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JakoÊç urzàdzeƒ
Urzàdzenia firmy BRÖTJE sà kontrolowane
zgodnie z surowà normà zakładowà i zgodnie
z surowymi wymaganiami jakoÊciowymi,
znacznie wykraczajàcymi poza powszechnie
obowiàzujàce normy. Ju˝ na etapie projekto-
wania urzàdzeƒ stawia si´ na najwy˝szà jakoÊç
poszczególnych elementów składowych, którà
si´ stale nadzoruje w trakcie ich powstawania
i w procesie produkcyjnym a˝ po kontrol´
produktu finalnego.
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Gazowe kotły kondensacyjne serii
EuroCondens firmy BRÖTJE odpowia-
dajà wymaganiom uj´tym w DIN 4702
lub DIN EN 677.
Kotły mogà byç stosowane w instala -
cjach grzewczych zgodnie z DIN EN
12828. OkreÊlone w tych normach wa -
runki pracy wymagajà bezwzgl´dnego
przestrzegania. Podczas instalowania
i rozruchu kotłów, oprócz miejscowych
przepisów budowlanych dotyczàcych
instalacji grzewczych, nale˝y przestrzegaç
nast´pujàcych norm, reguł i wytycznych:

•EnEV: Rozporzàdzenie w sprawie 
oszcz´dnoÊci energii – rozporzàdze-
nie, dotyczàce stosowania oszcz´dza-
jàcej energi´ izolacji cieplnej oraz
techniki instalacyjnej w budynkach.

•1. BlmSchV: Pierwsze rozporzàdze-
nie odnoÊnie realizacji przepisów
usta wy federalnej dotyczàcej ochrony
przed nadmiernym st´˝eniem za nie -
czyszczeƒ w powietrzu emitowanych
przez małe instalacje grzewcze.

•FeuVo: Rozporzàdzenie odnoÊnie
instalacji paleniskowych dotyczàce
krajów zwiàzkowych

•DVGW: Instrukcja robocza G 260,
W∏aÊciwoÊci gazu.

•DVGW: Instrukcja robocza G 600,
Reguły techniczne dotyczàce
instalacji gazowych (TRGI)

•VDI 2035: Wytyczne odnoszàce si´
do ochrony przed szkodami powstały-
mi w wyniku korozji i osadzania si´
kamienia kotłowego w wodnych
instalacjach grzewczych.

•DIN EN 12828: Otwarte i zam -
kni´ te, fizycznie zabezpieczone
instal acje grzewcze z temperaturami
na zasilaniu do 120°C – wyposa˝enie
zabezpieczajàce.

•DIN EN 12828: Zamkni´te,
termo statycznie zabezpieczone
instalacje grzewcze z temperaturami
na zasilaniu do 120°C – wyposa˝enie
zabezpieczajàce.

•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 doty-
czàce instalacji wody pitnej.

•DIN VDE 0100; EN 50165
(poprzednio DIN 57722;
VDE 0722): Wykonywanie instalacji
elektroenergetycznych o napi´ciu do
1000 V; elektryczne wyposa˝enie
urzàdzeƒ nieelektrycznych do u˝ytku
domowego i podobnego przeznaczenia.

•DIN VDE 0116: Wyposa˝enie elek-
tryczne instalacji paleniskowych.

•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 urzàdzenia
gazowe z dmuchawà i bez.

•DIN EN 676: Palniki gazowe
i dmuchawy.

•DVGW-TRGI: Reguły techniczne
dotyczàce instalacji gazowych.

•Instrukcja robocza DVGW G
260/I i II: Reguły techniczne doty-
czàce właÊciwoÊci gazu.

•TRF 1996: Reguły techniczne doty-
czàce gazu płynnego.

Wytyczne odnoÊnie jakoÊci
wody:

•Wytyczne VDI 2035: „Ochrona
przed szkodami powstałymi w  wod-
nych instalacjach grzewczych”.

•Instrukcja-BDH: „Ochrona przed
szkodami powstałymi w wyniku osad-
zania si´ kamienia kotłowego w wod-
nych instalacjach grzewczych”.
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Gotowy do pod∏àczenia, gazowy,
kondensacyjny zespó∏ grzewczy

Fabrycznie nastawiony i spraw -
dzony pod wzgl´dem dzia∏ania

Zakres mocy 25 – 250 kW

Du˝y zakres modulacji

Nieznaczny ci´˝ar

Niewielkie gabaryty ułatwiajà-
ce transport

Aluminiowo-krzemowy wymien-
nik ciepła

SprawnoÊç do 109 %

Modulujàcy palnik ze wst´pnym
zmieszaniem

Składany system powietrzno-
spalinowy

Nowoczesny system regulacji

ograniczenie prac monta˝owych,
obni˝enie kosztów

wysoka niezawodnoÊç pracy

mo˝liwoÊç tworzenia kaskady
kotłów do 3000 kW

wyraênie ograniczona cz´stotliwoÊç
załàczania

łatwiejszy transport, szczególnie istot-
ny w przypadku instalacji na poddaszu

mniejsze zapotrzebowanie na miejsce,
mo˝liwoÊç wniesienia przez normalne
drzwi

sprawdzony przez lata, nie wymaga
minimalnego przepływu, zapewnia
wysokà sprawnoÊç i dobre warunki
regulacji dzi´ki niewielkiej pojemnoÊci
wodnej, nie zawiera metali ci´˝kich

wyjàtkowo ekonomiczny

bardzo mała emisja substancji szkodli-
wych i hałasu

prosty w monta˝u, niezale˝ny od
powietrza w pomieszczeniu tryb pracy
zapobiega wychładzaniu si´ pomieszc-
zenia kotłowni

wspólny system do wiszàcych i sto-
jàcych gazowych kotłów konden-
sacyjnych od 3,5 – 3000 kW

Multilevel - Jeden system dla
wszystkich przypadków
Wszystkie gazowe kotły kondensacyjne wykona-
ne w systemie Multilevel składajà si  ́w zasadzie
z takich samych elementów konstrukcyjnych.
W zale˝noÊci od mocy kotła stosowane sà zawsze
takie same palniki, moduły regulacyjne i wy -
mien niki ciepła. Zasada konstrukcyjna tych ele-
mentów jest w wiszàcych kotłach EcoTherm
Plus WGB oraz w kotłach EcoTherm Kompakt
WBS/WBC/WBK dokładnie taka sama, jak
w kondensacyjnej, gazowej centrali cieplnej
EcoCondens BBS. Oprócz wi´kszej pewnoÊci
stosowania konsekwentne wykorzystywanie ta -
kich samych elementów konstrukcyjnych niesie
ze sobà zalety dla personelu monta˝owego.
Zgodnie z zasadà: „Raz si  ́nauczyç – wszystko
zrozumieç – wszystko wiedzieç” wystarczy jedno
szkolenie, aby móc instalowaç, konserwowaç
i na prawiaç urzàdzenia wykonane w systemie
Multilevel. Niezale˝nie od tego, czy chodzi o ko -
cioł o mocy 15 kW, czy 500 kW.
System Multilevel firmy BRÖTJE jest uzupeł-
niony przez nowy zintegrowany regulator
systemowy ISR Plus, który pełni funkcje ste -
rowania pracà kotła i obiegów c.o. oraz dia gno -
zowania systemu. Wszystkie gazowe kot ły kon-
densacyjne EcoTherm Plus, EcoTherm
Kompakt, EcoCondens, EuroCondens oraz
stojàce kotły Novo-Condens, LogoBloc i TrioBloc
firmy BRÖTJE sà w ten sposób wyposa˝one
w identyczny panel obsługowy. Wprowadzanie
parametrów i obsługa kotła podczas pierwsze-
go uruchomienia i konserwacji przebiega
zawsze zgodnie z takim samym podstawo-
wym schematem działania.

2.1 W∏asnoÊci

sterownik

zasilanie z kot∏a
palnik gazowy
modulowany
dmuchawa powietrza
do spalania
przewód sterowania 
cisnieniem dmuchawy
zawór regulacyjny
iloÊci gazu

zawór gazowy
dwugniazdowy

wymiennik ciep∏a
aluminiowo-krzemowy

powrót do kot∏a

kolektor kondensatu
z króçcem spalinowym

syfon na odp∏ywie
kondensatu

Widok SGB 200 C Schemat funkcjonalny SGB



Gazowe kotły kondensacyjne serii
EuroCondens SGB 90 do 250 C sà sto-
sowane jako êródła ciepła do ogrzewa-
nia pomieszczeƒ i przygotowania cie -
płej wody w wodnych instalacji grze-
wczych zgodnie z DIN EN 12828.
Aby mo˝na było w pełni wykorzystaç
wysokà sprawnoÊç kotłów kondensa cyj -
nych nale˝y je eksploatowaç przy nis-
kich temperaturach wody grzewczej.
Idealne warunki stwarzajà systemy
nisko temperaturowe z układem tempe-
ratur obliczeniowych 40/30°C.
W takich warunkach kocioł SGB osiàga
sprawnoÊç znormalizowanà 109%.
Jak pokazuje wykres „SprawnoÊç przy
obcià˝eniu cz´Êciowym” odnoszàcy si´
do kotła SGB, równie˝ przy układzie
temperatur obliczeniowych 75/60°C
kocioł ten osiàga bardzo wysokà spraw-
noÊç rz´du 106%.
W odniesieniu do krzywej rocznej
efektywnoÊci grzewczej, z rozkładu
sumarycznej cz´stoÊci wyst´powania
dni grzewczych przy Êredniej, dziennej
temperaturze zewn´trznej (przyk∏ad
Niemiec) wynika, ˝e nawet przy układ-
zie temperatur obliczeniowych 75/60°C
ciepło kondensacji wykorzystywane jest
w 98% rocznego czasu pracy.
Przebieg krzywej rocznej efektywnoÊci
grzewczej pokazuje tak˝e, ˝e najwi´ksza
cz´Êç (80%) pracy grzewczej przypada
na okres przejÊciowy.
W zwiàzku z tym, ˝e palnik pracuje
w trybie modulacyjnym, a regulacja
pracy kotła odbywa si´ w zale˝noÊci od
warunków pogodowych (temperatury
zewn´trznej), kocioł kondensacyjny
EuroCondens SGB uzyskuje wyraênie
wy˝szà sprawnoÊç w porównaniu do
kotłów niskotemperaturowych, nieza-
le˝nie od rodzaju instalacji grzewczej
czy te˝ układu temperatur.
W bezpoÊrednim porównaniu, oszcz´d -
no Êci paliwa od 10 do 15% sà jak naj-
bardziej realne, przynoszàc odpowied-
nie obni˝enie kosztów ogrzewania.
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2.2 Zastosowanie i ekonomicznoÊç.
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EUROCONDENS Model SGB 90 C SGB 120 C SGB 160 C SGB 200 C SGB 250 C
Numer identyfikacyjny urzàdzenia CE - 00 85 BN 05 77
Zakres nominalnego obcià˝enia cieplnego kW 25 - 90 33 - 120 45 - 160 56 - 200 70 - 250
Zakres nominalnej mocy cieplnej: dla 50/30 °C kW 26,4 - 92,3 34,8 - 123,0 47,5 - 163,5 59 - 205,0 74 - 252,3
Zakres nominalnej mocy cieplnej: dla 80/60 °C KW 24,2 - 86,7 32 - 115,6 43,4 - 153,0 53,8 - 190,2 66,5 - 237,0
IloÊç powstajàcych skroplin dla 50/30 °C kg/h 6,0 7,9 11,1 13,9 15,2
WartoÊç pH ok. 4 - 5
Nominalna sprawnoÊç u˝ytkowa: dla 50/30 °C % 109 109 109 109 109
Nominalna sprawnoÊç u˝ytkowa: dla 75/60 °C � 106 106 106 106 106
Znormalizowany wskaênik emisji NOx mg/kWh < 20 < 20 < 20 < 20 < 20
Znormalizowany wskaênik emisji CO mg/kWh < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Dane dot. projektowania komina wg DIN 4705 1)

