frakoblet

Frostsikringsfunktionen til solvarmekredsen er tilkoblet (ikke nødvendigt
med solfangervæske fra
Viessmann).

0C:1

Delta-T-overvågning er tilkoblet
Der er for lav eller ingen volumenstrøm i solvarmekredsen.

0C:0

Delta-T-overvågning er frakoblet

0D:1

Natcirkulation-overvågning er tilkoblet

0D:0

Natcirkulation-overvågning er frakoblet
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0B:0
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Kodning

Kodning i fabriksindstillingen

Kodning 2

Kodning i fabriksindstillingen
Der er utilsigtet volumenstrøm i
solvarmekredsen (f.eks. om natten)

Mulig ændring

0E:1

0E:2

Må ikke indstilles!

0E:0

Ingen varmeopgørelse

Varmeopgørelse i forbindelse med
Viessmann solfangervæske

0F:70

Volumenstrøm for solvarmekred0F:1
sen ved maks. pumpeomdrejnings- til
tal 7 l/min.
0F:255

Volumenstrømmen kan indstilles fra
0,1 til 25,5 l/min.
1 indstillingstrin ≙ 0,1 l/min.

10:0

Regulering til ønsket temperatur er 10:1
frakoblet (se kodningsadresse
„11”).

Regulering til ønsket temperatur tilkoblet

11:50

Nominel brugsvandstemperatur for 11:10
solvarme 50 ℃.
til
■ Regulering til ønsket temperatur
11:90
er tilkoblet (kodning „10:1”):
Den temperatur, hvorved vandet,
som er blevet opvarmet med solvarme, skal lagres i varmtvandsbeholderen.
■ Kodning „20:9” (opvarmning af to
varmtvandsbeholdere) er indstillet:
Når den nominelle brugsvandstemperatur for en varmtvandsbeholder nås, opvarmes den anden
varmtvandsbeholder.

Den nominelle brugsvandstemperatur for solvarme kan indstilles fra 10
til 90 °C.

12:10

Min. kollektortemperatur (min. tilkoblingstemperatur for solvarmekredspumpe) 10 °C

12:0

Ingen minimalbegrænsning aktiv

12:1
til
12:90

Min. kollektortemperaturen kan indstilles fra 1 til 90 °C.

Ingen udvidet reguleringsfunktion
aktiv

20:1

Ekstrafunktion til brugsvandsopvarmning

20:2

2. differenstemperaturregulering

20:3

2. differenstemperaturregulering og
ekstrafunktion

20:4

2. differenstemperaturregulering til
opvarmningssupplement

20:5

Termostatfunktion

20:6

Termostatfunktion og ekstrafunktion

20:7

Opvarmning med solvarme vha.
ekstern varmeveksler uden ekstra
temperaturføler

20:8

Opvarmning med solvarme vha.
ekstern varmeveksler med ekstra
temperaturføler

20:9

Opvarmning af 2 varmtvandsbeholdere med solvarme

20:0

22:8

Tilkoblingstemperaturdifference
22:2
ved opvarmningssupplement 8 K
til
(kodning „20:4” skal være indstillet) 22:30

Tilkoblingstemperaturdifferencen
kan indstilles fra 2 til 30 K
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Solvarme/gruppe „4” (fortsat)
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Kodning 2
Solvarme/gruppe „4” (fortsat)
Mulig ændring

23:4

Frakoblingstemperaturdifference
23:2
ved opvarmningssupplement 4 K
til
(kodning „20:4” skal være indstillet) 23:30

Frakoblingstemperaturdifferencen
kan indstilles fra 1 til 29 K

24:40

Tilkoblingstemperatur for termostatfunktion 40 °C (kodning „20:5”
eller „20:6” skal være indstillet)

24:0
til
24:100

Tilkoblingstemperaturen for termostatfunktionen kan indstilles fra 0 til
100 K

25:50

Frakoblingstemperatur for termostatfunktion 50 ℃ (kodning „20:5”
eller „20:6” skal være indstillet)

25:0
til
25:100

Frakoblingstemperaturen for termostatfunktionen kan indstilles fra 0 til
100 K

26:1

Prioritering for varmtvandsbehol26:0
der 1, med vekselopvarmning
(kodning „20:9” skal være indstillet) 26:2

Prioritering for varmtvandsbeholder
1, uden vekselopvarmning

26:3

Prioritering for varmtvandsbeholder
2, med vekselopvarmning

26:4

Vekselopvarmning uden prioritering
for en af varmtvandsbeholderne

Prioritering for varmtvandsbeholder
2, uden vekselopvarmning

27:15

Vekselopvarmningstid 15 min.
27:5
Varmtvandsbeholderen uden prio- til
ritering opvarmes maks. i tidsrum- 27:60
met for den indstillede vekselopvarmningstid, når varmtvandsbeholderen med prioritering er opvarmet.

Vekselopvarmningstiden kan indstilles fra 5 til 60 min.

28:3

Vekselpausetid 3 min.
28:1
Når den indstillede vekselopvarm- til
ningstid for varmtvandsbeholderen 28:60
uden prioritering er udløbet, registreres stigningen i kollektortemperaturen under vekselpausetiden.

Vekselpausetiden kan indstilles fra 1
til 60 min.

Varmekreds 1, Varmekreds 2, Varmekreds 3/gruppe „5”
Vælg „Varmekreds ...” ved regulering for vejrkompenserende drift (se side 60).

Vælg „5” ved regulering for konstant temperatur (se
side 60).
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Kodninger
Kodning i fabriksindstillingen

Mulig ændring

A0:0

A0:1

Med Vitotrol 200A/200 RF (registreres automatisk)

A0:2

Med Vitotrol 300A/300 RF (registreres automatisk)

Uden fjernbetjening

A1:0

Alle indstillinger, der kan foretages
på fjernbetjeningen, er mulige

A1:1

På fjernbetjeningen kan der kun indstilles partydrift (kun ved
Vitotrol 200 RF)

A2:2

Beholderprioritering på varmekredspumpe og blandeventil

A2:0

Uden beholderprioritering på varmekredspumpe og blandeventil

A2:1

Beholderprioritering kun på blandeventil
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Kodning

Kodning i fabriksindstillingen

Kodning 2
Varmekreds 1, Varmekreds 2, Varmekreds 3/gruppe „5” (fortsat)
Kodning i fabriksindstillingen

A3:2

A2:3
til
A2:15

Reduceret prioritering på blandeventil
Varmekredsen tilføres en reduceret
varmemængde

Udetemperatur under 1 °C: Varme- A3:-9
kredspumpe „TIL”
til
Udetemperatur over 3 °C: Varme- A3:15
kredspumpe „FRA”

Varmekredspumpe „TIL/FRA” (se efterfølgende tabel)

Bemærk
Ved indstillinger under 1 °C er der risiko for, at rør uden for husets isolering fryser til.
Vær særligt opmærksom på den afbrudte drift, f.eks. i ferien.

Parametre
for adressen A3:...

Varmekredspumpe
„TIL”

„FRA”

-9

-10 °C

-8 °C

-8

-9 °C

-7 °C

-7

-8 °C

-6 °C

-6

-7 °C

-5 °C

-5

-6 °C

-4 °C

-4

-5 °C

-3 °C

-3

-4 °C

-2 °C

-2

-3 °C

-1 °C

-1

-2 °C

0 °C

0

-1 °C

1 °C

1

0 °C

2 °C

2
til
15

1 °C
til
14 °C

3 °C
til
16 °C

Kodning i fabriksindstillingen

Mulig ændring

A4:0

A4:1

Med frostsikring (kun ved regulering for vejrkompenserende drift)

Ingen frostsikring, indstilling er kun
mulig, såfremt kodning „A3:-9” er
indstillet.
Bemærk
Vær opmærksom på „Bemærk!” under kodning „A3”.

A5:5

Med varmekredspumpelogik-funktion (sparekobling): Varmekredspumpe „FRA”, når udetemperaturen (AT) er 1 K større end den nominelle rumtemperatur (RTnominel)
AT > RTnominel + 1 K (kun ved regulering for vejrkompenserende drift)

A5:0

Uden varmekredspumpelogik-funktion

A5:1
til
A5:15

Med varmekredspumpelogik-funktion: Varmekredspumpe „FRA”, se efterfølgende tabel

Parametre for adressen A5:...

Med varmekredspumpelogik-funktion: Varmekredspumpe „FRA”

1

AT > RTnominel + 5 K

2

AT > RTnominel + 4 K

3

AT > RTnominel + 3 K
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Kodning

!

Mulig ændring

Kodning 2
Varmekreds 1, Varmekreds 2, Varmekreds 3/gruppe „5” (fortsat)
Parametre for adressen A5:...

Med varmekredspumpelogik-funktion: Varmekredspumpe „FRA”

4

AT > RTnominel + 2 K

5

AT > RTnominel + 1 K

6

AT > RTnominel

7
til
15

AT > RTnominel - 1 K

Mulig ændring

A6:36

Udvidet sparekobling ikke aktiv
(kun ved regulering for vejrkompenserende drift)

A6:5
til
A6:35

Udvidet sparekobling aktiv
Ved en variabel indstillelig værdi fra
5 til 35 °C plus 1 °C frakobles brænderen samt varmekredspumpen, og
blandeventilen lukkes. Udgangspunktet er den reducerede udetemperatur. Denne temperatur beror på
den faktiske udetemperatur og en
tidskonstant, som tager højde for afkølingen af en gennemsnitsbygning.

A7:0

Uden sparefunktion til blandeventil
Kun ved regulering for vejrkompenserende drift og varmekreds
med blandeventil

A7:1

Med sparefunktion til blandeventil
(udvidet varmekredspumpelogik):
Varmekredspumpe derudover
„FRA”:
■ Hvis blandeventilen har været lukket i mere end 20 min..
Varmekredspumpe „TIL”:
■ Hvis blandeventilen går i reguleringsfunktion
■ Ved frostfare

A8:1

Varmekreds med blandeventil bevirker kald af kedelkredspumpen
(kun ved regulering for vejrkompenserende drift)

A8:0

Varmekreds med blandeventil bevirker intet kald af kedelkredspumpen

A9:7

Med pumpestilstandstid: Varmekredspumpe „FRA” ved ændring af
den nominelle værdi i forbindelse
med ændring af driftsform eller
ændringer af den nominelle rumtemperatur (kun ved regulering for
vejrkompenserende drift)

A9:0

Uden pumpestilstandstid

A9:1
til
A9:15

Med pumpestilstandstid, kan indstilles fra 1 til 15. Jo højere værdien er,
desto længere er pumpestilstandstiden.

B2:8

Med fjernbetjening: Opvarmning/
B0:1
reduceret drift: Vejrkompenserende (kun ved regulering for vejrkompenserende drift, kodningen må
B0:2
kun ændres for varmekredsen med
blandeventil)

Med fjernbetjening og til varmekredsen skal drift med rumtemperaturstyring være kodet: Rumpåvirkningsfaktor 8 (kun ved regulering for vejrkompenserende drift,
kodningen må kun ændres for varmekredsen med blandeventil)

Opvarmning: Vejrkompenserende
Reduceret drift: Med rumtemperaturstyring
Opvarmning: Med rumtemperaturstyring
Reduceret drift: Vejrkompenserende

B0:3

Opvarmning/reduceret drift: Med
rumtemperaturstyring

B2:0

Uden rumpåvirkning
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Kodning i fabriksindstillingen

B0:0
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AT > RTnominel - 9 K

Kodning 2
Varmekreds 1, Varmekreds 2, Varmekreds 3/gruppe „5” (fortsat)
Mulig ændring
B2:1
til
B2:64

Kodning

B5:0

Rumpåvirkningsfaktoren kan indstilles fra 1 til 64. Jo højere værdien er,
desto større er rumpåvirkningen

Med fjernbetjening: Ingen rumtem- B5:1
peraturstyret varmekredspumpelo- til
gik-funktion (kun ved regulering for B5:8
vejrkompenserende drift, kodningen må kun ændres for varmekredsen med blandeventil)

Varmekredspumpelogik-funktion, se
efterfølgende tabel:

Parametre for
adressen B5:...

