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Instrukcja montażu
dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN

Zestaw uzupełniający EA1
Nr katalog. 7452 091

Wskazówki bezpieczeństwa

Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa w celu
wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkód materialnych.

Objaśnienia do wskazówek bezpie-
czeństwa

Niebezpieczeństwo
Ten znak ostrzega przed niebez-
pieczeństwem zranienia.

! Uwaga
Ten znak ostrzega przed stra-
tami materialnymi i zanieczy-
szczeniem środowiska.

Wskazówka
Tekst oznaczony słowem Wskazówka
zawiera dodatkowe informacje.

Montaż, pierwsze uruchomienie, prze-
gląd techniczny, konserwacja i naprawy
muszą być wykonywane przez autory-
zowany personel (firmy instalatorskie
lub firmy serwisowe).

Podczas prac przy urządzeniu/instalacji
grzewczej należy odłączyć je od napię-
cia (np. przy pomocy oddzielnego bez-
piecznika lub wyłącznika głównego) i
zabezpieczyć przed niezamierzonym
włączeniem.

Przy pracach związanych z instalacją
gazową zamknąć zawór odcinający gaz
i zabezpieczyć przed przypadkowym
otwarciem.

Naprawianie podzespołów spełniają-
cych funkcje zabezpieczające zagraża
bezpieczeństwu eksploatacji instalacji. 
Stosować wyłącznie oryginalne części
zamienne firmy Viessmann lub części
przez tę firmę dopuszczone.
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Wskazówka
W dalszej części tej instrukcji różne
regulatory Vitotronic będą określane
jako grupa A, B lub C.
Oznaczenie regulatora patrz tabliczka
znamionowa na regulatorze lub wytwor-
nicy ciepła.

Grupa A
■ Vitotronic 100, typ HC1B
■ Vitotronic 100, typ HC2B
■ Vitotronic 100, typ KC2B
■ Vitotronic 100, typ KC4B
■ Vitotronic 200, typ HO1B
■ Vitotronic 200, typ HO1C
■ Vitotronic 200, typ KO1B
■ Vitotronic 200, typ KO2B

■ Vitotronic 200, typ KW6B
■ Vitotronic 200, typ HO1D
■ Vitotronic 200, typ HO2B

Grupa B
■ Vitotronic 100, typ GC1B
■ Vitotronic 100, typ GC4B
■ Vitotronic 200, typ GW1B
■ Vitotronic 200-H, typ HK1B
■ Vitotronic 200-H, typ HK3B
■ Vitotronic 300, typ GW2B
■ Vitotronic 300, typ GW4B
■ Vitotronic 300-K, typ MW1B
■ Vitotronic 300-K, typ MW2B

Grupa C
■ Vitotronic 200, typ WO1C

Montaż na ścianie

1.

2.

 

Zastosowanie
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+ -5 61 2 1 2 3 4

A Zestaw uzupełniający EA1
DE1 Wejście cyfrowe 1
DE2 Wejście cyfrowe 2
DE3 Wejście cyfrowe 3
0 - 10 V Wejście 0 - 10 V 
fÖ Przyłącze elektryczne
fÖ A Przyłącze elektryczne dla

wyposażenia dodatkowego

aBJ Urządzenie do zbiorczego
zgłaszania usterek/pomocni-
cza pompa zasilająca/pompa
cyrkulacyjna wody użytkowej
(beznapięciowy styk przełą-
czający)

aVG KM-BUS do regulatora

! Uwaga
Naładowanie elektrostatyczne
może doprowadzić do uszko-
dzenia podzespołów elektronicz-
nych.
Przed rozpoczęciem prac należy
dotknąć uziemionego obiektu,
np. rur grzewczych lub wodocią-
gowych, w celu odprowadzenia
ładunków statycznych.

Wskazówka
Odciążyć przewody w instalacji inwe-
stora.
Zamknąć zbędne otwory przepustem
na przewody (nie naciętym).

Podłączanie wejść cyfrowych (grupa A i B)

Istnieje możliwość alternatywnego pod-
łączenia następujących funkcji:
■ Przełączenie programu roboczego z

zewnątrz dla poszczególnych obie-
gów grzewczych

■ Blokowanie z zewnątrz
■ Blokowanie z zewnątrz z wejściem

zbiorczego zgłaszania usterek

■ Zapotrzebowanie z zewnątrz z war-
tością wymaganą temperatury wody
na zasilaniu

■ Zbiorcze zgłaszanie usterek
■ Krótkotrwała eksploatacja pompy cyr-

kulacyjnej wody użytkowej

Funkcja jest aktywna po zamknięciu
wejścia.

