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1. OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT 

TECHNIKI KONDENSACYJNEJ

EcoTherm Kompakt WBS/WBCEcoTherm Kompakt WBS/WBC/WBK

W przypadku gazu ziemnego ciepło 
spalania jest o około 11 % wyższe od
wartości opałowej i dzięki dużej
zawartości pary wodnej w spalinach
stwarza warunki do pozyskania dodat-
kowego ciepła.

Innym warunkiem do optymalnego
wykorzystania techniki kondensacyjnej
jest duża i utrzymująca się na stałym
poziomie w całym zakresie obciążenia
kotła zawartość CO2 w gazach spalino-
wych, która zapewnia uzyskiwanie odpo-
wiednio wysokiej temperatury rosy 
i dzięki temu szeroki zakres temperatury,
w którym spaliny mogą być poddawane
kondensacji.To wymaganie można
spełnić stosując nowoczesne palniki
modulowane o wstępnym zmieszaniu.

Podstawowym warunkiem uzasadnia-
jącym stosowanie kotłów kondensacyj-
nych jest jak najniższa temperatura
wody powracającej do kotła. Im niższa
temperatura wody, która powraca do
kotła, tym większa efektywność odzyski-
wania ciepła i tym większe korzyści z
zastosowania techniki kondensacyjnej.

Na rys. (2) pokazano zależność między
temperaturą powrotu, wykorzystaniem
energii i ilością skroplin.

W praktyce ważne jest, żeby instalacja
ogrzewania mogła pracować tak, aby uzy-
skiwać niską temperaturę wody powrot-
nej. Idealne warunki stwarzają systemy
niskotemperaturowe, w których tempera-
tura zasilania wynosi 40 °C, a temperatura
powrotu 30 °C.W takich warunkach pod-
czas całego sezonu grzewczego możliwa
jest praca z wykorzystaniem zalet techniki
kondensacyjnej. Jednak także przy tem-
peraturach wody grzewczej 70/50 °C uzy-
skuje się 100 % rocznej efektywności
grzewczej w zakresie pracy kondensacyj-
nej, zob. rys. (3).

Nawet w przypadku zastosowania kotła
kondensacyjnego w instalacji o tempera-
turach obliczeniowych 80/60 °C osiąga
się znacznie większą sprawność użyt-
kową w porównaniu z tradycyjnymi
kotłami. Dzięki niskim temperaturom
układu w okresie przejściowym kocioł
kondensacyjny może pracować w 
zakresie kondensacyjnym jeszcze na
poziomie 96% rocznej efektywności
grzewczej, zob. rys. (4).
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Rys. 1: Stosunek ciepła spalania HO do wartości opałowej HU

dla różnych rodzajów gazu
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EcoTherm Kompakt WBS/WBC/WBK

Zakres zastosowania
Kotły EcoTherm Kompakt to gazowe
kondensacyjne kotły grzewcze przezna-
czone do pracy w płynnie redukowanej
temperaturze bez jej dolnego ograni-
czenia. Zaprojektowane zostały do 
eksploatacji w zamkniętych systemach
centralnego ogrzewania w domach jed-
norodzinnych i w mieszkaniach etażo-
wych. Dzięki zintegrowanemu układowi
podgrzewania c.w.u. w systemie
przepływowym (kocioł WBC) lub za
pomocą zabudowanego w kotle (WBK)
podgrzewacza c.w.u. o pojemności 
60 litrów można przy poborze wody z
jednego punktu wziąć kąpiel pod natry-
skiem lub napełnić wannę. Jednoczesne
pobieranie wody z kilku punktów jest,
zwłaszcza w przypadku kotła WBC,
możliwe w ograniczonym zakresie.

Nominalna moc cieplna
Nominalna moc cieplna wynosi przy
pracy w trybie modulowanym od 7 kW
do 22 kW w przypadku kotłów WBS 
i WBC oraz od 4,5 do 20 kW w przy-
padku kotła WBK. Kotły wiszące WBC 
i WBK zapewniają większy komfort
korzystania z c.w.u. dzięki możliwości
zwiększenia mocy podczas podgrzewa-
nia c.w.u.

Mała ilość potrzebnego miejsca
Dzięki montażowi kotła na ścianie 
zajmuje on mało miejsca. Urządzenia 
te można więc stosować uniwersalnie
zarówno do modernizacji starszych
budynków, jak i montować w nowych
obiektach.

Wyposażenie kotła
Gazowe kotły kondensacyjne Eco-
Therm Kompakt zawierają oprócz
zespołu palnika i wymiennika ciepła
wszystkie elementy systemowe nie-
zbędne dla pracy instalacji ogrzewania,
jak np. pompa obiegowa c.o.
(3-stopniowa), naczynie wzbiorcze 
i zintegrowany regulator cyfrowy 
z funkcją regulacji pogodowej.

Palnik
Dzięki szczególnie cichemu i niskoemi-
syjnemu palnikowi o wstępnym zmiesza-
niu (rys. 5) także podczas pracy ciągłej
wartości emisji utrzymują się poniżej
surowych wartości granicznych. Palnik
jest wyposażony w zapłon elektryczny.
Fabrycznie palnik dostosowany jest do
spalania gazu ziemnego grupy E
(GZ50). Dostosowanie do innego
rodzaju gazu ziemnego  LW (GZ41,5),
LS (GZ35) jak i gazu płynnego-propan
wymaga zmiany dyszy o odpowiedniej
średnicy.

2. INFORMACJE O URZĄDZENIU 

I OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA

Rys. 5: Palnik kotła WBS/WBC/WBK

Modulacja
Gazowe kotły kondensacyjne Eco-
Therm Kompakt pracują z wykorzysta-
niem płynnej regulacji pogodowej i ste-
rowanej cyfrowo modulacji palnika w
zakresie od 32 % do 100 %. Dzięki temu
uzyskuje się długie okresy pracy palnika
przyczyniające się do uzyskiwania wyso-
kiej sprawności użytkowej podczas pracy
ciągłej. Ponadto oddawana moc automa-
tycznie dostosowuje się do danego zapo-
trzebowania na ciepło zgłaszanego przez
instalację ogrzewania i w razie potrzeby
podgrzewania c.w.u. zapewnia w obu try-
bach pracy stały poziom temperatury.

Wymiennik ciepła z jednego 
odlewu
Wymiennik ciepła montowany w kotle
EcoTherm Kompakt jest wykonywany 
z wysokiej jakości stopu aluminium 
i krzemu, który sprawdził się już w tech-
nice kondensacyjnej.Wymiennik ciepła
został skonstruowany całkowicie na
nowo i poddany optymalizacji. Charak-
teryzuje się on lepszą wymianą ciepła
przy mniejszej masie i mniejszych
wymiarach. Zastosowanie materiałów 
o wysokiej jakości oraz wykonywanie
wymiennika z jednego odlewu zapewnia
długą trwałość użytkową i optymalne
własności wymiany ciepła. Zwiększona
konstrukcyjnie powierzchnia wymien-
nika ciepła gwarantuje systematyczne
ochładzanie gazów grzewczych i opty-
malny rozkład temperatur w całym
wymienniku.

Podgrzewanie c.w.u.
Dwufunkcyjne urządzenia serii WBC ze
zintegrowanym systemem podgrzewania
c.w.u. są wyposażone w zabudowany w
nich płytowy wymiennik ciepła wyko-
nany ze stali nierdzewnej.Wymiennik 
o dużej powierzchni zapewnia równo-
mierny rozkład temperatury i umożliwia
precyzyjną nastawę ilości wody w zakre-
sie mocy urządzenia. Funkcja komfortu
gwarantuje podgrzewanie c.w.u. w krót-
kim czasie.
Dzięki zastosowaniu zintegrowanego
podgrzewania c.w.u. ze stali nierdzewnej
dysponującego pojemnością 60 litrów
kotły serii WBK zapewniają wysoki
komfort podgrzewania c.w.u. Zapas 
60 litrów ciepłej wody powoduje, że jest
ona natychmiast do dyspozycji, a
ponadto umożliwia jednoczesne zasila-
nie dwóch punktów jej poboru (np.
natrysku i umywalki). Zamontowanie
przewodu cyrkulacyjnego do przyłącza
cyrkulacji podgrzewacza c.w.u. pozwala
na zwiększenie komfortu także w przy-
padku dalej położonych punktów czer-
pania wody.
W przypadku potrzeby zapewnienia
większego komfortu korzystania z c.w.u.
stosuje się kotły serii WBS współpracu-
jące z pojemnościowym podgrzewaczem
c.w.u.

Dostawa
Kotły WBS,WBC i WBK są dostarczane
zawsze w jednym opakowaniu.
Zakres dostawy obejmuje odpowiednio
okablowane elektroniczne moduły ste-
rowania pracą kotła, palnika i obiegu c.o.
wraz z regulatorem pogodowym (ISR) 
i czujnikiem temperatury zewnętrznej.

Odprowadzenie spalin 
Dzięki szerokim możliwościom odpro-
wadzenia spalin kocioł EcoTherm Kom-
pakt można zamontować praktycznie w
dowolnym miejscu w domu.

Jakość urządzeń
Urządzenia firmy BRÖTJE są kon-
trolowane zgodnie z surową normą
zakładową i zgodnie z surowymi 
wymaganiami jakościowymi, znacznie
wykraczającymi poza powszechnie
obowiązujące normy. Już na etapie
projektowania urządzeń na pierw-
szym planie stawia się na najwyższą
jakość poszczególnych elementów
składowych, którą się stale nadzoruje
w trakcie ich powstawania i w proce-
sie produkcyjnym aż po kontrolę 
produktu finalnego.
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2. INFORMACJE O URZĄDZENIU 

I OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA

Ważne wskazówki

� Napełnianie instalacji 
ogrzewania:
Instalację ogrzewania należy napełniać
poprzez przewód powrotny!

� Membranowe naczynie 
wzbiorcze:
W kotle WBS/WBC/WBK zintegro-
wane membranowe naczynie wzbior-
cze (dla obiegu c.o.) jest zamontowane
po stronie ssawnej pompy. Ze względu
na zastosowanie 3-drogowego zaworu
przełączającego dodatkowe naczynia
wzbiorcze należy podłączać do prze-
wodu powrotnego kotła.

� Regulacja zawartości 
CO2 w gazach spalinowych
Podczas pierwszego uruchomienia
kotła EcoTherm Kompakt należy
skontrolować i w razie potrzeby 
wyregulować zawartość CO2 w 
spalinach przy minimalnym i mak-
symalnym obciążeniu do wartości 
podanych w instrukcji montażu!

Multilevel – Jeden system dla
wszystkich przypadków
Wszystkie gazowe kotły kondensacyjne
wykonane w systemie Multilevel składają
się w zasadzie z takich samych zespołów
konstrukcyjnych.W zależności od mocy
kotła stosowane są zawsze takie same
palniki, moduły regulacyjne i wymien-
niki ciepła. Zasada konstrukcyjna tych
elementów jest w wiszących kotłach
EcoTherm Plus WGB oraz w kotłach
EcoTherm Kompakt WBS/WBC/WBK
dokładnie taka sama, jak w kondensa-
cyjnej, gazowej centrali cieplnej Eco-
Condens BBS. Oprócz większej
pewności stosowania konsekwentne 
wykorzystywanie podobnych elemen-
tów składowych niesie ze sobą zalety 
dla personelu montażowego. Zgodnie 
z zasadą: „Raz się nauczyć – wszystko
zrozumieć – wszystko wiedzieć“ wystar-
czy jedno szkolenie, aby móc instalować,
konserwować i naprawiać urządzenia
wykonane w systemie Multilevel. Nieza-
leżnie od tego, czy chodzi o kocioł o
mocy 15 kW, czy 500 kW.