Med varmekredspumpelogik-funktion:
Varmekredspumpe „FRA”

Varmekredspumpe „TIL”

1

RTfakt. > RTnominel + 5 K

RTfakt. < RTnominel + 4 K

2

RTfakt. > RTnominel + 4 K

RTfakt. < RTnominel + 3 K

3

RTfakt. > RTnominel + 3 K

RTfakt. < RTnominel + 2 K

4

RTfakt. > RTnominel + 2 K

RTfakt. < RTnominel + 1 K

5

RTfakt. > RTnominel + 1 K

RTfakt. < RTnominel

6

RTfakt. > RTnominel

RTfakt. < RTnominel - 1 K

7

RTfakt. > RTnominel - 1 K

RTfakt. < RTnominel - 2 K

8

RTfakt. > RTnominel - 2 K

RTfakt. < RTnominel - 3 K

Kodning i fabriksindstillingen

Mulig ændring

C5:20

Elektronisk minimalbegrænsning af C5:1
fremløbstemperaturen 20 °C (kun til
ved regulering for vejrkompenseC5:127
rende drift)

Minimalbegrænsningen kan indstilles fra 1 til 127 °C (begrænset af kedelspecifikke parametre)

C6:74

Elektronisk maksimalbegrænsning
af fremløbstemperaturen 74 °C
(kun ved regulering for vejrkompenserende drift)

C6:10
til
C6:127

Maksimalbegrænsningen kan indstilles fra 10 til 127 °C (begrænset af
kedelspecifikke parametre)

D3:14

Varmekarakteristikkens hældning
= 1,4

D3:2
til
D3:35

Varmekarakteristikkens hældning
kan indstilles fra 0,2 til 3,5 (se side 45)

D4:0

Varmekarakteristikkens niveau = 0

D4:–13
til
D4:40

Varmekarakteristikkens niveau kan
indstilles fra –13 til 40 (se side 45)

D5:0

Ekstern omstilling af driftsprogram
skifter driftsprogrammet til „Konstant drift med reduceret rumtemperatur” eller „Afbrudt drift” (kun
ved regulering for vejrkompenserende drift)

D5:1

Ekstern omstilling af driftsprogram
skifter til „Konstant drift med normal
rumtemperatur” (afhængigt af kodningsadresse 3A, 3B og 3C)

D6:0

Varmekredspumpen forbliver i reguleringsdrift ved signal „Ekstern
spærring”

D6:1

Varmekredspumpen frakobles ved
signal „Ekstern spærring” (afhængigt
af kodningsadresse 3A, 3B og 3C)

D6:2

Varmekredspumpen tilkobles ved
signal „Ekstern spærring” (afhængigt
af kodningsadresse 3A, 3B og 3C)

D7:1

Varmekredspumpen frakobles ved
signal „Eksternt kald” (afhængigt af
kodningsadresse 3A, 3B og 3C)

D7:0
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Varmekredspumpen forbliver i reguleringsdrift ved signal „Eksternt
kald”
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Kodning i fabriksindstillingen

Kodning 2
Varmekreds 1, Varmekreds 2, Varmekreds 3/gruppe „5” (fortsat)

D8:0

E1:1

Må ikke ændres

E2:50

Med fjernbetjening: Ingen ændring
i visningen af faktisk rumtemperatur (kun ved regulering for vejrkompenserende drift)

D7:2

Varmekredspumpen tilkobles ved
signal „Eksternt kald” (afhængigt af
kodningsadresse 3A, 3B og 3C)

D8:1

Omstilling af driftsprogram via indgang DE1 på udbygning EA1

D8:2

Omstilling af driftsprogram via indgang DE2 på udbygning EA1

D8:3

Omstilling af driftsprogram via indgang DE3 på udbygning EA1

E2:0
til
E2:49

Ændring i visning –5 K
til
ændring i visning –0,1 K

E2:51
til
E2:99

Ændring i visning +0,1 K
til
ændring i visning +4,9 K

E5:0

Må ikke ændres

E6:...

Maks. omdrejningstal for den om- E6:0
drejningsregulerede varmekredstil
pumpe i % af maks. omdrejningstal E6:100
i normal drift. Værdien er indstillet
via de kedelspecifikke parametre
(kun ved regulering for vejrkompenserende drift).

Maks. omdrejningstal kan indstilles
fra 0 til 100 %

E7:30

Min. omdrejningstal for den omdrejningsregulerede varmekredspumpe: 30 % af maks. omdrejningstal (kun ved regulering for
vejrkompenserende drift)

E7:0
til
E7:100

Min. omdrejningstal kan indstilles fra
0 til 100 % af maks. omdrejningstal

F1:0

Gulvtørring ikke aktiv (kun ved regulering for vejrkompenserende
drift)

F1:1
til
F1:6

Gulvtørring kan indstilles i henhold til
6 valgbare temperatur-tidsprofiler
(se side 118)

F1:15

Konstant fremløbstemperatur 20 °C

F2:8

F5:12

F6:25
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Ingen omstilling af driftsprogram
via udbygning EA1

Mulig ændring

*1

Tidsbegrænsning for partydrift eller F2:0
ekstern omstilling af driftsprogram
med tast: 8 h (kun ved regulering
F2:1
for vejrkompenserende drift)*1
til
F2:12

Ingen tidsbegrænsning for partydrift*1

Efterløbstid for kedelkredspumpen F5:0
ved opvarmning: 12 min. (kun ved
regulering for konstant temperatur) F5:1
til
F5:20

Ingen efterløbstid for kedelkredspumpen

Kedelkredspumpen er konstant tilkoblet i driftsformen „Kun varmtvand” (kun ved regulering for konstant temperatur)

F6:0

Kedelkredspumpen er konstant frakoblet i driftsformen „Kun varmtvand”

F6:1
til
F6:24

Kedelkredspumpen er i driftsformen
„Kun varmtvand” tilkoblet i 10 min. 1
til 24 gange om dagen.

Tidsbegrænsningen kan indstilles fra
1 til 12 h*1

Efterløbstiden for kedelkredspumpen kan indstilles fra 1 til 20 min.

Partydriften stopper automatisk i driftsprogrammet „Opvarmning og varmt brugsvand” ved omstilling til drift med normal
rumtemperatur.
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Kodning i fabriksindstillingen

Kodning 2
Varmekreds 1, Varmekreds 2, Varmekreds 3/gruppe „5” (fortsat)
Kodning i fabriksindstillingen

Mulig ændring

F7:25

Kedelkredspumpen er konstant tilkoblet i driftsformen „Afbrudt drift”
(kun ved regulering for konstant
temperatur)

F7:0

Kedelkredspumpen er konstant frakoblet i driftsformen „Afbrudt drift”

F7:1
til
F7:24

Kedelkredspumpen er i driftsformen
„Afbrudt drift” tilkoblet i 10 min. 1 til
24 gange om dagen.

Temperaturgrænse til ophævelse
af den reducerede drift -5 °C, se
eksemplet på side 120.
Vær opmærksom på indstillingen
af kodningsadresse „A3” (kun ved
regulering for vejrkompenserende
drift).

F8:+10
til
F8:-60

Temperaturgrænsen kan indstilles
fra
+10 til -60 °C

F8:-61

Funktion inaktiv

F9:-14

Temperaturgrænse til hævning af
F9:+10
den reducerede nominelle rumtem- til
peratur -14 °C, se eksemplet på si- F9:-60
de 120 (kun ved regulering for
vejrkompenserende drift)

Temperaturgrænsen for hævningen
af den nominelle rumtemperatur kan
indstilles til værdien i normal drift fra
+10 til -60 °C

FA:20

Hævning af den nominelle kedelFA:0
vands- eller fremløbstemperatur
til
ved overgang fra drift med reduce- FA:50
ret rumtemperatur til drift med normal rumtemperatur med 20 %. Se
eksemplet på side 120 (kun ved
regulering for vejrkompenserende
drift).

Temperaturhævningen kan indstilles
fra 0 til 50 %

FB:60

Varighed af hævningen for den no- FB:0
minelle kedelvands- eller fremløbs- til
temperatur (se kodningsadresse
FB:240
„FA”) 60 min., se eksemplet på side 120 (kun ved regulering for
vejrkompenserende drift).

Varigheden kan indstilles fra 0 til
240 min.
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Kodning

F8:-5
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Diagnose og serviceforespørgsler
Servicetrin
Regulering for vejrkompenserende drift

Regulering for konstant temperatur

Hentning af servicetrin
Servicemenu:
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca. 4 sek.
2. Vælg den ønskede menu. Se følgende illustration.
Afslut servicetrin
Servicemenu:
1. Vælg „Afslut service?”.
2. Vælg „Ja”.
3. Bekræft med OK.

Servicemenu:
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca. 4 sek.
På displayet blinker „Ü”.
2. Vælg den ønskede funktion. Se de næste sider.
Servicemenu:
1. Vælg „Service” 7 med Ú.
2. Bekræft med OK.
„OFF” blinker.
3. Bekræft med OK.

Bemærk
Serviceniveauet afsluttes automatisk efter 30 min.

Bemærk
Serviceniveauet afsluttes automatisk efter 30 min.

Oversigt over servicemenu for vejrkompenserende drift
Service

Aktuatortest
Kodningsniveau 1
Kodningsniveau 2
Fejlhistorik
Servicefunktioner
Afslut service?

Generelt
Varmekreds 1
Varmekreds 2
Varmekreds 3
Varmt brugsvand
Solvarme
Kort forespørgsel
Tilbagestil data

VK1
VK2
VK3

Deltagercheck
Service-PIN
Vitocom PIN-kode indtastning
Service reset
Påfyldning
Udluftning
Maks. varmeydelse
Flerkedelanlæg

Diagnose

Diagnose

Fig.42
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Bemærk
Indstil ikke menupunktet „Flerkedelanlæg”.
Menupunktet ændrer regulering for vejrkompenserende drift til regulering for konstant temperatur.
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Diagnose
Driftsdata
Regulering for vejrkompenserende drift
Forespørgsel på driftsdata
■ Der kan forespørges på driftsdata inden for seks områder. Se „Diagnose” i oversigten over servicemenuen.
■ Der kan kun forespørges på driftsdata vedrørende
varmekredse med blandeventil og solvarme, såfremt
komponenterne findes i anlægget.
■ Yderligere informationer vedr. driftsdata, se kapitlet
„Kort forespørgsel”.
Hentning af driftsdata
Servicemenu:
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca. 4 sek.
2. „Diagnose”
3. Vælg den ønskede gruppe, f.eks. „Generelt”.

Nulstilling af driftsdata
Gemte driftsdata (f.eks. driftstimer) kan stilles tilbage
på „0”.
Værdien „Reduceret udetemperatur” stilles tilbage til
den faktiske værdi.
Servicemenu:
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca. 4 sek.
2. „Diagnose”
3. „Tilbagestil data”
4. Vælg den ønskede værdi (f.eks. „Brænderstart.”)
eller „Alle data”.

■
■

Der kan forespørges på driftsdata i menuen „i”.
Yderligere informationer vedr. driftsdata, se kapitlet
„Kort forespørgsel”.

Servicemenu:
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca. 4 sek.
2. Vælg den ønskede information med / .
Bemærk
Hvis der forespørges på en føler, som er defekt, vises
„- - -” på displayet.

Gemte driftsdata (f.eks. driftstimer) kan stilles tilbage på
„0”.

Servicemenu:
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca. 4 sek.
2. Vælg den ønskede information med / .
3. Bekræft med OK, „ ” blinker.
4. Bekræft med OK, værdien er stillet tilbage.

Kort forespørgsel
I den korte forespørgsel kan der f.eks. forespørges på
temperaturer, softwareversioner og tilsluttede komponenter.
Regulering for vejrkompenserende drift
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca. 4 sek.

4. Tryk på OK.
Der vises 9 linjer med hver 6 felter på displayet.

2. „Diagnose”
Diagnose, kort forespørgsel

3. „Kort forespørgsel”.

1:
2:
3:
4:

1
0
0
0

F
0
0
0

0
0
0
0

A
0
0
0

Vælg med

1
0
0
0

2
0
0
0

Ø

Fig.43
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Diagnose

Bemærk
Hvis der forespørges på en føler, som er defekt, vises
„- - -” på displayet.

