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Niskotemperaturowy kocioł typu

UNIT z palnikiem olejowym
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Gwarancja

W okresie gwarancji, wynoszącym 5
lat od daty pierwszego uruchomienia,
lecz nie później niż 6 miesięcy od daty
zakupu urządzenia, firma BRÖTJE
usunie w drodze bezpłatnej naprawy
lub wymiany wadliwych elementów
wszelkie usterki, które wystąpią w
wyprodukowanych przez nią korpu-
sach kotłów, podgrzewaczach c.w.u.,
grzejnikach, kolektorach słonecznych i
wymiennikach ciepła wszystkich
stojących i kondensacyjnych wiszących
kotłów gazowych. Na wszystkie
pozostałe wyprodukowane przez firmę
BRÖTJE urządzenia i elementy
wyposażenia dodatkowego firma
BRÖTJE udziela gwarancji na okres
dwóch lat od daty pierwszego urucho-
mienia, lecz nie później niż 6 miesięcy
od daty zakupu urządzenia. Części
wymieniane w ramach prac konser-
wacyjnych i części ulegające natural-
nemu zużyciu objęte są 6 miesięcznym
okresem gwarancyjnym.

Jakość urządzeń

Urządzenia firmy BRÖTJE są kontro-
lowane zgodnie z surową normą
zakładową i zgodnie z wymaganiami
jakościowymi, znacznie wykraczającymi
poza powszechnie obowiązujące normy.
Już na etapie projektowania urządzeń
na pierwszym planie stawia się
najwyższą jakość poszczególnych 
elementów składowych, którą stale są
nadzorowane w trakcie ich powstawa-
nia i w procesie produkcyjnym aż po
kontrolę produktu finalnego.
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● DIN VDE 0100; EN 50165 
(wcześniej DIN 57722; 
VDE 0722):
Wykonywanie instalacji o napięciu
znamionowym do 1000 V;
elektryczne wykonanie urządzeń 
nieelektrycznych przeznaczonych 
do użytku domowego i podobnych
celów

● DIN VDE 0116: Elektryczne 
wyposażenie instalacji do spalania

● DIN 18380: Instalacje ogrzewcze 
i centralne instalacje do 
podgrzewania wody (VOB)

● DIN 4109: Izolacja dźwiękowa w 
budownictwie naziemnym

● DIN 4755-1: Paleniska do 
spalania oleju w instalacjach 
ogrzewania. Wymagania dotyczące
zabezpieczenia technicznego

● DIN 4755-2: Paleniska do 
spalania oleju. Doprowadzenie 
oleju opałowego. Wymagania 
dotyczące zabezpieczenia 
technicznego. Kontrola.

● DIN EN 230: Palniki z 
rozpylaniem oleju w wykonaniu 
monoblokowym - urządzenia 
zabezpieczające, nadzorujące i 
regulacyjne oraz fazy 
bezpieczeństwa

● DIN EN 267: Palniki z 
rozpylaniem oleju typu 
monoblokowego

● DIN 51603-1: Paliwa płynne:
olej opałowy EL. Wymagania 
minimalne.

Przepisy dotyczące jakości wody:

● Wytyczna VDI 2035: ”Unikanie 
uszkodzeń instalacji grzewczych 

wykorzystujących ciepłą wodę”.

● Instrukcja BDH: „Unikanie 
uszkodzeń instalacji grzewczych 
wykorzystujących ciepłą wodę,
powstających wskutek odkładania 
się kamienia kotłowego”.

Dodatkowo dla kotłów LogoBloc

L i zastosowania palników gazo-

wych z wentylatorem:

● DIN 4756: Paleniska do spalania 
gazu w instalacjach ogrzewania.
Budowa. Wykonanie. Zasady 
zabezpieczenia technicznego.

● DIN EN 298: Automatyczne 
systemy spalania dla palników 
gazowych i urządzeń gazowych z 
wentylatorem i bez wentylatora.

● DIN EN 676: Paniki gazowe 
i wentylatory

● DVGW-TRGI: Przepisy techniczne 
dla instalacji gazowych

● Instrukcja robocza DVWG 
G 260/l i II: Przepisy techniczne w 
sprawie jakości gazu

● TRF 1996: Przepisy techniczne dla 
gazu płynnego

Stalowe kotły grzewcze serii LogoBloc
firmy BRÖTJE spełniają wymagania
norm DIN 4702 i DIN EN 303 oraz,
jako kotły niskotemperaturowe,
podstawowe wymagania dyrektywy
UE 92/42/EWG w sprawie sprawności
urządzeń.
Kotły są przeznaczone do stosowania
w instalacjach grzewczych systemu
zamkniętego wykonanych zgodnie z
normą DIN EN 12828. Należy 
stosować się do warunków
eksploatacyjnych określonych w tych 
wytycznych.
Podczas montażu i uruchamiania
kotłów grzewczych należy stosować się
do miejscowych przepisów budo-
wlanych i przepisów dotyczących
instalacji do spalania oraz do 
poniższych norm, regulacji i dyrektyw.