Zespolona regulacja ilości gazu 
i powietrza (modulacja)

Po stronie powietrza do spalania:
Za pomocą czujnika temperatury w 
kotle rzeczywista temperatura w kotle
porównywana jest z wartością zadaną
temperatury w kotle obliczoną przez 
regulator obiegu c.o. Jeżeli te wartości są
różne, to zintegrowany mikroprocesor
oblicza nową prędkość obrotową wenty-
latora, która jest przesyłana do silnika
wentylatora poprzez przewód sterujący.
Wyregulowana prędkość obrotowa wen-
tylatora jest przekazywana przewodem
sygnalizacji zwrotnej z powrotem do 
regulatora kotła. Jeżeli rzeczywista tem-
peratura w kotle nie osiągnęła jeszcze
żądanej wartości, to następuje kolejna
korekta prędkości obrotowej.

Po stronie gazu:
Wielkością zadaną dla zaworu regulacji
ilości doprowadzanego gazu jest dane
ciśnienie statyczne na wyjściu z wenty-
latora.Wartość ciśnienia statycznego
wentylatora jest przesyłana do zaworu
regulacji ilości gazu poprzez przewód
sterujący i oddziałuje na membranę.
Po stronie gazu jest ona połączona z 
zaworem, który z kolei poprzez zmianę
położenia pozwala na większy lub
mniejszy przepływ gazu. Dzięki temu w
całym zakresie modulacji stosunek ilości
gazu i powietrza jest równomierny,
a podczas spalania uzyskuje się stałe
wartości emisji CO2.

Rys. 6:Wartości emisji kotła EcoTherm Kompakt WBS/WBC/WBK

Minimalny przepływ wody 
w obiegu
Do pomiaru temperatury w wymienniku
ciepła stosuje się zamontowane w 
optymalnym miejscu czujniki zasilania 
i powrotu.
W urządzeniach tej serii, w których 
zrezygnowano z korzystania z pompy o
regulowanej prędkości obrotowej należy
zapewnić przepływ wody nie mniejszy 
niż 3,5 l/min.
Jeżeli nie jest to możliwe we własnym za-
kresie, to dostępny jest oferowany przez
nas jako wyposażenie dodatkowe zawór
upustowy (UBSV).

Częstotliwość przeprowadzania
konserwacji, komunikaty
dotyczące potrzeby konserwacji
wyświetlane przez moduł regula-
cyjny kotła
Aby zapewnić bezpieczną i energoosz-
czędną eksploatację kotła EcoTherm
Kompakt WBS/WBC/WBK przez długi
czas, częstotliwość konserwacji jest za-
programowana w module regulacyjnym
kotła. Funkcję wyświetlania komunikatu
o potrzebie przeprowadzenia konser-
wacji uruchamia serwisant kotła. Jeżeli
funkcja została uaktywniona, to
uwzględniane są różne parametry, jak
np. czas pracy lub prędkość obrotowa
wentylatora. Jeżeli parametry te nie 
osiągną w ciągu 12 miesięcy dopuszczal-
nych wartości maksymalnych, to naj-
później po upływie tego czasu wyświe-
tlony zostanie komunikat o potrzebie
przeprowadzenia konserwacji.
Zaniechanie przeprowadzenia prze-
glądu konserwacyjnego lub naprawy
może prowadzić do zwiększenia zużycia
paliwa oraz do uszkodzenia źródła
ciepła. Szkody wynikające z zaniechania
przeglądu konserwacyjnego nie są ob-
jęte gwarancją.

EcoTherm Kompakt WBS/WBC/WBK
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EcoTherm Kompakt WBS/WBC/WBK

3. DANE TECHNICZNE

EcoTherm Kompakt Model WBS 22 C WBC 22/24 C WBK 20 C
Numer identyfikacyjny urządzenia CE–0085BL0514 CE–0085BL0514 CE–0085BL0514
Stopień ochrony IPx4D IPx4D IPx4D
Rodzaj urządzenia B23

1, B33
1 B23

1, B33
1 B23

1, B33
1

C13X, C33X, C43X, C63X C13X, C33X, C43X, C63X C13X, C33X, C43X , C63X

Kategoria gazu II 2HL(GZ50;41,5;35)3P II 2HL(GZ50;41,5;35)3P II 2HL(GZ50;41,5;35)3P

II 2HL(E;Lw;Ls)3P II 2HL(E;Lw;Ls)3P II 2HL(E;Lw;Ls)3P

Nominalne obciążenie cieplne kW 7,0 – 22,0, 7,0 – 22,0, 4,5 – 20,0
Nominalna moc cieplna 80/60°C kW 6,8 – 21,3 6,8 – 21,3 4,3 – 19,4
Nominalna moc cieplna 50/30°C kW 7,4 – 22,8 7,4 – 22,8 4,8 – 20,8
Nominalne obciążenie cieplne c.w.u. kW – 7,0 – 24,0 4,5 – 22,0
Ilość wody kondensacyjnej (40/30°C) l/h 0,5 – 1,4 0,5 – 1,4 0,5 – 1,4
Wartość – pH ok.2 4 – 5 4 – 5 4 – 5
Sprawność kotła ηK przy 50/30°C % 105 105 105
Sprawność kotła ηK przy 80/60°C % 97 97 97
Sprawność nominalna ηN przy 40/30°C % 108 108 108,7
Sprawność nominalna ηN przy 75/60°C % 105 105 105,7
NOx – nominalny współ. emisji eN mg/kWh < 30 < 30 < 20
CO – nominalny współ. emisji eN mg/kWh < 15 < 15 < 10
Minimalny przepływ wody obiegowej l/min 3,5 3,5 3,5

Podgrzewanie c.w.u.
Pojemność podgrzewacza 1 – – 60
Moc ciągła przy HV=80°C z 10°C na 45 °C l/h – 572 524
Wskaźnik mocy przy HV=80 °C i SP=10°C NL – – 1,2
Zakres nastawy temp. c.w.u. °C – 10 – 60 10 – 60
Min. ciśnienie przyłączeniowe wody bar – 2 2
Max. ciśnienie przyłączeniowe wody bar – 8 6
Zawór bezpieczeństwa bar – – 8

Dane dot. projektowania komina
wg DIN 4705
Temperatura spalin przy 80/60°C °C 62 62 64
Temperatura spalin przy 50/30°C °C 45 45 42
Temperatura spalin przy pracy na ciepłą wodę °C – 64 64
Strumień masy spalin przy 80/60°C g/s 3,4 – 10,8 3,4 – 10,8 –
Strumień masy spalin przy 50/30°C g/s 3,2 – 10,4 3,2 – 10,4 –
Strumień masy spalin przy pracy na c.w.u. g/s – 3,2 – 11,4 –
Zawartość CO2 – gaz ziemny % 8,3 – 8,8 8,3 – 8,8 8,3 – 8,8
Zawartość CO2 – propan % 9,5 – 10,0 9,5 – 10,0 9,5 – 10,5
Max. ciśnienie na króćcu gazów spal. mbar 1,0 1,0 1,0
Zapotrzebowanie na ciąg mbar 0 0 0
Przyłącze systemu powietrzno-spalinowego

(koncentryczne) mm 125/80 125/80 125/80

Wartości przyłączeniowe 
Ciśnienie na przyłączu – gaz ziemny E (GZ50) mbar min. 16,0 – max. 25,0 min. 16,0 – max. 25,0 min. 16,0 – max. 25,0
Ciśnienie na przyłączu – gaz ziemny Lw (GZ41,5) mbar min. 17,5 – max. 23,0 min. 17,5 – max. 23,0 min. 17,5 – max. 23,0
Ciśnienie na przyłączu – gaz ziemny Ls (GZ35) mbar min. 10,5 – max. 16,0 min. 10,5 – max. 16,0 min. 10,5 – max. 16,0
Ciśnienie na przyłączu – gaz płynny-propan mbar min. 29,0 – max. 44,0 min. 29,0 – max. 44,0 min. 29,0 – max. 44,0
Zasilanie elektryczne V/Hz 230/50 230/50 230/50
Max. pobór mocy elektrycznej W 134 140 135
Pojemność wodna kotła l 2,5 2,7 5,5
Pojemność naczynia wzbiorczego l 12 12 12
Dopuszcz. nadciś. robocze (min-max) – ogrzewanie bar 1,0 – 3,0 1,0 – 3,0 1,0 – 3,0
Dopuszcz. nadciś. robocze (min-max) – c.w.u. bar  – 2,0 – 8,0 2,0 – 8,0
Dopuszczalna temperatura zasilania °C 85 85 85
Waga kotła kg 54 57 85
Wysokość mm 851 851 950
Szerokość mm 480 480 600
Głębokość mm 366 366 490

1 Kotły, których praca jest uzależniona od powietrza pomieszczenia należy instalować tylko w odpowiednich pomieszczeniach.

Łazienki i kuchnie nie nadają się do tego celu.
2 Zostają spełnione wymagania dotyczące substancji zawartych w wodzie kondensacyjnej zgodnie z wytyczną ATV M 251.



7

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� �
� � � � � � � � 	 
 �

� �

� � �

EcoTherm Kompakt WBS/WBC/WBK

4. WYMIARY I PRZYŁĄCZA

Rys. 7:Wymiary i przyłącza kotła WBS

I

J

K 

L

Model kotła WBS 22

HV – Zasilanie c.o. G 3/4”
HR – Powrót c.o. G 3/4”
Gas – Przyłącze gazu G 1/2”
SiV – Zawór bezpieczeństwa G 3/4”
KA – Przyłącze skroplin Ø 25 mm
dla podłączenia podgrzewacza 
c.w.u. z zestawami pompy ładującej*:
SV – Zasilanie podgrzewacza c.w.u. G 3/4”
SR – Powrót do podgrzewacza c.w.u. G 3/4”

* Wyposażenie dodatkowe

Podgrzewacz c.w.u. I J K L

BS 120 C 1906 1880 1030 845

BS 160 C 2106 2080 1230 1045

Podgrzewacz c.w.u.
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4. WYMIARY I PRZYŁĄCZA

KA
Gas

HR

SiV

HV
TWW TKW

Rys. 8:Wymiary i przyłącza kotła WBC

Model kotła WBC 22/24

HV – Zasilanie c.o. G 3/4”
HR – Powrót c.o. G 3/4”
Gas – Przyłącze gazu G 1/2”
SiV – Zawór bezpieczeństwa G 3/4”
KA – Przyłącze skroplin Ø 25 mm
TWW – C.w.u. Ø 15 mm

złączka 
zaciskowa

TKW – Przyłącze zimnej wody Ø 15 mm
złączka 

zaciskowa
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EcoTherm Kompakt WBS/WBC/WBK

4. WYMIARY I PRZYŁĄCZA

Rys. 9:Wymiary i przyłącza kotła WBK

Model kotła WBK 20

HV – Zasilanie c.o. G 3/4”, uszczelnienie płaskie

HR – Powrót c.o. G 3/4”, uszczelnienie płaskie

Gas – Przyłącze gazu G 1/2”, uszczelnienie płaskie

SiV – Zawór bezpieczeństwa G 3/4”, uszczelnienie płaskie

KA – Przyłącze skroplin Ø 25 mm, złączka zaciskowa

TWW – C.w.u. Ø 15 mm, złączka zaciskowa

TKW – Przyłącze zimnej wody Ø 15 mm, złączka zaciskowa

Z – Cyrkulacja R 1/2”, złączka zaciskowa

480

350

175

87
5

69
.5

24
0

17
0

10
0 0

81
.5

42
.5

15
1.