 

Przegląd przyłączy elektrycznych
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Styki zewnętrzne muszą być beznapię-
ciowe. Podczas podłączania zewnętrz-
nych zestyków należy przestrzegać
wymogów klasy zabezpieczenia II, tzn.
pozostawić szczeliny zabezpieczające
przed przebiciem o szerokości 8,0 mm
lub izolację o grubości 2,0 mm od ele-
mentów znajdujących się pod napię-
ciem.

Przyporządkowanie funkcji do wejść DE1 do DE3

Wybór funkcji wejść dokonywany jest
za pomocą kodowania na regulatorze
wytwornicy ciepła:

Wejście cyfrowe Adres kodowy regulatora
Grupa A Grupa B

DE1 3A 5d
DE2 3b 5E
DE3 3C 5F

Zależnie od funkcji i wybranego dla niej
cyfrowego wejścia, na regulatorze
Vitotronic należy zmienić następujące
adresy kodowe:

Funkcja Ustawienie 
Adres kodowy 3A, 3b, 3C lub
adres kodowy 5d, 5E, 5F

bez funkcji 0
Przełączanie programu roboczego 1
Zapotrzebowanie z zewnątrz z wartością wyma-
ganą temperatury wody na zasilaniu

2

Blokowanie z zewnątrz 3
Blokowanie z zewnątrz z wejściem zgłoszenia
usterki

4

Wejście zgłoszenia usterki 5
Krótkotrwała eksploatacja pompy cyrkulacyjnej
wody użytkowej

6

Kompletny opis adresów kodowych: 

 

Podłączanie wejść cyfrowych (grupa A i B) (ciąg dalszy)
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Instrukcja montażu i serwisu
regulatora lub wytwornicy ciepła

Przyporządkowanie funkcji przełą-
czenia programu roboczego do obie-
gów grzewczych

Przyporządkowanie funkcji przełącza-
nia programu roboczego do danego
obiegu grzewczego wybierane jest za
pomocą adresu kodowego d8 na regu-
latorze:
■ Przełączenie przez wejście DE1:

Kodowanie d8:1
■ Przełączenie przez wejście DE2:

Kodowanie d8:2
■ Przełączenie przez wejście DE3:

Kodowanie d8:3

■ Działanie przełączania programu
roboczego wybierane jest za pomocą
adresu kodowego d5.

■ Długość czasu przełączenia usta-
wiana jest za pomocą adresu kodo-
wego F2.

Działanie funkcji „blokowania z
zewnątrz” na pompy

■ Działanie na wewnętrzną pompę
obiegową kotła grzewczego
(Vitotronic, typ HC1B, HC2B, HO1B i
HO1C) wybierane jest za pomocą
adresu kodowego 3E.

■ Działanie na daną pompę obiegu
grzewczego wybierane jest za
pomocą adresu kodowego d6.

■ Działanie na pompę obiegową pod-
grzewacza (Vitotronic, grupa A)
wybierane jest za pomocą adresu
kodowego 5E.

Działanie funkcji „Zapotrzebowanie z
zewnątrz” na pompy

■ Działanie na wewnętrzną pompę
obiegową kotła grzewczego
(Vitotronic, typ HC1B, HC2B, HO1B i
HO1C) wybierane jest za pomocą
adresu kodowego 3F.

■ Działanie na daną pompę obiegu
grzewczego wybierane jest za
pomocą adresu kodowego d7.

■ Działanie na pompę obiegową pod-
grzewacza (Vitotronic, grupa A)
wybierane jest za pomocą adresu
kodowego 5F.

Wartość wymagana temperatury
wody na zasilaniu przy zapotrzebo-
waniu z zewnątrz

■ Wartość wymaganą temperatury
wody na zasilaniu można ustawić w
adresie kodowym 9b.

 

Podłączanie wejść cyfrowych (grupa A i B) (ciąg dalszy)
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Przyporządkowanie funkcji do wejść DE1 do DE3

W przypadku Vitotronic 200, typ WO1C
funkcja wejść jest przyporządkowana
na stałe. Patrz poniższa tabela:

Wejście Funkcja
DE1 Zapotrzebowanie na ogrze-

wanie wody w basenie
DE2 Blokowanie z zewnątrz
DE3 Zapotrzebowanie z ze-

wnątrz/przełączanie statusu
roboczego z zewnątrz

Styki zewnętrzne muszą być beznapię-
ciowe. Podczas podłączania zewnętrz-
nych zestyków należy przestrzegać
wymogów klasy zabezpieczenia II, tzn.
pozostawić szczeliny zabezpieczające
przed przebiciem o szerokości 8,0 mm
lub izolację o grubości 2,0 mm od ele-
mentów znajdujących się pod napię-
ciem.

