
Montaj ve Servis Kılavuzu
Yetkili uzman tesisatçı için

VIESMANN

Vitocom 100
Tip LAN1
Isıtma sistemlerini uzaktan İnternet üzerinden denetlemek ve
kumanda etmek için iletişim arabirimi. Kullanıldığı kullanıcı arayüz-
leri:
■ Vitotrol uygulaması
■ Vitodata 100 (www.vitodata100.com)

Geçerlilik uyarıları için son sayfaya bakınız
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Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri önlemek için bu emniyet uyarı-
larına lütfen titizlikle uyunuz.

Emniyet uyarılarının açıklaması

Tehlike
Bu işaret cana gelebilecek zarar-
lara karşı uyarır.

! Dikkat
Bu işaret maddi hasarlara ve çev-
reye zarar verilmesine karşı uya-
rır.

Uyarı
Uyarı sözcüğü olan yerlerde ilave bilgiler
bulunmaktadır.

Hedef grup

Bu kılavuz sadece yetkili uzman tesisat-
çılar için hazırlanmıştır.
■ Gaz tesisatı üzerindeki çalışmalar

sadece sorumlu gaz dağıtım şirketi
tarafından yetkilendirilmiş tesisatçılar
tarafından yapılmalıdır.

■ Elektrik tesisatındaki çalışmalar
sadece uzman elektrik tesisatçıları
tarafından yapılmalıdır.

■ İlk işletmeye alma, yetkili teknik servis
tarafından yapılmalıdır.

Yönetmelikler

Çalışmalarda aşağıdaki noktalar dikkate
alınmalıdır: 
■ Kaza önleme ile ilgili yasal yönetme-

likler
■ Çevre koruma ile ilgili yasal yönetme-

likler

■ Meslek kuruluşları tarafından yayımla-
nan mevzuatlar.

■ TSE Standartları, DIN, EN, DVGW,
TRGI, TRF ve VDE emniyet talimatları

Gaz kokusu alındığında

Tehlike
Gaz kaçağı sonucu ağır yaralan-
malara sebep olabilecek patla-
malar oluşabilir.
■ Sigara içilmez! Açık ateş yakıl-

mamalıdır ve kıvılcım oluşumu
önlenmelidir. Işık ve elektrikli
cihazların anahtarları kesinlikle
açılmamalıdır.

■ Gaz vanasını kapatın.
■ Kapı ve pencereleri açın.
■ Tehlike alanında bulunan kişi-

leri dışarıya çıkartın.
■ Bina dışından gaz ve elektrik

dağıtım kurumlarına haber
verin.

■ Binanın elektrik beslemesini
güvenli bir yerden (bina dışın-
dan) kestirin.

Baca gazı kokusu alındığında

Tehlike
Baca gazları hayati tehlikesi olan
zehirlenmelere sebep olabilir.
■ Isıtma sistemini devre dışı bıra-

kın.
■ Kazan dairesini havalandırın.
■ Odaların kapılarını kapatın.

Emniyet uyarıları

Emniyet uyarıları
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Sistemde yapılacak çalışmalar

■ Gaz yakıt kullanıldığında ayrıca gaz
vanasını kapatın ve yanlışlıkla tekrar
açılmaması için emniyete alın.

■ Sistemin enerjisini kesin ve
kapandığını kontrol edin (örn. ayrı bir
sigortada veya ana şalterde).

■ Sistemi tekrar açılmaması için emni-
yete alın.

! Dikkat
Elektrostatik deşarj elektronik
modüllerde hasar yapabilir.
Çalışmaya başlamadan önce,
yüklenmeyi toprağa aktarmak
için, kalorifer veya su boruları gibi
topraklanmış nesnelere dokunul-
malıdır.

Onarım çalışmaları

! Dikkat
Emniyet tekniği işlevine sahip
yapı parçalarında onarım yapıl-
ması sistemin işletme emniyeti
için tehlikelidir.
Arızalı yapı parçaları orijinal
Viessmann parçaları ile değiştiril-
melidir.

Ek komponentler, yedek parçalar ve
sarf malzemeleri

! Dikkat
Sistem ile birlikte kontrol edilme-
yen yedek parçalar ve sarf mal-
zemeleri, sistemin çalışmasını
olumsuz olarak etkileyebilirler.
Onaylanmamış parça monte edil-
mesi ve sistemde izin alınmadan
değişiklik yapılması, ısıtma siste-
minde hasara sebep olabilir,
çalışmasını etkileyebilir ve
garanti haklarını kısıtlayabilir.
Sistemde değişiklik yaparken
veya parça değiştirmede sadece
orijinal Viessmann veya
Viessmann tarafından onaylan-
mış yedek parçalar kullanılmalı-
dır.

Emniyet uyarıları

Emniyet uyarıları (devam)
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! Dikkat
Vitocom 100 ile İnternet üzerin-
den bağlı olan Vitotronic kontrol
paneli ile kullanıcı arayüzleri, ör.
Vitodata 100 veya Vitotrol uygu-
laması, arasında iletişim
sağlanır.
İletilen mesajlar ve kumanda
işlevleri ile ilgili teknik ayrıntılar
Vitotronic kontrol paneli veya ısı
üreticisinin montaj ve servis kıla-
vuzlarından alınmalıdır.

