
VITOPEND 100 Typ WH0A

Gazowy kocioł dwufunkcyjny
Automatyczny
Z modulowanym palnikiem atmosferycznym do eksploata-
cji z zasysaniem powietrza z zewnątrz
lub
Z modulowanym palnikiem atmosferycznym do eksploata-
cji z zasysaniem powietrza do spalania z kotłowni
Regulator stałotemperaturowy jest zawarty w cenie urzą-
dzenia
Z montażowym wyposażeniem dodatkowym i armaturami
Z zaworem przełącznym z silnikiem krokowym
Przystosowany do gazu ziemnego i płynnego
f: Podłączanie do instalacji wentylacyjnych VMC

VIESMANN

Dane techniczne
Numer katalog. i ceny: patrz cennik

VITOPEND 100
Gazowy kocioł dwufunkcyjny do eksploatacji z zasysaniem powietrza do spala-

nia z kotłowni lub z zewnątrz
10,5 do 24 kW
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& Wysokie standardy jakości oraz bezpieczeństwo pracy dzięki
częstym i wnikliwym kontrolom produkcyjnym i seryjnym.

& Duży komfort ciepłej wody użytkowej dzięki wbudowanemu pły-
towemu wymiennikowi ciepła – tzn. szybki podgrzew wody użyt-
kowej z równomierną temperaturą.

& Regulator sterowany temperaturą pomieszczenia z wbudowa-
nym systemem diagnostycznym.

& Długoterminowa dostępność części zamiennych.
& Szczególne zalety montażu, konserwacji i serwisu dzięki jedno-
litej platformie o technice modułowej i jedności elementów kon-
strukcyjnych.

& Całkowite prowadzenie wody zintegrowane jest z uniwersalną
płytą montażową i ułożone w ściance tylnej.

& Uniwersalny system wtykowy: wszystkie podzespoły są łatwo
dostępne i posiadają prostą możliwość demontażu od przodu
bez specjalnych narzędzi. Nie jest wymagane pozostawienie
koniecznego odstępu dla serwisu od strony bocznej.

& f: Vitopend 100 spełnia wymagania francuskiej normy akus-
tycznej (NRA).

& i: Posiada współczynnik sprawności z 3 gwiazdkami wg
dyrektywy 92/42/WE

Gazowy kocioł dwufunkcyjny z zasysaniem powietrza do spa-
lania z zewnątrz

A Dmuchawa spalin

B Przeponowe naczynie wzbiorcze

C Palnik atmosferyczny

D Płytowy wymiennik ciepła

E Regulator z systemem diagnostycznym sterowany tempera-
turą pomieszczenia
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Zalety



Gazowy kocioł dwufunkcyjny z zasysaniem powietrza do spa-
lania z kotłowni

A Przeponowe naczynie wzbiorcze

B Palnik atmosferyczny

C Płytowy wymiennik ciepła

D Regulator z systemem diagnostycznym sterowany tempera-
turą pomieszczenia
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Zalety (ciąg dalszy)



Dane techniczne

Gazowy kocioł dwufunkcyjny Z zasysaniem powietrza
z zewnątrz

Z zasysaniem powie-
trza z kotłowni

Kategoria II2H3P, b I2E(S)B+I3P, f II2Er+3P, h II2HS3P, P
II2ELsLw3P

Konstrukcja C12, C12x, C32, C32x, C42,
C42x, C52, C82, C82x

B22

B11BS

Nr ident. produktu CE‐0085 BP 0200
i: CE‐0694 BR 1100

Zakres znamionowej mocy cieplnej przy ogrzewaniu pomie-
szczeń/podgrzewie wody użytkowej kW 10,5‐24

i: 10,9‐24,8
Znamionowe obciążenie cieplne kW 12,1‐26,7 12,1‐26,7
Ciśnienie na przyłączu gazu
Gaz ziemny mbar 20/25 20/25
Gaz płynny mbar 30‐37/50 30‐37/50
Maks. dop. ciśn. na przyłączu gazu
Gaz ziemny mbar 25 25
Gaz płynny mbar 57,5 b: 30 57,5 b: 30
Maks. elektr. pobór mocy (łącznie z pompą obiegową) W 165 120
Masa kg 44 37
Pojemność wymiennika ciepła I 0,52 0,52
Przepływ objętościowy wody grzewczej przy 230 mbar szcząt-
kowej wysokości tłoczenia

l/h 1000 1000

Znamionowa ilość wody obiegowej przy ΔT = 20 K l/h 1035 1035
Dop. ciśnienie robocze bar 3 3
Przyłącza gazowego kotła dwufunkcyjnego
Zasilanie i powrót kotła Ø 18 18
Ciepła i zimna woda G ½ ½
Przyłącze gazu G ¾ ¾
Wymiary
Długość mm 360 360
Szerokość mm 450 450
Wysokość mm 850 850
Przeponowe naczynie wzbiorcze
Pojemność I 8 8
Ciśnienie wstępne bar 0,75 0,75
Podgrzewacz przepływowy
Pojemność I 0,2 0,2
Maks. ciśnienie robocze bar 10 10
Wydajność stała wody użytkowej kW 24 24
przy podgrzewie wody użytkowej z 10 do 45°C l/h 590 590
Ilość pobierana (ilość wody mieszanej, przepływ urządzenia 2‐8 l/
min)

l/min 9,8 9,8

przy podgrzewie wody użytkowej z 10 do 35°C l/h 826 826
Ilość pobierana (ilość wody mieszanej, przepływ urządzenia 2‐8 l/
min)

l/min 13,8 13,8

Temp. na wylocie, regulowana °C 30‐57 30‐57
Wartości na przyłączu w odniesieniu do maks. obciążenia
Gaz HuB

Gaz ziemny GZ‐50 9,45 kWh/m3 m3/h 3,52 3,52
34,01 MJ/m3

Gaz ziemny GZ‐41,5 8,13 kWh/m3 m3/h 4,10 4,10
29,25 MJ/m3

Gaz płynny 12,79 kWh/kg kg/h 2,58 2,58
46,04 MJ/kg

Parametry spalin (projektowe wartości obliczeniowe instalacji
spalinowej wg EN 13384)

Gaz
ziemny

Gaz płynny Gaz
ziemny

Gaz płynny

Temperatura spalin (wartości brutto, zmierzone przy temperaturze
powietrza do spalania wynoszącej 20°C)
– przy górnej znamionowej mocy cieplnej °C 145 145 112 115
– przy dolnej znamionowej mocy cieplnej °C 123 123 90 92
Masowe natężenie przepływu
– przy górnej znamionowej mocy cieplnej kg/h 62,9 59,3 76,8 68,8

przy zawartości CO2 % 6,2 7,4 5,1 6,3
– przy dolnej znamionowej mocy cieplnej kg/h 67,3 63,1 67,3 63,1

przy zawartości CO2 % 2,5 3,0 2,5 3,0
Sprawność znormalizowana % do 90 do 90
Wymagane ciśnienie tłoczenia Pa — 1,5 5
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Gazowy kocioł dwufunkcyjny Z zasysaniem powietrza
z zewnątrz

Z zasysaniem powie-
trza z kotłowni

współo-
siowe

równolegle

Przyłącze spalin Ø mm 60 80 130
Przyłącze spalin f Ø mm 125
Przyłącze powietrza dolotowego Ø mm 100 80 —

Wskazówka
Jeżeli ciśnienie na przyłączu gazu przekracza maks. dopuszczalną wartość, należy przyłączyć oddzielny regulator ciśnienia przed insta-
lacją.
Maksymalne długości przewodów spalinowych patrz strona 25

Eksploatacja z zasysaniem powietrza do spalania z zewnątrz

A Obszar elektrycznych przewodów zasilających
GA Przyłącze gazu G ¾
HR Powrót instalacji Ø 18 mm

