
Zastrzega si´ pojawienie zmian technicznych oraz wystàpienia bł´dów.
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Zakres zastosowania
Kocioł EcoCondens BBS jest modułowym,
stojàcym systemem kondensa cyj nym z pod -
grzewaczem c.w.u., przeznaczonym do pra -
cy w płynnie re du ko wanej temperaturze bez
jej dolnego ograniczenia. Funkcja podgrze-
wania c.w.u. jest zintegrowana w kotle kon -
densacyjnym, a realizowana przez układ
pod grzewacza c.w.u. z ładowaniem. Dzi´ki
zwartej konstrukcji kocioł EcoCondens BBS
jest przeznaczony zwłaszcza dla do mów jed-
norodzinnych i mieszkaƒ. Mo˝liwoÊç wy bo -
ru kotła o mocy 15 kW, 20 kW i 28 kW po -
zwa la na precyzyjne dostosowanie do
da ne go zapotrzebowania na ciepło.
Modulacja mocy kotła EcoCondens BBS
w zakresie od 23% do 100 % umo˝liwia e -
ko nomicznà eksploatacj´ zarówno w star-
szych budynkach, jak i w domach o małym
zapotrze bowaniu na energi´ lub w domach
pa sywnych.

èródło ciepła
Stosowane w kotłach EcoCondens BBS
wymienniki ciepła nale˝à do sprawdzo-
nego w praktyce typoszeregu EcoTherm
Plus WGB firmy BRÖTJE.
Oprócz zalet rozwiàzaƒ technicznych spra -
wdzonych na rynku ró˝ne urzàdzenia grze -
w cze charakteryzujà si´ ponad to du ̋ ym po -
dobieƒstwem elementów konstrukcyjnych.
Technika kondensacyjna i niezb´dne ukła -
dy regulacyjne zostały specjalnie zoptyma-
lizowane do stosowania w ko tłach Eco-
Condens BBS.

Multilevel – Jeden system dla
wszystkich przypadków
Wszystkie gazowe kotły kondensacyjne wy -
konane w systemie Multilevel składajà si´
w zasadzie z takich samych elementów kon-
strukcyjnych. W zale˝noÊci od mocy kotła
stosowane sà zawsze takie same palniki,
mo duły regulacyjne i wymienniki ciepła.
Zasada konstrukcyjna tych elementów jest
w wiszàcych kotłach EcoTherm Plus WGB
oraz w kotłach EcoTherm Kompakt WB..
dokładnie taka sama, jak w kondensacyjnej,
gazowej centrali cieplnej EcoCondens BBS.
Oprócz wi´kszej pewnoÊci stosowania kon-
sekwentne wykorzystywanie podobnych
elementów składowych niesie ze sobà zalety
dla personelu monta˝owego. Zgodnie z za -
sa dà: „Raz si´ nauczyç – wszystko zrozu-
mieç – wszystko wiedzieç” wystarczy jedno
szkolenie, aby móc instalowaç, konserwowaç
i naprawiaç urzàdzenia wykonane w sys -
temie Multilevel. Niezale˝nie od tego, czy
chodzi o kocioł o mocy 15 kW, czy 500 kW.
Dopełnieniem systemu Multilevel firmy
BRÖTJE jest zintegrowany, nowy regula-

tor systemowy ISR Plus, którego zadaniem
jest sterowanie pracà kotła i obiegu c.o.
oraz przeprowadzanie diagnozy systemu.
Wszys tkie gazowe kotły kondensacyjne
EcoTherm Plus, EcoTherm Kompakt,
EcoCondens, EuroCondens oraz stojàce
urzàdzenia grzewcze NovoCondens, Logo-
Bloc i TrioBloc firmy BRÖTJE charaktery-
zujà si´ dzi´ki temu identycznym sposo-
bem ob słu gi. Podstawowy schemat
post´powania dla wprowadzania nastaw
i obsługi kotłów podczas ich pierwszego
uruchomienie i konserwacji jest wi´c
zawsze taki sam.

Podgrzewanie c.w.u.
Zgodnie z koncepcjà monta˝owà kotła
EcoCondens BBS moduły grzewcze o mo -
cy 15 kW, 20 kW lub 28 kW mo˝na połà-
czyç z dwoma ró˝nymi systemami pod-
grzewaczy c.w.u.

Warstwowy podgrzewacz c.w.u.
SSP
Z kotłem EcoCondens BBS mo˝e współ-
pracowaç warstwowy podgrzewacz c.w.u.
o pojemnoÊci 135 l.

Taki zestaw w połàczeniu z wyrafinowanym
systemem regulacji umo˝liwia uzyskanie
wy sokiego komfortu korzystania z c.w.u.
przy jednoczeÊnie bardzo ekonomicznej
eksploatacji, tzn. lepszym wykorzystaniu
zalet techniki kondensacyjnej tak˝e do pod-
grzewania c.w.u. SprawnoÊç u˝ytkowa pro-
cesu podgrzewania c.w.u. wzrasta dzi´ki
temu do 80%.

Podgrzewacz c.w.u. ze spiralnà
w´˝ownicà grzejnà RSP
Oprócz systemu EcoCondens BBS z war-
stwowym podgrzewaczem c.w.u. do dys-
pozycji jest tak˝e podgrzewacz o pojemno-
Êci 130 l ze spiralnà w´˝ownicà grzejnà.
To specjalne rozwiàzanie konstrukcyjne nie
potrzebuje, w przeciwieƒstwie do war -
stwo  wego podgrzewacza c.w.u., płytowego
wymiennika ciepła do podgrzewania c.w.u.
Dzi´ki temu mo˝liwe jest stosowanie kotła

EcoCondens BBS tak˝e na obszarach
z wodà o wysokim stopniu twardoÊci. 
Pod wzgl´dem podgrzewania c.w.u. system
ten oferuje wszystkie zalety układu kocioł-
podgrzewacz c.w.u.: du˝y zapas wody przy
w pełni załadowanym podgrzewaczu c.w.u.
oraz priorytet ładowania podgrzewacza
przy zwi´kszonym zapotrzebowaniu na
c.w.u.

Mo˝liwoÊci łàczenia urzàdzeƒ
Dzi´ki mo˝liwoÊci dowolnego łàczenia
ze sobà jednego z trzech modułów êródła
ciepła o mocy 15 kW, 20 kW i 28 kW z jed-
nym z dwóch podgrzewaczy c.w.u., war-
stwowego i ze spiralnà w´˝ownicà grzejnà,
uzyskuje si´ szeÊç samodzielnych modeli
centrali cieplnej EcoCondens BBS – roz-
wiàzanie „na miar´” dla wszystkich przy-
padków zastosowania.

TwardoÊç wody / typ podgrze-
wacza c.w.u.
Podczas podgrzewania c.w.u. w temperatu-
rze powy˝ej 55°C intensywniej wytràcajà
si´ w wodzie zwiàzki wapnia. Taka reakcja
zachodzi w systemie, w miejscu o najwy˝-
szej temperaturze. W przypadku podgrze-
wacza warstwowego jest to płytowy wy -
mien nik ciepła.
Funkcjà płytowego wymiennika ciepła jest
systemowe rozdzielenie obiegu podgrze-
wania c.w.u. i obiegu ogrzewania. Stosowa-
nie takiego wymiennika ciepła nie jest spe-
cyfikà tylko firmy BRÖTJE, lecz
po w szechnym rozwiàzaniem wykorzysty-
wanym w systemach warstwowych pod-
grzewaczy c.w.u. z ładowaniem.
Na obszarach o wi´kszej zwartoÊci zwiàzków
wapnia w wodzie cz´Êciej trzeba przeprowa-
dzaç konserwacj  ́płytowych wy mien ników
ciepła. Moc płytowych wy mien ników ciepła
nie zmienia si  ́gwałtownie wskutek odkła-
dania si  ́kamienia kotłowego, ale przy jego
coraz wi´kszej iloÊci nale˝y liczyç si  ́z wy -
dłu˝eniem czasu ładowania podgrzewacza
c.w.u. Odkładajàce si  ́zwiàzki wapnia nie
powodujà uszkodzenia płytowego wymien-
nika ciepła. Po przeprowadzeniu konserwa-
cji z zastosowaniem dost´pnego w handlu
odkamieniacza płytowy wymiennik ciepła
jest znów całkowicie sprawny.
W rejonach o wy˝szym stopniu twardoÊci
wody nale˝y wi´c rozwa˝yç, czy w zwiàzku
z ewentualnie wi´kszymi nakładami na
konserwacj´ uzyska si´ korzyÊci energe-
tyczne ze stosowania techniki kondensa-
cyjnej do podgrzewania c.w.u.
Firma BRÖTJE zaleca stosowanie war-
stwowych podgrzewaczy c.w.u. dla wody
o twardoÊci do około 12 °dH. W tym miej-
scu nie jest mo˝liwe podanie jednoznacz-
nej wartoÊci, poniewa˝ obcià˝enie płyto-
wego wymiennika ciepła zale˝y nie tylko
od twardoÊci wody, lecz tak˝e od innych
czynników, jak temperatura ładowania
podgrzewacza c.w.u., zapotrzebowanie na
c.w.u., przyzwyczajenia u˝ytkowników itd.
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Ogrzewanie i podgrzewanie
c.w.u. w jednej obudowie
Trzy warianty modułów êródła ciepła mo˝ na
dowolnie łàczyç w zestawy z warstwowym
podgrzewaczem c.w.u. lub z podgrzewa-
czem c.w.u. ze spiralnà w´˝ownicà grzej nà.
Moduły grzewcze i podgrzewacze monto-
wane sà w obudowach o tych sa mych wiel-
koÊciach. Dzi´ki optymalnemu rozmiesz-
czeniu wszystkich elementów iloÊç
po trze bnej powierzchni to 60 cm x 60 cm.
Takie wymiary umo˝liwiajà zamontowanie
kotła EcoCondens BBS w ciàgach kuchen-
nych, czy pomieszczeniach gospodarczych.
Mo˝liwoÊci monta˝owe zwi´ksza dodat-
kowo wysokoÊç zespołu wynoszàca tylko
160 cm. Oprócz standardowych miejsc
przewidzianych dla êródeł ciepła kocioł
EcoCondens BBS mo˝na wi´c tak˝e mon-
towaç we wn´kach i pod skosami dachu.

Cichy, modulowany palnik
ze stali nierdzewnej
Dla monta˝u êródeł ciepła w strefach miesz-
kalnych wa˝na jest cicha praca urzàdzenia.
Dlatego firma BRÖTJE projektujàc kotły
EcoCondens BBS du˝à wag´ przywiàzała
do niskoszumnej eksploatacji. Zastosowany
w kotle EcoCondens BBS palnik ze stali
nierdzewnej, modulowany w zakresie od
23% do 100%, umo˝liwia przy ró˝nej mocy
jej modulacj´ w zakresach od 3,5 kW do 15
kW, od 4,5 kW do 20 kW lub od 6,5 do 28
kW. Zapłon w palniku nast´puje elektrycz-
nie. Jako paliwo mo˝na stosowaç gaz ziemny
E (GZ50), LW (GZ41,5) i LS (GZ35) oraz gaz
płynny-propan. Zoptymalizowane spalanie
umo˝liwia uzyskiwanie emisji znacznie po -
ni˝ej wartoÊci granicznych hamburskiego
programu subwencyjnego oraz wymaga-
nych dla przyznania znaku „Niebieskiego
Anioła”.

Wymiennik ciepła z jednego
odlewu
W kotłach EcoCondens BBS stoso-
wany jest sprawdzony w praktyce
i nagradzany wyró˝nieniami wymien-
nik ciepła znany z kotłów EcoTherm
Plus WGB. Ten kompaktowy wymien-
nik ciepła został zaprojektowany spe-
cjalnie dla urzàdzeƒ korzystajàcych
z techniki kondensacyjnej. Jako mate-
riał stosuje si´ stop aluminium i krze -
mu. Produkcja odbywa si´ metodà od -
lewniczà, która oprócz optymalnej
wy miany ciepła zapewnia długà trwa-
łoÊç u˝ytkowà.

Wysoka nominalna sprawnoÊç
u˝ytkowa
Dzi´ki wymiennikowi ciepła o du˝ej po -
wierzchni i inteligentnemu systemowi ste-
rowania pracà kotła EcoCondens BBS
uzyskuje si´ bardzo du˝à nominalnà
spraw noÊç u˝ytkowà: do 109% dla pracy
w trybie ogrzewania pomieszczeƒ i do 80%
dla pracy w trybie podgrzewania c.w.u.

Dostawa
Kocioł EcoCondens BBS jest dostarczany
w postaci modułowej, tzn. osobno moduł
kotła i moduł podgrzewacza c.w.u. Zakres
dostawy kotła EcoCondens BBS obejmuje
elektroniczny system sterowania pracà kot -
ła i palnika wraz z układem regulacji pogo-
dowej (po zamontowaniu wchodzàcego
w zakres dostawy czujnika temperatury
zewn´trznej). Wprowadzanie nastaw i ob -
sługa kotła EcoCondens BBS realizowane
sà za pomocà zintegrowanego regulatora
systemowego ISR Plus z du˝ym wyÊwietla-
czem z komunikatami tekstowymi. Ekran
wyÊwietlacza jest podÊwietlany i jednocze-
Ênie słu˝y do wyÊwietlania informacji zinte-
growanego systemu diagnostycznego.

Monta˝
Monta˝ kotła EcoCondens BBS rozpo-
czyna si´ od ustawienia i zamontowania
modułu podgrzewacza c.w.u. Instrukcja
„Pierwsze kroki” zawiera informacje
o pod stawowych cechach szczególnych
dotyczàcych monta˝u kotła BBS. Instruk-
cja ta jest dostarczana wraz z modułem
podgrzewacza c.w.u. Obszerna instrukcja
monta˝owa dostarczana jest, jak zwykle,
ze êródłem ciepła. Po zamontowaniu pod-
grzewacza c.w.u. umieszcza si´ na nim mo -
duł êródła ciepła. Nast´pnie oba mo du ły
łàczy si´ ze sobà za pomocà systemu mon-
ta˝owego firmy BRÖTJE.

� Zestaw odcinajàcy AEH
NOWY
Nowy zestaw odcinajàcy w wykona-
niu kàtowym AEH 1/2” i AEH 3/4”
jest elementem obowiàzkowego
wyposa˝enia dodatkowego centrali
cieplnej EcoCondens BBS. Bez tego
zestawu odcinajàcego n ie  jes t
mo˝l iwe połàczenie modułu pod-
grzewacza c.w.u. i kotła.

� Nastawa zawartoÊci CO2
w gazach spalinowych
Podczas pierwszego uruchomienia
centrali EcoCondens BBS nale˝y
skontrolowaç i w razie potrzeby
wy regulowaç zawartoÊç CO2 w spa-
linach do wartoÊci podanej w in -
stru kcji monta˝owej przy minimal-
nym i maksymalnym obcià˝eniu
kotła w temperaturze roboczej.

� Czujnik przepływu gazu (GSW)
W Polsce nie ma obowiàzku montowa-
nia czujników przepływu gazu lecz
w przyszłoÊci taki przepis mo˝e byç
wprowadzony. W Niemczech taki prze-
pis obowiàzuje od 2004r. i tylko w celu
zasygnalizowania informujemy, ˝e zgo -
d nie z instrukcjà roboczà G 600-B
prze pisów TRGI istnieje tam obowià-
zek montowania czujników przepływu
gazu we wszystkich nowych i w znacz-
nym stopniu zmienionych instalacjach

Zastrzega si´ pojawienie zmian technicznych oraz wystàpienia bł´dów.