● EnEV: Rozporządzenie w sprawie 
oszczędzania energii - rozporządze-
nie w sprawie energooszczędnej 
izolacji cieplnej i energooszczędnych
instalacji w budynkach

● 1. BlmSchV: pierwsze 
rozporządzenie w sprawie realizacji 
niemieckiej federalnej ustawy w 
sprawie ochrony przed emisją.
Rozporządzenie w sprawie małych 
instalacji do spalania

● FeuVo: Rozporządzenie krajów
związkowych w sprawie spalania

● DVGW: Instrukcja robocza G 260.
Właściwości gazu

● VDI 2035: Wytyczne w sprawie 
ochrony przed szkodami 
wywołanymi przez korozję i 
odkładanie się kamienia kotłowego 
w wodnych instalacjach ogrzewania

● DIN EN 12828-1: Otwarte i 
zamknięte, fizycznie zabezpieczone 
instalacje do wytwarzania ciepła o 
temperaturze zasilania do 120 �C - 
Wykonanie zabezpieczenia 
technicznego

● DIN EN 12828-2: Zamknięte,
zabezpieczone termostatycznie 
instalacje do wytwarzania ciepła o 
temperaturze zasilania do 120 �C - 
Wykonanie zabezpieczenia 
technicznego

● DIN 4705-3 i DIN EN 13384: 
Obliczanie wymiarów komina

● DIN 18160: Instalacje do 
odprowadzania spalin

● DIN 4753: Instalacje do 
podgrzewania wody pitnej i 
technologicznej

● DIN 1988: Przepisy techniczne dla 
instalacji wody pitnej (TRWI)



Zalety rozwiązań technicznych
kotła LogoBloc:

– ekonomiczność
– niska emisyjność
– długi okres trwałości użytkowej
– łatwa konserwacja

Jednostka LogoBloc firmy BRÖTJE to
niskotemperaturowy kocioł grzewczy
przeznaczony do pracy z płynnie
obniżaną temperaturą, z ograniczeniem
temperatury minimalnej w kotle do 
38 °C i funkcją całkowitego wyłączenia
urządzenia w przypadku braku zapot-
rzebowania na ciepło. Spełnia on wym-
agania norm niemieckich i UE oraz jest
przystosowany do pracy w instalacjach
ogrzewania wodnego systemu zamknię-
tego wykonanych zgodnie z normą
DIN EN 12828.

Wysoki stopień wykorzystania energii

Owalny kształt komory spalania, w
której odległość płomienia i gorącej
rury palnikowej palników o niebieskim
płomieniu od chłodzonej wodą ścianki
jest mała, zapewnia wysoki stopień
wymiany ciepła.
Ciepło resztkowe – poza niewielką jego
częścią niezbędną dla wytworzenia
ciągu kominowego - jest przekazywane
wodzie grzewczej przez dodatkowe
powierzchnie wymiany ciepła umiesz-
czone nad komorą spalania.
Zdecydowanie pozytywny wpływ na
dobrą wymianę ciepła ma zamonto-
wany w kotle turbolizator. Dzięki izo-
lacji cieplnej o dużej grubości straty
ciepła wskutek promieniowania i w
okresach utrzymania gotowości są nie-
wielkie.

Niska emisja zanieczyszczeń

Chłodzona wodą, gładka komora spa-
lania stwarza dzięki niskiej temperatu-
rze jej powierzchni idealne warunki do
spalania z niewielką emisją tlenków
azotu.

Cicha praca dzięki turbolizatorowi
lub tłumikowi spalin

Zabudowany w kotle turbolizator,
chroniony prawem patentowym i
będący elementem składowym termicz-
nej zasady pracy kotłów LogoBloc,
pełni podczas pracy kotła także funkcję
tłumika szumów.
Dzięki temu hałas pracującego
urządzenia jest w przypadku palników
o niskiej emisji NOX redukowany
znacząco, a w przypadku palników o
niebieskim płomieniu do poziomu moż-
liwego do zaakceptowania, tak że tylko
w szczególnie niekorzystnych warun-
kach panujących w kominie konieczne
jest montowanie dodatkowego tłumika
spalin.
Dla skompensowania niekorzystnych
pod względem akustycznym warunków
w instalacji można zastosować tłumik
SDI, będący elementem wyposażenia
dodatkowego, przeznaczonym do
zamontowania w kotłach serii L-UB.
Za pomocą tłumika SDI szumy eksplo-
atacyjne w ciągu spalinowym są dodat-
kowo redukowane o 7 dB (A).

LogoBloc 17 - 40 kW
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Długi okres trwałości użytkowej

dzięki opracowanej przez firmę

BRÖTJE zasadzie Thermomix

Decydujący dla suchej, niskotempera-
turowej eksploatacji a wraz z tym dla
zapewnienia długiej trwałości użytko-
wej, jest specjalny, chroniony prawem
patentowym sposób prowadzenia
wody w kotle LogoBloc.
Zimna woda powracająca do kotła
jest, po lekkim wstępnym podgrzaniu,
wprowadzana od góry do przedniej
części kotła. Tam, gdzie temperatura
gazów grzewczych jest najwyższa.

