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Volg deze veiligheidsvoorschriften nauwkeurig op ter voorkoming van licha-
melijk letsel en materiële schade.

Toelichting bij veiligheidsvoorschrif-
ten

! Opgelet
Dit teken waarschuwt voor mate-
riële schade en schade aan het
milieu.

Opmerking
Gegevens met het woord "Opmerking"
bevatten aanvullende informatie.

Doelgroep

Deze handleiding is uitsluitend bedoeld
voor erkende installateurs.
■ Elektrische werkzaamheden mogen

alleen door elektromonteurs worden
uitgevoerd.

Voorschriften

Respecteer bij de werkzaamheden
■ de nationale installatievoorschriften,
■ de ARBO voorschriften,
■ de wettelijke voorschriften inzake

milieubescherming,
■ EN, NEN, VEWIN voorschriften, het

bouwbesluit en eventuele lokale voor-
schriften.

Werkzaamheden aan de installatie

■ Installatie spanningsvrij schakelen
(bijvoorbeeld met de afzonderlijke
zekering of een hoofdschakelaar) en
op aanwezige spanning controleren.

■ Installatie tegen opnieuw inschakelen
beveiligen.
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Het apparaat mag conform het doel
enkel geïnstalleerd en gebruikt worden
in gesloten systemen volgens
EN 12828 / DIN 1988 resp. solarinstal-
laties volgens EN 12977, rekening hou-
dend met de bijbehorende montage-,
service- en bedieningshandleidingen.
Warmwaterboilers zijn uitsluitend voor-
zien voor de bevoorrading en verwar-
ming van water met tapwaterkwaliteit,
verwarmingswaterbuffers uitsluitend
voor vulwater in tapwaterkwaliteit. Zon-
necollectoren mogen enkel gebruikt wor-
den met warmteoverdrachts media die
door de fabrikant worden vrijgegeven.

Gebruik volgens de voorschriften houdt
in dat een stationaire installatie in com-
binatie met installatiespecifieke en toe-
gelaten componenten werd uitgevoerd.

Gebruik in bedrijven of industrie voor
andere doeleinden dan voor gebouwver-
warming of tapwaterverwarming, geldt
als strijdig met de voorschriften.

De fabrikant kan dergelijk gebruik even-
tueel vrijgeven.

Verkeerd gebruik van het toestel resp.
ondeskundige bediening (bijv. wanneer
de gebruiker het toestel opent) is verbo-
den en leidt tot aansprakelijkheidsuitslui-
ting.

Van verkeerd gebruik is eveneens
sprake wanneer de voorziene functie
van componenten van het systeem
gewijzigd wordt (bijv. door directe tap-
waterverwarming in de collector).

De wettelijke bepalingen, in het bijzon-
der inzake hygiëne van tapwater, moe-
ten nageleefd worden.

 

Gebruik conform de regelgeving
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Vitocell 100-B en Vitocell 100-W, type CVBA

Geëmailleerde, intern verwarmde warm-
waterboiler voor de tapwateropwarming
in combinatie met solarinstallaties, ver-
warmingsketels en wandtoestellen voor
bivalente werking.
■ Warmwaterboiler volledig uitgerust

met:
– Solar-Divicon
– Vitosolic 100, type SD1, of zonnere-

gelingsmodule, type SM1
■ Inhoud: 250 liter

■ Geschikt voor installaties conform
DIN 1988, DIN EN 12828, DIN 4753

■ DIN-registernummer:
0266/07-13MC/E

■ – Vitocell 100-B: Uitvoering in zilver
– Vitocell 100-W: Uitvoering in wit

Aansluitingen met Vitosolic 100

Achteraanzicht
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C
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Vooraanzicht
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A Leidingdoorvoering voor netaan-
sluitkabel en KM-BUS-kabel van de
regeling

B Warm water
C CV-wateraanvoer
D Dompelhuls
E Circulatie
F Verwarmingswaterretour
G Koud water
H Verwarmingswateraanvoer solar
K Verwarmingswaterretour solar
L Sok voor elektrisch verwarmings-

element (EHE)

M Afblaasleiding
N Aansluiting solar-expansievat
O Binnenschroefdraad voor houder

solar-expansievat
P Vitosolic 100
R Veiligheidsgroep met

■ Veiligheidsklep
■ Manometer
■ Vulkraan
■ Aansluiting solar-expansievat N

Aansluitingen met zonneregelingsmodule

Achteraanzicht

B
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Vooraanzicht
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A Leidingdoorvoering voor netaan-
sluitkabel en KM-BUS-kabel van de
regeling