Uyarı
Vitocom 100'ün işlev kapsamı kullanıcı
arayüzüne göre değişir.

İlgili işlev kapsamı tam olarak sadece
aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde
kullanılabilir:
■ Vitotronic kontrol panelleri ve

Vitocom 100 doğru olarak bağlanmış
ve yapılandırılmış olmalıdır.

■ Vitocom 100 bir DSL yönlendiricisi
üzerinden İnternet'e bağlı olmalıdır.

■ İnternet erişimi sürekli olmalıdır.
■ Kullanıcı kaydı yapılmış olmalıdır (bkz.

sayfa 22).
■ Vitodata 100 üzerinden mesaj gönder-

mek için, Vitodata sunucudaki bildirim
hedefleri doğru olarak ayarlanmış
olmalıdır.

■ Bir şebeke kesintisinde de mesaj gön-
derilebilmesi için, Vitocom 100 ved
DSL yönlendiricisinin bir kesintisiz güç
kaynağı (UPS) üzerinden beslenme-
sini önermekteyiz.

Uyarı
■ Isıtma sistemi ve bildirim yollarının

işlevsellikleri düzenli aralıklarla kontrol
edilmelidir.

■ Isıtma sisteminizin işletme güvenliği
için donma koruması veya su hasarla-
rının denetimi gibi ek önlemler alınma-
sını önermekteyiz.

Sorumluluk

Viessmann, Vitocom 100, Vitodata İnter-
net Servisleri veya yazılımın kullanılması
ya da yanlış kullanılması sonucu oluşan
hasarlardan kaybedilen kazanç, elde
edilemeyen tasarruflar, dolaylı veya
dolaysız müteakip hasarlardan dolayı
sorumluluk kabul etmez.
Güncel Viessmann Fiyat Listesi'nde veri-
len Viessmann Genel Satış Koşulları
geçerlidir.

SMS ve E-posta hizmetleri şebeke sunu-
cularının servis hizmetleri olduğundan,
bu hizmetler için Viessmann sorumlu
değildir. Bu durumlarda ilgili mobil ağ
operatörlerinin genel iş koşulları geçerli-
dir.

İşletme güvenliği ve sorumluluk

İşletme güvenliği
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Isıtma sistemi

■ Vitocom 100, Tip LAN1 ısıtma devre-
leri bağlı olan veya olmayan Vitotronic
kontrol panelli tek kazanlı sistemlerde
kullanılabilir.

■ Kazan ve ısıtma devreleri kontrol
panellerinden oluşan maks. cihaz
(LON katılımcı) sayısı 30'dur.

Desteklenen ısı üreticileri

Desteklenen güncel ısı üreticileri listesi
için, bkz. Online HelpVitodata 100
( www.vitodata100.com).

IP ağı

■ Boş bir LAN girişli DSL yönlendiricisi
(uygulayıcıya ait).

■ „Flatrate“ (zaman ver veri hacmine
bağlı olmayangötürü tarifeli) İnternet
bağlantısı. Vitocom 100 ile Vitodata
sunucusu birbirlerine daimi olarak
bağlı olmalıdır.

■ Ağda (LAN) dinamik IP adresleme
(DHCP), devreye almadan önce
uygulayıcı tarafından bir IT uzmanına
kontrol ettirilmeli, gerektiğinde ayar-
lanmalıdır.

■ IP ağının (LAN) yönlendirme ve
güvenlik parametreleri, Port 80 Port
443 doğrudan giden bağlantılar için
etkinleştirilmiş olarak ayarlanmalı,
devreye alma öncesi uygulayıcı tara-
fından IT uzmanına kontrol ettirilmeli,
gerektiğinde kurdurulmalıdır.

Uyarı
Çalışma esnasında Vitocom 100 ile
Vitodata sunucusu arasında güvenli bir
bağlantı kurulur. Vitocom 100 başka
sunuculara bağlanamaz.

Vitodata sunucudaki kullanıcı hesabı

Bir Vitocom 100'ü çalıştırmak için,
Vitodata sunucusunda bir ve Vitotrol
uygulamasını kullanmak için de bir kul-
lanıcı hesabı bulunması gerekir. Bu
hesap Vidodata 100 kullanıcı yüzeyi
veya Vitotrol uygulaması üzerinden açı-
labilir (bkz. sayfa  22).

Vitotrol uygulaması için kumanda
cihazı

Önerilen mobil cihaz (işletim sistemi için,
bkz. App Store):
■ iPhone 4 ve iPhone 4S
■ iPad ve iPad2
■ Retina ekranlı iPod Touch

Montaja hazırlık

Sistem gereksinimleri
55
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Vitodata 100 kullanıcı arayüzü için
kumanda cihazları

Aşağıdaki donanımlara sahip bilgisayar:
■ Windows XP, Windows Vista, Win-

dows 7 işletim sistemi
■ Web tarayıcı

Microsoft Internet Explorer,
Versiyon 8.0
ya da
Mozilla Firefox, Versiyon 3.0

■ Aktif İnternet bağlantısı

Bildirim hedefleri

■ E-posta almak için bir cihaz (ör. bilgi-
sayar).

