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1.1 Опис виробу

Переваги

A Модульований циліндричний пальник MatriX
B Вбудований мембранний компенсаційний бак
C Теплообмінник Inox-Radial з високоякісної нержавіючої сталі

– для високої експлуатаційної безпеки при довготривалому
використанні і значної теплової потужності у найменших
приміщеннях

D Котельний вентилятор з регулюванням частоти обертання
для малошумної енергоощадної роботи

E Пластинчастий теплообмінник (газовий конденсаційний ком-
бінований котел)

F Вбудований ступеневий циркуляційний насос
G Цифровий контролер із сенсорним дисплеєм

■ Нормативний ККД до 98 % (Hs)
■ Діапазон модуляції до 1:6
■ Довговічний та ефективний завдяки використанню

теплообмінника Inox-Radial
■ Модульований циліндричний пальник MatriX довготривалого

використання

■ Просте й інтуїтивне управління за допомогою контролера із
сенсорним дисплеєм

■ Контролер для збільшеного й погодозалежного режиму

Рекомендація з використання
Встановлення в модернізованих приміщеннях і новобудовах
(заміна старого приладу в багатоквартирних або модульних
будинках)

Заводський стан
■ Модульований циліндричний пальник MatriX
■ Контролер для постійної температури подачі й погодозалежної

теплогенерації.
Для погодозалежної експлуатації, окрім датчика зовнішньої
температури, необхідно використовувати годинниковий термо-
стат або таймер (допоміжне приладдя)

■ Запобіжна арматура, компенсаційний бак (8 л)
■ Циркуляційний насос і 3-ходовий клапан перемикання

■ Система трубопроводів та електропроводка готові до підклю-
чення

■ Елемент підключення котла
Підготовлено до експлуатації на природному газі. Можна пере-
микати вид газу в межах груп E/LL.
Для переобладнення на зріджений газ треба застосовувати ком-
плект для переобладнення (комплект поставки).

Перевірена якість
Маркування CE у відповідності з директивами ЄС

Знак якості Австрійської спілки працівників водо- і газо-
постачання (ÖVGW) для систем газо- і водопостачання

Vitodens 100-W
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1.2 Технічні характеристики

Газовий водогрійний котел, конструкція B та C, 
Категорія II2H3P

  

Газовий конденсаційний котел, тип  B1HC B1HC B1HC
Газовий конденсаційний комбінований котел, тип  — B1KC B1KC
Діапазон номінальної теплової потужності (дані згідно з
EN 15502-1)

  

TV/TR = 50/30 °C кВт 4,7 (6,5)*1 -
19,0

4,7 (6,5)*1 -
26,0

5,9 (8,8)*1 - 35,0

TV/TR = 80/60 °C кВт 4,3 (5,9)*1 -
17,4

4,3 (5,9)*1 -
23,8

5,4 (8,0)*1 - 32,1

Діапазон номінальної теплової потужності у режимі приготуван-
ня гарячої води

    

– Газовий конденсаційний водогрійний котел кВт 4,3 (5,9)*1 -
17,4

4,3 (5,9)*1 -
23,8

5,4 (8,0)*1 - 32,1

– Газовий конденсаційний комбінований котел кВт — 4,3 (5,9)*1 -
29,3

5,4 (8,0)*1 - 35,0

Номінальне теплове навантаження     
– Газовий конденсаційний водогрійний котел кВт 4,4 (6,1)*1 -

17,8
4,4 (6,1)*1- 24,3 5,5 (8,2)*1 - 32,6

– Газовий конденсаційний комбінований котел кВт  4,4 (6,1)*1- 30,5 5,5 (8,2)*1 - 36,5
Ступінь захисту  IP X4 згідно з EN 60529
Тиск підключення газу     
Природний газ мбар 20 20 20
 кПа 2 2 2
Зріджений газ мбар 50 50 50
 кПа 5 5 5
Макс. допустимий тиск підключення газу     
Природний газ мбар 25,0 25,0 25,0
 кПа 2,5 2,5 2,5
Зріджений газ мбар 57,5 57,5 57,5
 кПа 5,75 5,75 5,75
Рівень звукової потужності (дані за EN ISO 15036-1) дБ(A) 41 47 52
Споживання електричної потужності    
– У стані поставки Вт 80,7 92,9 141,1
– Макс. (газовий конденсаційний котел) Вт 82,0 92,9 146,3
– Макс. (газовий конденсаційний комбінований котел) Вт — 128,5 159,7
Вага     
– Газовий конденсаційний водогрійний котел кг 35 36 37
– Газовий конденсаційний комбінований котел  — 36 38
Об’єм теплообмінника л 2,2 2,2 2,8
Максимальна температура подаючої магістралі °C 78 78 78
Максимальна об’ємна витрата
(граничне значення для застосування гідравлічної ізоляції)

л/год 1018 1018 1370

Номінальна кількість води, що циркулює при TV/TR = 80/60 °C л/год 743 1018 1370
Мембранний розширювальний бак     
Об’єм л 8 8 8
Тиск на вході бар

кПа
0,75

75
0,75

75
0,75

75
Доп. робочий тиск бар

МПа
3

0,3
3

0,3
3

0,3
Розміри     
Довжина мм 350 350 350
Ширина мм 400 400 400
Висота мм 700 700 700
Резервний проточний електронагрівач (тільки для газового кон-
денсаційного комбінованого котла)

    

Патрубки підключення гарячої й холодної води (зовнішня різьба) G — ½ ½
Допустимий робочий тиск (з боку ГВП) бар

МПа
— 10

1
10
1

Мінімальний тиск підключення холодної води бар
МПа

— 1,0
0,1

1,0
0,1

Допустима температура на виході °C — 30 – 60 30-60
Довготривале навантаження ГВП кВт — 29,3 33,5
Питома об’ємна витрата при ΔT = 30 K (згідно з EN 13203) л/хв — 14,0 16,7
Підключення газу (зовнішня різьба) G ¾ ¾ ¾

*1 При роботі на зрідженому газі
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Газовий водогрійний котел, конструкція B та C, 
Категорія II2H3P

  

Газовий конденсаційний котел, тип  B1HC B1HC B1HC
Газовий конденсаційний комбінований котел, тип  — B1KC B1KC
Діапазон номінальної теплової потужності (дані згідно з
EN 15502-1)

  

TV/TR = 50/30 °C кВт 4,7 (6,5)*1 -
19,0

4,7 (6,5)*1 -
26,0

5,9 (8,8)*1 - 35,0

TV/TR = 80/60 °C кВт 4,3 (5,9)*1 -
17,4

4,3 (5,9)*1 -
23,8

5,4 (8,0)*1 - 32,1

Споживана потужність при макс. навантаженні     
Природний газ E м3/г 1,88 2,57 3,46 (B1HC)

3,86 (B1KC)
Зріджений газ P кг/г 1,39 1,90 2,56 (B1HC)

2,85 (B1KC)
Параметри відхідних газів
Розрахункові значення для проектування системи відведення від-
працьованих газів відповідно до EN 13384. Температура відхідних
газів як виміряні значення брутто при температурі повітря для горін-
ня 20 °C

    

Група показників складу відпрацьованих газів згідно з G 635/G 636  G52/G51 G52/G51 G52/G51

Температура відпрацьованих газів при температурі зворотньої магі-
стралі 30 °C (важливо для розрахунку системи видалення відпраць-
ованих газів)

    

– При номінальній тепловій потужності °C 45 45 45
– часткове навантаження °C 35 35 35
Температура відпрацьованих газів при температурі зворотньої магі-
стралі 60 °C (для визначення області застосування трубопроводів
відпрацьованих газів з максимально допустимим робочими темпе-
ратурами)

°C 68 68 70

Масова витрата     
Природний газ     
– При номінальній тепловій потужності (при приготуванні гарячої во-

ди)
кг/год 30,0 51,0 58,6

– часткове навантаження кг/г 7,4 7,4 9,2
Зріджений газ     
– При номінальній тепловій потужності (при приготуванні гарячої во-

ди)
кг/год 32,9 56,0 64,3

– часткове навантаження кг/г 8,1 8,1 10,1
Наявний напір Па 100 100 100
 мбар 1,0 1,0 1,0
Макс. витрата конденсату (згідно з DWA-A 251) л/год 2,5 3,4 4,6
Підключення для конденсату (шланговий штуцер) Ø мм 20 – 24 20-24 20-24
Патрубок відпрацьованих газів Ø мм 60 60 60
Патрубок підключення лінії подачі повітря Ø мм 100 100 100
Нормативний ККД    
При TV/TR = 40/30 °C % До 98 (Hs)
Клас енергоефективності     
– Опалення  A A A
– Приготування гарячої води, профіль відбору XL  — A A

Вказівка щодо макс. допустимого тиску підключення газу
Якщо тиск підключення газу перевищує максимально допусти-
мий, необхідно підключити на вході установки окремий регуля-
тор тиску газу.

Вказівка щодо параметрів підключення
Параметри підключення наведені лише для документації
(наприклад, для заявки на газ) або з метою додаткової вол-
юметричної перевірки налаштування. Внаслідок заводської
настройки забороняється змінювати зазначені тут значення
тиску газу. Умови: 15 °C, 1013 мбар (101,3 кПа).

*1 При роботі на зрідженому газі
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Розміри
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A Магістраль подачі опалювального контура G ¾ (зовнішня
різьба)

B Газовий конденсаційний водогрійний котел:
Магістраль подачі ємнісного водонагрівача G ¾ (зовнішня
різьба)
Газовий конденсаційний комбінований котел:
Гаряча вода G ½ (зовнішня різьба)

C Підключення газу G ¾ (зовнішня різьба)

D Газовий конденсаційний водогрійний котел:
Зворотна магістраль ємнісного водонагрівача G ¾ (зовнішня
різьба)
Газовий конденсаційний комбінований котел:
Трубопровід холодної води G ½

E Зворотна магістраль опалення G ¾ (зовнішня різьба)
F Конденсатовідвідник/скидна лінія запобіжного клапана: пла-

стиковий шланг 7 22 мм

Вказівка
Висота в комбінації з коліном відведення відпрацьованих газів/
подачі повітря Ø 60/100 мм. Разом з ревізійним коліном
системи відведення відпрацьованих газів/подачі повітря
Ø 60/100 мм зменшує загальну висоту на 10 мм.

Вказівка
Необхідні кабелі живлення повинен прокласти та ввести в
заданому місці (див. стор. 44) у водогрійний котел замовник.

Розміри з приладдям для підключення

65

30

Відкритий монтаж

11

Прихований монтаж

Vitodens 100-W (продовження)
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Вбудований циркуляційний насос у Vitodens 100-W

Залишковий напір
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A Газовий конденсаційний котел, 19 кВт
B Газовий конденсаційний котел, 26 кВт
C Газовий конденсаційний комбінований котел, 26 кВт
D Газовий конденсаційний котел і газовий конденсаційний ком-

бінований котел, 35 кВт
E Верхня межа робочого діапазону

Vitodens 100-W (продовження)
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2.1 Опис виробу

Переваги

A Теплообмінник Inox-Radial з високоякісної нержавіючої сталі
– для високої експлуатаційної безпеки при довготривалому
використанні і значної теплової потужності у найменших
приміщеннях

B Водонагрівач з пошаровим завантаженням з нержавіючої
сталі

C Модульований циліндричний пальник MatriX
D Котельний вентилятор з регулюванням частоти обертання

для малошумної енергоощадної роботи
E Вбудований мембранний компенсаційний бак
F Вбудований циркуляційний насос
G Цифровий контролер із сенсорним дисплеєм

■ Надкомпактний газовий конденсаційний котел із вбудованим
водонагрівачем з пошаровим завантаженням з нержавіючої
сталі

■ Нормативний ККД до 98 % (Hs)
■ Довговічний та ефективний завдяки використанню радіального

теплообмінника Inox-Radial
■ Діапазон модуляції до 1:6
■ Модульований циліндричний пальник MatriX довготривалого

використання

■ Просте й інтуїтивне управління за допомогою контролера із
сенсорним дисплеєм

■ Контролер для постійної температури подачі й погодозалежної
теплогенерації

■ Високий комфорт гарячого водопостачання завдяки системі
наповнення й вбудованому водонагрівачу з пошаровим заван-
таженням (об’єм 46 л)

Рекомендація з використання
■ Новобудова

Наприклад, модульні будинки та підрядні будівельні проекти:
Монтаж у побутових приміщеннях і на горищах

Vitodens 111-W перш за все підходить для новобудов, оскільки
його можна встановлювати перед заливанням безшовної
стяжки.

■ Модернізація:
заміна газових проточних водонагрівачів, підлогових атмо-
сферних газових водогрійних котлів та рідкопаливних/газових
водогрійних котлів, під якими встановлюються ємнісні водона-
грівачі

Заводський стан
■ Модульований циліндричний пальник MatriX
■ Контролер для збільшеного й погодозалежного режиму

Для погодозалежної експлуатації, окрім датчика зовнішньої
температури, необхідно використовувати годинниковий термо-
стат або таймер (допоміжне приладдя)

■ Вбудована система ГВП за допомогою пластинчастого теп-
лообмінника й водонагрівача з пошаровим завантаженням

■ Запобіжна арматура, компенсаційний бак (8 л)

■ Циркуляційний насос і 3-ходовий клапан перемикання
■ Система трубопроводів та електропроводка готові до підклю-

чення
■ Елемент підключення котла
Підготовлено до експлуатації на природному газі. Необхідне
перемикання виду газу в межах груп E/LL.
Для переобладнення на зріджений газ треба застосовувати ком-
плект для переобладнення (комплект поставки).

Vitodens 111-W

VITODENS VIESMANN 9

57
99

75
9

2

 



Перевірена якість
Маркування CE у відповідності з директивами ЄС

Знак якості Австрійської спілки працівників водо- і газо-
постачання (ÖVGW) для систем газо- і водопостачання

Vitodens 111-W (продовження)

10 VIESMANN VITODENS

2

57
99

75
9

 



2.2 Технічні характеристики

Газовий водогрійний котел, конструкція B та C, 
Категорія II2H3P

  

Діапазон номінальної теплової потужності (дані згідно з
EN 15502-1)

  

TV/TR = 50/30 °C кВт 4,7 (6,5)*1 - 19,0 4,7 (6,5)*1 - 26,0 5,9 (8,8)*1 - 35,0
TV/TR = 80/60 °C кВт 4,3 (5,9)*1 - 17,5 4,3 (5,9)*1 - 23,8 5,4 (8,0)*1 - 32,1
Діапазон номінальної теплової потужності у режимі при-
готування гарячої води

кВт 4,3 (5,9)*1 - 23,7 4,3 (5,9)*1 - 29,3 5,4 (8,0)*1 - 35,0

Номінальне теплове навантаження кВт 4,4 (6,1)*1 - 24,7 4,4 (6,1)*1 - 30,5 5,5 (8,2)*1 - 36,5
Ідентифікатор виробу  CE-0063CQ3356
Ступінь захисту  IP X4 згідно з EN 60529
Тиск підключення газу     
Природний газ мбар

кПа
20
2

20
2

20
2

Зріджений газ мбар
кПа

50
5

50
5

50
5

Макс. доп. тиск підключення газу     
Природний газ мбар

кПа
25,0
2,5

25,0
2,5

25,0
2,5

Зріджений газ мбар
кПа

57,5
5,75

57,5
5,75

57,5
5,75

Рівень звукової потужності (дані за EN ISO 15036-1) дБ(A) 44 51 53
Споживання електричної потужності     
– У стані поставки Вт 94,8 111,5 140,2
– Макс. Вт 175,4 187,4 225,7
Вага кг 62 62 64
Об’єм теплообмінника л 2,2 2,2 2,8
Максимальна температура подаючої магістралі °C 78 78 78
Максимальна об’ємна витрата
(граничне значення для застосування гідравлічної ізоляції)

л/год 1018 1018 1370

Номінальна кількість води, що циркулює при ΔT = 20 K л/год 537 739 1361
Мембранний розширювальний бак     
Об’єм л 10 10 10
Тиск на вході бар

кПа
0,75

75
0,75

75
0,75

75
Доп. робочий тиск бар

МПа
3

0,3
3

0,3
3

0,3
Підключення (зовнішня різьба)  
Подавальна і зворотна магістраль котла G ¾ ¾ ¾
Холодна й гаряча вода G ½ ½ ½
Розміри     
Довжина мм 480 480 480
Ширина мм 600 600 600
Висота мм 900 900 900
Водонагрівач питної води з пошаровим завантаженням     
Об’єм л 46 46 46
Допустимий робочий тиск (з боку ГВП) бар