Regulering for konstant temperatur
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Diagnose (fortsat)
Vedr. betydningen af de pågældende værdier i de enkelte linjer og felter, se følgende tabel:
Linje (kort foFelt
respørgsel)
2

4

5

6

Softwarestatus for
regulering

Softwarestatus for
betjeningsenhed

2:

0

Revisionsstatus for kedel

Udstyrsidentifikation ZE-ID

3:

0

Antal KM-bus-deltagere

Softwarestatus for solvarmereguleringsmodul SM1

4:

Softwarestatus for
gasfyringsautomat

Type
gasfyringsautomat

Revisionsstatus for gasfyringsautomat

5:

Interne oplysninger vedr. kalibrering

0

Softwaresta- Softwarestatus
tus for udbyg- for udbygning
ning AM1
EA1

6:

0

Koblingstilstand for flow
switch
1: Flow for
svagt eller ikke til stede

0

7:

LON
Subnet-adresse/anlægsnummer

LON
Node-adresse

0

8:

LON
SBVT-konfiguration

LON
Softwarestatus for neuronchip

Antal LON-deltagere

9:

Varmekreds A1 (uden blandeventil)
Fjernbetjening Softwaresta0: Uden
tus for fjern1: Vitotrol
betjening
200A/
200 RF
2: Vitotrol
300A/
300 RF

Varmekreds M2 (med blandeventil)
FjernbetjeSoftwarestaning
tus for fjernbe0: Uden
tjening
1: Vitotrol
200A/
200 RF
2: Vitotrol
300A/
300 RF

Varmekreds M3 (med blandeventil)
FjernbetjeSoftwarestatus
ning
for fjernbetjening
0: Uden
1: Vitotrol
200A/
200 RF
2: Vitotrol
300A/
300 RF

10:

0

0

0

0

11:

0

0

Softwaresta- 0
tus for
blandeventiludbygning til
varmekreds
M2
0: Ingen blandeventiludbygning

0

0

LON
Softwarestatus for kommunikationscoprocessor

Regulering for konstant temperatur
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3

Anlægsskema 01 til 10

1. Tryk på OK og å samtidigt i ca. 4 sek.
På displayet blinker „Ü”.

0

0

0

0

Softwaresta- 0
tus for
blandeventiludbygning til
varmekreds
M3
0: Ingen blandeventiludbygning

3. Vælg den ønskede forespørgsel med V/v. F.eks.
„b” for „Maks. varmeydelse” (se følgende tabel):
4. Bekræft den valgte forespørgsel med OK.

2. Bekræft med OK.
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Diagnose (fortsat)
Vedr. betydning af de enkelte forespørgsler, se følgende tabel:
Kort forespørgDisplayvisning
sel
0

Anlægsskema 1
til 2

Softwarestatus for
regulering

1

Reduceret udetemperatur

3

Nominel kedelvandstemperatur

4

Fælles kaldtemperatur

5

Nominel beholdertemperatur

6

Antal KM-bus-deltagere

Antal LON-deltagere

Softwarestatus for
kommunikations-coprocessor

Softwarestatus for
kommunikationsmodul LON

8

Subnet-adresse/anlægsnummer

Node-adresse

9

Type fyringsautomat

Udstyrstype

A

Koblingstilstand, Maks. varmeydelse i %
flow switch
1: Volumenstrøm
for svag eller ikke
til stede

b

Kodningsstik (hexadecimal)

c

Volumenstrøm (angivelse i l/h)

C

Revisionsstatus for
udstyr

7

SNVT-konfiguration
0: Auto
1: Tool

Revisionsstatus for
gasfyringsautomat

d
E
1

F
1

0
Softwarestatus Softwarestatus for
for
gasfyringsautomat
solvarmereguleringsmodul, type SM1
Indstilling af
kodning 53

0
Softwarestatus
for
kommunikationsmodul LON kaskade

Interne oplysninger vedr. kalibrering
Udbygning AM1

F

Softwarestatus

2

Konfiguration af
udgang A1
(værdien svarer
til indstillingen af
kodning 33)

Koblingstilstand
for udgang A1
0: FRA
1: TIL

Konfiguration for
udgang A2:
(værdien svarer
til indstillingen af
kodning 34)

Koblingstilstand
for udgang A2
0: FRA
1: TIL

Koblingstilstand
for indgang DE2
0: Åben
1: Sluttet

Koblingstilstand
for indgang DE3
0: Åben
1: Sluttet

Udbygning EA1
F
3

F
4

Konfiguration af
udgang 157
(værdien svarer
til indstillingen
af kodning 36 i
gruppe 1 „Generelt”)
Softwarestatus

Koblingstilstand
for udgang 157
0: FRA
1: TIL

Koblingstilstand
for indgang DE1
0: Åben
1: Sluttet

Ekstern tilkobling 0 - 10 V
Visning i %
Solvarmereguleringsmodul SM1
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Softwarestatus
for
betjeningsenhed

Diagnose og serviceforespørgsler
Diagnose (fortsat)
Kort forespørgsel
F

Displayvisning

Stagnationstid for solvarmeanlæg i h

5

F

Natcirkulation, solvarmeanlæg (antal)

6

F

Overvågning af differenstemperatur

7

F

Solvarme opvarmningssupplement
0: Ikke aktiv
1: aktiv

8

Koblingstilstand
for udgang 22
0: FRA
1: TIL

Udbygning Open Therm (hvis denne forefindes)
F

Softwarestatus

9

Status for brugs- Ekstern tilkobling 0 - 10 V
vandsopvarmning Visning i %

Kontrol af udgange (relætest)
Regulering for vejrkompenserende drift
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca. 4 sek.

2. „Aktuatortest”

Alle aktuatorer
Grundlast
Fuldlast
Udgang intern
Udgang 21/28
Varmekredspumpe VK2

Fra
Til
Til
Til
Til
Til

Blandeventil VK2

Åben

Blandeventil VK2

Lukket
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Varmekredspumpe VK3 Til
Blandeventil VK3

Åben

Blandeventil VK3

Lukket

Udg. int. udb. H1
AM1 udgang 1
AM1 udgang 2
EA1 udgang 1
Solvarmepumpe

Til
Til
Til
Til
Til

Solvarmepumpe min.

Til

Alle relæer er frakoblet
Brænderen anvendes med min. ydelse, pumpe er tilkoblet
Brænderen anvendes med maks. ydelse, pumpe er tilkoblet
Udgang sÖ er aktiv (kedelkredspumpe)
Udgang sA er aktiv (beholderladepumpe)
Udgang for varmekredspumpe aktiv (udbygning af varmekreds med
blandeventil)
Udgang på „Blandeventil åben” er aktiv (udbygning af varmekreds med
blandeventil)
Udgang på „Blandeventil lukket” er aktiv (udbygning af varmekreds
med blandeventil)
Udgang for varmekredspumpe aktiv (udbygning af varmekreds med
blandeventil)
Udgang på „Blandeventil åben” er aktiv (udbygning af varmekreds med
blandeventil)
Udgang på „Blandeventil lukket” er aktiv (udbygning af varmekreds
med blandeventil)
Udgang på intern udbygning aktiv
Udgang A1 på udbygning AM1 aktiv
Udgang A2 på udbygning AM1 aktiv
Kontakt P - S tilsluttet på stik aBJ til udbygning EA1
Udgang til solvarmekredspumpe sF på solvarmereguleringsmodul
SM1 aktiv
Udgang på solvarmekredspumpe på solvarmereguleringsmodul SM1
indstillet til min. omdrejningstal
81
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Følgende relæudgange kan aktiveres afhængigt af anlægsudstyr:
Displayvisning
Forklaring

Diagnose og serviceforespørgsler
Kontrol af udgange (relætest) (fortsat)
Displayvisning

Forklaring

Solvarmepumpe maks.

Til

SM1 udgang 22

Til

Udgang på solvarmekredspumpe på solvarmereguleringsmodul SM1
indstillet til maks. omdrejningstal
Udgang sS på solvarmereguleringsmodul SM1 aktiv

Regulering for konstant temperatur
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca. 4 sek.
På displayet blinker „Ü”.
2. Vælg „

4. Bekræft den valgte aktuator med OK.
På displayet vises nummeret på den aktiverede
aktuator og „on”.

” med Ú, og tryk på OK for at bekræfte.

3. Vælg den ønskede aktuator (udgang) med V/v
(se følgende tabel):
Følgende aktuatorer (relæudgange) kan aktiveres afhængigt af anlægsudstyr:
Displayvisning
Forklaring
0
1
2
3
10
15
16

18
19
20
21
22
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Diagnose

17

Alle relæer er frakoblet
Brænderen anvendes med min. ydelse, pumpe er tilkoblet
Brænderen anvendes med maks. ydelse, pumpe er tilkoblet
Udgang sÖ er aktiv (kedelkredspumpe)
Udgang på intern udbygning aktiv
Udgang til solvarmekredspumpe sF på solvarmereguleringsmodul SM1 aktiv
Udgang på solvarmekredspumpe på solvarmereguleringsmodul SM1 indstillet til min.
omdrejningstal
Udgang på solvarmekredspumpe på solvarmereguleringsmodul SM1 indstillet til
maks. omdrejningstal
Udgang sS på solvarmereguleringsmodul SM1 aktiv
Kontakt P - S tilsluttet på stik aBJ til udbygning EA1
Udgang A1 på udbygning AM1 aktiv
Udgang A2 på udbygning AM1 aktiv
Udgang sA er aktiv (beholderladepumpe)
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Udbedring af fejl
Fejlvisning
Regulering for vejrkompenserende drift
I tilfælde af en fejl blinker den røde fejlmelding A. På
displayet blinker „ ”, og der vises „Fejl”.

Hentning af kvitterede fejl
Vælg „Fejl” i basismenuen. Der vises en liste over de
registrerede fejl.

A

R

Udlæsning af fejlkoder fra fejlhukommelsen (fejlhistorik)
De sidste 10 registrerede fejl (også udbedrede) gemmes, og der kan forespørges på dem.
Fejlene er ordnet efter tid.

bar

1. Tryk på OK og å samtidigt i ca. 4 sek.
Fig.44
2. „Fejlhistorik”
Tryk på OK for at få vist fejlkoden.
Vedr. fejlkodernes betydning, se de efterfølgende
sider.
Ved nogle fejl vises fejltypen også i klartekst.

3. „Vis?”
Sletning af fejl-historik
1. Tryk på OK og å samtidigt i ca. 4 sek.

Kvittering af fejl
2. „Fejlhistorik”
Følg anvisningerne på displayet.
3. „Slet?”

Diagnose

Bemærk
■ Fejlmeldingen optages i basismenuen.
■ En evt. tilsluttet fejlmeldingsanordning frakobles.
■ Hvis en kvitteret fejl ikke udbedres, vises fejlmeldingen igen dagen efter, og fejlmeldingsanordningen
aktiveres igen.

Regulering for konstant temperatur
I tilfælde af en fejl blinker den røde fejlmelding A. Den
tocifrede fejlkode på betjeningsenheden display blinker
og (afhængigt af fejltypen) „ ” eller „ ”.

A

ã

1
Fig. 46

50
Eksempel: Fejlkode „50”

R

Kvittering af fejl
bar

Fig.45
Med / kan der vises yderligere registrerede fejl. Fejlkodernes betydning, se følgende sider.

Tryk på OK, på displayet vises grundvisningen igen.
En evt. tilsluttet fejlmeldingsanordning frakobles.
Hvis en kvitteret fejl ikke udbedres, vises fejlmeldingen
igen dagen efter, og fejlmeldingsanordningen aktiveres
igen.
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Hentning af kvitterede fejl
Tryk på OK i ca. 4 sek.
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Udbedring af fejl
Fejlvisning (fortsat)
De sidste 10 registrerede fejl (også udbedrede) gemmes, og der kan forespørges på dem.

2. Vælg „ã”, og aktivér fejl-historikken med OK.
3. Vælg fejlmeldinger med / .

Læsning af fejlkoder fra fejlhukommelsen (fejlhistorik)
De sidste 10 registrerede fejlmeldinger (også udbedrede) gemmes, og der kan forespørges på dem.
Fejlene er ordnet efter tid.

Sletning af fejl-historik
Tryk på OK, mens listen vises, indtil
med tasten OK.

blinker. Bekræft

1. Tryk på OK og å samtidigt i ca. 4 sek.

Fejlkoder
Vejrkomp.

