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Jakość urządzeń
Urządzenia firmy BRÖTJE są kontro-
lowane zgodnie z surową normą
zakładową i zgodnie surowymi
wymaganiami jakościowymi,znacz-
nie wykraczającymi poza powszech-
nie obowiązujące normy. Już na eta-
pie projektowania urządzeń stawia
się na najwyższą jakość poszczegól-
nych elementów składowych, którą
się stale nadzoruje podczas ich
powstawania i w procesie produk-
cyjnym, aż po kontrolę produktu
finalnego.
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Normy i przepisy

1. Normy i przepisy

EuroCondens SGB 125 – 300 EWersja 01.10

Gazowe kotły kondensacyjne serii EuroCondens firmy BRÖTJE odpowiadają wyma-
ganiom ujętym w DIN 4702 lub DIN EN 677. 
Kotły mogą być stosowane w instalacjach grzewczych systemu zamkniętego zgod-
nie z DIN EN 12828. Określone w tych normach warunki pracy wymagają bez-
względnego przestrzegania. Podczas instalowania i rozruchu kotłów, oprócz miej-
scowych przepisów budowlanych dotyczących instalacji grzewczych, należy
przestrzegać następujących norm, reguł i wytycznych:

• EnEV: Rozporządzenie w sprawie oszczędności energii – rozporządzenie, doty-
czące stosowania oszczędzającej energię izolacji cieplnej oraz techniki instala-
cyjnej w budynkach.

• 1. BImSchV: Pierwsze rozporządzenie odnośnie realizacji przepisów usta wy
federalnej dotyczącej ochrony przed nadmiernym stężeniem zanieczyszczeń w
powietrzu emitowanych przez małe instalacje grzewcze.

• FeuVo: Rozporządzenie odnośnie instalacji paleniskowych dotyczące krajów
związkowych

• DVGW: Instrukcja robocza G 260, Właściwości gazu.

• DVGW: Instrukcja robocza G 600, Reguły techniczne dotyczące instalacji gazo-
wych (TRGI)

• VDI 2035: Wytyczne odnoszące się do ochrony przed szkodami powstałymi w
wyniku korozji i osadzania się kamienia kotłowego w wodnych instalacjach
grzewczych.

• DIN EN 12828: Otwarte i zamknięte, fizycznie zabezpieczone instalacje grzew-
cze z  temperaturami na zasilaniu do 120°C – wyposażenie zabezpieczające.

• DIN EN 12828: Zamknięte, termo statycznie zabezpieczone instalacje grzewcze
z temperaturami na zasilaniu do 120°C – wyposażenie zabezpieczające.

• DIN 4705-3 + DIN EN 13384: Obliczanie wymiarów kominów.

• DIN 18160: Instalacje spalinowe.

• DIN 4753: Instalacje podgrzewania wody pitnej i na potrzeby przemysłu.

• DIN 1988: Reguły techniczne dotyczące instalacji wody pitnej.

• DIN VDE 0100; EN 50165 (vormals DIN 57722; VDE 0722): Wykonywanie insta-
lacji elektroenergetycznych o napięciu do 1000 V; elektryczne wyposażenie
urządzeń nieelektrycznych do użytku domowego i podobnego przeznaczenia.

• DIN VDE 0116: Wyposażenie elektryczne instalacji paleniskowych
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Normy i przepisy

• DIN 18380: Instalacje c.o. i c.w.u. (VOB).

• DIN 4109: Ochrona akustyczna w budynkach.

• DIN EN 298: Automaty palnikowe do palników gazowych i urządzenia gazowe z
dmuchawa i bez.

• DIN EN 676: Palniki gazowe i dmuchawy.

• DVGW: Reguły techniczne dotyczące instalacji gazowych.

• Instrukcja robocza DVGW G 260/I und II: Reguły techniczne dotyczące właści-
wości gazu.

• TRF 1996: Reguły techniczne dotyczące gazu płynnego.

• Wytyczne VDI 2035: „Ochrona przed szkodami powstałymi w wodnych instala-
cjach grzewczych”.

• Instrukcja BDH: „Ochrona przed szkodami powstałymi w wyniku osadzania się
kamienia kotłowego w wodnych instalacjach grzewczych”.

Wersja 01.10EuroCondens SGB 125 – 300 E

Wytyczne odnośnie jakości
wody:
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• Gotowy do podłączenia, gazowy, kondensacyjny zespół grzewczy
ograniczenie prac montażowych, obniżenie kosztów

• Fabrycznie nastawiony i sprawdzony pod względem działania
wysoka niezawodność pracy

• Zakres mocy 20 – 300 kW
możliwość tworzenia kaskady kotłów do 4800 kW

• Szeroki zakres modulacji
wyraźnie ograniczona częstotliwość załączania
• Nieznaczna waga

łatwiejszy transport, szczególnie istotny w przypadku instalacji na poddaszu
• Niewielkie gabaryty ułatwiające transport

mniejsze zapotrzebowanie na miejsce, możliwość wniesienia przez normalne
drzwi 

• Aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła
sprawdzony przez lata, nie wymaga minimalnego przepływu, zapewnia 
wysoką sprawność i dobre warunki regulacji dzięki niewielkiej pojemności 
wodnej, nie zawiera metali ciężkich

• Sprawność do 109,7 %
wyjątkowo ekonomiczny

• Modulujący palnik ze wstępnym zmieszaniem
bardzo mała emisja substancji szkodliwych i hałasu

• Składany system powietrzno-spalinowy
prosty w montażu, niezależny od powietrza w pomieszczeniu tryb pracy 
zapobiega  wychładzaniu się pomieszczenia kotłowni

• Nowoczesny system regulacji
wspólny system do wiszących i stojących gazowych kotłów kondensacyjnych 
od 3,5-600 kW

2.1 Własności

Wersja 01.10 EuroCondens SGB 125 – 300 E

2. Ogólne informacje o urządzeniu 

Budowa kotła SGB Widok kotła SGB 125 E

Ogólne informacje o urządzeniu 

system regulacji ISR-Plus

armatura gazowa

wymiennik ze stopu
aluminium i krzemu

palnik

obudowa kotła
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Jeden system 
do wszystkich przypadków

Multilevel – Jeden system 
do wszystkich przypadków

2.2 Zastosowanie 
i ekonomiczność

EuroCondens SGB 125 – 300 E Wersja 01.10

Wszystkie gazowe kotły kondensacyjne wykonane w systemie Multilevel składają
się w zasadzie z takich samych modułów konstrukcyjnych. W zależności od mocy
kotła stosowane są zawsze takie same palniki, moduły regulacyjne i wymienniki
ciepła. Układ konstrukcyjny tych elementów jest w naściennych kotłach EcoTherm
Plus oraz kotłach EcoTherm Kompakt dokładnie taki sam, jak w kondensacyjnej,
gazowej centrali grzewczej EcoCondens. Oprócz zapewnienia większej uniwersal-
ności, konsekwentne wykorzystywanie takich samych elementów konstrukcyjnych
niesie ze sobą zalety dla instalatorów i serwisantów. Zgodnie z zasadą: „ Raz się
nauczyć – wszystko zrozumieć - wszystko wiedzieć” wystarczy jedno szkolenie, aby
móc zainstalować, konserwować i naprawiać urządzenia wykonane w systemie
Multilevel. Niezależnie od tego, czy chodzi o kocioł o mocy 15kW, czy 600kW. 

Gazowe kotły kondensacyjne serii EuroCondens SGB 125 do 300 E są stosowane
jako źródła ciepła do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody 
w wodnych instalacji grzewczych systemu zamkniętego zgodnie z DIN EN 12828.
Aby można było w pełni wykorzystać wysoką sprawność kotłów kondensacyjnych
należy je eksploatować przy niskich temperaturach wody grzewczej. Idealne
warunki stwarzają systemy nisko temperaturowe z układem temperatur oblicze-
niowych 40/30°C. W takich warunkach kocioł SGB osiąga sprawność znormalizo-
waną 109,7 %. Jak pokazuje wykres „Sprawność przy obciążeniu częściowym”
odnoszący się do kotła SGB, również przy układzie temperatur  obliczeniowych
75/60°C kocioł ten osiąga bardzo wysoką sprawność  rzędu 106%. W odniesieniu
do krzywej rocznej efektywności grzewczej, z rozkładu sumarycznej częstości
występowania dni grzewczych przy średniej, dziennej temperaturze zewnętrznej
(przykład Niemiec) wynika, że nawet przy układzie temperatur obliczeniowych
75/60°C ciepło kondensacji wykorzystywane jest w 98% rocznego czasu pracy.
Przebieg krzywej rocznej efektywności grzewczej pokazuje także, że największa
część (ok. 80%) pracy grzewczej przypada na okres przejściowy. 
W związku z tym, że palnik pracuje w trybie modulacyjnym, a regulacja pracy kotła
odbywa się w zależności od warunków pogodowych (temperatury zewnętrznej),
kocioł kondensacyjny EuroCondens SGB uzyskuje wyraźnie wyższą sprawność w
porównaniu do kotłów niskotemperaturowych, niezależnie od rodzaju instalacji
grzewczej czy też układu temperatur. W bezpośrednim porównaniu, oszczędności
paliwa od 10 do 15% są jak najbardziej realne, przynosząc odpowiednie obniżenie
kosztów ogrzewania.

Ogólne informacje o urządzeniu
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roczna efektywność 
grzewcza

sprawność przy
obciążeniu częściowym

Zysk ciepła w wyniku
kondensacji podczas
modulacyjnego trybu
pracy

EuroCondens SGB 125 – 300 EWersja 01.10

Ogólne informacje o urządzeniu
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Ogólne informacje o urządzeniu

Wymiennik ciepła składa się z odlewanych członów ze stopu aluminium i krzemu,
które hydraulicznie połączone są z rozdzielaczami zasilania i powrotu. Palnik i syfon
są dostępne od przodu. To ułatwia montaż, uruchamianie i konserwację. Zasilanie ,
powrót i zabezpieczenie zasilania znajdują się w górnej części kotła. Dzięki temu
możliwe jest proste i nie zabierające dużo miejsca podłączenie do instalacji grzew-
czej. Przyłącza instalacji doprowadzającej powietrze do spalania i odprowadzającej
spaliny znajdują się również w górnej części kotła. Za pomocą kolana 90° (wyposa-
żenie dodatkowe) i dzięki wstępnym otworom wykonanym w blachach obudowy
możliwe jest także wyprowadzenie przyłącza instalacji spalinowej z boku po prawej
stronie lub z tyłu kotła. Płyta na elementy układu regulacji jest tak wyposażona, aby
z kotła można było obsługiwać do trzech obiegów grzewczych z mieszaczami. 

2.3 Budowa i działanie

Wymiennik ciepła

Wersja 01.10EuroCondens SGB 125 – 300 E

przyłącze instalacji 
spalinowej

zasilanie

płyta centralna

palnik

zawór gazowy

przyłącze 
instalacji gazowej

dopływ powietrza

klapa wykorzysty-
wana podczas 
pracy w kaskadzie

zabezpieczenie zasilania powrót

moduł mieszania
gaz/powietrze

wanna 
kondensatu

syfon

wymiennik 
ciepła
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Ogólne informacje o urządzeniu

Wersja 01.10 EuroCondens SGB 125 – 300 E

Dzięki najnowocześniejszym technikom symulacji komputerowej było możliwe
zaprojektowanie optymalnej geometrii wymiennika ciepła. W górnym obszarze
wymiennika ciepła znajduje się komora spalania. Tutaj przekazywana zostaje równo-
miernie od palnika do ścianek wymiennika większa część ciepła w postaci promie-
niowania. Gazy spalinowe opływając całą powierzchnię wymiennika specjalnie
ukształtowaną w postaci wielu wypustek (nadlewów) oddają im ciepło drogą kon-
wekcji. Odległości pomiędzy wypustkami i ich ukształtowanie zapewniają równo-
mierną i szczególnie efektywną wymianę ciepła. W dolnej części wymiennika ciepła
(1/3 wysokości) następuje kondensacja spalin. Tutaj spaliny – w zależności od stop-
nia modulacji – są szybko schładzane do poziomu temperatury na powrocie. Energia
zawarta w  gazie ziemnym wykorzystywana jest w 98-99 %, bowiem fizycznie nie-
uniknione straty wynoszą 1-2 %.
Dzięki zoptymalizowanemu przepływowi wody uzyskiwany jest równomierny roz-
dział ciepła i równomierne obciążenie cieplne wymiennika ciepła. Duże przekroje
kanałów powodują, że straty ciśnienia są niewielkie, a zagrożenie powstawania
kamienia jest zredukowane

Człon wymiennika ciepła

• wysokowydajne człony wymiennika ciepła ze stopu aluminium i krzemu
• specjalna geometria powierzchni z wypustkami zapewnia optymalną 

wymianę ciepła
• zaprojektowane przy użyciu najnowocześniejszych technik symulacji 

komputerowej
• zoptymalizowane warunki przepływu wody i gazów spalinowych

człon środkowy
wymiennika ciepła

przepływ gazów
spalinowych

przepływ wody
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Ogólne informacje o urządzeniu

Wersja 01.10EuroCondens SGB 125 – 300 E

Powietrze do spalania może być dostarczane zależnie lub niezależnie od powietrza
w pomieszczeniu. Kotły są seryjnie wyposażone w klapę odcinającą spaliny w ukła-
dzie kaskadowym, które w przypadku podłączenia wielu kotłów do wspólnego
przewodu spalinowego uniemożliwiają cofanie się spalin przez wyłączony kocioł.
Poprzez armaturę gazową doprowadzany jest gaz do modułu mieszania i tam mie-
szany jest z powietrzem. Mieszanka powietrzno-paliwowa doprowadzana jest
przez dmuchawę do rury palnikowej. Płyta palnikowa z rurą palnika dają się łatwo
zdemontować w celu konserwacji.