■ SMS almak için cep telefonu (sadece
„Vitodata 100 arıza yönetimi“ İnternet
hizmeti ile)

■ Faks almak için telefaks (sadece
„Vitodata 100 arıza yönetimi“ İnternet
hizmeti ile).

Vitotrol uygulaması ile kullanım

Vitotronic kontrol panelli Viessmann ısıtma sistemlerine IP ağları üzerinden uzaktan
kumanda etmek için.

 

H
B

C

A

G

E
D

F

A Kontrol panelli ısı üreticisi (bkz.
sayfa 7)

B LON bağlantı kablosu
C Vitocom 100
D IP ağı (uygulayıcıya ait)
E DSL yönlendiricisi (uygulayıcıya

ait)
F Vitodata sunucusuna güvenli İnter-

net bağlantısı

G Vitodata suncusu
H Üzerinde Vitotrol uygulaması kuru

olan mobil cihaz (bkz. sayfa 7):
■ Isıtma sisteminin uzaktan kon-

trolü
■ Mesajların sorgulanması

Montaja hazırlık

Sistem gereksinimleri (devam)

55
46

 4
40

 T
R



9

İşlevler

Vitotrol uygulaması kumanda işlev-
leri

■ İstenen sıcaklık değerlerinin ayarlan-
ması.

■ İşletme programlarının ayarlanması.
■ Çalışma durumlarının ve sıcaklıkların

sorgulanması.

Uyarı
■ Kullanıcı Vitotrol uygulamasını kulla-

narak bir mobil cihazla aynı anda
sadece bir sisteme erişebilir.

■ Vitotrol uygulaması ile ilgili ayrıntılı bil-
giler için, bkz. www.viessmann.de/
vitotrol-app.

Mesajların iletilmesi

Isıtma sisteminde mevcut olan sensör
veya brülör arızaları gibi mesajlar LON
üzerinden Vitocom 100'e aktarılır.
Vitocom 100 bu mesajları Vitodata sunu-
cusuna iletir. Vitotrol uygulaması ısıtma
sisteminin durumunu periyodik olarak
sorgular ve mesajları görüntüler.

Uyarı
Isıtma sistemindeki mesajlar sadece,
mobil cihazdaki Vitotrol uygulaması etkin
ise, görüntülenir.

Mesajların içerikleri
■ Mesaj türü
■ Mesaj kodu
■ Mesaj metni

Isı üreticinin montaj ve servis
kılavuzu

Montaja hazırlık

Vitotrol uygulaması ile kullanım (devam)
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Vitotronic kontrol panelli Viessmann ısıtma sistemlerine IP ağları üzerinden uzaktan
kumanda etmek ve denetlemek için.

 

K

L

H
B

C

A

G

E
D

F

A Kontrol panelli ısı üreticisi (bkz.
sayfa 7)

B LON bağlantı kablosu
C Vitocom 100
D IP ağı (uygulayıcıya ait)
E DSL yönlendiricisi (uygulayıcıya

ait)
F Vitodata sunucusuna güvenli İnter-

net bağlantısı
G Vitodata sunucusu, kayıt ve oturum

açma www.vitodata100.com üzerin-
den

H Bilgisayar:
■ Isıtma sisteminin Vitodata 100

kullanıcı arayüzü üzerinden uzak-
tan kontrolü

■ E-posta üzerinden mesaj alımı
K Mesajları almak için telefaks

(sadece „Vitodata 100 arıza yöne-
timi“ İnternet hizmeti ile)

L SMS üzerinden mesaj almak için
cep telefonu (sadece „Vitodata 100
arıza yönetimi“ İnternet hizmeti ile)

İşlevler

Vitodata 100 kumanda işlevleri

■ İstenen sıcaklık değerleri, ısıtma
tanım eğrisi eğimi ve seviyesinin ayar-
lanması.

■ İşletme programları, tatil programları
ve açma-kapatma saatlerinin ayarlan-
ması.

■ Parti ve tasarruf işletmelerinin ayarlan-
ması.

■ Çalışma durumlarının ve sıcaklıkların
sorgulanması.

Montaja hazırlık

Vitodata 100 kullanıcı arayüzü için kumanda
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Mesajların iletilmesi

Isıtma sisteminde mevcut olan sensör
veya brülör arızaları gibi mesajlar LON
üzerinden Vitocom 100'e aktarılır.
Vitocom 100 bu mesajları Vitodata sunu-
cusuna iletir. Mesajlar Vitodata 100'ün
kullanıcı arayüzünde görüntülenebilir.
Vitodata sunucuda bildirim hedefleri (e-
posta, faks, SMS) kayıtlı ise, mesajlar
otomatik olarak bu bildirim hedeflerine
iletilir.