Anlæggets reaktion

Fejlårsag

Foranstaltning

10

X

X

Regulerer efter en
udetemperatur på
0℃

Kortslutning af
udeføler

Kontrollér udeføleren (se
side 93)

18

X

X

Regulerer efter en
udetemperatur på
0℃

Afbrydelse af udeføler

Kontrollér udeføleren (se
side 93)

19

X

X

Regulerer efter en
udetemperatur på
0℃

Afbrydelse af kommunikationen med
udeføler RF:
(Udeføleren RF,
KM-bussen til basisstationen, basisstationen eller den
trådløse repeater
er fejlbehæftede eller defekte.)

Kontrol af den trådløse
forbindelse:
Placér udeføleren RF og
den trådløse repeater i
nærheden af kedlen.
Kontrollér KM-bussen til
basisstationen.
Afmeld udeføleren og den
trådløse repeater, og tilmeld dem igen.

Diagnose

Fejlkode
Konst.
på displayet

Basisstation

20

X

X

Regulerer uden frem- Kortslutning af
Kontrollér føleren til den
løbsføler (hydraulisk fremløbsføler til an- hydrauliske weiche (se siweiche)
læg
de 94)

28

X

X

Regulerer uden frem- Afbrydelse af frem- Kontrollér føleren til den
løbsføler (hydraulisk løbsføler til anlæg hydrauliske weiche (se siweiche)
de 94)
Hvis der ikke er tilsluttet
nogen føler til hydraulisk
weiche, skal kodning 52:0
indstilles.

30

X

X

Brænder blokeret

Kortslutning af kedeltemperaturføler

Kontrollér kedeltemperaturfølerne (se side 94)

38

X

X

Brænder blokeret

Afbrydelse af kedeltemperaturføler

Kontrollér kedeltemperaturfølerne (se side 94)

84
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Udskift udeføleren RF.
Udskift den trådløse repeater.
Udskift basisstationen.

Udbedring af fejl
Fejlkoder (fortsat)
Vejrkomp.

Anlæggets reaktion

Fejlårsag

Foranstaltning

40

X

Blandeventil lukkes

Kortslutning af
Kontrollér fremløbsføleren
fremløbsføler til
(se side 96)
varmekreds 2 (med
blandeventil)

44

X

Blandeventil lukkes

Kortslutning af
Kontrollér fremløbsføleren
fremløbsføler til
(se side 96)
varmekreds 3 (med
blandeventil)

48

X

Blandeventil lukkes

Afbrydelse af frem- Kontrollér fremløbsføleren
løbsføler til varme- (se side 96)
kreds 2 (med blandeventil)

4C

X

Blandeventil lukkes

Afbrydelse af frem- Kontrollér fremløbsføleren
løbsføler til varme- (se side 96)
kreds 3 (med blandeventil)

50

X

X

Ingen brugsvandsopvarmning via kedlen

Kortslutning af beholderføler

Kontrollér beholderføleren
(se side 94)

58

X

X

Ingen brugsvandsopvarmning via kedlen

Afbrydelse af beholderføler

Kontrollér beholderføleren
(se side 94)

90

X

X

Reguleringsdrift

Kortslutning af tem- Kontrollér føler / på
peraturføler /
solvarmereguleringsmodulet.

91

X

X

Reguleringsdrift

Kortslutning af tem- Kontrollér føler aÖ på
peraturføler aÖ
solvarmereguleringsmodulet.

92

X

X

Ingen brugsvandsop- Kortslutning af kol- Kontrollér temperaturføler
varmning med solvar- lektortemperaturfø- & på solvarmereguleme
ler
ringsmodulet eller føleren
på Vitosolic.

93

X

X

Reguleringsdrift

Kortslutning af beholderføler

Kontrollér temperaturføleren på tilslutning S3 på
Vitosolic.

94

X

X

Ingen brugsvandsop- Kortslutning af bevarmning med solvar- holderføler
me

Kontrollér temperaturføler
% på solvarmereguleringsmodulet eller føleren
på Vitosolic.

98

X

X

Reguleringsdrift

Afbrydelse af temperaturføler /

Kontrollér føler / på
solvarmereguleringsmodulet.

99

X

X

Reguleringsdrift

Afbrydelse af temperaturføler aÖ

Kontrollér føler aÖ på
solvarmereguleringsmodulet.

9A

X

X

Ingen brugsvandsop- Afbrydelse af kolKontrollér temperaturføler
varmning med solvar- lektortemperaturfø- & på solvarmereguleme
ler
ringsmodulet eller føleren
på Vitosolic.

9B

X

X

Reguleringsdrift

Kontrollér temperaturføleren på tilslutning S3 på
Vitosolic.
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Afbrydelse af beholderføler
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Diagnose

Fejlkode
Konst.
på displayet

Udbedring af fejl

Fejlkode
Konst.
på displayet

Vejrkomp.

Anlæggets reaktion

Fejlårsag

Foranstaltning

9C

X

X

Ingen brugsvandsop- Afbrydelse af bevarmning med solvar- holderføler
me

9E

X

X

Reguleringsdrift

For lav eller ingen Kontrollér solvarmekredsvolumenstrøm i
pumpen og solvarmekredsolvarmekredsen
sen. Kvittér fejlmeldingen.
eller termostaten er
blevet udløst

9F

X

X

Reguleringsdrift

Fejl på solvarmere- Udskift solvarmereguleguleringsmodul el- ringsmodulet eller
ler Vitosolic
Vitosolic

A3

X

Brænder blokeret

Røggastemperatur- Montér røggastemperaføler ikke positione- turføleren korrekt (se siret korrekt
de 94).

A4

X

Reguleringsdrift

Maks. anlægstryk
overskredet

Kontrollér anlægstrykket:
maks. 3 bar (0,3 MPa)
Kontrollér tryk-ekspansionsbeholderens funktion
og dimensionering.
Udluft varmeanlægget.

A7

X

Reguleringsdrift iht.
fabriksindstilling

Betjeningsenhed
defekt

Udskift betjeningsenheden

Kontrollér temperaturføler
% på solvarmereguleringsmodulet eller føleren
på Vitosolic.

B0

X

X

Brænder blokeret

Kortslutning af røg- Kontrol af røggastempegastemperaturføler raturføleren

B1

X

X

Reguleringsdrift iht.
fabriksindstilling

Kommunikationsfejl Kontrollér tilslutningerne,
på betjeningsenog udskift om nødvendigt
hed
betjeningsenheden

B5

X

X

Reguleringsdrift iht.
fabriksindstilling

Intern fejl

Udskift reguleringen

B7

X

X

Brænder blokeret

Fejl på kodningstik

Sæt kodningsstikket i, eller udskift det, hvis det er
defekt

B8

X

X

Brænder blokeret

Afbrydelse af røg- Kontrollér røggastempegastemperaturføler raturføleren

BA

X

Blandeventil regulerer til 20 °C fremløbstemperatur.

Kommunikationsfejl Kontrollér udbygningspå udbygningssæt sættets tilslutninger og
til varmekreds 2
kodning.
(med blandeventil)

BB

X

Blandeventil regulerer til 20 °C fremløbstemperatur.

Kommunikationsfejl Kontrollér udbygningspå udbygningssæt sættets tilslutninger og
til varmekreds 3
kodning.
(med blandeventil)
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Fejlkoder (fortsat)
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Udbedring af fejl
Fejlkoder (fortsat)
Vejrkomp.

Anlæggets reaktion

BC

X

Reguleringsdrift uden Kommunikationsfejl Kontrollér tilslutningerne,
fjernbetjening
mellem fjernbetje- ledningen, kodningsaning Vitotrol og var- dressen „A0” i gruppen
mekreds 1 (uden
„Varmekreds” og fjernblandeventil)
betjeningens indstilling
(se side 121).
Trådløse fjernbetjeninger:
Kontrollér forbindelserne
til radiostrækningen, bring
den trådløse fjernbetjening og den trådløse repeater i nærheden af kedlen. Kontrollér KM-busforbindelsen til basisstationen. Udskift de trådløse
komponenter.

BD

X

Reguleringsdrift uden Kommunikationsfejl Kontrollér tilslutningerne,
fjernbetjening
mellem fjernbetje- ledningen, kodningsaning Vitotrol og var- dressen „A0” i gruppen
mekreds 2 (med
„Varmekreds” og fjernblandeventil)
betjeningens indstilling
(se side 121).
Trådløse fjernbetjeninger:
Kontrollér forbindelserne
til radiostrækningen, bring
den trådløse fjernbetjening og den trådløse repeater i nærheden af kedlen. Kontrollér KM-busforbindelsen til basisstationen. Udskift de trådløse
komponenter.

BE

X

Reguleringsdrift uden Kommunikationsfejl Kontrollér tilslutningerne,
fjernbetjening
mellem fjernbetje- ledningen, kodningsaning Vitotrol og var- dressen „A0” i gruppen
mekreds 3 (med
„Varmekreds” og fjernblandeventil)
betjeningens indstilling
(se side 121).
Trådløse fjernbetjeninger:
Kontrollér forbindelserne
til radiostrækningen, bring
den trådløse fjernbetjening og den trådløse repeater i nærheden af kedlen. Kontrollér KM-busforbindelsen til basisstationen. Udskift de trådløse
komponenter.

BF

X

Reguleringsdrift

Forkert kommunikationsmodul LON

X

Reguleringsdrift

Kommunikationsfejl Kontrollér tilslutningerne
på udbygning EA1

X

Foranstaltning

Udskift kommunikationsmodulet LON
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C1

Fejlårsag
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Diagnose

Fejlkode
Konst.
på displayet

Udbedring af fejl
Fejlkoder (fortsat)
Vejrkomp.

Anlæggets reaktion

Fejlårsag

C2

X

X

Reguleringsdrift

Kommunikationsfejl Kontrollér solvarmeregupå solvarmeregule- leringsmodulet eller
ringsmodul eller
Vitosolic
Vitosolic

C3

X

X

Reguleringsdrift

Kommunikationsfejl Kontrollér tilslutningerne
på udbygning AM1

C4

X

X

Reguleringsdrift

Kommunikationsfejl Kontrollér udbygning
på udbygning
Open Therm
Open Therm

CD

X

X

Reguleringsdrift

Kommunikationsfejl Kontrollér tilslutningerne,
Vitocom 100, type Vitocom 100 og kodningsGSM
adresse „95” i gruppen
„Generelt”/1.

X

Reguleringsdrift

Kommunikationsfejl Udskift kommunikationspå kommunikamodulet LON
tionsmodul LON

Diagnose

CF

Foranstaltning

D6

X

X

Reguleringsdrift

Indgang DE1 på
udbygning EA1
melder fejl

Afhjælp fejlen på det pågældende udstyr

D7

X

X

Reguleringsdrift

Indgang DE2 på
udbygning EA1
melder fejl

Afhjælp fejlen på det pågældende udstyr

D8

X

X

Reguleringsdrift

Indgang DE3 på
udbygning EA1
melder fejl

Afhjælp fejlen på det pågældende udstyr

DA

X

Reguleringsdrift uden Kortslutning af
Kontrollér rumføleren i
rumpåvirkning
rumføler i varmevarmekreds 1
kreds 1 (uden blandeventil)

DB

X

Reguleringsdrift uden Kortslutning af
rumpåvirkning
rumføler i varmekreds 2 (med blandeventil)

Kontrollér rumføleren i
varmekreds 2

DC

X

Reguleringsdrift uden Kortslutning af
rumpåvirkning
rumføler i varmekreds 3 (med blandeventil)

Kontrollér rumføleren i
varmekreds 3

DD

X

Reguleringsdrift uden Afbrydelse af rumrumpåvirkning
føler i varmekreds
1 (uden blandeventil)

Kontrollér rumføleren i
varmekreds 1 og fjernbetjeningens indstilling (se
side 121)

DE

X

Reguleringsdrift uden Afbrydelse af rumrumpåvirkning
føler i varmekreds
2 (med blandeventil)

Kontrollér rumføleren i
varmekreds 2 og fjernbetjeningens indstilling (se
side 121)

DF

X

Reguleringsdrift uden Afbrydelse af rumrumpåvirkning
føler i varmekreds
3 (med blandeventil)

Kontrollér rumføleren i
varmekreds 3 og fjernbetjeningens indstilling (se
side 121)

E0

X

Reguleringsdrift

Kontrollér tilslutningerne
og LON-deltagerne

88

Fejl på ekstern
LON-deltager
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Fejlkode
Konst.
på displayet

Udbedring af fejl

Fejlkode
Konst.
på displayet

Vejrkomp.