JakoÊç urzàdzeƒ
Urzàdzenia firmy BRÖTJE sà kontrolo-
wane zgodnie z surowà normà za kła -
dowà i zgodnie z surowymi wyma ga nia -
mi jakoÊciowymi, znacznie
wy kraczajàcymi poza powszechnie obo-
wiàzujàce normy. Ju˝ na etapie projek-
towania urzàdzeƒ na pierwszym planie
stawia si´ na najwy˝szà jakoÊç poszcze-
gólnych elementów składowych, którà
si´ stale nadzoruje w trakcie ich po-
wstawania i w procesie produkcyjnym
a˝ po kontrol´ produktu finalnego.

gazowych. Czujnik ten ma zadanie za-
pobiegaç skutkom manipulowania przy
instalacji doprowadzenia gazu i jedno-
czeÊnie zapewniaç wi´ksze bezpieczeƒ-
stwo w przypadku wystàpienia nie -
szczelnoÊci. Zalecenia zakładu
ga zo wniczego dotyczàce monta˝u czuj-
ników przepływu gazu cz´Êciowo zna -
cznie si´ ró˝nià. Z tego wzgl´du przed
przystàpieniem do wykonywania insta-
lacji nale˝y zasi´gnàç informacji
we właÊciwym zakładzie gazowniczym
co do sposobu zamontowania czujnika
przepływu gazu. Czujnik musi byç do-
brany przez wykonawc´ instalacji
ogrze wania z uwzgl´dnieniem rodzaju
gazu i strumienia przepływajàcego gazu
podczas maksymalnego poboru. Je˝eli
z tego samego przewodu gazowego za-
silane sà tak˝e inne urzàdzenia, to czuj-
nik przepływu gazu nale˝y dobraç od-
powiednio do sumarycznego przepływu
wszystkich podłàczonych urzàdzeƒ.

� Materiały instalacyjne,
drobne cz´Êci
Niezb´dne materiały instalacyjne
i drobne cz´Êci znajdujà si´ przy
module podgrzewacza c.w.u.

� Membranowe naczynie wzbior-
cze
W przypadku kotła EcoCondens BBS
przyłàcze przeznaczone dla drugiego
obiegu c.o., powy˝ej pompy, mo˝na wy -
korzystaç do podłàczenia zewn´trznego
membranowego naczynia wzbiorczego.

Pierwsze uruchomienie / ser-
wis
Pierwsze uruchomienie urzàdzenia
oraz naprawy gwarancyjne i pogwa-
rancyjne mogà byç dokonywane wy -
łàcznie przez Autoryzowanà Firm´
Serwisowà posiadajàcà stosowne
uprawnienia.
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2. DANE TECHNICZNE

EcoCondens Model BBS 15 C BBS 20 C BBS 28 C
Stopieƒ ochrony IPx4D

Nr identyfikacyjny urzàdzenia CE-0085BN0178

Zakres nominalnego obcià˝enia cieplnego dla obiegu c.o. kW 3,5 – 15,0 4,5 – 20,0 6,5 – 28,0

Zakres nominalnego obcià˝enia cieplnego dla obiegu c.w.u. kW 3,5 – 15,0 4,5 – 20,0 6,5 – 28,0

Zakres nominalnej mocy cieplnej dla temperatur 50/30 °C kW 3,7 – 15,6 4,8 – 20,8 7,0 – 29,2

Zakres nominalnej mocy cieplnej dla temperatur 40/30 °C kW – 0 – 0 – 0

Zakres nominalnej mocy cieplnej dla temperatur 80/60 °C kW 3,4 – 14,6 4,3 – 19,4 6,3 – 27,2

IloÊç skroplin przy mocy nominalnej 50/30 °C l/h 1,6 1,8 3,0

WartoÊç pH około 4 – 5 4 – 5 4 – 5

Nominalna sprawnoÊç u˝ytkowa ηΝ dla temperatur 40/30 °C % 108,8 108,7 109,5

Nominalna sprawnoÊç u˝ytkowa ηΝ dla temperatur 75/60 °C % 106,1 105,7 106,4

Znormalizowany wskaênik eΝ emisji NOx mg/kWh < 15 < 20 < 20

Znormalizowany wskaênik eΝ emisji CO mg/kWh < 5 < 10 < 10

Parametry obliczeniowe komina zgodnie z normà DIN 4705-3 i DIN EN 13384
Klasa parametrów spalin G 6 G 6 G 6

Temperatura spalin przy pracy w temperaturze 50/30 °C °C 38 42 41

Temperatura spalin przy pracy w temperaturze 80/60 °C °C 62 64 63

Masowy przep∏yw spalin przy pracy w temperaturze 50/30 °C g/s 1,6 – 7,0 2,1 – 9,4 02,9 – 13,1

Masowy przepływ spalin przy pracy w temperaturze 80/60 °C g/s 1,7 – 7,4 2,2 – 9,8 03,2 – 13,8

ZawartoÊç CO2 Vol.-% 8,3 – 8,8 8,3 – 8,8 8,3 – 8,8

Maks. ciÊnienie tłoczenia na króçcu spalin mbar 0,8 1,0 1,1

Zapotrzebowanie na ciàg mbar 0 0 0

Przyłàcze odprowadzenia spalin / dopływu powietrza mm 80/125 80/125 80/125

Parametry przyłàczeniowe 
CiÊnienie przy∏àczeniowe gaz ziemny E (GZ50) mbar min. 16 - maks. 25

gaz ziemny Lw (GZ41,5) mbar min. 17,5 - maks. 23

gaz ziemny Ls (GZ35) mbar min. 10,5 - maks. 16

gaz p∏ynny – propan mbar min. 29 - maks. 44

Przyłàcze elektryczne V/Hz 230/50 230/50 230/50

Maks. pobór mocy elektrycznej W 175 175 180

Maks. dop. ciÊnienie robocze wody grzewczej bar 3 3 3

Maks. dop. ciÊnienie robocze w obiegu c.w.u. bar 10 10 10

Maks. dop. temperatura robocza wody grzewczej °C 85 85 85

Masa modułu êródła ciepła, netto (bez opakowania i wody) kg 58,7 58,7 66,7

Masa kotła BBS z warstwowym podgrzew. c.w.u., netto (bez opakowania i wody) kg 139 139 147

Masa kotła BBS z podgrzew. c.w.u. z w´˝ow. grzejnà, netto (bez opakow. i wody) kg 154 154 162

SzerokoÊç mm 600 600 600

Gł´bokoÊç mm 600 600 600

WysokoÊç mm 1600 1600 1600

Kolor Biały, RAL 9016 Biały, RAL 9016 Biały, RAL 9016

Zastrzega si´ pojawienie zmian technicznych oraz wystàpienia bł´dów.

Moduł podgrzewacza c.w.u. dla kotła BBS Model Warstw. podgrz. c.w.u. Podgrz. c.w.u. z w´ .̋ grzej.
PojemnoÊç wodna podgrzewacza c.w.u. 1 135 130

Moc ciàgła

Wlot zimnej wody 10°C / wylot c.w.u. 45 °C, 15 kW l/h 360 360

Wlot zimnej wody 10°C / wylot c.w.u. 45 °C, 20 kW l/h 488 488

Wlot zimnej wody 10°C / wylot c.w.u. 45 °C, 28 kW l/h 670 620

Wskaênik mocy dla qkocioł = 80 °C, qpodgrz. c.w.u. = 60 °C, 15 kW NL 1,8 1,4

Wskaênik mocy dla qkocioł = 80 °C, qpodgrz. c.w.u. = 60 °C, 20 kW NL 2,3 1,8

Wskaênik mocy dla qkocioł = 80 °C, qpodgrz. c.w.u. = 60 °C, 28 kW NL 2,8 2,1

Masa modułu podgrzewacza c.w.u., netto (bez opakowania i wody) kg 80,2 95,5

Kolor Bia∏y, RAL 9016
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Zastrzega si´ pojawienie zmian technicznych oraz wystàpienia bł´dów.

6

3. WYMIARY

HV - Zasilanie obiegu c.o. R 3/4” *)
HR - Powrót obiegu c.o. R 3/4” *)
2.HV - Zasilanie 2. obiegu c.o. R 1/2”
2.HR - Powrót 2. obiegu c.o. R 1/2”
Gaz - Przyłàcze gazu R 1/2” *)
SiV - Zawór bezpieczeƒstwa Rp 3/4”
KA - Przyłàcze skroplin Ø 25 mm, pierÊcieƒ samozaciskowy
KW - Zimna woda R 3/4”, gwint zewn´trzny
TW - C.w.u. R 3/4”, gwint zewn´trzny
Z - Cyrkulacja R 3/4”, gwint zewn´trzny
A - Przyłàcze spalin 80/125;

- Przyłàcz. membran. naczynia wzbior. MAG G 3/4” 

*)  Z zestawem odcinajàcym AEH (wyposa˝enie dodatkowe)

Rys. 1: Wymiary kotła EcoCondens BBS 15 C, 20 C i 28 C
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Zespolona regulacja iloÊci
gazu i powietrza (modulacja)
Za pomocà czujnika temperatury w kotle
rzeczywista temperatura w kotle porówny-
wana jest z wartoÊcià zadanà temperatury
w kotle obliczonà przez regulator obiegu
c.o. Je˝eli te wartoÊci sà ró˝ne, to zintegro-
wany mikroprocesor oblicza nowà pr´d-
koÊç obrotowà wentylatora, która jest prze-
syłana do silnika wentylatora poprzez
prze wód sterujàcy. Wyregulowana pr´d-
koÊç obrotowa wentylatora jest przekazy-
wana przewodem sygnalizacji zwrotnej
z powrotem do regulatora kotła. Je˝eli rze-
czywista temperatura w kotle nie osiàgn´ła
jeszcze ˝àdanej wartoÊci, to nast´puje
kolejna korekta pr´dkoÊci obrotowej.

Po stronie gazu:
WielkoÊcià zadanà dla zaworu regulacji ilo-
Êci doprowadzanego gazu jest dane ciÊnie-
nie statyczne na wyjÊciu z wentylatora.
WartoÊç ciÊnienia statycznego wentylatora
jest przesyłana do zaworu regulacji iloÊci
gazu poprzez przewód sterujàcy i oddzia-
łuje bezpoÊrednio na membran´. Po stro-
nie gazu jest ona połàczona z zaworem,
któ ry z kolei poprzez zmian´ poło˝enia po -
z wala na wi´kszy lub mniejszy przepływ
gazu. Dzi´ki temu w całym zakresie mo -
du lacji stosunek iloÊci gazu i powietrza jest
równomierny, a podczas spalania uzyskuje
si´ stałe wartoÊci emisji CO2. 

Brak koniecznoÊci zapewnie-
nia minimalnego przepływu
wody w obiegu
W kotle EcoCondens BBS nie jest wymagane
zapewnienie minimalnego przepływu wody
w obiegu. Jest to mo˝liwe dzi´ki optymaliza-
cji wymiennika ciepła oraz miejsca zamonto-
wania czujnika temperatury zasilania. Oprócz
czujnika temperatury zasilania kocioł BBS
jest wyposa˝ony tak˝e w czujnik temperatury
powrotu. Pomiar temperatury powrotu umo˝-
liwia szybszà reakcj´ systemu regulacji na
zmiany temperatury. Ponadto mo˝liwa jest
regulacja pr´dkoÊci obrotowej pompy obiego-
wej c.o. Czujnik temperatury zasilania jest
umieszczony w górnej cz´Êci wymiennika
ciepła, w pobli˝u palnika. Czujnik tempera-
tury powrotu mierzy temperatur´ wody
powracajàcej do wymiennika ciepła. Dzi´ki
temu mo˝liwa jest szybka reakcja na wzrost
temperatury. Moc palnika mo˝na w łatwy
sposób zmniejszyç lub palnik całkowicie
wyłàczyç. Mimo, ˝e nie ma konieczno-
Êci zapewnienia minimalnego prze-
pływu wody w obiegu, to ze wzgl´du
na sposób wykonania instalacji ogrze-
wania zamontowanie zaworu upusto-
wego mo˝e byç konieczne!

Regulacja ró˝nicy temperatur
Kocioł EcoCondens BBS jest wyposa˝ony
w pomp´ obiegowà c.o. z regulowanà
pr´dkoÊcià obrotowà. Regulacja pr´dkoÊci
obrotowej pompy jest prowadzona w opar-
ciu o ró˝nic´ temperatury pomi´dzy zasila-

niem i powrotem, którà mo˝na zadaç na
wy maganym poziomie. Najwa˝niejszym
parametrem dla regulacji pr´dkoÊci obro-
towej pompy jest temperatura powrotu.
Je˝eli nastawiona ró˝nica temperatur spad-
nie poni˝ej zadanej wartoÊci, tzn je˝eli
tem peratura powrotu b´dzie za wysoka, to
zmniejszana jest pr´dkoÊç obrotowa pom -
py. Je˝eli nastawiona ró˝nica temperatur
b´dzie wy˝sza od zadanej wartoÊci, tzn.
je˝eli temperatura powrotu b´dzie za nis -
ka, to pr´dkoÊç obrotowa pompy jest zwi´ -
kszana. Dzi´ki regulacji ró˝nicy tempera-
tur zapewnia si´ optymalne wykorzystanie
zalet techniki kondensacyjnej w ka˝dych
warunkach. JednoczeÊnie stałe dostosowy-
wanie mocy pompy do  mocy grzewczej
przyczynia si´ do mniejszego zu˝ycia ener-
gii elektrycznej.

Uwaga: W przypadku korzystania z fun -
kcji regulacji ró˝nicy temperatur nale˝y
za pewniç hydrauliczne zrównowa˝enie in -
stalacji ogrzewania! W przeciwnym razie
grzejniki zamontowane w najdalszym pun -
kcie systemu mogà otrzymywaç za mało
ciepła. Je˝eli przepływ wody grzewczej
w grzejnikach zamontowanych w mniej-
szej odległoÊci od kotła b´dzie wi´kszy ni˝
w grzejnikach od niego bardziej oddalo-
nych, to mo˝e dochodziç do szybkiego
wzros tu temperatury powrotu. W wyniku
tego zredukowana zostanie pr´dkoÊç obro-
towa pompy kotła i do instalacji b´dzie po -
dawana mniejsza iloÊç wody, czyli zmniej-
szy si´ wykorzystywana moc kotła.

Optymalna regulacja pracy
pompy
Dla klienta, który zdecydował si´ na zakup
wysokiej jakoÊci kotła kondensacyjnego
jako êródła ciepła, oszcz´dnoÊç energii jest
najwa˝niejszym argumentem. OczywiÊcie
dotyczy to tak˝e energii elektrycznej zu˝y-
wanej przez pompy. Aby bez obni˝ania
komfortu móc w tym przypadku oszcz´-
dzaç energi´ elektrycznà, pompa i układ
sterowania jej pracà sà zoptymalizowane
na tyle, na ile jest to mo˝liwe.
� Podczas pracy w trybie dziennym pr´d-

koÊç obrotowa pompy kotła pracujàcej
na potrzeby obiegu ogrzewania i pod-
grzewania c.w.u. jest sterowana przez
układ elektroniczny. Dzi´ki temu
zagwarantowane jest optymalne zaopa-
trzenie w ciepło obiegu c.o. i szybkie
naładowanie podgrzewacza c.w.u. Pod-
czas pracy w nocy pompa pracujàc na
potrzeby ogrzewania pomieszczeƒ jest
nadal sterowana elektronicznie, ale
ładowanie warstwowego podgrzewacza
c.w.u. odbywa si´ przy jej najmniejszej
mo˝liwej pr´dkoÊci obrotowej.

� W przypadku zastosowania podgrzewa-
cza c.w.u. z w´˝ownicà grzejnà dla pod-
grzewania c.w.u. nie ma rozró˝nienia
pomi´dzy pracà w temperaturze nomi-
nalnej i zredukowanej, jednak w tym
systemie funkcja regulacji pr´dkoÊci
obrotowej tak˝e wyraênie zmniejsza
pobór mocy przez pomp´.