HV Zasilanie instalacji Ø 18 mm
KW Woda zimna G ½
WW Woda ciepła G ½

Tabela wymiarów
Wersja z zasysaniem powie-

trza z zewnątrz
z zasysaniem powietrza

z kotłowni
a (Ø zewn.) mm 100 130

f 125
b
Współosiowy element przyłączeniowy kotła mm 57 176
Równoległy element przyłączeniowy kotła mm 133
Kolano przyłączeniowe kotła 87° mm 95 185
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Eksploatacja z zasysaniem powietrza do spalania z kotłowni

A Obszar elektrycznych przewodów zasilających
GA Przyłącze gazu G ¾
HR Powrót instalacji Ø 18 mm

HV Zasilanie instalacji Ø 18 mm
KW Woda zimna G ½
WW Woda ciepła G ½

Wskazówka

Wymiary rur instalowanych przez inwestora, patrz od strony 8
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Pompa obiegowa (2‐stopniowa)

A Szczątkowa wysokość podnoszenia, stopień maks. (z zamon-
towanym zaworem upustowym)

B Szczątkowa wysokość podnoszenia, stopień min. (z zamonto-
wanym zaworem upustowym)

Typ VICUPS – 40/60
min. stopień maks. stopień

Napięcie znamionowe V~ 230 230
Pobór mocy W 62 88

Ciśnienie minimalne
Ciśnienie minimalne na króćcu pompy w celu uniknięcia hałasów
kawitacji
Temperatura wody < 85 °C
Ciśnienie minimalne 0,05 bar

Opory przepływu spalin kotła Vitopend
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Ilość pobierana

A Temperatura na wylocie wody użytkowej

Ograniczenie strumienia przepływu:
& przy 10,5 – 24 kW: 8 l/min

Przykład:
Ilość pobierana = 8 l/min
Temp. na wlocie zimnej wody = 10°C
Temperatura na wylocie c.w.u. ≈ 53°C

Instalacja wstępna

Odstęp dla prac konserwacyjnych

Przed kotłem Vitopend należy zachować odstęp konieczny do
prac konserwacyjnych wynoszący 700 mm.
Po lewej i po prawej stronie obok kotła Vitopend nie ma wymogu
zachowania wolnej przestrzeni konserwacyjnej.

Instalacja wstępna: montaż natynkowy

Części składowe urządzenia pomocniczego przy montażu/rury
montażowej:
& uchwyt ścienny
& krzyżak montażowy
& wspornik z armaturą
& zawór gazu

& zawór bezpieczeństwa
& zawór do napełniania i spustu
& zawór upustowy
& urządzenie napełniające (nie b)
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Urządzenie pomocnicze, montaż natynkowy

A Urządzenie pomocnicze przy montażu
B Pozycja kotła Vitopend
C Obszar elektrycznych przewodów zasilających

Przewody powinny wystawać ze ściany na ok. 1200 mm.
E Spust
GA Przyłącze gazu Rp ½

HR Powrót instalacji Rp ¾
HV Zasilanie instalacji Rp ¾
KW Woda zimna Rp ½
WW Woda ciepła Rp ½
SIV Zawór bezpieczeństwa (z zaworem upustowym)
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Rama montażowa, montaż natynkowy

A Rama montażowa
B Pozycja kotła Vitopend
C Obszar elektrycznych przewodów zasilających

Przewody powinny wystawać ze ściany na ok. 1200 mm.
E Spust
GA Przyłącze gazu G ¾

HR Powrót instalacji G ¾
HV Zasilanie instalacji G ¾
KW Woda zimna G ½
WW Woda ciepła G ½
SIV Zawór bezpieczeństwa (z zaworem upustowym)

Instalacja wstępna: podtynkowa

Części składowe urządzenia pomocniczego przy montażu:
& uchwyt ścienny
& krzyżak montażowy
& armatura odcinająca
& zawór przelotowy gazu R ½

& zawór bezpieczeństwa
& zawór do napełniania i spustu
& zawór upustowy
& urządzenie napełniające
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Urządzenie pomocnicze, montażu podtynkowy

A Urządzenie pomocnicze przy montażu
B Pozycja kotła Vitopend
C Obszar elektrycznych przewodów zasilających

Przewody powinny wystawać ze ściany na ok. 1200 mm.
D Pozycja lejka spustowego
E Spust
GA Przyłącze gazu R ½

Rura wystająca ze ściany na 21 mm

HR Powrót instalacji G ¾
Rura wystająca ze ściany na 15 mm

HV Zasilanie instalacji G ¾
Rura wystająca ze ściany na 15 mm

KW Woda zimna G ½
Rura równo ze ścianą

WW Woda ciepła G ½
Rura równo ze ścianą

SIV Zawór bezpieczeństwa (z zaworem upustowym)

Przyłącze elektryczne

Przyłącze elektryczne
& Podczas prac przyłączeniowych do sieci należy przestrzegać
wytycznych lokalnego zakładu energetycznego oraz przepisów
VDE (a: przepisy ÖVE)!

& Zasilanie elektryczne może posiadać zabezpieczenie maks. 16
A.

& Przyłącze sieciowe (230 V/50 Hz) należy wykonać w sposób
stały.

& Do przyłączenia przewodów zasilających i wyposażenia dodat-
kowego służą zaciski przyłączeniowe w urządzeniu.

Przyłącze elektryczne (wyposażenie dodatkowe)
& Przyłącze elektryczne elementów wyposażenia dodatkowego
można wykonać bezpośrednio na regulatorze.
Przyłącze to włączane jest poprzez włącznik urządzenia (maks.
0,5 A).

& W przypadku ustawienia w pomieszczeniach wilgotnych przyłą-
cze elektryczne wyposażenia dodatkowego nie może być wyko-
nane na regulatorze.
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A Obszar elektrycznych przewodów zasilających

Przewody w zaznaczonym obszarze A powinny wystawać ze
ściany ok. 1200 mm.

Przewody
NYM‐J
3 × 1,5 mm2

2‐żyłowy min.
1,5 mm2

NYM‐O 3 x 1,5 mm2

– Przewody zasi-
lające (także
wyposażenie
dodatkowe)

– Vitotrol 100,
typ UTD

– Vitotrol 100 RT
– Vitotrol 100,
typ UTA

Przełącznik blokujący
Układ blokujący jest wymagany przy eksploatacji z zasysaniem
powietrza do spalania z kotłowni, jeżeli w tym samym zespole
pomieszczeń znajduje się wentylator wywiewny (np. okap
wywiewny).
W tym celu można zastosować wewnętrzny zestaw uzupełniają-
cy H2 (wyposażenie dodatkowe). Włączenie palnika powoduje
wtedy wyłączenie urządzeń wywiewnych.

Wyposażenie dodatkowe do montażu kotła Vitopend

Części montażowe do montażu natynkowego

Nr katalog. 7183 814 Do montażu natynkowego bez urządzeń pomocniczych lub ram
montażowych.
Elementy składowe:
& uchwyt ścienny
& hydrauliczne elementy przyłączeniowe do montażu koniecz-
nych armatur przez inwestora

Urządzenie napełniające ze złączką rurową
Nr katalog. 7147 463
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Złączka rurowa do urządzenia napełniającego
Nr katalog. 7169 901

Zestaw odpływowy

Nr katalog. 7189 014

Lej odpływowy z syfonem i rozetą

Pokrywa armatury

Nr katalog. 7197 604

Regulator obiegu kotła

Budowa i funkcje

Budowa
Regulator jest wbudowany w kocioł Vitopend.
Elementy składowe:
& wyłącznik zasilania
& czujnik temperatury (typ LGM)
& pokrętło regulacji temperatury wody w kotle „O”
& pokrętło regulacji temperatury wody użytkowej „F”
& lampka usterki palnika „A”
& lampka usterek „U”

Funkcje
& Elektroniczny regulator obiegu kotła do pracy z podwyższoną
temperaturą wody w kotle

& Do eksploatacji sterowanej temperaturą pomieszczenia
konieczny jest moduł Vitotrol 100, typ RT, Vitotrol 100, typ UTA
lub UTD (wg niem. przepisów EnEV).

& Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed zamarznięciem
& Wbudowany system diagnostyczny

Funkcja zabezpieczenia przed zamarznięciem
Przy temperaturze wody w kotle wynoszącej 5°C palnik jest włą-
czany, a przy temperaturze 50°C ponownie wyłączany.
Pompa obiegowa jest włączana jednocześnie z palnikiem i
ponownie wyłączana z opóźnieniem.
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Wyposażenie dodatkowe do montażu kotła Vitopend (ciąg dalszy)



Funkcja zabezpieczenia przed zamarznięciem jest zawsze
aktywna.

Eksploatacja w sezonie letnim
Pokrętło regulacji temperatury wody w kotle „O” ustawić na „9”.
Palnik jest uruchamiany tylko do podgrzewu wody użytkowej, tzn.
gdy woda jest pobierana.

Dane techniczne regulatora obiegu kotła
Napięcie znamionowe 230 V~
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Znamionowe natężenie prądu 2,5 A
Klasa zabezpieczenia I
Sposób działania Typ 1 B wg normy

EN 60730‐1
Dopuszczalna temperatura otocze-
nia
– podczas eksploatacji 0 do +40°C

Zastosowanie w pomie-
szczeniach mieszkalnych i
grzewczych (normalne
warunki otoczenia)

– podczas magazynowania i trans-
portu

‐20 do +65°C

Nastawa elektronicznego regula-
tora temperatury

40 do 76°C

Nastawa elektronicznego czujnika
temperatury (eksploatacja grze-
wcza)

84°C

Nastawa ogranicznika temperatury 100°C
Zakres nastawy temperatury wody
użytkowej

30 do 57°C

Wyposażenie dodatkowe regulatora obiegu kotła

Vitotrol 100 RT

Nr katalog. 7141 709
Termostat pomieszczenia z wyjściem sterującym (wyjście dwupo-
łożeniowe)
Moduł Vitotrol 100 powinien być zamontowany w pomieszczeniu
głównym na ścianie wewnętrznej naprzeciw grzejników, ale nie
pomiędzy półkami, we wnękach, w pobliżu drzwi lub źródeł ciepła
(np. miejsc bezpośrednio narażonych na działanie promieni sło-
necznych, kominka, odbiornika telewizyjnego itp.).
Przyłącze do regulatora:
przewód 3‐żyłowy o przekroju 1,5 mm2 dla 230 V~, bez żyły koloru
zielonego/żółtego.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe 230 V/50 Hz
Obciążenie znamionowe styku
beznapięciowego 10(4) A 250 V~
Stopień ochrony IP 30 wg EN 60529
Dopuszczalna temperatura otocze-
nia
– podczas eksploatacji 0 do +40 °C
– podczas magazynowania i trans-
portu ‐20 do +60°C

Zakres nastawy wartości wymaga-
nej 5 do 30°C

Vitotrol 100, typ UTA

Nr katalog. 7170 149
Termostat pomieszczenia
& Z wyjściem sterującym (wyjście dwupołożeniowe)
& Z analogowym zegarem sterującym
& Z możliwością ustawienia programu dziennego
& Standardowe czasy włączania nastawione są fabryczne (indy-
widualnie programowalne)

& Najkrótszy odstęp łączenia to 15 minut
Moduł Vitotrol 100 powinien być zamontowany w pomieszczeniu
głównym na ścianie wewnętrznej naprzeciw grzejników, ale nie
pomiędzy półkami, we wnękach, w pobliżu drzwi lub źródeł ciepła
(np. miejsc bezpośrednio narażonych na działanie promieni sło-
necznych, kominka, odbiornika telewizyjnego itp.).
Przyłącze do regulatora:

przewód 3‐żyłowy o przekroju 1,5 mm2 (bez koloru zielonego/żół-
tego) dla 230 V~.
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Regulator obiegu kotła (ciąg dalszy)



Dane techniczne
Napięcie znamionowe 230 V/50 Hz

Obciążenie znamionowe styku 6(1) A 250 V~
Stopień ochrony IP 20 wg EN 60529

do zapewnienia przez zabu-
dowę/montaż

Dopuszczalna temperatura otocze-
nia
– podczas eksploatacji 0 do +40 °C
– podczas magazynowania i trans-
portu ‐20 do +60 °C

Zakres nastawy wartości wymaga-
nych do pracy normalnej i zreduko-
wanej 10 do 30 °C
Temperatura wymagana pomie-
szczenia w trybie zabezpieczenia
przed zamarznięciem 6 °C

Vitotrol 100, typ UTD

Nr katalog. 7179 059
Termostat pomieszczenia
& Z wyjściem sterującym (wyjście dwupołożeniowe)
& Z cyfrowym zegarem sterującym
& Z programem dziennym i tygodniowym
& Z przełącznikiem obrotowym o następujących funkcjach:
– Normalna temperatura pomieszczenia „Tryb dzienny”
– Zredukowana temperatura pomieszczenia „Tryb nocny”
– Temperatura zabezpieczenia przed zamarznięciem „Tryb
ochronny”

– Dwa nastawione na stałe programy czasowe
– Jeden indywidualnie nastawiany program czasowy
– Program wakacyjny

& Z przyciskami trybu Party i trybu ekonomicznego
Moduł Vitotrol 100 powinien być zamontowany w pomieszczeniu
głównym na ścianie wewnętrznej naprzeciw grzejników, ale nie
pomiędzy półkami, we wnękach, w pobliżu drzwi lub źródeł ciepła
(np. miejsc bezpośrednio narażonych na działanie promieni sło-
necznych, kominka, odbiornika telewizyjnego itp.).
Eksploatacja niezależna od zasilania elektrycznego (dwie baterie
manganowo‐alkaliczne 1,5 V, typ LR6 (AA), okres pracy ok.
1,5 roku).
Przyłącze do regulatora:
przewód 2‐żyłowy o przekroju 1,5 mm2 dla 230 V~.
W połączeniu z zewnętrznym zestawem uzupełniającym H4
(wyposażenie dodatkowe) podłączenie możliwe jest poprzez
przewód niskiego napięcia.

Dane techniczne
Napięcie znamionowe 3 V–
Obciążenie znamionowe styku
beznapięciowego
– maks. 6(1) A, 230 V~
– min. 1 mA, 5 V–
Stopień ochrony IP 20 wg EN 60529

do zapewnienia przez zabu-
dowę/montaż

Sposób działania RS typ 1B wg normy
EN 60730‐1

Dopuszczalna temperatura otocze-
nia
– podczas eksploatacji 0 do +50 °C
– podczas magazynowania i trans-
portu ‐10 do +60 °C

Zakresy nastaw
– Temperatura dzienna 10 do 30 °C
– Temperatura nocna 10 do 30 °C
– Temperatura ochronna 6 do 10 °C
Podtrzymanie pamięci przy wymia-
nie baterii 10 min

Zewnętrzny zestaw uzupełniający H3

Nr katalog. 7159 945
Rozszerzenie funkcji w obudowie, do montażu na ścianie
Przy pomocy zestawu uzupełniającego można zrealizować
wymienione poniżej funkcje:
& blokada zewnętrznych wentylatorów odciągowych (tylko przy
eksploatacji z zasysaniem powietrza do spalania z kotłowni).
Blokada jest niezbędna w przypadku, gdy wentylator odciągowy
(okap wywiewny itp.) jest częścią systemu powietrza do spala-
nia wraz z kotłem Vitopend 100.