Palnik Budowa palnika

rura palnika z siatki
metalowej

płyta palnikowa

dmuchawa

armatura 
gazowa

dopływ gazu

moduł mieszania

doprowadzenie 
powietrza z tłumikiem
dźwięków

seryjna klapa odcinająca
spaliny w układzie
kaskadowym
(do układów kaskado-
wych ze wspólnym
kolektorem spalin)
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Ogólne informacje o urządzeniu

Wersja 01.10 EuroCondens SGB 125 – 300 E

W module mieszania, dzięki wykorzystaniu zjawiska Venturi’ego, zachodzi miesza-
nie się gazu z powietrzem do spalania. W zależności od prędkości obrotowej dmu-
chawy tłoczona jest odpowiednia ilość powietrza i wytwarzane podciśnienie w
module mieszania, dzięki któremu zasysana jest na nowo odpowiednia ilość gazu
z armatury gazowej. Potrzebna do uzyskania odpowiedniej mocy mieszanka gazo-
wo-powietrzna tłoczona jest do rury palnikowej wykonanej z metalowej siatki i
tam spalana powierzchniowo.

W zależności od mocy kotła stosowane są róże wielkości rur palnikowych. Ten
rodzaj konstrukcji palnika pozwala na stabilne spalanie w całym zakresie modula-
cji. Aby podczas budowy chronić palnik przed zabrudzeniem, moźliwość zastoso-
wania filtra na dopływie powietrza (wyposażenie dodatkowe).
Palnik ma możliwość przystosowania do pracy z każdym rodzajem gazu. Do pracy
na gaz płynny potrzebne jest tylko przestawienie parametrów palnika (nie ma
potrzeby wymiany części).

Palnik z siatki metalowej

• Tylko jedna rura palnikowa, o wymiarach odpowiednich do mocy
• Trójwymiarowa struktura siatki z włókien ze stali szlachetnej
• Wysoka odporność termiczna
• Równomierny rozdział mieszanki gazowo-powietrznej w całym zakresie modu-

lacji palnika
• Krótkie płomienie równomiernie rozłożone w postaci „dywanu płomieni” w celu

zapewnienia optymalnego rozkładu ciepła przy zachowaniu najniższego pozio-
mu emisji substancji szkodliwych.

Działanie modułu mieszania

powietrze

przew´˝enie
(zw´˝ka Venturiego)

zawór gazowy
gaz

mieszanina gaz/powietrze

dmuchawa

regulacja ciÊnienia
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Ogólne informacje o urządzeniu

Wersja 01.10EuroCondens SGB 125 – 300 E

2.4 Dane techniczne i wymiary

EuroCondens Model SGB 125 E SGB 170 E SGB 215 E SGB 260 E SGB 300 E

Nr ID wyrobu CE-0085CL0072

Rodzaje gazu DE II2ELwLs3B/P
Znak efektywności energetycznej 92/42/EWG 4**** 4**** 4**** 4**** 4****

Zakres nominalnego obciążenia cieplnego
gaz ziemny ogrzewanie kW 20,0 – 125,0 28,0 – 170,0 35,0 – 215,0 42,0 – 260,0 48,0 – 300,0
gaz płynny ogrzewanie kW 35,0 – 125,0 35,0 – 170,0 48,0 – 215,0 58,0 – 260,0 58,0 – 300,0
Zakres nominalnego obciążenia cieplnego
gaz ziemny 80/60 °C kW 19,2 – 121,6 26,8 – 165,8 33,5 – 210,1 40,2 – 254,5 45,9 – 294,0

50/30 °C kW 21,3 – 133,1 29,8 – 181,3 37,4 – 229,6 44,9 – 278,1 51,4 – 321,3
gaz płynny 80/60 °C kW 33,5 – 121,6 33,5 – 165,8 46,0 – 210,1 55,5 – 254,5 55,5 – 294,0

50/30 °C kW 37,2 – 133,1 37,3 – 181,3 51,2 – 229,6 62,0 – 278,1 62,1 – 321,3
Nominalna sprawność (Hi/Hs) 75/60 °C % 106,5/95,5 106,6/95,6 106,6/95,6 106,7/95,7 106,7/95,7

40/30 °C % 109,5/98,5 109,6/98,6 109,6/98,6 109,7/98,7 109,7/98,7
Normatywny wskaźnik emisji NOx mg/kWh 35 35 35 35 35
Normatywny wskaźnik emisji CO mg/kWh 15 15 15 15 15

Dane do projektowania komina zgodnie z DIN 13384 (praca zależna od powietrza w pomieszczeniu)

Temperatura spalin 80/60 °C °C 57 – 61 57 – 61 57 – 61 57 – 61 57 – 61
50/30 °C °C 30 – 37 30 – 37 30 – 37 30 – 38 30 – 38

Przepływ masowy spalin w przypadku:
gazu ziemnego 80/60 °C g/s 9,1 – 56,8 12,7 – 77,2 15,9 – 97,6 19,1 – 118,1 21,8 – 136,2

50/30 °C g/s 8,3 – 52,7 11,7 – 71,6 14,6 – 90,5 17,5 – 109,4 20,0 – 126,1
gazu płynnego 80/60 °C g/s 15,1 – 53,9 15,1 – 73,2 20,7 – 62,6 25,0 – 112,0 25,0 – 129,2

50/30 °C g/s 14,3 – 49,8 14,0 – 67,7 19,4 – 85,5 23,4 – 103,3 23,2 – 119,1

Ciśnienie na przyłączu gaz ziemny E (GZ50)* mbar min. 16,0 – maks. 25,0
Ciśnienie na przyłączu gaz ziemny Lw (GZ41.5)* mbar min. 17,5 – maks. 23,0
Ciśnienie na przyłączu gaz płynny propan mbar min. 29,0 – maks. 44,0
Zawartość CO2 w gazie ziemnym % 9,3 (9,1 – 9,5 dopuszczalna)
Zawartość CO2 w gazie płynnym % 11,0 (10,8 – 11,2 dopuszczalna)

Maks. ciśnienie tłoczenia na króćcu wylotowym spalin mbar 1,0
Przyłącze odprowadzania spalin mm 160 200

Wskaźnik pH skroplin przed neutralizacją 4 – 5 4 – 5 4 – 5 4 – 5 4 – 5
Ilość skroplin 40/30°C l/h 2,7 – 14,7 3,7 – 22,2 4,7 – 26 5,6 – 31,4 6,5 – 36,5

Poziom ciśnienia akustycznego LpA w odległości 1m
układ zależny od powietrza w pomieszczeniu  dB(A) 40 – 51 40 – 51 40 – 52 41 – 53 41 – 54
układ niezależny od powietrza w pomieszczeniu  dB(A) 39 – 50 39 – 50 39 – 51 40 – 52 40 – 53

Układ hydrauliczny
Znormalizowane natężenie przepływu Δt = 20 K kg/h 5375 7310 9245 11180 12900

Δt = 10 K kg/h 10750 14620 18490 22360 25800
Opór hydrauliczny Δt = 20 K mbar 28 34 37 39 40

Δt = 10 K mbar 109 132 146 154 156

Wartości EnEV
Strata postojowa qB,70 % 0,24 0,22 0,20 0,18 0,16
Sprawność h100 % 97,3 97,5 97,7 97,9 98,0
Sprawność h30 % 106,6 106,7 106,9 107 107,1
Zapotrzebowanie na energię dodatkową PHE, 100 W 170 200 330 350 410
Zapotrzebowanie na energię dodatkową PHE, 30 W 31 34 40 46 51

Parametry przyłącza elektrycznego
Rodzaj ochrony IP 22
Przyłącze elektryczne V/Hz 230/50
Maks. pobór mocy elektr. W 170 200 330 350 410

Maks. ciśnienie wody bar 6,0
Maks. temperatura robocza (bezpieczeństwa) °C 100
Maks. temperatura na zasilaniu °C 90

Masa kotła kg 205 240 285 314 344
Pojemność wodna kotła l 29 34 38 45 53
Maks. wysokość mm 1455
Szerokość mm 692
Głębokość mm 1008 1171 1264 1357

* w przypadku gazu GZ35 prosimy o skontaktowanie się z pracownikami działu handlowego

201009_TI_EuroCondens_SGB_125-300_E.qxp:polski  22-09-10  11:40  Page 12



1000

100

10

1
1 10

Natężenie przepływu wody grzewczej [m /h]

100

O
po

ry
 p

rz
ep

ły
w

u 
w

od
y 

 [m
ba

r]

SGB 125 E

SGB 170 E

SGB 215 E

SGB 260 E SGB 300 E

13

Ogólne informacje o urządzeniu

Wersja 01.10 EuroCondens SGB 125 – 300 E

Opory przepływu wody grzewczej  w kotłach EuroCondens SGB 125 – SGB 300 E
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Ogólne informacje o urządzeniu

Wersja 01.10EuroCondens SGB 125 – 300 E

przy∏àcze 
grupy bezpieczeƒstwa

HR

dopływ powietrza 
(opcjonalnie)

odprowadzanie spalin 
(opcjonalnie)

dopływ powietrza 
(opcjonalnie)

692

13
89

C
B

A D

FE
G

HV

Gaz

32
0

32
0

28
0

dop∏yw 
powietrza H

I

96
12

2

kołnierz DN 65
kołnierz DN 65

Model SGB 125 E SGB 170 E SGB 215 E SGB 260 E SGB 300 E

wymiar A R 1" R 1½" R 1½" R 1½" R 1½"

wymiar B R 1" R 1" R 1¼" R 1¼" R 1¼"

wymiar C 160 160 200 200 200

wymiar D 1008 1008 1171 1264 1357

wymiar E 301 301 351 351 351

wymiar F 401 401 514 607 700

wymiar G 134 134 163 163 163

wymiar H 14 14 14 14 14

wymiar I 687 687 851 944 1037

,  PN 6
, PN 6
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Sterowanie pracą kotła i obiegów grzewczych

Wersja 01.10 EuroCondens SGB 125 – 300 E

W zakres dostawy kotła EuroCondens SGB wchodzi zintegrowany regulator systemowy
ISR-Plus z dużym, podświetlanym wyświetlaczem i komunikatami w formie tekstowej.
Układ regulacji obejmuje w pełni elektroniczne sterowanie pracą palnika i kotła. Za
pomocą regulatora ISR-Plus obsługiwany jest gazowy kocioł kondensacyjny. Wszystkie
wymagane parametry kotła są programowane odpowiednio do miejsca jego użytko-
wania. Możliwa jest nastawa krzywej grzania dla obiegu c.o. z pompą obiegową.
Ponadto istnieje możliwość zaprogramowania dla tego obiegu okresów pracy z tempe-
raturą nominalną i obniżoną. Regulator systemowy ISR-Plus umożliwia także zadanie
temperatury dla funkcji podgrzewania c.w.u. ISR-Plus służy do uruchamiania kotła,
ustawiania jego parametrów i sterowania jego pracą. System diagnostyczny nadzoru-
je, analizuje i wyświetla informacje o wszystkich stanach pracy i funkcjach.
Zintegrowany regulator systemowy może obsługiwać maksymalnie pięć programów
sterowania czasowego. Po zamontowaniu dodatkowych modułów EWM B, poprzez ISR-
Plus możliwa będzie regulacja do trzech obiegów grzewczych z mieszaczami, odpo-
wiednio do własnego programu i własnej krzywej grzania. 
Dalsze informacje dotyczące wymienionych elementów wyposażenia regulacyjnego
znajdują się na następnych stronach.

Zakres dostawy

Panel obsługowy 
EuroCondens SGB

przycisk roboczy podgrzewania 
wody u˝ytkowej

przycisk ESC
(przerwa)

wyÊwietlacz

przycisk OK 
(potwierdzenie)

przycisk dost´pu 
do informacji

pokr´tło

przycisk funkcji kominiarskiej

przycisk roboczy 
centralnego ogrzewania

3. Sterowanie pracą kotła i obiegów grzewczych

Zintegrowany regulator systemowy
ISR-Plus

przełàcznik pracy
przycisk odblokowujàcy

automat palnikowy zaÊlepka

odblokowanie ogranicznika temperatury
bezpieczeƒstwa (STB)

moduł obsługowy układu regulacji
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Sterowanie pracą kotła i obiegów grzewczych

Wersja 01.10EuroCondens SGB 125 – 300 E

W przypadku  zastosowania regulatora pokojowego RGT (wyposażenie dodatkowe) moż-
liwe jest zdalne nastawianie 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 zaprojektowany do
zdalnej obsługi kotłów EuroCondens SGB. 
Za jego pomocą można realizować następujące funkcje:

– regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterowanie czasowe (z uwzględnieniem 
i bez uwzględniania temperatury w pomieszczeniu)

– regulacja temperatury w podgrzewaczu c.w.u. i sterowanie czasowe pracą 
podgrzewacza c.w.u.