Temperatura spalin dla 50/30 °C °C 30 - 43 30 - 43 34 - 48 34 - 50 35 - 53
Temperatura spalin dla 80/60 °C °C 60 - 67 60 - 68 60 - 71 60 - 73 60 - 74
Masowy strumieƒ spalin dla 50/30 °C kg/s 0,011 - 0,042 0,015 - 0,057 0,020 - 0,076 0,026 - 0,094 0,032 - 0,119
Masowy strumieƒ spalin dla 80/60 °C kg/s 0,012 - 0,044 0,016 - 0,059 0,022 - 0,079 0,028 - 0,098 0,034 - 0,123
ZawartoÊç CO2 % 8,5
Maks. ciÊnienie tłoczenia na króçcu spalin mbar 0,5 - 1,0
Zapotrzebowanie na ciàg mbar 0
Ârednica króçca spalin mm Ø 150 150 180 180 180

WartoÊci przyłàczeniowe
CiÊ. przył. – gaz ziemny E (GZ50) mbar min. 16 – maks. 25
CiÊ. przył. – gaz ziemny Lw (GZ41,4) mbar min. 17.5 – maks. 23
CiÊ. przył. – gaz ziemny Ls (GZ35) mbar min. 10.5 – maks. 16 –
CiÊ. przył. – gaz p∏ynny - propan mbar min. 29 – maks. 44
Przepływ - gaz ziemny E (GZ50) l/min 44 - 159 58 - 212 79 - 282 99 - 353 123 - 441
Przepływ - gaz ziemny Lw (GZ41,5) l/min 49 - 176 64 - 234 88 - 313 109 - 391 137 - 489
Przepływ - gaz ziemny Ls (GZ35) l/min 61 - 221 71 - 294 110 - 392 137 - 490 -
Przepływ - gaz p∏ynny - propan l/min 17 - 61 22 - 82 30 - 109 38 - 136 48 - 170
Zasilanie elektryczne V/Hz 230 / 50
Maks. pobór mocy elektrycznej W 145 175 185 225 345
Opór przepływu wody grzewczej dla ∆T=20 K mbar 30 34 35 42 51
dla przepływu wody grzewczej od m3/h 3,9 5,2 6,9 8,6 10,8
Opór przepływu wody grzewczej dla ∆T=10 K mbar 120 116 132 158 198
dla przepływu wody grzewczej od m3/h 7,8 10,4 13,8 17,2 21,5
PojemnoÊç wodna kotła l 12 15 20 23 26
Maks. dopuszczalne ciÊnienie robocze bar 6
Maks. temp. robocza (zabezpieczenie) °C 110
Maks. osiàgalna temp. na zasilaniu °C 82
norm.poziom ciÊ.akust.LpA w odl.1m, zale .̋ od pow.dB(A) 40 - 50 41 - 52 42 - 53 42 - 56 43 - 58
norm.poziom ciÊ.akust.LpA w odl.1m, niezale .̋od pow.dB(A) 39 - 46 40 - 47 41 - 48 41 - 49 42 - 52
Masa kotła kg 175 200 250 270 300
1) Przestrzegaç wskazówek projektowych „Przyłàcze spalinowe” na str 14!

Opory przep∏ywu wody grzewczej

2.3 Dane techniczne i wymiary
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Stan podczas dostawy:
Gazowy kocioł kondensacyjny
gotowy do podłàczenia

1.  ułatwienie transportowe
Po zdj´ciu obudowy palnika, w prze-
widziane do tego otwory mo˝na wsunàç
2 rury stalowe 1” do przenoszenia
kotła.
Bez obudowy palnika wymiar boczny
wyraênie ulega zmniejszeniu.

2. ułatwienie transportowe
Po odkr´ceniu palnika kocioł SGB 2
mo˝na wnieÊç ju˝ przez drzwi o szero-
koÊci 65 cm.

SGB 90 C120 C160 C200 C250 C
B (mm) 760 841 1061 1142 1292
T1 (mm) 581 581 630 630 630
T2 (mm) 696 909 752 752 752
T (mm) 717 717 764 764 764

2.3 Dane techniczne i wymiary (c.d.)

2.4 Wymiary transportowe

Wymiary w mm

Model kot∏a A B C D Di E F G H I J K L M N O P R S
SGB 190 C 760 50 667 531 152 68 579 98 1309 1065 795 382 333 270 249 404 537 134 717
SGB 120 C 841 50 667 531 152 64 689 83 1309 1065 795 382 327 255 270 404 647 120 717
SGB 160 C 1062 52 712 576 182 68 809 128 1440 1165 785 472 359 340 124 457 757 134 764
SGB 200 C 1142 52 712 576 182 108 919 113 1440 1165 785 472 359 325 434 457 867 134 764
SGB 250 C 1292 52 712 576 182 117 1029 143 1440 1165 785 472 359 355 499 457 977 134 764

rury stalowe 19 ok. 0,8m d∏ugie

Przy∏àcza

Model kot∏a zasilanie/powrót kot∏a przy∏àcze gazowe
SGB 90C2 9 gwint zewn´trzny 19 gwint zewn´trzny
SGB 120C
SGB 160C
SGB 200C 2 1/29 gwint zewn´trzny 11/20 gwint zewn´trzny
SGB 250C
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Zasada działania sprz´˝onej regulacji iloÊci gazu i powietrzaRegulacja sprz´˝ona iloÊci gazu
i powietrza
Regulacja sprz´˝ona iloÊci gazu i  po -
wietrza ma za zadanie zapewniç nie -
zmien ny poziom CO2 w spalinach. To
z kolei zapewnia jednakowe wykorzy-
stanie zjawiska kondensacji w całym
zakresie modulacji.   
Dodatkowo, dzi´ki modulacji wyraênie
zmniejszony jest i tak ju˝ niski poziom
emisji NOx i CO.

Zasada działania:
Regulacja iloÊci powietrza do
spalania
Wykorzystujàc czujnik temperatury
na zasilaniu kotła sterownik instalacji
porównuje temperatur´ rzeczywistà
w kotle z obliczanà przez siebie warto -
Êcià zadanà tej temperatury. Je˝eli
stwierdzona zostanie ró˝nica pomi´dzy
tymi wartoÊciami, to wbudowany
w sterownik mikroprocesor oblicza
nowà pr´dkoÊç obrotowà dmuchawy.
WartoÊç ta przekazywana jest przewo-
dem sterujàcym do silnika dmuchawy.
Informacja o nastawionej pr´dkoÊci
obrotowej dmuchawy wraca przewo-
dem sygnalizacji zwrotnej do sterowni-
ka kotła.
W przypadku, gdy rzeczywista tempe-
ratura w kotle nie osiàgnie oczekiwane-
go poziomu, nast´puje kolejna korekcja
pr´dkoÊci obrotowej dmuchawy.

Regulacja iloÊci gazu
WielkoÊç wiodàcà dla zaworu regula -
cyjnego iloÊci gazu stanowi statyczne
ciÊ nie  nie na wylocie z dmuchawy.
Statyczne ciÊnienie powietrza w dmu -
cha wie po przez przewód sterujàcy
prze noszone jest na zawór regulacyjny
iloÊci gazu, gdzie oddziałuje bezpoÊred-
nio na membran´. Ta z kolei po stronie
gazowej połàczona jest z zaworem, któ -
ry w wyniku zmiany poło˝enia prze -
pusz cza mniej lub wi´cej gazu. Dzi´ki
temu w całym zakresie modulacji od
28-100% zapewniona jest równomier-
noÊç proporcji gazu do powietrza,
a podczas spalania uzyskuje si´ stały
poziom emi sji CO2.

wartoÊci graniczne
DIN 4702, T6

tlenki azotu (NOX)

tlenek w´gla (CO)

wartoÊci graniczne
LRV-Szwajcaria

Bł´kitny Anioł
RAL UZ 61
QN †70 kW

BRÖTJE
SGB
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Poziomy emisji kotła EUROCONDENS SGB

2.5 Palnik z regulacjà sprz´˝onà iloÊci gazu i powietrza
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3. STEROWANIE PRACÑ KOTŁA I OBIEGÓW GRZEWCZYCH

W zakres dostawy kotła EuroCondens SGB
wchodzi zintegrowany regulator sys temowy
ISR Plus z du˝ym, pod Êwiet la nym wyÊwiet-
laczem i komunikatami w postaci tekstowej.
Układ regulacji obej muje w pełni elektro-
niczne sterowanie pracà palnika i ko tła. Za
pomocà regulatora ISR Plus sterowa ny jest
kocioł jako êródło ciepła. Wszystkie wyma-
gane parametry kotła sà programowa ne od -
powiednio do miejsca jego zamonto wa nia.
Mo˝liwa jest nastawa krzywej grzania dla
obiegu c.o. z pompà obiegowà. Ponadto ist-
nieje mo˝liwoÊç zaprogramowania dla tego
obiegu okresów pracy z temperaturà nomi-
nalnà i obni˝onà. Regulator sys temowy ISR
Plus umo˝liwia tak˝e zadanie temperatury
dla funkcji podgrzewania c.w.u. ISR Plus
słu ̋ y do uruchamiania ko tła, ustawiania jego
parametrów i sterowania jego pracà. System
diagnostyczny nadzo ru je, analizuje i wyÊ -

wie tla informa cje o wszystkich stanach pracy
i funk cjach. Zintegro wa ny regulator systemo -
wy mo˝e obsługiwaç maksymalnie cztery
pro  gramy ste rowania czasowego, co ozna cza,
˝e po zamontowaniu do da t kowego mo dułu
zaworu mieszajàcego CIM C ty pu Clip-In,
drugi obieg c.o. (z za wo rem mieszajàcym)
rów nie  ̋mo˝e byç ste ro wa ny przez regulator
ISR Plus odpowiednio do własnego progra -
mu i własnej krzywej grzania. Funkcje sys te -
mu regulacyjnego i diagnostycznego mo˝na
poszerzyç za po mo  cà modułów typu Clip-In,
czyli mon to wa nych na wtyk:  moduł zaworu
mieszajàcego CIM C, który słu˝y do ste ro wa -
nia pracà obiegu c.o. z zaworem mie szajàcym,
moduł CI Solar (CISO C) do sterowania pra -
cà obie gu solarnego pracujàcego na potrzeby
podgrzewania c.w.u., moduł temperatury
CITF C do regulacji temperatury na zasila-
niu, mo duł sygnału napi´ciowego CISP C,

Panel obsługowy EuroCondens SGB

Zintegrowany regulator systemowy ISR Plus
Przycisk wyboru trybu pracy
podgrzewania c.w.u.