Ładowanie podgrzewacza
warstwowego c.w.u.
Wykorzystanie zalet techniki kondensacyj-
nej do podgrzewania c.w.u. jest celem ka˝-
dego nowego rozwiàzania w przypadku
kotłów spełniajàcych wysokie wymagania.
W kotle EcoCondens BBS cel ten został
osiàgni´ty. Podstawowym warunkiem wy -
korzystania techniki kondensacyjnej jest
niska temperatura wody powrotnej, co jest
szczególnie trudne do uzyskania w obiegu
podgrzewania c.w.u. W zintegrowanym
warstwowym podgrzewaczu c.w.u. dzi´ki
odpowiedniemu rozmieszczeniu przyłàcza
c.w.u. i dopływu zimnej wody rozdzielono
zimnà i ciepłà wod´. Warstwowy podgrze-
wacz c.w.u. jest nagrzewany przez system
ładowania. Zimna woda  przepływa przez
zewn´trzny płytowy wymiennik ciepła,
w którym jest podgrzewana i wprowadza -
na od góry do warstwowego podgrzewacza
c.w.u. Aby zapewniç uwarstwienie wody
w podgrzewaczu, nat´˝enie przepływu jest
regulowane przez dławik. W płytowym
wy mienniku ciepła o du˝ej powierzchni
w przepływie  przeciwpràdowym woda
grzewcza jest wychładzana do poziomu
o kilka stopni wy˝szego od temperatury
w kotle. Aby nie dopuÊciç do wymieszania
zim nej i ciepłej wody w podgrzewaczu
war stwowym, podgrzewanie c.w.u. od by -
wa si´ przy małych pr´dkoÊciach przepły -
wu. Dzi´ki temu kocioł pracuje z małà mo -
cà, co zwi´ksza sprawnoÊç u˝ytkowà
i zmnie jsza emisj´ szkodliwych substancji
do atmosfery.

Ładowanie podgrzewacza
c.w.u. z w´˝ownicà grzejnà
Je˝eli êródło ciepła współpracuje z pod-
grzewaczem c.w.u. z w´˝ownicà grzejnà, to
podgrzewanie c.w.u. odbywa si´ podobnie
jak w podgrzewaczu warstwowym przy
zachowaniu priorytetu c.w.u. Je˝eli jednak
temperatura wody w podgrzewaczu z w´ -
˝ownicà grzejnà spadnie poni˝ej wartoÊci
zadanej, to podgrzewana jest cała znajdu-
jàca si´ w nim woda.

4. OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA

Zastrzega si´ pojawienie zmian technicznych oraz wystàpienia bł´dów.

260879_TI_EcoCond_BBS_PL:260879_TI_EcoCond_BBS_(D)  4/27/07  10:08 AM  Page 7



EcoCondens BBS

Strategia ładowania podgrze-
wacza c.w.u.
Warstwowy podgrzewacz c.w.u.
W warstwowym podgrzewaczu c.w.u. war-
stwowe nagrzewanie wody jest nad zo ro -
wa ne przez dwa czujniki. Podgrzewacz jest
uwa˝any za naładowany dopiero wtedy,
gdy czujnik ładowania potwierdzi uzyska-
nie nastawionej temperatury zadanej. Stra-
tegia regulacji została tak opracowana,
˝e ła dowanie podgrzewacza c.w.u. odbywa
si´ zwykle w okresach pracy obiegu ogrze-
wania w obni˝onej temperaturze z mniej-
szà mocà przy pełnym wykorzystaniu zalet
techniki kondensacyjnej, tzn. z bardzo du -
˝à sprawnoÊcià. W normalnej sytuacji o z -
na cza to, ˝e podgrzewacz c.w.u. jest łado-
wany w nocy, a zgromadzona w nim woda
jest w optymalnej dyspozycji dla wzi´cia
porannej kàpieli pod prysznicem. Dzi´ki
dodatkowej pojemnoÊci buforowej, w nor-
malnej sytuacji nie jest konieczne dodatko -
we ładowanie podgrzewacza w ciàgu dnia.
W ciàgu dnia aktywny jest czujnik tempe-
ratury wody w podgrzewaczu c.w.u. Dzi´ki
temu po ka˝dym poborze wody lub przy
nieznacznym spadku temperatury wody
w podgrzewaczu poni˝ej jej wartoÊci zada-
nej wywoływane jest doładowanie pod -
grze wacza. Dopiero wówczas, gdy w ciàgu
dnia nastàpi spadek temperatury poni˝ej
jej wartoÊci zadanej, podgrzewacz jest ła -
dowany w funkcji priorytetowej. Do tego
celu oddawana jest do dyspozycji maksy-
malna moc cieplna kotła EcoCondens BBS
wynoszàca w zale˝noÊci od modelu 15 kW,
20 kW lub 28 kW. Nie ma jednak miejsca
pełne ładowanie podgrzewacza c.w.u. Pod-
grzewacz jest doładowywany do momentu,
a˝ na czujniku podgrzewacza c.w.u. uzys -
ka na zostanie wartoÊç zadana temperatury.
Dzi´ki temu unika si´ długich okresów ła -
dowania podgrzewacza c.w.u. w ciàgu
dnia. W ten sposób zapewnia si´ ciepłà
wod´ tak˝e w przypadku jej zwi´kszonego
zapotrzebowania.

Podgrzewacz c.w.u z w´˝ow-
nicà grzejnà
W podgrzewaczach c.w.u. z w´˝ownicà
grzejnà stosuje si´ czujnik temperatury
wody w podgrzewaczu tak, jak w tradycyj-
nych systemach. Je˝eli czujnik zasygnali-
zuje spadek temperatury poni˝ej nastawio-
nej temperatury c.w.u., to uruchomione
zostanie ładowanie podgrzewacza z pełnà
mocà cieplnà kotła EcoCondens BBS
odpowiednio 15 kW, 20 kW lub 28 kW.

Zastosowanie zestawu monta-
˝owego IS-BBS 2
Zakres dostawy zestawu IS-BBS obejmuje
mi´dzy innymi naczynie wzbiorcze (o po -
jemnoÊci 8 litrów) dla c.w.u. oraz grup´
bez pieczeƒstwa przeznaczonà do monta˝u
po stronie zimnej wody. Wchodzàcy
w skład tej grupy zawór bezpieczeƒstwa
zadziała przy ciÊnieniu 8 bar. Maksymalne
ciÊnienie przyłàczeniowe wynosi 6 bar.
Grupa bezpieczeƒstwa dla zimnej wody
jest wyposa˝ona w zwrotnà klap´ bezpie-
czeƒstwa. W przypadku mocowania kotła
BBS do Êciany zestaw monta˝owy IS-BBS
2 jest niezb´dnym wyposa˝eniem dodat-
kowym.

Automatyczne rozpoznawanie
podgrzewacza c.w.u.
Moduł regulacyjny kotła EcoCondens
BBS automatycznie rozpoznaje system,
który ma byç poddany ładowaniu. Po pod-
łàczeniu drugiego czujnika automatycznie
uruchamiany jest program regulacyjny dla
warstwowego podgrzewacza c.w.u. Je˝eli
w przypadku zastosowania podgrzewacza
c.w.u z w´˝ownicà grzejnà czujnik tempe-
ratury wody w podgrzewaczu (pojedynczy)
zostanie podłàczony do modułu regulacyj-
nego, to automatycznie uaktywniony zos ta -
je program ładowania odpowiedni dla pod-
grzewacza c.w.u. z w´˝ownicà grzejnà.

Próba ciÊnieniowa
Przed uruchomieniem kotła BBS nale˝y
generalnie przeprowadziç prób´ ciÊnie-
niowà instalacji. W przypadku kotła BBS
prób´ ciÊnieniowà nale˝y przeprowadziç
przed zamontowaniem êródła ciepła,
poniewa˝ łatwiejszy b´dzie dost´p do
ewentualnych nieszczelnoÊci.

Ogrzewanie podłogowe /
Ogranicznik temperatury wody
powrotnej
W przypadku przewymiarowanych instala-
cji ogrzewania podłogowego wyposa˝o-
nych w ogranicznik temperatury wody
powrotnej nie jest zagwarantowane dostar-
czanie dostatecznej iloÊci ciepła do po -
miesz czeƒ. JakoÊç zaopatrzenia w ciepło
mo˝na poprawiç przez podwy˝szenie dol-
nej wartoÊci granicznej modulacji pracy
pompy wewn´trznej sterowanej elektro-
nicznie. Zmniejsza to jednak efektywnoÊç
regulowanej pompy.

Serwis i gwarancja

Zgodnie z rozporzàdzeniem w sprawie o -
szcz´ dzania energii EnEV do konserwacji
i utrzymania instalacji grzewczych w do b -
rym stanie technicznym przywiàzuje si´
szczególnà wag´. W zwiàzku z tym ko nie -
cz ne jest utrzymywanie w gotowoÊci do
pracy i korzystanie z urzàdzeƒ przyczynia-
jàcych si´ do zmniejszenia zapotrzebowa-
nia na energi´ (np. gazowych kotłów kon-
densacyjnych). W odniesieniu do
wszyst kich istniejàcych budynków obo-
wiàzkowe jest przeprowadzanie prac kon-
serwacyjnych i napraw. To samo dotyczy
instalacji do ogrzewania pomieszczeƒ
i podgrzewania c.w.u. oraz wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych.
W przypadku przeprowadzania niezb´d-
nych napraw wolno stosowaç wyłàcznie
oryginalne cz´Êci zamienne firmy
BRÖTJE. Szkody wynikajàce z zastosowa-
nia nieodpowiednich cz´Êci zamiennych
nie sà obj´te gwarancjà.
Aby uniknàç takiego niebezpieczeƒstwa,
zaleca si´ zawarcie umowy konserwacyj-
nej. Pod wzgl´dem terminów powinna byç
ona uzgodniona w taki sposób, ˝eby pod-
czas inspekcji kominiarskiej kocioł kon -
den sacyjny zawsze znajdował si´ w niena-
gannym stanie. Dzi´ki temu mo˝na
efek tywnie zmniejszyç koszty zarówno
okresowego przeglàdu przeprowadzanego
przez kominiarza, jak i eksploatacji instala-
cji ogrzewania.

Cz´stotliwoÊç przeprowadzania
konserwacji, komunikaty doty-
czàce potrzeby przeprowadza-
nia konserwacji wyÊwietlane
przez moduł regulacyjny kotła
Aby zapewniç bezpiecznà i energo -
oszcz´dnà eksploatacj´ kotła EcoCondens
BBS przez długi czas, cz´stotliwoÊç kon-
serwacji została zaprogramowana w mo -
dule regulacyjnym kotła. W momencie
dostawy funkcja „Komunikat konserwa-
cyjny“ jest wyłàczona. Na potrzeby kon-
troli przez serwisanta wykorzystuje si´
ró˝ne parametry, jak np. czas pracy lub
pr´dkoÊç obrotowa wentylatora. Je˝eli
parametry te nie osiàgnà w ciàgu 12 mie-
si´cy dopuszczalnych wartoÊci maksymal-
nych, to najpóêniej po upływie tego czasu
wyÊwietlony zostanie komunikat o potrze-
bie przeprowadzenia konserwacji.
Zaniechanie przeprowadzenia przeglàdu
konserwacyjnego lub naprawy mo˝e pro-
wadziç do zwi´kszenia zu˝ycia gazu oraz
do uszkodzenia êródła ciepła. Szkody wy -
nikajàce z zaniechania przeglàdu konser-
wacyjnego nie sà obj´te gwarancjà.

4. OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA
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Zastrzega si´ pojawienie zmian technicznych oraz wystàpienia bł´dów.

W zakres dostawy kotła EcoCondens BBS
wchodzi zintegrowany regulator systemowy
ISR Plus z du˝ym, podÊwietlanym wyÊwie-
tlaczem i komunikatami w postaci teksto-
wej. System regulacyjny obejmuje stero-
wany w pełni elektronicznie palnik i układ
sterowania pracà kotła. Za pomocà regula-
tora ISR Plus obsługiwane jest êródło cie-
pła. Wszystkie wymagane parametry kotła
sà programowane odpowiednio do miejsca
jego zamontowania. Mo˝liwa jest nastawa
krzywej grzania dla obiegu c.o. z pompà
obiegowà. Ponadto istnieje mo˝liwoÊç za-
programowania dla tego obiegu okresów
pracy w temperaturze nominalnej i zredu-
kowanej. Regulator systemowy ISR Plus
umo˝liwia tak˝e zadanie temperatury dla
funkcji podgrzewania c.w.u. Regulator sys-
temowy ISR Plus słu˝y do wprowadzenia
nastaw podczas pierwszego uruchomienia

kotła, analizy i wyÊwietlania informacji
o stanach pracy i realizowanych funkcjach.
Zintegrowany regulator systemowy mo˝e
obsługiwaç do czterech programów stero-
wania zegarowego, co oznacza, ˝e, po za-
montowaniu dodatkowego modułu zaworu
mieszajàcego CIM C,  drugi obieg c.o.
(z zaworem mieszajàcym) równie˝ mo˝e byç
sterowany przez regulator ISR Plus odpo-
wiednio do własnego programu i własnej
krzywej grzania. Dzi´ki modułom monto-
wanym na wtyk (Clip-In) mo˝na poszerzyç
funkcje systemu regulacyjnego i diagno-
stycznego: moduł zaworu mieszajàcego
CIM C, który słu˝y do sterowania pracà
obiegu c.o. z zaworem mieszajàcym, mo-
duły sygnału napi´ciowego CISP C i sy-
gnału pràdowego CIST C do podłàczenia
regulatorów zewn´trznych, moduł do pod-
łàczenia czujników temperatury, moduł

Rys. 2: Zintegrowany regulator systemowy ISR Plus, panel obsługowy kotła EcoCondens BBS

Rys. 3: Wykres krzywych grzania
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Przycisk wyboru 
trybu pracy obiegu
podgrzewania c.w.u.
Przycisk ESC 
(przerwanie operacji)

Przycisk kontroli
kominiarskiej

Włàcznik główny

CITF C do regulacji temperatury zasilania,
moduł przekaênikowy CIR C pełni funkcj´
dodatkowego wejÊcia I-O, moduł Bus CIB
C słu˝y jako interfejs pomi´dzy systemem
regulacyjnym i zewn´trznymi regulatorami
EuroControl.
Dzi´ki modułowi Bus CIB C mo˝liwe jest
podłàczenie modułów regulacyjnych Euro-
Control: regulator układów kaskadowych
EC BCA 3, regulator strefowy dodatkowych
obiegów c.o. z zaworami mieszajàcymi ZR
EC 1/2, regulator do sterowania pracà za-
woru mieszajàcego z dodatkowym regulato-
rem podgrzewacza c.w.u. EC MSR, regula-
tor wielofunkcyjny (np. podłàczenie
instalacji solarnej wspomagajàcej instalacje
ogrzewania) EC MFR. Wi´cej informacji
o wymienionych elementach wyposa˝enia
do sterowania pracà kotła znajdà Paƒstwo
na nast´pnych stronach.

Przycisk wyboru trybu 
pracy obiegu c.o.

WyÊwietlacz

Przycisk OK 
(zatwierdzenie operacji)

Przycisk wyÊwietlania 
informacji

Pokr´tło

ManometrPrzycisk odblokowania
automatu palnikowego

Temperatura zewn´trzna

5. PODSTAWOWE ELEMENTY WYPOSA˚ENIA 
DO STEROWANIA PRACÑ KOT¸A
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Maksymalne strumienie masowy wody w kotle BBS
Maksymalne strumienie masowe wody dopuszczalne w kotle EcoCondens BBS podano w poni˝szej tabeli.
Je˝eli w zasilanej instalacji wymagane sà wi´ksze strumienie masowe, nale˝y zastosowaç rozdzielacz hydrauliczny.