W ten sposób skutecznie zapobiega się
powstawaniu skroplin.
Aby woda nie płynęła bezpośrednio w
kierunku króćca zasilania, w tylnej
części kotła zastosowano specjalny
kanał zasilania, dzięki któremu woda
podgrzana prawie do temperatury
zasilania jest doprowadzana do kanału
od dołu i opływa kocioł podążając do
góry.
W ten sposób zapewnia się także
precyzyjny pomiar temperatury pro-
wadzony przez czujniki temperatury
umieszczone w górnej części kotła.

LOGOBLOC UNIT L-U

Thermomix - opracowana przez firmę BRÖTJE zasada

przepływu wody w kotle

KV

KR

Turbolizator redukujący poziom
hałasu montowany seryjnie w kotłach
L-UB

Zintegrowany tłumik szumów SDI

KV = zasilanie kotła
KR = powrót do kotła

obudowa kotła 
z izolacją

Panel sterowania pracą kotła
z modułami regulacyjnymi

Turbolizator

Kołpak izolacji
dźwiękowej i cieplnej

Palnik o niskiej emisji NOx lub 
palnik o niebieskim płomieniu

Kanał zasilania

Powrót do kotła

Sucha,
niskotemperaturowa 
komora spalania

Regulowane nóżki kotła
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LogoBloc Unit: palnik o niebieskim

płomieniu

TurboTherm 0-42 US

Ten zaprojektowany do szczególnie
niskoemisyjnego spalania palnik o

niebieskim płomieniu jest monto-
wany w kotłach LogoBloc Unit serii
L-UB i LSL-UB.

W palniku o niebieskim płomieniu
następuje przed spaleniem odparowa-
nie oleju opałowego. Odbywa się to w
gorącej recyrkulacyjnej komorze spa-
lania, która jest częścią głowicy palni-
ka. Olej w postaci pary spala się
wówczas niebieskim płomieniem.
Zaletą takiego sposobu spalania jest
to, że powietrze do spalania i paliwo są
wymieszane znacznie dokładniej niż w
palniku o niskiej emisji NOx, a
osiągana zawartość CO2 jest większa.
Redukcję emisji tlenków azotu uzys-
kuje się w palnikach o niebieskim
płomieniu także w znacznym stopniu
dzięki recyrkulacji gazów grzewczych i
obniżeniu tym sposobem temperatury
płomienia. Im więcej gazów grzewczych
poddawanych jest recyrkulacji, tym
niższa emisja NOx.

Wzorcowa łatwość konserwacji

Palnik znajdujący się za łatwo demon-
towanym kołpakiem izolacji dźwięko-
wej i cieplnej charakteryzuje się prze-
jrzystym rozmieszczeniem sprawd-
zonych w praktyce elementów. Osiem
możliwych położeń konserwacyjnych
zapewnia wygodny dostęp do palnika.
Po otwarciu drzwiczek kotła i wyjęciu
turbolizatora wystarczy lekko oczyścić

od przodu gładkie powierzchnie
komory spalania, dodatkowej
powierzchni wymiany ciepła i króciec
spalin. Nie ma potrzeby stosowania
do tego celu specjalnych szczotek.
Owalna komora spalania umożliwia
otwarcie drzwiczek kotła również z
palnikiem o niebieskim płomieniu!

Wartości emisji kotłów LogoBloc Unitmg / kWh

300

250

200

150

100

050

000
Wartości graniczne 

zgodnie z normą 
DIN EN 303

1. niemieckie
rozporządzenie w
sprawie ochrony

przed emisją
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Typ L-U 17 C L/L-U 20 C L/L-U 25 C L/L-U 30 C L/L-U 40 C

Systemowy

podgrzewacz c.w.u. EAS-T 150 C � � � � �
Podgrzewacz leżący EAS-T 200 C � � � � �

Okrągły, stojący EAS 120 C � � � � �
podgrzewacz c.w.u. EAS 150 C � � � � �

EAS 200 C � � � � �
EAS 300 C � � � � �

EAS 400 C � � � � �

EAS 500 C � � � � �

Przygotowanie c.w.u.