& przyłączenie urządzenia zgłaszającego zbiorcze usterki
& f:
przyłączenie zewnętrznego czujnika ciśnienia wody

Wskazówka
Do kotła Vitopend 100 można podłączyć maksymalnie 2 zew-
nętrzne zestawy uzupełniające H3.
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Zewnętrzny zestaw uzupełniający H4

Nr katalog. 7197 227
Rozszerzenie przyłączeniowe do podłączenia modułu
Vitotrol 100, typ UTD lub termostatów zegarowych 24 V za
pośrednictwem przewodu niskiego napięcia.
Z przewodem (o długości 0,5 m) i wtykiem do podłączenia do
modułu Vitotronic 100.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
– ob. pierwotny 230 V~
– ob. wtórny 24 V~
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Znamionowe natężenie prądu 2 A
Pobór mocy 2,5 VA
Klasa zabezpieczenia I
Stopień ochrony IP 41
Dopuszczalna temperatura otocze-
nia
– podczas eksploatacji 0 do +40°C

Zastosowanie w pomie-
szczeniach mieszkalnych i
grzewczych (normalne
warunki otoczenia)

– podczas magazynowania i trans-
portu ‐20 do +65°C

Stan wysyłkowy

Vitopend 100 do eksploatacji z zasysaniem powietrza do spalania z kotłowni

& Kocioł ścienny przystosowany do eksploatacji z gazem ziem-
nym lub płynnym zgodnie z arkuszem roboczym DVGW G260

& Wyposażony w modulowany palnik atmosferyczny
& Podzespoły zintegrowane w urządzeniu:
– podgrzewacz przepływowy wody użytkowej
– uniwersalna płyta montażowa z uniwersalnym systemem wty-
kowym

– urządzenie kontrolne spalin
– naczynie wzbiorcze
– 2‐stopniowa pompa obiegu grzewczego
– zawór przełączny z silnikiem krokowym
– regulator stałotemperaturowy

& Całkowicie orurowany i okablowany, gotowy do przyłączenia
& Urządzenie pomocnicze przy montażu lub rama montażowa
Elementy składowe:
– elementy mocujące
– armatura

– zawór gazu z zamontowanym termicznym zaworem bezpie-
czeństwa lub bez

– zawór bezpieczeństwa
– zawór upustowy
– urządzenie napełniające ze złączką rurową lub bez

lub
& Elementy montażowe z uchwytem ściennym
& R Czujnik ciśnienia gazu

Wersja na gaz ziemny/płynny
& Vitopend 100 jest dostarczany z nastawą na gaz ziemny GZ‐50.
& Na zamówienie dostarczamy zestaw adaptacyjny dla gazu płyn-
nego.

& P
Dla gazu ziemnego GZ‐41,5 przy zamówieniu dostarczony
będzie również zestaw adaptacyjny.

Vitopend 100 do eksploatacji z zasysaniem powietrza do spalania z zewnątrz
& Kocioł ścienny przystosowany do eksploatacji z gazem ziem-
nym lub płynnym zgodnie z arkuszem roboczym DVGW G260

& Wyposażony w modulowany palnik atmosferyczny
& Dmuchawa spalin
& Podzespoły zintegrowane w urządzeniu:
– podgrzewacz przepływowy wody użytkowej
– uniwersalna płyta montażowa z uniwersalnym systemem wty-
kowym

– naczynie wzbiorcze
– 2‐stopniowa pompa obiegu grzewczego
– zawór przełączny z silnikiem krokowym
– regulator stałotemperaturowy

& Całkowicie orurowany i okablowany, gotowy do przyłączenia
& Urządzenie pomocnicze przy montażu lub rama montażowa
Elementy składowe:
– elementy mocujące
– armatura

– zawór gazu z zamontowanym termicznym zaworem bezpie-
czeństwa lub bez

– zawór bezpieczeństwa
– zawór upustowy
– urządzenie napełniające ze złączką rurową lub bez

lub
& Elementy montażowe z uchwytem ściennym
& R Czujnik ciśnienia gazu
& Element przyłączeniowy kotła/kolano przyłączeniowe kotła
& Przyłącze na ścianie zewnętrznej

Wersja na gaz ziemny/płynny
& Vitopend 100 jest dostarczany z nastawą na gaz ziemny.
& Na zamówienie dostarczamy zestaw adaptacyjny dla gazu płyn-
nego.

& P
Dla gazu ziemnego GZ‐41,5 przy zamówieniu dostarczony
będzie również zestaw adaptacyjny.
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Ustawianie przy eksploatacji z zasysaniem powietrza do spalania z zewnątrz
Kocioł Vitopend jest urządzeniem o konstrukcji typu B22, B32, C12,
C12x, C32, C32x, C32s, C42x, C52, C62, C82 lub C82x zgodnie z TRGI
'86/96.
b: nie C62
& Kocioł Vitopend eksploatowany z zasysaniem powietrza z
zewnątrz można ustawiać w pomieszczeniach niezależnie od
ich wielkości i sposobu wentylacji.

& Przykładowo możliwe jest jego ustawienie w pomieszczeniach
socjalnych i mieszkalnych, w pomieszczeniach niewietrzonych,
w szafach i wnękach bez zachowania odległości od podzespo-
łów palnych, na poddaszach (część przestrzeni strychowej nad
belkowaniem stropu poddasza i pomieszczenia robocze) z bez-
pośrednim poprowadzeniem przewodu spaliny‐powietrze dolo-
towe przez dach.

& Ponieważ łącznik spalin podczas eksploatacji z zasysaniem
powietrza do spalania z zewnątrz omywany jest powietrzem do
spalania (rura współosiowa), odległości do palnych podzespo-
łów nie muszą być zachowane.

& Pomieszczenie kotłowni powinno być zabezpieczone przed
zamarzaniem.

& Maksymalna temperatura otoczenia instalacji nie powinna prze-
kraczać 35°C.

& W kotłowni należy zaprojektować odpływ dla przewodu wyrzuto-
wego zaworu bezpieczeństwa i ew. dla absorbera kondensatu w
systemie spaliny‐powietrze dolotowe.

& Przy eksploatacji z zasysaniem powietrza do spalania z zew-
nątrz nie jest wymagana elektryczna blokada wentylatorów
wywiewnych (okapy wywiewne itd.).

Ustawienie przy eksploatacji z zasysaniem powietrza do spalania z kotłowni

Przy eksploatacji z zasysaniem powietrza z kotłowni, kotłownia
musi spełniać następujące wymagania:
& Pomieszczenie kotłowni musi być wolne od zanieczyszczeń
powietrza poprzez chlorowco‐alkany (zawarte np. w aerozo-
lach, farbach, rozpuszczalnikach i środkach czyszczących).

& Pomieszczenie nie może być zapylone
& Powietrze w kotłowni nie może wykazywać wysokiej wilgotności
& Pomieszczenie musi być zabezpieczone przed zamarzaniem i
posiadać dobrą wentylację

& W kotłowni musi być przewidziany odpływ dla przewodu wyrzu-
towego zaworu bezpieczeństwa.

& Maksymalna temperatura otoczenia instalacji nie powinna prze-
kraczać 35°C.

& Kocioł Vitopend należy zamocować w pobliżu komina/szybu.
& W pomieszczeniach, w których możliwe jest zanieczyszczenie
powietrza przez chlorowco‐alkany, kocioł grzewczy może być
eksploatowany tylko z zasysaniem powietrza do spalania z
zewnątrz.

Uszkodzenia kotła będące następstwem nieprzestrzegania niniej-
szych wskazówek nie są objęte gwarancją.

Kotłownia
Dopuszczalne:
& Ustawienie urządzeń gazowych w obrębie tej samej kondygna-
cji

& Pomieszczenia mieszkalne wchodzące w skład zespołu wenty-
lacyjnego kotłowni

& Pomieszczenia pomocnicze wchodzące w skład zespołu wenty-
lacyjnego kotłowni (spiżarnie, piwnice, pomieszczenia do pracy
itd.)

& Pomieszczenia pomocnicze z otworami w ścianie zewnętrznej
(nawiewno/wywiewne 150 cm2 lub 2 × 75 cm2 u góry i u dołu w
tej samej ścianie)

& Poddasza, jednakże tylko przy wystarczającej wysokości mini-
malnej komina (wg DIN 18160 – 4 m, licząc od miejsca wprowa-
dzenia przewodów).

Niedopuszczalne:
& Klatki schodowe i wspólne korytarze; wyjątek: domy jedno‐ lub
wielorodzinne o niewielkiej wysokości (górna krawędź podłogi
na najwyższym piętrze < 7 m nad powierzchnią terenu)

& Łazienki lub ubikacje bez okna na zewnątrz z szybem odpowie-
trzania

& Pomieszczenia, w których magazynowane są materiały łatwo-
palne lub wybuchowe

& Pomieszczenia wentylowane mechanicznie lub przez instalacje
jednoszybowe wg normy DIN 18117‐1.