BBS 15 C BBS 20 C BBS 28 C
Maks. strumieƒ masowy wody; Δϑ= 10 K kg/h 1300 1700 2400
Maks. strumieƒ masowy wody; Δϑ= 20 K kg/h 0650 0850 1200

EcoCondens BBS

10

Zastrzega si´ pojawienie zmian technicznych oraz wystàpienia bł´dów.

5. PODSTAWOWE ELEMENTY WYPOSA˚ENIA DO STEROWANIA PRACÑ KOT¸A.

Wyposa˝enie podstawowe/funkcja Uwagi

Zintegrowany regulator system. ISR Plus i system diagnozowania Zakres dostawy kotła EcoCondens BBS
z podÊwietlanym wyÊwietl. i komunikatami w postaci tekstowej

� Regulacja temperatury w kotle
– Stała, modulowana Bez czujnika temperatury zewn´trznej
– Płynna pogodowa, modulowana Z czujnikiem temperatury zewn´trznej QAC 34

(zakres dostawy kotła EcoCondens BBS)
– Fabrycznie nastawiona krzywa grzania 1,8 dla param. 70/50°C Mo˝liwoÊç wyboru krzywej grzania
– Korekta temperatury zimniej/cieplej Zmiana nominalnej temperatury w pomieszczeniu

(równoległe przesuni´cie krzywej grzania)

� 1. obieg c.o. (obieg c.o. z pompà obiegowà)
– Program tygodniowy
– Obsługa zdalna Tylko po zamontowaniu regulatora pokojowego*
– Uwzgl´dnianie charakterystyki budynku

(regulacja w oparciu o Êrednià temperatur´ zewn´trznà)
– Automatyczna adaptacja krzywej grzania Tylko po zamontowaniu regulatora pokojowego*
– Automatyka ograniczania ogrzewania w ciàgu dnia Automatyczne przełàczanie pomi´dzy czasem letnim i zimowym
– Szybkie obni˝anie temperatury w pomieszczeniu
– Szybkie podwy˝szanie temperatury w pomieszczeniu

� 2. obieg c.o. (obieg z mieszaczem) Tylko po zamontowaniu dodatkowego
modułu zaworu mieszajàcego CIM C*

– Program tygodniowy
– Obsługa zdalna Tylko po zamontowaniu regulatora pokojowego*
– Uwzgl´dnianie charakterystyki budynku

(regulacja w oparciu o Êrednià temperatur´ zewn´trznà)
– Automatyczna adaptacja krzywej grzania Tylko po zamontowaniu regulatora pokojowego*
– Automatyka ograniczania ogrzewania w ciàgu dnia Automatyczne przełàczanie pomi´dzy czasem letnim i zimowym
– Szybkie obni˝anie temperatury w pomieszczeniu
– Szybkie podwy˝szanie temperatury w pomieszczeniu

� Podgrzewanie c.w.u.
– Priorytet absolutny
– Za pomocà pompy ładujàcej
– Obni˝ona temperatura ładowania podgrzewacza c.w.u.
– Wybieg pompy
– Funkcja dezynfekcji termicznej
– Funkcja pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

� Pozostałe funkcje
– Ochrona przeciwmrozowa Kotła, instalacji, budynku i podgrzewacza c.w.u.
– Ochrona przeciw taktowaniu palnika
– Funkcja kontroli kominiarskiej
– Funkcja kontroli technicznej
– Zewn´trzna sygnalizacja zakłóceƒ w pracy Zbiorczy komunikat o wystàpieniu zakłóceƒ w pracy jako sygnał

inwersyjny tylko jako alternatywa dla funkcji pompy cyrkul. (wyjÊ -
cie beznapi´ciowe dla wysyłania komunik. o zakłóceniach w pracy)

– Zdalny przełàcznik telefoniczny* Uruchamianie i wyłàczanie obiegu c.o. za pomocà telefonu
* Wyposa˝enie dodatkowe
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Neutralizacja skroplin

Przepisy
Zgodnie z wytycznymi niemieckimi ATV
o oznaczeniu A251 w kotłach poni˝ej
25kW nie ma potrzeby neutralizowania
skroplin. Mimo to mo˝e si´ jednak zda-
rzyç, ˝e regionalne władze odpowiedzialne
za jakoÊç wody b´dà wymagaç takiej neu-
tralizacji. Z tego wzgl´du zaleca si´ przed
przystàpieniem do wykonywania instalacji
skontaktowanie si´ z władzami gminnymi
w celu zasi´gni´cia informacji o przepi-
sach obowiàzujàcych lokalnie.

Przepływ skroplin w kotle Eco-
Condens BBS i w systemie od-
prowadzenia spalin
W kotle EcoCondens BBS mo˝na odpro-
wadzaç skropliny poprzez êródło ciepła.
Z tego wzgl´du nie jest konieczne monto-
wanie w systemie odprowadzania spalin
dodatkowych urzàdzeƒ odprowadzajàcych
skropliny.
Je˝eli zastosowane sà kominy niewra˝liwe
na wilgoç lub kominy powietrzno-spalino-
wych (system LAS) lub te˝ inne systemy
dostarczane we własnym zakresie, to skro-
pliny powstajàce w cz´Êci wykonywanej
we własnym zakresie nale˝y odprowadziç
innà drogà.

Pozostałe systemy odprowa-
dzenia spalin
W przypadku zastosowania systemu od-
prowadzenia spalin nie wykonanych
ze stali nierdzewnej nie przejmujemy
gwarancji na nieagresywnoÊç pochodzà-
cych z tych systemów skroplin w stosunku
do materiałów, z których jest wykonane
êródło ciepła. Z tego wzgl´du skropliny
powstajàce w systemach odprowadzenia
spalin zakupionych od innych firm nale˝y
odprowadziç inna drogà.

Odprowadzenie skroplin
z kotła EcoCondens BBS do
publicznej sieci kanalizacyjnej
Do wymiennika ciepła kotła EcoCondens
BBS podłàczony jest syfon skroplin wypo-
sa˝ony w elastyczny przewód przyłàcze-
niowy. Skropliny muszà swobodnie odpły-
waç do lejka. Pomi´dzy lejkiem i
sys te mem kanalizacyjnym nale˝y zamonto-
waç urzàdzenie zapobiegajàce wydostawa-
niu si´ przykrych zapachów z kanalizacji
(np. syfon). Ponadto przed monta˝em
nale˝y sprawdziç, czy przewidziany do
zastosowania przewód odpływowy nadaje
si´ do odprowadzania kwaÊnych skroplin.
Do odprowadzania skroplin mo˝na stoso-
waç nast´pujàce materiały: 
� sztywna rura z PCW zgodne z normà

DIN 19534, cz´Êç 3
� rura z PCW zgodna z normà DIN

19538, cz´Êç 10
� rura z polietylenu wysokociÊnieniowego

(PE-HD) zgodna z normà DIN 19535,
cz´Êç 10

� rura z polietylenu wysokociÊnieniowego
(PE-HD) zgodna z normà DIN 19537,
cz´Êç 1 i 2

� rura z polipropylenu (PP) zgodna
z normà DIN 19560, cz´Êç 10

� rura z ABS/ASA zgodna z DIN 19561,
cz´Êç 10

� rury ˝eliwne zgodne z normà DIN
19522 zabezpieczone od wewnàtrz
emalià lub innym rodzajem powłoki

� stalowe rury nierdzewne posiadajàce
protokół kontrolny nadzoru budowla-
nego

� rury ze szkła krzemianowo-borowego ,
posiadajàce protokół kontrolny nadzoru
budowlanego.

Je˝eli zamontowany przewód kanalizacyj -
ny nie nadaje si´ do współpracy z ko t łem
kondensacyjnym, to przed wlotem do ka -
nalizacji skropliny nale˝y zneutralizowaç.

Neutralizator skroplin firmy
Brötje
Neutralizator skroplin mocuje si´ pod ko -
tłem kondensacyjnym na posadzce lub na
Êcianie. Nale˝y go zamontowaç pomi´dzy
kotłem kondensacyjnym i przyłàczem
prze wodu kanalizacyjnego, tak ˝eby do
rury odpływowej odprowadzana była tylko
woda o neutralnej wartoÊci pH. Jednorazo -
we napełnienie neutralizatora wystarcza na
około 1,5 roku. Stan napełnienia jest wska-
zywany przez wskaênik napełnienia. 

Podłàczenie elektryczne
Wykonujàc instalacj´ elektrycznà nale˝y
stosowaç si´ do obowiàzujàcych norm
i prze pisów. Parametry przyłàczeniowe
zob. „Dane techniczne”. Podłàczenie
elektry czne nale˝y wykonaç bez zamiany
biegunów i w sposób uniemo˝liwiajàcy
takà zamian´. Wszystkie podłàczone urzà-
dzenia muszà byç wykonane zgodnie
z obo wiàzujàcymi przepisami. Zaleca si´
zamontowanie przed kotłem wyłàcznika
głównego. Przewody czujnikowe nie prze-
wodzà napi´cia sieciowego, lecz tylko nis -
kie napi´cie ochronne. Aby uniknàç zakłó-
ceƒ elektromagnetycznych, przewodów
czujnikowych nie nale˝y prowadziç rów-
nolegle do przewodów sieciowych. Jako
przewody czujnikowe nale˝y stosowaç
tylko przewody ekranowane. Wymagane
przekroje przewodów czujnikowych: 
przewód miedz. o dł. do 020 m: 0,60 mm2,
przewód miedz. o dł. do 080 m: 1,00 mm2,
przewód miedz. o dł. do 120 m: 1,50 mm2.

Miejsce zamontowania kotła
Kotły kondensacyjne nale˝y montowaç
w suchych i zabezpieczonych przed zama-
rzaniem, wentylowanych pomieszczeniach,
w miar´ mo˝liwoÊci w pobli˝u instalacji do
odprowadzania spalin. Obce substancje
w powietrzu do spalania sà szkodliwe dla
êródła ciepła i zakłócajà bezawaryjnà eks-
ploatacj´. Z tego wzgl´du monta˝ w po -
miesz czeniach o du˝ej wilgotnoÊci lub du -
˝ej iloÊci pyłów jest mo˝liwy tylko przy
za pewnieniu doprowadzenia powietrza do
spalania z zewnàtrz. Je˝eli kocioł kondensa-
cyjny b´dzie eksploatowany w pomieszcze-
niu, w którym stosuje si´ Êrodki rozpuszcza-
jàce, Êrodki czyszczàce zawierajàce chlor,
farby, kleje lub inne podobne substancje, to
ko cioł mo˝e pracowaç wyłàcznie przy za -
pewnieniu doprowadzenia powietrza do
spalania z zewnàtrz. Szkody powstałe wsku-
tek zamontowania kotła w nieodpowiednim
pomieszczeniu lub wskutek doprowadzenia
niewłaÊciwego powietrza do spalania nie sà
obj´te gwarancjà. Oprócz ogólnych zasad
techniki nale˝y stosowaç si´ w szczególno-
Êci do obowiàzujàcych norm i przepisów,
jak rozporzàdzenia w sprawie spalania i bu -
dowlane oraz wytyczne dla pomieszczeƒ
kotłowni. Nie trzeba zachowywaç specjal-
nych odległoÊci od Êcian. W pomieszczeniu,
w którym za montowany jest kocioł musi
byç jednak za chowana dostateczna iloÊç
miejsca dla prze prowadzenia prac monta˝o-
wych i konserwacji.

6. WSKAZÓWKI PROJEKTOWE

Zastrzega si´ pojawienie zmian technicznych oraz wystàpienia bł´dów.
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Eksploatacja kotła w pomiesz-
czeniach wilgotnych
W momencie dostawy kocioł EcoCondens
BBS spełnia wymagania stopnia ochrony
IPx4D. Podczas monta˝u êródła ciepła
w pomieszczeniach wilgotnych, dla zacho-
wania tego stopnia ochrony nale˝y spełniç
nast´pujàce warunki:

� doprowadzenie do kotła powietrza do
spalania z zewnàtrz za pomocà koncen-
trycznego systemu odprowadzania spa-
lin i doprowadzania powietrza,.

� regulator RGT pracuje jako regulator
zdalny; regulator nie mo˝e byç zamon-
towany w pomieszczeniu kotłowni, ani
w kotle,

� wszystkie doprowadzane do kotła i wy -
prowadzane z kotła przewody elektry -
czne muszà byç zamontowane i zamoco-
wane w dławikach. Dławiki nale˝y
mo cno dokr´ciç, tak aby do wn´trza
obudowy nie przedostawała si´ woda.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Podłàczajàc êródła ciepła do instalacji
ogrzewania podłogowego za pomocà rur,
które nie sà zabezpieczone przed przenika-
niem tlenu zgodnie z normà DIN 4726,
wymagane jest rozdzielenie systemów
za pomocà wymiennika ciepła. Powietrze
do spalania nie mo˝e zawieraç składników
wywołujàcych korozj´, w szczególnoÊci par
zawierajàcych zwiàzki fluoru i chloru, wys -
t´pujàce np. w Êrodkach rozpuszczajàcych
i czyszczàcych, gazach aerozolowych itd.

Spalanie gazu płynnego
Dla umo˝liwienia spalania gazu płynnego
dost´pny jest jako wyposa˝enie dodatkowe
specjalny zestaw przezbrojeniowy. Podczas
spalania gazu płynnego nale˝y generalnie
stosowaç si´ do wymagaƒ przepisów tech-
nicznych dotyczàcych gazu płynnego.
Elektromagnetyczny zawór gazu zamonto-
wany w kotle EcoCondens BBS spełnia
wymagania normy DIN EN 126. Je˝eli
jednak zewn´trzny zawór elektromagne-
tyczny ma byç zamontowany, to podłàcze-
nie i sterowanie jego pracà jest mo˝liwe
za pomocà wyposa˝enia dodatkowego.

Pompa cyrkulacyjna
Pompy cyrkulacyjne mogà powodowaç
mieszanie si´ wody w warstwowym pod-
grzewaczu c.w.u. i w ten sposób zakłócaç
uwarstwienie. Aby w du˝ym stopniu unik-
nàç takich zakłóceƒ, pomp´ cyrkulacyjnà
nale˝y wyposa˝yç w zegar sterujàcy. Czas
pracy pompy cyrkulacyjnej w ˝adnym
razie nie powinien przekraczaç niezb´d-
nych okresów. Przepływ przez pomp´ cyr-
kulacyjnà nale˝y ograniczyç do 100 l/h.
Zestaw pompy cyrkulacyjnej dost´pny jako
wyposa˝enie dodatkowe mo˝e byç zamon-
towany w kotle EcoCondens BBS. Stero-
wanie zegarowe realizowane jest progra-
mem przez regulator systemowy ISR Plus.

Podłàczenie hydrauliczne

Kocioł EcoCondens BBS mo˝na podłàczyç
bezpoÊrednio do instalacji ogrzewania.
Zaleca si´ zamontowanie filtra w przewo-
dzie powrotnym obiegu c.o. Starsze insta-
lacje nale˝y przed zamontowaniem kotła
dokładnie przepłukaç, aby usunàç z nich
osady. Instalacje o du˝ej pojemnoÊci wod-
nej (zasobnik buforowy) nale˝y napełniç
zgodnie z wymaganiami w stosunku do
wody grzewczej, zob. rozdział 7. WysokoÊç
podnoszenia zamontowanej pompy kotła
nale˝y odczytaç z wykresu (rys. 6). Je˝eli
wysokoÊç podnoszenia pompy nie jest
wys tarczajàca lub je˝eli ze wzgl´du na ma -
łà ró˝nic´ temperatur (np. w przypadku
ogrzewania podłogowego) wymagany jest
wi´kszy przepływ, to zamontowanà pomp´
mo˝na wymieniç we własnym zakresie lub
nale˝y zamontowaç dodatkowe pompy
obiegowe c.o. DługoÊç zabudowy pompy
wynosi 130 mm. 