Anlæggets reaktion

Fejlårsag

Foranstaltning

E1

X

X

Brænder går på fejl

Ioniseringsstrøm
for høj under kalibrering

Kontrollér ioniseringselektrodens afstand til flammelegemet (se side 37).
Undgå for meget støv i
forbrændingsluften ved
rumluftafhængig drift.
Tryk på resettasten R.

E2

X

X

Brænder går på fejl

Kedelvandsflow for
lavt under kalibrering. Flow switch
har slået fra.

Sørg for tilstrækkelig cirkulationsmængde.
Kontrollér flow switchen.
Fjern kalk eller tilstopninger.
Tryk på resettasten R.

E3

X

X

Brænder går på fejl

Varmeafgivelse for
lav under kalibrering.
Termostaten har
slået fra.

Sørg for tilstrækkelig varmeafgivelse.
Tryk på resettasten R.

E4

X

X

Brænder blokeret

Fejl i forsyningsspænding 24 V

Udskift reguleringen.

E5

X

X

Brænder blokeret

Fejl på flammeforstærker

Udskift reguleringen.

E6

X

X

Brænder blokeret

Anlægstryk for lavt

Fyld vand på.

E7

X

X

Brænder går på fejl

Ioniseringsstrøm
for lav under kalibrering

Kontrollér ioniseringselektroden:
■ Afstanden til flammelegemet (se side 37)
■ Tilsmudsning af elektroden
■ Forbindelsesledningen
og stikforbindelserne
Kontrollér røggassystemet, stop en eventuel røggasrecirkulation.
Tryk på resettasten R.

E8

X

X

Brænder går på fejl

Ioniseringsstrøm
ikke i det gyldige
område

Kontrollér gasforsyningen
(gastryk og gasvagt), gasarmaturet og forbindelsesledningen.
Kontrollér indstillingen af
gastypen (se side 31).
Kontrollér ioniseringselektroden:
■ Afstanden til flammelegemet (se side 37)
■ Tilsmudsning af elektroden
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Tryk på resettasten R.
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Fejlkoder (fortsat)

Udbedring af fejl
Fejlkoder (fortsat)
Vejrkomp.

Anlæggets reaktion

Fejlårsag

Foranstaltning

EA

X

X

Brænder går på fejl

Ioniseringsstrøm
ikke inden for gyldigt område under
kalibrering (for stor
afvigelse i forhold
til tidligere værdi)

Kontrollér røggassystemet, stop en eventuel røggasrecirkulation.
Undgå for meget støv i
forbrændingsluften ved
rumluftafhængig drift.
Tryk på resettasten R.
Udskift kodningsstikket efter flere forgæves resetforsøg, og tryk på resettasten R.

EB

X

X

Brænder går på fejl

Gentagne flamme- Kontrollér ioniseringseleksvigt under kalibre- trodens afstand til flamring
melegemet (se side 37).
Kontrollér indstillingen af
gastypen (se side 31).
Kontrollér røggassystemet, stop en eventuel røggasrecirkulation.
Tryk på resettasten R.

EC

X

X

Brænder går på fejl

Parameterfejl under kalibrering

Tryk på resettasten R
eller
udskift kodningsstikket,
og tryk derefter på resettasten R.

ED

X

X

Brænder går på fejl

Intern fejl

Udskift reguleringen.

EE

X

X

Brænder går på fejl

Flammesignal ikke
til rådighed ved
brænderstart eller
utilstrækkeligt.

Kontrollér gasforsyningen
(gastryk og gasvagt).
Kontrollér gasarmaturet.
Kontrollér ioniseringselektroden og forbindelsesledningen.

Diagnose

Fejlkode
Konst.
på displayet

Kontrollér tændingen:
Forbindelsesledningerne, tændmodulet og
tændelektroden
■ Tændelektroden, afstand og tilsmudsning
(se side 37).

■
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Kontrollér kondensatafløbet.
Tryk på resettasten R.
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Udbedring af fejl
Fejlkoder (fortsat)
Fejlkode
Konst.
på displayet

Vejrkomp.

Anlæggets reaktion

Fejlårsag

Foranstaltning

EF

X

Brænder går på fejl

Flammesvigt direkte efter flammedannelse (under sikkerhedstid).

Kontrollér gasforsyningen
(gastryk og gasvagt).
Kontrollér røggas-/friskluftsanlægget for røggasrecirkulation.

X

Kontrollér ioniseringselektroden (udskift den om
nødvendigt):
■ Afstanden til flammelegemet (se side 37)
■ Tilsmudsning af elektroden
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X

X

Brænder blokeret

Intern fejl

Udskift reguleringen.

F1

X

X

Brænder går på fejl

Røggastemperatur
har overskredet
grænseværdien.

Kontrollér væskemængden i varmeanlægget. Udluft anlægget.
Tryk på resettasten R, når
røggassystemet er afkølet.

F2

X

X

Brænder går på fejl

Kedeltemperaturfø- Kontrollér væskemængler har udløst.
den i varmeanlægget.
Kontrollér pumpen. Udluft
anlægget. Kontrollér kedeltemperaturføleren og
rørtilslutningerne.
Tryk på resettasten R.

F3

X

X

Brænder går på fejl

Flammesignal er
allerede til rådighed ved brænderstart.

F6

X

X

Brænder går på fejl

Kedeltemperaturfø- Udskift kedeltemperaturlernes temperatur- følerne
værdier afviger for
meget fra hinanden.

F8

X

X

Brænder går på fejl

Brændstofventil
lukker forsinket.

F9

X

X

Brænder går på fejl

Blæserens omdrej- Kontrollér blæseren, forningstal for lavt ved bindelssledningerne til
brænderstart
blæseren, blæserens
spændingsforsyning samt
styresignalet til blæseren.
Tryk på resettasten R.

FA

X

X

Brænder går på fejl

Blæserstilstand ikke opnået

Kontrollér ioniseringselektroden og forbindelsesledningen.
Tryk på resettasten R.

Kontrollér gasarmaturet.
Kontrollér begge styringsveje.
Tryk på resettasten R.

Kontrollér blæseren, blæserens forbindelsesledninger samt styresignalet
til blæseren.
Tryk på resettasten R.
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Diagnose

Tryk på resettasten R.
F0

Udbedring af fejl

Fejlkode
Konst.
på displayet

Vejrkomp.

Anlæggets reaktion

Fejlårsag

Foranstaltning

FC

X

X

Brænder går på fejl

Gasarmatur defekt,
mangelfuld styring
af modulationsventil eller røggassystem spærret

Kontrollér gasarmaturet.
Kontrollér røggassystemet.
Tryk på resettasten R.

FD

X

X

Brænder går på fejl,
Kodningsstik
og fejlen B7 vises og- mangler
så

FD

X

X

Brænder går på fejl

Fejl på fyringsauto- Kontrollér tændelektrodermat
ne og forbindelsesledningerne. Kontrollér, om der
er et kraftigt støjfelt
(EMC) i nærheden af kedlen.
Tryk på resettasten R.
Hvis fejlen ikke kan udbedres, skal reguleringen
udskiftes.

FE

X

X

Brænderen blokeret
eller gået på fejl

Kodningsstik eller
grundprintplade
defekt eller forkert
kodningsstik

Tryk på resettasten R.
Hvis fejlen ikke kan udbedres, skal kodningsstikket kontrolleres, eller kodningsstikket eller reguleringen skal udskiftes.

FF

X

X

Brænderen blokeret
eller gået på fejl

Intern fejl eller resettast R blokeret

Genstart kedlen. Hvis
kedlen ikke starter igen,
skal reguleringen udskiftes.

Fejl uden fejlvisning
Fejl
Brænder blokerer, og i
kodning 38 vises 3.

Fejlårsag

Sæt kodningsstikket i.
Tryk på resettasten R.
Hvis fejlen ikke kan udbedres, skal reguleringen
udskiftes.

Foranstaltning

Ingen tilstrækkelig volumenstrøm til stede Kontrollér pumpe og flowswitch, og udskift
Pumpe eller flowswitch defekt
dem evt.
Varmeveksler tilstoppet
Varmeveksler skylles og rengøres.
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Fejlkoder (fortsat)
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Udbedring af fejl
Reparation
Kontrol af udeføleren (regulering for vejrkompenserende drift)

X3

1. Tag stikket „X3” af reguleringen.

100
80
60
40

2. Mål modstanden på udeføleren mellem „X3.1” og
„X3.2” på det afmonterede stik, og sammenlign den
med karakteristikken.

Modstand i kΩ

200

20
10
8
6

3. Hvis afvigelsen fra karakteristikken er stor, skal du
fjerne lederne fra føleren og gentage målingen
direkte på føleren.
-20 -10 0 10 20
Temperatur i °C

Følertype: NTC 10 kΩ

4. Udskift ledningen eller udeføleren afhængigt af
måleresultatet.

5585 172 DK

Fig. 48

30
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Diagnose

Fig.47

Udbedring af fejl
Reparation (fortsat)
Kontrol af kedeltemperaturfølere, beholderføleren eller fremløbsføleren til hydr. weiche
1.

■

■

■

■

Kedeltemperaturføler 1
Tag ledningerne af kedeltemperaturføleren §A,
og mål modstanden.
Kedeltemperaturføler 2
Tag ledningerne af kedeltemperaturføleren §B,
og mål modstanden.
Beholderføler
Tag stikket % af kabeltræet på reguleringen, og
mål modstanden.
Fremløbsføler
Tag stikket „X3” af reguleringen, og mål modstanden mellem „X3.4” og „X3.5”.

2. Mål følernes modstand, og sammenlign den med
karakteristikken.
3. Udskift føleren, hvis afvigelsen er for stor.
Fare
Kedeltemperaturføleren befinder sig direkte i
kedelvandet (fare for skoldning).
Tøm kedlen, inden føleren udskiftes.

Kontrol af røggastemperaturføleren
Hvis den tilladte røggastemperatur overskrides, spærrer røggastemperaturføleren kedlen. Ophæv spærringen, når skorsten og røggasrør er afkølet, ved at
trykke på resettasten R.
1. Tag ledningerne på røggastemperaturføleren A af.

Fig.51
2. Mål følerens modstand, og sammenlign den med
karakteristikken.

20
10
8
6
4

3. Udskift føleren, hvis afvigelsen er stor.

2
1
0,8
0,6
0,4
10 30 50 70 90 110
Temperatur i °C

Fig. 52

Følertype: NTC 10 kΩ

Fejl ved første idrifttagning (fejl A3)
Under den første idrifttagning kontrollerer reguleringen,
om røggastemperaturføleren er placeret korrekt. Hvis
idrifttagningen afbrydes, og fejlmelding A3 vises:
1. Kontrollér, om røggastemperaturføleren er sat rigtigt i. Se den foregående illustration.
94

2. Såfremt det er nødvendigt, skal røggastemperaturfølerens placering korrigeres eller en defekt røggastemperaturføler udskiftes.
3. Tryk på resettasten R, og gentag idrifttagningen.
Kontrollen gentages, indtil den afsluttes uden fejl.
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Modstand i kΩ

Diagnose

A

Udbedring af fejl
Reparation (fortsat)
Kontrol af sikringen
A

F1

Fig.53
1. Afbryd netspændingen.