Inne informacje:
Instrukcja serwisu Vitotronic
200, typ WO1C

Podłączanie pompy obiegowej lub urządzenia do zgłaszania
usterki

Przyłącze aBJ jest beznapięciowe.
Do wtyku aBJ można podłączyć nastę-
pujące podzespoły:

Grupa A i B:

■ Pomocnicza pompa zasilająca pod-
stację
albo

■ Pompa cyrkulacyjna wody użytkowej
albo

■ Urządzenie do zgłaszania usterek

 

Podłączanie wejść cyfrowych (grupa C)
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? ?

fÖaBJ

230 V~

f-]A

M
1~A

A Pompa obiegowa lub urządzenie
do zgłaszania usterek 230 V

Grupa C:

■ Pompa obiegowa ogrzewania basenu

L1N

M
1~

C
D

A
B
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fÖ

S P

aBJ

Ö

f-]A

A Pompa obiegowa do ogrzewania
basenu (wyposażenie dodatkowe)

B 3-drogowy zawór przełączny
„basen“ (w stanie beznapięciowym:
ogrzewanie przez zasobnik bufo-
rowy wody grzewczej)

 

 Podłączanie pompy obiegowej lub urządzenia do… (ciąg dalszy)
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C Puszka rozgałęźna (w zakresie
obowiązków inwestora)

D Bezpiecznik i stycznik mocy pompy
obiegowej do ogrzewania basenu
(wyposażenie dodatkowe)

Napięcie znamionowe: 230 V~
Natężenie znamionowe prądu
(maks.):

2 (1) A~

Zalecany przewód przyłączenio-
wy:

H05VV-F3G 0,75 mm2

albo 
H05RN-F3G 0,75 mm2

Przyporządkowanie funkcji

Wybrać funkcję wyjścia aBJ:
■ Grupa A: adres kodowy 36
■ Grupa B: adres kodowy 5C
■ Grupa C: parametr 7010

Instrukcja serwisu Vitotronic
200, typ WO1C

 

Pomocnicza pompa zasilająca

W przypadku zapotrzebowania na
regulator obiegu grzewczego podłą-
czony poprzez sieć LON włączana jest
pomocnicza pompa zasilająca.
Jeśli zestaw uzupełniający EA1 podłą-
czony jest do regulatora obiegu grzew-
czego, pomocnicza pompa zasilająca
włączana jest bezpośrednio.

Pompa cyrkulacyjna wody użytkowej

Eksploatacja krótkotrwała: Pompa cyr-
kulacyjna wody użytkowej włączana
jest w przypadku zgłoszenia zapotrze-
bowania poprzez wybrane dla tej funk-
cji wejście cyfrowe D1 - D3.

Ustawianie czasu pracy:
■ Grupa A: adres kodowy 3d
■ Grupa B: adres kodowy 12

Eksploatacja zgodnie z programem
czasowym: Pompa cyrkulacyjna wody
użytkowej załączana jest o ustawionych
porach włączania.

Wskazówka dot. pomp cyrkulacyj-
nych wody użytkowej
Pompy cyrkulacyjne z samodzielnymi
funkcjami należy podłączyć bezpośred-
nio do sieci o napięciu 230 V.

Urządzenie do zgłaszania usterek

Jeśli wejście cyfrowe wykorzystywane
jest jako wejście do zgłaszania usterek,
w przypadku wystąpienia usterki włą-
czone zostaje podłączone urządzenie
do zgłaszania usterek.

Instrukcja montażu i serwisu

 

 Podłączanie pompy obiegowej lub urządzenia do… (ciąg dalszy)
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Jeśli sterowany jest przekaźnik wyjścia
aBJ, styk P-Ö jest otwarty.
W przypadku uszkodzenia zestawu
uzupełniającego EA1 lub przerwy w
komunikacji zestyk P-Ö jest zwarty.

Wskazówka
Jeśli podłączone jest urządzenie do
zgłaszania usterek, zostaje ono na
chwilę aktywowane podczas włączania
instalacji.

Podłączanie wejść analogowych 0 - 10 V

Nie dotyczy Vitotronic 200-H, typ
HK1B, HK3B

U

+

L N LN

fÖ

S P

aBJ

Ö

[{{]0-10V f-]A

+ -

Przestrzegać biegunowości podłączo-
nego stałego napięcia sterowania
0 - 10 V.