5

22
1.

5

m
in

d.
 8

0

80

270 240
510

85
5

64
,0

Rama montażowa kotła WBK

P
rz

y
n
a
jm

n
ie

j 
8
0



10
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5. STEROWANIE PRACĄ KOTŁA

Rys. 11:Wykres krzywych grzania

Abb. 10: Heizkennliniendia-

W zakres dostawy kotła EcoTherm
Kompakt wchodzi zintegrowany regula-
tor systemowy ISR Plus z dużym,
podświetlanym wyświetlaczem i komu-
nikatami w postaci tekstowej. System 
regulacyjny obejmuje sterowany w pełni
elektronicznie palnik i układ sterowania
pracą kotła. Za pomocą regulatora ISR
Plus obsługiwane jest źródło ciepła.
Wszystkie wymagane parametry kotła
są programowane odpowiednio do miej-
sca jego zamontowania. Możliwa jest
nastawa krzywej grzania dla obiegu c.o.
z pompą obiegową. Ponadto istnieje
możliwość zaprogramowania dla tego

obiegu okresów pracy w temperaturze
nominalnej i zredukowanej. Regulator
systemowy ISR Plus umożliwia także
zadanie temperatury dla funkcji pod-
grzewania c.w.u. Regulator systemowy
ISR Plus służy do wprowadzenia nastaw
podczas przeprowadzenia pierwszego
uruchomienia kotła. System diagno-
styczny nadzoruje, analizuje i wyświetla
informacje o wszystkich stanach pracy 
i funkcjach. Zintegrowany regulator sys-
temowy może obsługiwać do czterech
programów sterowania zegarowego, co
oznacza, że, po zamontowaniu dodatko-
wego modułu typu Clip-In zaworu mie-

Rys. 10: Zintegrowany regulator systemowy ISR Plus, panel obsługowy kotła EcoTherm Kompakt WBS/WBC/WBK

Przycisk wyboru trybu 
pracy podgrzewania c.w.u.

Przycisk ESC
(przerwanie operacji)

Przycisk kontroli 
kominiarskiej

Włącznik główny

szającego CIM C, drugi obieg c.o. (z za-
worem mieszającym) również może być
sterowany przez regulator ISR Plus 
odpowiednio do własnego programu 
i własnej krzywej grzania. Funkcje sys-
temu regulacyjnego i diagnostycznego
można poszerzyć za pomocą modułów
typu Clip-In, czyli montowanych na
wtyk: moduł zaworu mieszającego 
CIM C, który służy do sterowania pracą
obiegu c.o. z zaworem mieszającym,
moduł CI Solar (tylko kocioł WBS) do
sterowania pracą obiegu solarnego 
pracującego na potrzeby podgrzewania
c.w.u.

Przycisk wyboru trybu
pracy obiegu c.o.

Wyświetlacz

Przycisk OK (zatwier-
dzenie operacji)

Przycisk wyświetlania
informacji

Pokrętło

ManometrPrzycisk odblokowania 
automatu palnikowego
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EcoTherm Kompakt WBS/WBC/WBK

5. STEROWANIE PRACĄ KOTŁA

Wyposażenie podstawowe/funkcja Uwagi

Zintegrowany regulator systemowy ISR Plus i system Zakres dostawy kotła WBS/WBC/WBK
diagnozowania z podświetlanym wyświetlaczem 
i komunikatami tekstowymi 

� Regulacja temperatury w kotle
– Modulacja na stałym poziomie Bez czujnika temperatury zewnętrznej

– Płynna modulacja pogodowa Z czujnikiem temperatury zewnętrznej QAC 34 

(zakres dostawy kotła WBS/WBC/WBK)

– Fabrycznie nastawiona krzywa grzania 1,5 dla Możliwość wyboru krzywej grzania

temperatur 70/50 °C
– Korekta temperatury zimniej/cieplej Zmiana nominalnej temperatury w pomieszczeniu 

(równoległe przesunięcie krzywej grzania)

� 1. obieg c.o. (obieg c.o. z pompą obiegową)
– Program tygodniowy

– Obsługa zdalna Tylko po zamontowaniu regulatora pokojowego*

– Uwzględnianie charakterystyki budynku 

(regulacja w oparciu o średnią temperaturę zewnętrzną)

– Automatyczna adaptacja krzywej grzania Tylko po zamontowaniu regulatora pokojowego*

– Automatyczne ograniczanie ogrzewania w ciągu dnia Automatyczne przełączanie pomiędzy czasem letnim i zimowym

– Szybkie obniżanie temperatury w pomieszczeniu

– Szybkie podwyższanie temperatury w pomieszczeniu

� 2. obieg c.o. (z mieszaczem) Tylko po zamontowaniu dodatkowego modułu zaworu 
mieszającego CIM C* i wtyku StSKC*

– Program tygodniowy

– Obsługa zdalna Tylko po zamontowaniu regulatora pokojowego*

– Uwzględnianie charakterystyki budynku 

(regulacja w oparciu o średnią temperaturę zewnętrzną)

– Automatyczna adaptacja krzywej grzania Tylko po zamontowaniu regulatora pokojowego*

– Automatyczne ograniczanie ogrzewania w ciągu dnia Automatyczne przełączanie pomiędzy czasem letnim i zimowym

– Szybkie obniżanie temperatury w pomieszczeniu

– Szybkie podwyższanie temperatury w pomieszczeniu

� Podgrzewanie c.w.u.
– Priorytet absolutny Po zamontowaniu czujnika temperatury wody w podgrzewaczu

c.w.u., w przypadku kotła WBS wymagane jest zastosowanie

zestawu pompy ładującej podrzewacz c.w.u.VSB C lub UVS C

– Z 3-drogowym zaworem przełączającym Wchodzi w skład zestawu pompy ładującej podgrzewacz c.w.u.

VBS C (dla kotła WBS) i w zakres dostawy kotłów WBK/WBC

– Obniżona temperatura ładowania podgrzewacza c.w.u.

– Wybieg pompy

– Funkcja dezynfekcji termicznej

– Funkcja pompy cyrkulacyjnej c.w.u. Tylko kotły WBS (z podgrzewaczem c.w.u.*) i kotły WBK

– Podgrzewanie c.w.u. za pomocą instalacji solarnej Tylko kotły WBS z modułem Clip-In Solar, solarnym 

podgrzewaczem c.w.u. i pozostałymi elementami wyposażenia

dodatkowego

� Pozostałe funkcje
– Ochrona przeciwmrozowa Kotła, instalacji, budynku i podgrzewacza c.w.u.

– Ochrona przeciw taktowaniu palnika

– Funkcja kontroli kominiarskiej

– Funkcja kontroli technicznej

– Zdalny przełącznik telefoniczny* Uruchamianie i wyłączanie obiegu c.o. za pomocą telefonu

* Wyposażenie dodatkowe
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5. STEROWANIE PRACĄ KOTŁA

EcoTherm Kompakt WBS/WBC/WBK

Regulator pokojowy RGT 
Dzięki zastosowaniu regulatora pokojo-
wego RGT (wyposażenie dodatkowe)
możliwe jest zdalne wprowadzanie 
i zmiana parametrów wszystkich funkcji
dostępnych w regulatorze głównym.
Regulator pokojowy RGT podłącza się
do modułu regulacyjnego w kotle za 
pomocą trzyżyłowego przewodu.

Regulator pokojowy RGT został zapro-
jektowany do zdalnej obsługi kotła 
EcoTherm Kompakt. Za jego pomocą
można realizować następujące funkcje:
– regulacja temperatury w pomieszcze-

niu i sterowanie zegarowe 
(z uwzględnianiem i bez uwzględnia-
nia temperatury w pomieszczeniu)

– regulacja temperatury w podgrzewa-
czu c.w.u. i sterowanie zegarowe
pracą podgrzewacza c.w.u.

– wyświetlanie wartości temperatury
zewnętrznej, temperatury 
w pomieszczeniu, temperatury 
w podgrzewaczu c.w.u. i innych

– zegar roczny (z programem 
wakacyjnym i automatycznym
przełączaniem pomiędzy czasem 
letnim i zimowym)

– parametryzacja krzywych tempera-
tury zewnętrznej

– nastawa automatycznego 
przełączania pomiędzy czasem 
letnim i zimowym

– parametryzacja i sterowanie pracą
dodatkowego obiegu c.o. z zaworem
mieszającym (tylko po zamontowa-
niu modułu zaworu mieszającego
CIM C)

– wyświetlacz tekstowy
– możliwość stosowania jako 

programator

Podstawowy regulator pokojowy
Basic – RGB
Przewodowy, zdalny regulator przezna-
czony do współpracy z regulatorem ISR,
z wewnętrznym czujnikiem temperatury
w pomieszczeniu, umożliwiający
uwzględnianie temperatury w pomiesz-
czeniu, wyświetlanie mierzonej tempera-
tury w pomieszczeniu, zmianę wartości
zadanej temperatury w pomieszczeniu
za pomocą pokrętła.Wyposażony w
przełącznik wyboru trybu pacy i przy-
cisk obecności.

Moduły typu Clip-In
Jako łatwy sposób rozbudowy systemu
regulacyjnego i diagnostycznego wcho-
dzącego w zakres dostawy można stoso-
wać moduły montowane na wtyk (Clip-
In). Moduły te po prostu wsuwa się w
odpowiednie miejsce, w jednostce cen-
tralnej i łączy za pomocą wtyku (techno-
logia „plug and play“). Uwaga: maksy-
malnie można zamontować 2 różne
moduły Clip-In.

Moduł zaworu mieszającego – CIM C
Moduł zaworu mieszającego umożliwia
obsługę 2. obiegu c.o. (np. ogrzewania
podłogowego) z kotła EcoTherm 
Kompakt. Obieg ten może pracować z
własnym programem temperatury i ste-
rowania zegarowego. Moduł CIM C
podłącza się bezpośrednio do central-
nego systemu regulacyjnego i diagno-
stycznego kotła EcoTherm Kompakt.
Moduł CIM C obsługiwany jest za po-
mocą zintegrowanego regulatora syste-
mowego ISR Plus w kotle EcoTherm
Kompakt.

Zakres dostawy modułu zaworu 
mieszającego CIM C obejmuje czujnik
zasilania oraz gniazdo i przewód dla
podłączenia pompy i zaworu miesza-
jącego.W jednym źródle ciepła można
zamontować tylko jeden moduł CIM C.
Oprócz modułu CIM C potrzeby jest 
zestaw wtyku StSKC.

Moduł Clip-In Solar (CISO C)
Do regulacji różnicy temperatur prostej
instalacji solarnej pracującej na potrzeby
podgrzewania c.w.u. za pomocą kolek-
tora słonecznego, współpracującego 
z kotłem (współpraca instalacji solarnej
z kotłami WBK/WBC nie jest możliwa).

Zestaw wtyku StSKC
Do podłączenia elektrycznego modułu
Clip-In Solar i CIM C do kotła WBS
(niezbędny element wyposażenia dodat-
kowego!).

Zdalny przełącznik telefoniczny TFS
Zdalny przełącznik telefoniczny TFS
dysponuje dwoma kanałami roboczymi
z menu tekstowym w jednym z czterech
języków do wyboru. Przełącznik jest za-
bezpieczany kodem i przystosowany do
współpracy z automatyczną sekretarką.
Za pomocą zdalnego przełącznika tele-
fonicznego można przełączyć kocioł
EcoTherm Kompakt telefonicznie na
pracę w trybie ogrzewania względnie w
stan gotowości do pracy.