4. Kontrollér sikring F1 (se tilslutnings- og ledningsdiagrammet).

2. Løsn clipsene på siden, og vip reguleringen ned.
3. Afmontér dækpladen A.

Kontrol af indstillingen på drejekontakt S1
Drejekontakten på udbygningssættets printplade definerer tilordningen til den enkelte varmekreds.
Varmekreds

Indstilling drejekontakt S1

Varmekreds med blandeventil
M2 (varmekreds 2)

2

Varmekreds med blandeventil
M3 (varmekreds 3)

4

9 01

456

23

78

9 01

456

23

78

Kontrol af blandeventilmotorens omdrejningsretning

Bemærk
Blandeventilmotoren kan også sættes i bevægelse via
aktuatortesten (se kapitlet „Kontrol af udgange”).
Hold øje med omdrejningsretningen på blandeventilmotoren under selvtesten.
Sæt derefter blandeventilen manuelt i position „Åben”.
Bemærk
Fremløbsføleren skal nu registrere en højere temperatur. Hvis temperaturen falder, er motorens omdrejningsretning enten forkert eller blandeventilindsatsen
monteret forkert.
Montagevejledning til blandeventil

5585 172 DK

Kedlen foretager en selvtest efter tilkoblingen. I den
forbindelse åbnes og lukkes blandeventilen.
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Diagnose

Udbygningssæt til blandeventil

Udbedring af fejl
Reparation (fortsat)
Ændring af blandeventilmotorens omdrejningsretning (såfremt det er nødvendigt)

gS

1. Afmontér udbygningssættets øverste afdækning.
Fare
Et strømstød kan være livsfarligt.
Afbryd netspændingen, før kedlen åbnes,
f.eks. på sikringen eller en hovedafbryder.

|
~ BU

Fig.54

2. Ombyt lederne på stikkene gS på klemmerne „|”
og „~”.
3. Montér afdækningen.

Kontrollér fremløbsføleren
Modstandskarakteristik
20

Modstand i kΩ

10
8
6
4
2

1. Træk stikket ? (fremløbsføler) ud.

2. Mål følerens modstand, og sammenlign den med
karakteristikken.
Udskift føleren, hvis afvigelsen er stor.

Kontrol af Vitotronic 200-H (tilbehør)
Vitotronic 200-H er forbundet med reguleringen via
LON-forbindelsesledningen. Foretag et deltager-check
på kedlens regulering for at kontrollere forbindelsen
(se side 48).

5585 172 DK

Diagnose

1
0,8
0,6
0,4
10 30 50 70 90 110
Temperatur i °C
Fig. 55 Følertype: NTC 10 kΩ
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Lister over enkeltkomponenter
Oversigt over moduler
Til bestilling af enkeltkomponenter er følgende
oplysninger nødvendige:
■ Produktionsnr. (se typeskilt A)
■ Modul (fra denne liste over enkeltkomponenter)
■ Enkeltkomponentens positionsnummer i modulet (fra
denne liste over enkeltkomponenter)
A

B

C

D

E

Enkeltdele

F

Fig.56
A Typeskilt
B Modulet kabinet
C Modulet varmecelle

D Modulet regulering
E Modulet hydraulik
F Diverse

5585 172 DK

med brænder
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Lister over enkeltkomponenter
Modulet kabinet
0003
0008

0001

0008

0004
0008

0008
0006

0002

0008

0009

0007

0001
0002

5585 172 DK

Enkeltdele

Fig.57

0005

0008
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Lister over enkeltkomponenter
Modulet kabinet (fortsat)
Enkeltkomponent
Fastgørelsesclips (2 stk.)

0002

Påskrift

0003

Vægbeslag

0004

Kapselplade

0005

Frontplade

0006

Reguleringsholder

0007

Adgangsbeskyttelse

0008

Tyllesæt

0009

Stilbart sokkelben M 8 x 80
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Enkeltdele

Pos.
0001
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Lister over enkeltkomponenter
Modulet varmecelle
0003
0002

0010
0004
0009

0002
0003
0004

0005

0006
0009
0011
0013

0011

0015
0007
0012

0014

0012

0008
Enkeltdele

0013

0012
0001
0013

0013

5585 172 DK

Fig.58
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Lister over enkeltkomponenter
Modulet varmecelle (fortsat)
Pos.
0001

Enkeltkomponent
Kondensatslange

0002

Læbepakning system D 80

0003

Friskluftpakning DN 125, kondenserende

0004

Propper til kedeltilslutningsstykke

0005

Røggastemperaturføler

0006

Varmeveksler

0007

Kondensatslange

0008

Gasrør

0009

Røggaspakning

0010

Kedeltilslutningsstykke 80/125

0011

Isoleringsblok

0012

Vandlås
Pakningssæt A 16 x 24 x 2 (5 stk.)
O-ringe 35,4 x 3,59 (5 stk.)

0015

Brænder 45/60 kW
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Enkeltdele

0013
0014
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Lister over enkeltkomponenter
Modulet brænder
0003 0009
0013

0002
0003
0005
0006
0010
0004

0002

0016 0003

0005
0011
0005
0006
0015
0006
0007

0010

0008

0001
0014

0012
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Enkeltdele

Fig.59
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Lister over enkeltkomponenter
Modulet brænder (fortsat)
Pos.
0001

Enkeltkomponent
Gasarmatur CES

0002

Brænderpakning 7 298

0003

Pakning til flammelegeme

0004

Brænderdør

0005

Pakning til tændelektrode (5 stk.)

0006

Pakning til ioniseringselektrode (5 stk.)

0007

Tændenhed

0008

Venturi-forlængerstykke

0009

Isoleringsring

0010

Tilbagestrømningssikring

0011

Tændelektroder

0012

Gasdyse 10 hvid
Cylinderflammelegeme
Radialventilator RG148 E 230VAC

0015

Ioniseringselektrode 45-100 kW

0016

Blandingsblænddæksel
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Enkeltdele

0013
0014
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Lister over enkeltkomponenter
Modulet hydraulik
0001

0004

0008

0008
0004

0006
0004

0008

0010
0004

0005

0002

0006
0006

0008

0009
0012
0010
0007
0010

0012

0011
0008

Enkeltdele

0007
0012

5585 172 DK

Fig.60
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Lister over enkeltkomponenter
Modulet hydraulik (fortsat)
Enkeltkomponent
Temperaturføler (2 stk.)

0002

Automatisk udlufter G 3/8

0004

Pakningssæt O-ring 34,59 x 2,62

0005

Flowcontrol

0006

Tilslutningsrør til kedelvandsretur

0007

Tilslutningsrør til kedelvandsretur

0008

Clips 7 8 (5 stk.)

0009

Udluftningsbeholder

0010

Tilslutningsrør til kedelvandsfremløb

0011

Manometer 0-6 bar

0012

Pakningssæt 1 1/4 (5 stk.)
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Enkeltdele

Pos.
0001
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Lister over enkeltkomponenter
Modulet regulering

0002
0008
0009

0004

0009

0005
0015
0001

0003
0020

0015

0005

0014

0004
0015

0006

0017

0018

0007

0010

0011

0013
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Enkeltdele

Fig.61
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Lister over enkeltkomponenter
Modulet regulering (fortsat)
Enkeltkomponent
Regulering VBC135-A10.001

0002

Kabinetbagvæg

0003

Kodningsstik 2567:0201

0003

Kodningsstik 2568:0201

0004

Sikring T 6,3A 250V (10 stk.)

0005

Sikringsgreb 6,3 AT

0006

Vitotronic 200 HO1B

0007

Vitotronic 100 HC1B betjeningsdel

0008

Kommunikationsmodul LON HO1

0009

Printplade til adapter

0010

Kabeltræ X8/X9/ionisering

0011

Kabeltræ 100/35/54/jordforbindelse

0013

Modstik

0014

Ledningsholder (10 stk.)

0015

Låsestykker, venstre og højre

0017

Udeføler RF

0018

Udeføler NTC

0020

Intern udbygning H1

5585 172 DK

Enkeltdele

Pos.
0001
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Lister over enkeltkomponenter
Modulet diverse

0001

0002

0004

0003

0005

5585 172 DK

Enkeltdele

Fig.62
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Lister over enkeltkomponenter
Modulet diverse (fortsat)
Enkeltkomponent
Spraylak hvid 150 ml

0002

Lakstift hvid

0003

Montage- og servicevejledning

0004

Betjeningsvejledning til Vitotronic 100 HC1B

0005

Betjeningsvejledning til Vitotronic 200 HO1B
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Enkeltdele

Pos.
0001
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Funktionsbeskrivelse
Regulering for konstant temperatur

°C

48
s

A

Fig.63

Opvarmning
Efter et varmekald fra rumtermostaterne holdes den
indstillede nominelle kedelvandstemperatur i driftsprogrammet Opvarmning og varmt brugsvand „G”.
Hvis der ikke foreligger et varmekald, holdes kedelvandstemperaturen på den fastlagte frostbeskyttelsestemperatur.

Kedelvandstemperaturen begrænses vha. den elektroniske termostat i kontrolkassen.
Indstillingsområde for fremløbstemperatur: 20 til 74 °C.

Brugsvandsopvarmning
Når brugsvandstemperaturen ligger 2,5 K under den
nominelle brugsvandstemperatur, tilkobles brænderen
og beholderladepumpen.

Den nominelle kedelvandstemperatur er fra fabrikken
indstillet 20 K over den nominelle brugsvandstemperatur (kan indstilles i kodningsadresse „60”). Når den faktiske brugsvandstemperatur overstiger den nominelle
brugsvandstemperatur med 2,5 K, frakobles brænderen, og efterløbet på pumpen aktiveres.

Regulering for vejrkompenserende drift

VK1

14℃

21℃
48℃

Fig.64
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Funktion

Kedeltemperatur
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Funktionsbeskrivelse
Regulering for vejrkompenserende drift (fortsat)
Opvarmning
Ved hjælp af reguleringen beregnes en nominel kedelvandstemperatur afhængigt af udetemperaturen eller
rumtemperaturen (ved tilslutning af en rumtemperaturstyret fjernbetjening) og af varmekarakteristikkens
hældning/niveau.
Den beregnede nominelle kedelvandstemperatur overføres til kontrolkassen. Kontrolkassen beregner modulationsgraden ud fra den nominelle og faktiske kedelvandstemperatur og styrer brænderen i overensstemmelse hermed.

Kedelvandstemperaturen begrænses vha. den elektroniske termostat i kontrolkassen.

Brugsvandsopvarmning
Når brugsvandstemperaturen ligger 2,5 K under den
nominelle brugsvandstemperatur, tilkobles brænderen
og beholderladepumpen.

Den nominelle kedelvandstemperatur er fra fabrikken
indstillet 20 K over den nominelle brugsvandstemperatur (kan indstilles i kodningsadresse „60”). Når den faktiske brugsvandstemperatur overstiger den nominelle
brugsvandstemperatur med 2,5 K, frakobles brænderen, og efterløbet på pumpen aktiveres.

Ekstraopvarmning af brugsvand
Den ekstra opvarmning finder sted inden for indstilllede tidsrum i denne tidsfase.

5585 172 DK

Funktion

Funktionen aktiveres ved at indstille en yderligere
nominel brugsvandstemperatur via kodningsadresse
58 i gruppen „Brugsvand” og aktivere den 4. varmt
brugsvandstidsfase for brugsvandsopvarmningen.
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Funktionsbeskrivelse
Interne udbygninger (tilbehør)
Intern udbygning H1

Fig.65
Varmekredspumpe til en varmekreds uden blandeventil (kodning „53:2”)
■ Beholderladepumpe (kodning „53:3”)
På tilslutningen gD kan der tilsluttes en ekstern sikkerhedsventil.

■

5585 172 DK

Funktion

Den interne udbygning indbygges i reguleringskabinettet. På relæudgangen sK kan følgende funktioner tilsluttes som alternativ. Funktionen tildeles via kodningsadresse „53” i gruppen „Generel”:
■ Kombinationsfejlmelding (kodning „53:0”)
■ Cirkulationspumpe (kodning „53:1”) (kun ved vejrkompenserende drift)
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Funktionsbeskrivelse
Interne udbygninger (tilbehør) (fortsat)
Intern udbygning H2

Fig.66
Varmekredspumpe til en varmekreds uden blandeventil (kodning „53:2”)
■ Beholderladepumpe (kodning „53:3”)
Et udluftningsaggregat kan frakobles via tilslutningen
aBJ, når brænderen starter.

■
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Funktion

Den interne udbygning indbygges i reguleringskabinettet. På relæudgangen sK kan følgende funktioner tilsluttes som alternativ. Funktionen tildeles via kodningsadresse „53” i gruppen „Generel”:
■ Kombinationsfejlmelding (kodning „53:0”)
■ Cirkulationspumpe (kodning „53:1”) (kun ved vejrkompenserende drift)
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Funktionsbeskrivelse
Eksterne udbygninger (tilbehør)
Udbygning AM1

Fig.67
A1
A2
fÖ

Pumpe
Pumpe
Nettilslutning

fÖ A Nettilslutning til ekstra tilbehør
aVG KM-bus

Funktioner

Udgangenes funktioner vælges via kodninger på kedlens regulering.