Przycisk ESC
(przerwanie
operacji)

WyÊwietlacz

Przycisk OK 
(zatwierdzenie operacji)

Przycisk wyÊwietlania 
informacji

Pokr´tło

Przycisk kontroli 
kominiarskiej

Przycisk wyboru trybu pracy
obiegu c.o.

moduł sygnału pràdowego CIST C do pod -
łàczenia zewn´trznego regulatora lub moduł
przekaênikowy CIR C jako dodatkowe wejÊ-
cie I-O, moduł Bus CIB C magistrali komu-
nikacyjnej, interfejs pomi´dzy układem re -
gulacyjnym a zewn´trznymi regulatorami
EuroControl.
Dzi´ki zastosowaniu modułu Bus CIB C
mo˝na podłàczyç moduły regulacyjne Euro-
Control, jak regulator kaskadowy EC BCA
2, regulator strefowy ZREC1/2 umo˝liwiajà -
cy podłàczenie dodatkowych obie gów z za -
worami mieszajàcymi, regulator EC MSR
zaworu mieszajàcego z dodatkowym ukła-
dem regulacyjnym dla podgrzewacza c.w.u.,
regulator wielofunkcyjny EC MFR (np. do
podłàczenia systemu solarnego wspo  ma ga -
jàcego prac  ́obiegu c.o.). Wi´cej informacji
na temat poszczególnych mo du łów znajduje
si  ́w dalszej cz´Êci opracowania. 

w∏àcznik g∏ówny przycisk odblokowania 
automatu palnikowego os∏ona

przycisk odblokowania 
ogranicznika temperatury bezpieczeƒstwa (STB) modu∏ regulacyjno-obs∏ugowy

Temperatura kot∏a
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Wyposa˝enie podstawowe/ funkcja Wskazówki

Zintegrowany regulator systemowy ISR Plus W zakresie dostawy kotła SGB
I system diagnostyczny z podÊwietlanym
wyÊwietlaczem i komunikatami tekstowymi

� Regulacja temperatury kotła
– stała, modulowana
– płynna pogodowa, modulowana Z czujnikiem temperatury zewn´trznej QAC 34

(w zakresie dostawy kotła SGB)
– fabrycznie nastawiona krzywa grzania 1,8 dla Mo˝liwoÊç nastawienia krzywej grzania 1,5 dla

układu temperatur 70/50°C układu temperatur 40/30°C
– korekcja „cieplej/zimniej” Zmiana temperatury w pomieszczeniu maks. ± 3°C

(równoległe przesuni´cie krzywej grzania)

� Obieg grzewczy 1 ( z pompà obiegowà)
– program tygodniowy
– obsługa zdalna Tylko po zamontowaniu regulatora pokojowego *(RGT lub RGB)
– uwzgl´dnianie własnoÊci cieplnych budynku

(regulacja wg temperatury zewn´trznej uÊrednionej)
– automatyczna adaptacja krzywej grzania Tylko po zamontowaniu  regulatora pokojowego *(konieczny RGT)
– automatyka wyłàczania ogrzewania w zale˝noÊci Automatyczne przełàczanie lato/zima

od poziomu temperatury zewn´trznej
– szybkie obni˝anie temperatury
– szybkie podnoszenie temperatury

� Obieg grzewczy 2 (z mieszaczem) Tylko przy zastosowaniu modułu
rozszerzajàcego Clip-In CIM C**

– program tygodniowy
– zdalne sterowanie Tylko po zamontowaniu regulatora pokojowego *(RGT lub RGB)
– uwzgl´dnianie własnoÊci cieplnych budynku

(regulacja wg temperatury zewn´trznej uÊrednionej)
– automatyczna adaptacja krzywej grzania Tylko z regulatorem pokojowym* (konieczny RGT)
– automatyka wyłàczania ogrzewania w zale˝noÊci Automatyczne przełàczanie lato/zima

od poziomu temperatury zewn´trznej
– szybkie obni˝anie temperatury
– szybkie podnoszenie temperatury

� Podgrzewanie wody pitnej
– absolutny priorytet Z czujnikiem c.w.u. w zasobniku  
– z pompà ładujàcà Pompa ładujàca*
– obni˝ona temperatura ładowania
– wybieg pompy
– funkcja dezynfekcji termicznej
– funkcja pompy cyrkulacyjnej

� Pozostałe funkcje
– ochrona przed zamarzaniem Dotyczy kotła, instalacji, budynku i zasobnika c.w.u.
– ochrona przed taktowaniem palnika
– funkcja serwisowa dla kominiarza
– funkcja kontroli technicznej
– zewn´trzna sygnalizacja usterek Zbiorczy komunikat usterek jako sygnał zwrotny mo˝liwy przy 

zastosowaniu BSM C (wyjÊcie beznapi´ciowe)
– zdalny przełàcznik telefoniczny TFS ZAŁ – WYŁ  c.o. przez telefon

* wyposa˝enie dodatkowe
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Regulator pokojowy RGT
Dzi´ki zastosowaniu regulatora po ko jo we -
go RGT (wyposa˝enie dodatkowe) mo ̋  liwe
jest zdalne wprowa dzanie i zmia na para -
me  trów wszystkich funkcji dost´pnych
w regulato rze głównym. Regulator pokojo-
wy RGT podłàcza si´ do modułu re gu la -
cyjnego w kotle za po mocà trzy˝y ło wego
przewodu.
Regulator pokojowy RGT został zaprojek-
towany do zdalnej obsługi kotła SGB.
Za jego pomocà mo˝na realizowaç na st´ -
pujàce funkcje:
– regulacja temperatury w po mieszcze- 

niu i sterowanie zegarowe (z uwzgl´- 
d nia niem i bez uw zgl´d niania tempe -
ratury w pomie szczeniu)

– regulacja temperatury w podgrzewaczu
c.w.u. i sterowanie zegarowe pracà 
podgrzewacza c.w.u.

– wyÊwietlanie wartoÊci temperatury 
zew n´trznej, temperatury w po mie- 
szcze niu, temperatury w podgrzewa -
czu c.w.u. i innych

– zegar roczny (z programem wa ka cyj- 
nym i automatycznym przełàczaniem 
pomi´dzy czasem letnim i zimowym)

– parametryzacja krzywych temperatu -
ry zewn´trznej

– nastawa automatycznego przełàczania 
lato/zima

– parametryzacja i sterowanie pracà 
dodatkowego obiegu c.o. z zaworem 
mieszajàcym (tylko po zamontowaniu 
modułu zaworu mieszajàcego CIM C)

– wyÊwietlacz tekstowy
– mo˝liwoÊç stosowania jako progra ma  tora

Regulator pokojowy RGB
Przewodowy regulator zdalny prze zna -
czo ny do współpracy z regulatorem ISR.
Z wewn´trznym czujnikiem temperatury
w pomieszczeniu do uwzgl´dniania tem-
peratury w po mieszczeniu, wyÊ wie tla czem
mierzonej temperatury w po mieszczeniu,
pokr´tłem do zmiany wartoÊci zadanej
tem peratury w pomiesz czeniu, przełàcz-
nikiem wyboru trybu pracy i przyciskiem
obecnoÊci.

Moduły typu Clip-In
Łatwym sposobem poszerzenia funkcji
wcho dzàcego w zakres dostawy zinte gro -
wanego regulatora systemowego sà tzw.
mo duły Clip-In, które po prostu montuje
si´ “na wtyk” w centralnym systemie regu-
lacyjnym i diagnostycznym, i łàczy za po -
mocà wtyku (plug and play). Uwaga: mak-
symalnie mo˝na zamontowaç 2 ró˝ne
mo duły Clip-In.

Moduł zaworu mieszajàcego 
– CIM C
Moduł zaworu mieszajàcego umo˝liwia ob -
sług´ 2. obiegu c.o. (np. ogrzewania podło-
gowego) z kotła SGB. Obieg ten mo˝e pra-
cowaç z własnym programem temperatury
i sterowania zegarowego. Moduł CIM C
podłàcza si´ bezpoÊrednio do centralnego
systemu regulacyjnego i diagnostycznego
kotła SGB. Moduł CIM C obsługiwany jest
za po mocà zintegrowanego regulatora sys -
temowego ISR Plus w kotle SGB.
Zakres dostawy modułu zaworu mieszajà-
cego CIM C obejmuje czujnik zasilania

oraz gniazdo i przewody dla podłà czenia
pom py i zaworu mieszajàcego. W jednym
êródle ciepła mo˝na zamontowaç tylko je -
den moduł CIM C. Dalsze moduły obie -
gów c.o. z zaworem mieszajàcym mo˝na
podłàczyç po za mon towaniu modułu Bus
CIB C i od po wiedniego regulatora strefo-
wego ZR EC 1/ZR EC 2.

Moduł Bus – CIB C
Moduł Bus (CIB C) umo˝liwia pod -
łàczenie dodatkowych regulatorów
oraz wymian´ danych pomi´dzy ni mi
i kotłem SGB.
Moduł CIB C podłàcza si´ bezpoÊ re d -
nio do centralnego systemu re gu la cyj -
nego i diagnostycznego kotła SGB.
Mo˝na podłàczyç nast´pujàce mo du -
ły: ZR EC 1/2, EC BCA 2, EC MSR
i EC MFR.

Moduł Solar / moduł 
przekaênikowy – CI Solar
Moduł Solar (CI Solar) umo˝liwia podłà -
cze nie i sterowanie poprzez zintegrowany
regulator systemowy ISR Plus kotła SGB
pracà instalacji solarnej do podgrzewania
c.w.u. Moduł CI Solar podłàcza si´ bezpo -
Ê rednio do centralnego systemu regulacyj-
nego i diagnostycznego kotła SGB. Za jego
pomocà mo˝na realizowaç nast´pujàce
funkcje:
– podgrzewanie c.w.u. za pomocà insta -

lacji solarnej z doładowaniem pod grze -
wacza c.w.u. poprzez kocioł gazowy

– licznik czasu pracy
– wejÊcie czujnika kolektora słonecznego
– wyjÊcie do sterowania pracà pompy 

kolektora słonecznego
– 2 dodatkowe programowane wyjÊcia
– funkcje ochronne: ochrona przed prze- 

grzaniem, ochrona przeciwmrozowa, 
okresowe uruchamianie pompy, nocne 
wychłodzenie poprzez kolektor słoneczny

Moduł sygnału pràdowego /
moduł przekaênikowy CIST C
Moduł sygnału pràdowego / moduł prze -
kaênikowy CIST C jest wymagany do pos-
zerzenia funkcji wejÊcia i wyjÊcia w kotle
SGB. Moduł CIST C dysponuje dodatko-
wym sygnałem wejÊciowym 4 – 20 mA,
np. do podłàczenia zewn´trznego regula-
tora c.o. o pràdowym sygnale wyjÊciowym
4 – 20 mA.
Ponadto moduł CIST C jest wyposa˝ony
w 3 wyjÊcia przekaênikowe, za pomocà któ -
rych mo˝na realizowaç nast´pujàce dodat-
kowe funkcje, np. sygnał alarmowy, komu-
nikat roboczy, wyjÊcie sygnału analogowego
organu nastawczego (dodatkowy, gazowy
zawór bezpieczeƒstwa), pompa kurtyny
powietrznej. Do po szerzenia fun kcji, w
układzie regulacyjnym kotła SGB mo˝na
zamontowaç maks. 2 ró ̋  ne moduły CI (np.
CIB C, CIM C, CIST C itd.).

Moduł sygnału napi´ciowego /
moduł przekaênikowy CISP C
Moduł sygnału napi´ciowego / mo duł
prze  kaênikowy CISP C jest wy magany do
poszerzenia funkcji wej Êcia i wyjÊcia w ko -
tle SGB. Moduł CISP C dysponuje dodat-
kowym sy g nałem wejÊciowym 0 – 10 V,
np. do podłàczenia zewn´trznego regula-

tora c.o. o napi´ciowym sygnale wyjÊcio-
wym 0 – 10 V.
Ponadto moduł CISP C posiada 3 wyjÊcia
przekaênikowe, za pomocà których mo˝na
realizowaç nast´pujàce dodatkowe fun -
kcje, np. sygnał alarmowy, komunikat ro -
boczy, wyjÊcie sygna łu analogowego orga-
nu nastawczego (do datkowy, ga zowy
zawór bezpieczeƒ stwa), pom pa kurtyny
powietrznej. Do posze rzenia funkcji,
w układzie regula cyj nym kotła SGB
mo˝na zamontowaç maks. 2 ró˝ne moduły
CI (np. CIB C, CIM C, CIST C itd.).

Moduł temperatury / moduł
przekaênikowy CITF C
Moduł temperatury / moduł przekaêniko-
wy CITF C jest wymagany do posze rze -
nia funkcji wejÊcia i wyjÊcia w kotle SGB.
Moduł CITF C dysponuje dodatkowym
sygnałem wejÊciowym do czujnika tempe-
ratury, np. do regulacji temperatury
za sprz´głem hydraulicznym.
Po nadto moduł CITF C posiada 3 wyjÊcia
przekaênikowe, za pomocà których mo˝na
realizowaç nast´pujàce dodatkowe funkcje,
np. pompa sprz´gła hydraulicznego, sygnał
alarmowy, komunikat ro  bo czy, wyjÊcie syg -
na łowe (dodatkowy, gazowy zawór bezpie -
czeƒstwa), pompa kurtyny powietrznej. Do
poszerzenia fun kcji w układzie regula cyj -
nym kotła SGB mo˝ na zamontowaç maks. 2
ró˝ne moduły CI (np. CIB C, CIM C,
CIST C itd.).