Centralne zaopatrzenie w ciepłą wodę
za pomocą podgrzewaczy c.w.u. to dziś
najbardziej rozpowszechniony system
wykorzystywany do tego celu.
Zapewnia on wysoki komfort, a jedno-
cześnie jest tani i energooszczędny.
Szczególnie korzystny stosunek
kosztów do uzyskiwanych korzyści cha-
rakteryzuje kocioł LogoBloc LSL ze
zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u.
Podgrzewacz c.w.u. jest połączony z
kotłem za pomocą przewodów i pompy
ładującej. W tym wykonaniu żądaną
temperaturę c.w.u. można ustawić nie-
zależnie od temperatury w kotle. W
razie potrzeby na czas wnoszenia kotła
do przeznaczonego dla niego 
pomieszczenia podgrzewacz c.w.u.
można zdemontować.
Aby spełnić indywidualne wymagania
co do mocy kotła i podgrzewacza c.w.u.,
do dyspozycji są zaprojektowane w
stylu kotła LogoBloc podgrzewacze
leżące EAS-T 150 C i EAS-T 200 C.
Ponadto dostępne są także okrągłe,
wolnostojące podgrzewacze c.w.u. serii
EAS o pojemności 120, 150, 200, 300,
400 i 500 litrów, montowane obok
kotła.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Podgrzewacze c.w.u. firmy  BRÖTJE są
po stronie wody użytkowej emaliowane
zgodnie z normą DIN 4753 część 3 co
skutecznie chroni je przed korozją.
Dodatkowe zabezpieczenie stanowi
zamontowana anoda magnezowa.
Emalia jest nanoszona na stal w wyso-
kiej temperaturze tworząc z nią niero-
zerwalne połączenie.
Podobnie jak szkło, emalia jest neutral-
na pod względem elektrochemicznym i
nie budzi zastrzeżeń higienicznych, ani
bakteriologicznych.
Podgrzewacze c.w.u. firmy BRÖTJE
nadają się do stosowania do każdej
wody pitnej.

Dostawa kotła

Kotły serii L-UB są dostarczane jako
kompletnie zmontowane jednostki,
wyposażone w palnik, obudowę, panel
sterowania pracą kotła i moduł regu-
lacyjny, w drewnianej skrzyni, na palecie.
Kotły serii L są dostarczane jako kom-
pletnie zmontowane jednostki, wypo-
sażone w obudowę, panel sterowania
pracą kotła i moduł regulacyjny, w
drewnianej skrzyni, na palecie.
Dostawa kotła LSL: na wspólnej pale-
cie korpus kotła z odkręcanym pod-
grzewaczem c.w.u. w izolacji z pianki
poliuretanowej. Osobna obudowa, izo-
lacja cieplna i zapakowany panel stero-
wania pracą kotła.

Zintegrowany regulator systemowy

ISR Plus

Kompletnie zmontowany i oprzewodo-
wany panel sterowania pracą kotła ze
zintegrowanym regulatorem systemo-
wym ISR Plus wchodzi w zakres
dostawy kotła.

� Możliwość zakupu oryginalnego zestawu pompowego
� Przewody podłączeniowe we własnym zakresie

Podgrzewacze c.w.u. dla kotłów LOGOBLOC

LogoBloc LSL

Zintegrowana pompa
ładująca podgrzewacz c.w.u.

Obudowa kotła 
z izolacją

Panel sterowania pracą kotła
z modułem regulacyjnym

Turbolizator

Kołpak izolacji
dźwiękowej i cieplnej

Palnik o niebieskim płomieniu

Kanał zasilania

Powrót do kotła

Sucha,
niskotemperaturowa 
komora spalania

Regulowane nóżki kotła



Kotły Unit serii L-UB

LogoBloc UNIT z palnikiem o niebieskim płomieniu Typ L-UB 17 C L-UB 20 C L-UB 25 C L-UB 30 C L-UB 40 C

Numer identyfikacyjny urządzenia CE-0085 BO 0018 

Nominalna moc cieplna kW 17 20 25 30 40

Nominalna sprawność użytkowa ηN % 93

Dane projektowe do doboru komina zgodnie z normą DIN 4705
Wymagane nadciśnienie Pa i 0 i 0 i 0 i 0 i 0
Masowy strumień spalin dla ηK = 93% kg/s 0,008 0,009 0,011 0,013 0,018
Zawartość CO2 Vol.-% 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
Temperatura spalin przy eksploatacji niskotemperaturowej hC 160 160 160 160 160

Opory przepływu po stronie wody dla Vϑ = 20 K mbar 6,5 9 14 20 36
przy natężeniu przepływu m3/h 0,73 0,86 1,07 1,29 1,72

Pojemność wodna kotła litry 47 47 47 55 63
Pojemność części spalinowej litry 80 80 80 98 114
Dop. nadciśnienie robocze bar 3 3 3 3 3
Dop. temperatura robocza (zabezpieczenie) h C 110 110 110 110 110
Osiągana temperatura robocza h C 90 90 90 90 90
Masa kotła kg 169 177 179 178 192

Palniki o niebieskim płomieniu Typ U-42-1 US 0-42-2 US 0-42-3 US U-42-4 US U-42-5 US

Nr wzoru konstrukcyjnego 5G768/96

Przepływ oleju (nastawa fabryczna) kg/h 1,6 1,9 2,3 2,8 3,7

Rodzaj dyszy Danfoss LE, Typ S, 80h

Napięcie / częstotliwość 230 V / 5 0 Hz
Pobór mocy max. 250 W
Poziom hałasu* dB (A) 57 56 57 58 58

* Pomiar w odległości 1 m od kotła

Koty Unit z podgrzewaczem c.w.u. z pompą ładującą, seria LSL-UB

LogoBloc UNIT z palnikiem o niebieskim płomieniu Typ LSL-UB 17 C LSL-UB 20 C LSL-UB 25 C

Pojemność wodna kotła litry 53 53 53
Masa kotła kg 261 261 263
(pozostałe dane patrz kotły serii L-UB)

Podgrzewacz c.w.u.