Funktionstilordning
Funktion
Udgang A1
Brugsvandscirkulationspumpe sK
Varmekredspumpe sÖ
Beholderladepumpe sA

Kodning (gruppe „Generel”)
Udgang A2

33:0
33:1 (fabriksindstilling)
33:2

34:0 (fabriksindstilling)
34:1
34:2
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Funktion

På hver af tilslutningerne A1 og A2 kan en af følgende
pumper tilsluttes:
■ Varmekredspumpe til varmekreds uden blandeventil
■ Beholderladepumpe
■ Brugsvandscirkulationspumpe
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Funktionsbeskrivelse
Eksterne udbygninger (tilbehør) (fortsat)
Udbygning EA1

Fig.68

5585 172 DK

Sikring
Digital indgang 1
Digital indgang 2
Digital indgang 3
0 – 10 V-indgang

fÖ
fÖA
aBJ
aVG

Nettilslutning
Nettilslutning til ekstra tilbehør
Kombinationsfejlmelding/fordelerpumpe/brugsvandscirkulationspumpe (potentialfri)
KM-bus

Digitale dataindgange DE1 til DE3

Indgangenes funktionstilordning

Følgende funktioner kan tilsluttes som alternativ:
■ Ekstern omstilling af driftsprogram for hver enkelt
varmekreds
■ Ekstern spærring
■ Ekstern spærring med fejlmeldingsindgang
■ Eksternt kald med min. kedelvandstemperatur
■ Fejlmeldingsindgang
■ Korttidsdrift med brugsvandscirkulationspumpe

Indgangenes funktion vælges via kodninger i gruppen
„Generelt” på kedlens regulering:
■ DE1: Kodningsadresse 3A
■ DE2: Kodningsadresse 3B
■ DE3: Kodningsadresse 3C

Eksterne kontakter skal være potentialfri. Overhold
kravene i beskyttelsesklasse II ved tilslutningen:
8,0 mm luft- og krybestrækninger og 2,0 mm isoleringstykkelse til aktive dele.
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Funktion

F1
DE1
DE2
DE3
0–10V

Funktionsbeskrivelse
Eksterne udbygninger (tilbehør) (fortsat)
Tilordning af funktionen Omstilling af driftsprogram til varmekredsene
Tilordningen af funktionen Omstilling af driftsprogram
for de enkelte varmekredse vælges via kodningsadresse D8 i gruppen „Varmekreds” på kedlens regulering:
■ Omstilling via indgang DE1: Kodning D8:1
■ Omstilling via indgang DE2: Kodning D8:2
■ Omstilling via indgang DE3: Kodning D8:3
Virkningen af omstilling af driftsprogram vælges via
kodningsadresse D5 i gruppen „Varmekreds”.
Varigheden af omstillingen indstilles via kodningsadresse F2 i gruppen „Varmekreds”.
Virkning af funktionen Ekstern spærring på pumperne
Virkningen på den interne pumpe vælges i kodningsadresse 3E i gruppen „Generelt”.
Virkningen på den enkelte varmekredspumpe vælges
via kodningsadresse D6 i gruppen „Varmekreds”.
Virkningen på en beholderladepumpe vælges via kodningsadresse 5E i gruppen „Brugsvand”.

Analog indgang 0 – 10 V
0 – 10 V-tilkoblingen medfører en ekstra nom. kedelvandstemperaturværdi:
0 –1 V vurderes som „Ingen indstilling for nominel
kedelvandstemperatur”.
1V
≙ nominel værdi 10 °C
10 V ≙ nominel værdi 100 ℃
Der skal være en galvanisk adskillelse mellem beskyttelseslederen og minuspolen for spændingskilden på
opstillingsstedet.
Udgang aBJ
Følgende funktioner kan tilsluttes på udgang aBJ:
Fordelerpumpe til undercentral
eller
■ Brugsvandscirkulationspumpe
eller
■ Fejlmeldingsanordning
■

Henvisning vedr. fordelerpumpen
Funktion kun mulig i forbindelse med en varmekredsregulering, der er tilsluttet via LON.

Virkning af funktionen Eksternt kald på pumperne

Funktionstilordning

Virkningen på den interne pumpe vælges via kodningsadresse 3F i gruppen „Generelt”.
Virkningen på den enkelte varmekredspumpe vælges
via kodningsadresse D7 i gruppen „Varmekreds”.
Virkningen på en beholderladepumpe vælges via kodningsadresse 5F i gruppen „Brugsvand”.

Udgangens aBJ funktion vælges via kodningsadresse
„36” i gruppen „Generelt” på kedlens regulering.

Funktionstid for brugsvandscirkulationspumpen
ved korttidsdrift
Brugsvandscirkulationspumpen tilkobles ved at slutte
kontakten på DE1 eller DE2 eller DE3 vha. en tast.
Funktionstiden indstilles via kodningsadresse „3B” i
gruppen „Generelt”.

Reguleringsfunktioner

Funktionen „Ekstern omstilling af driftsprogram” realiseres via udbygning EA1. På udbygning EA1 står 3
indgange (DE1 til DE3) til rådighed.

Funktionen vælges via følgende kodningsadresser i
gruppen „Generelt”:

Omstilling af driftsprogram

Kodning

Indgang DE1
Indgang DE2
Indgang DE3

3A:1
3B:1
3C:1
5585 172 DK

Funktion

Ekstern omstilling af driftsprogrammet
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Funktionsbeskrivelse
Reguleringsfunktioner (fortsat)
Tilordningen af funktionen Omstilling af driftsprogram
for de enkelte varmekredse vælges via kodningsadresse „D8” i gruppen „Varmekreds” på kedlens regulering:
Omstilling af driftsprogram

Kodning

Omstilling via indgang DE1
Omstilling via indgang DE2
Omstilling via indgang DE3

D8:1
D8:2
D8:3

I kodningsadresse „D5” i gruppen „Varmekreds” kan
det indstilles, i hvilken retning omstillingen af driftsprogrammet skal foretages:
Omstilling af driftsprogram

Kodning

Omstilling i retningen „Konstant sænket” eller „Konstant afbrudt drift” (alt efter den
indstillede nominelle værdi)
Omstilling i retningen „Konstant opvarmning”

D5:0
D5:1

Varigheden af omstilling af driftsprogrammet indstilles i
kodningsadresse „F2” i gruppen „Varmekreds”:
Omstilling af driftsprogram

Kodning

Ingen omstilling af driftsprogram
Varighed af omstilling af driftsprogram 1 til 12 timer

F2:0
F2:1 til
F2:12

Omstillingen af driftsprogrammet forbliver aktiv, så
længe kontakten er sluttet, dog minimum så længe
som den angivne tidsangivelse i kodningsadresse
„F2”.

Ekstern spærring
Funktionen vælges via følgende kodningsadresser i
gruppen „Generelt”:

Ekstern spærring

Kodning

Indgang DE1
Indgang DE2
Indgang DE3

3A:3
3B:3
3C:3

Ekstern spærring og fejlmeldingsindgang

Kodning

Indgang DE1
Indgang DE2
Indgang DE3

3A:4
3B:4
3C:4
Virkningen på den enkelte varmekredspumpe vælges
via kodningsadresse „D6” i gruppen „Varmekreds”.
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Virkningen på den interne pumpe vælges i kodningsadresse „3E” i gruppen „Generelt”.

Funktion

Funktionerne „Ekstern spærring” og „Ekstern spærring
og fejlmeldingsindgang” opnås via EA1. På udbygning
EA1 står 3 indgange (DE1 til DE3) til rådighed.
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Funktionsbeskrivelse
Reguleringsfunktioner (fortsat)
Eksternt kald
Funktionen „Eksternt kald” opnås via udbygning EA1.
På udbygning EA1 står 3 indgange (DE1 til DE3) til
rådighed.

Funktionen vælges via følgende kodningsadresser i
gruppen „Generelt”:

Eksternt kald

Kodning

Indgang DE1
Indgang DE2
Indgang DE3

3A:2
3B:2
3C:2

Virkningen på den interne pumpe vælges i kodningsadresse „3F” i gruppen „Generelt”.
Virkningen på den enkelte varmekredspumpe vælges
via kodningsadresse „D7” i gruppen „Varmekreds”.

Min. nominel kedelvandstemperatur ved ekst. kald indstilles i kodningsadresse „9B” i gruppen „Generelt”.

Udluftningsprogram
I udluftningsprogrammet til- og frakobles pumpen skiftevis i 20 min. hvert 30. sek..
Brænderen er frakoblet under udluftningsprogrammet.

Aktivér udluftningsprogrammet: Se „Udluftning af varmeanlægget”.

Gulvtørring
Overhold altid gulvproducentens anvisninger i forbindelse med aktiveringen af gulvtørringsfunktionen.
Når gulvtørringen er aktiveret, tilkobles blandeventilkredsens varmekredspumpe, og fremløbstemperaturen holdes på den indstillede profil. Når funktionen er
afsluttet (30 dage), reguleres blandeventilkredsen
automatisk med de indstillede parametre.
Overhold EN 1264. Protokollen, som skal udarbejdes
af VVS-installatøren, skal indeholde følgende oplysninger om opvarmningen:

Opvarmningsdata med de pågældende fremløbstemperaturer
■ Opnået maks. fremløbstemperatur
■ Driftstilstand og udetemperatur ved overdragelse
Der kan indstilles forskellige temperaturprofiler via kodningsadressen „F1” i gruppe „Varmekreds”.
Efter strømsvigt eller frakobling af reguleringen fortsættes funktionen. Når gulvtørringen er afsluttet, eller
hvis kodningen indstilles på „F1:0” manuelt, tilkobles
„Opvarmning og varmtvand”.
■

Fremløbstemperatur °C

Temperaturprofil 1: (EN 1264-4) kodning „F1:1”
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Fremløbstemperatur °C

Funktion

Temperaturprofil 2: (fællesorg. for parket- og gulvteknik) kodning „F1:2”

Funktionsbeskrivelse
Reguleringsfunktioner (fortsat)

Fremløbstemperatur °C

Temperaturprofil 3: Kodning „F1:3”
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Fig.71

Fremløbstemperatur °C

Temperaturprofil 4: Kodning „F1:4”
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Fremløbstemperatur °C

Temperaturprofil 5: Kodning „F1:5”
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Fremløbstemperatur °C

Temperaturprofil 6: Kodning „F1:6”
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Fremløbstemperatur °C

Temperaturprofil 7: Kodning „F1:15”
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Fig.75
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Funktionsbeskrivelse
Reguleringsfunktioner (fortsat)
Forøgelse af den sænkede rumtemperatur
Ved drift med sænket rumtemperatur kan den sænkede nominelle rumtemperatur hæves automatisk
afhængigt af udetemperaturen. Temperaturforøgelsen
sker iht. den indstillede varmekarakteristik og maks.
indtil den normale nominelle rumtemperatur.

Udetemperaturens grænseværdier for temperaturforøgelsens start- og sluttidspunkter kan indstilles i kodningsadresserne „F8” og „F9” i gruppen „Varmekreds”.

Eksempel med indstillingerne fra fabrikken

Kedelvands- eller
Fremløbstemperatur i °C
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Fig.76
A Varmekarakteristik for drift med normal rumtempe-

ratur
B Varmekarakteristik for drift med sænket rumtempe-

ratur

Forkortelse af opvarmningstiden
Værdien og varigheden for den ekstra forøgelse af den
nominelle kedelvands- eller fremløbstemperatur indstilles i kodningsadresserne „FA” og „FB” i gruppen „Varmekreds”.
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Funktion

Ved overgangen fra drift med sænket rumtemperatur til
drift med normal rumtemperatur forøges kedelvandseller fremløbstemperaturen i overensstemmelse med
den indstillede varmekarakteristik. Forøgelsen af
kedelvands- eller fremløbstemperaturen kan ske automatisk.
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Funktionsbeskrivelse
Reguleringsfunktioner (fortsat)

Nominel kedelvands eller fremløbstemperatur i °C

Eksempel med indstillingerne fra fabrikken
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Fig.77
A Start af drift med normal rumtemperatur
B Nominel kedelvands- eller fremløbstemperatur

svarende til den indstillede varmekarakteristik
C Nominel kedelvands- eller fremløbstemperatur

svarende til kodningsadressen „FA”:
50 °C + 20 % = 60 °C
D Varighed af driften med forøget nominel kedelvands- eller fremløbstemperatur svarende til kodningsadressen „FB”:
60 min.