12

Zastrzega si´ pojawienie zmian technicznych oraz wystàpienia bł´dów.

OdległoÊç od łatwopalnych
elementów konstrukcji budow-
lanych
Podczas monta˝u kotła EcoCondens BBS
i systemu odprowadzenia spalin nale˝y
zachowaç odległoÊci od łatwopalnych ele-
mentów konstrukcji budowlanych zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami. Je˝eli kocioł
EcoCondens BBS jest eksploatowany
zgodnie z przeznaczeniem temperatura
powierzchni na obudowie kotła i systemu
odprowadzenia spalin nie przekracza 85°C.

Podłàczenie wody pitnej
Podłàczenie zimnej wody do kotła EcoCon-
dens BBS nale˝y wykonaç zgodnie z obo-
wiàzujàcymi przepisami. Nale˝y zastosowaç
niezb´dne urzàdzenia zabezpieczajàce pod-
grzewacz i instalacj´ c.w.u. przed nadmier-
nym wzrostem ciÊnienia. 

2,4 m

0,6 m

0,6 m

2,4 m

Rys. 4: Minimalne odległoÊci stref ochronnych 2 i 3 w pomieszczeniach wilgotnych
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Zastrzega si´ pojawienie zmian technicznych oraz wystàpienia bł´dów.

Rys. 5: Maks. pojemnoÊç instalacji z zastosowaniem membranowego 
naczynia wzbiorczego MAG (12 l)

Kocioł EcoCondens BBS jest wyposa˝ony
w pomp´ obiegowà c.o. z regulowanà pr´d -
koÊcià obrotowà. Pr´dkoÊç obrotowa jest
regulowana w zale˝noÊci od ró˝nicy tempe-
ratur pomi´dzy zasilaniem i powrotem.
Ró˝nic´ temperatur mo˝na ustawiç na wy -
branym poziomie lub funkcj´ wyłàczyç.
Przy włàczonej funkcji regulacji w zale˝no-
Êci od ró˝nicy temperatur zalecamy zapew-
nienie hydraulicznego zrównowa˝enia in -
stalacji grzewczej! W przeciwnym razie
grzej niki najbardziej od da lone od êródła
ciepła mogà byç niedogrzewane. Dzi´ki
zoptymalizowanemu wymiennikowi ciepła
i zamontowaniu czujnika w optymalnym
miejscu nie jest konieczne zapewnienie
minimalnego przepływu wody w obiegu
kotła EcoCondens BBS. Mimo, ˝e nie ma
koniecznoÊci zapewnienia utrzymywania

Rys. 6: WysokoÊç podnoszenia elektronicznej pompy UPER 15-60 firmy Grundfos
zamontowanej w kotle BBS

minimalnego przepływu wody w obiegu,
to ze wzgl´du na sposób wykonania insta-
lacji ogrzewania mo˝e byç konieczne
zamontowanie zaworu upustowego!
Zabezpieczenie techniczne instalacji og -
rze wania nale˝y wykonaç zgodnie z obo-
wiàzujàcymi normami i przepisami. Kocioł
EcoCondens BBS jest seryjnie wyposa˝o -
ny w ogranicznik minimalnego ciÊnienia
w instalacji c.o. (min. ciÊnienie wody 0,7
bar / wyłàczenie awaryjne przy ciÊnieniu
0,3 bar). Ponadto zakres dostawy obejmuje
zawór bezpieczeƒstwa (3 bar). Maksymalnà
pojemnoÊç wody grzewczej w instalacji
przy zastosowaniu dost´pnego jako wypo-
sa˝enie dodatkowe membranowego naczy-
nia wzbiorczego (pojemnoÊç 12 l) dla kotła
EcoCondens BBS 15 C i 20 C mo˝na
odczytaç na rys. 5.

Zamkni´te instalacje grzewcze
Instalacje grzewcze, w których prze wi -
dzia no zastosowanie kotła BBS nale˝y
wykonaç jako zamkni´te instalacje wyposa-
˝one w membranowe naczynie wzbiorcze.
Zabrania si´ montowania kotła BBS
w „otwartej” instalacji ogrzewania. Wsku-
tek mo˝liwoÊci dost´pu powietrza z zew -
nàtrz ma miejsce dopływ tlenu w takich
iloÊciach, które mogà prowadziç do korozji
instalacji. Ponadto dodatkowa utrata ciepła
przez otwarte naczynie wzbiorcze nie po -
zwala na osiàgni´cie celu, jakim jest konse-
kwentne oszcz´dzanie energii. Instalacje
grawitacyjne z otwartym naczyniem
wzbior czym nie odpowiadajà standardom
dzisiejszego stanu techniki. Poza tym
ze wzgl´du na zbyt małà wysokoÊç instala-
cji mogà wyst´powaç problemy z uzyska-
niem ciÊnienia wymaganego do zadziałania
ciÊnieniowego wyłàcznika wody w kotle
BBS. Je˝eli konieczne jest podłàczenie
kotła do otwartej instalacji ogrzewania, to
nale˝y zapewniç rozdzielenie systemów
za pomocà wymiennika ciepła. 

Hydrauliczne podłàczenie ko-
tła EcoCondens BBS do instala-
cji ogrzewania podłogowego
Kocioł kondensacyjny EcoCondens
BBS jest szczególnie dobrze przysto-
sowany do współpracy z instalacjà
ogrzewania podłogowego, poniewa˝
wymaga ona bardzo niskich tempera-
tur systemowych. Aby w instalacji nie
wyst´powały za wysokie temperatury,
konieczne jest odpowiednie przesta-
wienie fabrycznie nastawionej krzy-
wej grzania i zamontowanie we wła-
snym zakresie czujnika temperatury.
Funkcjom ograniczenia ró˝nicy tem-
peratur i regulacji ró˝nicy temperatur
nale˝y zadaç parametr AUS (wył.)
Tak˝e instalacje ogrzewania podłogo-
wego z regulacjà stałowartoÊciowà,
np. instalacje z kilkoma obiegami c.o.,
nale˝y we własnym zakresie wyposa-
˝yç w czujnik temperatury. Ponadto
nale˝y pami´taç o tym, ˝e instalacja
ogrzewania podłogowego musi byç
wykonana z materiału całkowicie
szczelnego na przenikanie tlenu, np.
z rur miedzianych.
W przypadku zastosowania rur z two-
rzywa sztucznego, które nie sà zabez-
pieczone przed przenikaniem tlenu
zgodnie z normà DIN 4726, wymaga -
ne jest rozdzielenie systemów za po -
mocà wymiennika ciepła.
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7. WYMAGANIA DOTYCZÑCE WODY GRZEWCZEJ

Informacja dotyczàca przygo-
towania instalacji wody grzew-
czej w ww. gazowych kotłach
kondensacyjnych firmy Brötje.
Niniejsze informacje powinny wskazaç na
wymagania dotyczàce wody grzewczej,
które powinny zostaç spełnione w przy-
padku ww. gazowych kotłów kondensacyj-
nych firmy Brötje. Zostały one opraco-
wane w oparciu o wytyczne – VDI 2035.

Zabezpieczenie kotła przed
korozjà wywołanà wodà 
(wytyczna-VDI 2035-2)
Ârodki profilaktyczne pozwalajàce uniknàç
zakłóceƒ w obiegu grzewczym spowodo-
wanym korozjà bàdê odkładaniem si´ wap -
na, czego nast´pstwem jest obni˝enie stop-
nia sprawnoÊci oraz ograniczenie funkcji.

Nowelizacja wytycznej – VDI 2035-1 (12/2005):
Wymagania dotyczàce wody grzewczej dla gazowych kotłów kondensacyjnych EcoCondens BBS, Eco-
Condens Kompakt BBK, EcoTherm Plus WGB i WGB-K jak i EcoTherm Kompakt WBS, WBC i WBK.

W instalacjach układu zamkni´tego nie
jest wymagane uzdatnianie wody do na-
pełniania kotła ze wzgl´du na zjawisko ko-
rozji. Przy instalacjach z ogrzewaniem
podłogowym i rurociàgami wykonanymi
z materiału nie zapewniajàcego szczelnoÊci
przed przenikaniem tlenu konieczne jest
oddzielenie kotła i innych cz´Êci instalacji
nara˝onych na korozj´.

Unikanie szkód wywołanych
tworzeniem si´ kamienia
w kotle (wytyczna-VDI 2035-1)
Aby zapewniç ekonomicznà i bezawaryjnà
prac´ instalacji grzewczej mo˝e byç nie-
zb´dne dodanie do wody do napełnienia
Êrodków stabilizujàcych jej twardoÊç bàdê
zastosowanie cz´Êciowo zmi´kczonej wody
pitnej w połàczeniu ze Êrodkami stabilizu-

jàcymi twardoÊç oraz korygujàcymi war-
toÊç-pH. Jest to zale˝ne m.in. od stopnia
twardoÊci wody do napełniania (zró˝nico-
wane regionalnie), pojemnoÊci instalacji
oraz mocy kotła.
Wyszczególnione w wytycznej-VDI 2035-
1 zaostrzone wymagania stworzono w
oparciu o zdobyte doÊwiadczenia ostatnich
lat w zakresie wzmo˝onego zastosowania
obiegowych urzàdzeƒ grzewczych oraz
w wyniku zmienionych warunków instala-
cji jak:
� mniejsze moce grzewcze w stosunku

do zapotrzebowania na ciepło
� zastosowanie wiszàcych urzàdzeƒ w ka-

skadzie, w wi´kszych obiektach
� wzmo˝one zastosowanie zasobników bu-

forowych w połàczeniu z zasobnikiem
solarnym oraz kotłem na paliwo stałe.

Obowiàzujàce wymagania dotyczàce wody grzewczej w oparciu o Wytyczne VDI 2035:

•Nie wolno przekraczaç maksymalnych wartoÊci odnoszàcych si´ do nieuzdatnionej wody, które podano na wykresie
uwzgl´dniajàcym specyfik´ kotłów firmy BRÖTJE, (patrz wykres na nast´pnej stronie).

•W przypadku instalacji wielokotłowych wykres obowiàzuje dla pojemnoÊci instalacji odniesionej do kotła o najmniejszej
mocy.

•WartoÊç pH wody grzewczej podczas eksploatacji musi byç zawarta pomi´dzy 8,0 i 8,5.
•W przypadku cz´Êciowego uzdatnienia wody do napełniania i uzupełniania jej twardoÊç nie mo˝e byç ni˝sza ani˝eli 6°dH

(stopni niemieckich). Zaleca si´ jednak utrzymywanie tej twardoÊci na poziomie 8°dH.
•Instalacja nie mo˝e byç napełniana wodà zdemineralizowanà (całkowicie pozbawionà soli) ani wodà destylowanà.
•Woda nie mo˝e zawieraç ˝adnych ciał obcych, takich jak zastygłe kuleczki metalu po spawaniu, czàsteczki rdzy, fragmenty

zgorzeliny lub osady. W przypadku pierwszego uruchomienia instalacje nale˝y tak długo przepłukiwaç, a˝ z instalacji nie
wypłynie czysta woda. Podczas płukania instalacji nale˝y zwróciç uwag´ na to, ˝e przez wymiennik ciepła w kotle nie prze-
pływa woda; ponadto nale˝y zdemontowaç głowice termostatyczne, a zawory nastawiç na maksymalny przepływ.

•W regionach, w których woda posiada twardoÊç odpowiadajàcà granicznym wymaganiom podanym na wykresie, zasadniczo
zaleca si´ dodawanie Êrodków stabilizujàcych twardoÊç i wartoÊç pH oraz zapewniajàcych pełnà ochron´. Wg danych pro-
ducenta nie jest mo˝liwe szkodliwe przedawkowanie Êrodków do pełnej ochrony.

•W przypadku stosowania inhibitorów korozji wa˝ne jest, aby przestrzegaç wskazaƒ producenta.
•W instalacjach grzewczych solarnych lub z kotłami na paliwo stałe, które wykorzystujà zasobniki buforowe, pojemnoÊç tych

zasobników musi byç uwzgl´dniana przy ustalaniu iloÊci wody do napełniania.
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Rys. 7: Wykres twardoÊci wody dla BBS 15 C – 28 C

Przyk∏ad korzystania z wykresu:
Trzeba wiedzieç, jaki jest typ kot∏a, jaka jest twardoÊç wody i jaka jest pojemnoÊç instalacji. Je˝eli pojemnoÊç in-
stalacji le˝y powy˝ej krzywej, to konieczne jest zastosowanie Êrodka zmi´kczajàcego. Przyk∏ad dla kot∏a BBS 15 C/
20 C; je˝eli twardoÊç wody wynosi 12 °dH, a pojemnoÊç instalacji jest mniejsza ni˝ 200 litrów, to nie trzeba stoso-
waç Êrodka zmi´kczajàcego. Uwzgl´dniono typowà pojemnoÊç instalacji.

7. WYMAGANIA DOTYCZÑCE WODY GRZEWCZEJ

Uzdatnianie wody – dodatki
modyfikujàce: Êrodki zatwier-
dzone przez producenta
Nale˝y stosowaç wyłàcznie Êrodki przete-
stowane i zatwierdzone przez firm´ Brötje,
do których nale˝à:
� pełna ochrona instalacji grzewczej Fer-

nox (www.fernox.com)
– Protector – kartusze do pełnej

ochrony instalacji grzewczej z super-
koncentratem. 1 kartusza (290 ml)
wystarcza na ok. 100 l wody (kod-GC
FHV) lub

– Karnister (25 l) wystarcza na ok. 2500
l wody (kod-GC FCHV25)

� Pełna ochrona instalacji grzewczej Sen-
tinel X 100 firmy Jenaqua (www.jena-
qua.de)

� Pełna ochrona GENO safe A firmy
Grünbeck

Przygotowanie c.w.u.: zatwier-
dzeni producenci 
� Sodowy wymiennik jonizacyjny Fillsoft

firmy Reflex (www.reflex.de) przy ogra-
niczeniu, ˝e minimalne zmi´kczanie
nie mo˝e byç ni˝sze ni˝ 6° dH. Zapew-
nia to armatura mieszajàca. Bezwzgl´d-
nie nale˝y przestrzegaç wskazówek
producenta czyli firmy Reflex. 

Inni producenci znajdujà si´ obecnie
w trakcie testowania i mo˝na składaç na
nie zapytania w firmie Brötje.
JeÊli w szczególnych przypadkach ist-
nieje koniecznoÊç zastosowania Êrodków
modyfikujàcych w formie zmieszanej
(np. Êrodki stabilizujàce twardoÊç, Êrodki
ochrony przeciwmrozowej, uszczelnia-
jàce itd.) koniecznie nale˝y zwróciç
uwag´ na to, aby Êrodki te pochodziły
od jednego producenta, a ich zastosowa-
nie było dopasowane do ww. artykułów.
Dla ochrony przeciwmrozowej w poje-
dynczych przypadkach mo˝na zastoso-
waç tak˝e Tyfocor L.
W przypadku stosowania Êrodków in-
nych ni˝ zatwierdzone przez producenta
nie obowiàzujà roszczenia gwarancyjne!