МПа
10
1,0

10
1,0

10
1,0

Довготривале навантаження ГВП кВт 23,7 29,3 35,0
Вихідна потужність ГВП при приготуванні гарячої води з 10 до
45 °C

л/10 хв 160 180 200

Показник потужності NL 1,0 1,3 1,5
Підключення газу (зовнішня різьба) G ¾ ¾ ¾
Споживана потужність при макс. навантаженні     
Природний газ E м3/г 2,61 3,23 3,86
Зріджений газ P кг/г 1,93 2,38 2,85
Параметри відхідних газів
Розрахункові значення для проектування системи відведення
відпрацьованих газів відповідно до EN 13384. Температура
відхідних газів як виміряні значення брутто при температурі
повітря для горіння 20 °C

    

Група показників складу відпрацьованих газів згідно з G
635/G 636

 G52/G51 G52/G51 G52/G51

Температура відпрацьованих газів при температурі зворотнь-
ої магістралі 30 °C (важливо для розрахунку системи вида-
лення відпрацьованих газів)

    

*1 При роботі на зрідженому газі
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Газовий водогрійний котел, конструкція B та C, 
Категорія II2H3P

  

Діапазон номінальної теплової потужності (дані згідно з
EN 15502-1)

  

TV/TR = 50/30 °C кВт 4,7 (6,5)*1 - 19,0 4,7 (6,5)*1 - 26,0 5,9 (8,8)*1 - 35,0
TV/TR = 80/60 °C кВт 4,3 (5,9)*1 - 17,5 4,3 (5,9)*1 - 23,8 5,4 (8,0)*1 - 32,1
– При номінальній тепловій потужності °C 45 45 45
– часткове навантаження °C 35 35 35
Температура відпрацьованих газів при температурі зворотнь-
ої магістралі 60 °C (для визначення області застосування тру-
бопроводів відпрацьованих газів з максимально допустимим
робочими температурами)

°C 68 68 70

Масова витрата     
Природний газ     
– При номінальній тепловій потужності (при приготуванні га-

рячої води)
кг/год 30,1 41,1 56,9

– часткове навантаження кг/г 14,6 14,6 17,6
Зріджений газ     
– При номінальній тепловій потужності (при приготуванні га-

рячої води)
кг/год 34,0 46,4 62,0

– часткове навантаження кг/г 15,9 15,9 19,4
Наявний напір Па 100 100 100
 мбар 1,0 1,0 1,0
Макс. витрата конденсату (згідно з DWA-A 251) л/год 2,5 3,4 4,6
Підключення для конденсату (шланговий штуцер) Ø мм 20 – 24 20-24 20-24
Патрубок відпрацьованих газів Ø мм 60 60 60
Патрубок підключення лінії подачі повітря Ø мм 100 100 100
Нормативний ККД   
При TV/TR = 40/30 °C % до 98 (Hs)
Клас енергоефективності     
– Опалення  A A A
– Приготування гарячої води, профіль відбору XL  A A B

Вказівка щодо макс. допустимого тиску підключення газу
Якщо тиск підключення газу перевищує максимально допусти-
мий, необхідно підключити на вході установки окремий регуля-
тор тиску газу.

Вказівка щодо показника потужності NL

Показник потужності ГВП NL змінюється з температурою
запасу води в ємності Tsp.

Орієнтовні значення:
Tsp = 60 °C: 1,0 x NL

Tsp = 55 °C: 0,75 x NL

Tsp = 50 °C: 0,55 x NL

Tsp = 45 °C: 0,3 x NL

Вказівка щодо параметрів підключення
Параметри підключення наведені лише для документації
(наприклад, для заявки на газ) або з метою додаткової вол-
юметричної перевірки налаштування. Внаслідок заводської
настройки забороняється змінювати зазначені тут значення
тиску газу. Умови: 15 °C, 1013 мбар (101,3 кПа).

*1 При роботі на зрідженому газі
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Розміри
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A Місце для електричних підключень
B Магістраль подачі опалювального контуру Ø 22 мм
C Злив конденсату Ø 22 мм
D Зворотна магістраль опалювального контуру Ø 22 мм

E Заповнення/спорожнення
F Патрубок підключення газу G ½
G Запобіжний клапан (контуру ГВП)
H Холодна вода Ø 15 мм
K Гаряча вода Ø 15 мм

Вказівка
Висота в комбінації з коліном відведення відпрацьованих газів/
подачі повітря Ø 60/100 мм. Разом з ревізійним коліном
системи відведення відпрацьованих газів/подачі повітря
Ø 60/100 мм зменшує загальну висоту на 10 мм.

Вказівка
Необхідні кабелі живлення повинен прокласти та ввести в
заданому місці (A) у водогрійний котел замовника.
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Вбудований циркуляційний насос у Vitodens 111-W

Залишковий напір
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A 19  кВт
B 26 кВт
C 35 кВт
D Верхня межа робочого діапазону
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3.1 Підставний Vitocell 100-W (тип CUGA та CUGA-A) зі сталі з емальованим
покриттям Ceraprotect
■ підставний
■ з внутрішнім підігрівом, зі сталі, з емалевим покриттям Ceraprotect

Технічні дані
Тип  CUG CUGA CUGA-A CUGA CUGA-A
Об'єм ємності л 100 120 150
Реєстраційний номер DIN  9W245/11-13 MC/E
Підключення (зовнішня різь-
ба)

      

Подаюча і зворотня магі-
страль опалювального конту-
ру

R 1 1 1 1 1

Гаряча й холодна вода R ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Циркуляція R ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Допустимий робочий тиск
з боку опалення й ГВП бар 10 10 10 10 10
 МПа 1 1 1 1 1
Допустимі температури       
–  з боку опалення °C 160 160 160 160 160
–  з боку ГВП °C 95 95 95 95 95
Витрати резервного тепла
згідно з EN 12897:2006 QST

при різниці температур 45 K 

кВт
год/24
год

1,49 1,10 0,75 1,21 0,84

Розміри       
Довжина a мм 574 596 596 641 641
Ширина b 7мм 553 596 596 641 641
Висота c мм 836 914 914 942 942
Вага кг 51 75 75 88 88
Поверхня нагрівання м2 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0
Клас енергоефективності  C B A B A

Окремий ємнісний водонагрівач для Vitodens 100-W
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Vitocell 100-W, тип CUG, 100 l

g
b

a
f e

d
c

HRHV

ГВ

ЦТ

ХВ
TH

HR Зворотня магістраль опалювального контуру
HV Лінія подачі опалювального контура
ХВ Холодна вода (спорожнення)
ГВ Гаряча вода
TH Занурювальна гільза для температурного датчика ємнісного

водонагрівача (внутрішній діаметр 7 мм)
Z Циркуляція

Таблиця розмірів
Розмір   
a мм 574
b мм 553
c мм 836
d мм 700
e мм 399
f мм 78
g мм 308

Окремий ємнісний водонагрівач для Vitodens 100-W (продовження)
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Vitocell 100-W, тип CUGA/CUGA-A, 120 та 150 л

ГВ ХВ Z

HRHV TH

n o p

E

HV

h

f

ХВ
Z
HR

ГВ

E

c

d
e

g

a

b

E Спорожнення
HR Зворотня магістраль опалювального контуру
HV Лінія подачі опалювального контура
ХВ Холодна вода
ГВ Гаряча вода
TH Занурювальна гільза для температурного датчика ємнісного

водонагрівача (внутрішній діаметр 7 мм)
Z Циркуляція

Таблиця розмірів
Тип CUGA CUGA-A CUGA CUGA-A
Місткість 120 л 150 л
a мм 596 596 641 641
b мм 596 596 641 641
c мм 914 914 942 942
d мм 144 144 166 166
e мм 165 165 187 187
f мм 236 236 252 252
g мм 361 361 382 382
h мм 452 452 474 474
n мм 148 148 170 170
o мм 205 205 227 227
p мм 298 298 320 320

Вказівка щодо обшивки з’єднувальних трубопроводів (B,
C, D)
З’єднувальні трубопроводи Vitodens 100-W не мають обшивки.

Окремий ємнісний водонагрівач для Vitodens 100-W (продовження)
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Таблиця розмірів
Об’єм 120 л 150 л 
a мм 618 661
b мм 904 932
c мм 875 902
d мм 122 144
e мм 143 165
f мм 214 235
g мм 339 360
h мм 430 452
k мм Ø 553 Ø 596
л мм 1954 1954
m мм 1990 1990
n мм 126 148
o мм 183 205
p мм 276 298
r мм 1800 1800

Гідродинамічний опір з боку ГВП
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Технічні характеристики ГВП при номінальній тепловій потужності
Номінальна теплова потужність для приготування гарячої води кВт 17 24 32
Довготривале навантаження ГВП при нагріванні питної води з 10 до
45 °C і середній температурі котлової води 78 °C

    

Об’єм ємності 100 л кВт 17 22 22
 л/год 415 540 540
Об’єм ємності 120 та 150 л кВт 17 24 24
 л/год 415 590 590
Показник потужності NL згідно з DIN 4708     
Об’єм ємності 100 л  1,0 1,0 1,0
Об’єм ємності 120 л  1,2 1,2 1,2
Об’єм ємності 150 л  1,6 1,6 1,6
Короткотривале навантаження     
Об’єм ємності 100 л л/10 хв 143 143 143
Об’єм ємності 120 л л/10 хв 153 153 153
Об’єм ємності 150 л л/10 хв 173 173 173

Окремий ємнісний водонагрівач для Vitodens 100-W (продовження)

18 VIESMANN VITODENS

3

57
99

75
9

 



Заводський стан

Vitocell 100-W, тип CUG, CUGA та CUGA-A
100, 120 та 150 л

Ємнісний водонагрівач зі сталі з емалевим покриттям
Ceraprotect
■ Приварена занурювальна гільза для датчика температури

накопичувача
■ Вкрутні регулювальні ніжки
■ Магнієвий анод
■ Змонтована теплоізоляція

Колір обшивки з листового металу з покриттям з епоксидної
смоли – білий

Окремий ємнісний водонагрівач для Vitodens 100-W (продовження)
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3.2 Vitocell 100-W, тип CVA, CVAA та CVAA-A - 160, для встановлення поруч, 200 та
300 л, колір білий, сталевий, з емальованим покриттям Ceraprotect
■ Для встановлення поруч
■ З внутрішнім підігрівом, зі сталі, з емалевим покриттям

Ceraprotect
Докладні технічні дані див. в окремому технічному паспорту
Vitocell 100-V.

Технічні дані
Тип  CVAA-A CVA CVAA-A CVA CVAA
Місткість л 160 200 300
Реєстраційний номер DIN  9W241/11-13 MC/E
Підключення (зовнішня різьба)     
Подаюча і зворотня магістраль опалювального кон-
туру

R 1 1 1

Гаряча й холодна вода R ¾ ¾ 1
Циркуляція R ¾ ¾ 1
Допустимий робочий тиск     
– З боку контуру опалення бар

МПа
25
2,5

25
2,5

25
2,5

– З боку ГВП бар
МПа

10
1

10
1

10
1

Допустимі температури     
– З боку контуру опалення °C 160 160 160
– З боку ГВП °C 95 95 95
Витрати тепла на підтримання готовності кВт год/

24 год
0,97 1,35 1,04 1,46 1,65

Розміри     
Довжина a (7) мм 581 581 667
Ширина b мм 605 605 744
Висота c мм 1189 1409 1734
Вага кг 86 97 156
Клас енергоефективності  A B A B B

Окремий ємнісний водонагрівач для Vitodens 100-W (продовження)
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Vitocell 100-V, тип CVA/CVAA-A, об’єм 160 та 200 л

SPR

b

a

c
d

ef
g

г

k

b

VA
WW

Z
HV/SPR

HR

BÖ

KW/E

BÖ Отвір ля огляду та очищення
E Спорожнення
HR Зворотня магістраль опалювального контуру
HV Магістраль подачі опалювального контуру
ХВ Холодна вода
SPR Датчик температури ємнісного водонагрівача контролера

температури водонагрівача або температурного регуля-
тора

VA Магнієвий анод
ГВ Гаряча вода
Z Циркуляція

Таблиця розмірів
Об'єм ємності  л 160 200
Довжина (7) a мм 581 581
Ширина b мм 605 605
Висота c мм 1189 1409
 d мм 1050 1270
 e мм 884 884
 f мм 634 634
 g мм 249 249
 h мм 72 72
 k мм 317 317

Окремий ємнісний водонагрівач для Vitodens 100-W (продовження)
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Vitocell 100-V, тип CVAA, об’єм 300 л

л

SPR

b

a

cd

ef

g

hk

m

BÖ

VA
WW

Z
HV/SPR

HR

KW/E
b

BÖ Отвір ля огляду та очищення
E Спорожнення
HR Зворотня магістраль опалювального контуру
HV Магістраль подачі опалювального контуру
ХВ Холодна вода
SPR Датчик температури ємнісного водонагрівача контролера

температури водонагрівача або температурного регуля-
тора

VA Магнієвий анод
ГВ Гаряча вода
Z Циркуляція

Таблиця розмірів
Об'єм ємності  л 300
Довжина (7) a мм 667
Ширина b мм 744
Висота c мм 1734
 d мм 1600
 e мм 1115
 f мм 875
 g мм 260
 h мм 76
 k мм 361
 л мм 7 100
 m мм 333

Окремий ємнісний водонагрівач для Vitodens 100-W (продовження)
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Гідродинамічні опори з боку ГВП

Об’ємна витрата ГВП
у л/год
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Технічні характеристики ГВП при номінальній тепловій потужності
Номінальна теплова потужність для приготування гарячої води кВт 17 24 32
Довготривале навантаження ГВП при нагріванні питної води з 10 до 45 °C і
середній температурі котлової води 78 °C

    

Об’єм ємності 160 та 200 л кВт 17 24 26
 л/год 415 590 638
Об’єм ємності 300 л кВт 17 24 32
 л/год 415 590 786
Показник потужності NL згідно з DIN 4708     
Об’єм ємності 160 л  2,0 2,2 2,2
Об’єм ємності 200 л  3,0 3,2 3,2
Об’єм ємності 300 л  7,5 8,0 8,0
Короткотривале навантаження     
Об’єм ємності 160 л л/10 хв 190 199 199
Об’єм ємності 200 л л/10 хв 230 236 236
Об’єм ємності 300 л л/10 хв 357 368 368

Окремий ємнісний водонагрівач для Vitodens 100-W (продовження)
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Заводський стан

Vitocell 100-V, тип CVA, CVAA, CVAA-A
160, 200 і 300 л

Сталевий ємнісний водонагрівач із внутрішнім емалевим
покриттям Ceraprotect для приготування гарячої води
■ Занурювальна гільза (внутрішній діаметр16 мм) для датчика

температури ємнісного водонагрівача або терморегулятора
■ Регульовані опори
■ Магнієвий захисний анод
■ Встановлена теплоізоляція

Колір листової обшивки з епоксидним покриттям — сріблястий.

Окремий ємнісний водонагрівач для Vitodens 100-W (продовження)
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3.3 Vitocell 100-W, тип CVB та CVBB для встановлення поруч – 300 та 400 л, колір
білий, сталевий, з емальованим покриттям Ceraprotect для бівалентного приготу-
вання гарячої води
■ для встановлення поруч
■ з внутрішнім підігрівом, зі сталі, з емалевим покриттям

Ceraprotect
■ для бівалентного приготування гарячої води
Докладні технічні дані див. в окремому технічному паспорту Vitocell 100-B.