Czujnik c.w.u. WWF
Zakres dostawy obejmuje czujnik tem-
peratury c.w.u.WWF z przewodem
przyłączeniowym o długości 6 m oraz
przewód z wtykiem (3-biegunowy, o
długości 2,6 m) do podłączenia pompy
ładującej podgrzewacz c.w.u. Czujnik
WWF wchodzi w skład zestawów ładu-
jących podgrzewacz c.w.u. (VSB C,
UVS C) przeznaczonych dla kotłów
WBS.
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6. PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE

Zestaw odcinający ADH 1/2”
Zestaw odcinający ADH 1/2” w wykona-
niu przelotowym (montaż natynkowy)
służy do podłączenia kotłów
WBS/WBC/WBK do systemu ogrzewa-
nia. Zestaw odcinający ADH 1/2” składa
się z zaworu gazowego o średnicy 1/2”
z termicznie uruchamianym zabezpie-
czeniem odcinającym i z zaworów odci-
nających o średnicy 3/4” przeznaczonych
dla zasilania c.o. i powrotu c.o. Zestaw
odcinający ADH 1/2” montuje się do
kotła na płaskie uszczelki.

Zestaw odcinający ADH 3/4”
Zestaw odcinający ADH 3/4” w wykona-
niu przelotowym (montaż natynkowy)
służy do podłączenia kotłów
WBS/WBC/WBK do systemu ogrzewa-
nia. Zestaw odcinający ADH 3/4” składa
się z zaworu gazowego o średnicy 3/4”
z termicznie uruchamianym zabezpie-
czeniem odcinającym i z zaworów odci-
nających o średnicy 3/4” przeznaczonych
dla zasilania c.o. i powrotu c.o. Zestaw
odcinający ADH 3/4” montuje się do
kotła na płaskie uszczelki.

Zestaw odcinający AEH 1/2”
Zestaw odcinający AEH 1/2” w wykona-
niu kątowym (montaż podtynkowy)
służy do podłączenia kotłów
WBS/WBC/WBK do systemu ogrzewa-
nia. Zestaw odcinający AEH 1/2” składa
się z zaworu gazowego o średnicy 1/2”
z termicznie uruchamianym zabezpie-
czeniem odcinającym i z zaworów odci-
nających o średnicy 3/4” przeznaczonych
dla zasilania c.o. i powrotu c.o. Zestaw
odcinający AEH 1/2” montuje się do
kotła na płaskie uszczelki.

Zestaw odcinający AEH 3/4”
Zestaw odcinający AEH 3/4” w wykona-
niu kątowym (montaż podtynkowy)
służy do podłączenia kotłów
WBS/WBC/WBK do systemu ogrzewa-
nia. Zestaw odcinający AEH 3/4” składa
się z zaworu gazowego o średnicy 3/4”
z termicznie uruchamianym zabezpie-
czeniem odcinającym i z zaworów odci-
nających o średnicy 3/4” przeznaczonych
dla zasilania c.o. i powrotu c.o. Zestaw
odcinający AEH 3/4” montuje się do
kotła na płaskie uszczelki.

Zestaw przyłączeniowy ASWD
Do natynkowego podłączenia kotła
dwufunkcyjnego z instalacją c.w.u.,
w wykonaniu przelotowym. Z zaworem
odcinającym zimnej wody i przedłużką
dla cw.u. Podłączenie po stronie zimnej 
i ciepłej wody – Rp 1/2”.

Zestaw przyłączeniowy ASWE
Do podtynkowego podłączenia kotła
dwufunkcyjnego z instalacją c.w.u.,
w wykonaniu kątowym. Z zaworem 

odcinającym zimnej wody i przedłużką
dla c.w.u. Podłączenie po stornie zimnej 
i ciepłej wody – Rp 1/2”.

Rama montażowa SMR-W 
Rama montażowa dla kotłów
WBS/WBC, do zamontowania orurowa-
nia dla obiegu c.o. i doprowadzenia
gazu.W przypadku zastosowania ramy
montażowej SMR-W niezbędnym ele-
mentem wyposażenia dodatkowego jest
zestaw odcinający ADH lub AEH. Na
ramie montażowej instaluje się później
kocioł WBS/WBC.

Rama montażowa SMR-KC
Rama montażowa dla kotłów WBK, do
zamontowania orurowania dla obiegu
c.o. i doprowadzenia gazu.W przypadku
zastosowania ramy montażowej SMR-
KC niezbędnym elementem wyposaże-
nia dodatkowego jest zestaw odcinający
ADH lub AEH. Na ramie montażowej
instaluje się później kocioł WBK.

Zestaw ładujący podgrzewacza
c.w.u. VSB C
Zestaw do połączenia montowanego
pod kotłem podgrzewacza c.w.u.
BS 120 C/BS 160 C firmy BRÖTJE 
z kotłem EcoTherm WBS. Z zaworem
3-drogowym, czujnikiem temperatury
podgrzewacza c.w.u. i niezbędnymi
połączeniami rurowymi pomiędzy 
podgrzewaczem i kotłem.

Uniwersalny zestaw ładujący 
podgrzewacza c.w.u. UVS C
Dla podgrzewaczy c.w.u. firmy
BRÖTJE lub podgrzewaczy c.w.u. in-
nych producentów. Zestaw obejmuje 
3-drogowy zawór przełączający, czujnik
temperatury w podgrzewaczu c.w.u. Nie-
zbędne połączenia rurowe do połącze-
nia urządzeń we własnym zakresie.

Zawór upustowy UBSV C
Zawór upustowy do zamontowania 
w połączeniu z kotłem EcoTherm 
Kompakt WBS/WBC/WBK w zestawie
odcinającym ADH/AEH. Zawór upu-
stowy UBSV C stosuje się wtedy, gdy
dla danej instalacji nie można zagwaran-
tować minimalnego przepływu w obiegu 
3,5 litra wody na minutę.

Pokrywa Komfort ADB-KN
Pokrywa ADB-KN do zamontowania
pod WBK ze zintegrowanym, wykona-
nym ze stali nierdzewnej podgrzewa-
czem c.w.u. o pojemności 60 litrów. Służy
do zasłonięcia wszystkich przyłączy.

Systemowe podgrzewacze c.w.u.
BS 120 C /BS 160 C
Stojące podgrzewacze c.w.u. ze wspa-
waną, spiralnie skręconą wężownicą
grzejną. Emalia po stronie c.w.u. spełnia-

jąca wymagania normy DIN 4753 część
3. Otwór rewizyjny w górnej części pod-
grzewacza z tuleją osłonową i anodą
magnezową.W górnej części podgrze-
wacza przyłącza zasilania i powrotu c.o.,
zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji.
Izolacja wysokiej jakości ze sztywnej
pianki poliuretanowej (bezfreonowej) 
i powłoką z tworzywa sztucznego. Pod-
grzewacz c.w.u. zapakowany w folię na
palecie.

Model: BS 120 C
Pojemność 
podgrzewacza c.w.u.: 120 l
Wskaźnik mocy NL: 1,4 
Moc ciągła dla 
temperatur 80/10-45 °C: 22 kW/540 l/h

Model: BS 160 C
Pojemność 
podgrzewacza c.w.u.: 160 l
Wskaźnik mocy NL: 2,2 
Moc ciągła dla 
temperatur 80/10-45 °C: 22 kW/540 l/h

Maks. nadciśnienie robocze 
– po stronie 

wody grzewczej: 10 bar 
– po stronie c.w.u.: 10 bar 
Maks. temperatura
robocza: 95 °C

Zestaw przezbrojeniowy 
Vaillant URS-V
Zestaw przezbrojeniowy Vaillant 
URS-V z orurowaniem dla podłączenia
zasilania i powrotu obiegów c.o. i c.w.u.
służy przy jednoczesnym zastosowaniu
będących do dyspozycji urządzeń odci-
nających, do zamontowania kotłów
WBS/WBC w instalacjach grzewczych 
z rozstawem przyłączy urządzeń firmy
Vaillant.

Wymiary przyłączeniowe firmy
Junkers
Wymiary przyłączeniowe urządzeń serii
EcoTherm Kompakt WBS/WBC są 
takie same, jak wymiary urządzeń 
firmy Junkers. Z tego względu nie jest
potrzebny specjalny zestaw przezbroje-
niowy dla urządzeń firmy Junkers.

Neutralizator skroplin KWN
Neutralizator skroplin KWN służy do
neutralizacji kwaśnych skroplin pocho-
dzących z kotła kondensacyjnego. Obu-
dowa jest wykonana z przezroczystego
tworzywa sztucznego i posiada wskaźnik
napełnienia. Ilość granulatu w neutrali-
zatorze wystarcza na około 1 rok.

Granulat do ponownego 
napełniania neutralizatora skroplin
NFKWN
Granulat do ponownego napełnienia
neutralizatora skroplin NFKWN dostar-
czany jest w opakowaniu 5 kg.
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7. ODPROWADZENIE SPALIN

Po zamontowaniu dostępnych na rynku 
i posiadających odpowiednie dopuszcze-
nie zestawów odprowadzenia spalin ze
stali nierdzewnej kotły kondensacyjne
EcoTherm Kompakt mogą pracować
zarówno z wykorzystaniem do spalania
powietrza zasysanego z pomieszczenia,
jak i powierza doprowadzanego 
z zewnątrz.

Oprócz typowej eksploatacji jako kocioł
zamontowany w piwnicy lub w pomie-
szczeniu przeznaczonym na kotłownię
wykorzystujący powietrze do spalania
zasysane z pomieszczenia eksploatacja z
doprowadzeniem powietrza do spalania
z zewnątrz umożliwia montaż kotła
wiszącego także w kuchniach, łazienkach
i innych pomieszczeniach mieszkalnych,
czy biurowych.

Dzięki temu można zagospodarować
niewykorzystywane dotychczas wnęki,
nawet wtedy, gdy w bezpośrednim
pobliżu nie ma przewodu kominowego
do odprowadzenia spalin.

1)    C13x

bis 11 kW
Heizleistg.

2) C33x

3) C33x

5) C43x

6) C33x

9) B33

4) C33x

7) C33x

8) C33x

10) C33x
12) C33x

Przed rozpoczęciem montażu instalację odprowadzenia spalin należy skonsultować z mistrzem kominiarskim właściwym dla danego rejonu.
Przed uruchomieniem instalacji do odprowadzania spalin musi być ona odebrana przez mistrza kominiarskiego właściwego dla danego rejonu.