Pojemność litry 150 150 150
Współczynnik wydajności dla 60h C NL 2,0 2,1 2,2
Moc ciągła dla podgrzewania wody od 10h C do 45h C kW 17 20 25

l/h 418 491 615
Dop. nadciśnienie robocze bar 10 10 10
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* Ostatnia z podanych wartości = maks. moc podgrzewacza c.w.u. lub maks. moc kotła

Kotły serii L

LogoBloc Typ L20 C L25 C L30 C L40 C

Numer identyfikacyjny urządzenia CE - 0032 AT KD 0460

Moc nominalna kW 20 25 30 40

Nominalna sprawność użytkowa ηN % 92,5

Dane projektowe do doboru komina zgodnie z normą DIN 4705
Wymagane nadciśnienie Pa > 0 > 0 > 0 > 0
Masowy strumień spalin* dla ηK = 92% i
- spalania oleju kg/s 0,009 0,011 0,013 0,018
- spalania gazu kg/s 0,010 0,012 0,015 0,019
Zawartość CO2 dla
- spalania oleju Vol.-% 13,5 13,5 13,5 13,5
- spalania gazu Vol.-% 9,5 9,5 9,5 9,5
Temperatura spalin przy eksploatacji niskotemperaturowej* ° C 160 160 160 160

Opory przepływu po stronie wody dla Δϑ = 20 K mbar 9 14 20 36
przy natężeniu przepływu m3/h 0,86 1,07 1,29 1,72

Opory przepływu po stronie spalin mbar 0,08 0,10 0,12 0,16

Pojemność wodna kotła litry 47 47 55 63
Pojemność części spalinowej litry 80 80 98 114
Dop. nadciśnienie robocze bar 3 3 3 3
Dop. temperatura robocza °C 100 100 100 100
Osiągalna temperatura robocza °C 80 80 80 80
Masa kotła kg 158 160 167 181

Zalecane palniki olejowe Körting    -palniki o niskiej emisji-NOX JET 4.5 JET 4.5 JET 4.5 K 1 (6.5)
produkowane przez firmę BRÖTJE -palniki o niebieskim płomieniu K 1.2 (S) K 1.3 (S) K 1 B K 1 B

-gazowe JET 50 JET 50 JET 50 JET 50

Kocioł serii LSL, z podgrzewaczem c.w.u. z pompą ładującą

LogoBloc Typ LSL 20 C LSL 25 C

Pojemność wodna kotła litry 53 53
Masa kotła kg 251 253
(pozostałe dane patrz kotły serii L)

Podgrzewacz c.w.u.

Pojemność wodna litry 150 150
Współczynnik wydajności dla 60° C NL 2,1 2,2
Moc ciągła dla podgrzewania wody od 10°C do 45°C * kW 20 25

I/h 491 615
Dop. nadciśnienie robocze bar 10 10

*Dla najwyższej wartości z zakresu nominalnej mocy cieplnej. Dla najniższej możliwej mocy przepływ masowy jest odpowiednio
mniejszy. Temperatura spalin wynosi wówczas 130°C.

Leżący podgrzewacz c.w.u.

Prostokątny Typ EAS-T 150 C EAS-T 200 C

Pojemność l 150 200
Moc* dla 80 -10 /45° C kW 17/20/25/28 17/20/25/30
Liczba znormalizowanych mieszkań zaopatrywanych w wodę o temperaturze 60° C NL 1,0/1,2/1,9/2,3 1,6/2,0/2,7/3,1

Masa kg 88 115

Szerokość mm 610 700
Długość mm 1000 960
Wysokość mm 580 680

Stojący podgrzewacz c.w.u.

Okrągły Typ EAS 120 C EAS 150 C EAS 200 C

Pojemność l 120 150 200
Moc* dla 80 -10 /45° C kW 17/20/24 17/20/25/28 17/20/25/32
Liczba znormalizowanych mieszkań zaopatrywanych w wodę o temperaturze 60° C NL 0,8/1,0/1,4 1,0/1,3/2,1/2,3 1,7/2,1/3,4/4,1

Masa kg 78 87 104

Średnica mm 600 600 600
Wysokość mm 833 1000 1285
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Typ L-UB 17-25 C L-UB 30 C L-UB 40 C
Wymiar A  580 680 780
Wymiar B 1036 1136 1236
Zasilanie c.o. 2 x G 11⁄2HH z uszczelnieniem płaskim
Powrót c.o. 2 x G 11⁄2HH z uszczelnieniem płaskim
Spust 1⁄2HH GW
Odpowietrzenie R 1⁄2HH GZ

Minimalne wymiary montażowe (bez obudowy)

L-U 17 C L-U 20 C L-U 25 C L-U 30 C L-U 40 C

Wysokość 760 760 760 760 760
Szerokość 610 610 610 610 610
Głębokość 795 795 795 895 995

Minimalne wymiary montażowe (bez obudowy)

Kocioł bez podgrzewacza c.w.u. Podgrzewacz c.w.u.