Тип  CVBB CVB
Місткість л 300 400
Реєстраційний номер DIN  9W242/11-13 MC/E
Підключення (зовнішня різьба)    
Подаюча і зворотня магістраль опалювального конту-
ру

R 1 1

Гаряча й холодна вода R 1 1¼
Циркуляція R 1 1
Доп. робочий тиск
з боку опалення, контуру геліоустановки й ГВП

бар
МПа

10
1

10
1

Допустимі температури    
–  з боку опалення °C 160 160
–  контур геліоустановки °C 160 160
–  з боку ГВП °C 95 95
Витрати резервного тепла qBS при різниці темпера-
тур 45 K (нормативний показник)

кВт год/24 год 1,65 1,80

Розміри    
Довжина a (7) мм 667 859
Ширина b мм 744 923
Висота d мм 1734 1624
Вага кг 166 167
Клас енергоефективності  B B

Окремий ємнісний водонагрівач для Vitodens 100-W (продовження)
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VA

c
b

a

d
e

f
g

hk

lmp
r

WW

HV/SPR1

Z

HR

HVs/SPR2

TH

BÖ

ELH

KW/E

HRs

n

SPR1/
SPR2

E Спорожнення
ELH Патрубок для електронагрівальної вставки
HR Зворотня магістраль опалювального контуру водогрійного

котла
HRS Зворотня магістраль опалювального контуру геліоуста-

новки
HV Магістраль подачі опалювального контуру водогрійного

котла
HVS Магістраль подачі опалювального контуру геліоустановки

ХВ Холодна вода
BÖ Отвір ля огляду та очищення
SPR1 Занурювальна гільза для температурного датчика нако-

пичувача або терморегулятора
SPR2 Датчики температури/термометри
TH Термометр
VA Магнієвий анод
ГВ Гаряча вода
Z Циркуляція

Таблиця розмірів
Об'єм ємності л 300 400
a мм 7 667 7859
b мм 744 923
c мм 361 455
d мм 1734 1624
e мм 1600 1458
f мм 1355 1204
g мм 1115 1044
h мм 995 924
k мм 875 804
л мм 260 349
m мм 76 107
n мм 7 100 7 100
p мм 333 422
r мм 935 864

Окремий ємнісний водонагрівач для Vitodens 100-W (продовження)
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Рекомендоване розташування датчик температури ємнісного водонагрівача при застосуванні геліоустановки

A Датчик температури бойлера
(контролер геліоустановки)

B Вкрутний кут із занурювальною гільзою
(комплект поставки)

Гідродинамічний опір з боку ГВП
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A Об’єм 300 літрів
B Об’єм 400 літрів

Технічні характеристики ГВП при номінальній тепловій потужності
Номінальна теплова потужність для приготування гарячої води кВт 17 24 32
Довготривале навантаження ГВП при нагріванні питної води з 10 до 45 °C і
середній температурі котлової води 78 °C

    
кВт 17 24 26
л/год 415 590 638

Показник потужності NL згідно з DIN 4708 (значення для верхньої нагріваль-
ної спіралі)

 1,4 1,4 1,4

Короткотривале навантаження л/10 хв 164 164 164

Заводський стан

Vitocell 100-W, тип CVBB, об’єм 300 літрів
Ємнісний водонагрівач зі сталі з емалевим покриттям
Ceraprotect.

■ 2 приварені занурювальні гільзи для датчика температури
ємнісного водонагрівача або терморегулятора

■ Вкрутний кут із занурювальною гільзою
■ З’єднувальна муфта R 1½ для монтажу електронагрівальної

вставки із заглушками R 1½

■ Регулювальні ніжки
■ Магнієвий анод
■ Змонтована теплоізоляція

Окремий ємнісний водонагрівач для Vitodens 100-W (продовження)
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Vitocell 100-W, тип CVB, об’єм 400 літрів
Ємнісний водонагрівач зі сталі з емалевим покриттям
Ceraprotect.

■ 2 приварені занурювальні гільзи для датчика температури
ємнісного водонагрівача або терморегулятора

■ Вкрутний кут із занурювальною гільзою

■ З’єднувальна муфта R 1½ для монтажу електронагрівальної
вставки із заглушками R 1½

■ Регулювальні ніжки
■ Магнієвий анод
■ Теплоізоляція, упакована окремо

Окремий ємнісний водонагрівач для Vitodens 100-W (продовження)
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4.1 Монтаж

Приладдя для підключення газового конденсаційного комбінованого котла

Відкритий монтаж

Номер для замовлення ZK02 473

Компоненти:
■ Арматура зі з’єднувальною трубою Ø 22 мм для подаючої магі-

стралі опалення
■ Арматура зі з’єднувальною трубою Ø 22 мм для зворотньої

магістралі опалення
■ Кутовий газовий кран R ½ (зовнішня різьба) з тепловим запо-

біжним запірним клапаном

Номер для замовлення ZK02 472

Компоненти:
■ Коліно Ø 22 мм для подаючої магістралі опалення
■ Арматура зі з’єднувальною трубою Ø 22 мм для зворотньої

магістралі опалення
■ З’єднання R ½ (зовнішня різьба) для газового запірного крана

Номер для замовлення ZK02 478

Компоненти:
■ Арматура G ¾ (зовнішня різьба) для подаючої й зворотньої

магістралей опалення
■ З’єднання R ½ (зовнішня різьба) для газового запірного крана

Прихований монтаж

Номер для замовлення ZK02 483

Компоненти:
■ Арматура зі з’єднувальною трубою й стяжне різьбове

з'єднання для зворотньої магістралі і магістралі подачі опа-
лення
Підключення R ¾ (зовнішня різьба)

■ Кутовий газовий кран R ½ (зовнішня різьба) з тепловим запо-
біжним запірним клапаном

Номер для замовлення ZK02 484

Компоненти:
■ Арматура зі з’єднувальною трубою й стяжне різьбове

з'єднання для зворотньої магістралі і магістралі подачі опа-
лення
Підключення R ¾ (зовнішня різьба)

■ Кутовий газовий кран R ½ (зовнішня різьба)

Приладдя для підключення газового конденсаційного комбінованого котла

Відкритий монтаж

Номер для замовлення ZK02 475

Компоненти:
■ Арматура зі з’єднувальною трубою Ø 22 мм для зворотньої

магістралі і магістралі подачі опалення
■ Арматура зі з’єднувальною трубою Ø 15 мм для холодної води

■ З’єднувальна труба Ø 15 мм для гарячої води
■ Кутовий газовий кран R ½ (зовнішня різьба) з тепловим запо-

біжним запірним клапаном

Монтажне приладдя Vitodens 100-W
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Номер для замовлення ZK02 471

Компоненти:
■ З’єднувальна труба Ø 22 мм для подаючої магістралі опалення
■ Арматура зі з’єднувальною трубою Ø 22 мм для зворотньої

магістралі опалення
■ Арматура зі з’єднувальною трубою Ø 15 мм для холодної води
■ З’єднувальна труба Ø 15 мм для гарячої води
■ З’єднання R ½ (зовнішня різьба) для газового запірного крана

Номер для замовлення ZK02 476

Компоненти:
■ Арматура зі з’єднувальною трубою Ø 22 мм для зворотньої

магістралі і магістралі подачі опалення
■ З’єднувальні труби Ø 15 мм для холодної й гарячої води
■ Кутовий газовий кран R ½ (зовнішня різьба) з тепловим запо-

біжним запірним клапаном

Прихований монтаж

Номер для замовлення ZK02 482

Компоненти:
■ Арматура зі з’єднувальною трубою й стяжне різьбове

з'єднання для зворотньої магістралі і магістралі подачі опа-
лення
Підключення R ¾ (зовнішня різьба)

■ Арматура зі з’єднувальною трубою й стяжне різьбове
з'єднання для холодної води
Підключення R ½ (зовнішня різьба)

■ З’єднувальна труба й стяжне різьбове з'єднання мм для гаря-
чої води
Підключення R ½ (зовнішня різьба)

■ Кутовий газовий кран R ½ (зовнішня різьба) з тепловим запо-
біжним запірним клапаном

Номер для замовлення ZK02 470

Компоненти:
■ Арматура зі з’єднувальною трубою й стяжне різьбове

з'єднання для зворотньої магістралі і магістралі подачі опа-
лення
Підключення R ¾ (зовнішня різьба)

■ Арматура зі з’єднувальною трубою й стяжне різьбове
з'єднання для холодної води
Підключення R ½ (зовнішня різьба)

■ З’єднувальна труба й стяжне різьбове з'єднання мм для гаря-
чої води
Підключення R ½ (зовнішня різьба)

■ Кутовий газовий кран R ½ (зовнішня різьба)

Приладдя для підключення

Номер для замовлення ZK02 477
Для газового конденсаційного котла

Компоненти:
■ Арматура G ¾ (зовнішня різьба) для подаючої й зворотньої

магістралей опалення
■ Арматура G ½ (зовнішня різьба) для холодної й гарячої води
■ З’єднання R ½ (зовнішня різьба) для газового запірного крана
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Номер для замовлення ZK02 481
Для газового конденсаційного котла

Компоненти:
■ Арматура G ¾ (зовнішня різьба) для подаючої й зворотньої

магістралей опалення
■ Наповнювальний і зливний кран

Номер для замовлення ZK02 479
Для газового конденсаційного комбінованого котла

Компоненти:
■ Арматура G ¾ (зовнішня різьба) для подаючої й зворотньої

магістралей опалення
■ Арматура G ½ (зовнішня різьба) для холодної води
■ Наповнювальний і зливний кран

Кутовий газовий кран
Номер для замовлення ZK02 146
G ¾ x R ½ (зовнішня різьба)

Монтажна рама

Газовий конденсаційний водогрійний котел

Номер для замовлення 7478 651
Конструктивна глибини 50 мм

Компоненти:
■ Елементи кріплення
■ Арматура зі з’єднувальною трубою Ø 20 мм для зворотньої

магістралі і магістралі подачі опалення
■ Газовий запірний кран зі з’єднувальною трубою Ø 16 мм
■ Мережевий кабель
■ Колектор стічних вод
■ Кожух арматури

Газовий конденсаційний комбінований котел

Номер для замовлення 7478 648
Конструктивна глибини 50 мм

Компоненти:
■ Елементи кріплення
■ Арматура зі з’єднувальною трубою Ø 20 мм для зворотньої

магістралі і магістралі подачі опалення
■ Арматура зі з’єднувальною трубою Ø 16 мм для холодної води
■ З’єднувальна труба Ø 16 мм для гарячої води
■ Газовий запірний кран зі з’єднувальною трубою Ø 16 мм
■ Мережевий кабель
■ Колектор стічних вод
■ Кожух арматури
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Монтажний пристрій для відкритого монтажу

Газовий конденсаційний водогрійний котел

Номер для замовлення 7476 448

Компоненти:
■ Елементи кріплення
■ Арматура зі з’єднувальною трубою Ø 22 мм для зворотньої

магістралі і магістралі подачі опалення
■ Газовий запірний кран з тепловим запобіжним запірним клапа-

ном і з’єднувальною трубою Ø 15 мм
■ Кожух арматури

Номер для замовлення 7478 689

Компоненти:
■ Елементи кріплення
■ Арматура зі з’єднувальною трубою Ø 20 мм для зворотньої

магістралі і магістралі подачі опалення
■ З’єднувальні труби Ø 16 мм для холодної й гарячої води
■ Газовий запірний кран зі з’єднувальною трубою Ø 16 мм
■ Мережевий кабель
■ Колектор стічних вод
■ Кожух арматури

Газовий конденсаційний комбінований котел

Номер для замовлення 7476 447

Компоненти:
■ Елементи кріплення
■ Арматура зі з’єднувальною трубою Ø 22 мм для зворотньої

магістралі і магістралі подачі опалення
■ Арматура зі з’єднувальною трубою Ø 15 мм для холодної води
■ З’єднувальна труба Ø 15 мм для гарячої води
■ Газовий запірний кран з тепловим запобіжним запірним клапа-

ном і з’єднувальною трубою Ø 15 мм
■ Кожух арматури

Монтажне приладдя Vitodens 100-W (продовження)
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Номер для замовлення 7478 660

Компоненти:
■ Елементи кріплення
■ Арматура зі з’єднувальною трубою Ø 20 мм для зворотньої

магістралі і магістралі подачі опалення

■ З’єднувальні труби Ø 16 мм для холодної й гарячої води
■ Газовий запірний кран зі з’єднувальною трубою Ø 16 мм
■ Мережевий кабель
■ Колектор стічних вод
■ Кожух арматури

4.2 Додаткове приладдя

Тепломір
Для монтажу у з’єднувальну лінію

№ для замо-
влення

Підходить для ємнісних водонагрівачів:

7172 847 – Vitocell 100 об’ємом до 500 л
– Vitocell 300 об’ємом до 200 л
Зі з’єднувальним приладдям для G 1

7172 848 – Vitocell 300 об’ємом від 300 до 500 л
Зі з’єднувальним приладдям для G 1¼

Компоненти:
■ Регулятор потоку з різьбовим з’єднанням для визначення вит-

рати.
■ Датчик температури Pt1000, підключений до тепломірів,

довжина кабелю 1,5 м.
■ Допоміжне приладдя для підключення G 1 або G 1¼ включно з

кульовими кранами.

Діаграма втрат тиску
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Технічні характеристики
Номінальна об’ємна вит-
рата теплоносія

2,5 м3/год

Довжина кабелю 1,5 м
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Ступінь захисту IP 54 згідно з EN 60529, забезпе-
чується шляхом монтажу або вбудо-
вування

Допустима температура навколишнього середовища
– При експлуатації Від 5 до 55 °C
– При зберіганні і транс-

портуванні
Від –20 до +70 °C

Тип датчика Pt1000
Макс. робочий тиск 10 бар (1 МПа)
Номінальна ширина DN 20

Монтажна довжина 130 мм
Макс. об’ємна витрата 5000 л/год
Мін. об’ємна витрата
– Монтаж, горизонталь-

ний
50 л/год

– Монтаж, вертикальний 50 л/год
Пускове значення (при
горизонтальному монта-
жі)

7 л/год

Термін служби батареї Прибл. 10 років

4.3 Кожухи арматури

Кожух арматури

Номер для замовлення 7435 443
Не застосовується з підставним ємнісним водонагрівачем

4.4 Системи нейтралізації

Система нейтралізації конденсату

Номер замовлення 7252 666
З гранульованим наповнювачем 310 DN 40

14
5

Гранульований наповнювач

Номер замовлення 9524 670
2 x 1,3 кг

4.5 Датчики

Датчик чадного газу (CO)

№ замовлення Z015 500
Прилад контролю для аварійного виключення водогрійного котла
в разі виходу оксиду вуглецю.
Настінний монтаж під стелю поблизу водогрійного котла.