Rys. 12: Możliwości podłączenia kotła (wyposażenie dodatkowe)

1) C13x

dla mocy grzewczej
do 21 kW

11) C13x
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7. ODPROWADZENIE SPALIN 

Dodatkowe zmiany kierunku
Całkowitą długość przewodu spalino-
wego należy pomniejszyć w następujący
sposób:
� dla każdego kolana 87° o 1 m
� dla każdego kolana 45° o 0,5 m
� dla każdego kolana 30° o 0,35 m
� dla każdego kolana 15° o 0,2 m

Ogólne uwagi dotyczące zasto-
sowania systemu odprowadzenia
spalin

Prowadzenie przewodów 
odprowadzenia spalin w szachcie
kominowym
Przewody spalinowe wewnątrz budyn-
ków należy prowadzić w osobnych, wen-
tylowanych szachtach kominowych.
Szachty kominowe muszą być wykonane
z niepalnych materiałów budowlanych
nie ulegających deformacji i wykazywać
odporność na działanie ognia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Dla zapewnienia dostatecznej wentylacji
należy zachować następujące minimalne
wymiary szachtu kominowego:

Średnica 

przewodu

Średnica 

zewnętrzna złączki

∅ D w mm

Przekrój kwadratowy/pro-

stokątny (po krótkim boku)

A w mm

Przekrój okrągły

∅ B w mm

Minimalny wymiar wewnętrzny szachtu kominowego

KAS 80, DN 80
94 135 155

Jednościenny

KAS 80, DN 125
132 172 192

Koncentryczny

Dopuszczalne długości przewodów spalinowych dla kotłów wiszących WBS/WBC/WBK 

Zestaw podstawowy

Maks. długość w poziomie [m] 3 3 3

Maks. całkowita długość
przewodu spalinowego [m] 16 25 16

Maks. liczba zmian kierunku bez 
pomniejszania całkowitej długości systemu 1) 2 2 2

Zestaw podstawowy

Maks. długość w poziomie [m] 3 3 2

Maks. całkowita długość
przewodu spalinowego [m] 16 10 2

Maks. liczba zmian kierunku bez
pomniejszania całkowitej długości systemu 1) 0 2 1

Zestaw podstawowy

Maks. długość w poziomie [m] 2) 2)

Maks. całkowita długość
przewodu spalinowego [m] 2) 2)

Maks. liczba zmian kierunku bez
pomniejszania całkowitej długości systemu 1) 2) 2)

1) Razem z zestawami podstawowymi

2) Maks. możliwą długość musi podać producent komina. Należy przeprowadzić pomiar technicznych warunków spalania zgodnie 
z wymogami norm i obowiązujących przepisów względnie dobór zgodnie z atestem systemu powietrzno-spalinowego (LAS).

Minimalne wymiary wewnętrzne szachtu kominowego

Przewód jednościenny 
w szachcie kominowym,

niezależne od powietrza pomieszczenia,
zob. rys. nr 7

Przewód jednościenny
w szachcie kominowym,

zasysanie powietrza do spalania 
z pomieszczenia, zob. rys. nr 7

Przewód koncentryczny 
w szachcie kominowym,

niezależne od powietrza pomieszczenia,
zob. rys. nr 6

Koncentryczny przepust 
dachowy,

doprowadzenie powietrza do spalania 
z zewnątrz, zob. rys. nr 4, 8, 10

Przewód koncentryczny 
prowadzony po ścianie 

zewnętrznej,
doprowadzenie powietrza do spalania 

z zewnątrz, zob. rys. nr 2, 11

Przyłącze na ścianie 
zewnętrznej, 

maks. moc grzewcza 21 kW, koncen-
tryczny, doprowadzenie powietrza do 
spalania z zewnątrz, zob. rys. nr 1, 3

Przyłącze komina po-
wietrzno-spalinowego (LAS),
koncentrycznie do komina powietrzno-spa-
linowego (LAS), doprowadzenie powietrza

do spalania z zewnątrz, zob. rys. nr 5

Przyłącze FU, 
koncentrycznie do komina systemu FU 
z adapterem zasysania powietrza LAA,

zasysanie powietrza do spalania 
z pomieszczenia, zob. rys. nr 9
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7. ODPROWADZENIE SPALIN

Rys. 14: Minimalne wymiary montażowe

Wymiar: A B C

Kocioł EcoTherm Kompakt WBS C z montowanym pod kotłem

podgrzewaczem c.w.u. BS 120 C 1880 mm 2020 mm 2145 mm

Kocioł EcoTherm Kompakt WBS C z montowanym pod kotłem

podgrzewaczem c.w.u. BS 160 C 2080 mm 2220 mm 2340 mm

Wlot do komina

C

B

A

Rys. 13:Wymiary przyłącza spalin dla kotłów WBS/WBC/WBK

Kocioł WBS/WBC/WBK 
z kolanem 87°

Kocioł WBS/WBC/WBK 
z trójnikiem rewizyjnym
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Ogólne uwagi dotyczące zasto-
sowania systemu odprowadzenia
spalin

Prowadzenie przewodów 
odprowadzenia spalin w szachcie
kominowym
Przewody spalinowe wewnątrz budyn-
ków należy prowadzić w osobnych,
wentylowanych szachtach kominowych.
Przewody kominowe muszą być wyko-
nane z niepalnych materiałów budowla-
nych nie ulegających deformacji i wyka-
zywać wytrzymałość na działanie ognia
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku pracy kotła z wykorzysta-
niem powietrza zasysanego z pomiesz-
czenia  szacht kominowy musi zostać
wyposażony w dodatkową wentylację
poniżej wlotu spalin, w pomieszczeniu,
w którym zamontowano kocioł. Czynny
przekrój poprzeczny musi wynosić przy-
najmniej 200 cm2. Jeżeli powietrze do
spalania będzie doprowadzane z ze-
wnątrz, to w szachcie kominowym nie
wolno wykonywać żadnych otworów.
Otwory wyczystkowe i rewizyjne 
elementów zabudowanych w szachcie
kominowym muszą być podczas 
pracy kotła EcoTherm Kompakt
WBS/WBC/WBK zawsze zamknięte.

Możliwość jednoczesnego
podłączenia kilku urządzeń do 
kominów powietrzno-spalinowych
różnych producentów
W przypadku montowania kilku
urządzeń wykorzystujących powietrze
do spalania doprowadzane z zewnątrz
podłącza się je do odpowiednich, posia-
dających ogólny atest budowlany komi-
nów powietrzno-spalinowych (LAS).
W zależności od producenta istnieje 
możliwość podłączenia kilku urządzeń
do takich kominów. Poświadczenie mo-
żliwości skorzystania z takiego rozwiąza-
nia technicznego musi dostarczyć ofe-
rent systemu. Kocioł z zamontowanym
adapterem do zasysania powietrza jest
podłączany do komina odpornego na
działanie wilgoci. Poświadczenie mo-
żliwości wykorzystania takiego rozwi-
ązania technicznego zgodne z normą
DIN 4705, część 3 musi dostarczyć pro-
ducent komina lub przewodu odprowa-
dzenia spalin. Skropliny powstające w
ciągu spalinowym można odprowadzić
przez kocioł WBS/WBC/WBK.

Przejście przez dach
Jeżeli podczas montażu pionowego
przepustu dachowego następuje
przejście przez kondygnacje w budynku,
to przewód odprowadzenia spalin pro-
wadzony poza miejscem zamontowania
paleniska musi być umieszczony w
szachcie kominowym wykonanym 
z niepalnych materiałów budowlanych 
o wytrzymałości na działanie ognia
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kominy używane, zanieczyszczone
Podczas spalania paliw stałych i płyn-
nych w ciągu odprowadzenia spalin
odkładają się osady i zanieczyszczenia.
Do ścianek wewnętrznych przykleja 
się sadza zawierająca związki siarki 
i węglowodory chlorowcowe.Takie ciągi
odprowadzenia spalin nie mogą być 
wykorzystywane bez oczyszczenia dla
doprowadzania powietrza do spalania
do źródeł ciepła. Zanieczyszczone po-
wietrze do spalania jest jedną z głów-
nych przyczyn szkód korozyjnych i awa-
rii palenisk.

Jeżeli powietrze do spalania jest zasy-
sane poprzez istniejący komin, to musi
on być skontrolowany i w razie potrzeby
oczyszczony przez właściwego dla da-
nego rejonu mistrza kominiarskiego. Je-
żeli wady budowlane (np. stare, kruche
fugi w kominie) uniemożliwiają wyko-
rzystywanie komina do doprowadzenia
powietrza do spalania, to trzeba podjąć
odpowiednie działania, jak czyszczenie
komina. Należy wykluczyć możliwość
zanieczyszczenia powietrza do spalania
ciałami obcymi.

Jeżeli nie ma możliwości odpowiedniego
poprawienia stanu technicznego ciągu
spalinowego, to źródło ciepła może wy-
korzystywać do spalania powietrze do-
prowadzane z zewnątrz za pomocą kon-
centrycznego przewodu odprowadzenia
spalin.Alternatywą jest wykorzystywa-
nie do spalania powietrza zasysanego 
z pomieszczenia.Także w przypadku
tych obu możliwości konieczne jest
dokładne oczyszczenie przewodu komi-
nowego przez mistrza kominiarskiego
właściwego dla danego rejonu.
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EcoTherm Kompakt WBS/WBC/WBK

Mocowanie przewodu 
odprowadzenia spalin
Przewody odprowadzenia spalin muszą
być mocowane za pomocą elementu dy-
stansowego w przewodzie kominowym
przynajmniej co 2 m i na każdej
kształtce.

Prowadzenie skroplin w kotłach
EcoTherm Kompakt WBS/WBC/WBK
i w przewodach spalinowych
W kotłach EcoTherm WBS/WBC/WBK
skropliny powstające w przewodach
spalinowych można odprowadzać przez
źródło ciepła. Z tego względu nie jest
konieczne montowanie specjalnych 
odskraplaczy.

W przypadku zastosowania przewodów
spalinowych w kominach odpornych 
na działanie wilgoci i w kominach po-
wietrzno-spalinowych (system LAS) lub
w przypadku podłączania źródła ciepła
do systemów odprowadzania spalin do-
starczanych we własnym zakresie skro-
pliny powstające w części przewodu 
spalinowego dostarczanej we własnym
zakresie należy odprowadzić inną drogą.

Poziomy przewód odprowadzenia
spalin
Przewód odprowadzenia spalin należy
montować ze spadkiem w kierunku
źródła ciepła, tak aby umożliwić bez-
pieczne odprowadzenie skroplin. Spa-
dek musi wynosić przynajmniej 3°.Taki
kąt nachylenia odpowiada prowadzeniu
poziomego przewodu spalinowego ze
spadkiem 5,5 cm/m.

Skracanie przewodów 
odprowadzenia spalin
Po przycięciu końce przewodu odpro-
wadzenia spalin należy spiłować w celu
usunięcia zadziorów.W przypadku skra-
cania przewodu koncentrycznego należy
odciąć z rury zewnętrznej odcinek o
długości przynajmniej 6 cm.

Wysokość ponad dach
W odniesieniu do minimalnej wysokości
wyprowadzenia przewodu spalinowego
ponad dach obowiązują przepisy w spra-
wie kominów i instalacji do odprowa-
dzania spalin.

Otwory wyczystkowe i rewizyjne
W pomieszczeniu, w którym zamonto-
wany jest kocioł EcoTherm Kompakt
WBS/WBC/WBK musi znajdować się
przynajmniej jeden otwór wyczyst-
kowy/rewizyjny. Przewody odprowadze-
nia spalin, których nie można skontrolo-
wać i wyczyścić od strony ich wylotu,
muszą mieć dodatkowy otwór wyczyst-
kowy na poddaszu lub ponad dachem.

W poziomych, koncentrycznych przewo-
dach odprowadzenia spalin o długości
ponad 2 m także przed wejściem do
szachtu kominowego lub przepustu
przez ścianę należy zamontować drugi
trójnik rewizyjny. Dzięki temu stwarza
się kominiarzowi możliwość przeprowa-
dzenia wzrokowej kontroli ciągu spali-
nowego.

Kaskadowy układ odprowadzenia
spalin
Podłączanie kotła EcoTherm Kompakt
WBS/WBC/WBK do kaskadowego
układu odprowadzenia spalin jest niedo-
zwolone.

Normy i przepisy
Oprócz ogólnych zasad techniki należy
stosować się w szczególności do na-
stępujących przepisów:
� przepisy dotyczące wykonawstwa,
� przepisy prawa budowlanego i obo-

wiązujących norm.
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8. PODGRZEWACZE C.W.U.