Przyłącze po stronie spalin

Łącznik do komina musi być możliwie krótki. Dlatego też kocioł
Vitopend powinien być umieszczony możliwe blisko komina. Nie
jest wymagane przestrzeganie specjalnych zabezpieczeń i odpo-
wiednich odległości od łatwopalnych przedmiotów, takich jak np.
meble, kartonaże, itp.

Kocioł Vitopend nie przekracza w żadnym miejscu, z wyjątkiem
łącznika spalin w kotłach typu B (TRGI), temperatury powierz-
chniowej wynoszącej 85°C.
Pomiędzy łącznikiem spalin a elementami palnymi należy zacho-
wać odstęp wynoszący min. 100 mm.

Urządzenie kontrolne spalin

Zgodnie z dyrektywą UE dotyczącą urządzeń gazowych, kotły
gazowe o mocy 7 do 50 kW powinny być wyposażone w urządze-
nia kontrolne spalin, jeżeli kotłownia nie jest szczelnie oddzielona
od pozostałych pomieszczeń mieszkalnych lub użytkowych i nie
posiada wystarczającej wentylacji.

Kocioł Vitopend jest wyposażony w urządzenie kontrolne spalin i
dzięki temu może być stosowany niezależnie od sposobu użytko-
wania kotłowni.

Wentylatory wywiewne

Podczas instalacji urządzeń odprowadzających powietrze na zew-
nątrz (okapy wywiewne, wentylatory wywiewne itd.) należy zwró-
cić uwagę na to, aby wskutek odsysania powietrza w kotłowni nie
powstało podciśnienie.

W przeciwnym razie przy jednoczesnej pracy kotła Vitopend może
powstać prąd wsteczny spalin. W tym przypadku należy zamonto-
wać układ blokujący. W tym celu możemy dostarczyć zewnętrzny
zestaw uzupełniający H3.
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Eksploatacja kotła Vitopend w pomieszczeniach wilgotnych

& Kocioł Vitopend jest przystosowany do montażu w pomieszcze-
niach wilgotnych (np. w łazience lub pomieszczeniu z kabiną
prysznicową) (stopień ochrony IP X4D, posiada ochronę przed
wodą rozpryskową).

& Przy montażu kotłów Vitodens w pomieszczeniach wilgotnych
należy przestrzegać zakresów bezpieczeństwa i minimalnych
odległości od ściany zgodnie z przepisami VDE 0100.

& Urządzenia elektryczne w pomieszczeniach z wanną lub kabiną
prysznicową muszą być tak ustawione, aby osoby nie były nara-
żone na niebezpieczeństwo porażenia energią elektryczną.

& Montaż kotła Vitopend w strefie 1 możliwy jest tylko, jeśli nie ist-
nieje możliwość zalania go strumieniem wody (np. z prysznica z
masażem wodnym).

& Zgodnie z VDE 0100 przewody zasilające odbiorniki zamoco-
wane na stałe w strefach 1 i 2 mogą być ułożone tylko pionowo i
wprowadzone do urządzenia jedynie od tyłu.

Elektryczna strefa ochronna

Projektowanie instalacji

Kocioł Vitopend jest przeznaczony tylko do instalacji grzewczych
wodnych pompowych (zamkniętych).
Pompa obiegowa jest wbudowana w urządzenie.
& Minimalne ciśnienie w instalacji 0,8 bar.
& Temperatura wody w kotle jest w trybie grzewczym ograniczona
do 84°C.

& Temperatura wody w kotle jest w trybie podgrzewu c.w.u. ogra-
niczona do 84°C.

W celu utrzymania niskich strat rozdziału, proponujemy zaprojek-
towanie instalacji dystrybucji ciepła i nastawienie podgrzewu
wody użytkowej na maks. wartość temperatury na zasilaniu 70°C.

Chemiczne środki antykorozyjne
W zamkniętych instalacjach grzewczych, które zostały zainstalo-
wane i są eksploatowane zgodnie z przepisami, w zasadzie nie
występuje zjawisko korozji.
Nie należy wówczas stosować chemicznych środków antykorozyj-
nych.

Niektórzy producenci rur z tworzywa sztucznego zalecają stoso-
wanie środków chemicznych. W tym przypadku dopuszcza się
stosowanie tylko takich dostępnych w handlu branży grzewczej
środków ochrony przed korozją, które są dopuszczone do stoso-
wania w kotłach z podgrzewem wody użytkowej poprzez jednoś-
cienne wymienniki ciepła (płytowy wymiennik ciepła lub
podgrzewacz). Należy przy tym przestrzegać wytycznej VDI 2035.
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Obiegi grzewcze

W przypadku instalacji grzewczych z rurami z tworzywa sztucz-
nego zalecamy zastosowanie rur szczelnych dyfuzyjnie w celu
uniknięcia dyfuzji tlenu przez ścianki rury do jej wnętrza. W insta-
lacjach grzewczych nieszczelnych dyfuzyjnie, wykonanych z two-
rzywa sztucznego (norma DIN 4726), należy wykonać
rozdzielenie systemowe. W tym celu dostarczamy oddzielne
wymienniki ciepła.

Obieg grzewczy instalacji ogrzewania podłogowego
W zasilaniu obiegu grzewczego instalacji ogrzewania podłogo-
wego należy zamontować regulator temperatury do ograniczania
temperatury maksymalnej. Należy uwzględnić normę DIN 18560‐
2.
Obieg grzewczy instalacji ogrzewania podłogowego należy przy-
łączyć przez mieszacz. Patrz ponadto wytyczne projektowe
Vitoset, rozdział „Regulacja instalacji ogrzewania podłogowego”.

Sprzęgło hydrauliczne
W instalacjach o pojemności powyżej 10 litrów/kW zalecamy
zastosowanie sprzęgła hydraulicznego.

Systemy rurowe z tworzywa sztucznego do grzejników

Także przy wykorzystaniu systemu rurowego z tworzywa sztucz-
nego do obiegów grzewczych z grzejnikami, zalecamy stosowanie
regulatora temperatury w celu ograniczenia temperatury maksy-
malnej.

Kotłownia na poddaszu

Określony przepisami DVGW montaż zabezpieczenia przed bra-
kiem wody w przypadku zastosowania kotłów Vitopend w kotłow-
niach na poddaszu nie jest konieczny.
Zgodnie z normą EN 12828 kotły Vitopend są zabezpieczone
przed brakiem wody.

Zawór bezpieczeństwa

Urządzenie pomocnicze przy montażu wzgl. rama montażowa dla
kotła Vitopend wyposażone są w zawór bezpieczeństwa zgodnie
z TRD 721 (ciśnienie otwarcia 3 bar).
Vitopend bez urządzenia pomocniczego przy montażu lub ramy
montażowej: zawór bezpieczeństwa zgodnie z TRD 721 (ciśnienie
otwarcia 3 bar) dostarcza inwestor.

Wg normy EN 12828 przewód wyrzutowy powinien być wprowa-
dzony do lejka odpływowego (zestaw lejka odpływowego dostar-
czany jest jako wyposażenie dodatkowe). W lejku odpływowym
zamontowany jest syfon stanowiący blokadę zapachów.

Zawór upustowy

Zamontowany w urządzeniu pomocniczym przy montażu lub w
ramie montażowej dla kotła Vitopend zawór upustowy otwiera się
przy zamykających się lub całkowicie zamkniętych zaworach ter-
mostatycznych przy grzejnikach.

Służy to zmniejszeniu hałasów powstających w instalacji grze-
wczej.
Ciśnienie otwarcia zaworu upustowego wynosi ok. 250 mbar.
Vitopend bez urządzenia pomocniczego przy montażu lub ramy
montażowej: zawór upustowy dostarcza inwestor.