Moduł sygnału przełàczajàcego /
moduł przekaênikowy CIR C
Moduł sygnału przełàczajàcego / moduł
przekaênikowy CIR C jest wymagany do
poszerzenia funkcji wejÊcia i wyjÊcia w ko -
tle SGB. Moduł CIR C dysponuje dodat-
kowym przekaênikowym sygna łem wejÊcio-
wym do przełàcznika, np. zapo trze bowania
na ciepło kurtyny po wietrznej.
Ponadto moduł CIR C posiada 3 wyjÊcia
przekaênikowe, za pomocà których mo˝na
realizowaç nast´pujàce dodatko we funkcje,
np. sygnał alarmowy, ko mu nikat roboczy,
wyjÊcie sygnałowe (dodatkowy, gazowy za -
wór bezpieczeƒstwa), pompa kurtyny po -
wietrznej. Do poszerzenia funkcji w ukła -
dzie regulacyjnym kotła SGB mo˝na
za montowaç maks. 2 ró˝ne moduły CI (np.
CIB C, CIM C, CIST C itd.).

Układ do instalacji wysokotem-
peraturowych HTS C
Płytka przekaênikowa HTS C umo˝liwia
np.:
� podłàczenie układu regulacji w insta -

lacji na krytej pływalni
lub
� uruchomienie funkcji kurtyny powietrznej
lub
� podłàczenie dodatkowych podgrzewa- 

czy c.w.u. do kotła SGB.
Układ HST C podłàcza si´ bezpoÊrednio
do centralnego systemu regulacyjnego
i diagnostycznego kotła SGB.
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Regulatory strefowe ZR EC 1 /
ZR EC 2
Regulatory strefowe ZR EC 1 / ZR EC 2
obejmujà funkcje zale˝nej od temperatury
zewn´trznej regulacji temperatury zasila-
nia dla jednego lub dwóch obiegów c.o.
z zaworami mieszajàcymi, z programem
do  bowym i tygodniowym. Mo˝liwoÊç ko -
munikacji tylko za poÊrednictwem modułu
Bus CIB C. Obudowa do monta˝u na Êcie -
n nego z jednym lub dwoma modułami
EuroControl M, z jednym lub dwoma
czuj  nikami zasilania.

Regulator pokojowy QAA 70
Regulator pokojowy QAA 70 słu˝y jako
urzà  dzenie zdalnego sterowania do mo du -
łów regulacyjnych EuroControl ZR EC
1/ZR EC 2. Jest to cyfrowy regulator po ko -
jowy z funkcjà realizacji programu do bo we  -
go, tygodniowego i wakacyjnego, o chro ny
przeciwmrozowej, uwzgl´dniania wpły wu
temperatury w pomieszczeniu i re gulacji
temperatury w pomieszczeniu, wyposa˝ony
w wyÊwietlacz temperatury i czasu.

Moduł roboczy i sygnalizacji
zakłóceƒ w pracy BSM C
Moduł roboczy i sygnalizacji zakłóceƒ
w pracy BSM C jest płytkà przekaênikowà
przeznaczonà do zamontowania w kotle
SGB. Moduł BSM C dysponuje trzema sty -
kami bezpotencjałowymi, za których poÊ re -
dnictwem przetwarzane sà komunikaty eks-
ploatacyjne i o zakłóceniach w pracy.

Zdalny przełàcznik telefoniczny
TFS
Zdalny przełàcznik telefoniczny TFS dys-
ponuje dwoma kanałami roboczymi z me -
nu tekstowym w jednym z czterech j´zy-
ków do wyboru. Przełàcznik jest
za bez pieczany kodem i przystosowany do
współpracy z automatycznà sekretarkà. Za
pomocà zdalnego przełàcznika telefonicz-
nego mo˝na przełàczyç kocioł SGB telefo-
nicznie na prac´ w trybie ogrzewania
wzgl´dnie w stan gotowoÊci do pracy.

Telefoniczny moduł sygnalizacji
zakłóceƒ w pracy TSM-S przekazy-
wanych w formie komunikatów
głosowych
Telefoniczny moduł sygnalizacji zakłóceƒ
w pracy TSM-S z głosowym odczytywa-
niem komunikatów o zakłóceniach w pracy
wymaga zastosowania modułu BSM C.
Ko munikaty wysyłane przez moduł BSM
C odbierane sà przez moduł TSM-S i
prze kazywane za poÊrednictwem sieci
telefonicznej w formie komunikatu głoso-
wego. 

Czujnik c.w.u. WWF
Czujnik c.w.u. WWF jest niezb´dny do
podgrzewania wody przez podgrzewacz
nie posiadajàcy własnego układu regula -
cyj nego. Po podłàczeniu czujnika c.w.u.
uaktywniana jest w momencie zgłoszenia
zapotrzebowania na ciepło przez podgrze-
wacz c.w.u. funkcja priorytetu do podgrze-
wania c.w.u. Czujnik c.w.u. jest wy ko rzy -

sty  wany np. w przypadku zastosowania
zewn´trznej pompy ładujàcej podgrzewacz
c.w.u.
Zakres dostawy obejmuje czujnik tempera-
tury c.w.u. z przewodem przyłàczeniowym
o długoÊci 6 m oraz przewód z wtyczkà (3-
biegunowà, o długoÊci 2,6 m) do podłàcze-
nia pompy ładujàcej podgrzewacz c.w.u.

Wtyczka ST HP C
Wtyczka ST HP C słu˝y do podłàczenia dru  -
g iej pompy w równoległym układzie ele ktry -
cznym z pompà zamontowanà w ko tle, np.
dla potrzeb zasilania obiegu c.o. w przy padku
rozdziału systemu (wymiennik cie pła).

Regulator układu kaskadowego
EC BCA 2
Regulator układu kaskadowego do wbudo-
wania wraz z wiàzkà kablowà do podłàcze-
nia do regulatora w kotle SGB.
Moduł regulacyjny EuroControl BCA 2 ste -
ruje pracà i nadzoruje prac  ́instalacji wie lo -
kotłowej składajàcej si  ́z maks. 16 mo du lo -
wanych kotłów kondensacyjnych serii SGB.
Zakres dostawy obejmuje czujnik tempera-
tury zewn´trznej, zasilania i powrotu.
Konieczny do zapewnienia komunikacji
po mi´dzy sterownikiem kotła i EC BCA 2
moduł Bus CIB C wchodzi w zakres do -
sta wy regulatora EC BCA 2.
Ka˝dy kocioł nadà˝ny kaskady musi byç
równie˝ wyposa˝ony w moduł Bus CIB C
(wyposa˝enie dodatkowe). Połàczenie re -
gu latorów mi´dzy kotłami realizuje si´ za
pomocà dwu˝yłowego przewodu magistra -
li komunikacyjnej.
Przy odpowiednim zestawie kotłów mo˝na
uzyskiwaç płynnie modulowanà moc w za -
kresie od 10% do 100%.
W układzie kaskadowym moduł EC BCA
2 decyduje o kolejnoÊci uruchamiania
i wy łà czania poszczególnych kotłów w za -
le˝noÊci od bilansu mocy. Dzi´ki temu
uru chamianie i wyłàczanie kotłów odbywa
si´ bez nadmiernych spadków i wzrostów
temperatury.
Pracà poszczególnych kotłów sterujà ich
zespoły sterujàco -regulacyjne.
Funkcj´ podgrzewania c.w.u. mo˝na reali-
zowaç za pomocà modułu EC BCA 2 lub
za pomocà zintegrowanego regulatora
systemowego ISR Plus jednego z kotłów.
Dodatkowo na potrzeby regulacji obiegów
c.o. z zaworami mieszajàcymi mo˝na pod -
łàczyç maks. 15 modułów EuroControl M
regulacji strefowej.

Instalacje wielokotłowe z zastoso-
waniem kotłów SGB
� Ekonomiczna eksploatacja dzi´ki mo -

dulacji łàcznej mocy kotłów w zakresie
od 10% do 100%

� Optymalne pokrycie zapotrzebowania 
na ciepło w obcià˝eniu szczytowym

� Niezawodna dyspozycyjnoÊç mocy za -
da nej tak˝e w przypadku awarii po -
szcze gólnych kotłów

� Mo˝liwoÊç wymiany poszczególnych
kot łów bez przerywania pracy całej
instalacji

� Zredukowane wartoÊci emisji dzi´ki
mniejszej liczbie startów palnika na
stopniu podstawowym

Funkcje modułu EuroControl 
BCA 2:
� Sterowanie pracà układu kaskadowego

maks. 16 kotłów kondensacyjnych serii
SGB

� Płynne sterowanie pracà kotłów w
zale˝noÊci od warunków pogodowych

� Automatyczne i r´czne przełàczanie
sekwencji kotłów

� Mo˝liwoÊç programowania strategii
pracy kotłów i czasu pracy palników

� Uruchamianie i wyłàczanie kotłów
w zale˝noÊci od bilansu mocy

� Mo˝liwoÊç nastawy minimalnej ró˝nicy
temperatur do nadzoru stanów na spr-
z´gle hydraulicznym

� Regulacja temperatury w kotle w za -
le˝noÊci od zapotrzebowania obie gów
c.o. podłàczonych do systemu lub
zapotrzebowania zgłaszanego przez
regulatory zewn´trzne (wejÊcie H1)

� Sterowanie pracà obiegu c.o. z pom pà
obiegowà
– mo˝liwoÊç nastawy ograniczenia

temperatury zasilania
– program tygodniowy
– szybkie obni˝anie/podwy˝szanie

temperatury w pomieszczeniu
– automatyczne przełàczanie po mi´ -

dzy pracà w trybie letnim i zi -
mowym

– automatyczne ograniczanie ogrzewa-
nia w ciàgu dnia

– kompatybilnoÊç z regulatorami
pokojowymi QAA70, QAA 50

– adaptacja krzywych grzania
za pomocà regulatora pokojowego
QAA 70

� Podgrzewanie c.w.u.
� Funkcja ochrony przeciwmrozowej
� Funkcja ochronna pompy
� ZAŁ./WYŁ. funkcji c.o. poprzez zdalny

przełàcznik telefoniczny
� Mo˝liwoÊç podłàczenia maks. 15

obiegów c.o. z zaworami mieszajà cy mi
wyposa˝onych w moduły EC M lub EC
ZR 1/2

� WejÊcie sygnału napi´ciowego 0 –10 V
do wartoÊci zadanej kotła podawanej
przez zewn´trzny regulator obiegu c.o.

Regulator układu ładowania
c.w.u. EC-LSR
do podgrzewania wody pitnej za po mocà
układu ładowania zasobnika z zew -
n´trznym wymiennikiem ciepła i z pompà
ładujàcà w celu zachowania warunków
higienicznych zgodnie z instrukcjà roboczà
W 551 DVGW dotyczàcà du˝ych instalacji.
Optymalne dopasowanie podgrzewacza
c.w.u. do wymaganego zapotrzebowania
dzi´ki zastosowaniu czujników wo dy pod-
grzewanej i wody grzewczej. Cał kowite
doładowanie zasobnika dzi´ ki zastosowa-
niu odr´bnych czujników załàczania i
wyłàczania.
BezpoÊrednia komunikacja poprzez LPB-
Bus (Local Process Bus) z wszystkimi
regulatorami systemowymi firmy BRÖTJE
typu ISR i EuroControl. W wyniku tego
mo˝liwa jest energooszcz´dna praca dzi´ki
unikni´ciu cz´stego załàczania (taktowania)
palnika oraz mo˝liwe jest odpowiednie do
zapotrzebowania dopasowanie tempera-
tury na zasilaniu. 
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Zale˝na praca kotłów
W przypadku tego sposobu pracy dokonu -
je si´ rozró˝nienia pomi´dzy kotłem pro -
wa dzà cym i kotłami sekwencyjnymi (na -
dà˝ ny mi). Kocioł prowadzàcy otrzy mu je
z mo du łu EC BCA 2 wartoÊç zadanà tem -
peratury i przetwarza jà na moc. Kotły
sek wencyjne przejmujà t´ wartoÊç jako
ma  ksy malne o gra niczenie mocy i stale
pra  cujà w zale˝noÊci od kotła prowadzà-
cego. Uw zgl´d niane sà ró˝ne moce nomi-
nalne i od powiednio do nich dopasowy -
wane sà pr´d koÊci uruchamiania kotłów
sekwencyjnych. Wszystkie kotły pracujà
w paÊmie mocy. W przypadku zale˝nej
pracy kotłów uzyskuje i utrzymuje si´
bardzo dokładne temperatury zasilania.