B Warm water
C CV-wateraanvoer
D Dompelhuls
E Circulatie
F Verwarmingswaterretour
G Koud water
H Verwarmingswateraanvoer solar
K Verwarmingswaterretour solar
L Sok voor elektrisch verwarmings-

element (EHE)

M Afblaasleiding
N Aansluiting solar-expansievat
O Binnenschroefdraad voor houder

solar-expansievat
P Zonneregelingsmodule
R Veiligheidsgroep met

■ Veiligheidsklep
■ Manometer
■ Vulkraan
■ Aansluiting solar-expansievat N

Voor de montage

Om beschadigingen aan de warmte-iso-
latie en de Solar-Divicon te vermijden,
kunnen de warmte-isolatie en de Solar-
Divicon voor het binnen brengen naar de
montageplaats gedemonteerd worden.

Opmerking
Er mogen geen vliesresten via de boile-
raansluitingen in de boiler terechtko-
men.

 

Productinformatie (vervolg)
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BA

1.

2.

5.

2.

5.

Stap 3
Kabels lostrekken.

Stap 4
Aansluitingen A en B losmaken.

 

Productinformatie (vervolg)
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7.

6.

8.
Na de plaatsing in omgekeerde volgorde
weer samenstellen.

Aanwijzingen voor de opstelling

! Opgelet
De isolatie mag niet met open
vuur in aanraking komen.
Wees voorzichtig bij soldeer- en
laswerkzaamheden.

! Opgelet
Om schade aan het materiaal te
vermijden, de warmwaterboiler in
een vorst- en tochtvrije ruimte
plaatsen.
Als de warmwaterboiler niet
wordt gebruikt, moet hij bij vor-
stgevaar worden leeggemaakt.

■ Houd voldoende afstand tot de wand
om de Vitosolic100 (indien aanwezig)
te kunnen bedienen.

Opmerking
Om de toegang tot de aansluitingen
aan solarzijde te vereenvoudigen, kan
de Vitosolic100 naar rechts en links
verschoven worden.
 

■ Warmwaterboiler met stelpoten uitlij-
nen.

 

Productinformatie (vervolg)
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Opmerking
De stelpoten mogen in totaal niet meer
dan 35 mm worden uitgedraaid.
 

Warmwaterboiler met elektrisch ver-
warmingselement EHE plaatsen

650≥

Montagehandleiding elektrisch
verwarmingselement EHE

Minimumafstand aanhouden.

! Opgelet
De onverwarmde lengte van een
inschroef-verwarmingselement
(door de installateur te voorzien)
moet minimaal 100 mm bedra-
gen.
Het inschroef-verwarmingsele-
ment moet geschikt zijn voor
geëmailleerde warmwaterboi-
lers.

 

Productinformatie (vervolg)
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De elektrische aansluiting pas met de
aansluiting van de solarregeling uitvoe-
ren (zie pagina 15).

Montagehandleiding elektrisch
verwarmingselement EHE

! Opgelet
Om schade aan het toestel te ver-
mijden, mogen elektrische kabels
geen hete onderdelen aanraken.
Voor voldoende isolatie tussen
elektrische kabels en warmtege-
leidende leidingen zorgen.

Anodeaansluiting controleren

1. A

B

 

Elektrisch verwarmingselement EHE (indien aanwezig) monteren
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B

1.

2.

C
3.

A

4.

5.

A Typeplaatje
B Stop

C Afdekkap

Indien er geen elektrisch verwarmings-
element EHE in de warmwaterboiler
wordt ingebouwd: De aansluiting L (zie
pagina 5) met de bijgevoegde stop
Rp 1½ sluiten.

 

Deksel monteren
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Opmerking bij stap 1:
Houder met 2 zeskantbouten M 8 en
onderlegplaatjes op de warmwaterboiler
of op de wand monteren.

■ Bij montage op de warmwaterboi-
ler:
Bijgevoegde ribbelbuis en solar-
expansievat met de aansluiting N op
de veiligheidsgroep R (zie pagina 5)
verbinden.

■ Bij montage aan de wand:
Verbinding met de veiligheidsgroep
door de installateur tot stand brengen.

3.

2.

1.