Компоненти:
■ корпус з

– встановленим датчиком CO;
– індикатори режимів роботи, несправностей і аварій;
– акустичні попереджувальні прилади;

■ лінія зв’язку з інтерфейсом (2,5 м).
■ Інтерфейс у корпусі з дротом для під’єднання до мережі (1,2 м)

і з’єднувальний дріт для реле вимкнення пальника (1,2 м)
■ Кріпильний матеріал

58 48

88

72 130

45

Технічні характеристики
Номінальна напруга 230 В~
Номінальна частота 50 Гц
Споживана електрична
потужність

2 Вт
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Номінальне навантажен-
ня релейного виходу

8 A 230 В~

Поріг сигналізації 55 ppm CO згідно з EN 50291-1
Клас захисту II

Вид захисту Забезпечення IP 20 згідно з EN 60529
через надбудовування/вмонтування

Допустима температура
навколишнього середо-
вища

від 0 °C до 40 °C

4.6 Системне приладдя для приготування гарячої води для газового конденсацій-
ного котла

Комплект для підключення підставного ємнісного водонагрівача Vitocell 100-W, тип CUG, зі з’єдну-
вальними трубопроводами

Номер для замовлення 7510 285

Компоненти:
■ Датчик температури водонагрівача
■ З’єднувальні трубопроводи з боку опалення
■ З’єднувальні трубопроводи з боку ГВП

Відкритий й прихований монтаж

Комплект для підключення ємнісного водонагрівача Vitocell 100-W, що встановлюється поруч

Компоненти:
■ Датчик температури водонагрівача
■ Різьбові з’єднання

Ємнісний водонагрівач ліворуч або праворуч від Vitodens

■ Гвинтове з'єднання
Номер для замовлення 7178 349

■ З'єднання під пайку
Номер для замовлення 7178 348

Анод з живленням від стороннього джерела

№ замовлення 7265 008
■ Не вимагає технічного обслуговування
■ Замість наданих в комплекті поставки магнієвих анодів

Термометр

Номер для замовлення 7595 765
Для встановлення в теплоізоляцію або передню панель

Блок запобіжних пристроїв згідно з DIN 1988

Компоненти:
■ Запірний клапан
■ Зворотній клапан й контрольний штуцер

■ Штуцер для підключення манометра
■ Мембранний запобіжний клапан

– 10 бар (1 МПа)
– DN 15, об’єм резервуара до 200 л
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Номер для замовлення 7219 722
– DN 20, для об’єму резервуара до 300 л

Номер для замовлення 7180 662
–a 6 барів (0,6 МПа)

– DN 15, об’єм резервуара до 200 л
Номер для замовлення 7265 023

– DN 20, для об’єму резервуара до 300 л
Номер для замовлення 7179 666

Для підставного Vitocell 100-W
– 10 бар (1 МПа), DN 15, кутове виконання

Номер для замовлення 7180 097
–a 6 барів (0,6 МПа), DN 15, кутове виконання

Номер для замовлення 7179 457

 

Приймальна воронка
Номер для замовлення 7459 591
Приймальна воронка із сифоном й розеткою. Для підключення
зливних трубопроводів запобіжних клапанів і конденсатовідвід-
ника.
Підключення зливу G 1

Монтажне приладдя Vitodens 100-W (продовження)
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5.1 Монтаж

Приладдя для підключення

Відкритий монтаж

Номер для замовлення 7495 443

Компоненти:
■ Арматура зі з’єднувальною трубою Ø 22 мм для зворотньої

магістралі і магістралі подачі опалення
■ Арматура зі з’єднувальною трубою Ø 15 мм для холодної води
■ З’єднувальна труба Ø 15 мм для гарячої води
■ Запобіжний клапан з боку ГВП 10 бар (1 МПа)
■ Кутовий газовий кран R ½ (зовнішня різьба) з тепловим запо-

біжним запірним клапаном
■ Наповнювальний і зливний кран
■ Ущільнювальні кільця

Прихований монтаж

Номер для замовлення 7495 445

Компоненти:
■ Арматура зі з’єднувальною трубою й стяжне різьбове

з'єднання для зворотньої магістралі і магістралі подачі опа-
лення
Підключення R ¾ (зовнішня різьба)

■ Арматура зі з’єднувальною трубою й стяжне різьбове
з'єднання для холодної води
Підключення R ½ (зовнішня різьба)

■ З’єднувальна труба й стяжне різьбове з'єднання мм для гаря-
чої води
Підключення R ½ (зовнішня різьба)

■ Запобіжний клапан з боку ГВП 10 бар (1 МПа)
■ Наповнювальний і зливний кран
■ Кутовий газовий кран G ½ з тепловим запобіжним запірним

клапаном
■ Ущільнювальні кільця

Номер для замовлення 7369 905

Компоненти:
■ Арматура G ¾ (зовнішня різьба) для подаючої й зворотньої

магістралей опалення
■ Наповнювальний і зливний кран
■ Арматура G ½ (зовнішня різьба) для холодної води
■ Запобіжний клапан з боку ГВП 10 бар (1 МПа)

З’єднувальне приладдя для відкритого й прихованого мон-
тажу

Номер для замовлення 7495 502

Компоненти:
■ Арматура G ¾ (зовнішня різьба) для зворотньої магістралі опа-

лення
■ Наповнювальний і зливний кран
■ 2 перехідники з G ½ на 15 мм для холодної й гарячої води
■ 1 перехідник з G ¾ на 22 мм для подаючої магістралі опалення
■ Газова вставка з G ¾ на R ½ (зовнішня різьба)

Монтажне приладдя для відкритого монтажу

Номер для замовлення 7248 408

Компоненти:
■ Настінний кронштейн
■ Монтажний хрест
■ Кронштейн із запірною арматурою
■ Наповнювальний і зливний кран
■ Запобіжний клапан з боку ГВП 10 бар (1 МПа)
■ Кутовий газовий кран R ½ з тепловим запобіжним запірним

клапаном

■ 2 кути 90° з G ¾ на R ¾
■ 2 кути 90° з G ½ на R ½

Монтажне приладдя Vitodens 111-W
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Номер для замовлення 7248 407

Компоненти:
■ Настінний кронштейн
■ Монтажний хрест
■ Кронштейн із запірною арматурою
■ Наповнювальний і зливний кран
■ Запобіжний клапан з боку ГВП 6 бар (0,6 МПа)
■ Кутовий газовий кран R ½ з тепловим запобіжним запірним

клапаном
■ 2 коліна з G ¾ на Ø 22 мм
■ 2 коліна з G ½ на Ø 15 мм
■ Ущільнювальні кільця

Номер для замовлення 7248 406

Компоненти:
■ Настінний кронштейн
■ Монтажний хрест
■ Кронштейн із запірною арматурою
■ Наповнювальний і зливний кран
■ Запобіжний клапан з боку ГВП 6 бар (0,6 МПа)
■ Кутовий газовий кран R ½ з тепловим запобіжним запірним

клапаном
■ 2 кути 90° з G ¾ на R ¾
■ 2 кути 90° з G ½ на R ½
■ Ущільнювальні кільця

Номер для замовлення 7248 405

Компоненти:
■ Настінний кронштейн
■ Монтажний хрест
■ Кронштейн із запірною арматурою
■ Наповнювальний і зливний кран
■ Запобіжний клапан з боку ГВП 10 бар (1 МПа)
■ Кутовий газовий кранG ¾
■ 2 коліна з G ½ на Ø 16 мм
■ 1 коліно з G ¾ на Ø 16 мм
■ 2 коліна з G ¾ на Ø 22 мм
■ Ущільнювальні кільця

Номер для замовлення 7248 404

Компоненти:
■ Настінний кронштейн
■ Монтажний хрест
■ Кронштейн із запірною арматурою
■ Наповнювальний і зливний кран
■ Запобіжний клапан з боку ГВП 10 бар (1 МПа)
■ Кутовий газовий кранG ¾
■ 2 коліна з G ½ на Ø 16 мм
■ 1 коліно з G ¾ на Ø 16 мм
■ 2 коліна з G ¾ на Ø 20 мм
■ Ущільнювальні кільця
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Номер для замовлення 7248 403

Компоненти:
■ Настінний кронштейн
■ Монтажний хрест
■ Кронштейн із запірною арматурою
■ Наповнювальний і зливний кран
■ Запобіжний клапан з боку ГВП 10 бар (1 МПа)
■ Кутовий газовий кранG ¾
■ 2 коліна з G ½ на Ø 15 мм
■ 1 коліно з G ¾ на Ø 15 мм
■ 2 коліна з G ¾ на Ø 22 мм
■ Ущільнювальні кільця

Номер для замовлення 7248 402

Компоненти:
■ Настінний кронштейн
■ Монтажний хрест
■ Кронштейн із запірною арматурою
■ Наповнювальний і зливний кран
■ Запобіжний клапан з боку ГВП 10 бар (1 МПа)
■ Газова вставка з G ¾ на R ¾
■ Ущільнювальні кільця

Монтажний пристрій для прихованого монтажу

Номер для замовлення 7248 401

Компоненти:
■ Настінний кронштейн
■ Монтажний хрест
■ Кронштейн із запірною арматурою
■ Наповнювальний і зливний кран
■ Запобіжний клапан з боку ГВП 10 бар (1 МПа)
■ Кутовий газовий кран R ½ з тепловим запобіжним запірним

клапаном
■ 2 патрубки з G ¾ на Ø 18 мм з різьбовим з’єднанням
■ 3 патрубки з G ½ на Ø 15 мм з різьбовим з’єднанням
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Номер для замовлення 7248 400

Компоненти:
■ Настінний кронштейн
■ Монтажний хрест
■ Кронштейн із запірною арматурою
■ Наповнювальний і зливний кран
■ Запобіжний клапан з боку ГВП 6 бар (0,6 МПа)
■ Кутовий газовий кран R ½ з тепловим запобіжним запірним

клапаном
■ 2 патрубки з G ¾ на Ø 18 мм з різьбовим з’єднанням
■ 3 патрубки з G ½ на Ø 15 мм з різьбовим з’єднанням
■ Ущільнювальні кільця

Номер для замовлення 7248 399

Компоненти:
■ Настінний кронштейн
■ Монтажний хрест
■ Кронштейн із запірною арматурою
■ Наповнювальний і зливний кран
■ Запобіжний клапан з боку ГВП 10 бар (1 МПа)
■ Кутовий газовий кранG ¾
■ 2 патрубки з G ¾ на Ø 18 мм з різьбовим з’єднанням
■ 3 патрубки з G ½ на Ø 15 мм з різьбовим з’єднанням
■ Ущільнювальні кільця

Номер для замовлення 7248 398

Компоненти:
■ Настінний кронштейн
■ Монтажний хрест
■ Кронштейн із запірною арматурою
■ Наповнювальний і зливний кран
■ Запобіжний клапан з боку ГВП 10 бар (1 МПа)
■ 2 патрубки з G ¾ на Ø 18 мм з різьбовим з’єднанням
■ 3 патрубки з G ½ на Ø 15 мм з різьбовим з’єднанням
■ Газовий перехідник з G ¾ на G ½
■ Ущільнювальні кільця

Монтажна рама

Відкритий монтаж

Номер для замовлення 7248 397
Конструктивна глибини 50 мм

Компоненти:
■ Монтажна рама
■ Настінні кріплення
■ Монтажний хрест
■ Кронштейн із запірною арматурою
■ Наповнювальний і зливний кран
■ Запобіжний клапан з боку ГВП 10 бар (1 МПа)

Монтажне приладдя Vitodens 111-W (продовження)

40 VIESMANN VITODENS

5

57
99

75
9



■ Кутовий газовий кранG ¾
■ 2 коліна з G ½ на Ø 16 мм
■ 1 коліно з G ¾ на Ø 16 мм
■ 2 коліна з G ¾ на Ø 20 мм
■ Ущільнювальні кільця

5.2 Кожухи арматури

Кожух арматури

Номер для замовлення 7435 340
Не застосовується з підставним ємнісним водонагрівачем

5.3 Системи нейтралізації

Система нейтралізації конденсату

Номер замовлення 7252 666
З гранульованим наповнювачем 310 DN 40

14
5

Гранульований наповнювач

Номер замовлення 9524 670
2 x 1,3 кг

5.4 Інше

Приймальна воронка
Номер для замовлення 7459 591
Приймальна воронка із сифоном й розеткою. Для підключення
зливних трубопроводів запобіжних клапанів і конденсатовідвід-
ника.
Підключення зливу G 1

Набір інструментів

Номер для замовлення 9537 070
Для технічного й сервісного обслуговування

Скриня з усіма інструментами, необхідними для технічного й сер-
вісного обслуговування:
викрутка, подовжувач й насадки

Монтажне приладдя Vitodens 111-W (продовження)
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Адаптер струму іонізації

Номер для замовлення 7822 883
Для вимірювання струму іонізації стандартним вимірювальним
приладом

5.5 Датчики

Датчик чадного газу (CO)

№ замовлення Z015 500
Прилад контролю для аварійного виключення водогрійного котла
в разі виходу оксиду вуглецю.
Настінний монтаж під стелю поблизу водогрійного котла.

Компоненти:
■ корпус з

– встановленим датчиком CO;
– індикатори режимів роботи, несправностей і аварій;
– акустичні попереджувальні прилади;

■ лінія зв’язку з інтерфейсом (2,5 м).
■ Інтерфейс у корпусі з дротом для під’єднання до мережі (1,2 м)

і з’єднувальний дріт для реле вимкнення пальника (1,2 м)
■ Кріпильний матеріал

58 48

88

72 130

45
Технічні характеристики
Номінальна напруга 230 В~
Номінальна частота 50 Гц
Споживана електрична
потужність

2 Вт

Номінальне навантажен-
ня релейного виходу

8 A 230 В~

Поріг сигналізації 55 ppm CO згідно з EN 50291-1
Клас захисту II
Вид захисту Забезпечення IP 20 згідно з EN 60529

через надбудовування/вмонтування
Допустима температура
навколишнього середо-
вища

від 0 °C до 40 °C

Вказівки щодо проектування

6.1 Встановлення, монтаж

Умови встановлення для режиму роботи з відбором повітря з приміщення (вид приладів B)

Конструкція B23 та B33

Експлуатація Vitodens у приміщеннях, в яких можливе забруд-
нення повітря галогенопохідними речовинами вуглеводню,
наприклад, у перукарнях, друкарнях, хімічних чистках, лаборато-
ріях тощо, допускається тільки в режимі експлуатації із забором
повітря для горіння ззовні.
У разі сумнівів зверніться до нас.
Vitodens не можна встановлювати в сильно запилених примі-
щеннях.
Місце встановлення має бути захищеним від замерзання і мати
добру вентиляцію.
У місці встановлення потрібно передбачити злив для конденсату
й видувний трубопровід запобіжного клапана.
Макс. температура навколишнього середовища установки не
повинна перевищувати 35 °C.
У разі недотримання цих вказівок гарантія на пошкодження при-
ладу, що виникли внаслідок однієї із цих причин, анулюється.
a У разі монтажу в Австрії необхідно дотримуватись чинних

правил техніки безпеки ÖVGW-TR Gas (G1), ÖNORM,
ÖVGW, ÖVE і норм чинного законодавства Австрії.

Місце встановлення

Допустимим є:
■ встановлення на одному поверсі,
■ встановлення в побутових приміщеннях у системі суміжних

приміщень,
■ встановлення в підсобних приміщеннях у системі суміжних

приміщень (сховища, підвали, майстерні тощо);
■ встановлення в побутових приміщеннях з отворами на зовніш-

ніх стінах, до 35 кВт: припливне повітря/витяжне повітря
150 см2 або 2 x 75 см2 згори й внизу на одній стіні;

■ встановлення на горищах, але з достатньою мінімальною
висотою димаря згідно з DIN 18160 – 4 м над вводом (режим
роботи зі зниженим тиском).

Недопустимим є:
■ встановлення на сходових клітинах і в спільних коридорах.

Виключення: невисокі одноквартирні й двоквартирні будинки:
верхній край підлоги на верхньому поверсі < 7 м над поверх-
нею землі.

■ Ванні або туалети без вікон назовні з шахтною вентиляцією
■ Приміщення, в яких зберігаються вибухові й легкозаймисті реч-

овини
■ Приміщення з механічною вентиляцією або вентиляцією за

допомогою одношахтних установок згідно з DIN 18117-1
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Дотримуйтесь наступних Положення про опалення для
федеральних земель (FeuVO).

Підключення з боку відведення відпрацьованих газів
З’єднання з димарем має бути якомога коротшим. Тому Vitodens
потрібно встановлювати у максимальній близькості до димаря.
Труба відпрацьованих газів має бути якомога прямішою. Якщо
уникнути поворотів неможливо, їх не слід розташовувати один за
одним. Треба перевірити загальний шлях відпрацьованих газів і
в разі необхідності очистити його.
Дотримуватись особливих заходів захисту і певних відстаней до
легкозаймистих предметів, наприклад, меблів, картонних коро-
бок тощо, не потрібно. У жодній точці Vitodens і системи вида-
лення відпрацьованих газів не повинна перевищуватись поверх-
нева температура 85 °C.
Для каскадів видалення відпрацьованих газів або багатоточ-
кового підключення системи видалення відпрацьованих газів у
водогрійний котел потрібно встановити запобіжник зворотного
потоку, що входить до комплекту допоміжного приладдя.
Додаткові вказівки див. у керівництві з проектування систем
видалення відпрацьованих газів для Vitodens.

Витяжні прилади
Під час монтажу приладів, що видаляють повітря з приміщення
(витяжні ковпаки, витяжні прилади тощо) уникайте зниження
тиску в місці встановлення через витяжку. Інакше під час одно-
часної експлуатації з Vitodens може виникати зворотний потік
відпрацьованих газів. У такому випадку треба встановити схему
блокування.

Захисне пристосування для приміщення, де встано-
влюється пристрій
Теплогенератор Viessmann перевірено на відповідність усім пра-
вилам техніки безпеки й дозволено для використання, у зв’язку з
чим можна стверджувати, що він іскробезпечний. Непередбачу-
вані зовнішні впливи можуть у деяких випадках (дуже рідко) при-
звести до витікання небезпечного для здоров’я чадного газу
(CO). Для таких випадків рекомендуємо використовувати
сигналізатор CO. Його можна замовити як додатковий компо-
нент.