Jakość wody/zabezpieczenie przed zamarzaniem

Woda do napełniania i uzupełniania o nieodpowiednich właści-
wościach powoduje wzmożone odkładanie się osadu oraz szyb-
szą korozję, co może prowadzić do uszkodzenia kotła.
& Przed napełnieniem dokładnie przepłukać instalację grzewczą.
& Napełniać tylko wodą o jakości wody użytkowej.
& Wodę do napełniania o twardości powyżej 16,8 °dH (3,0 mol/m3

) należy zmiękczyć, np. stosując małą instalację demineraliza-
cyjną do wody grzewczej (patrz cennik Vitoset firmy
Viessmann).

& Do wody do napełniania można dodać przeznaczony do instala-
cji grzewczych środek przeciw zamarzaniu. Przystosowanie
środka przeciwzamarzającego do danego typu instalacji
potwierdza jego producent.
Dalsze dane znajdują się w arkuszu VdTÜV 1466.

& W odniesieniu do układu pierwotnego nagrzewania oraz przy
pojemnościach instalacji przekraczających 20 litrów/kW należy
się zastosować do przepisów VDI 2035 (Niemcy) oraz do
wytycznych projektowych „Wytyczne dotyczące jakości wody”.

Jakość wody użytkowej

Przy twardości wody od 20° dH(3,58 mol/m3) zalecamy stosowa-
nie do podgrzewu wody użytkowej pojemnościowych podgrzewa-
czy wody lub instalacji uzdatniającej wodę w przewodzie zasilania
zimną wodą.
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Przyłączenie gazowego kotła dwufunkcyjnego po stronie wody użytkowej

Kocioł Vitopend nie jest przystosowany do pracy w instalacjach
wykonanych z rur ocynkowanych.

Płukanie zamontowanego płytowego wymiennika ciepła
Do przepłukiwania zamontowanego płytowego wymiennika ciepła
dostarczany jest system płukania (wyposażenie dodatkowe, patrz
cennik).

Wymiarowanie naczynia wzbiorczego

W kotle Vitopend zintegrowane jest przeponowe naczynie wzbior-
cze:
Ciśnienie wstępne 0,75 bar
Ciśnienie otwarcia 3,0 bar
Ciśnienie końcowe 2,5 bar
Pojemność 8 l
Poj. Vitopend 1,2 l
Podczas podłączania hydraulicznego należy sprawdzić, czy
pojemność naczynia wzbiorczego odpowiada warunkom instala-
cji.
Jeżeli naczynie wzbiorcze nie jest wystarczające, inwestor jest
zobowiązany zainstalować dodatkowe naczynie wzbiorcze.

Przy pomocy poniższych czynności można przeprowadzić przybli-
żoną kontrolę:

Wskazówka
Ciśnienie wstępne przed napełnieniem instalacji musi być nasta-
wione na wysokość statyczną.

Przykład:
Różnica wysokości w instalacji grzewczej wynosząca 5 m wytwa-
rza ciśnienie wstępne o wartości 0,5 bar.

Ustalenie pojemności instalacji grzewczej

A Grzejniki stalowe
B Konwektory

C Grzejniki radiatorowe
D Instalacja ogrzewania podłogowego

Ustalanie współczynnika rozszerzenia Af
Śred. temp. wody grzewczej
[°C]

Współczynnik rozszerzenia
Af

50 0,0121
60 0,0171
70 0,0282
80 0,0295

Ustalanie współczynnika ciśnienia f
Ciśnienie
wstępne
[bar]

Wysokość instala-
cji
[m]

Współczynnik ciś-
nienia
f

1,0 10,0 2,4
0,75 7,5 2,1
0,5 5,0 1,8

Projektowanie naczynia wzbiorczego

VMAG Pojemność naczynia wzbiorczego
f Współczynnik ciśnienia
Vrozsz. Objętość rozszerzenia wody w instalacji (Vinst. · Af)
Af Współczynnik rozszerzenia wody grzewczej

Przykład:
Instalacja
& Gazowy kocioł dwufunkcyjny
& Wymagana moc cieplna 24 kW
& Grzejniki stalowe
& Pojemność instalacji ok. 150 litrów przy średniej temperaturze
wody grzewczej 60 °C
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Obliczenia
Średnia temperatura wody grzewczej 60°C
Af = 0,0171
Vrozsz. = 150 · 0,0171 = 2,565 litra

VMAG = 1.8 · 2,565 = 4,62 litra
Wynik
Zintegrowane w urządzeniu naczynie wzbiorcze (pojemność
8 litrów) jest wystarczające dla tej instalacji.

Wyposażenie dodatkowe systemu spalin/powietrza dolotowego do eksploatacji z
zasysaniem powietrza do spalania z zewnątrz (aluminium)

Pionowy przepust do dachów spadzistych i płaskich, współosiowy, wymiar systemowy Ø 60/100 mm

& Dla kotłów Vitopend ustawionych na poddaszu (rodzaj C32x)
& Przepust dachowy należy zastosować tylko tam, gdzie strop
pomieszczenia tworzy jednocześnie dach lub gdzie nad stro-
pem znajduje się jedynie konstrukcja dachu (część przestrzeni
strychowej nad belkowaniem stropu poddasza).

& Jeśli przepust dachowy prowadzi przez niezabudowaną część
poddasza, system spaliny‐powietrze dolotowe musi być zabez-
pieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą
dodatkowej metalowej rury ochronnej (przepisy TRGI '86/96,
punkt 5.6.1.2).

& Przepust może też zostać poprowadzony za ścianką kolankową
lub obmurowaniem zabudowanej części poddasza, jeżeli klasa
ochrony przeciwpożarowej ścianki kolankowej odpowiada kla-
sie ochrony przeciwpożarowej stropu (np. B30).
Próby wykonywane wg przepisów DIN‐DVGW wykazały, że
zarówno w przypadku kotła Vitopend jak i systemu spaliny/
powietrze dolotowe temperatura powierzchniowa nie przekra-
cza w żadnym miejscu 40 K powyżej temperatury pomieszcze-
nia.

& Zachowanie minimalnych odległości od elementów palnych w
przypadku kotłowni i przepustu dachowego nie jest konieczne.

& Pionowy przepust dachowy jako koncentryczny system spaliny/
powietrze dolotowe (SP) został sprawdzony wraz z kotłem
Vitopend jako jednostka konstrukcyjna i otrzymał certyfikat _.

& W przewodzie spalin musi być zamontowany w obrębie kot-
łowni otwór rewizyjny do obserwacji i czyszczenia.

& Przy rurach o długości 2,5 m i powyżej inwestor powinien
zamontować absorber kondensatu i zapewnić jego odprowa-
dzenie.

& Maks. długość rury w rozwinięciu 5 m.
Jeżeli długość rury w rozwinięciu jest mniejsza niż 2,5 m, należy
zamontować przesłonę spalin.

Skrócenia od maks. długości rury w rozwinięciu przez podzes-
poły:
przepust dachowy 1 m
kolano SP 45° 0,5 m
kolano SP 87° 1,0 m

Przykład:
Wymagane: 1 przepust dachowy i 2 kolana 45°
Maks. długość rury w rozwinięciu:
5 m – 1 x 1 m – 2 × 0,5 m = 3 m

Pionowy przepust przez dach płaski
Na pokrycie dachowe należy założyć płaski kołnierz dachowy
zgodnie z krajowymi przepisami.
Przepust dachowy wsunąć od góry i nasadzić na płaski kołnierz
dachowy.