 

Solar-expansievat plaatsen
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! Opgelet
Om schade aan het toestel te ver-
mijden, mogen elektrische kabels
geen hete onderdelen aanraken.

Voor voldoende isolatie tussen
elektrische kabels en warmtege-
leidende leidingen zorgen.

A

4.

1.

2.

3.

5.

A Dompelhuls voor boilertempera-
tuurregeling

 

Veiligheidstemperatuursensor monteren
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■ Voeler niet met isolatieband omwik-
kelen.

■ Boilertemperatuursensor aan de bui-
tenzijde zodanig op de drukveer van
de sensorbevestiging bevestigen, dat
ze aan de voorkant met de veer afsluit.

■ Sensorbevestiging met voeler tot de
aanslag in de dompelhuls A steken.

Solarregeling aansluiten

Solarregeling:
■ Vitosolic 100, type SD1,

of
■ solarregelingsmodule, type SM1

Aan de Vitosolic 100 of aan de solarre-
gelingsmodule zijn reeds de volgende
kabels aangesloten:
■ Boilertemperatuursensor
■ Pompaansluitkabel
■ Bij uitvoering met een HR-circulatie-

pomp: PWM-leiding voor zonnecircuit-
pomp

Opmerking
Als hij nog niet is aangesloten, de stek-
ker van de pompaansluitkabel aan de
circulatiepomp insteken.

Aan de Vitosolic 100 of aan de solarre-
gelingsmodule moeten de volgende
kabels nog worden aangesloten:
■ Netaansluiting
■ Collectortemperatuursensor
■ Aansluiting aan Vitotronic ketelcircui-

tregelingen (KM-BUS)

! Opgelet
Indien 230V-kabels vlak naast
laagspanningskabels worden
gelegd, kunnen bij de overdracht
gegevens vervalst worden.
Laagspanningskabels < 42 V en
kabels ≥ 230 V~ onder het deksel
van de warmwaterboiler geschei-
den van elkaar leggen.

Montage- en serviceaanwijzing
Vitosolic 100 of solarregelings-
module

Montagehandleiding zonnecol-
lector

 

Veiligheidstemperatuursensor monteren (vervolg)
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Montagehandleiding elektrisch
verwarmingselement EHE

Aan verwarmingswaterzijde en solarzijde aansluiten

■ Alle leidingen met demonteerbare ver-
bindingen aansluiten.

■ Ongebruikte aansluitingen met kap-
pen afsluiten.

■ Temperatuurregelaar zo instellen dat
de tapwatertemperatuur in de warm-
waterboiler niet groter wordt dan
95 °C.

Toegestane temperaturen
solarzijdig 160 °C
aan CV-waterzijde 160 °C
Toegestane werkdruk
solarzijdig 10 bar (1,0 MPa)
aan CV-waterzijde 10 bar (1,0 MPa)
Testdruk
solarzijdig 16 bar (1,6 MPa)
aan CV-waterzijde 16 bar (1,6 MPa)

Opmerking
Vitosol-collectoren zijn bruikbaar tot
6 bar (0,6 MPa).

Installatieschema met zonnecollectoren en CV-ketel

■ Opwarming van het tapwater door
zonnecollectoren via onderste ver-
warmingsspiraal

■ Warmtetoevoer voor de naverwar-
ming of de opwarming van het tapwa-
ter door een CV-ketel via de boven-
ste verwarmingsspiraal

 

Elektrisch verwarmingselement EHE aansluiten
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KW

WW

1

2

3

5

6

7

8

9

4

S1

S2

P

M

KW Koud water
WW Warm water
S1 Collectortemperatuursensor (bij

solarregelingsmodule SM1: &)
S2 Boilertemperatuursensor (solarzij-

dig) (bij solarregelingsmodule
SM1: %)

1 Vitocell 100-B of Vitocell 100-W
bestaande uit:
2 warmwaterboiler
3 Solar-Divicon
4 Vitosolic 100 of solarregelings-
module

5 Zonnecollector
6 Warmtegenerator
7 Verwarmingscircuit
8 Boilertemperatuursensor (aan ver-

warmingszijde)
9 Vulklep

 

 Aan verwarmingswaterzijde en solarzijde… (vervolg)
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A

B

C

1. Regeling van de warmtetoevoer
inbouwen.

2. Aansluitingen A en B controleren
op lekkage, eventueel aantrekken.
Aanhaalmoment: 45 tot 50 Nm

3. Bij gebruik van koperen buizen:
Bijgevoegde steunbus C plaatsen.
Aanhaalmoment van beide wartel-
moeren: 30 Nm

4. Aanvoerleiding hellend installeren en
op het hoogste punt voorzien van een
ontluchtingsklep.

5. Alleen bij aanvoertemperaturen van
het verwarmingswater boven
110 °C:
Indien nog niet aanwezig in de instal-
latie, een gekeurde veiligheidstem-
peratuurbegrenzer inbouwen. Hier-
toe een temperatuurbewaker en vei-
ligheidstemperatuurbegrenzer plaat-
sen.