Rys. 16:Wymiary i przyłącza systemowych podgrzewaczy c.w.u. BS 120 C i BS 160 C
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Podgrzewacz c.w.u. Model BS 120 C BS 160 C

Pojemność podgrzewacza c.w.u. l 120 160
Pojemność wodna wężownicy l 4,0 4,2
Powierzchnia grzejna m2 0,72 0,72
Wskaźnik mocy
dla ϑzas. c.o. = 80°C i ϑpodgrz. c.w.u. = 60°C NL 1,4 2,2
Moc ciągła 
dla ϑzas. c.o. = 80°C od 10°C do 45°C kW 22 22

l/h 540 540
Wymagany przepływ wody grzewczej m3/h l,5 1,5
Strata ciśnienia po stronie wody grzewczej mbar 35 35

Dopuszczalne nadciśnienie robocze
– po stronie wody grzewczej bar 10 10
– po stronie c.w.u. bar 10 10

Maks. temperatura robocza
– C.w.u. °C 95 95
– Woda grzewcza °C 95 95

Masa (bez wody) kg 53 60

Wymiary
– Wysokość (A) mm 845 1045
– Szerokość mm 560 560
– Głębokość (wraz z zaworem 

napełniająco-spustowym) mm 610 610

Przyłącza (gwint zewnętrzny)
C.w.u./zimna woda cal 3/4 3/4
Cyrklacja cal 3/4 3/4
Zasilanie c.o./powrót c.o. cal 3/4 3/4

Podgrzewanie c.w.u. z systemem
Centralne zaopatrzenie w ciepłą wodę
za pomocą podgrzewaczy c.w.u. to dziś
najbardziej rozpowszechniony system
wykorzystywany do tego celu. Zapewnia
on wysoki komfort, a jednocześnie jest
tani i energooszczędny.

Firma BRÖTJE oferuje wraz z kotłami
EcoTherm Kompakt WBS przezna-
czone do montażu pod kotłem podgrze-
wacze c.w.u. BS 120 C i BS 160 C oraz
stojący z bocznym podejściem podgrze-
wacz c.w.u. BS 200 C.Takie połączenie
zapewnia uzyskanie wysokiej jakości
technicznej, komfort korzystania z c.w.u.
i nowoczesny wygląd.

Podgrzewacze c.w.u. firmy BRÖTJE
zapewniają:
stały zapas ciepłej wody, bez ogranicza-
nia pracy obiegu c.o. i przy niewielkiej
ilości potrzebnego miejsca; bardzo eko-
nomiczną eksploatację dzięki izolacji 
z bezfreonowej sztywnej pianki poliure-
tanowej o wysokiej jakości; niezawodną
ochronę przed każdym rodzajem korozji
dzięki wewnętrznej termoglazurze – bo
przecież szkło nie rdzewieje; łatwość
montażu i podłączenia do kotła Eco-
Therm Kompakt WBS dzięki zastoso-
waniu gotowych zestawów montażo-
wych firmy BRÖTJE.

Rys. 15:Wskaźnik mocy NL w zależności
od mocy ciągłej lub mocy kotła
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BS 120 C

A

BS 120 C 845 
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Z = Cyrkulacja
HV = Zasilanie c.o.
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KW = Zimna woda
HR = Powrót c.o.
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Rys. 17:Wymiary i przyłącza stojącego podgrzewacza c.w.u. BS 200 C

332

338

600

H

11
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0

KW
HR

Z

WW

HV

H2

H1     

H3

3/4˝

1˝

Model BS 200 C

Pojemność podgrzewacza c.w.u. l 200
Pojemność wodna wężownicy l 6,4
Powierzchnia grzejna m2 0,93
Wskaźnik mocy
dla ϑzas. c.o. = 80°C i ϑpodgrz. c.w.u. = 60°C NL* 4,2
Moc ciągła 
dla ϑzas. c.o. = 80°C od 10°C do 45°C kW 25

l/h 610
Wymagany przepływ wody grzewczej m3/h 1,5
Strata ciśnienia po stronie wody grzewczej mbar 40

Dopuszczalne nadciśnienie robocze
– po stronie wody grzewczej bar 10
– po stronie c.w.u. bar 10

Masa około ca. kg 62

Wymiary:
Wymiar H mm 1300

H1 (c.w.u.) mm 1191
H2 (cyrkulacja) mm 1020
H3 (zasilanie c.o.) mm 740
H4 (powrót c.o.) mm 190
H5 (zimna woda) mm 110

Przyłącza: C.w.u./zimna woda cal (gwint zewnętrzny) R 3/4
Cyrkulacja cal (gwint zewnętrzny) R 3/4
Zasilanie c.o./powrót c.o. cal (gwint zewnętrzny) R 1

* Pod warunkiem, że moc kotła będzie przynajmniej taka, jak podana moc
ciągła dla podgrzania wody od 10 °C do 45 °C

Widok 
od przodu

Widok 
z boku

Widok
od tyłu

Z = Cyrkulacja
HV = Zasilanie c.o.
WW = C.w.u.
KW = Zimna woda
HR = Powrót c.o.
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� rura z polietylenu wysokociśnienio-
wego (PE-HD) zgodnie z normą 
DIN 19535-10

� rura z polietylenu wysokociśnienio-
wego (PE-HD) zgodnie z normą 
DIN 19537, część 1 i 2

� rura z polipropylenu (PP) zgodnie 
z normą DIN 19560-10

� rura z ABS/ASA zgodnie 
z DIN 19561

� rury żeliwne zgodne z normą 
DIN 19522 zabezpieczone od
wewnątrz emalią lub innym rodzajem
powłoki

� stalowe rury nierdzewne 
z protokołem kontrolnym nadzoru
budowlanego

� rury ze szkła krzemianowo-borowego
posiadające protokół kontrolny nad-
zoru budowlanego.

Jeżeli zamontowany przewód kanaliza-
cyjny nie nadaje się do współpracy z
kotłem kondensacyjnym, to przed wlo-
tem do kanalizacji skropliny należy zneu-
tralizować.

Neutralizator skroplin firmy
BRÖTJE
Neutralizator skroplin mocuje się pod
kotłem kondensacyjnym na posadzce 
lub na ścianie. Należy go zamontować 
pomiędzy kotłem kondensacyjnym 
i przyłączem przewodu kanalizacyjnego,
tak żeby do rury odpływowej odprowa-
dzana była tylko woda o neutralnej
wartości pH. Jednorazowe napełnienie
neutralizatora skroplin wystarcza na
około 1 rok. Stan napełnienia filtra jest
wskazywany przez wskaźnik napełnienia.

Eksploatacja kotła w pomieszcze-
niach wilgotnych
W momencie dostawy kocioł EcoTherm
Kompakt WBS/WBC/WBK spełnia wy-
magania stopnia ochrony IPx4D. Podczas
montażu źródła ciepła w pomieszczeniach
wilgotnych, dla zachowania tego stopnia
ochrony należy spełnić następujące 
warunki:

� doprowadzenie do kotła powietrza do
spalania z zewnątrz za pomocą kon-
centrycznego systemu odprowadzania
spalin i doprowadzania powietrza.

� wszystkie doprowadzane do kotła 
i wyprowadzane z kotła przewody
elektryczne muszą być zamontowane 
i zamocowane w dławikach. Dławiki
należy mocno dokręcić, tak aby do
wnętrza obudowy nie przedostawała
się woda.

Podłączenie elektryczne
Wykonując instalację elektryczną należy
stosować się do obowiązujących norm 
i przepisów. Parametry przyłączeniowe
zob. str. 6. Podłączenie elektryczne należy
wykonać bez zamiany biegunów i w 
sposób uniemożliwiający taką zamianę.
Wszystkie podłączone urządzenia muszą
być wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Zaleca się zamontowanie
przed kotłem włącznika głównego. Prze-
wody czujnikowe nie przewodzą napięcia
sieciowego, lecz tylko niskie napięcie
ochronne.Aby uniknąć zakłóceń elektro-
magnetycznych, przewodów czujniko-
wych nie należy prowadzić równolegle 
do przewodów sieciowych. Jako prze-
wody czujnikowe należy stosować tylko
przewody ekranowane.Wymagane prze-
kroje przewodów czujnikowych:
przewód miedziany o długości 
do 20 m: 0,60 mm2,
przewód miedziany o długości 
do 80 m: 1,00 mm2,
przewód miedziany o długości 
do 120 m: 1,50 mm2.

Miejsce zamontowania kotła
Kotły kondensacyjne należy montować 
w suchych i zabezpieczonych przed zama-
rzaniem, wentylowanych pomieszcze-
niach, w miarę możliwości w pobliżu in-
stalacji do odprowadzania spalin. Obce
substancje w powietrzu do spalania są
szkodliwe dla źródła ciepła i zakłócają
bezawaryjną eksploatację. Z tego
względu montaż w pomieszczeniach o du-
żej wilgotności lub dużej ilości pyłów jest

Neutralizacja skroplin
Przepisy
W Polsce nie ma jeszcze przepisów
odnośnie odprowadzenia skroplin z
kotłów kondensacyjnych. Jest rozpo-
rządzenie Rady Ministrów z dnia
19.05.1999 w sprawie warunków wprowa-
dzenia ścieków do urządzeń kanalizacyj-
nych stanowiących mienie komunalne
(Dz.U. nr 50 z 2.06.1999r.), w którym
m.in. „zabrania się wprowadzania (bez
uprzedniego zneutralizowania lub oczysz-
czenia) ścieków zawierających substancje
żrące lub toksyczne, a w szczególności
mocne kwasy i zasady, formaliny, siarczki,
cyjanki oraz roztwory amoniaku, siarko-
wodoru i cyjankowodoru“.

W Niemczech obowiązują przepisy
odnośnie odprowadzenia skroplin z
kotłów kondensacyjnych (ATV o ozna-
czeniu A 251), które mówią, że w kotle
EcoTherm WBS/WBC/WBK nie ma po-
trzeby neutralizowania skroplin, ponie-
waż jest ona wymagana dopiero od nomi-
nalnego obciążenia cieplnego ≥ 25 kW.
Mimo to może się jednak zdarzyć, że 
regionalne władze odpowiedzialne za
jakość wody będą wymagać neutralizacji
skroplin. Z tego względu zaleca się przed
przystąpieniem do wykonywania insta-
lacji skontaktowanie się z władzami
gminnymi w celu zasięgnięcia informacji
o obowiązujących lokalnie przepisach.

Przepływ skroplin w kotłach 
EcoTherm Kompakt WBS/WBC/WBK
i w systemie odprowadzenia spalin 
W kotłach EcoTherm Kompakt
WBS/WBC/WBK skropliny zawarte 
w spalinach można odprowadzać przez
kocioł. Z tego względu nie jest konieczne
montowanie w systemie odprowadzenia
spalin dodatkowych urządzeń odprowa-
dzających skropliny.