Uyarı
Mesajların faks veya SMS ile iletilmesi
için İnternet hizmeti Vitodata 100 arıza
yönetimi gereklidir (Vitocom 100 teslimat
içeriğine dahildir, 3 yıl ücretsizdir).

Mesajların içerikleri
■ Tarih ve saat
■ Sistemin tanımlanması
■ Mesaj metni
■ Arıza kodu
■ Sistemin durumu

Isı üreticinin montaj ve servis
kılavuzu

Ağ ayarlarının kontrolü

IT uzmanı tarafından DSL yönlendirici-
sinde kontrol edilmesi ve gerektiğinde
ayarlanması gereken ayarlar:
■ Dinamik IP adresleme (DHCP) etkin

olmalıdır.
■ Port 80 ve Port 443 giden bağlantılar

için açık olmalıdır.

Montaja hazırlık

Vitodata 100 kullanıcı arayüzü için kumanda (devam)
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Akış Sorumu Sayfa
Montaj
1 Sistem gereksinimlerini kontrol

edin.
Tesisat firması/IT uz-
manı

 7

2 Duvar askısının montajı. Tesisat firması  12
3 İletişim modülünü Vitotronic kontrol

paneline takın.
Tesisat firması İletişim modülü-

nün özel montaj
kılavuzuna bakın4 Vitocom 100'ü Vitotronic kontrol pa-

neline bağlayın.
Tesisat firması

5 Vitocom 100'ü Vitodens 3..., Tip
B3...'e bağlayın.

Sistem işleticisi  16

6 Vitocom 100'ü ağa (LAN) bağlayın. Tesisat firması/IT uz-
manı

 17

7 Vitocom 100'ü duvar askısına yer-
leştirin.

Tesisat firması  17

8 Şebeke bağlantısı Tesisat firması  17
Devreye alma
9 Vitocom 100'ü açın. Tesisat firması  20
10 Vitotronic kontrol ünitesine giden

LON bağlantısını kontrol edin.
Tesisat firması  21

11 Kullanıcının kaydedilmesi ve ısıtma
sisteminin kurulması.

Tesisat firması/sis-
tem işleticisi

 

■ Vitotrol uygulaması ile kullanma   22
■ Vitodata 100 kullanıcı arayüzü ile

kullanma
  23

12 Isıtma sisteminde arıza benzetimi
yapın ve mesaj sistemini kontrol
edin.

Tesisat firması  24

Duvar askısının montajı

! Dikkat
Yerleştirme yeri kuru ve donma
korumalı olmalıdır.
Ortam sıcaklıklarının 0 ile 40 °C
olması sağlanmalıdır.

Uyarı
Montaj yeri seçilirken bağlantı kabloları-
nın (teslimat içeriği) uzunluklarına dikkat
edilmelidir.

Montaja genel bakış

Genel bakış
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Bağlantı kabloları Uzunluk
LAN bağlantı kablosu (kablo
uygulayıcının IT uzmanı ta-
rafından uzatılabilir)

2 m

LON bağlantı kablosu, kır-
mızı (aksesuar ile uzatılma-
sı mümkündür, iletişim mo-
dülüne bakınız)

7 m

Fişli şebeke adaptörü
bağlantı kablosu

yaklaşık
1,9 m

Montaja genel bakış

Duvar askısının montajı (devam)
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Sökme sırasının tersine monte edin.

Bağlantılara genel bakış

! § $ ) aÖ

! Fişli şebeke adaptörü bağlantısı,
5 V–, iç +, dış –, min. 1,6 A (bkz.
sayfa 20)

§ Servis arabirimi: Uygulayıcı tarafın-
dan bağlantı yapılmamalıdır!

Montaja genel bakış

Kapağın çıkartılması
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$ DSL yönlendiricisine LAN bağlantısı
için RJ 45 bağlantısı (bkz.
sayfa 17 ve „göstergelerin anlam-
ları için“ bkz. sayfa 19)

) LON sonlandırma direnci, teslimat
durumunda etkindir (anahtar solda,
ayarını değiştirmeyin)

aÖ LON bağlantı kablosunun (kırmızı)
Vitrotronic kontrol paneline bağlan-
ması için RJ 45 bağlantısı (bkz. ile-
tişim modülü montaj kılavuzu)

İletişim modülünün Vitotronic kontrol paneline takılması

İletişim modülünün montaj kıla-
vuzu

Vitocom 100'ün Vitotronic kontrol paneline bağlanması

İletişim modülünün montaj kıla-
vuzu

Montaja genel bakış

Bağlantılara genel bakış (devam)
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Vitodens 200-W, Tip B2HA

A

1. LON soketli RJ 45 A kabloyu alttan
kontrol paneli taşıyıcıdan dışarıya
çekin.

2. LON bağlantı kablosunu Vitodens'in
LON soketine ve Vitocom 100'ün
LON bağlantısına aÖ bağlayın.

A

Montaja genel bakış

Vitodens 2..., Tip B2...'e bağlanması
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LON bağlantı kablosunu Vitodens'in
LON soketine ve Vitocom 100'ün LON
bağlantısına aÖ bağlayın.