Умови встановлення для режиму роботи з відбором повітря ззовні (вид приладів C)

Конструкція C13x, C33x, C43x, C53x, C63x , C83x або C93x згідно з TRGI
2008
Vitodens можна встановлювати незалежно від розміру й вентиля-
ції місця встановлення, якщо він використовується в режимі
роботи боти з відбором повітря ззовні.

Встановлення можливе, наприклад, в:
■ побутових і житлових приміщеннях
■ вентильованих підсобних приміщеннях
■ шафах (відкритих зверху)
■ нішах без дотримання відстані до займистих конструктивних

елементів
■ горищних приміщеннях з прямою прокладкою трубопроводу

системи «Повітря/продукти згоряння» через дах

Приміщення для установки має бути захищеним від замерзання.
У місці встановлення потрібно передбачити злив для конденсату
й видувний трубопровід запобіжного клапана.
Електричні блокування з витяжними приладами (витяжні ковпаки
тощо) у режимі роботи з відбором повітря ззовні непотрібні.

Підключення з боку відведення відпрацьованих газів
Трубопровід відпрацьованих газів повинен бути максимально
коротким і прямим.
Якщо уникнути поворотів неможливо, то їх не слід розташову-
вати один за одним. Треба перевірити загальний шлях відпраць-
ованих газів і в разі необхідності очистити його.
Оскільки з’єднання для видалення відпрацьованих газів у режимі
роботи з відбором повітря ззовні оточене повітрям для згоряння
(коаксіальна труба), то дотримуватись безпечних відстаней до
займистих деталей не потрібно.
Вентиляційні шахти, у яких раніше використовувалися масляні
чи твердопаливні котли, не мають містити на внутрішній поверхні
димової труби залишків сірки або сажі. Залишки сірки або сажі
можуть призвести до неполадок в роботі обладнання. Якщо не
вдається бездоганно очистити шахту, то через неї необхідно про-
класти лінію для видалення відхідних газів / подачі повітря.
Також можна прокласти окрему лінію для видалення відхідних
газів / подачі повітря. Viessmann не несе відповідальність за
збитки, понесені внаслідок недотримання цих вимог.

Додаткові вказівки див. у керівництві з проектування систем
видалення відпрацьованих газів для Vitodens.

Експлуатація систем видалення відпрацьованих газів сто-
ронніх виробників
Для конструкції C63x можна застосовувати будь-яку допущену
систему видалення відпрацьованих газів. Ці системи видалення
відпрацьованих газів не перевірені з водогрійними котлами і не
мають сертифікації згідно з Директивою ЄС щодо газового
обладнання 2009/142/ЄС. Під час використання необхідно
дотримуватись вимог Viessmann щодо умов встановлення й роз-
мірів (діаметр, макс. довжина трубопроводів відпрацьованих
газів).

Встановлення в гаражі
Випробування, проведені Інститутом теплової енергії м. Ессена
(Gaswärme-Instituts e. V., Essen), підтвердили, що Vitodens підхо-
дить для встановлення в гаражах.
Якщо котел встановлюється в гаражі, дотримуйтесь мінімальної
відстані між підлогою й пальником 500 мм. Прилад потрібно
захистити від механічних пошкоджень рамою або щитком, що
надаються замовником.

Захисне пристосування для приміщення, де встано-
влюється пристрій
Теплогенератор Viessmann перевірено на відповідність усім пра-
вилам техніки безпеки й дозволено для використання, у зв’язку з
чим можна стверджувати, що він іскробезпечний. Непередбачу-
вані зовнішні впливи можуть у деяких випадках (дуже рідко) при-
звести до витікання небезпечного для здоров’я чадного газу
(CO). Для таких випадків рекомендуємо використовувати
сигналізатор CO. Його можна замовити як додатковий компо-
нент.

Вказівки щодо проектування (продовження)
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Експлуатація Vitodens у вологому приміщенні
■ Режим роботи з відбором повітря ззовні:

Vitodens допущений для монтажу у вологих приміщеннях (сту-
пінь захисту, IP X4 бризкозахищений).
Водогрійний котел дозволяється встановлювати в зоні захисту
1, якщо виключений вихід струменів води (наприклад, з масаж-
ного душа).

■ Режим роботи з відбором повітря з приміщення:
Водогрійний котел можна встановлювати в зоні захисту 1 або
2, тільки якщо змонтовано додатковий захист від виходу стру-
менів води (номер для замовлення 7590109).

Якщо котел Vitodens встановлюється у вологих приміщеннях,
необхідно дотримуватись зон безпеки та мінімальних відстаней
від стін згідно з VDE 0100 (див. також „Зона електрозахисту“).

Зона електрозахисту

Зона 0

Зона 1
Зо-

на
   2

Зона 2

600

22
50

Електрообладнання в приміщеннях з ванною або душем
повинно бути змонтовано таким чином, щоб виключити небез-
пеку ураження електричним струмом. Відповідно до VDE 0100
кабелі електроживлення для стаціонарно встановлених електро-
приладів в зонах 1 і 2 дозволяється прокладати тільки верти-
кально з введенням в прилад з тильної сторони.

Електричне підключення
При виконанні робіт з мережевого підключення дотримуйтесь
умов підключення місцевого постачальника електроенергії та
правил VDE!
Кабель живлення треба захистити запобіжником макс. 16 A.
Ми рекомендуємо встановити чутливий до всіх видів струму при-
стрій захисту від струмів витоку (клас захисту від струму витоку
B) для постійних струмів (витоку), які можуть виникати під час
роботи з енергоефективним обладнанням.
Мережеве підключення (230 В~, 50 Гц) повинно бути стаціонар-
ним.
Для підключення кабелів живлення й допоміжного приладдя
використовуються клеми підключення на приладі.
У виділеній зоні кабелі повинні виступати зі стіни не менше ніж
на 800 мм (див. мал.)

73
0

50215100

B

A

Vitodens 100-W

A Базова точка верхньої кромки Vitodens
B Місце для електричних кабелів живлення
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Vitodens 111-W

A Базова точка верхньої кромки Vitodens
B Місце для електричних кабелів живлення

Рекомендовані кабелі

Гнучкий кабель 3 x 1,5 мм2 2-жильний кабель із захисною оболон-
кою, мін. 0,5 мм2

Кабель із захисною оболонкою
– 4-жильний 1,5 мм2

або
– 3-жильний 1,5 мм2 без жил, зелено-

жовтий
– Мережеві кабелі (зокрема, допоміжне при-

ладдя)
– Датчик зовнішньої температури
– Vitotrol 100, тип UTDB

– Vitotrol 100, тип UTDB-RF
– Vitotrol 100, тип UTA

Блокувальний вимикач
Блокування треба використовувати під час роботи з відбором
повітря з приміщення, якщо витяжний прилад (наприклад, витяж-
ний ковпак) знаходиться в системі суміжних приміщень повітря
для згоряння.

Підключення приладдя до мережі
Мережеве підключення приладдя можна здійснювати безпосе-
редньо на контролері.
Перемикання цього підключення здійснюється за допомогою
перемикача установки.
Якщо загальний струм установки перевищить 6 A, то один або
кілька модулів розширення слід підключати через мережевий
вимикач безпосередньо до електричної мережі.

Під час монтажу установки у вологих приміщеннях заборо-
няється підключати приладдя до мережі на контролері.

Додаткові вимоги під час встановлення водогрійних котлів
на зрідженому газі у підземних приміщеннях
Згідно з TRF 1996, том 2 – дійсно з 1 вересня 1997 р. – у разі
встановлення Vitodens під землею використовувати зовнішній
запобіжний електромагнітний клапан більше не потрібно.
Втім, високий рівень безпеки при використанні зовнішнього запо-
біжного електромагнітного клапана перевірено на практиці. Тому
під час монтажу Vitodens у приміщеннях, розташованих нижче
рівня поверхні землі, ми, як і раніше, рекомендуємо встановлю-
вати зовнішній запобіжний електромагнітний клапан. Для цього
треба застосовувати внутрішній модуль розширення H1.

Газове підключення
Монтаж газового обладнання може виконувати тільки монтажник,
що має доступ від відповідального підприємства з газопоста-
чання.
Підключення газу повинно мати розміри й виконання згідно з
TRGI 2008 або TRF 1996.
a Виконайте підключення газу згідно з ÖVGW-TR Gas 2009

(G1) і регіональними будівельними нормами і правилами.
Макс. контрольний тиск 150 мбар (15 кПа).
Ми рекомендуємо встановити газовий фільтр згідно з DIN 3386 у
газопровід.

Тепловий запобіжний запірний клапан
Згідно з § 4, абз. 5
Положення про опалення для федеральних земель (FeuVO) 2008
в газових конденсаційних котлах або газопроводах безпосе-
редньо перед газовими конденсаційними котлами потрібно вста-
новлювати теплові запірні пристрої. Вони повинні перекривати
подачу газу якщо зовнішнє температурне навантаження переви-
щує 100 °C. Ці клапани переривають подачу газу до температури
650 °C не менше ніж на 30 хвилин. Таким чином вони запобіга-
ють утворенню вибухових газових сумішей під час пожежі.

Вказівки щодо проектування (продовження)
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Газові запірні крани, що входять до комплекту поставки Vitodens,
оснащено вбудованими тепловими запобіжними запірними кла-
панами.

З’єднувальний газовий трубопровід
У наступній таблиці наведено орієнтовні розміри з’єднувального
газового трубопроводу, що надається замовником.

Для колін 90° в кожному випадку довжина труби 1 м віднімається
від максимально можливої довжини труби.
Ми рекомендуємо проводити додатковий розрахунок згідно з
TRGI та TRF.

Номінальне теплове на-
вантаження

Вид газу Параметр підключення Номінальна ширина лінії підключен-
ня газу

кВт  м3/год кг/год DN 15 DN 20 DN 25
Макс. можлива довжина труби, м

17,8 Природний газ E 1,89  8 40 127
Зріджений газ  1,40 62 – –

24,3 Природний газ E 2,57  6 28 91
Зріджений газ  1,93 36 156 –

28,0 Природний газ E 2,96  4 21 68
Зріджений газ  2,38 23 100 –

32,7 Природний газ E 3,46  4 21 68
Зріджений газ  2,60 23 100 –

Рекомендація з розрахунку параметрів регулятора витрати
газу
У зонах газопостачання з HIB менше 8,6 кВт год/м3 і газовими
приладами категорії I2N треба розрахувати умовну номінальну
теплову потужність. Ця умовна номінальна теплова потужність
розраховується як номінальна теплова потужність (QNB) газового
приладу помножена на коефіцієнт 1,14 (відношення HIB 8,6/7,55).
На підставі цієї умовної номінальної теплової потужності виби-
рається регулятор витрати газу й розраховуються параметри
системи трубопроводів згідно з TRGI 2008.

Номінальна теплова потужність
Vitodens

Регулятор витрати
природного газу

кВт
19 GS 4
26 GS 6
35 (газові конденсаційні котли) GS 6
35 (газові конденсаційні комбіновані кот-
ли)

GS 10

Ця рекомендація з розрахунку параметрів регулятора витрати
газу не звільняє від необхідності розрахунку параметрів системи
трубопроводів.

Мінімальні розміри
Залишайте вільний простір 700 мм перед Vitodens або ємнісним
водонагрівачем для проведення робіт з техобслуговування.

Ліворуч і праворуч від Vitodens залишати зазор для техобслуго-
вування не потрібно.

Попередній монтаж для встановлення Vitodens 100-W безпосередньо на стіні

Відкритий монтаж за допомогою монтажного приладдя

Необхідне приладдя:
■ Для монтажу без ємнісного водонагрівача:

монтажне приладдя з елементами кріплення, арматура і газо-
вий запірний кран із вбудованим тепловим запобіжним запір-
ним клапаном

■ Для монтажу з ємнісним водонагрівачем:
монтажне приладдя з елементами кріплення, арматура і газо-
вий запірний кран із вбудованим тепловим запобіжним запір-
ним клапаном
та
комплект для підключення ємнісного водонагрівача

Вказівки щодо проектування (продовження)
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Показано монтажне приладдя для газового конденсаційного котла Vitodens 100-W

A Vitodens
B Монтажний пристрій
C Місце для електричних кабелів живлення

Кабелі виступають зі стіни прибл. на 800 мм.
D 1800 мм: У поєднанні з вбудованим з підставним ємніс-

ним водонагрівачем є обов'язковою вимогою
1925 мм: Рекомендація для всіх інших варіантів

E Спорожнення
GA Патрубок підключення газу Rp ½
HR Зворотна магістраль опалювального контуру 22 мм

HV Магістраль подачі опалювального контуру 22 мм
KW Холодна вода 15 мм (газовий конденсаційний комбінова-

ний котел)
OKFF Верхній край готової підлоги
WW Гаряча вода 15 мм (газовий конденсаційний комбінований

котел)
SRL Магістраль зворотньої лінії ємнісного водонагрівача G ¾

(газовий конденсаційний котел)
SVL Магістраль подачі ємнісного водонагрівача G ¾ (газовий

конденсаційний котел)

Відкритий монтаж з приладдям для підключення

Необхідне приладдя:
■ Для монтажу без ємнісного водонагрівача:

приладдя для підключення з елементами кріплення, арматура
і газовий запірний кран із вбудованим тепловим запобіжним
запірним клапаном

■ Для монтажу з ємнісним водонагрівачем:
приладдя для підключення з елементами кріплення, арматура
і газовий запірний кран із вбудованим тепловим запобіжним
запірним клапаном
та
комплект для підключення ємнісного водонагрівача

Вказівки щодо проектування (продовження)
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Показано приладдя для підключення газового конденсаційного котла Vitodens 100-W

A Vitodens
B Приладдя для підключення
C Місце для електричних кабелів живлення

Кабелі виступають зі стіни прибл. на 800 мм.
D 1800 мм: У поєднанні з вбудованим з підставним ємніс-

ним водонагрівачем є обов'язковою вимогою
1925 мм: Рекомендація для всіх інших варіантів

E Спорожнення
GA Патрубок підключення газу Rp ½
HR Зворотна магістраль опалювального контуру 22 мм

HV Магістраль подачі опалювального контуру 22 мм
KW Холодна вода 15 мм (газовий конденсаційний комбінова-

ний котел)
OKFF Верхній край готової підлоги
WW Гаряча вода 15 мм (газовий конденсаційний комбінований

котел)
SRL Магістраль зворотньої лінії ємнісного водонагрівача G ¾

(газовий конденсаційний котел)
SVL Магістраль подачі ємнісного водонагрівача G ¾ (газовий

конденсаційний котел)

Прихований монтаж з приладдям для підключення

Необхідне приладдя:
■ Для монтажу без ємнісного водонагрівача:

приладдя для підключення з елементами кріплення, арматура
і газовий запірний кран із вбудованим тепловим запобіжним
запірним клапаном

■ Для монтажу з ємнісним водонагрівачем:
приладдя для підключення з елементами кріплення, арматура
і газовий запірний кран із вбудованим тепловим запобіжним
запірним клапаном
та
комплект для підключення ємнісного водонагрівача
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Показано приладдя для підключення газового конденсаційного котла Vitodens 100-W

A Vitodens
B Приладдя для підключення
C Місце для електричних кабелів живлення

Кабелі виступають зі стіни прибл. на 800 мм.
D 1800 мм: У поєднанні з вбудованим з підставним ємніс-

ним водонагрівачем є обов'язковою вимогою
1925 мм: Рекомендація для всіх інших варіантів

E Спорожнення
GA Патрубок підключення газу Rp ½
HR Патрубок зворотньої магістралі опалювального контура

R ¾

HV Патрубок магістралі подачі опалювального контура R ¾
KW Трубопровід холодної води R ½ (газовий конденсаційний

комбінований котел)
OKFF Верхній край готової підлоги
WW Трубопровід гарячої води R ½ (газовий конденсаційний

комбінований котел)
SRL Магістраль зворотньої лінії ємнісного водонагрівача G ¾

(газовий конденсаційний котел)
SVL Магістраль подачі ємнісного водонагрівача G ¾ (газовий

конденсаційний котел)

Вказівки щодо проектування (продовження)
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Попереднє встановлення Vitodens 111-W

Попереднє встановлення для відкритого монтажу

Необхідне допоміжне приладдя для монтажу необробленої кон-
струкції
■ Монтажний пристрій