LSL-U 17 C LSL-U 20 C LSL-U 25 C LSL-U 17/20/25 C

Wymiar A 580 580 580
Wymiar B 1036 1036 1036
Wysokość 790 790 790
Szerokość 610 610 610
Głębokość 795 795 795

LogoBloc 17 - 40 kW

WYMIARY

Kotły serii L-UB

Kotły serii LSL-UB

Wymiar A [mm] 580
Wymiar B [mm] 1036
Zasilanie c.o. 2 x G 11⁄2HH z uszczelnieniem płaskim

Powrót c.o. 2 x G 11⁄2HH z uszczelnieniem płaskim

Spust 1⁄2HH GW
Odpowietrzenie R 1⁄2HH GZ
C.w.u. R 3⁄4HH GZ
Zimna woda R 3⁄4HH GZ
Cyrkulacja R 3⁄4HH GZ

l-średnica 
zewnętrzna

955
595



LogoBloc 17 - 40 kW

WYMIARY
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Kotły serii L

● Grubość drzwiczek 
kotła 84 mm

● Grubość drzwiczek 
kotła 84 mm

Kotły serii LSL

Minimalne wymiary montażowe (bez obudowy)

L 20/L25 C L 30 C L 40 C

Wysokość 760 760 760
Szerokość 610 610 610
Głębokość 795 895 995

Minimalne wymiary montażowe (bez obudowy)
Kocioł bez podgrzewacza c.w.u. Podgrzewacz c.w.u.

LSL 20/25 C LSL 20/25 C
Wymiar A 580
Wymiar B 795
Wysokość 790 955
Szerokość 610

595Głębokość 795

Typ L 20/25 C L 30 C L 40 C
Wymiar A  580 680 780
Wymiar B 795 895 995
Zasilanie c.o. 2 x G 11⁄2HH z uszczelnieniem płaskim
Powrót c.o. 2 x G 11⁄2HH z uszczelnieniem płaskim
Spust 1⁄2HH GW
Odpowietrzenie R 1⁄2HH GZ

111-357460

l
zewnętrzne

Zasilanie c.o. 2 x G 11⁄2HH z uszczelnieniem płaskim

Powrót c.o. 2 x G 11⁄2HH z uszczelnieniem płaskim

Spust 1⁄2HH GW
Odpowietrzenie R 1⁄2HH GZ
C.w.u. R 3⁄4HH GZ
Zimna woda R 3⁄4HH GZ
Cyrkulacja R 3⁄4HH GZ
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STEROWANIE PRACĄ KOTŁA

11

EuroControl KK-MK

Pogodowy regulator układu kaskadowego
do sterowania pracą maks. 12 kotłów ze
zintegrowanym regulatorem systemowym
ISR Plus. Możliwość wyboru sekwencji
kotłów i kolejności ich załączania oraz
zależnego od mocy przełączania kotłów bez
nadmiernych wahań temperatury w górę
bądź w dół. Możliwość zgłaszania zapotrze-
bowania na ciepło przez sygnał napięciowy
z regulatora zewnętrznego lub z dyspozy-
torni. Priorytet c.w.u. Możliwość podłącze-
nia dodatkowych obiegów c.o. z regulato-
rem strefowym EuroControl lub
EuroControl MSR. Moduł składa się z
regulatora cyfrowego, czujnika tempera-
tury zasilania i powrotu oraz z obudowy do
montażu naściennego.
Nr zamówieniowy: 625067

Układ dla instalacji 
wysokotemperaturowych HTS C

Płytka z przekaźnikiem do przełączania
niskiego napięcia i przekaźnikiem do
przełączania napięcia sieciowego (230 V), z
trzema wejściami przełączającymi napięcia
sterującego 230 V. Do sterowania pracą np.
dodatkowych obiegów z wysoką tempera-
turą, jak nagrzewnice powietrza, wymienni-
ki ciepła na pływalniach, dodatkowe pod-
grzewacze c.w.u.
Nr zamówieniowy: 625272

Zdalny przełącznik telefoniczny TFS

Dla 2 kanałów roboczych z menu teksto-
wym w jednym z czterech języków do
wyboru. Zabezpieczany kodem i 
przystosowany do współpracy z 
automatyczną sekretarką.
Nr zamówieniowy: 978132