Instalacja grzewcza
W odniesieniu do kotłów wszystkich wiel-
koÊci zasadniczo obowiàzujà zalecenia za-
warte w wytycznych-VDI 2035 cz´Êç 1 i 2.
Obieg ogrzewania podłogowego nale˝y
rozpatrywaç oddzielnie. W tym celu na-
le˝y zwróciç si´ do producenta Êrodków
modyfikujàcych bàdê producenta rur.
Wymagania odnoÊnie jakoÊci wody
grzewczej zgodnie z VDI 2035-1 (12-
2005) odbiegajà cz´Êciowo od tych poda-
nych na wykresach dla ww. gazowych ko-
tłów kondensacyjnych firmy Brötje.
Gwarancjà jest przestrzeganie wskazó-
wek podanych przez firm´ Brötje. Zmi´k-
czanie wody do napełniania i uzupełnia-
nia poni˝ej 6°dH, tak jak to opisano
w wy tycznej-VDI, nie jest dopuszczalne
przy ww. gazowych kotłach kon den sa cyj -
nych firmy Brötje. Wa˝ne jest równie˝
przestrzeganie wartoÊci-pH w zakresie
8,0 i 8,5, które mo˝e ulec zmianie w wy-
niku wytràcenia si´ osadu w´glanu wap-
nia podczas eksploatacji instalacji.
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st
al

ac
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Je˝eli wartoÊci mieszczà si´
w obszarze poni˝ej danej
krzywej, mo˝e byç stoso-
wana woda nieuzdatniona
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Ustalenie pojemnoÊci instalacji
Całkowita iloÊç wody w instalacji grzewczej wynika z pojemnoÊci instalacji (= iloÊç wody do napełniania) oraz iloÊç
wody do uzupełniania. W przypadku ww. wykresów firmy Brötje w celu uproszczenia podano wyłàcznie pojemnoÊç
instalacji. Szacunkowe pojemnoÊci ró˝nych systemów podano w tabeli poni˝ej. Podane wielkoÊci kotłów odpowiadajà
ich nominalnej mocy grzewczej. Nie uwzgl´dniono odchyłek.

Zapotrzeb. na ciepło [kW] Grzejniki płytowe Radiatory Ogrzew. podłogowe
wielkoÊç kotła BBS

15
ok. pojem. instalacji w l 160 260 320

maks. stop. tward. w °dH 16 9 7

20
ok. pojem. instalacji w l 200 350 420

maks. stop. tward. w °dH 12 7 6

28
ok. pojem. instalacji w l 270 450 550

maks. stop. tward. w °dH 17 11 9

Â
re

dn
ia

 p
oj

em
no

Êç
 in

st
al

ac
ji 

V A
[l]

7. WYTYCZNE DOTYCZÑCE WODY GRZEWCZEJ;
WYTYCZNA-VDI 2035-1 (12-2005)
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7. WYTYCZNE DOTYCZÑCE WODY GRZEWCZEJ;
WYTYCZNA-VDI 2035-1 (12-2005)

Nowe 
budowownictwo Modernizacja Sposób post´powania Co nale˝y zrobiç? Wskazówki

Ustalenie typu kotła 
i mocy (QN)

W zale˝noÊci od zapotrzebo-
wania na ciepło i podgrzania

wody pitnej

Przy mniejszej pojemnoÊci
wody kotła ni˝ 0,3 l/kW
mówimy o obiegowym 

grzaniu wody

Ustalenie pojemnoÊci
instalacji (V)

Wykres, obliczenia, 
zwymiarowanie

Uwaga: uwzgl´dniç tylko iloÊç
wody do napełniania

Analiza wody (°dH)
Homepage Urz´du Miej-

skiego, wskazówka dla
rachunku za wod´

1 mol/m3 = 5,6 °dH

Czyszczenie instalacji
Napełnienie Êrodkiem do 

czyszczenia instalacji grzew czej
(np. Fernox kod-GC FHR)

Przepłukanie 
instalacji

Przepłukiwaç, a˝ woda 
b´dzie klarowna

Nie mo˝na przepłukiwaç
wymiennika ciepła w kotle

Napełnienie instalacji Decycja, czy wodà Êwie˝à 
czy cz´Êciowo zmi´kczonà

Maks. zmi´kczenie od 6 
do 8 °dH

Nastawa instalacji
wodnej w zale˝noÊci

od warunkówlen

Decyzja, czy uzdatnianie
wody jest konieczne

Ewentualnie zastosowaç
Êrodki do pełnej ochrony 
(np. Fernox od-GC FHV)

Ewentualnie zmieszaç Êrodki do
pełnej ochrony z goràcà wodà

Uruchomiç pomp´ 
bez palnika

Uruchomienie kotła Sprawdziç nastaw´ 
ciÊnienia i ustawiç

Naczynia wzbiorcze przepo-
nowe cz´sto o złej nastawie

ciÊnienia wst´pnego

Odpowietrzenie
Sprawdziç lub wymieniç 

automatyczny odpowietrznik
ewent. bez funkcji

Zanotowaç nastawy
Sporzàdziç protokół 

z uruchomienia (zapisaç 
tak˝e pełnà ochron´)

Po ok. 1 roku prze-
prowadziç przeglàd Skontrolowaç wartoÊç-pH WartoÊç-pH musi wynosiç

mi´dzy 8,0 a 8,5

Ewent. zmierzyç koncentracj´
Êrodków pełnej ochrony

Ewent. uzupełniç Êrodki 
pełnej ochrony

Sprawdziç Êrodki przyczynia-
jàce si´ do tworzenia kamienia

Sprawdziç szmery Êwiadczàce
o wrzeniu wody

Ró˝nica temperatur VL/RL
jest za niska

Szmery zwiàzane 
z przepływem

Zapchane zawory 
termostatyczne lub filtry

Pozostawiç działaniu 
przez 1 tydzieƒ

W zale˝noÊci od stopnia 
tworzenia si´ kamienia

Wypuszczenie całej 
wody z instalacji

Niebezpieczeƒstwo w wyniku
dodatkowych, agresywnych Êrodków

Przeglàd armatury WyczyÊciç filtr i odmulnik Napełnienie instalacji

Sposób post´powania przy instalacji gazowego kotła kondensacyjnego firmy Brötje
EcoCondens BBS, EcoCondens Kompakt BBK, EcoTherm Plus WGB i WGB-K jak i EcoTherm Kompakt WBS, WBC, WBK.
(zasadniczo nale˝y przestrzegaç wskazówek producenta odnoÊnie czyszczenia i pełnej ochrony)
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Regulator pokojowy RGT
Dzi´ki zastosowaniu regulatora pokojowe -
go RGT (wyposa˝enie dodatkowe) mo˝li -
we jest zdalne wprowadzanie i zmiana pa -
rametrów wszystkich funkcji dost´pnych
w regulatorze głównym. Regulator poko-
jowy RGT podłàcza si´ do modułu regula-
cyjnego w kotle za pomocà trzy˝yłowego
przewodu elektrycznego.
Regulator pokojowy RGT został zaprojek-
towany do zdalnej obsługi kotła BBS. 
Za jego pomocà mo˝na realizowaç nast´-
pujàce funkcje:
– regulacja temperatury w pomieszczeniu

i sterowanie zegarowe (z uwzgl´dnia-
niem i bez uwzgl´dniania temperatury
w pomieszczeniu)

– regulacja temperatury w podgrzewaczu
c.w.u. i sterowanie zegarowe pracà pod-
grzewacza c.w.u.

– wyÊwietlanie wartoÊci temperatury zew -
n´trznej, temperatury w pomieszczeniu,
temperatury w podgrzewaczu c.w.u.
i innych

– zegar roczny (z programem wakacyjnym
i automatycznym przełàczaniem pomi´-
dzy czasem letnim i zimowym)

– parametryzacja krzywych temperatury
zewn´trznej

– nastawa automatycznego przełàczania
pomi´dzy czasem letnim i zimowym

– parametryzacja i sterowanie pracà dodat-
kowego obiegu c.o. z zaworem mieszajà-
cym (tylko po zamontowaniu modułu
zaworu mieszajàcego CIM C)

– wyÊwietlacz tekstowy
– mo˝liwoÊç stosowania jako programator

Moduły montowane na wtyk
(Clip-In)
Jako łatwy sposób rozbudowy systemu
regulacyjnego i diagnostycznego wchodzà-
cego w zakres dostawy mo˝na stosowaç
moduły montowane na wtyk (Clip-In).
Moduły te po prostu wsuwa si´ w odpo-
wiednie miejsce w  jednostce centralnej
i łàczy za pomocà wtyku (technologia „plug
and play”). Uwaga: maksymalnie mo˝na
zamontowaç 2 ró˝ne moduły Clip-In.
Wa˝na wskazówka: w kotle Eco-
Condens BBS nie mo˝na zasto-
sowaç modułu Clip-In Solar
(CISO C)!
Moduł zaworu mieszajàcego – CIM C
Moduł zaworu mieszajàcego umo˝liwia
obsług´ 2. obiegu c.o. (np. ogrzewania pod-
łogowego) z kotła BBS. Obieg ten mo˝e
pracowaç z własnym programem tempera-
tury i sterowania zegarowego. Moduł CIM
C podłàcza si´ bezpoÊrednio do centralne -
go systemu regulacyjnego i diagnostyczne -
go kotła BBS. Moduł CIM C obsługiwany
jest za pomocà zintegrowanego regulatora
systemowego ISR Plus w kotle BBS.
Zakres dostawy modułu zaworu mieszajà-
cego CIM C obejmuje czujnik zasilania
oraz gniazdo i przewody dla podłàczenia

pompy i zaworu mieszajàcego. W jednym
êródle ciepła mo˝na zamontowaç tylko je -
den moduł CIM C. Dalsze obiegi c.o. z za -
worem mieszajàcym mo˝na podłàczyç
za poÊrednictwem modułu Bus CIB C oraz
odpowiednich regulatorów strefowych ZR
EC 1/ZR EC 2.

Moduł Bus CIB C
Moduł Bus CIB C umo˝liwia podłàczenie
dodatkowych regulatorów i dzi´ki temu
wymian´ danych mi´dzy nimi a kotłem
EcoCondens BBS.
Moduł CIB C podłàcza si´ bezpoÊrednio
do centralnego systemu regulacyjnego
i diagnostycznego kotła BBS. Mo˝na
zamontowaç moduły  ZR EC 1/2, EC BCA
3, EC MSR oraz EC MFR.
Wa˝na wskazówka: nie ma
mo˝liwoÊci zastosowania
modułów EuroControl K.

Moduł sygnału pràdowego /
/moduł przekaênikowy CIST C
Moduł sygnału pràdowego / moduł prze-
kaênikowy CIST C jest wymagany do po -
szerzenia funkcji wejÊcia i wyjÊcia w kotle
BBS. Moduł CIST C dysponuje dodatko-
wym sygnałem wejÊciowym 4 – 20 mA, np.
dla podłàczenia zewn´trznego regulatora
c.o. o pràdowym sygnale wyjÊciowym 4 –
20 mA. Ponadto moduł CIST C posiada 3
wyjÊcia przekaênikowe, za pomocà których
mo˝na realizowaç nast´pujàce dodatkowe
funkcje, np. sygnał alarmowy, komunikat
eksploatacyjny (roboczy), sygnał nastawczy,
sygnał analogowy, wyjÊcie meldunkowe
(dodatkowy zawór bezpieczeƒstwa dla ga -
zu), pompa cyrkulacyjna, pompa M2, pom -
pa kurtyny powietrznej. Do poszerzenia
funkcji, w układzie regulacyjnym kotła
BBS mo˝na zastosowaç maks. 2 ró˝ne mo -
duły CI (np. CIB C, CIM C, CIST C itd.).

Moduł sygnału napi´ciowego /
moduł przekaênikowy CISP C
Moduł sygnału napi´ciowego / moduł
przekaênikowy CISP C jest wymagany do
poszerzenia funkcji wejÊcia i wyjÊcia w ko-
tle BBS. Moduł CISP C dysponuje dodat-
kowym sygnałem wejÊciowym 0 – 10 V,
np. dla podłàczenia zewn´trznego regula-
tora c.o. o napi´ciowym sygnale wyjÊcio-
wym 0 – 10 mA. Ponadto moduł CISP C
posiada 3 wyjÊcia przekaênikowe, za po-
mocà których mo˝na realizowaç nast´pu-
jàce dodatkowe funkcje, np. sygnał alar-
mowy, komunikat eksploatacyjny
(ro  boczy), organ nastawczy, sygnał analo-
gowy, wyjÊcie meldunkowe (dodatkowy
zawór bezpieczeƒstwa dla gazu), pompa
cyrkulacyjna, pompa M2, pompa kurtyny
powietrznej. Do poszerzenia funkcji,
w układzie regulacyjnym kotła BBS mo˝na
zastosowaç maks. 2 ró˝ne moduły CI (np.
CIB C, CIM C, CIST C itd.).

Moduł temperatury / moduł
przekaênikowy CITF C
Moduł temperatury / moduł przekaêni-
kowy CITF C jest wymagany do posze-
rzenia funkcji wejÊcia i wyjÊcia w kotle
BBS. Moduł CITF C dysponuje dodatko-
wym sygnałem wejÊciowym dla czujnika
temperatury, np. do regulacji za sprz´głem
hydraulicznym. Ponadto moduł CITF C
posiada 3 wyjÊcia przekaênikowe, za po -
mo cà których mo˝na realizowaç nast´pu-
jàce dodatkowe funkcje, np. pompa M6
(sprz´gło hydrauliczne), sygnał alarmowy,
komunikat eksploatacyjny (roboczy), wyj-
Êcie meldunkowe (dodatkowy zawór bez-
pieczeƒstwa dla gazu), pompa cyrkulacyj -
na, pompa M2, pompa kurtyny
po wietrznej. Do poszerzenia funkcji
w układzie regulacyjnym kotła BBS mo˝na
zastosowaç maks. 2 ró˝ne moduły CI (np.
CIB C, CIM C, CIST C itd.).

Moduł sygnału przełàczajàcego/
/moduł przekaênikowy CIR C
Moduł sygnału przełàczajàcego / moduł
prze kaênikowy CIR C jest wymagany do po-
szerzenia funkcji wejÊcia i wyjÊcia w kotle
BBS. Moduł CIR C dysponuje dodatkowym
przekaênikowym sygnałem wejÊciowym dla
przełàcznika, np. za po trze bowania na ciepło
kurtyny. Ponadto moduł CIR C posiada 3
wyjÊcia przekaênikowe, za pomo cà których
mo˝na realizowaç nast́ pujàce dodatkowe
funkcje, np. sygnał alarmowy, komunikat eks-
ploatacyjny (roboczy), wyjÊcie meldunko we
(dodatkowy zawór bezpieczeƒstwa dla gazu),
pompa cyrkulacyjna, pompa M2, pompa kur-
tyny powietrznej. Do poszerzenia funkcji
w układzie regulacyjnym kotła BBS mo˝na
zastosowaç maks. 2 ró˝ne moduły CI (np.
CIB C, CIM C, CIST C itd.).

Układ dla instalacji pracujàcych
w wysokiej temperaturze HTS C
Płytka przekaênikowa HTS C umo˝liwia
np.:
� podłàczenie układu regulacji na krytej

pływalni
lub
� uruchomienie funkcji kurtyny

powietrznej
lub
� podłàczenie dodatkowych podgrzewa-

czy c.w.u. do kotła BBS.
Układ HST C podłàcza si´ bezpoÊrednio
do centralnego systemu regulacyjnego
i diagnostycznego kotła BBS.

Regulatory strefowe ZR EC
1/ZR EC 2
Regulatory strefowe ZR EC 1/ZR EC 2
obejmujà funkcje regulacji temperatury
zasilania dla jednego lub dwóch obiegów
c.o. z zaworami mieszajàcymi, z progra-
mem dobowym i tygodniowym. Mo˝liwoÊç
komunikacji tylko za poÊrednictwem
modułu Bus CIB C. Obudowa do monta˝u
naÊciennego z jednym lub dwoma modu-
łami EuroControl M z jednym lub dwoma
czujnikami zasilania.