E

ЗК

ГВ

HV

HR

GA

ХВ

A B C

A Монтажний пристрій
B Положення Vitodens
C Місце для електричних кабелів живлення

Кабелі виступають зі стіни прибл. на 1300 мм.
E Спорожнення

GA Патрубок підключення газу R ½
HR Патрубок зворотньої магістралі опалювального контура R ¾
HV Патрубок магістралі подачі опалювального контура R ¾
ХВ Холодна вода R ½
ЗК Запобіжний клапан контуру ГВП
ГВ Гаряча вода R ½

Вказівки щодо проектування (продовження)

50 VIESMANN VITODENS

6
57

99
75

9

 



Попереднє встановлення для прихованого монтажу

Необхідне допоміжне приладдя для монтажу необробленої кон-
струкції
■ Монтажний пристрій

ГВ

HV

HR
GA

ХВ

BA C

E

ЗК

A Монтажний пристрій
B Положення Vitodens
C Місце для електричних кабелів живлення

Кабелі виступають зі стіни прибл. на 1300 мм.
E Спорожнення

GA Патрубок підключення газу R ½
HR Патрубок зворотньої магістралі опалювального контура R ¾
HV Патрубок магістралі подачі опалювального контура R ¾
ХВ Холодна вода R ½
ЗК Запобіжний клапан контуру ГВП
ГВ Гаряча вода R ½

6.2 Рекомендації з вибору системи приготування гарячої води
Щоб запропонувати правильне рішення для будь-якої задачі,
постачаємо наступні моделі Vitodens:
■ Vitodens 100-W

– У якості газового конденсаційного котла з окремим ємнісним
водонагрівачем

– У якості газового конденсаційного комбінованого котла з вбу-
дованою прямою системою ГВП

■ Vitodens 111-W
З вбудованим водонагрівачем питної води з пошаровим заван-
таженням

Під час проектування опалювальних установок і вибору газового
конденсаційного комбінованого котла, газового конденсаційного
котла з окремим ємнісним водонагрівачем або газового конден-
саційного котла з вбудованим водонагрівачем питної води з пош-
аровим завантаженням потрібно враховувати наступні чинники:
■ споживання гарячої води, комфорт;
■ використання різних підключених точок відбору,
■ відстань від точок відбору до приладу,
■ модернізація установки,
■ необхідне місце.
■ Якість води

Вказівки щодо проектування (продовження)
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Вказівка щодо якості води

Під час нагрівання питної води не можна повністю запобігти
утворенню вапняного осаду на поверхнях пластинчастого теп-
лообмінника. Схильність до вапняного осаду залежить від різних
чинників, у першу чергу від речовин, що містяться у воді, кілько-
сті нагрітої води (витрати гарячої води) і її температури. 
Хоча, як правило, вапняний осад у пластинчастому теплообмін-
нику замалий, щоб знизити ефективність приготування гарячої
води, цього не можна виключати у випадку збільшення жорстко-
сті води. Тому, якщо жорсткість води перевищує 20 °dH
(3,5 моль/м3), рекомендуємо підключити накопичувальний водо-
нагрівач із внутрішньою системою нагрівання або забезпечити
підготовку води в подавальному трубопроводі холодної води. 

Зверніть увагу, що регіональні постачальники води, як правило,
подають воду середньої жорсткості. На практиці може тимчасово
подаватися також вода високої жорсткості, тому за таких умов
рекомендується організувати підготовку води вже за жорсткості
від 17 °dH (> 3,0 моль/м3).

Таблиця вибору
  Vitodens 100-W Vitodens 111-W 
  Газовий конден-

саційний комбі-
нований котел з
проточним водо-
нагрівачем

Газовий конден-
саційний котел з
окремим ємніс-
ним водонагрі-
вачем

З вбудованим во-
донагрівачем
питної води з
пошаровим зав-
антаженням

Споживання гаря-
чої води, комфорт

Вода для квартири + + +
Вода для одноквартирного будинку 0 + +
Централізована подача води для багатоквартирно-
го будинку

– + –

Децентралізована подача води для багатоквартир-
ного будинку

+ + 0

Використання різ-
них підключених
точок відбору

Одна точка відбору + 0 0
Кілька точок відбору, неодночасне використання + + +
Кілька точок відбору, одночасне використання – + +

Відстань від точки
відбору до прила-
ду

До 7 м (без циркуляційного трубопроводу) + + +
З циркуляційним трубопроводом – + –

Модернізація Є ємнісний водонагрівач – + –
Заміна наявного комбінованого котла + – 0

Необхідне місце Невелике місце встановлення (встановлення в ні-
ші)

+ 0 0

Достатньо місця (місце встановлення) + + +
Можливість під-
ключення геліоу-
становки

Підключення до бівалентного ємнісного водонагрі-
вача

– + –

Підключення на вбудованому ємнісному водонагрі-
вачі

– – –

+ = Рекомендується
0 = Рекомендується за певних умов
– = Не рекомендується

Окремі ємнісні водонагрівачі
Для підвищеного комфорту приготування гарячої води можна
придбати окремі ємнісні водонагрівачі білого кольору в наступ-
них виконаннях:
■ підставний (120 або 150 л),
■ встановлення поруч (160, 200 або 300 л).
Інші ємнісні водонагрівачі об’ємом до 1000 л мають сріблястий
колір. Їх також можна використовувати відповідно до наявної
теплової потужності.
Vitodens 100-W як газові конденсаційні одноконтурні котли пере-
дбачені для використання з окремим ємкісним водонагрівачем
для приготування гарячої води. Для цього у Vitodens 100-W
вмонтовано клапан перемикання.

Для підключення окремого ємнісного водонагрівача необхідно
завжди замовляти комплект для підключення ємнісного водона-
грівача.
Технічні дані окремого ємнісного водонагрівача див. у розділі
„Ємнісний водонагрівач“.

Розрахунок параметрів ємнісного водонагрівача
Розмір ємнісного водонагрівача завжди визначається відповідно
до споживання гарячої води.
При цьому можна враховувати різні комбінації споживачів.
Якщо комбінуються однакові споживачі, то враховується не ком-
бінація, а окремі споживачі.

Наведений огляд дозволяє орієнтовно розрахувати параметри
ємнісного водонагрівача:
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Малочисельна сім'я (1 – 2 особи)  
Середньостатична сім'я (3 – 4 особи)  

Вказівка
Замість Vitodens 100-W з ємнісним водонагрівачем 120 л можна
застосовувати Vitodens 111-W.

Об’єм водонагрівача в літрах
 Ванна

1600
згідно з
DIN 4471

Ванна
1700
згідно з
DIN 4471

Малогаба-
ритна і
ступінча-
ста ванна

Велика
ванна
(1800 ×
750 мм)

Душова
кабіна зі
змішува-
чем і зви-
чайним
душем

Душова
кабіна з
одним
верхнім і
двома бо-
ковими
душами

Умиваль-
ник

Біде

Відбір у Вт год 5820 6510 4890 8720 1630 4070 700 810
Витрата відбору залежно
від використання або ко-
рисного об’єму в літрах

140 160 120 200 40 100 17 20

Ванна 1600
згідно з DIN 4471

120    120 120 120 120
120    120 150/160 120 120

Ванна 1700
згідно з DIN 4471

 120   120 120 120 120
 120   120 120 120 120

Малогабаритна і ступін-
часта ванна

  120  120 120 120 120
  120  120 120 120 120

Велика ванна
(1800 × 750 мм)

   120 120 120 120 120
   200 150/160 200 150/160 150/160

Душова кабіна зі змішу-
вачем і звичайним душем

120 120 120 120 120 120 120 120
120 120 120 150/160 120 120 120 120

Душова кабіна з одним
верхнім і двома боковими
душами

120 120 120  120 120 120 120
150/160  150/160 200 120 120 120 120

Умивальник 120 120 120 120 120 120 120 120
120 120 120 150/160 120 120 120 120

Біде 120 120 120 120 120 120 120 120
120 120 120 150/160 120 120 120 120

Приклад:
■ Середньостатична сім'я на 3 особи
■ Експлуатація ванни 1600 з витратою відбору води 140 л
■ Одночасна експлуатація душової кабіни зі змішувачем і нор-

мальним душем з витратою відбору води 40 л

Відповідно до таблиці підбирається ємнісний водонагрівач згідно
з DIN 4708 об’ємом 120 л , що відповідає споживанню води.

Таблиці вибору ємнісного водонагрівача
Ємнісні водонагрівачі, в найменуванні яких присутнє „-W“, мають
білий колір. Прилади, в найменуванні яких є „-B“ або „-V“, мають
сріблястий колір (у таблиці позначені сірим).

Газові конденсаційні котли Vitodens 100-W, призначення ємнісного нагрівача

 Доцільне призначення ємнісного водонагрівача
(об’єм водонагрівача в літрах)

Номінальна теплова потужність [кВт] 19,0 26,0 35,0
Підставний Vitocell 100-W (тип CUG, CUGA, CUGA-A) 100

120
150

100
120
150

100
120
150

Vitocell 100-W (тип CVA, CVAA, CVAA-A) для встановлення поруч 160
200
300

160
200
300

160
200
300

Vitocell 100-V (тип CVA) для встановлення поруч — — 500
Vitocell 100-W (тип CVB, CVBB) для встановлення поруч, бівалентний 300

400
300
400

300
400

Vitocell 100-U (тип CVUB) для встановлення поруч, бівалентний 300 300 300
Vitocell 100-B (тип CVB) для встановлення поруч, бівалентний — 500 500
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6.3 Підключення води

Підключення ГВП

Газовий конденсаційний котел Vitodens 100-W
Для підключення системи ГВП у якості допоміжного приладдя
постачаються комплекти підключення для відкритого й прихова-
ного монтажу. За допомогою вбудованого проточного водонагрі-
вача відбувається пряме приготування гарячої води.
У разі використання з оцинкованими трубопроводами майте на
увазі, що проточний водонагрівач виконано як міднопаяний пла-
стинчастий теплообмінник з нержавіючої сталі (дотримуйтесь
закону течії).
У наявних установках (під час модернізації) небезпека електролі-
тичної корозії є низькою, оскільки в трубах формується захисний
шар.

Якщо в кількох точках відбору води одночасно відбирається
гаряча вода, ми рекомендуємо використовувати окремий ємніс-
ний водонагрівач з газовим конденсаційним котлом (див. «Реко-
мендації з вибору системи приготування гарячої води»).
Для жорсткості води 20 °dH (3,5 моль/м3) і вище ми рекомен-
дуємо очищувати воду в трубопроводі холодної води для приго-
тування гарячої води.

Система холодного водопостачання газового конденсаційного котла Vitodens 100-W

Група безпеки

D

A

B

EDC F

GA HR

ХВГВ
HV

A Доступний вихідний отвір зливної лінії
B Запобіжний клапан
C Зворотній клапан
D Спорожнення
E Запірний клапан
F Холодна вода
GA Підключення газу
HR Зворотня магістраль опалювального контуру
HV Лінія подачі опалювального контура
ХВ Холодна вода
ГВ Гаряча вода

Запобіжний клапан згідно з DIN 1988 необхідно встановлювати в
тому випадку, якщо тиск підключення контуру ГВП перевищує
10 бар (1 МПа), і редуктор тиску контуру ГВП не використо-
вується (згідно з DIN 4753).

Якщо в магістраль подачі холодної води вбудовано зворотній
клапан, необхідно використовувати запобіжний клапан. Додат-
ково на запірному клапані холодної води треба демонтувати
ручку регулювання.
Зворотні клапани, зокрема, застосовуються в редукторах тиску й
комбінованих прохідних клапанах зі зворотнім клапаном.

Амортизатор гідравлічних ударів

Ø 86
11

5

R½"

Якщо до однієї мережі з Vitodens підключено точки відбору води,
на яких можливі гідравлічні удари (наприклад, змивний кран,
пральна або мийна машина): встановіть амортизатор гідравліч-
них ударів поруч з точкою, що може спричинити гідравлічний
удар (рекомендація).
Виріб Flexofit S компанії Flamco-Flexcon
або
Reflex виробництва Winkelmann + Pannhoff GmbH
(можна придбати у спеціалізованих крамницях).
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Система холодного водопостачання Vitodens 100-W з окремими ємнісним водонагрівачем і водонагрівачем з пошаровим
завантаженням Vitodens 111-W
Приклад:
Підставний ємнісний водонагрівач (120 або 150 л) з блоком запо-
біжних пристроїв згідно з DIN 1988

C

H

B

F G KEF

D

FE L M F N D

E

P

O

A

Група безпеки згідно з DIN V 1988

1

0

2

3

4

бар

A Гаряча вода
B Запобіжний клапан 

Входить у комплект монтажного приладдя Vitodens 111-W
C Доступний вихідний отвір випускної лінії
D Холодна вода
E Спорожнення
F Запірний клапан
G Клапан регулювання витрати (монтаж рекомендовано)

H Підключення манометра
K Зворотній клапан
L Фільтр для питної води 
M Редукційний клапан DIN 1988-2, ред. грудень 1988 р.
N Зворотній клапан/розділювач труб
O Комплект поставки блока запобіжних пристроїв, що пропо-

нується як допоміжне приладдя (тільки для окремих ємніс-
них водонагрівачів)

P Мембранний розширювальний бак, для питної води

Запобіжний клапан
Необхідно встановити запобіжний клапан.

Ми рекомендуємо встановлювати запобіжний клапан над верх-
нім краєм водонагрівача. Таким чином можна захистити запобіж-
ний клапан від забруднення, вапняних відкладень і високої тем-
ператури. Під час виконання робіт на запобіжному клапані спо-
рожняти ємнісний водонагрівач непотрібно.

Фільтр для питної води
Згідно з DIN 1988-2 на установках з металевими трубопровод-
ами треба встановлювати фільтр для питної води. Згідно з
DIN 1988 і за нашою рекомендацією на пластикових трубопро-
водах також слід встановлювати фільтр для питної води, щоб у
систему водопостачання не потрапляв бруд.

Циркуляція
Циркуляційні трубопроводи підвищують комфорт ГВП і зменшу-
ють витрату води. Ці переваги пояснюються миттєвою подачею
гарячої води до споживача без затримки.
Втім, погана теплоізоляція циркуляційного трубопроводу може
суттєво збільшити втрати тепла.
Для трубопроводів довжиною 7 м і більше рекомендується
проектувати належну теплоізоляцію згідно з Положенням про
економію енергії. Згідно з Положенням про економію енергії цир-
куляційний трубопровід біля циркуляційного насоса і зворотного
клапана повинен бути оснащений таймером для відключення
циркуляції в нічний час.
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Vitodens 100-W

A

B

C

1

0

2

3

4

bar

Підставний ємнісний водонагрівач

A Гаряча вода
B Холодна вода
C Циркуляція

B

C

A

1

0

2

3

4

bar

Ємнісний водонагрівач для встановлення поруч

A Гаряча вода
B Холодна вода
C Циркуляція

Vitodens 111-W
Підключати циркуляційний трубопровід не рекомендується.

Циркуляція на газових конденсаційних котлах
Через незначний об’єм води в пластинчастих теплообмінниках
підключати циркуляційні трубопроводи на газових конденсацій-
них комбінованих котлах не рекомендується.

Навіть незначні втрати тепла на циркуляційних трубопроводах з
теплоізоляцією (згідно з Постановою про енергозбереження
(EnEV)) можуть призвести до збільшення тактової частоти газо-
вого конденсаційного комбінованого котла (догрівання).

6.4 Підключення для конденсату
Прокладіть трубопровід зливу конденсату з постійним нахилом.
Конденсат із системи видалення відпрацьованих газів разом з
конденсатом з водогрійного котла виводиться безпосередньо
або (у разі необхідності) через систему нейтралізації (допоміжне
приладдя) в каналізаційну систему.

Вказівка
Між сифоном і системою нейтралізації потрібно передбачити
клапан вентиляції трубопроводу.