Włączenie 0 - 10 V powoduje powsta-
nie dodatkowej wymaganej wartości:
0 - 1 V jest interpretowane jako „brak

wartości wymagane”.
1 V ≙ wartość wymagana 10°C
10 V ≙ wartość wymagana 100°C

Zakres wartości wymaganych w przy-
padku urządzenia Vitotronic, typ G ... i
typ K ... można zmienić w adresie
kodowym 1E:
1 V ≙ wartość wymagana 30°C
10 V ≙ wartość wymagana 120°C

Wskazówka
Pomiędzy biegunem ujemnym a prze-
wodem ochronnym źródła zasilania
zapewnionego przez inwestora
konieczne jest założenie oddzielenia
galwanicznego.

 

 Podłączanie pompy obiegowej lub urządzenia do… (ciąg dalszy)
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Inne informacje:
Instrukcja montażu i serwisu

Podłączanie magistrali KM do regulatora wytwornicy ciepła

Wskazówka
Podłączenia magistrali KM do regula-
tora można dokonać w następujących
wersjach.
Jeśli przyłącze wykonane jest w postaci
zacisków śrubowych, zdjąć wtyk aVG z
dostarczonego przewodu. Żyły można
zamieniać miejscami.

Instrukcja montażu i serwisu

 

Podłączanie wejść analogowych 0 - 10 V (ciąg dalszy)
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B

3 2 17 6 5 4
X3X4 C
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X3X4 aVG
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aVG

A

[{SDE [{{]0-10V[{ADE [{DDE

+ -5 61 2 1 2 3 4

A Zestaw uzupełniający EA1
B ■ Regulator Vitotronic z wtykiem

aVG
■ albo

Rozdzielacz magistrali KM
C Regulator Vitotronic z zaciskami

śrubowymi do przyłącza magistrali
KM-BUS

D Gazowe kondensacyjne kotły
ścienne i kompaktowe z wtykiem
aVG

 

 Podłączanie magistrali KM do regulatora… (ciąg dalszy)
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Przyłącze elektryczne na regulatorze wytwornicy ciepła lub
wyposażeniu dodatkowym

Możliwe oznaczenie odnośnego przyłą-
cza elektrycznego:
■ fÖ A
■ lH
■ aBH

Niebezpieczeństwo
Nieprawidłowe przyporządkowa-
nie żył może spowodować
poważne obrażenia i doprowa-
dzić do uszkodzenia urządzenia.
Nie zamieniać żył „L” i „N”.

Przyłącze elektryczne (grupa A i B)

B
230 V~

N L1
PE

A

L N LN

fÖ

S P

aBJ

Ö

f-]A

A Zestaw uzupełniający EA1
B Regulator wytwornicy ciepła lub

dalsze wyposażenie dodatkowe

 

Przyłącze elektryczne
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Przyłącze elektryczne (grupa C)

L?N L?N

fÖ

S P

aBJ

Ö

f-]A

A

B

X1X2.N X3.1/
X3.2/
X3.3

?

A Zestaw uzupełniający EA1 B Vitotronic 200, typ WO1C

 

Przyłącze elektryczne (ciąg dalszy)
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Przyłącze elektryczne i przyłącze magistrali KM wyposażenia dodatkowego

Przyłącze elektryczne wyposażenia dodatkowego do regulatora wytwornicy
ciepła

f
Ö

f
Ö

B C

a
V
G

f
Ö

l
H

A D

E

a
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G

a
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f
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a
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-
]A

f
Ö

a
V
G

a
V
G

f
-
]A

Wyposażenie dodatkowe częściowo z bezpośrednim przyłączem elektrycz-
nym

B CA D

E

f
Ö

f
Ö

a
V
G

f
Ö
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a
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a
V
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f
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]A

a
V
G

a
V
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-
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f
Ö

a
V
G

a
V
G

f
-
]A

A Regulator wytwornicy ciepła
B Zestaw uzupełniający obiegu

grzewczego z mieszaczem M2
C Zestaw uzupełniający obiegu

grzewczego z mieszaczem M3
D Zestaw uzupełniający AM1,

zestaw uzupełniający EA1 i/lub
moduł regulatora systemów solar-
nych typu SM1

E Wyłącznik zasilania
fÖ Wejście elektryczne
fÖA Wyjście elektryczne
lH Wyjście elektryczne na regulato-

rze
aVG Przyłącze magistrali KM

Jeśli do podłączonych pomp (np. pomp
obiegowych) płynie większy prąd, niż
wynosi wartość zabezpieczenia dla
danego elementu wyposażenia dodat-
kowego: dane wyjście wykorzystywać
tylko do sterowania przekaźnikiem
montowanym przez inwestora.