Strategia czasu pracy 1
Kotły sekwencyjne sà uruchamiane jak
naj póêniej i wyłàczane jak najwczeÊniej.
Oznacza to, ˝e pracuje jak najmniej kotłów
lub ˝e palniki w kotłach sekwencyjnych
pra cujà bardzo krótko. W przypadku nie -
zale˝nej pracy kotłów strategia czasu pracy
1 jest korzystna w instalacjach, w których
wyst´pujà krótkotrwałe okresy szczytowe.

Strategia czasu pracy 2
Kotły sekwencyjne sà uruchamiane i wy łà -
cza ne jak najpóêniej. Oznacza to, ˝e licz ba
uruchomieƒ i wyłàczeƒ kotłów b´dzie jak
najmniejsza. Ta strategia czasu pracy jest
ko rzystna dla instalacji o równomier nym
ro z kładzie obcià˝enia podstawowego
i szczytowego.

Strategia czasu pracy 3
Kotły sekwencyjne sà uruchamiane jak
najwczeÊniej i wyłàczane jak naj póêniej,
co oznacza, ˝e pracuje jak naj wi´cej kot -
łów, a czas pracy palników w kotłach
sek wencyjnych jest dłu gi. Ta strategia
czasu pracy jest ide alna dla równomier-
nego obcià˝enia kotłów wykorzystujà -
cych w wysokim stopniu technik´ kon-
densacyjnà przez długà prac´
po  sz czególnych kotłów w obcià˝eniu
cz´Êciowym.

Minimalna ró˝nica temperatur
Aby móc wykorzystaç zalety strategii
pracy kotłów, konieczne jest zapew nie -
nie niezawodnego hydraulicznego odd-
zielenia kotłów od odbiorników ciepła.
Najprostszym i najtaƒszym roz wià za -
niem jest zastosowanie sprz´ gła hydrau-
licznego. Umo˝liwia on pra wie bezciÊni-
eniowe oddzielenie od siebie strumieni
wody grzewczej prze pły wa jàcych po
stro nie pierwotnej i wtórnej.
Zbyt mała ró˝nica temperatur na sprz´ -
gle hydraulicznym pomi´dzy zasilaniem
obiegu c.o. i powrotem do kotła jest szy-
bko rozpoznawana przez moduł EC
BCA 2 i wyrównana przez natychmia-
stowa redukcj´ lub wyłà cze nie poszcze -
gólnych kotłów. Minimal na ró˝nica tem-
peratur zapobiega zbyt du˝emu
wzros towi temperatury na powrocie.

Istnieje mo˝liwoÊç sprawdzania prze-
kaêników, wartoÊci za da nych i czujni-
ków. Roczny zegar posiada funkcj´
auto matycznego przełàczania z cza su
letniego na zimowy oraz dysponuje pro-
gramem tygodniowym pracy. Łatwà ob -
sług´ zapewnia czytelny układ przycis-
ków nastawczych i wbudowany wyÊ -
wiet lacz LCD. Pompy i zawory chronio-
ne sà funkcjà okresowego ich załàcza-
nia. Ochron´ przed bakteriami w c.w.u.
za pew nia program jej termicznej dezyn-
fekcji. Mo˝liwe sà trzy sposoby monta˝u
przy po mocy dostarczanej razem obu-
dowy:
� Monta˝ naÊcienny ( na Êcianie, w sza-

fie sterowniczej, itd.)
� Monta˝ w prowadnicach ( w znorma-

lizowanych prowadnicach noÊnych)
� Monta˝ czołowy (stacja kompaktowa, 

drzwi szafy sterowniczej, itd.)
Zakres dostawy:
Moduł regulatora, obudowa do monta ̋ u
naÊciennego (wszystkie połàczenia na
listwie zaciskowej okablowane), 1 czuj  -
nik zasilania, 2 czujniki zasobnika, 1
czuj nik c.w.u. na wymiennik ciepła.
Wszystko zapakowane w kartonie.
Do podłàczenia regulatora do wszyst-
kich kotłów firmy BRÖTJE od serii C
wystarczy 2- ˝yłowy przewód Bus. Do
współpracy z kotłem SGB wymagany
jest dodatkowo moduł Bus CIB C.

EuroControl BCA 2
Strategia pracy układu kaska-
dowego
Za pomocà tej funkcji wybiera si´ opty-
malny dla instalacji sposób pracy kotłów
w po  wià za niu ze strategià czasu pracy.
Spo   sób pracy kotłów opisuje sterowanie
po szczególnymi kotłami w układzie kas-
kadowym.
Strategia czasu pracy okreÊla kryteria
uru chamiania i wyłàczania kotłów kas-
kady. Przełàczenie nast´puje dopiero
wtedy, gdy osiàgni´ty zostanie ˝àdany
stan pracy z uw zgl´dnieniem mocy no -
minalnej poszczególnych kotłów oraz
dolnej i górnej granicy pasma mocy
(45% - 90%).
Ponadto na moment przełàczenia wy -
wie ra wpływ opóênienie uruchomienia
kotła i fun kcja blokady ponownego
uruchomienia kotła.
W sumie jest do dyspozycji szeÊç mo˝li-
wych kombinacji, dwa sposoby pracy
kot łów (autonomiczny i powiàzany) oraz
trzy strategie czasu pracy.

Niezale˝na praca kotłów
Moduł EC BCA 2 podaje kotłom war-
toÊç temperatury zadanej w kotle. Ze -
społy sterujàco-regulacyjne poszcze gól -
nych kotłów regulujà swojà moc nie za le˝nie
od siebie w zakresie od 0% do 100%,
tak aby osiàgnàç wartoÊç zadanà.
Dzi´ki temu mo˝liwa jest praca posz -
cze gólnych kotłów poza pasmem mocy.
Ârednia moc rzeczywista mieÊci si´ jed-
nak w okreÊlonym paÊmie mocy.
Taki sposób pracy kotłów jest korzystny
w instalacjach, w których wyst´pujà
krótkotrwałe okresy szczytowe.

BCA 2

BCA 2
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Zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami
nale˝y stosowaç system odrowadzenia
spalin wykonany z blachy stalowej kwa-

soodpornej. Otwory wentylacji nawiew-
nej i wywiewnej nale˝y wykonaç zgod-
nie z obowiàzujàcymi przepisami.

Przykłady zastosowania systemu odprowadzania spalin z kotłami SGB w warunkach
pracy zale˝nej i niezale˝nej od powietrza w pomieszczeniu

Model SGB 90C SGB 120C SGB 160C SGB 200C SGB 250C
Rura spalinowa Ø [mm] 110 160 160 160 160 200 160 200

Maks. długoÊç rury (wraz z 1 kolanem 87°) [m] 2200 6600 6600 6600 3388 6600 2255 6600

W przypadku zastosowania kolejnych kolan konieczne jest zmniejszenie całkowitej długoÊci o nast´pujàce wymiary:
1 kolano 87°  5 m
1 kolano 45°  2 m
1 kolano 15°  1 m

DługoÊci przewodów w warunkach pracy niezale˝nej od powietrza w pomieszczeniu podano na stronie 17.

Wskazówka

� W przypadku instalacji grzewczych na poddaszu wykonanie przejÊcia przez dach przewodu spalinowego jest mo˝liwe tylko
wtedy, gdy przewód ten mo˝e byç prowadzony bezpoÊrednio przez dach (z omini´ciem innych pomieszczeƒ).

� W przypadku instalacji spalinowej C33 ( zasysanie powietrza do spalania przez pionowy przepust dachowy) koƒcówka rury
powietrznej musi byç zabezpieczona osłonà przeciwdeszczowà.

� W przypadku instalacji spalinowych C53 i C83 (zasysanie powietrza do spalania przez Êcian´ zewn´trznà) konieczne jest
zastosowanie zestawu przyłàczeniowego Êciennego przepustu nawiewnego WAS firmy BRÖTJE z matà filtrujàcà i czujni-
kiem ciÊnienia powietrza.

Dopuszczalne długoÊci przewodów spalinowych w warunkach pracy zale˝nej
od powietrza pomieszczenia
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4.1 Praca zale˝na od powietrza w pomieszczeniu

Przyk∏adowe elementy:
1 element przyłàczeniowy 3kolano podporowe (noÊne)

do kotła z otworem pomiarow. 4szyna podporowa
2 odcinek z otworem rewizyjnym 5osłona przewodu kominow.

Przyk∏adowe elementy:
1 element przyłàczeniowy do 3 kolano podporowe (noÊne)

kotła z otworem pomiarowym 4 szyna podporowa
2 odcinek z otworem rewizyjnym 5 przejÊcie przez dach

System odprowadzania spalin w przewodzie kominowym

System odprowadzania spalin z pionowym przejÊciem przez dach

Minimalne wymiary wewn´trzne przewodu kominowego zapewniajàce
wystarczajàcà  jego wentylacj´

- prostokàtny:do DN 110 - 17,0 x 17,0 cm, do DN 160 - 22,5 x 22,5 cm, 
do DN 200: 25,6 x 25,6 cm.

- okràgły: do DN 110 - Ø 19,0 cm, do DN 160 - Ø 24,5 cm, 
do DN 200: Ø 27,6 cm

Maksymalne całkowite długoÊci przewodu spalinowego w [m] 
SGB SGB 90 C SGB 120 C SGB 160 C SGB 200 C SGB 250 C
DN 110 (w tym 1 kolano 87°) 20
DN 160 (w tym 1 kolano 87°) 60 60
DN 160 (w tym 1 kolano 87°) 60 38 25
DN 200 (w tym 1 kolano 87°) 60 60

W przypadku zastosowania kolejnych kolan konieczne jest zmniejszenie całkowitej dłu-
goÊci o nast´pujàce wymiary:
1 kolano  87° - 5 m, 1 kolano  45° - 2 m, 1 kolano  15° - 1 m.

Inne elementy:

6  uchwyt dystansowy (1 sztuka na 2 m przewodu spalinowego)

7  kratka wentylacyjna z przejÊciem przez Êcian´

alternatywnie

8  kratka wentylacyjna

- rura 500, 1000, 2000 mm

- otwór rewizyjny

- 87°- kolano z otworem rewizyjnym

- kolana 15°, 45°, 87°

Maksymalne całkowite długoÊci przewodu spalinowego w [m]
SGB SGB 90 C SGB 120 C SGB 160 C SGB 200 C SGB 250 C
DN 110 (w tym 1 kolano 87°) 20
DN 160 (w tym 1 kolano 87°) 60 60
DN 160 (w tym 1 kolano 87°) 60 38 25
DN 200 (w tym 1 kolano 87°) 60 60

W przypadku zastosowania kolejnych kolan konieczne jest zmniejszenie całkowitej dłu-
goÊci o nast´pujàce wymiary:
1 kolano 87° - 5 m, 1 kolano 45° - 2 m, 1 kolano 15° - 1 m.

Inne elementy:

6 dachówka na dach skoÊny z przepustem

alternatywnie

- kołnierz na dach płaski

- rura 500, 1000, 2000 mm

- otwór rewizyjny

- 87°- kolano z otworem rewizyjnym

- kolana 15°, 45°, 87°
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Zastosowanie elementów wyposa˝enia
dodatkowego RRLLUUAA, WWAASS umo˝liwia
niezale˝nà od powietrza w pomieszcze-
niu prac´ kotła EuroCondens.
Zestaw RRLLUUAA (1) instalowany jest
w ko  tle EuroCondens. Umo˝liwia on
doprowadzenie powietrza do spalania
od stro ny tylnej Êcianki kotła do zamon-
towanej wewnàtrz kotła dmuchawy.