Odprowadzenie skroplin z kotła
EcoTherm Kompakt WBS/WBC/WBK
do sieci kanalizacyjnej
Do wymiennika ciepła kotłów EcoTherm
Kompakt WBS/WBC/WBK podłączony
jest syfon skroplin wyposażony w ela-
styczny przewód przyłączeniowy. Skro-
pliny muszą swobodnie odpływać do
lejka. Pomiędzy lejkiem i systemem kana-
lizacyjnym należy wykonać instalację z
urządzeń zapobiegających wydostawaniu
się przykrych zapachów z kanalizacji.
Ponadto przed montażem należy spraw-
dzić, czy przewidziany do zastosowania
przewód odpływowy nadaje się do 
odprowadzania kwaśnych skroplin.
Do odprowadzania skroplin można 
stosować następujące materiały:
� sztywna rura z PCW zgodnie z normą

DIN 19534-3
� rura z PCW zgodnie z normą 

DIN 19538-10

Rys. 18: Minimalne odległości stref ochronnych 2 i 3 w pomieszczeniach wilgotnych 

Schutzbereich 3

2,4 m

0,6 m

Schutz
bereich 2

Schutzbereich 3

0,6 m

2,4 m

Schutz
bereich 2
Strefa 
ochronna 2

Strefa ochronna 3

Strefa ochronna 3
Strefa 
ochronna 2



22

EcoTherm Kompakt WBS/WBC/WBK

9.WSKAZÓWKI PROJEKTOWE

możliwy tylko przy zapewnieniu dopro-
wadzenia powietrza do spalania z ze-
wnątrz. Jeżeli kotły kondensacyjne będą
eksploatowane w pomieszczeniach, w
których stosuje się środki rozpuszczające,
środki czyszczące zawierające chlor, farby,
kleje lub inne podobne substancje, to 
kocioł może pracować wyłącznie przy 
zapewnieniu doprowadzenia powietrza
do spalania z zewnątrz. Szkody powstałe
wskutek zamontowania kotła w nieodpo-
wiednim pomieszczeniu lub wskutek 
doprowadzenia niewłaściwego powietrza
do spalania nie są objęte gwarancją.

Oprócz ogólnych zasad techniki należy
stosować się w szczególności do obowi-
ązujących norm i przepisów, jak rozpo-
rządzenia w sprawie spalania i budow-
lane oraz wytyczne dla pomieszczeń
kotłowni. Nie trzeba zachowywać specjal-
nych odległości od ścian.W pomieszcze-
niu, w którym zamontowany jest kocioł
musi być jednak zachowana dostateczna
ilość miejsca dla przeprowadzenia prac
montażowych i konserwacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Podłączając źródła ciepła do instalacji
ogrzewania podłogowego za pomocą rur,
które nie są zabezpieczone przed przeni-
kaniem tlenu zgodnie z normą DIN 4726,
wymagane jest rozdzielenie systemów za
pomocą wymiennika ciepła. Powietrze do
spalania nie może zawierać składników
wywołujących korozję, w szczególności
par zawierających związki fluoru i chloru,
występujące np. w środkach rozpuszcza-

jących i czyszczących, gazach aerozolo-
wych itd.

Spalanie gazu płynnego
Podczas spalania gazu płynnego należy
generalnie stosować się do wymagań
przepisów technicznych dotyczących gazu
płynnego. Elektromagnetyczny zawór
gazu zamontowany w kotłach EcoTherm
Kompakt WBS/WBC/WBK spełnia 
wymagania normy DIN EN 126.

Pozostałe systemy odprowadzenia
spalin
Szkody lub zakłócenia w pracy wynika-
jące z zastosowania systemów odprowa-
dzenia spalin nie wykonanych ze stali 
nierdzewnej nie są objęte gwarancją.
Dotyczy to w szczególności agresywności
pochodzących z tych systemów skroplin
w stosunku do materiałów, z których jest
wykonane źródło ciepła. Z tego względu
skropliny powstające w systemach odpro-
wadzenia spalin zakupionych od innych
firm należy odprowadzić inną drogą!

Odpowiedzialność za projekt, obliczenia,
serwis i gwarancję dla takich systemów
ponoszą wyłącznie ich producenci. Doty-
czy to także uszkodzenia źródła ciepła
wskutek zastosowania nieodpowiedniego
systemu odprowadzenia spalin.

Odległość od łatwopalnych ele-
mentów konstrukcji budowlanych
Podczas montażu kotła EcoTherm 
Kompakt WBS/WBC/WBK i systemu
odprowadzenia spalin należy zachować

stosowne odległości od łatwopalnych 
elementów konstrukcji budowlanych
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Jeżeli kocioł EcoTherm Kompakt jest
eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem
temperatura powierzchni na obudowie
kotła i systemu odprowadzenia spalin nie
przekracza 85 °C.

Czujnik przepływu gazu (GSW)
W Polsce nie ma obowiązku montowania
czujników przepływu gazu lecz w
przyszłości taki przepis może być wpro-
wadzony.W Niemczech taki przepis obo-
wiązuje od 2004r. i tylko w celu zasygnali-
zowania informujemy, że zgodnie z
instrukcją roboczą G 600-B przepisów
TRGI istnieje tam obowiązek montowa-
nia czujników przepływu gazu we wszyst-
kich nowych i w znacznym stopniu zmie-
nionych instalacjach gazowych. Czujnik
ten ma zadanie zapobiegać skutkom 
manipulowania przy instalacji doprowa-
dzenia gazu i jednocześnie zapewniać 
większe bezpieczeństwo w przypadku
wystąpienia nieszczelności. Zalecenia
zakładu gazowniczego dotyczące mon-
tażu czujników przepływu gazu częściowo
znacznie się różnią. Z tego względu przed
przystąpieniem do wykonywania instala-
cji należy zasięgnąć informacji we właści-
wym zakładzie gazowniczym co do spo-
sobu zamontowania czujnika przepływu
gazu. Czujnik musi być dobrany przez
wykonawcę instalacji ogrzewania z
uwzględnieniem rodzaju gazu i strumie-
niem przepływającego gazu podczas

Beispiel:
Einzustellender Differenzdruck*:
0,35 bar
Erforderliche Umlaufmenge*: 
0,5 m3/h
Der dazugehörige Einstellwert: 
6

* Aus der Anlagenwiderstandsberechnung

L

X
Zasilanie

(ADH/AEH)

Powrót
(ADH/AEH)

Zawór upustowy

Zakres dostawy zaworu UBSV
Wymiary w mm

Wymiar X L
WBS/WBC 260 206

Przykład:
Nastawiana różnica ciśnień*:
0,35 bar

Wymagany przepływ w obiegu*:
0,5 m3/h

Wartość nastawy:
6

* Z obliczeń oporów instalacji Przepływ V̇
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Rys. 19: Montaż zaworu upustowego UBSV

Rys. 20: Nastawa zaworu upustowego UBSV
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maksymalnego poboru. Jeżeli z tego 
samego przewodu gazowego zasilane 
są także inne urządzenia, to czujnik
przepływu gazu należy dobrać odpowied-
nio do sumarycznego przepływu wszyst-
kich podłączonych urządzeń.

Woda o dużej zawartości
związków wapnia
Jeżeli w instalacji, w której zamontowano
kocioł WBC twardość wody > 14 °dH,
to pomiędzy przyłączem zimnej wody 
i c.w.u. należy przewidzieć rozwiązanie
techniczne umożliwiające płukanie wy-
miennika ciepła. Jako alternatywę zaleca
się zastosowanie kotła WBS z podgrze-
waczem c.w.u.

Naczynie wzbiorcze dla c.w.u.
Podczas podgrzewania wody w podgrze-
waczu c.w.u. w kotle WBK zwiększa się
objętość wody w podgrzewaczu.Aby za-
pobiec stałemu odprowadzaniu nadmiaru
wody przez zawór bezpieczeństwa c.w.u.,
zaleca się zamontowanie zewnętrznego
naczynia wzbiorczego dla obiegu c.w.u.

Podłączenie hydrauliczne
Kotły EcoTherm Kompakt można
podłączać bezpośrednio do instalacji
ogrzewania.

Zaleca się zamontowanie filtra w przewo-
dzie powrotnym obiegu c.o.W przypadku
starszych instalacji zalecamy napełnienie
ich wodą pozbawioną związków wapnia.
Wysokość podnoszenia zamontowanej
pompy kotła należy odczytać z wykresu
(rys. 21). Jeżeli wysokość podnoszenia
pompy nie jest wystarczająca lub jeżeli ze
względu na małą różnicę temperatur (np.
w przypadku ogrzewania podłogowego)
wymagany jest większy przepływ, to za-
montowaną pompę można wymienić we
własnym zakresie lub należy zamontować
dodatkowe pompy obiegowe c.o. Długość
zabudowy pompy wynosi 130 mm.

Zabezpieczenie techniczne instalacji
ogrzewania należy wykonać zgodnie 
z obowiązującymi normami. Kotły Eco-
Therm Kompakt są seryjnie wyposażone
w ogranicznik minimalnego ciśnienia
wody grzewczej (min. ciśnienie wody 
0,7 bar/wyłączenie awaryjne przy 
0,3 bar). Inne urządzenia zabezpieczające
przed zbyt małym przepływem wody nie
są wymagane.

Maksymalna pojemność wody grzewczej
w instalacji z uwzględnieniem zintegro-
wanego mambranowego naczynia
wzbiorczego (o pojemności 12 litrów) 
dla kotłów EcoTherm Kompakt można
odczytać z rys. 22.

Jeżeli zamontowano zewnętrzne naczynie
wzbiorcze, to należy je podłączyć po stro-
nie powrotu tak, aby uniemożliwić jego
odcięcie od instalacji.

Zawór upustowy UBSV
W kotłach EcoTherm WBS/WBC/WBK
wymagane jest zapewnienie minimalnego
przepływu wody w obiegu wynoszącego
3,5 l na minutę. Jeżeli nie jest to możliwe
za pomocą odpowiedniego wykonania in-
stalacji, to należy zastosować zawór upu-
stowy. Firma BRÖTJE oferuje do tego
celu zawór upustowy UBSV (rys. 19 +
20), który montuje się na zaworach
napełniająco-spustowych, hydraulicznych
zestawów przyłączeniowych ADH i AEH.

Hydrauliczne podłączenie kotła
EcoTherm Kompakt do instalacji
ogrzewania podłogowego
Kocioł kondensacyjny EcoTherm Kom-
pakt jest szczególnie dobrze przystoso-

wany do współpracy z instalacją ogrzewa-
nia podłogowego, ponieważ jej tempera-
tury systemowe są bardzo niskie.Aby nie
eksploatować instalacji w zbyt wysokich
temperaturach, konieczna jest zmiana 
fabrycznie nastawionej krzywej grzania
(zob. rys. 11) oraz zamontowanie we
własnym zakresie czujnika temperatury.

Ponadto należy pamiętać o tym, że insta-
lacja ogrzewania podłogowego musi być
wykonana z materiału całkowicie szczel-
nego na dyfuzję, np. z rur miedzianych.W
przypadku zastosowania rur z tworzywa
sztucznego, które nie są szczelne na prze-
nikanie tlenu zgodnie z normą DIN 4726,
wymagane jest zamontowanie wymienni-
ków ciepła do rozdzielenia instalacji.

40°C

Rys. 22: Maksymalna pojemność wodna instalacji przy zastosowaniu 
naczynia wzbiorczego MAG (12 l)

Maksymalne przepływy masowe w kotłach EcoTherm Kompakt WBS/WBC/WBK
WBS/WBC/WBK

Maksymalny masowy przepływ wody grzewczej 1.700 l/h

Rys. 21:Wykres wysokości podnoszenia w kotłach WBS/WBC/WBK
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Ciśnienie zadziałania zaworu bezpieczeństwa 3 bar
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9.WSKAZÓWKI PROJEKTOWE

Informacja dotycząca uzdatniania
wody w instalacjach grzewczych, 
w których zastosowano kotły 
kondensacyjne firmy BRÖTJE

Poniższe wyjaśnienia mają na celu 
poinformowanie o wymaganiach stawia-
nych wodzie grzewczej w instalacjach,
w których zastosowano kotły grzewcze
firmy BRÖTJE. Informacje te opierają
się na wytycznych VDI i instrukcjach
BDH.

Działania zapobiegawcze mające
na celu uniknięcie zakłóceń w
pracy obiegu c.o. wskutek korozji
lub odkładania się kamienia
kotłowego, które prowadzą do
zmniejszenia sprawności i ograni-
czenia funkcjonalności.