8. DODATKOWE ELEMENTY WYPOSA˚ENIA PRZEZNACZONE 
DO STEROWANIA PRACÑ KOTŁA

260879_TI_EcoCond_BBS_PL:260879_TI_EcoCond_BBS_(D)  4/27/07  10:08 AM  Page 18



EcoCondens BBS

19

Zastrzega si´ pojawienie zmian technicznych oraz wystàpienia bł´dów.

Regulator pokojowy QAA 70
Regulator pokojowy QAA 70 słu˝y jako
regulator zdalny dla modułów regulacyj-
nych EuroControl ZR EC 1/ZR EC 2. Jest
to cyfrowy regulator pokojowy z funkcjà
realizacji programu dobowego, tygodnio-
wego i wakacyjnego, ochrony przeciwmro-
zowej, regulacji wpływu temperatury
w po mieszczeniu i  temperatury w po -
mieszczeniu, wyposa˝ony w wyÊwietlacz
temperatury i czasu. 

Moduł roboczy i sygnalizacji
zakłóceƒ w pracy BSM C
Moduł sygnalizacji zakłóceƒ w pracy BSM
C jest płytkà przekaênikowà przeznaczonà
do zamontowania w kotle EcoCondens
BBS. Moduł BSM C dysponuje trzema sty -
kami bezpotencjałowymi, za których poÊ -
rednictwem przetwarzane sà komunikaty
eksploatacyjne i o zakłóceniach w pracy.

Zdalny przełàcznik telefo-
niczny TFS
Zdalny przełàcznik telefoniczny TFS dys-
ponuje dwoma kanałami roboczymi z me -
nu tekstowym w jednym z czterech j´zy-
ków do wyboru. Zabezpieczany kodem
i przystosowany do współpracy z automa-
tycznà sekretarkà. Za pomocà zdalnego
przełàcznika telefonicznego mo˝na przełà-
czyç kocioł EcoCondens BBS telefonicznie
na prac´ w trybie ogrzewania wzgl´dnie
w stan gotowoÊci do pracy.

Telefoniczny moduł sygnaliza-
cji zakłóceƒ w pracy TSM-S
Telefoniczny moduł sygnalizacji zakłó-
ceƒ w pracy TSM-S z głosowym od -
czytywaniem komunikatów o zakłóce-
niach w pracy wymaga zastosowania
modułu BSM 2 C. Komunikaty wysy-
łane przez moduł BSM 2 C odbierane
sà przez moduł TSM-S i przekazywa -
ne za poÊrednictwem sieci telefonicz-
nej w formie komunikatu głosowego.

8. DODATKOWE ELEMENTY WYPOSA˚ENIE 
PRZEZNACZONE DO STEROWANIA PRACÑ KOTŁA
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Zastrzega si´ pojawienie zmian technicznych oraz wystàpienia bł´dów.

9. ODPROWADZENIE SPALIN

Po zamontowaniu dost´pnych na rynku
i posiadajàcych odpowiednie dopuszczenia
zestawów odprowadzenia spalin ze stali
nierdzewnej kotły kondensacyjne Eco-
Condens BBS mogà pracowaç zarówno
z wykorzystaniem do spalania powietrza
zasysanego z pomieszczenia, jak i powie-
rza doprowadzanego z zewnàtrz.

Oprócz typowej eksploatacji jako kocioł
zamontowany w piwnicy lub w pomiesz-
czeniu przeznaczonym na kotłowni´ wy-

korzystujàcy powietrze do spalania zasy-
sane z pomieszczenia eksploatacja z do-
prowadzeniem powietrza do spalania z ze-
wnàtrz umo˝liwia monta˝ kotła tak˝e
w kuchniach, łazienkach i innych pomiesz-
czeniach mieszkalnych, czy biurowych.

Dzi´ki temu mo˝na zagospodarowaç nie-
wykorzystywane dotychczas wn´ki, nawet
wtedy, gdy w bezpoÊrednim pobli˝u nie
ma przewodu kominowego do odprowa-
dzenia spalin.

C13x

s 11 kW
eizleistg.

2) C33x

3) C33x

5) C43x

6) C33x

9) B33

4) C33x

7) C33x

8) C33x

10) C33x
1 ) C33x1

Rys. 8: Mo˝liwoÊci podłàczenia kotła (wyposa˝enie dodatkowe)

Przed rozpocz´ciem monta˝u instalacj´ odprowadzenia spalin nale˝y skonsultowaç z mistrzem kominiarskim właÊciwym dla danego rejonu.
Przed uruchomieniem instalacji do odprowadzania spalin musi byç ona odebrana przez mistrza kominiarskiego właÊciwego dla danego rejonu.

1) Dla mocy 
grzewczej 
do 21 kW
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9. ODPROWADZENIE SPALIN

WartoÊci dopuszczalne: zawartoÊç CO
2

= 8,5 % Temperatura spalin = 65 °C dla temperatur systemowych 80/60 °C 
Temperatura spalin = 45 °C dla temperatur systemowych 50/30 °C

Zestaw podstawowy Przyłàcze na Êcianie zewn t́rznej Przyłàcze komina pow.-spalin. (LAS) Przyłàcze FU,
maks. moc grzewcza 21 kW, koncentryczny, koncentrycznie do komina powietrzno-spalinowego (LAS), koncentr. do komina sys. FU z adapterem zasys. pow.LAA,

doprowadzenie powietrza do spalania z zewnàtrz, doprowadzenie powietrza do spalania z zewnàtrz, zasysanie powietrza do spalania z pomieszczenia,
zob. rys. oznaczony nr 1) zob. rys. oznaczony nr 5) zob. rys. oznaczony nr 9)

EcoCondens BBS kW 15 20 28 15 20 28 15 20 28
Maks. długoÊç w poziomie(m) 2 2 2 2) 2)
Maks. całkowita długoÊç 
przewodu spalinowego (m)  2 2 2 2) 2)
Maks. liczba zmian kierunku
bez pomniejsz. całkow. dł. systemu1) 1 1 1 2) 2)

Dopuszczalne długoÊci przewodów spalinowych 

Dodatkowe elementy zmiany kierunku
Całkowità długoÊç przewodu spalinowego 
nale˝y pomniejszyç w nast´pujàcy sposób:
● dla ka˝dego kolana 87° o 1 m
● dla ka˝dego kolana 45° o 0,5 m
● dla ka˝dego kolana 30° o 0,35 m
● dla ka˝dego kolana 15° o 0,2 m

1) Razem z zestawami podstawowymi
2) Maks. mo˝liwà długoÊç musi podaç producent komina. Nale˝y przeprowadziç pomiar technicznych warunków spalania zgodnie z wymogami norm i obowiàzujà cych przepisów

wzgl´dnie dobór zgodnie z atestem systemu powietrzno-spalinowego (LAS).

Minimalne wymiary wewn´trzne 
szachtu kominowego Ârednica przewodu Ârednica Minimalny wymiar

zew. złàczki wew. szachtu komin.

Ø D w (mm) Przekrój kwadrat./ Przekrój okràgły
/prostokàtny B w (mm)

(po krótkim boku)
A w (mm)

DN 80 94 140 155
JednoÊcienny

DN 125 132 173 193
Koncentryczny

DN 110 128 170 190
W szachcie komin.

D

B

D

A
���

����� �����

���

Zestaw podstawowy Koncentryczny przepust dachowy Przewód koncentrycz.
doprowadzenie powietrza do spalania prowadzony po Êcianie zewn´trznej,,

z zewnàtrz, doprowadzenie powietrza do spalania z zewnàtrz,
zob. rys. oznaczony nr 4), 8), 10) zob. rys. oznaczony nr 2), 11)

EcoCondens BBS kW 15 20 28 15 20 28
Maks. długoÊç w poziomie(m) 3 3 3 3 3 3
Maks. całkowita długoÊç 
przewodu spalinowego (m) 11 16 20 8 10 14
Maks. liczba zmian kierunku
bez pomniejsz. całkow. dł. systemu1) 0 0 0 2 2 2

Zestaw podstawowy Przewód jednoÊcienny Przewód jednoÊcienny Przewód koncentryczny
w szachcie komin., niezale˝ne od powietrza pomiesz., w szachcie komin., zasys. powiet. do spalania z pomiesz. w szachcie kominowym

zob. rys. oznaczony nr 7) zob. rys. oznaczony nr 7) zob. rys. oznaczony nr 6)

EcoCondens BBS kW 15 20 28 15 20 28 15 20 28
Maks. długoÊç w poziomie(m) 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Maks. całkowita długoÊç 
przewodu spalinowego (m) 11 16 23 25 25 25 11 16 17
Maks. liczba zmian kierunku
bez pomniejsz. całkow. dł. systemu1) 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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EcoCondens BBS

Monta˝ przewodu odprowa-
dzenia spalin w szachcie ko-
minowym
Przewód odprowadzenia spalin mo˝na
prowadziç w szachcie kominowym jedno-
krotnie pod kàtem 15° do 30°.
W przypadku pracy kot∏a z wykorzysta-
niem powietrza zasysanego z pomieszcze-
nia szacht kominowy musi zostaç wy-
posa˝ony w dodatkowà wentylacj´ poni˝ej
wlotu spalin w pomieszczeniu, w którym
zamontowano kocio∏. Wolny przekrój po-
przeczny musi wynosiç przynajmniej
200 cm2. Je˝eli powietrze do spalania
b´dzie odprowadzane z zewnàtrz, to
w szachcie kominowym nie wolno wyko-
nywaç ˝adnych otworów. Otwory wyczyst-
kowe i rewizyjne elementów zabudowa-
nych w szachcie kominowym muszà byç
podczas pracy kot∏a EcoCondens BBS za-
wsze zamkni´te.

Kominy u˝ywane, zanieczysz-
czone
Podczas spalania paliw sta∏ych i p∏ynnych
w ciàgu odprowadzenia spalin odk∏adajà
si´ osady i zanieczyszczenia. Do Êcianek
wewn´trznych przykleja si´ sadza zawie-
rajàca zwiàzki siarki i w´glowodory chlo-
rowcowe. Takie ciàgi odprowadzenia spa-
lin nie mogà byç wykorzystywane bez
oczyszczennia dla odprowadzania do
êróde∏ ciep∏a powietrza do spalania. Zanie-
czyszczone powietrze do spalania jest
jednà z g∏ównych przyczyn szkód korozyj-
nych i awarii palenisk.
Je˝eli powietrze do spalania jest zasysane
poprzez istniejàcy komin, to musi on byç
skontrolowany i w razie potrzeby oczysz-
czony przez właÊciwego dla danego rejonu
mistrza kominiarskiego. Je˝eli wady bu-
dowlane (np. stare, kruche fugi w kominie)
uniemo˝liwiajà wykorzystywanie komina
do doprowadzenia powietrza do spalania,
to trzeba podjàç odpowiednie działania,
jak oczyszczenie komina. Nale˝y wyklu-
czyç mo˝liwoÊç zanieczyszczenia powie-
trza do spalania ciałami obcymi.

Mo˝liwoÊç jednoczesnego pod-
łàczenia kilku urzàdzeƒ do
kominów powietrzno-spalino-
wych ró˝nych producentów
W przypadku montowania kilku urzàdzeƒ
wykorzystujàcych powietrze do spalania
doprowadzane z zewnàtrz podłàcza si´ je
do odpowiednich, posiadajàcych atest bu-
dowlany kominów powietrzno-spalino-
wych (LAS). W zale˝noÊci od producenta
istnieje mo˝liwoÊç podłàczenia kilku urzà-
dzeƒ do takich kominów. PoÊwiadczenie
mo˝liwoÊci skorzystania z takiego rozwià-
zania technicznego musi dostarczyç ofe-
rent systemu. Kocioł z  zamontowanym
adapterem do zasysania powietrza jest
podłàczany do komina odpornego na dzia-

łanie wilgoci. PoÊwiadczenie mo˝liwoÊci
wykorzystania takiego rozwiàzania tech-
nicznego zgodne z normà DIN 4705,
cz´Êç 3 musi dostarczyç producent komina
lub przewodu odprowadzenia spalin.

PrzejÊcie przez dach
Je˝eli podczas monta˝u pionowego prze-
pustu dachowego nast´puje przejÊcie
przez kondygnacje w budynku, to prze-
wód odprowadzenia spalin prowadzony
poza miejscem zamontowania paleniska
musi byç umieszczony w szachcie komino-
wym wykonanym z niepalnych materiałów
budowlanych o odpornoÊci na działanie
ognia zgodnie z obowiàzujàcymi przpi-
sami.

Mocowanie przewodu odpro-
wadzenia spalin
Przewody odprowadzenia spalin muszà
byç mocowane za pomocà elementu dy-
stansowego w przewodzie kominowym
przynajmniej co 2 m i na ka˝dej kształtce.

Prowadzenie skroplin w kotle
EcoCondens BBS i w systemie
odprowadzenia spalin

W kotle EcoCondens BBS skropliny po-
wstajàce w przewodach spalinowych
mo˝na odprowadzaç przez êródło ciepła. 
Z tego wzgl´du nie jest konieczne monto-
wanie specjalnych odskraplaczy.
W przypadku zastosowania przewodów
spalinowych w kominach odpornych na
działanie wilgoci i w kominach po-
wietrzno-spalinowych (system LAS) lub
w przypadku podłàczania êródła ciepła do
systemów odprowadzania spalin dostar-
czanych we własnym zakresie skropliny
powstajàce w cz´Êci przewodu spalino-
wego dostarczanej we własnym zakresie
nale˝y odprowadziç innà drogà.

Pozostałe systemy odprowa-
dzenia spalin
Szkody lub zakłócenia w pracy wynikajàce
z zastosowania systemów odprowadzenia
spalin nie wykonanych ze stali nierdzew-
nej nie sà obj´te gwarancjà. Dotyczy to
w szczególnoÊci agresywnoÊci skroplin po -
cho dzàcych z takich systemów w stosunku
do materiałów, z jakich jest wykonane êró-
dło ciepła. Z tego wzgl´du skropliny pow -
stajàce w systemie odprowadzenia spa lin
dostarczonym przez innà firm´ nale˝y od -
prowadziç innà drogà!
W przypadku takich systemów odpowie-
dzialnoÊç za projekt, obliczenia, serwis
i roszczenia gwarancyjne ponosi wyłàcznie
ich producent.
Dotyczy to tak˝e uszkodzenia êródła ciepła
z powodu zastosowania niewłaÊciwego sys-
temu odprowadzenia spalin.

Poziomy przewód odprowa-
dzenia spalin

Przewód odprowadzenia spalin nale˝y
montowaç ze spadkiem w kierunku êródła
ciepła, tak aby umo˝liwiç bezpieczne od-
prowadzenie skroplin. Spadek musi wyno-
siç przynajmniej 3°. Taki kàt nachylenia
odpowiada prowadzeniu poziomego prze-
wodu spalinowego ze spadkiem 5,5 cm/m

Skracanie przewodów odpro-
wadzenia spalin
Po przyci´ciu koƒce przewodu odprowa-
dzenia spalin nale˝y spiłowaç w celu usu-
ni´cia zadziorów. W przypadku skracania
przewodu koncentrycznego nale˝y odciàç
z rury zewn´trznej odcinek o długoÊci
przynajmniej 6 cm.

WysokoÊç ponad dach
W odniesieniu do minimalnej wysokoÊç
wyprowadzenia przewodu spalinowego
ponad dach, obowiàzujà przepisy w spra-
wie kominów i instalacji do odprowadzania
spalin.