Vitodens 100-W

A

A Зливний шланг (комплект поставки Vitodens)

Vitodens 111-W

A

A Зливний шланг (комплект поставки Vitodens)
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Трубопровід відведення конденсату й система нейтралізації
Під час роботи в режимі опалення у газовому конденсаційному
котлі й трубопроводі відпрацьованих газів збирається конденсат
з показниками pH від 4 до 5.
Виконайте відведення конденсату згідно з нормами і правилами.
В інструкції DWA-A 251 „«Конденсат з конденсаційних котлів»“,
на підставі яких, як правило, складаються комунальні постанови
про обов’язок підприємств зводити водоочисні споруди, визна-
чено умови для зливу конденсату з газових конденсаційних кот-
лів до міської каналізаційної системи.
Конденсат з газових конденсаційних котлів Vitodens за своїм
складом відповідає вимогам інструкції DWA-A 251.
Необхідно забезпечити можливість візуального контролю кон-
денсатовідвідника до підключення до централізованої каналіза-
ції.
Його слід прокласти з нахилом і каналізаційним сифонним
затвором і обладнати пристроями для відбору проб.
Для конденсатовідвідника треба використовувати тільки коро-
зійно-стійкі матеріали (наприклад, тканинний шланг).
Крім того, для труб, з’єднань тощо не можна використову-
вати оцинковані матеріали та матеріали, що містять мідь. 
Для запобігання виходу відпрацьованих газів а конденсатовідвід-
нику встановлюється сифон.
Згідно з місцевими нормами каналізації та/або особливими тех-
нічними умовами може знадобитись виконання, відмінне від
зазначеного у вищевказаних робочих листах.
Для отримання інформації про місцеві норми необхідно своє-
часно перед монтажем звернутись до комунальних служб, що
відповідають за каналізацію. 

Конденсат з газового котла з тепловою потужністю до 200
кВт
Як правило, конденсат з газових конденсаційних котлів з номі-
нальною тепловою потужністю до 200 кВт може виводитись у
централізовану систему каналізації без нейтралізації.
Побутові системі каналізації повинні виконуватись з матеріалів,
стійких до кислого конденсату.

Згідно з робочим листом DWA-A 251 можна застосовувати
наступні матеріали:
■ керамічні труби,
■ жорсткі труби з ПВХ,
■ труби з ПВХ,
■ труби з поліетилену високої щільності,
■ труби з ПП,
■ труби з ABS/ASA,
■ труби з нержавіючої сталі,
■ боросилікатні труби.

Система нейтралізації

A

C

B

A Конденсатовідвідник
B Система нейтралізації
C Вентиляція через дах

У комплект поставки Vitodens (у разі необхідності) може входити
окрема система нейтралізації (допоміжне приладдя). Конденсат,
що накопичується, виводиться в систему нейтралізації та обро-
бляється в ній.
Необхідно забезпечити можливість візуального контролю кон-
денсатовідвідника до підключення до централізованої системи
каналізації. Його треба прокласти з нахилом і каналізаційним
сифонним затвором, та передбачити можливість відбору проб.
Якщо Vitodens встановлюється нижче рівня зворотного підпору
каналізації, то необхідно використовувати насос всмоктування
конденсату.
Насоси всмоктування конденсату можна замовити в якості допо-
міжного приладдя.
Оскільки витрата нейтралізаційного гранульованого заповню-
вача залежить від режиму роботи установки, то протягом пер-
шого року експлуатації необхідно визначати його кількість, про-
водячи періодичний контроль. Одного заповнення має вистачати
на один рік.

Система нейтралізації

310 DN 40

14
5

Вказівки щодо проектування (продовження)

VITODENS VIESMANN 57

57
99

75
9

6

 



Установка всмоктування конденсату (допоміжне приладдя)

C

A

B

A Трубопровід подачі конденсату
B Установка всмоктування конденсату
C Конденсатовідвідник

6.5 Підключення гідравлічного обладнання

Загальна інформація

Розрахунок параметрів установки
Газові конденсаційні котли Viessmann можуть застосовуватись у
будь-яких опалювальних установках з насосною подачею гарячої
води (замкнена система).
Необхідно належним чином вибрати теплогенератор і визначити
його розміри.
Циркуляційний насос вбудований у прилад.
Мінімальний тиск установки 1,0 бар (0,1 МПа).
Температура котлової води обмежена 82 °C.
Для забезпечення мінімальних втрат від розподілу ми рекомен-
дуємо встановити температуру подачі не більше 70 °C для роз-
подільної теплової установки.
Для виконання вимог Положення про економію енергії в посиле-
ному і погодозалежному режим треба використовувати годинни-
ковий термостат (допоміжне приладдя). У контролер не встано-
влюється таймер.

Хімічний антикорозійний засіб
Як правило, в опалювальних установках, які встановлено й екс-
плуатуються як слід, не виникає корозії.
Не дозволяється застосовувати хімічні антикорозійні засоби.
Деякі виробники пластмасових труб рекомендують використову-
вати хімічні присадки. У такому випадку дозволяється застосову-
вати лише ті антикорозійні засоби, які продаються в спеціалізо-
ваних магазинах систем опалення, дозволені для водогрійних
котлів з нагріванням питної води за допомогою одностінного теп-
лообмінника (проточного або накопичувального водонагрівача).
При цьому слід дотримуватися положень Директиви об’єднання
німецьких інженерів VDI 2035.

Опалювальні контури
За допомогою вбудованого контролера контуру котла можна
здійснювати управління одним підключеним опалювальним кон-
туром без змішувача. За допомогою модуля розширення змішу-
вача можна здійснювати управління опалювальним контуром без
змішувача й опалювальним контуром зі змішувачем з окремим
насосом опалювального контуру.

Системи пластмасових труб для радіаторів
Якщо для контурів опалення з радіаторами використовуються
системи пластмасових труб, рекомендуємо встановити термо-
стат для обмеження максимальної температури.

Теплоцентраль на даху
Встановлення пристрою контролю заповненості, що вимагається
згідно з нормами Німецького об’єднання газової та водної галу-
зей (DVGW), є необов’язковим, якщо в теплоцентралях на даху
використовується теплогенератор.
Теплогенератори, згідно зі стандартом EN 12828, гарантують
постійну наявність достатньої кількості води.

Запобіжний клапан
У Vitodens вмонтовано запобіжний клапан згідно з TRD 721 (тиск
відкривання 3 бара (0,3 МПа)).
Згідно з EN 12828 випускний трубопровід потрібно вивести до
зливної воронки (комплект зливних воронок можна замовити як
допоміжне приладдя). У зливну воронку вбудовано сифон, що
виконує функцію каналізаційного сифонного затвора.

Пристрій контролю заповненості
Згідно зі стандартом EN 12828 можна відмовитися від обов’язко-
вого контролю заповненості у водогрійних котлах потужністю до
300 кВт, якщо гарантується, що за дефіциту води не відбувати-
меться недопустиме нагрівання.
Конденсаційні котли Viessmann обладнано пристроєм контролю
заповненості (захистом від сухого ходу). Перевірки показали, що
за випадкового виникнення дефіциту води через протікання в
системі опалення й одночасної роботи пальника, пальник вими-
кається без додаткових заходів, перш ніж водогрійний котел і
газовідвідна установка нагріються до недопустимої температури.

Якість води/захист від замерзання

Використання неякісної води для наповнення контуру стимулює
утворення накипу й корозії та може призвести до пошкодження
водогрійного котла.
Слід дотримуватися положень стандарту VDI 2035 щодо якості й
кількості води для системи опалення, зокрема для наповнення
та підживлення.
■ Ретельно промийте систему опалення перед наповненням.
■ Наповнюйте її лише водою питної якості.

Вказівки щодо проектування (продовження)
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■ Воду для наповнення й підживлення, жорсткість якої переви-
щує наведені нижче значення, потрібно пом’якшити,
наприклад, за допомогою невеликої установки для зниження
жорсткості води для системи опалення.

Допустима загальна жорсткість води для наповнення й
підживлення
Загальна
теплова по-
тужність

Питомий об'єм установки

кВт < 20 л/кВт ≥ 20 л/кВт–
< 50 л/кВт

≥ 50 л/кВт

≤ 50 ≤ 3,0 моль/м3 

(16,8 °dH)
≤ 2,0 моль/м3 

(11,2 °dH)
< 0,02 моль/м3 

(0,11 °dH)
> 50–≤ 200 ≤ 2,0 моль/м3 

(11,2 °dH)
≤ 1,5 моль/м3 

(8,4 °dH)
< 0,02 моль/м3 

(0,11 °dH)
 

■ В установках з нестандартним об’ємом з потужністю опалення
понад 20 л/кВт, якщо в них використовується кілька котлів, слід
орієнтуватися на потужність найменшого водогрійного котла.

■ До води, що заповнює систему, можна додавати придатний
для опалювальних установок засіб проти замерзання категорії
1–3. Придатність підтверджується виробником засобу проти
замерзання, оскільки в іншому випадку такий засіб може спри-
чинити пошкодження ущільнень і мембран, а також викликати
шум під час роботи установки. За пошкодження такого типу й
подальші наслідки компанія Viessmann не несе відповідально-
сті.

Під час проектування слід звернути увагу на такі моменти:
■ Потрібно встановлювати запірні клапани через певні проміжки.

Це дасть змогу не зливати всю воду із системи опалення у
випадку ремонту або дооснащення установки.

■ В установках потужністю > 50 кВт слід установити лічильник,
який реєструватиме кількість води для наповнення і піджи-
влення. Записуйте кількість і жорсткість залитої води.

Вказівки щодо експлуатації:
■ Установку необхідно вводити в експлуатацію поетапно, почи-

наючи з найменшої потужності водогрійного котла, за великої
витрати води в системі опалення. Це дає змогу запобігти утво-
ренню локальної концентрації накипу на теплообмінних
поверхнях теплогенератора.

■ У багатокотлових установках усі водогрійні котли мають бути
введені в експлуатацію одночасно, щоб уникнути концентрації
всього накипу на теплообмінній поверхні лише одного водо-
грійного котла.

■ Під час проведення робіт з дооснащення системи й ремонту
слід спорожнювати лише ті ділянки мережі, на яких безпосе-
редньо виконуватимуться роботи.

■ Якщо ситуація потребує вживання заходів щодо води, перше
наповнення системи опалення для введення в експлуатацію
необхідно виконати вже підготовленою водою. Це також сто-
сується кожного повторного наповнення, наприклад після
ремонту або робіт з дооснащення установки, а також для будь-
якої кількості води для підживлення.

■ Фільтри, уловлювачі бруду, інші спеціальні сепаратори та при-
строї для очищення від шламу в контурі водяної системи опа-
лення необхідно частіше перевіряти, чистити й застосовувати
після першого й повторного встановлення. Пізніше слід робити
це за потреби, залежно від підготовки води (наприклад, зни-
ження жорсткості).

Переоснащення наявних установок
У якості допоміжного приладдя для Vitodens 100-W постача-
ються адаптери під старі прилади.
За допомогою цих адаптерів гідравлічні з’єднання котлів типів
Thermobloc-VC/-VCW, Cerastar-ZR/-ZWR і Ceramini можна адап-
тувати до Vitodens (див. стор.).

Компенсаційні баки
Згідно з EN 12828 водогрійне обладнання треба оснащувати
компенсаційним баком.
■ У водогрійний котел вмонтовано компенсаційний бак
■ Розмір компенсаційного бака, що встановлюється, визна-

чається за EN 12828.
Якщо встановленого або поставленого в якості допоміжного при-
ладдя компенсаційного бака недостатньо, то замовник повинен
надати компенсаційний бак належного розміру.

Вказівка
Для гідравлічного підключення мембранного компенсаційного
бака між баком і теплогенератором потрібно виконати
з’єднання. Наприклад, при закритих термостатичних клапа-
нах, і якщо 3-ходовий клапан перемикання встановлено в
напрямку приготування гарячої води. 

6.6 Використання за призначенням
Згідно з призначенням прилад може монтуватися та експлуату-
ватися тільки в закритих опалювальних системах відповідно до
EN 12828 з урахуванням відповідних інструкцій з монтажу, сер-
вісного обслуговування та експлуатації. Він призначається
виключно для нагріву теплоносія, який має якість питної води.

Умовою використання згідно з призначенням є стаціонарний
монтаж в поєднанні з компонентами, які мають допуск до екс-
плуатації з цією установкою.

Виробниче або промислове використання у цілях, які відрізня-
ються від опалення приміщень або приготування гарячої води,
вважається використанням не за призначенням.

Цілі використання, що виходять за ці межі, в окремих випадках
можуть вимагати ухвалення виробника.

Неправильне використання приладу або його неправильна екс-
плуатація (наприклад, внаслідок відкриття приладу користува-
чем установки) заборонена і призводить до звільнення від відпо-
відальності. Неправильним використанням також вважається
зміна компонентів опалювальної системи відносно їх функціо-
нальності (наприклад, внаслідок закриття трубопроводів відхід-
них газів і приточного повітря).

Вказівки щодо проектування (продовження)
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7.1 Контролер для посиленого й погодозалежного режиму

Будова й функції

Будова

CA B

A Манометр
B Сенсорний дисплей з управлінням

C Мережевий вимикач

Сенсорний дисплей з блоком управління:
■ Налаштування/регулювання наступних параметрів:

– Температура котлової води
– Температура гарячої води
– Режим роботи (Еко/Комфорт)
– Криві опалення (паралельне зміщення рівня)
– Розблокування пальника (скидання)
– Коди
– Сервісні функції
– Контрастність дисплея

■ Індикація наступних параметрів:
– Температура котлової води
– Температура гарячої води
– Робочі параметри
– Дані діагностики
– Повідомлення про несправність

■ Зі звуковим сигнальним датчиком (вимикається) для зворот-
ного зв’язку сенсорного управління.

Функції
■ З датчиком зовнішньої температури і годинниковим термоста-

том (допоміжне приладдя) або зовнішнім таймером:
Погодозалежний контролер температури котлової води та/або
температури подачі

■ Контролер опалювального контуру без змішувача
■ Тільки з модулем розширення змішувача і регулятора темпера-

тури приміщення (допоміжне приладдя):
Контролер опалювального контуру зі змішувачем і опалюваль-
ний контур без змішувача

■ Електронний обмежувач максимальної і мінімальної темпера-
тури (фіксоване налаштування)

■ Вимкнення насоса опалювального контуру та пальника в
залежності від споживання

■ Захист від блокування насоса
■ Контроль захисту від замерзання опалювальної установки (з

датчиком зовнішньої температури)
■ Вбудована система діагностики
■ Контролер температури ємнісного водонагрівача з пріоритет-

ним увімкненням

Регулювальна характеристика
Пропорційно-інтегральне управління

Таймер
Час перемикання на контролері не налаштовується.

Для погодозалежної експлуатації і налаштування часу переми-
кання необхідно використовувати годинниковий термостат або
таймер (допоміжне приладдя).

Налаштування режимів роботи
Для всіх режимів роботи використовується контроль захисту від
замерзання (див. функцію захисту від замерзання) опалюваль-
ної установки.
Можна налаштувати такі режими роботи:
■ Опалення й ГВП
■ Тільки ГВП

Функція захисту від замерзання

З датчиком зовнішньої температури
■ Функція захисту від замерзання вмикається, якщо зовнішня

температура опускається нижче +5 °C.
При використанні функції захисту від замерзання вмикається
насос опалювального контуру, а якщо застосовується модуль
розширення змішувача, – відкривається змішувач. Темпера-
тура котлової води підтримується на рівні приблизно 20 °C.
Ємнісний водонагрівач нагрівається приблизно до 20 °C.

■ Функція захисту від замерзання вимикається, коли зовнішня
температура перевищує +5 °C.

Без датчика зовнішньої температури
Тільки захист від замерзання котла.

Літній режим
Пальник вмикається тільки, якщо треба нагріти ємнісний водона-
грівач, або якщо здійснюється відбір води з газового конденса-
ційного котла.

Налаштування кривої опалення (рівень)
У режимі погодозалежної теплогенерації температура котлової
води (= температура подачі опалювального контуру без змішу-
вача) регулюється залежно від температури зовнішнього повітря.
Температура подачі, необхідна для досягнення заданої темпера-
тури приміщення, залежить від опалювальної установки і теплоі-
золяції опалюваної будівлі.
Після налаштування кривих опалення температура котлової
води і температура подачі встановлюються відповідно до цих
умов.

Контролер

60 VIESMANN VITODENS

7

57
99

75
9

 



Криві опалення:
■ Максимальна температура котлової води обмежується термо-

статом.
■ Температура подачі не може перевищувати температуру кот-

лової води.
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X Параметр налаштованої кривої опалення
Налаштування можна виконувати окремими кроками від
- - до 35.

Датчик температури котла
Датчик температури котла підключений на контролері й вбудова-
ний у водогрійний котел.