Telefoniczny moduł sygnalizacji
zakłóceń w pracy TSM-S

Z głosowym odczytywaniem komunikatów
o zakłóceniach w pracy. Moduł przezna-
czony do montażu naściennego. Do
współpracy z analogową linią telefoniczną
do przesyłania maks. czterech różnych
głosowych komunikatów o zakłóceniach na
łącznie trzy różne numery telefoniczne
(telefon komórkowy, telefon stacjonarny
lub automatyczna sekretarka). Komunikaty
o zakłóceniach w pracy nagrywane indywi-
dualnie przez użytkownika za pomocą
zestawu głośnomówiącego. Ze zintegro-
wanym zdalnym przełącznikiem telefonicz-
nym do zmiany trybu pracy. Dostęp zabez-
pieczany za pomocą kodu. Dwuwierszowy
wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Do prowa-
dzenia regulacji wymagany jest moduł
BSM C. Zakres dostawy: moduł 
sygnalizacji zakłóceń w pracy, zasilacz 
sieciowy, zestaw głośnomówiący, ręczny
nadajnik MFV, przewód przyłączeniowy
TAE o długości 3 m, 2 kołki ze śrubami.
Nr zamówieniowy: 978149

Moduł roboczy i sygnalizacji zakłóceń
w pracy BSM C

Płytka przekaźnikowa z 3 stykami bezpo-
tencjałowymi dla maks. trzech komuni-
katów o stanie pracy i wystąpieniu
zakłóceń w pracy. Niezbędny w wypadku
zastosowania modułu TSM-S.
Nr zamówieniowy: 625289

Zintegrowany regulator systemowy ISR
Plus

Zintegrowany, umożliwiający komunikację
regulator systemowy dla stojących kotłów
grzewczych, z podświetlanym wyświetla-
czem tekstowym. Do obsługi jednego kotła
z obiegiem c.o. bez mieszacza, obiegiem
podgrzewania c.w.u. i cyrkulacją c.w.u. (po
zamontowaniu dodatkowych modułów
dostępnych jest wiele innych funkcji).
Obsługa za pomocą pokrętła i 2 przy-
cisków służących do wyboru i nastawy
parametrów, a także za pomocą przycisków
wyboru trybu pracy obiegu c.w.u. i c.o.,
przycisku funkcji kontroli kominiarskiej i
przycisku wyświetlania informacji.
Osobna nastawa parametrów obiegu c.o.,
temperatury i ograniczenia ogrzewania dla
dwóch obiegów c.o. Niewykorzystywane
parametry nie są wyświetlane. Szerokie
możliwości parametryzowania funkcji
dezynfekcji termicznej, systemów hydrau-
licznych z zasobnikiem buforowym i
zewnętrznym źródłem ciepła. Pamięć ostat-
nich 10 zakłóceń w pracy wraz z datą i cza-
sem zegarowym ich wystąpienia. Funkcja
kontroli technicznej TÜV. Gniazdo do
podłączenia komputera klasy PC na płycie
frontowej. Wtyki podłączeniowe: RAST 5,
listwy przyłączeniowe. Maks. obciążenie
prądowe 2 A dla każdego wyjścia, ale
maks. 6 A dla jednego układu regulacji
kotła.

Moduł dodatkowy EWM

Moduł dodatkowy przeznaczony do
zamontowania w panelu sterowania pracą
kotła. Stosowany opcjonalnie dla realizacji
różnych funkcji. Możliwość zamontowania
maks. 2 modułów dla jednego układu regu-
lacji kotła, przy czym każdą funkcję można
wykorzystać dla danego kotła tylko jedno-
krotnie. Obsługa za pomocą panela
obsługowego zamontowanego w kotle.
Wtyki podłączeniowe: RAST 5, listwy
przyłączeniowe. Maks. obciążenie prądowe
2 A dla każdego wyjścia, ale maks. 6 A dla
jednego układu regulacji kotła.

Alternatywnie moduł może być 
stosowany:
1. Jako moduł regulacyjny dodatkowego 

obiegu c.o. z zaworem mieszającym
2. Do podwyższania za pomocą zaworu 

mieszającego temperatury wody 
powracającej do kotła

3. Jako prosty moduł instalacji solarnej do 
podgrzewania c.w.u., z rejestracją czasu 
pracy pompy obiegu solarnego.

4. Do realizacji różnych funkcji: wejście 
sygnału 0-10 V do zgłaszania 
zapotrzebowania na ciepło, czujnik 
temperatury (rozdzielacz hydrauliczny,
czujnik temperatury w zbiorniku 
buforowym)

Nr zamówieniowy: 625005

Regulator pokojowy Top RGT

Przewodowy regulator zdalny do obsługi
wszystkich parametrów i wewnętrzny czuj-
nik w pomieszczeniu umożliwiający uwz-
ględnianie temperatury w pomieszczeniu, z
podświetlanym wyświetlaczem. Obsługa za
pomocą pokrętła i 2 przycisków do wyboru
i nastawy parametrów, a także za pomocą
przycisku obecności i przycisku odczytu
informacji.
Nr zamówieniowy: 625050

Regulator pokojowy Top Funk RGTF

Zasilany za pomocą baterii, zdalny regula-
tor radiowy do obsługi wszystkich parame-
trów i wewnętrzny czujnik w pomieszcze-
niu umożliwiający uwzględnianie tempera-
tury w pomieszczeniu. Obsługa za pomocą
pokrętła i 2 przycisków do wyboru i nasta-
wy parametrów, a także za pomocą przycis-
ku obecności i przycisku odczytu infor-
macji. Wskazówka: w kotle musi być dodat-
kowo zamontowany odbiornik sygnałów
radiowych FEK. Częstotliwość nadawania:
866 MHz.
Nr zamówieniowy: 625036