Ağa (LAN) bağlanması

1. LAN bağlantı kablosunu
Vitocom 100'ün LAN bağlantısına
$ takın.

2. LAN bağlantı kablosunun boş ucunu
DSL yönlendiricisinin LAN bağlantı-
sına veya uygulayıcıya ait ağ kurulu-
muna takın.

DSL yönlendiricisinin (uygula-
yıcıya ait) dokümantasyonu

Vitocom 100'ün duvar askısına yerleştirilmesi

Şebeke bağlantısı

Bkz. „Vitocom 100'ün açılması“,
sayfa 20.

Montaja genel bakış

Vitodens 2..., Tip B2...'e bağlanması (devam)
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Kapaksız

Kapağın çıkartılması için, bkz. sayfa 14.

A

A Tip etiketi
„T1“ Bakım düğmesi (bkz. sayfa 25)
„T2“ İşlevsiz
„T3“ LON düğmesi, sadece

Vitocom 100 GLT sistemlerine
bağlandığında (Servis PIN'i gön-
derin).

„T4“ Reset düğmesi (bkz. sayfa 25)
„1“ LON servis göstergesi (yeşil

LED)

„2“ İşlevsiz
„3“ IP bağlantı durumu (yeşil ve sarı

LED)
„4“ Çalışma durumu göstergesi (yeşil

ve kırmızı LED)
„5“ Servis arabirimi veri iletimi göster-

gesi (yeşil LED)

Devreye alma

Gösterge ve kumanda elemanları
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Kapaklı

3 4 T1

„T1“ Bakım düğmesi (bkz. sayfa 25)
„3“ IP bağlantı durumu (yeşil ve sarı

LED)
„4“ Çalışma durumu göstergesi (yeşil

ve kırmızı LED)

Göstergelerin anlamı

LON servis göstergesi „1“
Yeşil yanıp sönüyor LON katılımcı kontrolü gereklidir (bkz. sayfa 21).
IP bağlantı durumu „3“
Sarı yanıp sönüyor/
Sarı yanıyor

Bağlantı kuruluyor (bkz. sayfa 20) veya DSL yönlendiricisi
(DHCP sunucusu), İnternet veya Vitodata sunucusuna bağlan-
tı arızası (bkz. saya 26). 

Yeşil renkte yanıyor Vitodata sunucusu ile bağlantı kuruldu.
Yeşil yanıp sönüyor Vitocom 100 ile Vitodata sunucusu arasında veri iletimi etkin.
Çalışma durumu göstergesi „4“
Kırmızı renkte yanı-
yor

Bakım etkin (bkz. sayfa 25).

Kırmızı renkte yanıp
sönüyor

Isıtma sistemi arızalı.

3 dakikadan daha
uzun bir süre yeşil
renkte yanıp sönü-
yor

Vitocom 100 başlangıç durumuna getirilirken arıza oluştu (bkz.
sayfa 26).

Yeşil renkte yanıyor „Normal işletme“, ısıtma sistemi ve Vitocom 100'de arıza yok.

Devreye alma

Gösterge ve kumanda elemanları (devam)
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Yeşil renkte yanıp
sönüyor

Şebeke adaptörü takıldığında veya reset düğmesine basıldığında, Vitocom 100
başlangıç durumuna getirilir.

Hızlıca yeşil renkte
yanıp sönüyor

Yazılım güncelleme başlangıç durumuna getiriliyor. Cihazın
elektrik bağlantısı kesilmemelidir.

Vitocom 100'ün açılması

! Dikkat
Elektrik şebekesinin bağlantı
değerleri Vitocom 100'ün güç
tüketimine uygun değilse, bu
durum işletme arızalarına veya
şebeke adaptörü veya
Vitocom 100'de hasarlara sebep
olabilir.
Sadece birlikte verilen şebeke
adaptörü kullanılmalıdır.

1. Birlikte verilen fişli şebeke adaptörü-
nün alçak gerilim tarafı fişini
Vitocom 100'ün ! bağlantısına
(bkz. sayfa 14) takın.

2. Fişli şebeke adaptörünü topraklı 230
V~ prize takın.
Vitocom 100 başlangıç durumuna
getirilir (bkz. „Başlangıç durumuna
getirme“).

Başlangıç durumuna getirme

Vitocom 100'ü başlangıç durumuna
getirme aşamaları:

1. Vitocom 100 çalışmaya başlar ve
dahili işletme yazılımını yükler
Çalışma durumu göstergesi „4“ (bkz.
sayfa 18) en geç 40 sn sonra yeşil
renkte yanıp sönmeye başlar.
Çalışma durumu göstergesi „4“ bir-
kaç dakika sonra yeşil renkte yanar.