Tilordning af varmekredse på fjernbetjeningen
Ved den første idrifttagning af fjernbetjeningen skal tilordningen af varmekredsene konfigureres.
Fjernbetjeningen har indvirkning på følgende varmekreds Konfiguration
Vitotrol 200A
Vitotrol 200 RF

Vitotrol 300A
Vitotrol 300 RF

Varmekreds uden blandeventil A1
Varmekreds med blandeventil M2
Varmekreds med blandeventil M3

Varmekreds 1
Varmekreds 2
Varmekreds 3
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Funktion

H1
H2
H3
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Funktionsbeskrivelse
Tilordning af varmekredse på fjernbetjeningen (fortsat)
Bemærk
Der kan tilordnes en varmekreds til Vitotrol 200A og
200 RF.
Der kan tilordnes op til tre varmekredse til Vitotrol
300A og 300 RF.
Der kan maks. tilsluttes 2 ledningsforbundne fjernbetjeninger eller 3 trådløse fjernbetjeninger til reguleringen.
Hvis tilpasningen af en varmekreds efterfølgende
annulleres igen, skal kodningsadresse „A0” i gruppen
„Varmekreds” for denne varmekreds stilles på værdien 0 igen (fejlmelding BC, BD, BE).

Elektronisk forbrændingsregulering
Den elektroniske forbrændingsregulering udnytter den
fysikaliske sammenhæng mellem ioniseringsstrømmens styrke og lufttallet λ. Ved alle gaskvaliteter indstilles den maksimale ioniseringsstrøm ved lufttal 1.
Ioniseringssignalet analyseres af forbrændingsreguleringen, og lufttallet indreguleres til en værdi på λ=1,24
til 1,44. I dette område fås en optimal forbrændingskvalitet. Det elektroniske gasarmatur regulerer derefter
den nødvendige gasmængde afhængig af den foreliggende gaskvalitet.

For at kontrollere forbrændingskvaliteten måles CO2eller O2-indholdet i røggassen. Med de målte værdier
beregnes det foreliggende lufttal. Forholdet mellem
CO2- eller O2-indholdet og lufttallet λ er vist i efterfølgende tabel.

Lufttal λ– CO2- /O2-indhold
O2-indhold (%)

CO2-indhold (%)
ved naturgas E

CO2-indhold (%) CO2-indhold (%) ved
ved naturgas LL
F-gas P
(ikke DK)

1,20

3,8

9,6

9,2

11,3

1,24

4,4

9,2

9,1

10,9

1,27

4,9

9,0

8,9

10,6

1,30

5,3

8,7

8,6

10,3

1,34

5,7

8,5

8,4

10,0

1,37

6,1

8,3

8,2

9,8

1,40

6,5

8,1

8,0

9,6

1,44

6,9

7,8

7,7

9,3

1,48

7,3

7,6

7,5

9,0

For en optimal forbrændingsregulering kalibreres systemet cyklisk eller automatisk efter en spændingsafbrydelse (ud-af-drifttagning). I den forbindelse reguleres forbrændingen kortvarigt til maks. ioniseringsstrøm
(svarende til lufttal λ=1). Den automatiske kalibrering
foretages kort efter brænderstart og varer ca. 5 sek. I
den forbindelse kan der kortvarigt forekomme forøget
CO-emission.
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Funktion

Lufttal λ
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Tilslutnings- og ledningsdiagram

Vedhæng

Interne tilslutninger

Fig.78
A1
X...
§A
§B

dD
gF
a-Ö
a-ÖA
a:Ö

Flow switch
Tændenhed
Blæsermotor
Regulering af blæsermotor
Modulationsspole
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aA
aG

Grundprintplade
El-interfaces
Kedeltemperaturføler
Kedeltemperaturføler
Ioniseringselektrode
Røggastemperaturføler
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Tilslutnings- og ledningsdiagram

Vedhæng

Eksterne tilslutninger

Fig.79
Grundprintplade
Forbindelsesnetdel
Optolink
Fyringsautomat
Betjeningsenhed
Kodningsstik
Tilslutningsadapter
Kommunikationsmodul LON eller kommunikationsmodul kaskade
A9 Intern udbygning (tilbehør)
S1 Netafbryder
S2 Resettast
X... El-interfaces
! Udeføler
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Fremløbsføler til hydraulisk weiche
Beholderføler
(stik på kabeltræet)
sÖ Varmekredspumpe eller kedelkredspumpe
sA Pumpe efter ønske:
■ Cirkulationspumpe
■ Ekstern varmekredspumpe
■ Beholderladepumpe
dG Gasarmatur
fÖ Nettilslutning
lH Nettilslutning af tilbehør og Vitotrol 100
a-Ö Blæsermotor
aYA Gasvagt
aVG KM-bus
?
%
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A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

Protokol

Indstillings- og måleværdier

Nominel vær- Første idrifttagdi
ning

Vedligeholdelse/service

Hviletryk

mbar
kPa

≤ 25,0
≤ 2,50

= ved naturgas E

mbar
kPa

17,4-25
1,74-2,5

= ved F-gas

mbar
kPa

30,0
3,0

Vedhæng

Dato
Underskr.

Tilslutningstryk (gennemstrømningstryk)

Sæt kryds ved gastypen
Kuldioxidindhold CO2
ved naturgas
■

Ved nedre varmeydelse

vol.-%

7,5-9,5

■

ved øvre varmeydelse

vol.-%

7,5-9,5

ved F-gas
■

Ved nedre varmeydelse

vol.-%

8,8-11,1

■

ved øvre varmeydelse

vol.-%

8,8-11,1

Iltindhold O2
■

Ved nedre varmeydelse

vol.-%

4,0-7,6

■

ved øvre varmeydelse

vol.-%

4,0-7,6

Kulilteindhold CO
Ved nedre varmeydelse

ppm

< 1000

■

ved øvre varmeydelse

ppm

< 1000

5585 172 DK

■
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Tekniske data
Tekniske data

Nominelt ydelsesområde *2
TV/TR 50/30 °C

kW

12 (17) - 45

12 (17) - 60

Nominelt belastningsområde

kW

11,2 (16,1) - 42,2

11,2 (16,1) - 56,2

Mærkespænding

V

230

Mærkefrekvens

Hz

50

Mærkestrøm

A

6

Forsikring (net)

A

Elektr. effektoptagelse i leveringstilstand

W

Indstilling af elektroniske termostater (fast)

°C

82

Indstilling af overkogstermostat (fast)

°C

100

Tilslutningsværdier
baseret på maks. belastning
med
naturgas E
F-gas

m3/h
kg/h

Tilladt omgivelsestemperatur
under drift:
■ under opbevaring og transport:

°C
°C

■

16
66

4,47

5,95

3,30

4,39

0 til +40 °C
-20 til +65 °C

Beskyttelsesklasse

I

Kapslingsklasse
Vægt
Produkt-ID-nummer

122

IP X 4 D iht. EN 60529
kg

65

65

CE-0085CN0050

Bemærk
Tilslutningsværdier må kun anvendes til dokumentation (f.eks. i gasansøgningen) eller til skønsmæssig, volumetrisk suppleringskontrol af indstillingen. På grund af indstillingen fra fabrikken må gastrykkene ikke ændres, så de
afviger fra disse angivelser. Reference: 15 °C, 1013 mbar (101,3 kPa).

*2

Værdier i () ved drift med F-gas
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Vedhæng

Gaskedel, kategori II2ELL3P

Attester
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring for Vitodens 200-W

EN 297
EN 483
EN 677
EN 806
EN 55 014

Vedhæng

Vi, Viessmann Werke GmbH & Co. KG, D-35107 Allendorf, erklærer som eneste ansvarlige, at produktet
Vitodens 200-W opfylder følgende standarder:
EN 60 335-1
EN 60 335-2-102
EN 61 000-3-2
EN 61 000-3-3
EN 62 233

I henhold til bestemmelserne i følgende direktiver er dette produkt mærket med _-0085:
92/42/EØF
2004/108/EF

2006/95/EF
2009/142/EF

Dette produkt opfylder kravene i direktivet om virkningsgrad (92/42/EØF) for kondenserende kedler.

Allendorf, den 1. februar 2013

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

ppa. Manfred Sommer

Producentattest iht. 1. B1mSchV
Vi, Viessmann Werke GmbH & Co. KG, D-35107 Allendorf, bekræfter, at produktet Vitodens 200-W iht.
1. BImSchV § 6 overholder de krævede NOx-grænseværdier.
Allendorf, den 1. februar 2013

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
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ppa. Manfred Sommer
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Stikordsregister
Stikordsregister
A
Afmontering af brænder............................................. 35
Anlægsskemaer................................................... 40, 51
Anlægstryk................................................................. 27

Kondensatafløb.......................................................... 38
Kontrol af funktioner................................................... 81
Korte forespørgsler.................................................... 78
Kvittering af en fejlmelding......................................... 83

B
Beholderføler .............................................................94
Blandeventil åben/lukket............................................ 95

L
LON............................................................................47
– Deltagertjek............................................................. 48
– Fejlovervågning.......................................................48
– Indstilling af deltagernummer.................................. 47

F
Fejl............................................................................. 83
Fejlhistorik.................................................................. 83
Fejlhukommelse................................................... 83, 84
Fejlkoder.................................................................... 84
Fejlmanager............................................................... 47
Fejl uden fejlvisning....................................................92
Fjernbetjening.......................................................... 121
Flammelegeme.......................................................... 36
Forbrændingsregulering...........................................122
Forespørgsel på driftstilstande...................................78
Forkortelse af opvarmningstiden..............................120
Forøgelse af den sænkede rumtemperatur..............120
Funktionsbeskrivelser...............................................110
Første idrifttagning..................................................... 27
G
Gasarmatur ............................................................... 33
Gastilslutningstryk...................................................... 33
Gastype......................................................................31
Gulvtørring................................................................118
Gulvtørringsfunktion................................................. 118
H
Hentning af fejlmelding.........................................83, 84
Hentning af servicemenu........................................... 77
Hentning af servicetrin............................................... 77
Hviletryk..................................................................... 33
Hældning varmekarakteristik......................................46
I
Indstilling af dato........................................................ 29
Indstilling af klokkeslæt.............................................. 29
Indstilling af nominel rumtemperatur.......................... 46
Indstilling af varmeydelse...........................................34
Ioniseringselektrode................................................... 37
K
Kedeltemperaturføler ................................................ 94
Kodning 1
– Hentning..................................................................51
Kodning 2
– Hentning..................................................................60
Kodninger ved idrifttagning........................................ 40
Kommunikationsmodul LON...................................... 47
128

M
Montering af brænder.................................................38
N
Niveau varmekarakteristik..........................................46
Normal nominel rumtemperatur................................. 46
O
Omdrejningsretning blandeventilmotor
– Kontrol.....................................................................95
– Ændring...................................................................96
Omstilling af driftsprogram........................................116
Omstilling af gastype..................................................31
Opvarmningstid........................................................ 120
P
Producentattest ....................................................... 127
Protokol.................................................................... 125
Påfyldning af anlæg................................................... 27
Påfyldningsvand.........................................................27
R
Reducering af opvarmningsydelsen.........................120
Relætest.....................................................................81
Rengøring af brændkammer...................................... 38
Røggastemperaturføler.............................................. 94
S
Sikring........................................................................ 95
Sprogomstilling...........................................................28
Strømskema.............................................................123
Sænket nominel rumtemperatur.................................46
T
Tekniske data .......................................................... 126
Tilbagestrømningssikring........................................... 37
Tilordning af varmekredse........................................121
Tilslutningstryk............................................................33
Tryk-ekspansionsbeholder......................................... 39
Tændelektroder..........................................................37
Tænding..................................................................... 37
Tæthedskontrol af AZ-systemet................................. 34
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E
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