Технічні характеристики
Тип датчика Viessmann NTC 10 кОм при 25 °C
Допустима температура навколишнього середовища
– Режим роботи від 0 до +130 °C
– Зберігання та транс-

портування
від –20 – +70°C

Vitodens 100-W: Датчик температури ємнісного водонагрі-
вача

Комплект поставки комплекту з’єднань:
■ комплект з’єднань для підставного ємнісного водонагрівача

(120 або 150 л) (допоміжне приладдя);
■ комплект з’єднань для ємнісного водонагрівача, що встано-

влюється поруч (160 – 300 л), або інших ємнісних водонагріва-
чів (допоміжне приладдя).

Технічні характеристики
Довжина кабелю 3,75 м, готовий до підклю-

чення
Ступінь захисту IP 32

Тип датчика Viessmann NTC 10 кОм при
25 °C

Допустима температура навко-
лишнього середовища

 

– Режим роботи Від 0 до +90 °C
– Зберігання та транспортування Від –20 – +70 °C

Vitodens 111-W: датчик температури ємнісного водонагрі-
вача та датчик температури на виході
Датчики підключені на контролері й вбудовані у водогрійний
котел або ємнісний водонагрівач.

Технічні характеристики
Ступінь захисту IP 32
Тип датчика Viessmann NTC 10 кОм при

25 °C
Допустима температура навко-
лишнього середовища

 

– під час експлуатації Від 0 до +90 °C
– під час зберігання та транспор-

тування
Від –20 – +70 °C

Технічні дані контролера

Номінальна напруга 230 В~
Номінальна частота
струму 50 Гц
Номінальний струм 6 A
Клас захисту I

Допустима темпера-
тура навколишнього
середовища
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– під час експлуатації Від 0 до +40 °C
Застосування в житлових і опалюваль-
них приміщеннях (стандартні умови на-
вколишнього середовища

– під час зберігання
та транспортування Від –20 – +65 °C

Налаштування елек-
тронного термореле
(режим опалення) 82 °C (переключення неможливе)
Діапазон налашту-
вання температури
ГВП

 

– Vitodens 100-W:
Газові конденсацій-
ні комбіновані кот-
ли Від 10 до 57 °C

– Vitodens 100-W:
Газові конденсацій-
ні котли Від 10 до 68 °C

– Vitodens 111-W Від 10 до 63 °C
Діапазон налашту-
вання кривої опален-
ня

 

Нахил Від 0,2 до 3,5
Рівень –13 – 40 K

7.2 Допоміжне приладдя для контролера

Vitotrol 100, тип UTA

Номер для замовлення 7170 149

Термостат температури приміщення
■ Релейний (двопозиційний) вихід
■ З аналоговим таймером
■ З можливістю налаштування денної програми
■ Стандартний час увімкнення встановлюється на заводі (про-

грамується індивідуально)
■ Найкоротший інтервал перемикання 15 хвилин

Vitotrol 100 встановлюється у головному житловому приміщенні
на внутрішній стіні навпроти радіаторів, але не встановлюється
на полицях, у нішах, у безпосередній близькості до дверей або
джерел тепла (наприклад, прямого сонячного проміння, каміна,
телевізора тощо).
Підключення до контролера:
3-жильний кабель з поперечним перерізом 1,5 мм2 (без зелено-
жовтого) для 230 В~.

150

34

90

Технічні характеристики
Номінальна напруга 230 В / 50 Гц
Номінальне допустиме
навантаження контакту 6(1) A 250 В~
Ступінь захисту IP 20 згідно з EN 60529

забезпечується під час монтажу
Допустима температура навколишнього середовища
– Режим роботи від 0 до +40 °C
– Зберігання та транс-

портування від –20 – +60 °C
Діапазон налаштування
заданих значень для
нормального й знижено-
го режиму від 10 до 30 °C
Задане значення темпе-
ратури приміщення в
черговому режимі 6 °C

Vitotrol 100, тип UTA-RF

Номер для замовлення 7454 521
Термостат температури приміщення з вбудованим передавачем і
окремим приймачем радіосигналів
■ З перемикальним виходом (двохточковий вихід)
■ З аналоговим таймером
■ З можливістю налаштування денної програми
Монтаж у головному житловому приміщенні на внутрішній стіні
навпроти радіаторів. Не встановлюйте на полицях, у нішах, у
безпосередній близькості до дверей або джерел тепла
(наприклад, прямого сонячного проміння, каміна, телевізора
тощо).
Режим термостата температури в приміщенні незалежний від
мережі
Радіопередавач для встановлення у тримач контролера

150

34

90
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Технічні характеристики
Номінальна напруга 3 В–

2 батарейки LR6/AA
Номінальне допустиме наванта-
ження контакту 6(1) A 250 В~
Ступінь захисту IP 20 згідно з EN 60529 за-

безпечується під час монта-
жу

Допустима температура навко-
лишнього середовища

 

– Режим роботи Від 0 до +40 °C
– Зберігання та транспортування Від –20 – +60 °C

Діапазон налаштування заданих
значень для нормального й зниже-
ного режиму Від 10 до 30 °C
Задане значення температури
приміщення в черговому режимі 6 °C

Vitotrol 100, тип UTDB

Номер для замовлення Z007 691

Регулятор температури приміщення
■ Релейний (двопозиційний) вихід
■ Із цифровим таймером
■ З денною і тижневою програмою таймера
■ З управлінням у режимі меню:

– 3 попередньо встановлені програми таймера, налаштову-
ються індивідуально

– Безперервний ручний режим з регулюванням заданого зна-
чення температури приміщення

– Режим захисту від замерзання
– Програма відпустки

■ З кнопками для режиму відпустки й економного режиму

Монтаж у головному житловому приміщенні на внутрішній стіні
навпроти радіаторів. Не встановлюйте на полицях, у нішах, у
безпосередній близькості до дверей або джерел тепла
(наприклад, прямого сонячного проміння, каміна, телевізора
тощо).
Режим незалежний від мережі
Підключення до контролера:
2-жильний кабель з поперечним перерізом 0,75 мм2 для 230 В~.

29

13
0

80

Технічні дані
Номінальна напруга 3 В–

2 батарейки LR6/AA
Номінальне допустиме наванта-
ження контакту з нульовим потен-
ціалом

 

– макс. 6(1) A, 230 В~
– мін. 1 мА, 5 В–
Ступінь захисту IP 20 згідно з EN 60529 за-

безпечується під час монта-
жу

Принцип дії RS тип 1B згідно з
EN 60730-1

Допустима температура навко-
лишнього середовища

 

– Режим роботи Від 0 до +40 °C
– Зберігання та транспортування Від –25 – +65 °C
Діапазони регулювання  
– Комфортна температура Від 10 до 40 °C
– Знижена температура Від 10 до 40 °C
– Температура захисту від замер-

зання 5 °C
Резервна тривалість роботи під
час заміни акумулятора 3 хв

Vitotrol 100, тип UTDB-RF2

Номер для замовлення Z011 244

Регулювання температури приміщення з вбудованим приймачем
і окремим радіоприймачем сигналів для встановлення в тримач
регулятора
■ Із цифровим таймером
■ З денною і тижневою програмою таймера

■ З управлінням у режимі меню:
– 3 попередньо встановлені програми таймера, налаштову-

ються індивідуально
– Безперервний ручний режим з регулюванням заданого зна-

чення температури приміщення
– Режим захисту від замерзання
– Програма відпустки

■ З кнопками для режиму відпустки й економного режиму
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Монтаж у головному житловому приміщенні на внутрішній стіні
навпроти радіаторів. Не встановлюйте на полицях, у нішах, у
безпосередній близькості до дверей або джерел тепла
(наприклад, прямого сонячного проміння, каміна, телевізора
тощо).
Режим незалежний від мережі
Радіоприймач з індикацією стану реле.

29

13
0

80

Технічні дані регулятора температури приміщення
Номінальна напруга 3 В–

2 батарейки LR6/AA
Частота передачі 868 МГц
Потужність передачі < 10 мВт
Діапазон дії прибл. 25 – 30 м у будівлях

в залежності від конструкції
Ступінь захисту IP 20 згідно з EN 60529 за-

безпечується під час монта-
жу

Принцип дії RS тип 1B згідно з
EN 60730-1

Допустима температура навко-
лишнього середовища

 

– Режим роботи Від 0 до +40 °C
– Зберігання та транспортування Від –25 – +65 °C
Діапазони регулювання  
– Комфортна температура Від 10 до 40 °C
– Знижена температура Від 10 до 40 °C
– Температура захисту від замер-

зання 5 °C
Резервна тривалість роботи під
час заміни акумулятора 3 хв

Радіоприймач
■ Для встановлення у тримач контролера
■ Зі з’єднувальним кабелем і штекером для підключення до

контролера

Модуль розширення змішувача (Open Therm) 

Номер для замовлення Z013 877
Для підключення двигуна змішувача й насос опалювального кон-
туру зі змішувачем, а також насоса опалювального контуру без
змішувача.
Підключення до контролера водогрійного котла через Open
Therm.
Компоненти:
■ Електричний блок управління змішувача для підключення

окремого двигуна змішувача
■ 2 датчика температури подачі (накладний і занурювальний

датчики)
■ Штекер для підключення насосів опалювального контуру і дви-

гуна змішувача

Електричний блок управління змішувачем

59

240

23
1

Технічні дані електроніки змішувача
Номінальна напруга 230 В~
Номінальна частота
струму

50 Гц

Номінальний струм 4 A
Споживана потужність 1,5 Вт
Ступінь захисту IP 20 D згідно з EN 60529 забезпе-

чується під час монтажу
Клас захисту I
Допустима температура навколишнього середовища
– Режим роботи Від 0 до +40 °C
– Зберігання та транс-

портування
Від –20 до +65 °C

Номінальне навантаження релейних виходів
– Насос опалювального

контуру sÖ
2(1) A, 230 В~

– Привод змішувача 0,2 (0,1 A), 230 В~
Необхідний час роботи
двигуна змішувача для
90° ∢ Прибл. 120 с

Контролер (продовження)
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Датчик температури подачі (накладний датчик)

42

66

60

Кріплення стяжною стрічкою

Технічні характеристики
Довжина кабелю 5,8 м
Ступінь захисту IP 32 D згідно з EN 60529 забезпе-

чується під час монтажу
Тип датчика Viessmann NTC 10 кОм при 25 °C
Допустима температура навколишнього середовища
– Режим роботи Від 0 до +120 °C
– Зберігання та транс-

портування
Від –20 до +70 °C

Занурювальний датчик температури
Для вимірювання температури подачі для опалювального кон-
туру без змішувача.

Технічні характеристики
Довжина кабелю 3,75 м
Ступінь захисту IP 32 D згідно з EN 60529 забезпе-

чується під час монтажу
Тип датчика Viessmann NTC 10 кОм при 25 °C
Допустима температура навколишнього середовища
– Режим роботи Від 0 до +90 °C
– Зберігання та транс-

портування
Від –20 до +70 °C

Комплект модуля розширення змішувача (Open Therm) з 1 регулятором температури приміщення

Номер для замовлення Z013 919
Для підключення двигуна змішувача й насос опалювального кон-
туру зі змішувачем, а також насоса опалювального контуру без
змішувача.
Підключення до контролера водогрійного котла через Open
Therm.
Компоненти:
■ 1 модуль розширення (додаткову інформацію див. за номером

для замовлення Z013 877)
■ 1 регулятори температури приміщення (Open Therm)

Регулятор температури приміщення (Open Therm)

Регулятор температури приміщення містить контролер опалю-
вального контуру без змішувача та опалювального контуру з змі-
шувачем. Для погодозалежної теплогенерації або погодозалеж-
ної теплогенерації з датчиком зовнішньої температури (окреме
допоміжне приладдя).
■ Із цифровим таймером
■ З денною і тижневою програмою таймера
■ З управлінням у режимі меню:

– 4 попередньо встановлені програми таймера (налаштову-
ються індивідуально) і довільна програма таймера для
режиму опалення і режиму приготування гарячої води

– Безперервний ручний режим з регулюванням заданого зна-
чення температури приміщення

– Режим захисту від замерзання
– Програма відпустки
–

■ Індикація наступних параметрів:
– Задана і фактична температури
– Робочі стани
– Повідомлення про несправності

Монтаж у головному житловому приміщенні на внутрішній стіні
навпроти радіаторів. Не встановлюйте на полицях, у нішах, у
безпосередній близькості до дверей або джерел тепла
(наприклад, прямого сонячного проміння, каміна, телевізора
тощо).
Режим незалежний від мережі

Підключення до контролера:
2-жильний кабель з поперечним перерізом 0,75 мм2.

25

95

140

Технічні характеристики
Живлення Підключення Open Therm

модуля розширення змішу-
вача

Клас захисту II
Ступінь захисту IP 40 згідно з EN 60529 за-

безпечується під час монта-
жу

Допустима температура навко-
лишнього середовища

 

– Режим роботи Від 0 до +40 °C
– Зберігання та транспортування Від –25 до +65 °C
Діапазони регулювання  
– Температура приміщення Від 5 до 32 °C
– Температура гарячої води 20 – 60 °C
– Температура захисту від замер-

зання (заводський стан) 5 °C
Резервна тривалість роботи > 1 год

Контролер (продовження)

VITODENS VIESMANN 65

57
99

75
9

7

 



Комплект модуля розширення змішувача (Open Therm) з 2-ма датчиками температури приміщення

Номер для замовлення Z013 920
Для підключення двигуна змішувача й насос опалювального кон-
туру зі змішувачем, а також насоса опалювального контуру без
змішувача
Підключення до контролера водогрійного котла через Open
Therm
Компоненти:

■ 1 модуль розширення змішувача (Open Therm)
Додаткову інформацію див. за номером для замовлення Z013
877

■ 2 регулятори температури приміщення (Open Therm)
Додаткову інформацію див. за номером для замовлення Z013
919

Датчик зовнішньої температури

Номер для замовлення ZK02 485

Місце монтажу:
■ На північній або північно-західній стіні,
■ на висоті 2–2,5 м над рівнем землі, а для багатоповерхової

будівлі — у верхній половині 2-го поверху

Підключення:
■ 2-жильний кабель довжиною макс. 35 м при поперечному

перерізі кабелю 1,5 мм2, мідь.
■ Не прокладайте кабель разом з іншими кабелями 230/400 В

41 66

80

Технічні дані
Ступінь захисту IP 43 згідно з EN 60529

забезпечується під час
монтажу.

Тип датчика Viessmann NTC 10 кОм
при 25 °C

Допустима температура навко-
лишнього середовища під час екс-
плуатації, зберігання та транспорту-
вання Від −40 до ++70 °C

Додаток

8.1 Розпорядження / директиви

Приписи та правила
Ми, компанія Viessmann Werke GmbH & Co. KG, заявляємо, що
газовий конденсаційний котел Vitodens прийшов випробування й
отримав доступ до експлуатації згідно з чинними директивами/
постановами, стандартами й технічними правилами.
Під час встановлення й експлуатації установки необхідно дотри-
муватись технічних правил будівельного нагляду й норм чинного
законодавства.
Монтаж, підключення газу й системи видалення відпрацьованих
газів, введення в експлуатацію, електричне підключення й
загальне техобслуговування/технічний догляд може виконувати
тільки спеціалізоване підприємство.
Монтаж газового конденсаційного котла має засвідчити й схва-
лити відповідальне підприємство газопостачання.
Необхідно отримати регіональні дозволи на систему видалення
відпрацьованих газів і підключення конденсату до централізова-
ної системи каналізації.

Перед монтажем необхідно поставити до відома відповідального
майстра з нагляду за димовими трубами й газоходами, а також
відповідальну службу з утилізації стічних вод.
Ми рекомендуємо проводити техобслуговування, а в разі необ-
хідності очищення один раз на рік. При цьому треба перевірити
справність усієї установки. Виявлені недоліки потрібно усунути.
Газові конденсаційні котли можна експлуатувати тільки з трубо-
проводами відпрацьованих газів, що мають спеціальне вико-
нання, пройшли випробування й отримали допуск будівельного
нагляду.
Переоснащення для країн призначення, відмінних від указаних
на заводській табличці, може виконувати тільки авторизоване
спеціалізоване підприємство, що має допуск згідно з чинним
законодавством цієї країни.

Контролер (продовження)
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