2. Vitodata sunucusuna bağlantı
kurulur
Bağlantı kurulması IP- bağlantısının
durumu „3“ göstergesi ile gösterilir
(bkz. sayfa 18):
■ Yavaşça sarı renkte yanıp sönü-

yor:
Vitocom 100 uygulayıcıya ait IP
şebekesine bağlandı (DHCP sunu-
cusundan IP adresi alınır).

■ Hızlıca sarı renkte yanıp sönüyor:
İnternet bağlantısı kuruluyor.

■ Sarı renkte yanıyor:
Vitodata sunucusu ile bağlantı
kuruluyor.

■ Yeşil renkte yanıyor:
Vitodata sunucusu ile güvenli
bağlantı kuruldu.

Devreye alma

Gösterge ve kumanda elemanları (devam)
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3. LON üzerinden Vitotronic kontrol
paneline bağlantı
Vitocom 100 tüm LON katılımcıları-
nın bir listesini oluşturur.

Uyarı
LON üzerinden bağlantı kurulması
birkaç dakika sürebilir.

Başlangıç durumuna getirme başarılı

Vitocom 100 çalışmaya hazırdır.
Çalışma urumu göstergesi „4“ ve IP
bağlantısının durumu „3“ LED'leri yeşil
renkte yanar.

Başlangıç durumuna getirme başarılı
değil

Başlangıç durumuna getirme esnasında
bir arıza oluştuğunda, bu durum ilgili
LED'ler tarafından gösterilir. Arıza
giderme önlemleri için, bkz. sayfa 26.

Vitotronic kontrol panelinin LON bağlantısının kontrolü

LON bağlantısını kontrol etmek için
Vitotronic kontrol panelinde LON katı-
lımcı kontrolü yapılmalıdır.

Koşullar:
■ Vitocom 100 LON üzerinden Vitotronic

kontrol paneline bağlı.
■ Tüm cihazlar açık.
■ Vitotronic kontrol panellerine LON

katılımcı numaraları verilmiştir.
■ Vitotronic kontrol paneli hata yöneti-

cisi.

Uyarı
Vitocom 100 için LON katılımcı numarası
„99“ (bu numara değiştirilemez).

Katılımcı kontrolü
■ Isı üreticinin montaj ve servis

kılavuzu
ya da
■ Vitotronic kontrol paneli servis

kılavuzu

Uyarı
Katılımcı kontrolü başarılı olursa,
Vitocom 100 üzerindeki LON servis gös-
tergesi „1“
yaklaşık  1 dkyeşil renkte yanıp söner
(bkz. sayfa 18) ve Vitotronic ekranında
„Kontrol OK“ görünür.

Devreye alma

Vitocom 100'ün açılması (devam)
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LON katılımcı listesinin güncelleştirilmesi

Aşağıdaki durumlarda Vitocom 100'deki
LON katılımcı listesi güncelleştirilmelidir:
■ Yeni LON katılımcıları var.
■ LON katılımcı silindi.
■ Mevcut bir katılımcıda LON iletişim

modülü değiştirildi.

LON katılımcı listesini güncelleştirmek
için reset tuşuna „T4“ (bkz. sayfa 18)
yaklaşık 10 sn basın.

Uyarı
Reset tuşuna yaklaşık 30 sn
basıldığında, Vitocom 100 teslimat duru-
muna sıfırlanır.

Kullanıcının kaydedilmesi ve ısıtma sisteminin kurulması

Isıtma sisteminin Vitodata 100 kullanıcı
arayüzü ve Vitotrol uygulaması üzerin-
den kullanılabilmesi için Vitodata sunu-
cusunda bir kullanıcı hesabı oluşturul-
malı ve ısıtma sistemi kurulmalıdır.
Bunun için tek seferlik bir kullanıcı kaydı
gereklidir.

Vitotrol uygulaması üzerinden

1. Vitotrol uygulamasını başlatın.

2. „Erişim ayarı“ üzerine basın ve kayıt
formundaki tüm alanları doldurun.

Uyarı
■ „Şifre“ alanına yeni bir şifre girin

(en az 6 karakter: a..z, A..Z, 0..9)
ve bu şifreyi „Şifreyi tekrar
girin“ alanına yazarak onaylayın.

■ „Üretici verileri“ Vitocom 100'ün
tip etiketinden alınabilir (bkz.
sayfa 18).

3. „Kaydet“ üzerine basın.
Önceden verilmiş olan e-posta adre-
sine bir e-posta (İlgi: „Vitodata 100
kaydınız“) ile bir etkinleştirme bağlan-
tısı gönderilir.

4. Giriş kutusundaki e-postayı açın ve
kayıt işlemini tamamlamak için veri-
len etkinleştirme bağlantısını takip
edin.
Kullanıcı hesabı ve sistemin kurul-
ması tamamlanır.

Devreye alma

 Vitotronic kontrol panelinin LON bağlantısının… (devam)
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5. Vitotrol uygulamasında „Oturum
aç“ üzerine basın ve aşağıdaki eri-
şim bilgileri ile oturum açın:

Kullanıcı adı: önceden verilen
e-posta adresi

Şifre: verilen şifre

Isıtma sistemi Vitotrol uygulaması
üzerinden kullanılabilir.