Otwory wyczystkowe i rewi-
zyjne

W pomieszczeniu, w którym zamonto-
wany jest kocioł EcoCondens BBS musi
znajdowaç si´ przynajmniej jeden otwór
wyczystkowy/rewizyjny. Przewody odpro-
wadzenia spalin, których nie mo˝na skon-
trolowaç i wyczyÊciç od strony ich wylotu,
muszà mieç dodatkowy otwór wyczystko -
wy na poddaszu lub ponad dachem.
W poziomych, koncentrycznych przewo-
dach odprowadzenia spalin o długoÊci po-
nad 2 m tak˝e przed wejÊciem do prze-
wodu kominowego lub przepustu przez
Êcian´ nale˝y zamontowaç drugi trójnik
rewizyjny. Dzi´ki temu stwarza si´ komi-
niarzowi mo˝liwoÊç przeprowadzenia
wzrokowej kontroli ciàgu spalinowego.

Normy i przepisy
Oprócz ogólnych zasad techniki nale˝y
stosowaç si´ w szczególnoÊci do nast´pujà-
cych przepisów:
� przepisy dotyczàce wykonawstwa
� przepisy prawa budowlanego i obowià-

zujàcych norm.
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10. PRZYKŁADOWE INSTALACJE

Przykład 1: Kocioł BBS C z obiegiem c.o. bez zawory mieszajàcego i z centralnym podgrzewaniem c.w.u.

Legenda:
ATF czujnik temperatury zewn´trznej
B4 czujnik ładow. podgrzew. c.w.u QAR 36 1)

FB Regulator pokojowy*)
HP Pompa obiegowa c.o.
MAG Membranowe naczynie wzbiorcze*)

TKW Zimna woda pitna
TLP Pompa ładujàca podgrz. c.w.u. 1)
TWF czujnik c.w.u. QAZ 36
TWWc.w.u.
TWZ cyrkulacja c.w.u.

*) Wyposa˝enie dodatkowe
1) Tylko w przypadku zamontowania

warstwowego podgrzewacza c.w.u.

Legenda:
ATF czujnik temperatury zewn´trznej
FB regulator pokojowy
HP pompa obiegowa c.o. 
B4 czujnik ładowania podgrzewacza 

c.w.u. QAR 36*)
TLP pompa ładujàca podgrzewacz c.w.u.
TWF czujnik c.w.u.  QAZ 36
X1...X4 listwa zaciskowa napi´cia sieciowego
X10...X17 listwa zaciskowa niskiego napi´cia
*) Wyposa˝enie dodatkowe lub 

dostarczane we własnym zakresie
1) Tylko w przypadku zamontowania 

warstwowego podgrzewacza c.w.u.

Wa˝na wskazówka:
Przedstawione systemy dotyczà kotła EcoCondens BBS 15 C – 28 C z warstwowym podgrzewaczem c.w.u. (SSP).
Schemat instalacji jest taki sam dla kotła EcoCondens BBS współpracujàcego z podgrzewaczem c.w.u. z w´˝ownicà grzejnà.

Zintegrowany regulator systemowy ISR (LMU74)
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10. PRZYKŁADOWE INSTALACJE

Przykład 2: Kocioł BBS C z modułem CIM C, obiegiem c.o. z zaworem mieszajàcym i bez zaworu mieszajà-
cegp, centralne podgrzewanie c.w.u.

Legenda:
ATF czujnik temperatury zewn´trznej
B4 czujnika ładowania c.w.u QAR 36 1)

FB regulator pokojowy*)
HM zawór mieszajàcy obiegu c.o.*)
HP pompa obiegowa c.o.
HVF czujnik zasilania obiegu c.o. QAD 36*)

MAG membranowe naczynie wzbiorcze*)
TKW zimna woda pitna
TLP pompa ładujàca podgrzewacz c.w.u. 1)

TWF czujnik c.w.u. QAZ 36
TWW c.w.u.
TWZ cyrkulacja c.w.u.

*) Wyposa˝enie dodatkowe
1) Tylko w przypadku zamontowania

warstwowego podgrzewacza c.w.u.
2) Rura przyłàczeniowa zaworu mie- 

szajàcego MAR*) 
3) Zawór zwrotny dostarczany 

we własnym zakresie

Legenda:
ATF czujnik temperatury zewn´trznej
Bus BE podłàczenie panela obsługowego 

do magistrali komunikacyjnej
B4 czujnik ładowania podgrzewacza 

c.w.u. QAR 36 1)

FB regulator pokojowy *)
HM zawór mieszajàcy obiegu c.o.*)
HP pompa obiegowa c.o. 
HVF czujnik zasilania obiegu c.o. QAD 36*)
TLP pompa ładujàca podgrzewacz c.w.u.(M3) 1)

TWF czujnik c.w.u. QAZ 36
X1...X4 listwa zaciskowa napi´cia sieciowego
X10...X17 listwa zaciskowa niskiego napi´cia
*) Wyposa˝enie dodatkowe lub 

dostarczane we własnym zakresie
1) Tylko w przypadku zamontowania 

warstwowego podgrzewacza c.w.u.

Zintegrowany regulator systemowy (LMU74)
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10. PRZYKŁADOWE INSTALACJE

Przykład 3: Kocioł BBS C z modułem CIM C i ZR EC 1, dwoma obiegami c.o. z zaworami mieszajàcymi
i jednym obiegiem c.o. bez zaworu mieszajàcego, centralne podgrzewanie c.w.u.

Legenda:
ATF czujnik temperatury zewn´trznej
B4 czujnik ładowania podgrzewacza 

c.w.u. QAR 36 1)

FB regulator pokojowy*)
HM zawór mieszajàcy obiegu c.o.*)
HP pompa obiegowa c.o.
HVF czujnik zasilania obiegu c.o. QAD 21*)

MAG membranowe naczynie wzbiorcze*)
TKW zimna woda pitna
TLP pompa ładujàca podgrzewacz c.w.u. 1)

TWF czujnik c.w.u. QAZ 36
TWW c.w.u.
TWZ cyrkulacja c.w.u.

*) Wyposa˝enie dodatkowe
1) Tylko w przypadku zamontowania 

warstwowego podgrzewacza c.w.u.
2) Rura przyłàczeniowa zaworu 

mieszajàcego MAR*) 
3) Zawór zwrotny dostarczany 

we własnym zakresie

Legenda:
ATF czujnik temperatury zewn´trznej
Bus BE podłàczenie panela obsługowego 

do magistrali komunikacyjnej
B4 czujnik ładowania podgrzewacza 

c.w.u. QAR 36 1)

FB regulator pokojowy*)
HM zawór mieszajàcy obiegu c.o.*)

HP pompa obiegowa c.o.
HVF czujnik zasilania obiegu c.o. 

QAD 21 + QAD 36 *)
TLP pompa ładujàca podgrzewacz c.w.u. 1)

TWF czujnik c.w.u. QAZ 36
X1...X4 listwa zaciskowa napi´cia 

sieciowego

X10...X17 listwa zaciskowa niskiego 
napi´cia

*) Wyposa˝enie dodatkowe lub 
dostarczane we własnym zakresie

1) Tylko w przypadku zamontowa-
nia warstwowego podgrzewacza
c.w.u. 

Zintegrowany regulator systemowy ISR (LMU74)
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10. PRZYK¸ADOWE INSTALACJE

Przyk∏ad 4: Kocio∏ BBS C z obiegiem c.o. bez zaworu mieszajàcego z rozdzielonym sprz´g∏em hydraulicz-
nym obiegiem c.o. z zaworem mieszajàcym oraz podgrzewaczem c.w.u. i cyrkulacjà.

Legenda:
ATF czujnik temperatury zewn´trznej
B4 czujnik ∏adowania podgrzewacza 

c.w.u. QAR 36 2)

FB regulator pokojowy*)

HM zawór mieszajàcy obiegu c.o.*)

HP pompa obiegowa c.o.
HVF czujnik zasilania obiegu c.o. QAD 21 *)

MAG mebranowe naczynie wzbiorcze*)

TKW zimna woda pitna
TLP pompa ∏adujàca podgrzewacz c.w.u.2)

TWF czujnik c.w.u. QAZ 36
TWW c.w.u.
TWZ cyrkulacja c.w.u.
TZP pompa cyrkulacyjna *)

DWV zawór prze∏àczajàcy 3-dr.
PWT wymiennik p∏ytowy 2)

ZUP pompa dosy∏owa *)

HW sprz´g∏o hydrauliczne *)

CIM modu∏ mieszacza *)

CIR modu∏ przekaênikowy *)

MAR rura przy∏àcz. obiegu z mieszaczem*)

*) Wyposa˝enie dodatkowe
2) Tylko w przypadku zamontowania

warstwowego podgrzewacza c.w.u.
3) Zawór zwrotny dostarczany 

we wasnym zakresie

Legenda:
ATF czujnik temperatury zewn´trznej
B4 czujnik ∏adowania podgrzewacza 

c.w.u. QAR 361)

Bus BE pod∏aczenie panela obs∏ugowego
do magistrali komunikacyjnej

FB regulator pokojowy*)

HM zawór mieszajàcy obiegu c.o.*)

HP pompa obiegowa c.o.
HVF czujnik zasilania obiegu c.o. QAD 36*)

TLP pompa ∏adujàca podgrzewacz c.w.u.1)

TWF czujnik c.w.u. QAZ 36
X1...X4 listwa zaciskowa napi´cia sieciowego

X10...X17 listwa zaciskowa niskiego napí cia
*) Wyposa˝enie dodatkowe lub dost-

arczane we w∏asnym zakresie
1) Tylko w przypadku zamontowa-

nia warstwowego podgrzewacza
c.w.u.

Wskazówka: obydwa obiegi mogà byç sterowane jednym 
regulatorem pokojowym (np. dla ogrzewania
pod∏ogowego)
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11. SCHEMAT POŁÑCZE¡ ELEKTRYCZNYCH

Zintegrowany regulator systemowy ISR (LMU74)
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12. WSKAZÓWKI DOTYCZÑCE OSZCZ¢DZANIA ENERGII

Gazowe kotły firmy BRÖTJE charaktery-
zujà si´ małym zu˝yciem paliwa i przy re-
gularnej konserwacji, optymalnà i energo-
oszcz´dnà eksploatacjà.
Równie˝ Paƒstwo mogà wpływaç na wiel-
koÊç zu˝ycia energii. Z tego wzgl´du prze-
kazujemy kilka praktycznych wskazówek,
dzi´ki którym mogà Paƒstwo te oszcz´d-
noÊci jeszcze bardziej zwi´kszyç.

Prawidłowe ogrzewania / tem-
peratura w pomieszczeniu

� Nie nale˝y ustawiaç temperatury wy˝szej
ni˝ potrzeba! Podwy˝szenie temperatury
o jeden stopieƒ powoduje zwi´kszenie
zu˝ycia energii o 6 %.

� Temperatur´ w pomieszczeniu nale˝y
dostosowaç do sposobu jego u˝ytkowa-
nia. Za pomocà przygrzejnikowych za-
worów termostatycznych mo˝na indy-
widualnie wyregulowaç grzejniki
w po szczególnych pomieszczeniach.
Zalecana temperatura 
w pomieszczeniach:
łazienka: 22 °C – 24 °C
pomieszczenia dzienne 20 °C
sypialnie 16 °C – 18 °C
kuchnia 18 °C – 20 °C
korytarze/pomieszczenia 
dodatkowe 16 °C – 18 °C

� W nocy i podczas nieobecnoÊci
temperatur´ w pomieszczeniu na-
le˝y obni˝yç o około 4°C do 5°C.

� Poza tym: podczas gotowania kuch-
nia nagrzewa si´ prawie sama z sie-
bie. Aby oszcz´dziç energi´ nale˝y
wykorzystywaç ciepło od piekar-
nika i zmywarki do naczyƒ.

� Nale˝y unikaç ciàgłego regulowa-
nia zaworów termostatycznych! Po-
ło˝enie zaworów termostatycznych,
przy którym osiàga si´ ˝àdanà tem-
peratur´ w pomieszczeniu nale˝y
okreÊliç na stałe. Wówczas termo-
stat automatycznie b´dzie regulo-
waç dopływ ciepła.

� Nale˝y pami´taç o tym, ˝eby nie
zasłaniaç grzejników zasłonami,
szafami itp., poniewa˝ pogarsza to
wymian´ ciepła w pomieszczeniu.

Pogodowa regulacja 
ogrzewania

Kocioł gazowy współpracujàcy z czujni-
kiem temperatury zewn´trznej umo˝liwia
prowadzenie pogodowej regulacji ogrze-
wania. Kocioł gazowy wytwarza tylko tyle
ciepła, ile jest potrzebne do uzyskania ˝à-
danej temperatury w pomieszczeniu. Pro-
gramy sterowania zegarowego umo˝liwiajà
prowadzenie ogrzewania w dokładnie
okre  Êlonym czasie. Podczas nieobecnoÊci
i w nocy instalacja pracuje w zadanej przez
Paƒstwa, obni˝onej temperaturze. Dzi´ki
zale˝nemu od temperatury zew n´ trznej
przełàczaniu pomi´dzy pracà w trybie zi-
mowym i letnim przy wy˝szych tempera-
turach zewn´trznych praca instalacji ogrze-
wania jest automatycznie przerywana.

Wentylacja

Regularna wentylacja ogrzewanych po-
mieszczeƒ jest wa˝na dla zapewnienia
przyjemnego klimatu w pomieszczeniu
i dla zapobiegania powstawaniu grzyba na
Êcianach. Wa˝ne jest jednak tak˝e wenty-
lowanie pomieszczeƒ w prawidłowy spo-
sób, tak aby nie traciç niepotrzebnie ener-
gii i pieni´dzy.

� Okno nale˝y otwieraç na oÊcie˝,
ale na czas nie dłu˝szy ni˝ 10 mi-
nut. W ten sposób uzyska si´ do-
statecznà wymian´ powietrza bez
wychładzania pomieszczenia.

� Wietrzenie uderzeniowe: kilka razy
dziennie otworzyç okno na 4 –10
minut.

� Wietrzenie przeciàgowe: kilka razy
dziennie otworzyç okna i drzwi
we wszystkich pomieszczeniach
na 2 – 4 minut. Nie jest wskazane
otwieranie okna uchylnie na dłu˝-
szy czas.

Konserwacja

� Przed poczàtkiem sezonu grzew-
czego nale˝y zleciç firmie serwiso-
wej przeprowadzenie konserwacji
kotła gazowego! Je˝eli kocioł ga-
zowy zostanie oczyszczony i pod-
dany konserwacji jesienià, to b´-
dzie optymalnie przygotowany
do sezonu grzewczego.

Podgrzewanie c.w.u.
Temperatura c.w.u.
Wysoka temperatura c.w.u. oznacza du˝e
zu˝ycie energii.
� WartoÊci zadanej temperatury

c.w.u. nie nale˝y ustawiaç na po-
ziomie wy˝szym ni˝ 55°C. Z reguły
goràca woda nie jest potrzebna. Po-
nadto przy wysokiej temperaturze
c.w.u. (ponad 60°C) ma miejsce in-
tensywniejsze odkładanie si´ ka-
mienia kotłowego, który ma nega-
tywny wpływ na pracà Paƒstwa
podgrzewacza c.w.u.

C.w.u. wtedy, kiedy potrzeba
Programy dobowe regulacji umo˝liwiajà
podgrzewanie c.w.u. w dokładnie okreÊlo-
nym czasie, tylko wtedy, gdy Paƒstwo po-
trzebujà ciepłej wody.  
� Je˝eli c.w.u. nie b´dzie potrzebna przez

dłu˝szy czas, to w panelu obsługowym
nale˝y wyłàczyç funkcj´ podgrzewania
c.w.u.

Baterie z mieszaczem

� Je˝eli potrzebujà Paƒstwo zimnej
wody, dêwigni´ mieszacza nale˝y
przesunàç w skrajne poło˝enie
„woda zimna”, poniewa˝ w prze-
ciwnym razie b´dzie zu˝ywana
tak˝e ciepła woda.
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13. DEKLARACJA ZGODNOÂCI
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