Wskazówka
Średnica przejścia przez strop: min. 115 mm
Dopiero po całkowitym zakończeniu montażu należy przy pomocy
obejmy przymocować przepust do konstrukcji dachowej.
Przy kilku pionowych przepustach dachowych umieszczonych
obok siebie należy zachować minimalną odległość wynoszącą
1,5 m.
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A Powietrze dolotowe
B Spaliny

1 Element przyłączeniowy kotła
(współosiowy)

Zakres dostawy

2 Przepust dachowy (Ø 60/100 mm)
Kolor czarny Nr katalog. 7194

831
Kolor ceglasty Nr katalog. 7194

832
3 Obejma mocująca (Ø 100 mm) Nr katalog. 7194

835
4 Uniwersalne osłony Nr kata-

log. 7185 139
5 Dachówka uniwersalna przystoso-

wana do dachów krytych dachówką
zwykłą lub holenderską
Kolor czarny Nr katalog. 7338

644
Kolor ceglasty Nr katalog. 7183

692
lub
Dachówka uniwersalna przystoso-
wana do dachów krytych dachówką
karpiówką, łupkiem i in.
Kolor czarny Nr katalog. 7180

808
Kolor ceglasty Nr kata-

log. 7180 809
lub
Płaski kołnierz dachowy Nr katalog. 7338

645
Kolano SP (Ø 60/100 mm)
90° Nr katalog. 7194

836
45° (2 szt.) Nr katalog. 7194

837
Rura SP (Ø 60/100 mm)
1 m dł. (z możliwością skrócenia) Nr katalog. 7194

841
0,5 m dł. (z możliwością skrócenia) Nr katalog. 7194

842
Kształtka rewizyjna SP, prosta (Ø 60/
100 mm)

Nr katalog. 7194
833

Absorber kondensatu SP (Ø 60/
100 mm)

Nr katalog. 7197
769

Zestaw odpływowy Nr kata-
log. 7179 307

Przyłącze na ścianie zewnętrznej (rodzaj C12x), współosiowe, wymiar systemowy Ø 60/100 mm

& W przewodzie spaliny/powietrze dolotowe (SP) musi być
zamontowany otwór rewizyjny do obserwacji i czyszczenia.

& Łącznik musi być zamontowany ze wzniosem min. 3°.
& Przyłącze na ścianie zewnętrznej i poziomy przepust dachowy,
jako koncentryczny system spaliny/powietrze dolotowe (SP),
zostały sprawdzone wraz z kotłem Vitopend jako jednostka kon-
strukcyjna i otrzymały certyfikat _.

& Przy rurach o długości 2,5 m i powyżej inwestor powinien
zamontować absorber kondensatu i zapewnić jego odprowa-
dzenie.

& Maks. długość rury w rozwinięciu 3 m.
Jeżeli długość rury w rozwinięciu jest mniejsza niż 2 m, należy
zamontować przesłonę spalin.

Skrócenia od maks. długości rury w rozwinięciu przez podzes-
poły:
Przyłącze na ścianie zewnętrznej 1 m
Trójnik SP 2 m
Kolano SP 45° 0,5 m
Kolano SP 87° 1,0 m

Przykład:
Wymagane: 1 przyłącze na ścianie zewnętrznej i 1 kolano SP
90°
Maks. długość rury w rozwinięciu:
3 m – 1 x 1 m – 1 × 1 m = 1 m
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A Powietrze dolotowe
B Spaliny

1 Kolano przyłączeniowe kotła (wspó-
łosiowe)

Zakres dostawy

2 Przyłącze na ścianie zewnętrznej (Ø
60/100 mm) (łącznie z osłonami ścien-
nymi)

Nr katalog. 7194
843

3 Rura SP (Ø 60/100 mm)
1 m dł. (z możliwością skrócenia) Nr katalog. 7194

841
0,5 m dł. (z możliwością skrócenia) Nr katalog. 7194

842
4 Kratka osłonowa przy wylocie spalin

w pobliżu dróg komunikacyjnych
Nr kata-
log. 7337 276

Kolano SP (Ø 60/100 mm)
90° Nr katalog. 7194

836
45° (2 szt.) Nr katalog. 7194

837
Kształtka rewizyjna SP, prosta (Ø 60/
100 mm)

Nr katalog. 7194
833

Absorber kondensatu SP (Ø 60/
100 mm)

Nr katalog. 7194
846

Zestaw odpływowy Nr kata-
log. 7179 307

Pionowy przepust do dachów spadzistych i płaskich, równoległy, wymiar systemowy Ø 80/80 mm

& Dla kotłów Vitopend ustawionych na poddaszu (rodzaj C32x)
& Przepust dachowy należy zastosować tylko tam, gdzie strop
pomieszczenia tworzy jednocześnie dach lub gdzie nad stro-
pem znajduje się jedynie konstrukcja dachu (część przestrzeni
strychowej nad belkowaniem stropu poddasza).

& Jeśli przepust dachowy prowadzi przez niezabudowaną część
poddasza, system spaliny‐powietrze dolotowe musi być zabez-
pieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą
dodatkowej metalowej rury ochronnej (przepisy TRGI '86/96,
punkt 5.6.1.2).

& Przepust może też zostać poprowadzony za ścianką kolankową
lub obmurowaniem zabudowanej części poddasza, jeżeli klasa
ochrony przeciwpożarowej ścianki kolankowej odpowiada kla-
sie ochrony przeciwpożarowej stropu (np. B30).
Próby wykonywane wg przepisów DIN‐DVGW wykazały, że
zarówno w przypadku kotła Vitopend jak i systemu spaliny/
powietrze dolotowe temperatura powierzchniowa nie przekra-
cza w żadnym miejscu 40 K powyżej temperatury pomieszcze-
nia.

& Zachowanie minimalnych odległości od elementów palnych w
przypadku kotłowni i przepustu dachowego nie jest konieczne.

& Pionowy przepust dachowy jako koncentryczny system spaliny/
powietrze dolotowe (SP) został sprawdzony wraz z kotłem
Vitopend jako jednostka konstrukcyjna i otrzymał certyfikat _.

& Poświadczenie działania zgodnie z normą EN 13384 nie jest
konieczne.

& Rura nawiewu w nieogrzewanych pomieszczeniach powinna
zostać zaizolowana termicznie.

& Przy rurach o długości 2,5 m i powyżej inwestor powinien
zamontować absorber kondensatu i zapewnić jego odprowa-
dzenie.

& Suma przewodów spalinowych i powietrza dolotowego w rozwi-
nięciu powinna wynosić maks. 14 m.
Jeżeli suma długości rury w rozwinięciu jest mniejsza niż 6 m,
należy zamontować przesłonę spalin.
Skrócenia od maks. długości rury w rozwinięciu przez podzes-
poły:
przepust dachowy 1 m
kolano SP 45° 0,5 m
kolano SP 87° 1,0 m

Przykład:
Wymagane: 1 przepust dachowy i 2 kolana 45°
Maks. długość rury w rozwinięciu:
14 m – 1 x 1 – 2 × 0,5 m = 12 m

Pionowy przepust przez dach płaski
Na pokrycie dachowe należy założyć płaski kołnierz dachowy
zgodnie z krajowymi przepisami.
Przepust dachowy wsunąć od góry i nasadzić na płaski kołnierz
dachowy.

Wskazówka
Średnica przejścia przez strop: min. 115 mm
Dopiero po całkowitym zakończeniu montażu należy przy pomocy
obejmy przymocować przepust do konstrukcji dachowej.
Przy kilku pionowych przepustach dachowych umieszczonych
obok siebie należy, zgodnie z przepisami TRGI '86/96,
punkt 5.6.5, zachować minimalną odległość wynoszącą 1,5 m.
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A Powietrze dolotowe
B Spaliny

1 Element przyłączeniowy kotła (rów-
noległy), przejście z Ø 60/100 mm na
Ø 80/80 mm

Zakres dostawy

2 Pionowy współosiowy przepust
dachowy
przejście z Ø 80/125 na Ø 80/80 mm
Kolor czarny Nr kata-

log. 7338 656
Kolor ceglasty Nr kata-

log. 7183 940
3 Dachówka

Kolor czarny Nr kata-
log. 7338 644

Kolor ceglasty Nr kata-
log. 7183 692

lub
Płaski kołnierz dachowy Nr kata-

log. 7338 645
4 Uniwersalne osłony Nr kata-

log. 7185 140
5 Obejma mocująca (Ø 125 mm) Nr katalog. 7198

596
Kolano (Ø 80 mm)
90° Nr katalog. 7198

578
45° (2 szt.) Nr katalog. 7198

579
6 Rura (Ø 80 mm)

1 m dł. (z możliwością skrócenia) Nr katalog. 7198
580

0,5 m dł. (z możliwością skrócenia) Nr katalog. 7198
581

Absorber kondensatu (Ø 80 mm) Nr katalog. 7198
577

Zestaw odpływowy Nr kata-
log. 7179 307

Oddzielne prowadzenie powietrza dolotowego i spalin (rodzaj C52), równoległe, wymiar systemowy
Ø 80/80 mm

& Zasysanie powietrza do spalania odbywa się przez oddzielną
rurę powietrza dolotowego, niezależnie od prowadzenia spalin.