Vitotrol uygulaması Online
yardımı

Uyarı
Girilen erişim bilgileri ile
Vitodata 100 kullanıcı arayüzü üze-
rinden de oturum açmak mümkün-
dür.

Vitodata 100 kullanıcı arayüzü

Kullanıcı kaydı

1. İnternet tarayıcı ile
„http://www.vitodata100.com“ adre-
sini açın.

2. Başlangıç sayfasındaki „Kayıt“ üze-
rine basın ve kayıt formundaki tüm
alanları doldurun.

Uyarı
„Şifre“ alanına yeni bir şifre girin (en
az 6 karakter: a..z, A..Z, 0..9) ve bu
şifreyi „Şifreyi tekrar girin“ alanına
yazarak onaylayın.

3. „Devam“ üzerine basın.

4. Görüntülenen grafikteki onay kodunu
okuyun ve girin. Kullanım koşullarını,
onay kutusunu işaretleyerek kabul
edin.

5. „Kaydet“ üzerine basın.
Önceden verilmiş olan e-posta adre-
sine bir e-posta (İlgi: „Vitodata 100
kaydınız“) ile bir etkinleştirme bağlan-
tısı gönderilir.

6. Giriş kutusundaki e-postayı açın ve
kayıt işlemini tamamlamak için veri-
len etkinleştirme bağlantısını takip
edin.
Kullanıcı kaydı tamamlanır. Kullanıcı
hesabı oluşturma tamamlanır.

Isıtma sisteminin kurulması

1. İnternet tarayıcısı ile
„http://www.vitodata100.com“ adre-
sini açın ve Vitodata sunucuda otu-
rum açın.

Kullanıcı adı: kayıtta belirtilen
e-posta adresi

Şifre: kayıtta belirtilen
şifre

Devreye alma

 Kullanıcının kaydedilmesi ve ısıtma sisteminin… (devam)
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2. „Yeni sistem kurul-
ması“ seçeneğini, sistem tipini
„Vitocom 100, Tip LAN1“ seçin ve 
„üretici bilgilerini“ kaydedin.

Uyarı
Üretici verileri Vitocom 100'ün tip eti-
ketinden alınabilir (bkz. sayfa 18).

Online Yardım Vitodata 100

İşlev kontrolü

1. Isıtma sisteminde bir arıza benzetimi
yapın, ör. sensör arızası.

Isı üreticisi servis kılavuzu

2. Yapılması gereken kontroller:
■ İşletme durumu göstergesi

„4“ (bkz. sayfa 18) kırmızı renkte
yanıp sönüyor.

■ Arıza mesajı Vitotrol uygulama-
sında gösterilir ve
Vitodata 100'deki bildirim hedefle-
rine gönderilir.

Uyarı
■ Arızanın giderilmesi bir mesaj ile onay-

lanır.
■ Arıza giderilmezse, 3 gün daha yeni-

den mesaj gönderilir.

Devreye alma

 Kullanıcının kaydedilmesi ve ısıtma sisteminin… (devam)
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Bu işlev ile ısıtma sisteminden Vitodata
sunucuya mesaj gönderilmesi, ör. bakım
çalışmaları için, önlenir.

1. Bakım çalışmalarına başlamadan
önce, ısıtma sistemindeki bakım
düğmesine kısaca (yaklaşık 1 sn
basın.
■ İşletme durumu göstergesi

„4“ (bkz. sayfa 18) kırmızı renkte
yanar.

■ Vitotrol uygulamasında „Bakım
düğmesi etkinleştirildi“ mesajı gös-
terilir ve Vitodata 100'deki bildirim
hedeflerine gönderilir.

Uyarı
Bakım çalışmalarında bakım
düğmesine basılmazsa, yapılan işten
bağımsız olarak bir arıza mesajı gön-
derilebilir.

2. Bakım tamamlandıktan sonra, bakım
düğmesine kısaca (yaklaşık 1 sn)
basın.
■ Çalışma durumu göstergesinin

„4“ (bkz. sayfa 18) rengi kırmızı-
dan yeşile dönüşür (ısıtma siste-
minde bir arıza yoksa).

■ Vitotrol uygulamasında „Bakım
düğmesi devre dışı bıra-
kıldı“ mesajı gösterilir ve
Vitodata 100'deki bildirim hedefle-
rine gönderilir.

Uyarı
Bakım işlevi 8 saat sonra otomatik
olarak sıfırlanır.

Düzenli işlev kontrolü

Bildirim yollarının çalışması düzenli ara-
lıklarla kontrol edilmelidir (bkz. „işlev
kontrolü“, sayfa 24).

Teslimat durumuna sıfırlama

Reset düğmesine „T4“ (bkz. sayfa 18)
çalışma durumu göstergesi „4“ ve IP
bağlantı durumu göstergesi „3“ silinene
kadar (yaklaşık 30 sn) basın .
Aşağıdaki işlemler başlar:
■ Vitocom 100 LON katılımcı listesi gün-

celleştirilir.
■ Vitocom 100 yeniden başlangıç duru-

muna getiriliyor (bkz. sayfa 20).