 

Przyłącze elektryczne (ciąg dalszy)
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Wyposażenie dodat-
kowe

Zabezpiecze-
nie zamonto-
wane w urzą-
dzeniu

Zestaw uzupełniający
obiegu grzewczego z
mieszaczem

2 A

Zestaw uzupełniający
AM1

4 A

Zestaw uzupełniający
EA1

2 A

Moduł regulatora sys-
temów solarnych, typ
SM1

2 A

Bezpośrednie przyłącze elektryczne

Niebezpieczeństwo
Nieprawidłowo wykonane insta-
lacje elektryczne mogą prowa-
dzić do porażenia prądem oraz
do uszkodzenia urządzeń.

Przyłącze elektryczne (patrz
strona  3) i zabezpieczenia (np.
układ FI) wykonać zgodnie z
następującymi przepisami:
■ IEC 60364-4-41
■ Przepisy VDE (Niemcy)
■ Techniczne Warunki Przyłą-

czeniowe lokalnego zakładu
energetycznego (ZE)

■ Zasilający przewód elek-
tryczny zabezpieczyć bez-
piecznikiem maks. 16 A (w
gestii inwestora).

Niebezpieczeństwo
Jeżeli podzespoły instalacji nie
zostały uziemione, w razie
uszkodzenia instalacji elektrycz-
nej istnieje ryzyko porażenia
prądem.
Urządzenie oraz przewody
rurowe muszą być połączone z
uziemieniem budynku.

Wyłączniki do nieuziemionych prze-
wodów
■ Wyłącznik główny (jeżeli jest zainsta-

lowany) musi odłączyć od zasilania
jednocześnie wszystkie nieuziemione
przewody, rozwierając zestyk na
minimum 3 mm.

■ Jeżeli wyłącznik główny nie został
wbudowany, wszystkie nieuziemione
przewody muszą być odłączane od
zasilania przez zainstalowane wstęp-
nie przełączniki zabezpieczenia prze-
wodów o min. rozwartości styku
3 mm.

 

Przyłącze elektryczne (ciąg dalszy)
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Niebezpieczeństwo
Nieprawidłowe przyporządkowa-
nie żył może spowodować
poważne obrażenia i doprowa-
dzić do uszkodzenia urządzenia.
Nie zamieniać żył „L” i „N”.

! Uwaga
Nieprawidłowa kolejność faz
może spowodować uszkodzenie
urządzenia.
Zwracać uwagę na zgodność
faz z przyłączem elektrycznym
regulatora.

? ?

fÖf-]A

230 V~

B

L1
N

A Zestaw uzupełniający EA1
B Wyłącznik główny (jeśli jest wyma-

gany)

 

Przyłącze elektryczne (ciąg dalszy)
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DE1 Wejście cyfrowe 1
DE2 Wejście cyfrowe 2
DE3 Wejście cyfrowe 3
0 - 10 V Wejście 0 - 10 V
fÖ Przyłącze elektryczne
fÖ A Przyłącze elektryczne dla

wyposażenia dodatkowego

aBJ Urządzenie do zgłaszania
usterek/pomocnicza pompa
zasilająca/pompa obiegowa
do ogrzewania wody w base-
nie/pompa cyrkulacyjna wody
użytkowej (beznapięciowa)

aVG KM-BUS do regulatora
A Zestaw uzupełniający EA1

 

Schemat przyłączy i okablowania
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Napięcie znamionowe 230 V~
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Natężenie znamionowe 2 A
Pobór mocy 1,5 W
Klasa ochrony I
Stopień ochrony IP 32 D wg normy EN 60 529, do

zapewnienia przez budowę/
montaż

Dopuszczalna temperatura otoczenia  
■ podczas pracy 0 do +40°C
■ podczas magazynowania i transportu –20 do +65°C
Obciążenie znamionowe wyjścia beznapięcio-
wego aBJ

2 (1) A 230 V~

Deklaracja zgodności

My, firma Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, oświadczamy z
całą odpowiedzialnością, że wyrób zestaw uzupełniający EA1 jest zgodny z
następującymi normami:

EN 55 014-1 EN 60 730-1
EN 55 014-2 EN 60 730-2-9
EN 60 335-1 EN 62 233

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w poniższych dyrektywach, produkt ten
został oznakowany symbolem _:

2006/95/WE

  
Allendorf, dnia 1.6.2015 Viessmann Werke GmbH & Co KG 
 

 z up. Manfred Sommer 

 

Dane techniczne
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Viessmann Sp. z o.o.
ul. Gen. Ziętka 126
41 - 400 Mysłowice
tel.: (801) 0801 24
(32) 22 20 330
mail: serwis@viessmann.pl
www.viessmann.pl 54
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