Zestaw RRLLUUAA zawiera:
– adapter przyłàczeniowy do przewodu

doprowadzajàcego powietrze przez
tylnà Êciank´ kotła

– kształtki rurowe
– kolano 87°
– elementy mocujàce

Zestaw przyłàczeniowy Êciennego prze-
pustu nawiewnego WWAASS (2) umo˝liwia
zasysanie powietrza do spalania przez
Êcian´ zewn´trznà.
Zestaw przyłàczeniowy Êciennego prze-
pustu nawiewnego WWAASS zawiera:
– element przyłàczeniowy od strony

Êcia ny wewn´trznej
– kratka wentylacyjna
– mata filtracyjna
– osłona przeciwbryzgowa
– czujnik ciÊnienia powietrza, po stronie

ssawnej*

Jako połàczenie pomi´dzy WWAASS i RRLLUUAA
stosuje si´ rury (3), kolana i ele menty
z otworami rewizyjnymi.

Osłona przeciwdeszczowa RRHH (bez ry sun -
ku) jest stosowana wówczas, gdy po wietrze
do spalania zasysane jest przez rury
i kształ tki, które wyprowadzone sà ponad
dach. Zastosowanie osłony przeciwdeszc-
zowej uniemo˝liwia dostawanie si´ wody
deszczowej do po wietrza do spalania i
zabezpiecza przed uszkodzeniem dmucha-
wy oraz palnika.

* Czujnik ciÊnienia powietrza po stronie ssawnej 
przepustu WAS montowany jest w kotle SGB 
i podłàczony do zacisków GW na listwie zacisko-
wej X 15 ( w razie potrzeby łàczony jest w szereg
z czujnikiem temperatury).

Tabela doboru wyposa˝enia dodatkowego do niezale˝nej
od powietrza w pomieszczeniu pracy kotła SGB 2 

Kocioł RLUA WAS kształtki
ru rowe
(doprowa -
dzenie po -
wietrza)

SGB 90 C RLUA 90 / 120 WAS 110 DN 110

SGB 120 C RLUA 90 / 120 WAS 110 DN 110

SGB 160 C RLUA 160 / 200 WAS 160 DN 160

SGB 200 C RLUA 160 / 200 WAS 160 DN 160

SGB 250 C RLUA 250 WAS 200 DN 200

W pojedynczych przypadkach niezale˝nej
od powietrza pracy kotła SGB mo˝e zajÊç
koniecznoÊç wykonania obliczenia układu
spalinowego przez firm´ BRÖTJE.
Nale˝y wówczas wypełniç formularz
zgłoszeniowy na nast´pnej stronie i prze-

słaç go faksem do Dzia∏u Grzewczego
firmy BIMs PLUS. 
Nale˝y zwróciç uwag´ na to, ˝e rozpa-
trywane b´dà tylko kompletnie wypełnio-
ne formularze.

4.2 Praca niezale˝na od powietrza w pomieszczeniu 

Otwór wentylacyjny
w kotłowni zgodnie 
z obowiàzujàcymi przepisami

1 – zestaw przy∏àczeniowy doprowadzenia powietrza do kot∏a RLUA
2 – zestaw przyłàczeniowy Êciennego przepustu nawiewnego WAS
3 – rury, kolana i otwory rewizyjne systemu doprowadzenia powietrza

Maksymalna całkowita długoÊç przewodu spalinowego i powietrznego
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Formularz zgłoszeniowy w celu sprawdzenia prawidłowego działania kotła EuroCondens SGB w warunkach 
pracy niezale˝nej od powietrza w pomieszczeniu

Dane podstawowe

Firma wykonawcza:

U˝ytkownik instalacji:

Kocio∏: SGB System I: � System II: � System III / A: � System III / B: �

Przewód spalinowy Przewód powietrzny

WysokoÊç monta˝owa (7): m Wys. monta˝. (4): m

Odcinek w obszarze niskich temp. (8): % DługoÊç całkowita (4+5): m

Zmiany kierunku (1) 15°: / 45°: kolana (3) 15°: / 45°: / 87°: 
DługoÊç całkowita (6+7): m Wewn´trzny wymiar

szachtu kominowego (9): mm

EUROCONT ROL
EUROCONT ROL

___

EUROCONT ROL

* Nale˝y przewidzieç wykonanie otworów wentylacyjnych
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Kotły EuroCondens SGB firmy BRÖTJE w nadciÊnieniowej instalacji wielokotłowej

Nast´pujàce instalacje spełniajà wszystkie wymagania dotyczàce warunków ciÊnieniowych:

4.3 Instalacje wielokotłowe

Typ kotła Liczba Maks. długoÊç Minim. Êrednica Pr´dkoÊç
kotłów przewodu spalin.przewodu spalin.strumienia spalin

SGB - m mm m/s
90 2 30 150 < 5

2 60 180 < 5
3 40 180 < 5
3 60 200 < 5

120 2 40 180 < 5
2 60 200 < 5
3 30 200 < 5
3 60 250 < 5

160 2 40 200 < 5
2 60 250 < 5
3 60 250 < 5

200 2 20 200 < 5
2 60 250 < 5
3 20 250 < 5
3 60 300 < 5

250 2 50 250 < 5
3 60 300 < 5

W instalacjach z kotłami SGB 90 – 250 C nale˝y przewidzieç zastosowanie zabezpieczenia przed cofaniem si´ spalin
w ka˝dym kotle. Do kotłów SGB 160 – 250 C zabezpieczenia te sà dost´pne jako wyposa˝enie dodatkowe firmy BRÖTJE.

Praca wielu kotłów podłàczonych do wspólnego przewodu spalinowego jest mo˝liwa wówczas, gdy zastosowane zostanie
zabezpieczenie przed cofaniem si´ spalin. W poni˝szej tabeli podano  wymagane wartoÊci parametrów  systemu spalinowe-
go instalacji wielokotłowych zło˝onych z kotłów SGB. Dokładnego okreÊlenia wzgl. weryfikacji tych danych nale˝y dokonaç
w oparciu o informacje podane przez producenta systemu spalinowego.
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5. URZÑDZENIA

DO NEUTRALIZACJI KONDENSATU

Urzàdzenie do neutralizacji z przepływem swobodnym NEOP

Urzàdzenie do neutralizacji z przepływem wymuszonym NEMP

Jako wytyczna dotyczàca odprowadza-
nia kondensatu do publicznej instalacji
kanalizacyjnej mo˝e słu˝yç instrukcja
ro bocza ATV A 251. Zgodnie z nià,
w przypadku instalacji kotłów gazowych
o nominalnym obcià˝eniu cieplnym 25
– 200 kW mo˝liwe jest całodzienne
odprowadzanie kondensatu bez neutra-
lizacji wraz z domowymi Êciekami byto-
wymi. Podczas pracy kotła w nocy kon-
densat musi byç zatrzymywany w spe -
cjalnym zbiorniku.
Wymagania odnoÊnie składu kondensa-
tu zgodnie z instrukcjà roboczà ATV A
251 sà spełnione przez wszystkie kotły
serii EuroCondens SGB.
Poniewa˝ instrukcja ATV A 251 jest
tylko zaleceniem dotyczàcym terenu
Niemiec, dlatego te˝ warunki odpro-
wadzania kondensatu do sieci ka -
nalizacyjnej nale˝y uzgodniç z odpowie -
dnim Zakładem Komunalnym.
Poza tym neutralizacja kondensatu jest
konieczna wtedy, gdy istniejàce przewo-
dy kanalizacyjne nie sà odporne na
dzia  łanie kondensatu.
Do kotłów serii SGB 90 – 250 C wystar-
czy w tym celu zestaw do neutralizacji.

Urzàdzenia do neutralizacji
Do neutralizacji kondensatu mo˝na
wykorzystaç urzàdzenie z przepływem
swobodnym (bez pompy) NEOP lub
urzàdzenie z przepływem wymuszonym
(z pompà) NEMP.
Neutralizatory skroplin muszà byç spra-
wdzane przynajmniej raz w roku.
Jednak ze wzgl´du na to, ˝e po rozru-
chu instalacji grzewczej iloÊç skroplin
mo˝e byç bardzo ró˝na w zale˝noÊci od
warunków instalacji, to w okresie
poczàtkowym zaleca si´ przeprowadza-
nie kontroli w krótszych odst´pach
czasu. Zu˝ycie granulatu wynosi ok.
0,04 g na litr skroplin.
SkutecznoÊç działania granulatu mo˝na
skontrolowaç za pomocà wskaênika pH
(dost´pnego w aptekach lub droge-
riach), który zanurzony w przepływa-
jàcych skroplinach pozwala na odczyt
wartoÊci pH. Âcieki powinny mieç war-
toÊç pH co najmniej 6,5.
WartoÊç poni˝ej 6,5 wskazuje na wy czer -
panie si´ zdolnoÊci neutrali za cyj nych gra -
nulatu. Wymaga to ponownego napełnie-
nia urzàdzenia granulatem, któ ry stanowi
element wyposa˝enia dodatkowego.
Granulat do neutralizacji GIALIT C
składa si´ z w´glanu wapnia. Jest to
materiał ekologiczny i mo˝e byç stoso-
wany jako nawóz. Zarówno pozostałoÊci,
jak i niewykorzystany materiał mogà
byç odprowadzone razem z odpadami
domowymi lub budowlanymi.

1 złàczka przejÊciowa 1 1/4“ – 1“
2 uszczelka
3 wà˝ przyłàczeniowy
4 opaska zaciskowa
4.1 trójnik
5 kàtowa koƒcówka przyłàczenio-

wa w´˝a

6 nakr´tka złàczkowa
7 pierÊcieƒ uszczelniajàcy 

o przekroju okràgłym
8 złàczka 1”
9 koƒcówka przyłàczeniowa w´˝a

1 złàczka przejÊciowa 1 1/4“ – 1“
2 uszczelka
3 wà˝ przyłàczeniowy
4 opaska zaciskowa
4.1 trójnik

5 kàtowa koƒcówka przyłàcze-
niowa w´˝a

6 nakr´tka złàczkowa
7 pierÊcieƒ uszczelniajàcy 

o przekroju okràgłym
8 wà˝ odprowadzajàcy
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Wymagania odnoÊnie pomieszczeƒ, w któ -
rych zainstalowane b´dà kotły, wyni ka jà
z rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
i Polskich Norm
Poni˝ej przedstawiono te najwa˝niejsze.
Doprowadzenie powietrza 
do spalania
a) Praca zale˝na od powietrza 

w pomieszczeniu
Powierzchnia czynna otworów wentylacji
nawiewnej nie powinna byç mniejsza ni˝
5 cm2 na ka˝dy 1,16 kW mocy cieplnej
palników zainstalowanych we wszystkich
kot∏ach.
b) Praca niezale˝na od powietrza

w pomieszczeniu
Sprawdzenie poprawnoÊci doboru istniejàcego
rozwiàzania instalacji powietrzno-spalinowej,
patrz str. 17.

Zapotrzebowanie na miejsce 

Model SGB 90C 120 C 160 C 200 C 250 C
T m 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72
B m 0,77 0,91 1,15 1,15 1,25

Ogólne wymagania
Kot∏ownie o ∏àcznej mocy cieplnej od
60 kW do 2000 kW.
– specjalnie wydzielone pomieszczenie

z conajmniej jednà Êcianà zewn´trznà
– lokalizacje na najni˝szej lub

najwy˝szej kondygnacji (dla liczby
kondygnacji wi´kszej od cztery 
kot∏owni´ nale˝y zlokalizowaç
na najwy˝szej kondygnacji budynku).
Wymaga to jednak lekkiego stropu

– do 350 kW jedno wyjÊcie, powy˝ej 
350 kW – dwa wyjÊcia otwierane 
na zewnatrz 

– wysokoÊç kot∏owni min 40 cm ponad 
kocio∏, lecz nie mniej ni˝ 2,2 m.

Kocioł EuroCondens SGB posiada se -
ryjnie montowane zabezpieczenie ter-
miczne  i ogranicznik ciÊnienia mini-
malnego.

Do zabezpieczenia strony wodnej i ga -
zowej kotła wymagana jest nast´pujàca
armatura zabezpieczajàca:

SV
Zawór bezpieczeƒstwa, przeznaczony
do kotłów o odpowiedniej mocy.