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

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

– parametryzacja krzywych temperatury zewnętrznej
– nastawianie automatycznego przełączania pomiędzy trybem letnim/zimowym
– parametryzacja i sterowanie pracą dodatkowego obiegu c.o. z zaworem mieszającym

(tylko po zamontowaniu modułu zaworu mieszającego CIM C)
– wyświetlacz tekstowy
– możliwość stosowania jako programatora

Przewodowy regulator zdalny przeznaczony do współpracy z regulatorem ISR. 
Z wewnętrznym czujnikiem temperatury w pomieszczeniu do regulacji z uwzględnie-
niem temperatury w pomieszczeniu, wyświetlaczem mierzonej temperatury w pomiesz-
czeniu, pokrętłem do zmiany zadanej wartości temperatury w pomieszczeniu, przełącz-
nikiem wyboru trybu pracy i przyciskiem obecności.

Moduł dodatkowy, konfigurowalny jako regulator obiegu grzewczego z podmieszaniem,
solarny regulator różnicy temperatur, element układu podnoszenia temperatury na
powrocie lub element przeznaczony do realizacji wielu różnych funkcji poprzez 2 wyjścia.
Przygotowany do montażu na kotle, zawiera 1 czujnik przylgowy.

Do kotłów SGB, WOB, BSK i WGB serii E, do podłączenia kolejnych, zdolnych do komuni-
kacji w ramach magistrali lokalnej LPB-Bus, regulatorów ISR montowanych na ścianie,
takich jak np. ISR ZR 1/2 i ISR SSR (nie jest konieczny do podłączenia modułu dodatkowe-
go EWM).

Pogodowy regulator temperatury na zasilaniu z programem tygodniowym do 1 obiegu
grzewczego z mieszaczem. Z podświetlanym wyświetlaczem komunikatów tekstowych
rozwijanych w układzie menu. Możliwość komunikacji z regulatorem ISR-Plus. 
Fabrycznie okablowany, zabezpieczony bezpiecznikiem, z włącznikiem sieciowym, 
w obudowie do montażu na ścianie, wraz z 1 czujnikiem temperatury na zasilaniu.
Opcjonalnie można stosować regulatory pomieszczeniowe RGB/RGT.
180 x 230 x 110 (B x H x T)

Pogodowy regulator temperatury na zasilaniu z 2 programami tygodniowymi do 2 obie-
gów grzewczych z mieszaczem. Z podświetlanym wyświetlaczem komunikatów teksto-
wych rozwijanych w układzie menu. Możliwość komunikacji z regulatorem ISR-Plus. 
Fabrycznie okablowany, zabezpieczony bezpiecznikiem, z włącznikiem sieciowym, 
w obudowie do montażu na ścianie, wraz z 2 czujnikami temperatury na zasilaniu.
Opcjonalnie można stosować regulatory pomieszczeniowe RGB/RGT.
300 x 230 x 110 (B x H x T) 

Regulator pokojowy RGT

Regulator pokojowy RGB

Moduł dodatkowy EWM B

Moduł magistrali Bus BM

Regulator strefowy ISR ZR 1

Regulator strefowy ISR ZR 2
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Sterowanie pracą kotła i obiegów grzewczych

Wersja 01.10 EuroCondens SGB 125 – 300 E

Regulator do pogodowej regulacji układu kaskadowego maks. 16 kotłów w połą-
czeniu z regulatorami ISR-Plus.  Alternatywnie możliwa jest regulacja z wykorzy-
staniem złącza 0-10 V regulatora nadrzędnego. Regulator może sterować podgrze-
waniem wody użytkowej w podgrzewaczu, pracą 1 obiegu c.o. z mieszaczem.
Wyjście regulacyjne obiegu z mieszaczem można wykorzystać alternatywnie do
regulacji podgrzewania c.w.u. za pomocą systemu ładowania. Istnieje możliwość
rozszerzenia jego funkcji przez zastosowanie maks. 2 modułów dodatkowych
EWMW (np. do kolejnych obiegów z zaworami mieszającymi). Posiada złącze do
systemu Techem ECOTEC. Wyposażony w 5 programów tygodniowych dla różnych
funkcji. Podświetlany wyświetlacz komunikatów tekstowych w układzie menu.
Możliwość komunikacji z ISR-Plus. 
Okablowany, z zabezpieczeniem elektrycznym i wyłącznikiem sieciowym w obu-
dowie do montażu naściennego, z 2 czujnikami temperatury na powrocie i zasila-
niu kaskady kotłów oraz 1 czujnikiem c.w.u.  W celu podłączenia do kotła SGB
konieczne są moduły magistrali Bus.
Opcjonalnie można stosować dodatkowe czujniki UF 6 i UAF 6 oraz regulatory
pomieszczeniowe RGB/RGT. Wymiary 300 x 230 x 100 (szer. x wys. x głęb.).

Pogodowy regulator do 2 obiegów grzewczych z mieszaczem, instalacji podgrze-
wania wody pitnej z podgrzewaczem pojemnościowym lub systemem ładowania,
instalacji solarnej z 2 strefami kolektorów, basenu i zasobnika buforowego.
Dodatkowo: funkcje przeznaczone do alternatywnych urządzeń grzewczych (np.
kotła na drewno) i dogrzewania za pomocą kotła olejowego/gazowego firmy
BRÖTJE, poprzez magistralę LPB-Bus lub przez wyjście przeznaczone dla obcego
kotła, wyjście 0-10V do regulacji prędkości obrotowej specjalnych pomp 0-10V o
różnym przeznaczeniu, 4 wyjścia wielofunkcyjne, z których jedno przeznaczone
jest do elektronicznej regulacji prędkości obrotowej pomp standardowych o róż-
nym zastosowaniu. Regulator ma możliwość rozbudowy o maks. 2 moduły dodat-
kowe EWMW przeznaczone do kolejnych funkcji, posiada 5 programów tygodnio-
wych do różnych funkcji. Dysponuje także funkcją regulacji kaskady do 16 kotłów
w połączeniu z regulatorami ISR-Plus lub z układem regulacji EuroControl mogą-
cym działać w magistrali LPB-Bus. Wyposażony jest w wyświetlacz komunikatów
tekstowych w układzie menu. Może współpracować z regulatorem ISR-Plus.
Okablowany, z zabezpieczeniem elektrycznym i wyłącznikiem sieciowym w obu-
dowie do montażu naściennego, z 2 czujnikami przylgowymi i 4 czujnikami zanu-
rzeniowymi oraz 1 czujnikiem kolektora. W celu podłączenia do kotła SGB koniecz-
ne są moduły magistrali Bus. 
Opcjonalnie można stosować dodatkowe czujniki UF 6 i UAF 6 oraz regulatory
pomieszczeniowe RGB/RGT.
Wymiary 380 x 230 x 110 (szer. x wys. x głęb.).

Moduł dodatkowy, konfigurowalny jako regulator obiegu grzewczego z podmie-
szaniem, regulator strefowy, solarny regulator różnicy temperatur, element układu
podnoszenia temperatury na powrocie lub element przeznaczony do realizacji
wielu różnych funkcji. (Różne nastawy w zależności od regulatora). Okablowany, z
zabezpieczeniem elektrycznym i wyłącznikiem sieciowym i 1 m przewodu Bus w
obudowie do montażu naściennego, wymiary 180 x 230 x 110 (szer. x wys. x głęb.).

Systemowy regulator c.o. ISR
BCA B

Systemowy regulator solarny
ISR SSR B

Naścienny moduł dodatkowy
ISR-EWMW
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Sterowanie pracą kotła i obiegów grzewczych

Wersja 01.10EuroCondens SGB 125 – 300 E

Moduł roboczy i sygnalizacji zakłóceń w pracy BSM D jest płytką przekaźnikową
przeznaczoną do zamontowania w kotle EuroCondens SGB. Moduł BSM D dyspo-
nuje trzema stykami bezpotencjałowymi, za których pośrednictwem przetwarzane
są komunikaty eksploatacyjne i o zakłóceniach w pracy kotła EuroCondens SGB.

Czujnik c.w.u. WWF jest niezbędny do podgrzewania wody przez podgrzewacz nie
posiadający własnego układu regulacyjnego. Po podłączeniu czujnika c.w.u. do
regulatora systemowego ISR-Plus, w momencie zgłoszenia zapotrzebowania na
ciepło przez podgrzewacz c.w.u. uaktywniana jest funkcja priorytetu dla podgrze-
wania c.w.u. Czujnik c.w.u. jest wykorzystywany np.w przypadku zastosowania
zewnętrznej pompy ładującej podgrzewacz c.w.u. Zakres dostawy obejmuje czuj-
nik temperatury c.w.u. z przewodem przyłączeniowym o długości 6 m oraz prze-
wód z wtykiem (3-biegunowy, o długości 2,6 m) do podłączenia pompy ładującej
podgrzewacz c.w.u. 

Moduł w postaci płytki obwodu drukowanego do wykorzystania w przypadku
zastosowania regulowanych pomp obiegu grzewczego. Przetwarzanie sygnału
PWM na sygnał 0-10V.

Moduł zdalnego działania i sygnalizacji zakłóceń do transmisji maks. 2 różnych
komunikatów o zakłóceniach na maks. 3 numery telefoniczne i do przełączania do
2 styków poprzez analogowe łącze telefoniczne. Z głosowym menu do zdalnego
przełączania i głosowego odczytu komunikatów w przypadku wystąpienia zakłó-
ceń. Programowanie wspomagane głosowo następuje poprzez klawiaturę telefo-
nu. Komunikaty o zakłóceniach muszą być załączane bezpotencjałowo. Dlatego z
reguły konieczne jest zastosowanie modułu BSM D.
Zakres dostawy: moduł sygnalizacji zakłóceń w obudowie z przewodem sieciowym
i przewodem przyłączeniowym TAE.

Moduł zdalnego działania i sygnalizacji zakłóceń do transmisji maks. 2 różnych
komunikatów o zakłóceniach do przełączania 1 styku poprzez sieć GSM.
Opcjonalnie można podłączyć 2 czujniki do kontroli temperatury z nastawialnymi
wartościami granicznymi. W przypadku przekroczenia tych wartości granicznych,
zarówno w górę jak i w dół, następuje wygenerowanie komunikatu  o zakłóce-
niach. Programowanie następuje poprzez SMS lub przez PC. Komunikaty o zakłó-
ceniach  muszą być załączane bezpotencjałowo. Dlatego z reguły konieczne jest
zastosowanie modułu BSM D.
Zakres dostawy: moduł sygnalizacji zakłóceń w obudowie z przewodem siecio-
wym, anteną GSM i kartą SIM T-Mobil Prepaid (Niemcy).

Moduł roboczy i sygnalizacji
zakłóceń w pracy BSM D

Czujnik c.w.u. WWF

Moduł konwertera KPM

Analogowy moduł zdalnego
przełączania i kontroli FSM-
Analog

Moduł GSM zdalnego
przełączania i kontroli FSM-
GSM
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System odprowadzania spalin 

Wersja 01.10 EuroCondens SGB 125 – 300 E

Wskazówka

System odprowadzania spalin SAS firmy BRÖTJE składa się z elementów wykonanych 
z tworzywa sztucznego (PPs).  Jest on przeznaczony do odprowadzania spalin  i dopro-
wadzania powietrza do spalania w kotłach EuroCondens SGB. Dzięki systemowi łącze-
nia na wcisk i niewielkiej masie montaż systemu SAS jest bardzo ułatwiony. System
odprowadzania spalin SAS firmy BRÖTJE jest dopuszczony do eksploatacji razem z
kotłem EuroCondens SGB.

4. System odprowadzania spalin 

Przykłady zastosowania systemu odprowadzania spalin SAS z kotłami EuroCondens SGB
w warunkach pracy zależnej i niezależnej od powietrza w pomieszczeniu

• W przypadku instalacji grzewczych na poddaszu wykonanie przejścia przez dach
przewodu spalinowego jest możliwe tylko wtedy, gdy przewód ten może być pro-
wadzony bezpośrednio przez dach (z ominięciem innych pomieszczeń).

• W przypadku instalacji spalinowej C33 (zasysanie powietrza do spalania przez pio-
nowy przepust dachowy) końcówka rury powietrznej musi być zabezpieczona
osłoną przeciwdeszczową.

• W przypadku instalacji spalinowych C53 i C83 (zasysanie powietrza do spalania
przez ścianę zewnętrzną ) konieczne jest zastosowanie zestawu przyłączeniowego
ściennego przepustu nawiewnego WAS firmy BRÖTJE z matą filtrującą i czujnikiem
ciśnienia powietrza.

• Także w przypadku trybu pracy niezależnego od powietrza w pomieszczeniu należy
przewidzieć odpowiedni otwór wentylacyjny.

System odprowadzania spalin/ SGB 125 E 170 E 215 E 260 E 300 E
SAS 160-1B 60 60
SAS 160-2B 60 60
SAS 200-1B 60 60 60
SAS 200-2B 60 60 60
* wraz z kolanem 87° ( jak pokazano na rys.), zmniejszenie podanych długości całkowitych w zależności od zastosowania kolejnych kolan:

87° - 5 m, 45° - 2 m, 15° = 1 m
Podane długości całkowite obowiązują w przypadku trybu pracy zależnego od powietrza w pomieszczeniu.