& System spalin do oddzielnego prowadzenia powietrza doloto-
wego i spalin jako koncentryczny system spaliny/powietrze
dolotowe (SP) został sprawdzony wraz z kotłem Vitopend jako
jednostka konstrukcyjna i otrzymał certyfikat _.

& Rura nawiewu w nieogrzewanych pomieszczeniach powinna
zostać zaizolowana termicznie.

& Przy rurach o długości 2,5 m i powyżej inwestor powinien
zamontować absorber kondensatu i zapewnić jego odprowa-
dzenie.

& Suma przewodów spalinowych i powietrza dolotowego w rozwi-
nięciu powinna wynosić maks. 14 m.
Jeżeli suma długości rury w rozwinięciu jest mniejsza niż 6 m,
należy zamontować przesłonę spalin.

Skrócenia od maks. długości rury w rozwinięciu przez podzes-
poły:
Przyłącze na ścianie zewnętrznej 1 m
Przepust dachowy 1 m
Kolano SP 45° 0,5 m
Kolano SP 87° 1,0 m

Przykład:
Wymagane: 1 przyłącze na ścianie zewnętrznej, 1 przepust
dachowy i 1 kolano SP 90°
Maks. długość rury w rozwinięciu:
14 m – 1 x 1 m – 1 x 1 m – 1 × 1 m = 11 m
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A Powietrze dolotowe
B Spaliny

1 Element przyłączeniowy kotła (rów-
noległy), przejście z Ø 60/100 mm na
Ø 80/80 mm

Zakres dostawy

2 Pionowy przepust dachowy
(Ø 80 mm)
Kolor czarny Nr katalog. 7338

658
Kolor ceglasty Nr katalog. 7199

791
3 Uniwersalna dachówka holenderska

Kolor czarny Nr kata-
log. 7338 644

Kolor ceglasty Nr kata-
log. 7183 692

lub
Płaski kołnierz dachowy Nr kata-

log. 7338 645
4 Uniwersalne osłony Nr kata-

log. 7185 140
5 Obejma mocująca (Ø 125 mm) Nr katalog. 7198

596
6 Kolano (Ø 80 mm)

90° Nr katalog. 7198
578

45° (2 szt.) Nr katalog. 7198
579

7 Rura (Ø 80 mm)
1 m dł. (z możliwością skrócenia) Nr katalog. 7198

580
0,5 m dł. (z możliwością skrócenia) Nr katalog. 7198

581
8 Przyłącze powietrza dolotowego (Ø

80 mm) z osłonami ściennymi i osłoną
wiatrową nawiewu powietrza

Nr katalog. 7198
576

Absorber kondensatu (Ø 80 mm) Nr katalog. 7198
577

Zestaw odpływowy Nr kata-
log. 7179 307

Przyłącze na ścianie zewnętrznej (rodzaj C12), równoległe, wymiar systemowy Ø 80/80 mm

& Łącznik musi być zamontowany ze wzniosem min. 3°.
& Przyłącze na ścianie zewnętrznej i poziomy przepust dachowy,
jako koncentryczny system spaliny/powietrze dolotowe (SP),
zostały sprawdzone wraz z kotłem Vitopend jako jednostka kon-
strukcyjna i otrzymały certyfikat _.

& Rura nawiewu w nieogrzewanych pomieszczeniach powinna
zostać zaizolowana termicznie.

& Przy rurach o długości 2,5 m i powyżej inwestor powinien
zamontować absorber kondensatu i zapewnić jego odprowa-
dzenie.

& Suma przewodów spalinowych i powietrza dolotowego w rozwi-
nięciu powinna wynosić maks. 14 m.
Jeżeli suma długości rury w rozwinięciu jest mniejsza niż 6 m,
należy zamontować przesłonę spalin.

Skrócenia od maks. długości rury w rozwinięciu przez podzes-
poły:
Przyłącze na ścianie zewnętrznej 1 m
Kolano SP 45° 0,5 m
Kolano SP 87° 1,0 m

Przykład:
Wymagane: 2 przyłącza na ścianie zewnętrznej i 2 kolana SP
90°
Maks. długość rury w rozwinięciu:
14 m – 2 x 1 m – 2 × 1 m = 10 m
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A Powietrze dolotowe
B Spaliny

1 Element przyłączeniowy kotła (równo-
legły), przejście z Ø 60/100 mm na
Ø 80/80 mm

Zakres dostawy

2 Kolano (Ø 80 mm)
90° Nr katalog. 7198

578
45° (2 szt.) Nr katalog. 7198

579
3 Rura (Ø 80 mm)

1 m dł. (z możliwością skrócenia) Nr katalog. 7198
580

0,5 m dł. (z możliwością skrócenia) Nr katalog. 7198
581

4 Przyłącze na ścianie zewnętrznej (Ø
80 mm) powietrze dolotowe/spaliny

Nr katalog. 7198
585

Absorber kondensatu (Ø 80 mm) Nr katalog. 7198
577

Zestaw odpływowy Nr kata-
log. 7179 307

Wyposażenie dodatkowe ‐ system spalin do eksploatacji z zasysaniem powietrza
do spalania z kotłowni

& Kocioł Vitopend może być eksploatowany z zasysaniem powie-
trza do spalania z kotłowni (konstrukcja urządzenia B22).
Dopuszczenie następuje zgodnie z przepisami EN 297.

& Przyłącze po stronie spalin stanowi jednościenna rura spalin
prowadząca do komina.

& Gazowe urządzenia palnikowe muszą być podłączone do
komina domowego najkrótszą drogą w obszarze kondygnacji,
na której zostały zamontowane.

& Przekrój poprzeczny komina powinien mieć co najmniej rozmiar
króćca spalin kotła Vitopend.

& Przekrój komina należy obliczyć zgodnie z normą EN 13384.
Jeżeli z obliczeń wynika, że temperatura spalin będzie się utrzy-
mywać poniżej punktu rosy, należy wykonać następujące czyn-
ności:
– Zaizolować termicznie króciec spalin do wejścia w komin (gru-
bość izolacji min. 25 mm).

– Zaizolować termicznie komin np. w nieogrzewanych pomie-
szczeniach oraz na poddaszu.

– Urządzenie dopływu dodatkowego powietrza (nie w kominach
z kilkoma czopuchami).

– Zaplanować krótką drogę spalin podczas ustawiania.
– Zastosować kominy niewrażliwe na działanie wilgoci.

Kolano rurowe spalin 90° z otworem kontrolnym (kolor srebrny)
Ø 130 mm
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Wyposażenie dodatkowe systemu spalin/powietrza dolotowego do... (ciąg dalszy)



Oprawa ścienna Ø 130 mm

Zasilanie powietrzem do spalania przez otwory na zewnątrz & Min. kubatura pomieszczenia:
1 m3 na 1 kW znamionowej mocy cieplnej

& Otwór powietrza do spalania (na zewnątrz):
1 × 150 cm2 lub
2 × 75 cm2 przekroju w świetle

& Otwory powietrza do spalania mogą być zamykane, jeżeli urzą-
dzenia zabezpieczające zapewniają pracę palnika tylko przy
otwartym otworze.

Sprawdzona jakość

Oznaczenie CE zgodne z istniejącymi dyrektywami UE.
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Wyposażenie dodatkowe ‐ system spalin do eksploatacji z zasysaniem... (ciąg dalszy)



Zmiany techniczne zastrzeżone!

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel.: (071) 36 07 100
faks: (071) 36 07 101
www.viessmann.com 5
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