WM
Zabezpieczenie przed zbyt niskim
poziomem wody w kotle.*

MAG
Urzàdzenie utrzymujàce odpowiednie
ciÊnienie, np. przeponowe naczynie
wzbiorcze.

Wszystkie elementy zabezpieczajàce sà
dost´pne w przedstawicielstwach hand-
lowych firmy BRÖTJE.  Dotyczy to
tak˝e innej, wymaganej armatury, jak
zawory, manometry, termometry itd.

6.1 Kotłownia

6.2 Wyposa˝enie zabezpieczajàce

Temperatura bezpieczeƒstwa 95°C (wg norm niemieckich 110°C)

Zawór bezpieczeƒstwa  SV �

Przeponowe naczynie wzbiorcze  MAG �

Zabezpieczenie przed zbyt niskim poziomem wody w kotle* WM

* Kotły o mocy cieplnej powy˝ej 100 kW muszà byç wyposa˝one w zabezpieczenie przed zbyt niskim poziomem wody. 
Je˝eli êród∏o ciep∏a umieszczone jest na kondygnacji znajdujàcej si´ wy˝ej ni˝ rz´dna po∏owy wysokoÊci instalacji, uk∏ad 
zabezpieczenia nale˝y stosowaç bez wzgl´du na moc êród∏a ciep∏a.

m
in

. 1
00

0

SGB SGB
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Informacje ogólne
Do kotła SGB, w zale˝noÊci od potrzeb,
mogà zostaç podłàczone obiegi grzew -
cze z pompà obiegowà lub z zaworami
mieszajàcymi.
Podczas projektowania obiegów grze-
wczych nale˝y mieç na uwadze to, ˝e
w celu optymalnego wykorzystania
ciepła kondensacji istotne jest przyj´cie
nie tylko niskiej temperatury na zasila-
niu, ale tak˝e mo˝liwie niskiej tempera-
tury na powrocie. Wybrana ró˝nica tem-
peratur powinna przy tym byç mo˝liwie
du˝a (np. 20 K).
Z tego wynikajà jeszcze inne korzyÊci:
rurociàgi mogà mieç mniejsze przekro-
je, a pompy mogà byç mniejsze.
Kocioł SGB nie wymaga minimalnego
przepływu wody grzewczej.

Dobór pomp obiegu kotłowego
Dobór pomp obiegu kotłowego prze-
prowadza si´ analogicznie do doboru
pomp obiegowych. Obj´toÊciowy stru-
mieƒ przepływu (wydajnoÊç pompy)
oblicza si´ z nast´pujàcej zale˝noÊci:

V
.

K =
Q
.

K

w m3/h
C · DT      

V
.

K  = wydajnoÊç pompy 
kotłowej w m3/h

Q
.

K = moc kotła w kW

C = właÊciwa pojemnoÊç cieplna 
1,163 Wh/(kg x K)

DT = tV – tR =  10...30K

tV = temperatura na zasilaniu

tR = temperatura na powrocie

WysokoÊç podnoszenia pompy obiegu
kotłowego wynika z oporów przepływu
przez kocioł, oporów w rurociàgu oraz
wszystkich miejscowych oporów
w obiegu kotła. Aby pompa obiegu ko -
tłowego w jak najmniejszym stopniu
oddziaływała na strumienie obj´toÊcio-
we przepływu w obiegach grzewczych ,
zaleca si´ monta˝ pompy kotłowej z pła -
skà charakterystykà.
W poni˝szych tabelach zawarto obliczo-
ne ju˝ wartoÊci parametrów hydraulicz-
nych dla ró˝nych wartoÊci mocy i ró˝-
nicy temperatur.

Instalacje jednokotłowe
Obiegi grzewcze podłàczane sà bez-
poÊrednio do rozdzielacza ciÊnieniowe-
go. Pompa kotłowa ze sprz´głem hy -
draulicznym lub bezciÊnieniowym
rozdzielaczem wymagana jest tylko
wtedy, gdy obiegi grzewcze od dzia ły -
wajà na siebie ze wzgl´du na ró˝nà
wielkoÊç i w ten sposób nie zapewniajà
poprawnego działania instalacji lub gdy
obiegi grzewcze powinny pracowaç
przy mniejszej ró˝nicy temperatur
wzgl. z wi´kszym masowym nat´˝e-
niem przepływu. 

Instalacje wielokotłowe
W instalacjach wielokotłowych zasad-
niczo ka˝dy kocioł jest wyposa˝ony
w pomp´ kotłowà z klapowym zaworem
zwrotnym. Podłàczenie obiegów grze-
wczych nast´puje poprzez sprz´gło
hydrauliczne.

Zalety podłàczenia kotłów poprzez
pompy kotłowe:
- Bardzo niskie zu˝ycie pràdu, ponie-

wa˝ w pracy pozostaje przewa˝nie 
tylko jeden kocioł ze stosunkowo małà 
pompà.

- Lepsza zdolnoÊç regulacji w stosunku 
do tylko jednej pompy kotłowej.

- Hydrauliczne odci´cie w wyniku wza-
jemnego oddziaływania pompy i za wo- 
ru zwrotnego.

- Mo˝liwoÊç zasilania awaryjnego (praca 
jednego kotła).

- Wykorzystanie ciepła resztkowego 
dzi´ki wybiegowi pompy kotłowej po 
wyłàczeniu palnika.

Sprz´gło hydrauliczne
W celu hydraulicznego rozdzielenia
obie gu zwiàzanego ze êródłem ciepła od
obiegów zwiàzanych z odbiornikami te -
go ciepła celowym jest, szczególnie
w przypadku instalacji wielokotłowych,
zastosowanie sprz´gła hydraulicznego.
KorzyÊç wynikajàca z jego zastosowania
sprowadza si´ do tego, ˝e êródło ciepła
i jego odbiorniki pracujà niezale˝nie,
z ró˝nymi obj´toÊciowymi strumieniami
przepływu i dzi´ki temu zapewniajà op -
ty malnà prac´ całego układu.
Sprz´gło hydrauliczne dobierane jest we -
dług najwi´kszego masowego na t´ ̋ e nia
przepływu, z reguły w obiegu grzewczym
odbiornika ciepła. Nale˝y tak˝e zwróciç
uwag´ na to, ˝e Êrednia pr´dkoÊç prze pły -
wu nie powinna przekraczaç 0,2 m/sek.
WartoÊci, które nale˝y uwzgl´dniaç przy
projektowaniu , podawane sà przez pro-
ducenta w odpowiednich tabelach.
Czujnik do ustalania kolejnoÊci załàczania
kotłów w instalacjach kaskadowych mon-
towany jest w górnej cz´Êci sprz´gła
hydraulicznego. Zapewnia on optym-
alnà regulacj´ pracy kotłów w zale˝-
noÊci od obcià˝enia.

6.3 Połàczenia hydrauliczne

Model kotła SGB 90 C SGB 120 C SGB 160 C SGB 200 C SGB 250 C
Ârednia moc kW 90 120 160 200 250
Obj´toÊciowe 30 K m3/h 2,58 3,44 4,59 5,73 7,17
nat´˝enie 25 K m3/h 3,10 4,13 5,50 6,88 8,60
przepływu 20 K m3/h 3,87 5,16 6,88 8,60 10,75
przy ∆T= 15 K m3/h 5,16 6,88 9,17 11,46 14,33

10 K m3/h 7,74 10,32 13,76 17,20 21,50

Model kotła SGB 90 C SGB 120 C SGB 160 C SGB 200 C SGB 250 C
Ârednia moc kW 90 120 160 200 250
Opory 30 K mbar 13 19 17 18 25
przepływu 25 K mbar 17 27 23 27 35
przy ∆T= 20 K mbar 27 43 35 42 51

15 K mbar 51 89 73 85 110
10 K mbar 92 160 132 158 198

Obliczone wartoÊci obj´toÊciowego nat´˝enia przepływu do doboru pomp obiegu kotłowego:

Opory przepływu po stronie wodnej w kotle SGB:
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Dzi´ki zastosowaniu podgrzewaczy typu
EAS o trzech ró˝nych wielkoÊciach, za -
równo pojedynczo jak i w zestawach łà czo -
nych w układzie Tichelmanna, mo˝ na
optymalnie dopasowaç moc grzewczà do
zapotrzebowania na c.w.u. Dzi´ki temu
mo˝na np. za pomocà 4 podgrzewaczy
EAS 500 C zapewniç zaopatrzenie w cie płà

wod´ do 95 mieszkaniom normatywnym.
Do połàczenia zasobnikowych podgrze-
waczy c.w.u. od strony obiegu wody grze-
wczej, zarówno w szereg jak i w zestawie
blokowym, dostarczane sà gotowe do
podłàczenia zestawy orurowania (patrz
Informacja Techniczna dot. zasobniko-
wych podgrzewaczy c.w.u.).

Przedstawicielstwa handlowe firmy
BRÖTJE dostarczajà na zamówienie
tak˝e system ładowania zasobnika, skła-
dajàcy si´ z stacji ładowania zasobnika,
układu regulacji i odpowiedniego, jed-
noÊciennego zasobnika c.w.u.

Dzi´ki zastosowaniu palnika z pełnym
zmieszaniem wst´pnym, kocioł SGB
generuje podczas swej pracy szum o nie-
wielkim nat´˝eniu (poziom ciÊnienia aku-
stycznego wartoÊç podano w rozdziale
dotyczàcym danych technicznych). Jest to
zaleta nie do przecenienia zwłaszcza
w przypadku umiejscowienia kotła grze-
wczego np. w instalacji grzewczej na pod-
daszu. Dzi´ki temu równie˝ nie sà potr-
zebne ˝adne dodatkowe Êrodki ogranicza-

jàce hałas przenoszony w powietrzu.
Obracajàce si´ cz´Êci wbudowanych
urzàdzeƒ takich jak pompy i dmuchawy
mogà jednak wzbudzaç dêwi´ki, które
b´dà przenoszone przez ciała stałe
(dêwi´ki materiałowe). Rozchodzàce si´
przez przewody gazowe dêwi´ki mogà
byç skutecznie tłumione za pomocà kom-
pensatorów rurowych.
W celu unikni´cia przenoszenia si´
dêwi´ków do podło˝a wystarczajàce mo˝e

byç ustawienie kotła SGB na nó˝kach tłu-
miàcych (wyposa˝enie dodatkowe).
W razie potrzeby mo˝na tak˝e skorzystaç
z innych Êrodków np. absorbujàcych
dêwi´ki podstaw kotłowych lub funda-
mentów. Podczas układania rurociàgu
wody grzewczej oraz przewodów gazo-
wych nale˝y zwracaç uwag´ na to, aby
rury nie były sztywno zwiàzane z przegro-
dami, przez które b´dà przechodziç.

6.5 Ochrona akustyczna

Ochrona kotła przed korozjà po stronie
wodnej ( Wytyczne VDI 2035-2)
Działania zapobiegawcze majàce na celu
unikni´cie zakłóceƒ w pracy obiegu grze-
wczego w wyniku korozji lub osadzenia
si´ kamienia, skutkujàcych obni˝eniem si´
sprawnoÊci kotła i ograniczeniem jego
funkcjonalnoÊci.
W instalacjach zamkni´tych specjalne
przygotowanie wody do napełnienia pod
kàtem ochrony przed korozjà nie jest z
reguły konieczne. Jest to w przypadku ka˝-
dego typu kotłów uzale˝nione od twardoÊci
wody i pojemnoÊci instalacji (patrz nast´p-
ny fragment, dotyczàcy osadzania si´
kamienia w kotle). Zasadniczo nie powinna
byç przekraczana wartoÊç pH = 8,5.
WartoÊç pH mo˝e, w wyniku powstawania
CO2, zwiàzanego z wydzielaniem si´ osa-
dów wapiennych w trakcie eksploatacji
instalacji, ulegaç zmianom i powinna byç

w zwiàzku z tym corocznie sprawdzana.
W instalacjach z ogrzewaniem podłogo-
wym, wykonanym z przewodów nie zape-
wniajàcych szczelnoÊci przed przenika-
niem tlenu, konieczne jest jego systemo-
we oddzielenie od kotła i innych,
zagro˝onych korozjà składników instalacji.