Maksymalne długości odcinków prostych w metrach dotyczące systemów SAS *
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System odprowadzania spalin

Wersja 01.10EuroCondens SGB 125 – 300 E

• System z jednościennym przewodem spalinowym w przewodzie kominowym

• System odprowadzania spalin z pionowym przejściem przez dach

Zestaw podstawowy SAS 160-1B; Nr katalogowy 688659
Zestaw podstawowy SAS 200-1B; Nr katalogowy 688673

System odprowadzania spalin z tworzywa 
sztucznego w przewodzie kominowym 
do zależnego od powietrza w pomieszczeniu
trybu pracy

Zakres dostawy:
1 – rura rewizyjna z otworem pomiarowym 
2 – kolano podporowe z szyną podporową
3 – osłona przewodu kominowego (nasada)

materiały uzupełniające do zestawu podstawowego:
4 – kratka wentylacyjna z przejściem przez ścianę przewodu kominowego 
5 – kratka wentylacyjna (opcjonalnie do pozycji 4)
6 – uchwyt dystansowy (na każde złącze wtykowe, 

poza tym 1 sztuka na 2 m przewodu spalinowego)

Ważna wskazówka:
Przewód przyłączeniowy układu spalinowego może być dowolnie wypro-
wadzony w kierunku do góry, do tyłu lub na prawo. Seryjne przyłącze ukła-
du odprowadzania spalin znajduje się u góry na kotle. Jeżeli przewody spa-
linowe mają być wyprowadzone od przyłącza w kierunku do tyłu lub na
prawo, to konieczne jest zastosowanie kolana 87°: w połączeniu z zesta-
wem podstawowym 160-1B lub 2B 
B160/87N Artykuł Nr: 969925 
lub z zestawem podstawowym 200-1B lub 2B
B200/87B Artykuł Nr: 688727 
Akcesoria dodatkowe do systemu spalin:
rura 500 mm
rura 1000 mm
rura 2000 mm
kolano 15°
kolano 45°
kolano 87°
rura z otworem rewizyjnym
kolano z otworem rewizyjnym

Wskazówka:
Pomiędzy kotłem i pionowym odcinkiem przewodu spalinowego musi
pozostać 50 cm odstęp do montażu.

Zakres dostawy:
1 – rura rewizyjna z otworem pomiarowym 
2 – kolano podporowe z szyną podporową
3 – przejście przez dach

materiały uzupełniające do zestawu podstawowego:
4 – dachówka na dach skośny z przepustem (alternatywnie kołnierz 

na dach płaski) 

Ważna wskazówka:
Przewód przyłączeniowy układu spalinowego może być dowolnie wypro-
wadzony w kierunku do góry, do tyłu lub na prawo. Seryjne przyłącze
układu odprowadzania spalin znajduje się u góry na kotle. Jeżeli przewo-
dy spalinowe mają być wyprowadzone od przyłącza w kierunku do tyłu
lub na prawo, to konieczne jest zastosowanie kolana 87°: w połączeniu 
z zestawem podstawowym 160-1B lub 2B 
B160/87N Artykuł Nr: 969925 
lub z zestawem podstawowym 200-1B lub 2B
B200/87B Artykuł Nr: 688727 
Akcesoria dodatkowe do systemu spalin:
rura 500 mm
rura 1000 mm
rura 2000 mm
kolano 15°
kolano 45°
kolano 87°
rura z otworem rewizyjnym
kolano z otworem rewizyjnym
kołnierz na dach płaski
uszczelnienie dachowe przepustu
Wskazówka:
Pomiędzy kotłem i pionowym odcinkiem przewodu spalinowego musi
pozostać 50 cm odstęp do montażu.

Zestaw podstawowy SAS 160-2B; Nr zamówieniowy 688666
Zestaw podstawowy SAS 200-2B; Nr zamówieniowy 688680

System odprowadzania spalin z tworzywa 
sztucznego z przejściem przez dach 
do zależnego od powietrza 
w pomieszczeniu trybu pracy.

4.1 Praca zależna od powietrza w pomieszczeniu

Wskazówka:
Przewód przyłączeniowy układu odprowadzania spalin na kotle może zostać 
dowolnie wyprowadzone ku górze, do tyłu lub na prawo.

Wskazówka:
Przewód przyłączeniowy układu odprowadzania spalin na kotle może
zostać dowolnie wyprowadzone ku górze, do tyłu lub na prawo.
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4.2 Praca niezależna od
powietrza w pomieszczeniu

Zastosowanie elementów wyposażenia dodatkowego umożliwia niezależną od powie-
trza w pomieszczeniu pracę kotła EuroCondens. Jako przewody doprowadzające powie-
trze do spalania mogą być stosowane elementy wyposażenia dodatkowego systemu 
SAS firmy BRÖTJE  lub inne odpowiednie rury. 
Zestaw przyłączeniowy ściennego przepustu nawiewnego WAS umożliwia zasysanie
powietrza do spalania przez ścianę zewnętrzną. Zestaw przyłączeniowy ściennego 
przepustu nawiewnego WAS zawiera:
– element przyłączeniowy od strony ściany wewnętrznej
– kratka wentylacyjna
– mata filtracyjna
– osłona przeciwbryzgowa
– czujnik ciśnienia powietrza, po stronie ssawnej*
Jako połączenie pomiędzy WAS i kotłem stosuje się rury, kolana i elementy z otworami
rewizyjnymi systemu odprowadzania spalin SAS. Osłona przeciwdeszczowa RH jest sto-
sowana wówczas, gdy powietrze do spalania zasysane jest przez rury i kształtki systemu
SAS, które wyprowadzone są ponad dach. Zastosowanie osłony przeciwdeszczowej unie-
możliwia dostawanie się wody deszczowej do powietrza do spalania i zabezpiecza przed
uszkodzeniem dmuchawy oraz palnika.
* Czujnik ciśnienia powietrza po stronie ssawnej przepustu WAS montowany jest w kotle SGB i podłączony do

zacisków GW na listwie zaciskowej X 15 ( w razie potrzeby łączony jest w szereg z czujnikiem temperatury).

• System z jednościennym przewodem spalinowym w przewodzie kominowym
Doprowadzenie powietrza do spalania przez ścianę zewnętrzną *

Zestaw podstawowy SAS 160-1B; Nr zamówieniowy 688659
Zestaw podstawowy SAS 200-1B; Nr zamówieniowy 688673
Zestaw przyłączeniowy ściennego przepustu nawiewnego
WAS 110; Nr zamówieniowy 967242
Zestaw przyłączeniowy ściennego przepustu nawiewnego
WAS 160; Nr zamówieniowy 967259
Zestaw przyłączeniowy ściennego przepustu nawiewnego
WAS 200; Nr zamówieniowy 971881

System odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego 
w przewodzie kominowym do zależnego od powietrza 
w pomieszczeniu trybu pracy

* Wskazówka:
W przypadku kotłów o mocy > 50 kW, także pracujących 
niezależnie od powietrza w pomieszczeniu, ich ustawienia,
zawsze należy przewidzieć otwór wentylacyjny.

Zakres dostawy:
1 – rura rewizyjna z otworem pomiarowym 
2 – kolano podporowe z szyną podporową
3 – osłona przewodu kominowego (nasada)

Zakres dostawy zestawu podstawowego układu doprowadzenia
powietrza:
7 – zestaw przyłączeniowy ściennego przepustu nawiewnego

Akcesoria dodatkowe do systemu odprowadzania spalin/dopro-
wadzania powietrza:
rura 500 mm
rura 1000 mm
rura 2000 mm
kolano 15°
kolano 45°
kolano 87°
rura z otworem rewizyjnym
kolano z otworem rewizyjnym

Ważna wskazówka:
Przewód przyłączeniowy układu spalinowego może być dowolnie
wyprowadzony w kierunku do góry, do tyłu lub na prawo. Seryjne
przyłącze układu odprowadzania spalin znajduje się u góry na kotle.
Jeżeli przewody spalinowe mają być wyprowadzone od przyłącza w
kierunku do tyłu lub na prawo, to konieczne jest zastosowanie kola-
na 87°: w połączeniu z zestawem podstawowym 160-1B lub 2B
B160/87N Nr artykułu: 969925 
lub z zestawem podstawowym 200-1B lub 2B
B200/87B Nr artykułu: 688727

Wskazówka:
Pomiędzy kotłem i pionowym odcinkiem przewodu spalinowego
musi pozostać 50 cm odstęp do montażu.

Wskazówka:
Przewód przyłączeniowy układu odprowadzania spalin na kotle może
zostać dowolnie wyprowadzone ku górze, do tyłu lub na prawo.
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• System odprowadzania spalin z pionowym przejściem przez dach
Doprowadzenie powietrza do spalania przez przepust dachowy *

Zestaw podstawowy SAS 160-2B; Nr zamówieniowy 688666
Zestaw podstawowy SAS 200-2B; Nr zamówieniowy 688680
(w przypadku pracy niezależnej od powietrza w pomieszczeniu potrzeb-
ny jest drugi zestaw podstawowy do doprowadzenia powietrza do spala-
nia)

System odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego z przejściem przez
dach do niezależnego od powietrza w pomieszczeniu trybu pracy.

*Wskazówka:
Także w przypadku pracy niezależnej od powietrza w pomieszczeniu
należy przewidzieć odpowiedni otwór wentylacyjny.

Zakres dostawy:
1 – rura rewizyjna z otworem pomiarowym
2 – kolano podporowe z szyną podporową
3 – przejście przez dach

materiały uzupełniające do zestawu podstawowego:
4 – dachówka na dach skośny 45° z przepustem (alternatywnie koł-
nierz na dach płaski) 
5 – osłona przeciwdeszczowa
6 – kratka wentylacyjna

Akcesoria dodatkowe do systemu odprowadzania spalin:
rura 500 mm
rura 1000 mm
rura 2000 mm
kolano 15°
kolano 45°
kolano 87°
rura z otworem rewizyjnym
kolano z otworem rewizyjnym

Ważna wskazówka:
Przewód przyłączeniowy układu spalinowego może być dowolnie
wyprowadzony w kierunku do góry, do tyłu lub na prawo. Seryjne
przyłącze układu odprowadzania spalin znajduje się u góry na kotle.
Jeżeli przewody spalinowe mają być wyprowadzone od przyłącza w
kierunku do tyłu lub na prawo, to konieczne jest zastosowanie kola-
na 87°: w połączeniu z zestawem podstawowym 160-1B lub 2B
B160/87N Artykuł Nr: 969925 
lub z zestawem podstawowym 200-1B lub 2B
B200/87B Artikel Nr: 688727 

Wskazówka:
Pomiędzy kotłem i pionowym odcinkiem przewodu spalinowego
musi pozostać 50 cm odstęp do montażu.
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Tabela doboru wyposażenia dodatkowego do kotła SGB pracującego niezależnie od powietrza w pomieszczeniu

Zestaw przyłączeniowy ściennego przepustu nawiewnego WAS

Zestaw przyłączeniowy przewodu doprowadzającego powietrze do
spalania przez ścianę zewnętrzną do kotła EuroCondens SGB pracu-
jącego niezależnie od powietrza w pomieszczeniu jego zainstalowa-
nia.

Zakres dostawy:

1 element przyłącza
2 siatka druciana
3 kratka wentylacyjna
4 włącznik podciśnieniowy 

(do zamontowania w SGB)

SGB 
125 E
170 E
215 E
260 E
300 E

Powietrze do spalania przez ścianę zewnętrzną
WAS… kształtki

110 lub 160 110 lub 160
160 lub 200 160 lub 200
160 lub 200 160 lub 200
160 lub 200 160 lub 200
160 lub 200 160 lub 200

Wskazówka:
Przewód przyłączeniowy układu odprowadzania spalin na kotle może
zostać dowolnie wyprowadzone ku górze, do tyłu lub na prawo.
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W pojedynczych przypadkach rozwiązań instalacji spalinowo-powietrznej kotła
EuroCondens SGB, pracującego niezależnie od powietrza w pomieszczeniu, może być
konieczne wykonanie obliczeń przez firmę BRÖTJE. W tym celu należy wypełnić poda-
ny na następnej stronie arkusz danych i przesłać go na adres podany na stronie inter-
netowej www.broetje.pl. Należy mieć na uwadze to, że tylko całkowicie wypełnione
arkusze danych mogą być podstawą do wykonania odpowiednich obliczeń przez firmę
BRÖTJE.
Dalsze informacje i rysunki poszczególnych części patrz Informacja Techniczna –
Systemy odprowadzania spalin.