 

 Aan verwarmingswaterzijde en solarzijde… (vervolg)
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■ Voor de aansluiting aan de tapwater-
zijde de DIN 1988 en DIN 4753 in acht
nemen (c: voorschriften van de
SVGW (Zwitserse vereniging voor
gas- en waterwezen)).

■ Alle leidingen met demonteerbare ver-
bindingen aansluiten.

■ Ongebruikte aansluitingen afsluiten
met roodkoperen kappen.

■ Tapwatercirculatieleiding uitrusten
met circulatiepomp en terugslagklep.

■ Aansluiting van de tapwatercirculatie-
pomp:
– Aansluiting aan de ketelcircuitrege-

ling, als deze met een aansluiting
voor circulatiepompen is uitgerust.

– Aansluiting met tijdschakelklok, als
aan de ketelcircuitregeling geen
aansluiting voor circulatiepompen
aanwezig is.

Toegelaten temperatuur: 95 °C
Toegestane werkdruk: 10 bar

(1,0 MPa)
Testdruk: 16 bar

(1,6 MPa)

G

E

FD

C

A

B

H

K M O K R K

P

KNL O S T

P

A Membraan-drukexpansievat
B Aftap

C Tapwatercirculatieleiding
D Warm water

 

Tapwater aansluiten
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E Terugslagklep, veerbelast
F Tapwatercirculatiepomp
G Zichtbare uitloop van de afblaaslei-

ding
H Veiligheidsklep
K Afsluitklep
L Debietregelklep
M Manometeraansluiting

N Terugstroomblokkering
O Aftap
P Koud water
R Tapwaterfilter
S Drukreduceerklep
T Terugstroomblokkering/buisschei-

der

Veiligheidsklep

De installatie moet ter bescherming
tegen overdruk zijn uitgerust met een
goedgekeurde membraan-veiligheids-
klep.
Toegestane werkdruk: 10 bar (1 MPa).
De aansluitdiameter van de veiligheids-
klep moet de volgende waarde hebben:
R ¾ (DN 20), max. verwarmingsvermo-
gen 150 kW.
Als het verwarmingsvermogen van de
warmwaterboiler meer dan 150 kW
bedraagt, kies dan een veiligheidsklep
die groot genoeg is voor het verwar-
mingsvermogen (zie E-DIN 1988-200).
De veiligheidsklep in de koudwaterlei-
ding plaatsen. Deze mag niet van de
warmwaterboiler kunnen worden afge-
sloten. Vernauwingen in de leiding tus-
sen veiligheidsklep en warmwaterboiler
zijn niet toegestaan.

De uitblaasleiding van de veiligheidsklep
mag niet worden afgesloten. Uittredend
water moet zonder gevaar en zichtbaar
naar een afvoersysteem worden afge-
voerd. In de buurt van de afblaasleiding
van de veiligheidsklep, het meest prak-
tisch op de veiligheidsklep zelf, moet een
plaatje worden aangebracht met de
tekst: ”Tijdens het verwarmen kan uit vei-
ligheidsoverwegingen water uit de
afblaasleiding komen! Niet afsluiten!”.
De veiligheidsklep moet boven de warm-
waterboiler worden gemonteerd.

Equipotentiaalverbinding aansluiten

Equipotentiaalverbinding tot stand bren-
gen volgens de technische aansluitvoor-
waarden van het plaatselijke energiebe-
drijf en de NEN-bepalingen.

 

Tapwater aansluiten (vervolg)
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Servicehandleiding

 

Ingebruikneming
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Viessmann Nederland B.V.
Postbus 322
2900 AH Capelle a/d IJssel
Tel. : 010-458 44 44
Fax : 010-458 70 72
e-mail : info-nl@viessmann.com
www.viessmann.com 57
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