Ochrona kotła przed korozją
po stronie wody
W instalacjach zamkniętych nie ma 
konieczności uzdatniania wody 
przeznaczonej do napełnienia instalacji.
Z reguły wystarczająca jest jakość wody

pitnej.W instalacjach ogrzewania
podłogowego i w przypadku rur, które
nie są szczelne na przenikanie tlenu,
wymagane jest systemowe rozdzielenie
obiegu kotła i innych elementów instala-
cji zagrożonych korozją.

Unikanie uszkodzeń powstających
wskutek odkładania się kamienia
kotłowego w kotle
W zależności od stopnia twardości
wody, pojemności instalacji i wielkości
kotła może być konieczne dodawanie
do wody środków zmiękczających. Zob.
wykresy dotyczące kotła.

Dopuszczone do stosowania środki
do uzdatniania wody
Należy stosować tylko środki dopusz-
czone do stosowania przez firmę
BRÖTJE. Obecnie są to:
� Heizungs-Vollschutz firmy Fernox
� Sentinel 100x firmy GE Betz

Jeżeli w szczególnych sytuacjach 
zachodzi konieczność stosowania kilku
środków uzdatniających (np. środek

zmiękczający, przeciw zamarzaniu,
uszczelniający itd.) należy pamiętać o
tym, żeby kupować je od tego samego
producenta, tak aby pod względem
działania były one zgodne z wyżej 
wymienionymi środkami.

Jako samodzielny środek przeciw 
zamarzaniu należy stosować Tyfocor L.
Korzystanie ze środków nie dopuszczo-
nych do stosowania powoduje utratę
gwarancji.

W przypadku korzystania z instalacji do
zmiękczania wody zaleca się uzyskiwa-
nie stopnia twardości wody 6 – 8 °dH.
Wartość pH nie może przekraczać mak-
symalnej dopuszczalnej wartości 8,3.

Instalacja ogrzewania
Również dla kotłów kondensacyjnych
odnośnie jakości wody kotłowej obowi-
ązują zalecenia wytycznych VDI 2035.
Obieg ogrzewania podłogowego należy
traktować oddzielnie.W tym celu należy
skontaktować się z producentem środka
uzdatniającego lub z dostawcą rur.

Rys. 23:Wykres twardości wody dla kotłów EcoTherm Kompakt WBS/WBC/WBK

Przykład korzystania z wykresu:
Trzeba wiedzieć, jaki jest typ kotła, jaka jest twardość wody i jaka jest pojemność instalacji. Jeżeli pojemność instalacji
leży powyżej krzywej, to konieczne jest zastosowanie środka zmiękczającego. Przykład: jeżeli twardość wody wynosi
12 °dH, a pojemność instalacji jest mniejsza niż 200 litrów, to nie trzeba stosować środka zmiękczającego. Uwzględ-
niono typową pojemność instalacji.
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Kocioł kondensacyjny WBS
Przykład 1: Obieg c.o. z pompą obiegową, z regulacją temperatury w podgrzewaczu c.w.u.,

z opcjonalnym regulatorem pokojowym

Kocioł kondensacyjny WBS
Przykład 2: Obieg c.o. z pompą obiegową, obieg c.o. z zaworem mieszającym, układ regulacji temperatury 

w podgrzewaczu c.w.u. oraz układ regulacji obiegu solarnego. Regulacja za pomocą modułu Clip-In 
zaworu mieszającego2) (CIM C) i Clip-In obiegu solarnego2) (CISO C)

Wskazówka:
Rysunek przedstawia zasadę działania. Podgrzewacz c.w.u. BS 120 C lub BS 160 C należy zamontować pod kotłem
EcoTherm Kompakt (pamiętać o wysokości zabudowy, rys. 7).

10. PRZYKŁADOWE INSTALACJE
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Legenda:
ATF Czujnik temperatury zewnętrznej
DWV Zawór trójdrogowy *)
FB Regulator pokojowy *)
HP Pompa obiegowa c.o.
MAG Membranowe naczynie wzbiorcze *)

TKW Zimna woda pitna
TLP Pompa ładująca podgrzewacz c.w.u. *)
TWF Czujnik c.w.u. QAZ 36 *)
TWW C.w.u.
TZP Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

*) Wyposażenie dodatkowe lub dostarczane we
własnym zakresie

1) Zewnętrzne membranowe naczynie wzbiorcze lub
alternatywnie wewnętrzne membranowe naczynie
wzbiorcze

Jako opcja

1. obieg c.o.

Legenda:
ATF Czujnik temperatury zewnętrznej
DWV Zawór trójdrogowy *)
FB Regulator pokojowy *)
HM Zawór mieszający obiegu c.o. *)
HP Pompa obiegowa c.o.
HVF Czujnik zasilania obiegu c.o. QAD 36 *)
MAG Membranowe naczynie wzbiorcze *)
SOK Kolektor słoneczny
SP Pompa obiegu solarnego

SSF1 Czujnik temperatury 1 w solarnym 
podgrzewaczu c.w.u. 

SVF Czujnik zasilania obiegu solarnego
TKW Zimna woda pitna
TLP Pompa ładująca podgrzewacz c.w.u. *)
TMV Termostatyczny zawór mieszający *)
TWF Czujnik c.w.u. QAZ 36 *)
TWW C.w.u.
TWZ Cyrkulacja c.w.u.

Y4 Zawór strefowy *)
*) Wyposażenie dodatkowe lub dostarczane we

własnym zakresie
1) Zewnętrzne membranowe naczynie wzbiorcze lub

alternatywnie wewnętrzne membranowe naczynie
wzbiorcze

2) Wymagane wyposażenie dodatkowe

Jako opcja

2. obieg c.o.1. obieg c.o.
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Kocioł kondensacyjny WBK
Przykład 3: Obieg c.o. z pompą obiegową, ze zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u. o pojemności 60 l, opcjonalnie

z regulatorem pokojowym, możliwość podłączenia 2. obiegu c.o. z zaworem mieszającym*)

Kocioł kondensacyjny WBC
Przykład 4: Obieg c.o. z pompą obiegową, ze zintegrowanym podgrzewaniem c.w.u. w systemie przepływowym,

opcjonalnie z regulatorem pokojowym, możliwość podłączenia 2. obiegu c.o. z zaworem mieszającym*)

10. PRZYKŁADOWE INSTALACJE

Legenda:
ATF Czujnik temperatury zewnętrznej
DWV Zawór trójdrogowy
FB Regulator pokojowy *)

MAG Membranowe naczynie wzbiorcze *)
TWF Czujnik c.w.u. QAZ 36 *)

*) Wyposażenie dodatkowe lub dostarczane we
własnym zakresie

1) Zewnętrzne membranowe naczynie wzbiorcze lub
alternatywnie wewnętrzne membranowe naczynie
wzbiorcze *)

Jako opcja 1. obieg c.o.

Jako opcja

1. obieg c.o.

Legenda:
ATF Czujnik temperatury zewnętrznej
DWV Zawór trójdrogowy
F11 Czujnik przepływu gazu
FB Regulator pokojowy *)

HP Pompa obiegu c.o.
MAG Membranowe naczynie wzbiorcze *)
TKW Zimna woda pitna
TWF Czujnik c.w.u. QAZ 36 *)

TWW C.w.u.
*) Wyposażenie dodatkowe
1) Zewnętrzne membranowe naczynie wzbiorcze lub

alternatywnie wewnętrzne membranowe naczynie
wzbiorcze
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11. SCHEMATY POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Rys. 24: Schemat połączeń elektrycznych kotła WBS

Sieć
230V 50Hz

Pompa ładująca
wymiennik ciepła

Legenda:
ATF Czujnik temperatury zewnętrznej
B1 Elektroda jonizacyjna
BE Panel obsługowy
Bus BE Podłączenie panelu obsługowego do

magistrali komunikacyjnej
F4 Czujnik ciśnienia wody
FB Regulator pokojowy 1)
GW Czujnik ciśnienia gazu
H1 Wejście wielofunkcyjne
HP Pompa obiegowa c.o.
K2 Wyjście wielofunkcyjne
KVF Czujnik zasilania kotła QAK 36.670
KRF Czujnik powrotu do kotła QAL 36
M4 Wentylator palnika
PSF1 Zasobnik buforowy obiegu solarnego 1)
RT Termostat pokojowy
S1 Włącznik główny
S2 Zniesienie blokady
T1 Transformator zapłonowy
TWF Czujnik c.w.u. QAZ 36 1)
Y2 Elektromagnetyczny zawór gazu
X1...X4 Listwa zaciskowa napięcia sieciowego
X10...X17 Listwa zaciskowa napięcia niskiego

1) Wyposażenie dodatkowe lub 
dostarczane we własnym zakresie

Zintegrowany regulator systemowy ISR (LMU74.001A100)

Sieć
Moduł Clip-In

Sieć

Wentylator PWM
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11. SCHEMATY POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Rys. 25: Schemat połączeń elektrycznych kotła WBC

Sieć
230V 50Hz

Zintegrowany regulator systemowy ISR (LMU74.001A100)

Sieć
Moduł Clip-In
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Legenda:
ATF Czujnik temperatury zewnętrznej
B1 Elektroda jonizacyjna
BE Panel obsługowy
Bus BE Podłączenie panelu obsługowego do

magistrali komunikacyjnej
DWV Zawór trójdrogowy
F4 Czujnik ciśnienia wody
F11 Czujnik przepływu gazu
FB Regulator pokojowy 1)
GW Czujnik ciśnienia gazu
H1 Wejście wielofunkcyjne
HP Pompa obiegowa c.o.
K2 Wyjście wielofunkcyjne
KVF Czujnik zasilania kotła QAK 36.670
KRF Czujnik powrotu do kotła QAL 36
M4 Wentylator palnika
RT Termostat pokojowy
S1 Włącznik główny
S2 Zniesienie blokady
T1 Transformator zapłonowy
TWF Czujnik c.w.u. QAZ 36
Y2 Elektromagnetyczny zawór gazu
X1...X4 Listwa zaciskowa napięcia sieciowego
X10...X17 Listwa zaciskowa napięcia niskiego

1) Wyposażenie dodatkowe lub 
dostarczane we własnym zakresie
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11. SCHEMATY POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Rys. 26: Schemat połączeń elektrycznych kotła WBK

Sieć
230V 50Hz

Legenda:
ATF Czujnik temperatury zewnętrznej
B1 Elektroda jonizacyjna
BE Panel obsługowy
Bus BE Podłączenie panelu obsługowego do

magistrali komunikacyjnej
F4 Czujnik ciśnienia wody
FB Regulator pokojowy 1)
GW Czujnik ciśnienia gazu
H1 Wejście wielofunkcyjne
HP Pompa obiegowa c.o.
K2 Wyjście wielofunkcyjne
KVF Czujnik zasilania kotła QAK 36.670
KRF Czujnik powrotu do kotła QAL 36
M4 Wentylator palnika
RT Termostat pokojowy
S1 Włącznik główny
S2 Zniesienie blokady
T1 Transformator zapłonowy
TWF Czujnik c.w.u. QAZ 36
Y2 Elektromagnetyczny zawór gazu
X1...X4 Listwa zaciskowa napięcia sieciowego
X10...X17 Listwa zaciskowa napięcia niskiego

1) Wyposażenie dodatkowe lub 
dostarczane we własnym zakresie

Zintegrowany regulator systemowy ISR (LMU74.001A100)
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12. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

EcoTherm Kompakt WBS/WBC/WBK



31

EcoTherm Kompakt WBS/WBC/WBK

NOTATKI
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