Maksymalne  długości  
prostych odcinków przewodu
odprowadzającego spaliny 
i doprowadzającego 
powietrze

Tryb pracy niezależny od Tryb pracy zależny od
powietrza w pomieszczeniu powietrza w pomieszczeniu

SAS 160 System Średnica minimalny wymiar wewnętrzny minimalny wymiar
zewnętrzna przewodu kominowego przewodu kominowego

złączki kwadratowy/ kwadratowy/
prostokątny okrągły prostokątny okrągły

 D w mm (krótszy bok) A (mm) B (mm) (krótszy bok) A (mm) B (mm)

SAS 160, DN 160 184 225 245 225 245jednościenny

Minimalne wymiary
wewnętrzne przewodu 
kominowego

Podstawą obliczeń dotyczących niezależnego od powietrza w pomieszczeniu trybu
pracy są podane powyżej minimalne wymiary wewnętrzne przewodu kominowego.
W przypadku pracy niezależnej od powietrza w pomieszczeniu z zastosowaniem
przewodu kominowego o przekroju okrągłym lub prostokątnym zachowanie poda-
nych minimalnych wymiarów wewnętrznych przewodu kominowego jest koniecz-
ne. Szczelina obwodowa może zostać zmniejszona tylko wówczas, gdy dmuchawa
kotła będzie w stanie pokonać opory po stronie ssania. Zaświadczenie o takiej moż-
liwości producent może wystawić w określonych przypadkach zastosowania. 
W przypadku pracy zależnej od powietrza w pomieszczeniu z zastosowaniem prze-
wodu kominowego o przekroju okrągłym lub prostokątnym odpowiednie podane
wymiary wewnętrzne przewodu kominowego muszą zostać wybrane, ponieważ
musi być zapewniona wentylacja przewodu kominowego.

SAS 200 System Średnica minimalny wymiar wewnętrzny minimalny wymiar
zewnętrzna przewodu kominowego przewodu kominowego

złączki kwadratowy/ kwadratowy/
prostokątny okrągły prostokątny okrągły

 D w mm (krótszy bok) A (mm) B (mm) (krótszy bok) A (mm) B (mm)

SAS 200, DN 200 227 270 290 270 290jednościenny
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1) Êrednica rury spalinowej
2) Êrednica rury doprowadzajàcej powietrze

7) kolano w przewodzie spalinowym
8) kolano w przewodzie powietrznym

A) 
   

                                                                                                            
  
  B)

SGB 2.___

SGB  D___ SGB D___

SGB D___ SGB D___

System I: Praca niezale˝na od powietrza w pomieszczeniu 
z zastosowaniem WAS

System II: Praca niezale˝na od powietrza w pomieszczeniu 
z zasysem powietrza do spalania 
przez przewód kominowy

System III: Praca niezale˝na od powietrza w pomieszczeniu z zasysem powietrza 
do spalania przez dwa przewody

6)
 w

ys
ok

oÊ
ç 

w
 p

io
ni

e 
(d

la
 z

ap
ew

ni
en

ia
 c

ià
gu

)

5) dług. prostego odcinka 
przewodu powietrznego

6)
 w

ys
ok

oÊ
ç 

w
 p

io
ni

e 
(d

la
 z

ap
ew

ni
en

ia
 c

ià
gu

)

4) długoÊç prostego odcinka 
rury spalinowej

1) Êrednica rury spalinowej
2) Êrednica rury doprowadzajàcej powietrze
3) Êrednica przewodu kominowego

7) kolano w przewodzie spalinowym
8) kolano w przewodzie powietrznym

5) dług. prostego odcinka 
przewodu powietrznego

4) dług. prostego odcinka rury spalinowej

1) Êrednica rury spalinowej
2) Êrednica rury doprowadzajàcej powietrze

7) kolano w przewodzie spalinowym
8) kolano w przewodzie powietrznym
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 SGB E___ SGB E___

SGB  E___ SGB E___

Akusz danych do potwierdzenia prawidłowego działania kotła EuroCondens SGB 125 – 300 E 
w przypadku niezależnego od powietrza w pomieszczeniu trybu pracy

Dane podstawowe
Firma wykonawcza:
Użytkownik instalacji:
Kocioł: SGB _____ E System I: � System II: � System III/A): � System III/B): �

Przewód spalinowy Przewód powietrzny 
średnica (1): ________ mm średnica (2): ________ mm
dług. odcinka prostego (4): ________ m wewn. średn. przewodu kominowego (3): ________ mm,

(lub wymiary)
kolana (7): __ x 15°, __ x 45°, __ x 90° dług. odcinka prostego (5): ________ m

wys. w pionie (dla zapwnienia ciągu) (6): ________ m
W przypadku przewodów odprowadzających spaliny kolana (8): __ x 15°, __ x 45°, __ x 90°
i doprowadzających powietrze należy podać WSZYSTKIE kolana! wym. wewn. przewodu kominowego (9): ________ mm
adres www.broetje.pl

Uwaga: W przypadku kotłów o mocy > 50 kW, także pracujących niezależnie od powietrza w pomieszczeniu, ich ustawienia, zawsze należy przewidzieć otwór wentylacyjny.

201009_TI_EuroCondens_SGB_125-300_E.qxp:polski  9/22/10  8:22 AM  Page 24



25

System odprowadzania spalin

Wersja 01.10 EuroCondens SGB 125 – 300 E

Praca wielu kotłów z wykorzystaniem wspólnego przewodu spalinowego jest możliwa.
Zabezpieczenie przed cofaniem się spalin jest seryjnie montowane w kotłach. Należy jed-
nak zwrócić uwagę, że zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w Polsce wymagane
jest dodatkowe zabezpieczenie na instalacji odprowadzającej spaliny wyłączające równo-
cześnie wszystkie kotły. W poniższej tabeli podane są orientacyjne wartości minimalnej
średnicy przewodu spalinowego. Dokładnego ustalenia parametrów lub weryfikacji
doboru może dokonać producent.

4.3 Instalacje wielokotłowe

Kotły EuroCondens SGB firmy BRÖTJE w nadciśnieniowych instalacjach wielokotłowych pracujących zależnie od
powietrza w pomieszczeniu. 
Następujące instalacje spełniają wszystkie wymagania dotyczące warunków ciśnieniowych:

Typ kotła Liczba kotłów Maks. dł. przewodu Minimalna średnica Prędkość przepływu
spalinowego spalin

SGB – m mm m/s

125 E 2 40 180 < 5

2 60 200 < 5

3 30 200 < 5

3 60 250 < 5

170 E 2 40 200 < 5

2 60 250 < 5

3 60 250 < 5

215 E 2 20 200 < 5

2 60 250 < 5

3 20 250 < 5

3 60 300 < 5

260 E 2 50 250 < 5

3 60 300 < 5

300 E 2 50 250 < 5

3 60 300 < 5

W przypadku kotłów EuroCondens SGB 125 – 300 E zabezpieczenie przed cofaniem się spalin jest montowane w kotłach seryjnie.
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5. Urządzenia do neutralizacji kondensatu

Jako wytyczna dotycząca odprowadzania kondensatu do publicznej instalacji
kanalizacyjnej może służyć instrukcja robocza ATV A 251. Zgodnie z nią, w przy-
padku instalacji kotłów gazowych o nominalnym obciążeniu cieplnym 25 – 200
kW możliwe jest całodzienne odprowadzanie kondensatu bez neutralizacji wraz z
domowymi ściekami bytowymi. Podczas pracy kotła w nocy kondensat musi być
zatrzymywany w specjalnym zbiorniku. Wymagania odnośnie składu kondensatu
zgodnie z instrukcją roboczą ATV A 251 są spełnione przez wszystkie kotły serii
EuroCondens SGB. Ponieważ instrukcja ATV A 251 jest tylko zaleceniem dotyczą-
cym terenu Niemiec, dlatego też warunki odprowadzania kondensatu do sieci
kanalizacyjnej należy uzgodnić z odpowiednim Zakładem Komunalnym. Poza tym
neutralizacja kondensatu jest konieczna wtedy, gdy istniejące przewody kanaliza-
cyjne nie są odporne na działanie kondensatu. 

Do neutralizacji kondensatu można wykorzystać urządzenie z przepływem swo-
bodnym (bez pompy) NEOP D dostępne jako wyposażenie dodatkowe do kotłów o
mocy do 500 kW. Neutralizatory skroplin muszą być sprawdzane przynajmniej raz
w roku. Jednak ze względu na to, że po rozruchu instalacji grzewczej ilość skroplin
może być bardzo różna w zależności od warunków instalacji, to w okresie począt-
kowym zaleca się przeprowadzanie kontroli w krótszych odstępach czasu.
Skuteczność działania granulatu można skontrolować za pomocą wskaźnika pH
(dostępnego w aptekach lub drogeriach), który zanurzony w przepływających
skroplinach pozwala na odczyt wartości pH. Ścieki powinny mieć wartość pH co
najmniej 6,5. Wartość poniżej 6,5 wskazuje na wyczerpanie się zdolności neutrali-
zacyjnych granulatu. Wymaga to ponownego napełnienia urządzenia granulatem,
który stanowi element wyposażenia dodatkowego. Granulat do neutralizacji
HYDRALIT składa się z tlenku magnezu. Jest to materiał ekologiczny i może być
stosowany jako nawóz. Zarówno pozostałości, jak i niewykorzystany materiał
mogą być odprowadzone razem z odpadami domowymi lub budowlanymi. 

Odczyn chemiczny i utylizacja
Granulat utylizuje się samoczynnie. Kwas węglowy zawarty w kondensacie łączy
się z granulatem w uwodniony węglan magnezu Mg(HCO3)2. Oba związki są cał-
kowicie rozpuszczalnymi solami, które są szeroko rozpowszechnione w naturze.
Granulat jest dopuszczony do przygotowywania wody pitnej. Pozostałości granu-
latu można odprowadzać razem z normalnymi odpadami domowymi.

Pompy kondensatu
Jeżeli nie jest możliwy bezpośredni odpływ kondensatu, to można zastosować
dostępne w handlu pompy kondensatu podłączywszy je do urządzenia NEOP D.

Urządzenie do neutralizacji
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Urządzenie do neutralizacji z przepływem swobodnym (bez pompy) NEOP D

nóżki/uchwyty

Air Booster

odpływ

wężyk powietrzny

podstawka montażowa

obudowa

wypełnienie granulatem

dopływ

Własności Neutralizuje kondensat z gazowych kotłów grzewczych

Paliwo Gaz

Wymiary przyłącza DN 40 lub wąż 20 mm

Wysokość dopływu mm 120 mm (min. 97 mm)

Wysokość odpływu mm 97 mm

Wymiary mm Z booster’em:   L1000 – B150 – H208
bez booster’a: L1000 – B150 – H160

Środek do neutralizacji / ilość wsadu MgO/MgOH, 12 kg

Maks. temperatura °C 60

Częstotliwość przeglądów raz w roku

Odczyn dopływającego kondensatu pH min. pH 3,0
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6. Wskazówki projektowe

Wymagania odnośnie pomieszczeń, w których zainstalowane będą kotły, wynika-
ją z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Polskich Norm. Poniżej przedstawio-
no te najważniejsze.

a) Praca zależna od powietrza w pomieszczeniu
Powierzchnia czynna A otworów wentylacji nawiewnej powinna zostać wyliczona w
oparciu o obowiązującą normę.

b) Praca niezależna od powietrza w pomieszczeniu
Sprawdzenie poprawności doboru istniejącego rozwiązania instalacji powietrzno-
spalinowej, patrz str. 24.

Kotłownie o łącznej mocy cieplnej powyżej 50 kW mogą być lokalizowane
wyłącznie w pomieszczeniach,
– które nie będą wykorzystywane do innych celów,
– których drzwi są szczelne i mają samozamykacz,
– które dysponują odpowiednimi urządzeniami wentylacyjnymi,
– mogą być wentylowane
Ponadto konieczne są:
– wyłącznik awaryjny poza pomieszczeniem kotłowni
– zawór termiczny w przewodzie gazowym bezpośrednio przed pomieszczeniem
kotłowni, który samoczynnie zamyka się przy przekroczeniu temperatury 100°C.

6.1 Kotłownia

Doprowadzenie powietrza do
spalania

Zapotrzebowanie na miejsce 

Ogólne wymagania

SGB 125 E
A B C D

SGB 170 E
SGB 215 E
SGB 260 E
SGB 300 E

50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm

60 cm
70 cm
80 cm
90 cm

100 cm

10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm

50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm

 D

CC

A

B
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Kocioł EuroCondens SGB posiada seryjnie montowane zabezpieczenie termiczne 
i ogranicznik ciśnienia minimalnego. Do zabezpieczenia strony wodnej i gazowej
kotła wymagana jest następująca armatura zabezpieczająca: 
SV
Zawór bezpieczeństwa, przeznaczony do kotłów o odpowiedniej mocy.
WM
Zabezpieczenie przed zbyt niskim poziomem wody w kotle.*
MAG
Urządzenie utrzymujące odpowiednie ciśnienie, np. przeponowe naczynie 
wzbiorcze.

Wszystkie elementy zabezpieczające SA dostępne w przedstawicielstwach hand-
lowych firmy BRÖTJE. Dotyczy to także innej, wymaganej armatury, jak zawory,
manometry, termometry itd.

6.2 Wyposażenie 
zabezpieczające 

Temperatura bezpieczeństwa SGB          STB 100 °C 

Moc kotła <_ <_ 300 kW

Zawór bezpieczeństwa  SV ●

Przeponowe naczynie wzbiorcze MAG ●

Zabezpieczenie przed zbyt niskim 
poziomem wody w kotle* WM ●

* Kotły o mocy cieplnej >100 kW nie muszą być wyposażone w zabezpieczenie przed zbyt niskim poziomem wody. Montowany fabrycznie
ogranicznik minimalnego ciśnienia DBmin nie stanowi zabezpieczenia kotła przed brakiem wody.
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Zespół bezpieczeństwa do kotła EuroCondens SGB
Aby w prosty sposób podłączyć elementy zabezpieczające kocioł oferowany jest wstępnie zmontowany zespół 
bezpieczeństwa.