Ochrona przed szkodami powstałymi
w wyniku osadzania si´ kamienia
kotłowego (Wytyczne VDI 2035-1)
Aby zagwarantowaç ekonomicznà i bezu-
sterkowà prac´ instalacji grzewczej mo˝e
byç konieczne zastosowanie stabilizatora
twardoÊci wody do napełniania lub cz´Ê-
ciowo zmi´kczonej wody pitnej, przy
uwzgl´dnieniu granicznej wartoÊci pH.
Jest to uzale˝nione od stopnia twardoÊci
wody do napełniania , pojemnoÊci wod-
nej instalacji i wielkoÊci kotła. Podane
w Wytycznych VDI 2035-1 ostre wyma-

gania wywodzà si´ z jednej strony z doÊ -
wiadczeƒ ostatnich lat , zwłaszcza doty-
czàcych zwi´kszonego zastosowania prze -
pływowych ogrzewaczy wody, a z drugiej
oparte sà na zmienionych wymaganiach
w stosunku do instalacji takich, jak:
•Mniejsze moce grzewcze w stosunku 

do zapotrzebowania na ciepło (EnEV)
•Zastosowanie kotłów naÊciennych 

w układach kaskadowych do ogrzewa-
nia du˝ych obiektów

•Zwi´kszone zastosowanie zasobników
buforowych w połàczeniu z instalacja-
mi ogrzewania solarnego i kotłów na 
paliwa stałe.

6.6 Ochrona przed korozjà i tworzeniem si´ kamienia po stronie wodnej

a) Z wykorzystaniem zasobnikowych podgrzewaczy firmy BRÖTJE
EAS 300 C, EAS 400 C i EAS 500 C

b) Z wykorzystaniem systemu 
ładowania zasobnika

6.4 Podgrzewanie c.w.u.
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Dodatki modyfikujàce: 
dozwolone Êrodki uzdatniajàce wod´
Stosowane mogà byç tylko Êrodki prze-
testowane i dopuszczone przez firm´
BRÖTJE.
Aktualnie sà to:
• Heizungsvollschutz Fernox 

(www.fernox.com)
- Protektor-Heizungsvollschutz-

Superkoncentrat w tubie, 1 tuba 
(290 ml) wystarcza na ok. 100 l 
wody (GC-Match Code FHV) lub

- kanister (25 l) wystarcza na ok. 2500 l
wody (GC-Match Code FCHV 25)

• Heizungsvollschutz Sentinel X 100, 
producent Jenaqua (www.jenaqua.de)

• Heizungsvollschutz JENAQUA 100,
200, 300, 400, 500, producent Jenaqua
(www.jenaqua.de)

• Vollschutz Genosafe A, producent 
Grünbeck

Inne produkty poddawane sà aktualnie
badaniom i mo˝na o nie pytaç w firmie
BRÖTJE.
Je˝eli w szczególnych sytuacjach
zachodzi koniecznoÊç stosowania kilku
Êrodków uzdatniajàcych (np. Êrodek sta-

bilizujàcy twardoÊç, przeciw zamarza-
niu, uszczelniajàcy itd.), to nale˝y ko -
niecznie zwracaç uwag´ na to, aby po -
chodziły one od tego samego producen-
ta i pod wzgl´dem działania były zgod-
ne z wy˝ej wymienionymi Êrodkami.
W pojedynczych przypadkach jako Êro-
dek przeciw zamarzaniu mo˝na tak˝e
stosowaç Tyfocor L. Korzystanie
ze Êrod ków niedopuszczonych do stoso-
wania powoduje utrat´ gwarancji.

Obowiàzujàce wymagania dotyczàce wody grzewczej w oparciu o Wytyczne VDI 2035:
� Nie wolno przekraczaç maksymalnych wartoÊci odnoszàcych si´ do nieuzdatnionej wody, które podano na wykresie uwz-

gl´dniajàcym specyfik´ kotłów firmy BRÖTJE, (patrz wykres poni˝ej).
� W przypadku instalacji wielokotłowych wykres obowiàzuje dla pojemnoÊci instalacji odniesionej do kotła o najmniejszej 

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

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

zgorzeliny lub osady.
� W regionach, w których woda posiada twardoÊç odpowiadajàcà granicznym wymaganiom podanym na wykresie, zasadni- 

czo zaleca si´ dodawanie Êrodków stabilizujàcych twardoÊç i wartoÊç pH oraz zapewniajàcych pełnà ochron´.
� W przypadku stosowania inhibitorów korozji wa˝ne jest, aby przestrzegaç wskazaƒ producenta.
� W instalacjach grzewczych solarnych lub z kotłami na paliwo stałe, które wykorzystujà zasobniki buforowe, pojemnoÊç 

tych zasobników musi byç uwzgl´dniana przy ustalaniu iloÊci wody do napełniania.



Zapotrzebowanie Grzejniki Grzejniki Ogrzewanie
na ciepło [kW] płytowe promiennikowe podłogowe

90
przybli˝. pojem. instal. w l 580 1400 1700
maks. stop. tward. w °dH 20 9 8

120
przybli˝. pojem. instal. w l 1000 1800 2200
maks. stop. tward. w °dH 14 8 8

160
przybli˝. pojem. instal. w l 1400 2300 3000
maks. stop. tward. w °dH 13 9 8

200
przybli˝. pojem. instal. w l 1850 3000 3500
maks. stop. tward. w °dH 12 8 8

250
przybli˝. pojem. instal. w l 2100 3600 4500
maks. stop. tward. w °dH 12 8 8
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6. WSKAZÓWKI PROJEKTOWE

Instalacja ogrzewania
Do kotłów wszystkich wielkoÊci odnos-
zà si´ zalecenia zawarte w Wytycznych
VDI 2035, cz´Êç 1 i 2. Obieg ogrzewa-
nia podłogowego nale˝y rozpatrywaç
oddzielnie. W tym celu nale˝y skontak-
towaç si´ z producentem Êrodka uzdat-
niajàcego lub z dostawcà rur.

Wymagania odnoÊnie jakoÊci wody
grzewczej według VDI 2035-1 (12-
2005) odbiegajà cz´Êciowo od tych
podanych na wykresach, dotyczàcych
wymienionych kotłów konden-
sacyjnych firmy BRÖTJE. Zasadnicze
dla utrzymania gwarancji jest bezwz-
gl´dne przestrzeganie wskazaƒ firmy
BRÖTJE. Zmi´kczanie wody do napeł-
niania i uzupełniania poni˝ej 6°dH, jak

to zaleca si´ w wytycznych VDI, jest
w przypadku wymienionych kotłów
kondensacyjnych firmy BRÖTJE nie-
dozwolone. Wa˝ne jest tak˝e utrzym-
ywanie wartoÊci pH w zakresie 6,5 do
8,5, która mo˝e si´ zmieniaç w okresie
eksploatacji w wyniku wytràcania si´
osadu w´glanu wapnia. Z tego wzgl´du
nale˝y jà zawsze kontrolowaç podczas
ka˝dej konserwacji.

OkreÊlanie pojemnoÊci instalacji
Całkowita iloÊç wody w instalacji grzewczej wynika z pojemnoÊci instalacji (= iloÊç wody napełniajàcej) i iloÊci wody uzu-
pełniajàcej. Na wykresach dotyczàcych kotłów firmy BRÖTJE, w celu uproszczenia, podano wyłàcznie pojemnoÊç instalacji.
Oszacowanie pojemnoÊci w ka˝dym przypadku zawarto w tabeli poni˝ej. Podane wielkoÊci kotłów odpowiadajà ich nominal-
nej mocy grzewczej. Wyst´pujàce w rzeczywistoÊci ró˝nice  nie zostały uwzgl´dnione.
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6. WSKAZÓWKI PROJEKTOWE

Zestawienie sposobów post´powania

EuroCondens SGB WartoÊci graniczne osiàgni´te? Woda napełniajàca = Woda uzupełniajàca (maks. 
pojemnoÊç instalacji 2 x iloÊç wody napełniajàcej)

Napełnienie wodà o jakoÊci
wody pitnej, wartoÊç pH kontro-
lowaç co roku (utrzymywaç war-

toÊç pH 8,0 do 8,5))

Napełnienie wodà o jakoÊci
wody pitnej, wartoÊç pH kontro-
lowaç co roku (utrzymywaç war-

toÊç pH 8,0 do 8,5)

Napełnienie wodà o jakoÊci
wody pitnej, wartoÊç pH kontro-
lowaç co roku (utrzymywaç war-

toÊç pH 8,0 do 8,5)

Napełnienie wodà cz´Êciowo
zmi´kczonà, wartoÊç pH kontro-
lowaç co roku (utrzymywaç war-

toÊç pH 8,0 do 8,5)

WartoÊci zgodne z wykresem

90 - 250 kW

WartoÊci NIEZGODNE 
z wykresem

Napełnienie wodà o jakoÊci
wody pitnej i dodanie Êrodka 

do uzdatniania (dozowanie zgod-
nie z zaleceniem producenta),

wartoÊç pH kontrolowaç co 
roku (utrzymywaç wartoÊç pH

8,0 do 8,5)

Napełnienie cz´Êciowo zmi´kc-
zonà wodà zgodnie z wykresem,
jednak minimalnie do 6°dH (utr-
zymywaç wartoÊç pH 8,0 do 8,5)
w razie potrzeby zastosowaç Êro-
dek do stabilizacji wartoÊci pH  
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7. PRZYKŁADY ROZWIÑZA¡ INSTALACJI

7.1 Instalacja jednokotłowa z 1 obiegiem c.o. z pompà obiegowà 
i obiegiem c.w.u. z podgrzewaczem zasobnikowym
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7.2 Instalacja jednokotłowa z 1 obiegiem c.o. z pompà obiegowà 
i obiegiem c.w.u. z systemem ładowania zasobnika
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7.3 Instalacja jednokotłowa z 1 obiegiem c.o. z pompà obiegowà, 
ze sprz´głem hydraulicznym i obiegiem c.w.u. 
z podgrzewaczem zasobnikowym



EuroCondens SGB 90 - 250 C

7. PRZYKŁADY ROZWIÑZA¡ INSTALACJI

29

7.4 Instalacja jednokotłowa z 2 obiegami c.o. z pompami obiegowymi 
i obiegiem c.w.u. z podgrzewaczem zasobnikowym
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7.5 Instalacja jednokotłowa z 1 obiegiem c.o. z zaworem mieszajàcym 
i obiegiem c.w.u. z podgrzewaczem zasobnikowym
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7.6 Instalacja jednokotłowa z 1 obiegiem c.o. z zaworem mieszajàcym, 
1 obiegiem wysokotemperaturowym i obiegiem c.w.u. 
z podgrzewaczem zasobnikowym
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7.7 Instalacja jednokotłowa z 2 obiegami c.o. z zaworami mieszajàcymi 
i obiegiem c.w.u. z podgrzewaczem zasobnikowym
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7.8 Instalacja jednokotłowa z 1 obiegiem c.o. z pompà obiegowà 
i 1 obiegiem c.o. zaworem mieszajàcym
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7. PRZYKŁADY ROZWIÑZA¡ INSTALACJI
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7.9 Instalacja jednokotłowa z 1 obiegiem c.o. z pompà obiegowà, 
1 obiegiem c.o. z zaworem mieszajàcym i obiegiem c.w.u. 
z systemem ładowania zasobnika
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7.10 Instalacja jednokotłowa z 1 obiegiem c.o. z pompà obiegowà, 
2 obiegami c.o. z zaworami mieszajàcymi i obiegiem c.w.u. 
z podgrzewaczem zasobnikowym
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7.11 Instalacja jednokotłowa z 2 obiegami c.o. z zaworami mieszajàcymi,
1 obiegiem c.o. z pompà obiegowà, sprz´głem hydraulicznym 
i  obiegiem c.w.u. z podgrzewaczem zasobnikowym
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8. DEKLARACJA ZGODNOÂCI
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