Servis işlevleri

Bakımın etkinleştirilmesi
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Vitocom 100 arızalarına çeşitli LED gös-
tergelerle (bkz. sayfa 18) işaret edilir.

LED göstergeli arızalar
 Arıza türü ve önlemler
IP bağlantısının durumu „3“
Yavaşça sarı renkte ya-
nıp sönüyor

IP adresi alınamadı.
■ LAN bağlantı kablosunu kontrol edin.
■ Yönlendiricide DHCP ayarı olup olmadığını kontrol edin,

diğer ağ ayarlarını kontrol edin.
■ Gerektiğinde Vitocom 100'ü değiştirin.

Hızlıca sarı renkte yanıp
sönüyor

IP adresi alındı, fakat İnternet bağlantısı yok
■ İnternet bağlantısını başka bir LAN katılımcısı, örneğin

laptop, ile kontrol edin.
■ Diğer LAN katılımcıları ile de bir İnternet bağlantısı ku-

rulamazsa, IT uzmanının DSL yönlendiricisindeki ağ
ayarlarını kontrol etmesi gerekir.

Sarı renkte yanıyor İnternet bağlantısı var, fakat Vitodata sunucusuna erişile-
miyor.
Fişli şebeke adaptörünü çıkartın ve yaklaşık 15 sn sonra
tekrar takın. Bağlantı yeniden denenir (bkz. sayfa  20).

Çalışma durumu göstergesi „4“
3 dakikadan daha uzun
bir süre yeşil renkte ya-
nıp sönüyor

Vitocom 100 başlangıç durumuna getirilirken arıza oluştu
■ Fişli şebeke adaptörünü çıkartın ve yaklaşık 15 sn sonra

tekrar takın.
■ Gerektiğinde Vitocom 100'ü değiştirin.

LED göstergesi olmayan arızalar
Arıza Önlemler
Vitocom 100 üzerindeki tüm göstergeler
kapalı.

Vitocom 100'ün şebeke bağlantısını  kon-
trol edin.

Mesajlar Vitotrol uygulamasında gösteri-
liyor, fakat bildirim hedeflerine gönderil-
miyor.

Vitodata 100'deki bildirim hedefleri yapı-
landırmasını kontrol edin.

Vitocom 100 „Katılımcı Arızası“ mesajı
veriyor.

LON bağlantı kablolarını kontrol edin.

Arıza giderilmesi

Arıza giderme önlemleri
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Aşağıdaki bilgiler gereklidir:
■ Seri No. (Vitocom 100 tip etiketine
A bakın)

■ Yedek parçanın pozisyon numarası
(yedek parça listesinden)

Listede olmayan parçalar piyasadan
temin edilebilir.

Yedek parçalar

0001 Vitocom 100
0002 Mahfaza
0003 LON iletişim modülü
0004 LAN bağlantı kablosu
0005 LON bağlantı kablosu, kırmızı
0006 Fişli şebeke adaptörü

Yedek parça listeleri

Yedek parça siparişi
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0001

000600050004

0002

0003

A

A Vitocom 100 tip etiketi (kapağın
altında)

Yedek parça listeleri

Yedek parçalar (devam)
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Vitocom 100, Tip LAN1
İşletme gerilimi 5 V–
Anma akımı 1,6 A
Güç tüketimi 8 W
Koruma sınıfı II
Koruma türü IP 30, EN 60 529'a göre
Geçerli ortam sıcaklığı  
■ işletmede 0 ila +55 °C

Oturulan mahallerde ve kazan dairesinde
kullanılmalıdır (normal ortam şartlarında)

■ depolamada ve nakliyede −20 ila +85 °C

Fişli şebeke adaptörü
Anma gerilimi 100 ila 240 V~
Anma frekansı 50/60 Hz
Anma akımı 0,25 A
Çıkış gerilimi 5 V–
Çıkış akımı 1,6 A
Koruma sınıfı II
İzin verilen ortam sıcaklığı  
■ işletmede 0 ila +40 °C
■ depolamada ve nakliyede -40 ila +70 °C

Teknik bilgiler

Teknik bilgiler
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Biz, Viessmann Werke GmbH&CoKG, D-35107 Allendorf, tek sorumlu olarak,
Vitocom 100, Tip LAN1 adlı ürünün aşağıdaki standartlara uygunluğunu beyan ede-
riz:

EN 50090-2-2 EN 55024
EN 55011 EN 60335-1
EN 55014-1 EN 61000-3-2
EN 55014-2 EN 62233
EN 55022  

Bu ürüne aşağıda belirtilen yönetmelikler uyarınca _ işareti verilmiştir:

2006/95/EG 2004/108/EG

  
Allendorf, 04 Ekim 2011 Viessmann Werke GmbH&Co KG
 

 adına Manfred Sommer

Belgeler

Uygunluk beyanı
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