Do kotła SGB, w zależności od potrzeb, mogą zostać podłączone obiegi grzewcze z
pompą obiegową lub z zaworami mieszającymi. Podczas projektowania obiegów
grzewczych należy mieć na uwadze to, że w celu optymalnego wykorzystania ciepła
kondensacji istotne jest przyjęcie nie tylko niskiej temperatury na zasilaniu, ale także
możliwie niskiej temperatury na powrocie. Wybrana różnica temperatur powinna przy
tym być możliwie duża . Maksymalna różnica temperatur na zasilaniu i powrocie
może wynosić 40 K. Z tego wynikają jeszcze inne korzyści: rurociągi mogą mieć mniej-
sze przekroje, a pompy mogą być mniejsze. Kocioł SGB nie wymaga minimalnego
przepływu wody grzewczej. Maksymalny, dopuszczalny strumień objętościowy wody
występuje przy różnicy temperatur rzędu 10 K.

Dobór pomp obiegu kotłowego przeprowadza się analogicznie do doboru pomp
obiegowych. Objętościowy strumień przepływu (wydajność pompy) oblicza się 
z następującej zależności:

Wysokość podnoszenia pompy obiegu kotłowego wynika z oporów przepływu przez
kocioł, oporów w rurociągu oraz wszystkich miejscowych oporów obiegu kotła. Aby
pompa obiegu kotłowego w jak najmniejszym stopniu oddziaływała na strumienie
objętościowe przepływu w obiegach grzewczych, zaleca się  montaż pompy kotło-
wej z płaską charakterystyką. W poniższych tabelach zawarto obliczone już warto-
ści parametrów hydraulicznych dla różnych wartości mocy i różnicy temperatur.

6.3 Połączenia hydrauliczne

Informacje ogólne

Dobór pomp obiegu 
kotłowego

Q· K

C · ΔT
V· K =                          w m3/h

V· K = strumień objętościowy pompy kotłowej w m3/h

Q· K = moc kotła w kW

C = właściwa pojemność cieplna 1,163 Wh/(kg x K)

ΔT = tV–tR = 10…30 K

tV = temperatura na zasilaniu
tR = temperatura na powrocie

Zespół bezpieczeństwa do SGB 125/170 E 
składający się z zaworu bezpieczeństwa (3 bary),
manometru i odpowietrznika

Zespół bezpieczeństwa do SGB 215/260/300 E
składający się z zaworu bezpieczeństwa (3 bary),
manometru i odpowietrznika
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Model kotła SGB 125 E SGB 170 E SGB 215 E SGB 260 E SGB 300 E

Średnia moc kW 125 170 215 260 300

30 K m3/h 3,60 4,87 6,16 7,45 8,60

Objętościowe 25 K m3/h 4,30 5,85 7,39 8,94 10,32

natężenie 20 K m3/h 5,37 7,30 9,25 11,18 12,90

przepływu 15 K m3/h 7,16 9,74 12,32 14,90 17,20

przy Δt= 10 K m3/h 10,75 14,62 18,49 22,35 25,79

Model kotła SGB 125 E SGB 170 E SGB 215 E SGB 260 E SGB 300 E

Średnia moc kW 125 170 215 260 300

Opory
30 K mbar 15 17 18 19 20

przepływu
25 K mbar 20 22 26 27 28

wody
20 K mbar 28 34 37 39 40

przy ΔT= 15 K mbar 50 60 65 70 70

10 K mbar 109 132 146 154 156

Opory przepływu po stronie wodnej w kotle SGB:

Obliczone wartości objętościowego natężenia przepływu do doboru pomp obiegu kotłowego:

Obiegi grzewcze podłączane są bezpośrednio do rozdzielacza ciśnieniowego. Pompa
kotłowa ze sprzęgłem hydraulicznym lub bezciśnieniowym rozdzielaczem wymagana
jest tylko wtedy, gdy obiegi grzewcze oddziaływają na siebie ze względu na różną wiel-
kość i w ten sposób nie zapewniają poprawnego działania instalacji lub gdy obiegi
grzewcze powinny pracować przy mniejszej różnicy temperatur wzgl. z większym
masowym natężeniem przepływu.

W instalacjach wielokotłowych zasadniczo każdy kocioł jest wyposażony w pompę
kotłową z klapowym zaworem zwrotnym. Podłączenie obiegów grzewczych następuje
poprzez sprzęgło hydrauliczne.
Zalety podłączenia kotłów poprzez pompy kotłowe:
– Bardzo niskie zużycie prądu, ponieważ w pracy pozostaje przeważnie tylko jeden

kocioł ze stosunkowo mała pompą.
– Lepsza zdolność regulacji w stosunku do tylko jednej pompy kotłowej.
– Hydrauliczne odcięcie w wyniku wzajemnego oddziaływania pompy i zaworu zwrot-

nego.
– Możliwość zasilania awaryjnego (praca jednego kotła).
– Wykorzystanie ciepła resztkowego dzięki wybiegowi pompy kotłowej po wyłączeniu

palnika.

W celu hydraulicznego rozdzielenia obiegu związanego ze źródłem ciepła od obiegów
związanych z odbiornikami tego ciepła celowym jest, szczególnie w przypadku instala-
cji wielokotłowych, zastosowanie sprzęgła hydraulicznego. Korzyść wynikająca z jego
zastosowania sprowadza się do tego, że źródło ciepła i jego odbiorniki pracują nieza-
leżnie, z różnymi objętościowymi strumieniami przepływu i dzięki temu zapewniają
optymalną pracę całego układu. Sprzęgło hydrauliczne dobierane jest według najwięk-
szego masowego natężenia przepływu, z reguły w obiegu grzewczym odbiornika cie-
pła. Należy także zwrócić uwagę na to, że średnia prędkość przepływu nie powinna
przekraczać 0,2 m/sek. Wartości, które należy uwzględniać przy projektowaniu , poda-
wane są przez producenta w odpowiednich tabelach. Czujnik do ustalania kolejności
załączania kotłów w instalacjach kaskadowych montowany jest w górnej części sprzę-
gła hydraulicznego. Zapewnia on optymalną regulację pracy kotłów w zależności od
obciążenia. Układ regulacji instalacji kaskadowej jest seryjnie montowany w kotle.

Instalacje jednokotłowe

Instalacje wielokotłowe

Sprzęgło hydrauliczne
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6.3.1 Zestaw kaskadowy KB1 SGB E – zestaw kaskadowy do SGB 125/170 E
Zestaw orurowania do hydraulicznego połączenia 2 kotłów o tej samej mocy. Do
uzupełnienia przez komponenty dostępne w handlu, pompę obiegu kotłowego,
klapowy zawór zwrotny i 2 zawory odcinające zgodnie z poniższą tabelą.

zestaw przyłączeniowy prawy zestaw przyłączeniowy lewy

1877,5

50

24
94

,3

1563,5

1434
1434
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KB2 SGB E – zestaw kaskadowy do SGB 215/260/300 E
Zestaw orurowania do hydraulicznego połączenia 2 kotłów o tej samej mocy. Do
uzupełnienia przez komponenty dostępne w handlu, pompę obiegu kotłowego,
klapowy zawór zwrotny i 2 zawory odcinające zgodnie z poniższą tabelą.

Lista doboru pomp do zestawu kaskadowego SGB E

2 sztuki
pompy obiegu kotła stopniowe pompy obiegu kotła regulowane

Grundfos Wilo Grundfos Wilo
Kaskada – TOP-S 40/4 Magna 40-100 F Stratos 40/1-4
2 x SGB 125 E
KBN – TOPS404 MAGNA40100F ST4014WB
Kaskada UPS 40-60/2F TOP-S 40/7 Magna 40-120 F Stratos 40/1-8*
2 x SGB 170 E
KBN UPS40602F TOPS407 MAGNA40120F ST4018WB*
Kaskada UPS 40-60/2F TOP-S 40/7 Magna 40-120 F Stratos 40/1-8
2 x SGB 215 E
KBN UPS40602F TOPS407 MAGNA40120F ST4018WB
Kaskada UPS 50-60/2F TOP-S 50/7 Magna 50-60 F Stratos 50/1-9
2 x SGB 260 E
KBN UPS50602F TOPS507 MAGNA5060F ST5019WB
Kaskada UPS 50-60/2F TOP-S 50/7 Magna 50-60 F Stratos 50/1-9
2 x SGB 300 E
KBN UPS50602F TOPS507 MAGNA5060F ST5019WB
* Konieczny jest kołnierzowy króciec pośredni o długości 250 mm KBN WF 16

zestaw przyłączeniowy prawy zestaw przyłączeniowy lewy

1895,5

50

22
49

,3

1578

1434

Dobór pomp powinien być dokonywany tylko wraz ze sprzęgłem hydraulicznym.
Wyłączenie odpowiedzialności: w zależności od rodzaju instalacji mogą wystąpić
inne wymagania dotyczące pomp (w razie potrzeby należy wykonać ponowne
obliczenia).
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Dzięki zastosowaniu podgrzewaczy typu EAS o trzech różnych wielkościach, zarów-
no pojedynczo jak i w zestawach łączonych w układzie Tichelmanna, można opty-
malnie dopasować moc grzewczą do zapotrzebowania na c.w.u. Dzięki temu  moż-
na np. za pomocą 4 podgrzewaczy EAS 500 C zapewnić zaopatrzenie w ciepłą wodę
95 mieszkaniom normatywnym. Do połączenia zasobnikowych podgrzewaczy
c.w.u. od strony obiegu wody grzewczej, zarówno w szereg jak i w zestawie bloko-
wym, dostarczane są gotowe do podłączenia zestawy orurowania (patrz Informacja
Techniczna dot. zasobnikowych podgrzewaczy c.w.u.).

System ładowania podgrzewaczy LSR , przeznaczony do podgrzewaczy o pojemno-
ści 300, 500 i 800  litrów, umożliwia uzyskiwanie dużych wydajności wymiany cie-
pła i optymalne wykorzystanie ciepła kondensacji. Zespół ładowania, nie zajmujący
wiele miejsca, mocowany jest na podgrzewaczu i składa się z pompy obiegu grzew-
czego, modulowanej pompy c.w.u., płytowego wymiennika ciepła wykonanego ze
stali szlachetnej oraz armatury i izolacji termicznej.

6.4 Podgrzewanie wody 
użytkowej

a) Z wykorzystaniem zasobni-
kowych podgrzewaczy fir-
my BRÖTJE HydroComfort
EAS 300 C, EAS 400 C i EAS
500 C

b) Z wykorzystaniem systemu
ładowania podgrzewacza
HydroComfort 
LSR 300/500/800

HR HV TWW

TWZ

TKW
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Dzięki zastosowaniu palnika z pełnym zmieszaniem wstępnym, kocioł
EuroCondens SGB generuje podczas swej pracy szum o niewielkim natężeniu
(poziom ciśnienia akustycznego podano w rozdziale dotyczącym danych technicz-
nych). Jest to zaleta nie do przecenienia zwłaszcza w przypadku umiejscowienia
kotła grzewczego np. w instalacji grzewczej na poddaszu. Dzięki temu również nie
są potrzebne żadne dodatkowe środki ograniczające hałas przenoszony w powie-
trzu. Obracające się części wbudowanych urządzeń takich jak pompy i dmuchawy
mogą jednak wzbudzać dźwięki, które będą przenoszone przez ciała stałe (dźwię-
ki materiałowe). Rozchodzące się przez przewody gazowe dźwięki mogą być sku-
tecznie tłumione za pomocą kompensatorów rurowych. W celu uniknięcia przeno-
szenia się dźwięków do podłoża wystarczające może być ustawienie kotła
EuroCondens SGB na nóżkach tłumiących (wyposażenie seryjne). W razie potrzeby
można także skorzystać z innych środków np. absorbujących dźwięki podstaw
kotłowych lub fundamentów. Podczas układania rurociągu wody grzewczej oraz
przewodów gazowych należy zwracać uwagę na to, aby rury nie były sztywno
związane z przegrodami, przez które będą przechodzić.

Ochrona kotła przed korozją po stronie wodnej (Wytyczne VDI 2035-2)
Działania zapobiegawcze mające na celu uniknięcie zakłóceń w pracy obiegu
grzewczego w wyniku korozji lub osadzenia się kamienia, skutkujących obniże-
niem się sprawności kotła i ograniczeniem jego funkcjonalności.
W instalacjach zamkniętych specjalne przygotowanie wody do napełnienia pod
kątem ochrony przed korozją nie jest z reguły konieczne. Jest to w przypadku każ-
dego typu kotłów uzależnione od twardości wody i pojemności instalacji (patrz
następny fragment, dotyczący osadzania się kamienia w kotle). Zasadniczo nie
powinna być przekraczana wartość pH = 8,5. Wartość pH może, w wyniku powsta-
wania CO2, związanego z wydzielaniem się osadów wapiennych w trakcie eksplo-
atacji instalacji, ulegać zmianom i powinna być w związku z tym corocznie spraw-
dzana. W instalacjach z ogrzewaniem podłogowym, wykonanym z przewodów nie
zapewniających szczelności przed przenikaniem tlenu, konieczne jest jego syste-
mowe oddzielenie od kotła i innych, zagrożonych korozją składników instalacji. 

Ochrona przed szkodami powstałymi w wyniku osadzania się kamienia kotłowe-
go (Wytyczne VDI 2035-1)
Aby zagwarantować ekonomiczną i bezusterkową pracę instalacji grzewczej może
być konieczne zastosowanie stabilizatora twardości wody do napełniania lub czę-
ściowo zmiękczonej wody pitnej, przy uwzględnieniu granicznej wartości pH. Jest
to uzależnione od stopnia twardości wody do napełniania, pojemności wodnej
instalacji i wielkości kotła. 
Podane w Wytycznych VDI 2035-1 ostre wymagania wywodzą się z jednej strony 
z doświadczeń ostatnich lat , zwłaszcza dotyczących zwiększonego zastosowania
prze pływowych ogrzewaczy wody, a z drugiej oparte są na zmienionych wymaga-
niach w stosunku do instalacji takich, jak: 
• mniejsze moce grzewcze w stosunku do zapotrzebowania na ciepło (EnEV) 
• zastosowanie kotłów naściennych w układach kaskadowych do ogrzewania

dużych obiektów
• zwiększone zastosowanie zasobników buforowych w połączeniu z instalacjami

ogrzewania solarnego i kotłów na paliwa stałe.

6.5 Ochrona akustyczna

6.6 Ochrona kotła przed koro-
zją i tworzeniem się kamienia
po stronie wodnej
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SGB 300 E

SGB 260 E

SGB 215 E

SGB 170 E

SGB 125 E

Obowiązujące wymagania dotyczące wody grzewczej w oparciu o wytyczne VDI 2035:
• Nie wolno przekraczać maksymalnych wartości odnoszących się do nieuzdatnionej wody, które podano na wykre-

sie uwzględniającym specyfikę kotłów firmy BROTJE, (patrz wykres poniżej).
• W przypadku instalacji wielokotłowych obowiązuje wykres objętości napełnienia instalacji w odniesieniu do

kotła o najniższej mocy.
• Wartość pH wody grzewczej podczas eksploatacji musi być zawarta pomiędzy 8,2 i 8,5.
• W przypadku częściowego uzdatnienia wody do napełniania i uzupełniania jej twardość nie może być niższa

aniżeli 6°dH (stopni niemieckich). Zaleca się jednak utrzymywanie tej twardości na poziomie ok. 8°dH.
• Możliwe jest także używanie wody całkowicie uzdatnionej.
• Nieuzdatniona woda musi odpowiadać jakościowo wodzie pitnej wodociągowej.
• Woda nie może zawierać żadnych ciał obcych, takich jak zastygłe kuleczki metalu po spawaniu, cząsteczki rdzy,

fragmenty zgorzeliny lub osady. W czasie rozruchu instalację  należy tak długo przepłukiwać, aż wypłynie z niej
czysta woda. Podczas płukania instalacji należy zwrócić uwagę na to, aby przez wymiennik ciepła w kotle nie
przepływała woda; ponadto należy zdemontować głowice termostatyczne, a zawory nastawić na maksymalny
przepływ.

• W regionach, w których woda posiada twardość odpowiadającą granicznym wymaganiom podanym na wykresie,
zasadniczo zaleca się dodawanie środków stabilizujących twardość i wartość pH oraz zapewniających pełną
ochronę. Wg danych producenta nie jest możliwe szkodliwe przedawkowanie środków do pełnej ochrony.

• W przypadku stosowania inhibitorów korozji ważne jest, aby przestrzegać wskazań producenta.
• W instalacjach grzewczych solarnych lub z kotłami na paliwo stałe, które wykorzystują zasobniki buforowe,

pojemność tych zasobników musi być uwzględniana przy ustalaniu ilości wody do napełniania.
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Zalecenia zawarte w wytycznych -VDI 2035 część 1 i 2 odnoszą się zasadniczo do kotłów
wszystkich wielkości. Obieg ogrzewania podłogowego należy rozpatrywać oddzielnie. W
tym celu należy zwrócić się do producenta środków do uzdatniania wody bądź produ-
centa rur.

Wymagania odnośnie jakości wody grzewczej zgodnie z VDI 2035-1 (12- 2005) odbie-
gają częściowo od tych podanych na wykresach dotyczących wymienionych gazowych
kotłów kondensacyjnych firmy BROTJE. Zasadnicze dla zachowania  gwarancji jest bez-
względne przestrzeganie wskazówek podanych przez firmę BROTJE. Zmiękczanie wody
do napełniania i uzupełniania poniżej 6°dH, tak jak to zaleca się w wytycznych VDI, jest
w przypadku stosowania wymienionych gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BRO-
TJE niedozwolone. Ważne jest również utrzymywanie wartości pH w zakresie 8,2 i 8,5,
która może się zmieniać w okresie eksploatacji w wyniku wytrącenia się osadu węgla-
nu wapnia. Dlatego też należy ją zawsze sprawdzać podczas każdej konserwacji.

Całkowita  ilość wody w instalacji grzewczej wynika z pojemności instalacji (= ilość wody
do napełniania) oraz ilość wody do uzupełniania. Na wykresach dotyczących kotłów fir-
my BROTJE, w celu uproszczenia podano wyłącznie pojemność instalacji. Szacunkowe
pojemności odnoszące się do rożnych systemów podano w tabeli poniżej. Podane wiel-
kości kotłów odpowiadają ich nominalnej mocy grzewczej. Występujące w rzeczywisto-
ści różnice nie zostały uwzględnione.

Należy stosować wyłącznie środki przetestowane i dopuszczone przez firmę BROTJE.
Aktualnie należą do nich:
• środek do pełnej ochrony instalacji grzewczej firmy Fernox (www.fernox.com)
• środek do pełnej ochrony instalacji grzewczej Sentinel X 100 firmy Sentinel (www.sen-

tinel-solutions.net)
• środek do pełnej ochrony instalacji grzewczej JENAQUA 100, 101 firmy Jenaqua

(www.jenaqua.de)
• środek do pełnej ochrony instalacji grzewczej Genosafe A firmy Grünbeck (www.gru-

enbeck.de)

Zasadniczo można zawsze zastosować wodę całkowicie uzdatnioną: 
• GENODEST Vario GDE 2000 firmy Grünbeck (www.gruenbeck.de)
• AQA therm VE, HBA VE i MoRo 350 firmy BWT Wassertechnik (www.bwt.de)

• Sodowy wymiennik jonowy Fillsoft firmy Reflex (www.reflex.de). 
• Judo Heifisoft (www.judo-online.de)
• Syr 3200 (www.syr.de)
• AQA therm i HBA 100 firmy BWT Wassertechnik (www.bwt.de)

z ograniczeniem minimalnej twardości wody powyżej 6°dH. Zapewnia to odpowiednia
armatura mieszająca. Należy koniecznie przestrzegać parametrów podawanych przez
producentów!

Inne wyroby znajdują się aktualnie w trakcie testowania i można o nich zasięgnąć infor-
macji w firmie BROTJE. Jeżeli w szczególnych przypadkach występuje potrzeba zastoso-
wania różnych dodatków modyfikujących (np. stabilizujących twardość, chroniących
przed zamarzaniem, uszczelniających itd.), to należy bezwzględnie przestrzegać zasady,
aby środki te pochodziły od tego samego producenta i były wzajemnie dopasowane. 
W indywidualnych przypadkach do ochrony przed zamarzaniem można stosować śro-
dek o nazwie Tyfocor L. Stosowanie niedozwolonych środków powoduje utratę praw
gwarancyjnych!

Instalacja grzewcza

Określenie pojemności 
instalacji

Dodatki modyfikujące: 
środki dopuszczone przez 
producenta

Całkowite uzdatnianie

Uzdatnianie wody: 
dopuszczone wyroby 
i ich producenci
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Zapotrzebowanie Grzejniki Grzejniki Ogrzewanie 
na ciepło [kW] płytowe promiennikowe podłogowe

125
przybliżona pojemność instalacji w l 1000 1800 2200

maks. stopień twardości w °dH 15 8 8

170
przybliżona pojemność instalacji w l 1400 2300 3000

maks. stopień twardości w °dH 14 9 8

215
przybliżona pojemność instalacji w l 1850 3000 3500

maks. stopień twardości w °dH 14 8 8

260
przybliżona pojemność instalacji w l 2100 3600 4500

maks. stopień twardości w °dH 14 8 8

300
przybliżona pojemność instalacji w l 2600 4500 6000

maks. stopień twardości w °dH 8 8 8
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]

moc zainstalowana instalacji Q [kW]
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Podsumowanie sposobu postępowania

Woda do napełniania = Woda do uzupełniania
EuroCondens SGB Wartość graniczna osiągnięta? = pojemność instalacji (maks. 2-krotność ilości 

wody do napełniania)

Napełnienie wodą Uzupełnienie wodą 
Zachowane są wartości o jakości wody pitnej, o jakości wody pitnej,

zgodne z wykresem coroczna kontrola pH coroczna kontrola pH
(utrzymywanie wartości pH 8,2 - 8,5) (utrzymywanie wartości pH 8,2 - 8,5)

Napełnienie wodą 
jakości wody pitnej i dodanie Uzupełnienie wodą

środka do pełnej ochrony instalacji o jakości wody pitnej,

125 – 300 kW
(dozowanie zgodnie coroczna kontrola pH

z danymi producenta), (utrzymywanie wartości pH 8,2 - 8,5)
NIE są zachowane coroczna kontrola pH
wartości zgodne (utrzymywanie wartości pH 8,2 - 8,5)

z wykresem
Napełnienie wodą częściowo uzdatnioną

zgodnie z wykresem, jednak z zachowaniem Uzupełnienie wodą
minimalnej twardości 6°dH o jakości wody pitnej,

(utrzymywanie wartości pH 8,2 do 8,5), coroczna kontrola pH
w razie potrzeby dodać środek do pełnej (utrzymywanie wartości pH 8,2 - 8,5)
ochrony instalacji w celu ustabilizowania

wartości pH lub dodać wodę 
całkowicie uzdatnioną
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7. Przykłady rozwiązań hydraulicznych  instalacji

Poniżej przedstawiono niektóre przykłady rozwiązań instalacji z układem hydraulicznym i wyposażeniem regulacyj-
nym. Wiele innych przykładów tego rodzaju znajduje się w Podręczniku dotyczącym programowania i układów
hydraulicznych kotłów EuroCondens SGB. 

7.1 Instalacja jednokotłowa z 1 pompowym obiegiem grzewczym i układem podgrzewania wody użytkowej 
z podgrzewaczem c.w.u.
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Nastawiane parametry:

Punkt menu Funkcja Nastawa
5890 wyjście przekaźnikowe QX1 pompa cyrkulacyjna
5891 wyjście przekaźnikowe QX2 pompa obiegu grzewczego HK1 Q2
5892 wyjście przekaźnikowe QX3 człon nastawczy c.w.u. Q3

br brązowy
gnge zielono-żółty
bl niebieski
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7.2 Instalacja jednokotłowa z 1 obiegiem grzewczym z mieszaczem i układem podgrzewania wody użytkowej 
z podgrzewaczem c.w.u.
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Nastawiane parametry:

Punkt menu Funkcja Nastawa
Konfiguracja:

5890 wyjście przekaźnikowe QX1 pompa cyrkulacyjna
5892 wyjście przekaźnikowe QX3 człon nastawczy c.w.u. Q3
6020 funkcja modułu dodatkowego 1 obieg grzewczy 1

br brązowy
gnge zielono-żółty
bl niebieski
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7.3 Instalacja jednokotłowa z 1 obiegiem grzewczym z mieszaczem, sprzęgłem hydraulicznym i układem 
podgrzewania wody użytkowej z podgrzewaczem c.w.u.
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Nastawiane parametry:

Punkt menu Funkcja Nastawa
Konfiguracja:

5890 wyjście przekaźnikowe QX1 pompa obiegu grzewczego Q1
5891 wyjście przekaźnikowe QX2 pompa cyrkulacyjna
5892 wyjście przekaźnikowe QX3 człon nastawczy c.w.u. Q3
5930 wejście czujnika BX1 zbiorczy czujnik na zasilaniu B 10
6020 funkcja modułu dodatkowego 1 obieg grzewczy 1

br brązowy
gnge zielono-żółty
bl niebieski
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7.4 Instalacja jednokotłowa z 1 obiegiem grzewczym z mieszaczem i 2 pompowym obiegiem grzewczym oraz
układem podgrzewania wody użytkowej z podgrzewaczem c.w.u.
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W przypadku zastosowania drugiego modułu RGT do HK2 należy nastawić na nim
następujące parametry:

Nastawiane parametry RGT:

Punkt menu Funkcja Nastawa
Moduł obsługowy:

40 zastosowanie jako regulator pomieszczeniowy

Nastawiane parametry LMS:
Punkt menu Funkcja Nastawa

Konfiguracja:
5710 obieg grzewczy 1 zał
5715 obieg grzewczy 2 zał
5890 wyjście przekaźnikowe QX1 pompa cyrkulacyjna
5891 wyjście przekaźnikowe QX2 pompa obiegu grzewczego HK1 Q2
5892 wyjście przekaźnikowe QX3 człon nastawczy c.w.u. Q3
6020 funkcja modułu dodatkowego 1 obieg grzewczy 2

br brązowy
gnge zielono-żółty
bl niebieski
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7.5 Instalacja jednokotłowa z 3 obiegami grzewczymi z podmieszaniem i układem podgrzewania wody użytkowej
z podgrzewaczem c.w.u.
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W przypadku zastosowania modułu RGT do HK1 należy nastawić na nim następujące
parametry:
Nastawiane parametry RGT:

Punkt menu Funkcja Nastawa
Moduł obsługowy:

40 zastosowanie jako regulator pomieszczeniowy 1
W przypadku zastosowania drugiego modułu RGT do HK2 należy nastawić na nim nastę-
pujące parametry:
Nastawiane parametry RGT:

Punkt menu Funkcja Nastawa
Moduł obsługowy:

40 zastosowanie jako regulator pomieszczeniowy 2
W przypadku zastosowania trzeciego modułu RGT do HK3 należy nastawić na nim nastę-
pujące parametry:
Nastawiane parametry RGT:

Punkt menu Funkcja Nastawa
Moduł obsługowy:

40 zastosowanie jako regulator pomieszczeniowy 3

Punkt menu Funkcja Nastawa
Konfiguracja:

5710 obieg grzewczy 1 zał
5715 obieg grzewczy 2 zał
5721 obieg grzewczy 3 zał
5890 wyjście przekaźnikowe QX1 pompa cyrkulacyjna
5892 wyjście przekaźnikowe QX3 człon nastawczy c.w.u. Q3
6020 funkcja modułu dodatkowego 1 obieg grzewczy 1
6021 funkcja modułu dodatkowego 2 obieg grzewczy 2
6022 funkcja modułu dodatkowego 3 obieg grzewczy 3
3) Adresowanie drugiego modułu dodatkowego – adres 2 (przełącznik Dip)
4) Adresowanie trzeciego modułu dodatkowego – adres 3 (przełącznik Dip)

br brązowy
gnge zielono-żółty
bl niebieski
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7.6 Instalacja jednokotłowa z pompowym obiegiem grzewczym i załączaniem kotła przez układ regulacji DDC
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Nastawiane parametry:

Punkt menu Funkcja Nastawa
Konfiguracja:

5710 obieg grzewczy 1 wył
5890 wyjście przekaźnikowe QX1 pompa obiegowa VK1 Q15
5950 funkcja wejścia H1 sygnał załączenia VK1 10V

br brązowy
gnge zielono-żółty
bl niebieski
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7.7 Instalacja dwukotłowa z 3 obiegami grzewczymi z mieszaczami i układem podgrzewania wody użytkowej 
z podgrzewaczem c.w.u. 
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br brązowy
gnge zielono-żółty
bl niebieski
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Przykłady rozwiązań hydraulicznych  instalacji

Nastawiane parametry w prawym SGB:
Punkt menu Funkcja Nastawa

Konfiguracja:
5890 wyjście przekaźnikowe QX1 człon nastawczy c.w.u. Q3
5891 wyjście przekaźnikowe QX2 pompa kotłowa Q1
5892 wyjście przekaźnikowe QX3 pompa cyrkulacyjna
6020 funkcja modułu dodatkowego 1 obieg grzewczy 1
6021 funkcja modułu dodatkowego 2 obieg grzewczy 2
6022 funkcja modułu dodatkowego 3 obieg grzewczy 3

System LPB:
6600 Adres urządzenia 2

3) Adresowanie drugiego modułu dodatkowego – adres 2 (przełącznik Dip)
4) Adresowanie trzeciego modułu dodatkowego – adres 3 (przełącznik Dip)
W przypadku zastosowania drugiego modułu RGT do HK2 należy nastawić na nim
następujące parametry:
Nastawiane parametry RGT:
Punkt menu Funkcja Nastawa

Moduł obsługowy:
40 zastosowanie jako regulator pomieszczeniowy 2

W przypadku zastosowania trzeciego modułu RGT do HK3 należy nastawić na nim
następujące parametry:
Nastawiane parametry RGT:
Punkt menu Funkcja Nastawa

Moduł obsługowy:
40 zastosowanie jako regulator pomieszczeniowy 3

Nastawiane parametry w lewym SGB:
Punkt menu Funkcja Nastawa

Konfiguracja:
5710 obieg grzewczy 1 wył
5891 wyjście przekaźnikowe QX2 pompa kotłowa Q1
5930 wejście czujnika BX1 zbiorczy czujnik na zasilaniu B10
5931 wejście czujnika BX2 czujnik kaskadowy na powrocie B70

System LPB:
6600 Adres urządzenia 1

br brązowy
gnge zielono-żółty
bl niebieski
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Przykłady rozwiązań hydraulicznych  instalacji

Legenda

Oznaczenia czujników:
Oznaczenie 

Oznaczenie w układzie regulacji Funkcja / objaśnienie Typna schemacie 
hydraulicznym

ATF czujnik temperatury zewnętrznej B9 pomiar temperatury zewnętrznej QAC34
HVF czujnik temperatury na zasilaniu B1/B12/B16 czujnik na zasilaniu obiegu z mieszaczem D 36
KRF czujnik temperatury na powrocie B7 pomiar temperatury na powrocie do kotła np. w celu podnoszenia Z 36

temperatury na powrocie (ochrona kotła)
RTF zbiorczy czujnik temperatury na powrocie B73 pomiar temperatury na powrocie instalacji np. w celu podnoszenia Z 36

temperatury na powrocie (instalacja solarna)
VFK zbiorczy czujnik temperatury na zasilaniu B10 pomiar temperatury na zasilaniu instalacji np. za sprzęgłem hydraulicznym Z 36
RFK kaskadowy czujnik temperatury na powrocie B70 pomiar temperatury na powrocie instalacji kaskadowej Z 36
TWF czujnik c.w.u.  B3 pomiar górnej temperatury c.w.u. Z 36

TWF2 czujnik c.w.u. B31 pomiar dolnej temperatury c.w.u./ temperatury w zasobniku buforowym Z 36
TLF czujnik ładowania c.w.u. B36 pomiar temperatury ładowania c.w.u. w systemie LSR D 36
SKF czujnik kolektora B6 pomiar temperatury kolektora Z 36

SKF2 czujnik kolektora B61 pomiar temperatury kolektora drugiego pola kolektorów (wschód/zachód) Z 36
SVF czujnik na zasilaniu instalacji solarnej B63 pomiar temperatury na zasilaniu instalacji solarnej (pomiar efektywności) Z 36
SRF czujnik na powrocie instalacji solarnej B64 pomiar temperatury na powrocie instalacji solarnej (pomiar efektywności) Z 36

PSF1 czujnik zasobnika buforowego B4 pomiar temperatury u góry zasobnika buforowego Z 36
PSF2 czujnik zasobnika buforowego B41 pomiar temperatury u dołu zasobnika buforowego Z 36
PSF3 czujnik zasobnika buforowego B42 pomiar temperatury w środku zasobnika buforowego Z 36
FSF czujnik kotła na paliwo stałe B22 pomiar temperatury w kotle/piecu na drewno Z 36
SBF czujnik basenu B13 pomiar temperatury wody w basenie kąpielowym Z 36
KVF czujnik na zasilaniu kotła B2 pomiar temperatury kotła Z 36

Typ D jest czujnikiem przylgowym, typ Z jest czujnikiem zanurzeniowym, czujnik kolektora ma izolację silikonową w kolorze czarnym, czujniki SOR/SM
są czujnikami Pt 1000.  

Pompy:
Oznaczenie 

Oznaczenie w układzie regulacji Funkcja / objaśnieniena schemacie 
hydraulicznym

TLP pompa ładująca c.w.u. Q3 pompa ładująca wodę użytkową
TZP pompa cyrkulacyjna Q4 pompa cyrkulacyjna wody użytkowej
SDP pompa mieszająca c.w.u. Q35 mieszanie wody w podgrzewaczu podczas realizacji funkcji termicznej dezynfekcji
SUP pompa przeładowująca zasobnika Q11 ładowanie podgrzewacza wody użytk. z zasobnika buforowego (przeładowywanie)
ZKP pompa obiegowa pośrednia Q33 pompa w.u. we wtórnym obiegu systemu ładowania podgrzewacza (np. LSR)
HP pompa obiegu grzewczego Q2; Q6 pompa w obiegu grzewczym

HKP pompa obiegu grzewczego HKP Q20 pompa w obiegu grzewczym HKP
SKP pompa kolektora Q5 pompa w obiegu solarnym

SKP2 pompa kolektora G16 pompa w obiegu solarnym 2 (zastosowanie w układzie WSCHÓD/ZACHÓD)
FSP pompa kotła na paliwo stałe Q10 pompa kotłowa do kotła/pieca na drewno
ZUP pompa zasilająca Q14 dodatkowa pompa do zasilania bardziej oddalonych obiegów grzewcz./podstacji
SBP pompa Hx Q15, Q18, Q19 pompa do układu podgrzewania wody w basenie
H1 pompa H1 Q15 pompa do obiegu wysokotemperaturowego np. wentylacja
H2 pompa H2 Q18 pompa do obiegu wysokotemperaturowego np. wentylacja
H3 pompa H3 Q19 pompa do obiegu wysokotemperaturowego np. wentylacja
BYP pompa obejściowa (bypass) Q12 pompa do utrzymywania podwyższonej temp. na powrocie w celu ochrony kotła
SET pompa solarna zewn. wymiennika K9 pompa po wtórnej stronie solarnej stacji przesyłowej
KP pompa kotłowa Q1 pompa kotłowa do kotła olejowego lub gazowego (pracuje równolegle z kotłem)

Zawory:
Oznaczenie 

Oznaczenie w układzie regulacji Funkcja / objaśnieniena schemacie 
hydraulicznym

DWV ogólnie zawór trójdrogowy
DWVP zawór przełączający w instalacji solarnej przełącza instalację solarną na zasobnik buforowy

z zasobnikiem buforowym K8
DWVS zawór przełączający w instalacji solarnej przełącza instalację solarną na basen

z basenem K18
DWVE zawór odcinający źródło ciepła Y4 odcina hydraulicznie źródło ciepła od obiegów grzewczych
DWVR zawór zwrotny zasobnika buforowego Y15 przełącza powrót instalacji na działanie układu podnoszenia temperatury 

na powrocie (z wykorzystaniem energii solarnej)
HM mieszacz w obiegu grzewczym Y1/2; Y3/4 mieszacz w obiegu grzewczym

USTV zawór przelewowy (do samodzielnego zakupu)

Ogólne:
Skrót Funkcja / objaśnienie

BE moduł obsługowy w kotle lub regulator naścienny
Bus BE przyłącze Bus do modułu obsługowego
Bus EM przyłącze Bus do modułu dodatkowego

FB przyłącze modułu zdalnej obsługi RGT; RGTF; RGTK
BXx wielofunkcyjne wejście (wejście czujnikowe)
QXx wielofunkcyjne wyjście 

H1; H2; H3 wielofunkcyjne wejście (bezpotencjałowe)

Skrót Funkcja / objaśnienie
TWW ciepła woda użytkowa
TWK zimna woda użytkowa
TWZ cyrkulacja wody użytkowej

S1 przełącznik pracy
F1 bezpiecznik
FB przyłącze modułu zdalnej obsługi RGT; RGTF; RGTK
*) akcesoria do samodzielnego zakupu lub oddzielnego zamówienia st

an
 0

3.
02

.2
01

0

201009_TI_EuroCondens_SGB_125-300_E.qxp:polski  9/22/10  8:30 AM  Page 55



56 Wersja 01.10EuroCondens SGB 125 – 300 E

Deklaracja zgodności

8. Deklaracja zgodności

(Deklaracja zgodności)

(Produkt)

(Nazwa handlowa)

(Nr identyf. ID)

(Gazowy Kocioł Kondensacyjny)

(Typ, model)

(Dyrektywy UE)

(Normy)

(Jednostka notyfikowana)

(Procedura kontrolna )

(Producent oświadcza:)
Wymienione produkty spełniają wymagania odpowiednich dyrektyw i norm.  Są zgodne z typem opisanym w świadectwie bada-
nia typu, nie posiadają jednak gwarancji zachowania właściwości. Wytwarzanie podlega określonym procedurom kontrolnym.
Podany produkt przeznaczony jest wyłącznie do montażu w wodnych instalacjach grzewczych. Wykonawca instalacji musi gwa-
rantować, że przestrzegane będą obowiązujące przepisy dotyczące montażu i eksploatacji kotła.

DIN EN 15417, DIN EN 15420-1, DIN EN 656/A1:2006-12 
DIN EN 60335-1 (VDE 0700 część 1): 2001-08; EN60335-1: 94+A1+A2+A11 do A16:2001
DIN EN 50366 (VDE 0700 część 366):2003-11; EN 50366: 2003
DIN EN 50165 (VDE 0700 część 450):2001-08; EN 50165: 1997+A1:2001
DIN EN 55014-2 (VDE 0875 część 14-2):2002-08; EN 55014-2; 1997+A1: 2001
Wymagania kategorii III
DIN EN 55014-1 (VDE 0875 część 14-1):2003-09; EN 55014-1: 2000+A1:2001+A2:2002
DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838 część 2):2005-09; EN 61000-3-2:2000+A2:2005
DIN EN 61000-3-3 (VDE 0838 część 3):2002-05; EN 61000-3-3:1995+ zm. :1997+A1:2001

Moduł D Zapewnienia Jakości Produkcji



57Wersja 01.10 EuroCondens SGB 125 – 300 E

Notatki
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