Nadajnik radiowy czujnika temperatury
zewnętrznej FSA

Zasilany za pomocą baterii nadajnik radio-
wy do bezprzewodowego przesyłania
wartości temperatury zewnętrznej.
Zastosowanie w pomieszczeniach zamknię-
tych. Trwałość baterii około 5 lat.
Częstotliwość nadawania: 866 MHz.
Wskazówka: w kotle musi być dodatkowo
zamontowany odbiornik sygnałów radio-
wych FEK.
Nr zamówieniowy: 625029

Odbiornik sygnałów radiowych FEK

Odbiornik sygnałów radiowych niezbędny
dla radiowych regulatorów pokojowych i
nadajników radiowych czujnika tempera-
tury zewnętrznej. Także w przypadku
wykorzystywania obu urządzeń potrzebny
jest tylko jeden taki odbiornik.
Częstotliwość nadawania: 866 MHz.
Nr zamówieniowy: 625012

Wzmacniacz sygnałów radiowych FRP

Wzmacniacz sygnałów radiowych z zasila-
czem przeznaczony do transmisji na większą
odległość w niekorzystnych warunkach.
Częstotliwość nadawania: 866 MHz
Nr zamówieniowy: 625043
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LogoBloc 17 - 40 kW

DODATKOWE WYPOSAŻENIE HYDRAULICZNE 

Zestaw przyłączeniowy RS 1 C i RS 2 C

Grupy przyłączeniowe dla obiegu  c.o.

RS 1 C Zestaw rur połączeniowych dla kotła montowanego 
obok podgrzewacza c.w.u., z grupą bezpieczeństwa
(montaż na prawej lub lewej parze przyłączy kotła)

RS 2 C Zestaw rur połączeniowych dla kotła montowanego 
na podgrzewaczu c.w.u., z grupą bezpieczeństwa
(montaż na prawej lub lewej parze przyłączy kotła)

76
3

86
0

125

86
0

410
285

30
0

PS Grupa pompowa z korpusem zaworu 
upustowego, z izolacją

1 pompa obiegowa c.o.,
2 zawory kulowe z termometrem,
1 zawór zwrotny, 1 korpus zaworu upustowego

1 pompa obiegowa c.o., 2 zawory kulowe z termometrem
1 zawór zwrotny, 1 korpus zaworu upustowego,
1 trójdrogowy zawór mieszający (współczynnik kvs: 6,0 m3/h)
1 siłownik zaworu mieszającego

PSM C Grupa pompowa z trójdrogowym zaworem 
mieszającym, z korpusem zaworu upustowego,
z izolacją

1 pompa obiegowa c.o. regulowana w zależności od różnicy ciśnień,
2 zawory kulowe z termometrem,
1 zawór zwrotny, 1 korpus zaworu upustowego,
1 trójdrogowy zawór mieszający (współczynnik kvs: 6,0 m3/h)
1 siłownik zaworu mieszającego

PSMG C Grupa pompowa z trójdrogowym zaworem 
mieszającym, z korpusem zaworu 
upustowego, z izolacją

PSG Grupa pompowa bez podmieszania z regulowaną 
pompą, z izolacją

1 pompa obiegowa c.o. regulowana w zależności od różnicy ciśnień
2 zawory kulowe z termometrem,
1 zawór zwrotny, 1 korpus zaworu upustowego

Rp 1˝

Długość zabudowy
pompy
130 mm

Długość zabudowy
pompy
130 mm

Długość zabudowy
pompy
130 mm

Długość zabudowy
pompy
130 mm

Rp 1˝

Rp 1˝Rp 1˝

89
0 89

0

79
3
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DODATKOWE WYPOSAŻENIE HYDRAULICZNE 
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do zamontowania w korpusie zaworu
w zestawie PS lub PSM 

zamienny wkład zaworu mieszającego dla
zestawu PSM (współczynnik kvs: 2,7 m3/h)

ÜV Wkład zaworu upustowgo
MWE Wkład zamienny zaworu mieszającego

Rozdzielacz dla dwóch
obiegów c.o., z izolacją

Profile ze śrubami i kołkami 
do montażu naściennego.
Półśrubunki przyłączeniowe.

Gotowa do połączenia, kompletna
z manometrem, odpowietrznikiem
automatycznym, zaworem bezpie-
czeństwa i orurowaniem.

VS 2 Zestaw rozdzielacza z izolacją

Rozdzielacz dla trzech obiegów c.o., z izolacją

VS 3 Zestaw rozdzielacza z izolacją

VSBM Złączki gwintowane (1 komplet = 2 szt.)

WHP Uchwyt do naściennego montażu grup pompowych

VSBS Złączki z króćcami do wspawania
(1 komplet = 2 szt.)

SIS C Grupa bezpieczeństwa

Półśrubunki do podłączenia kotła GW11⁄2HH
z wyjściem GW1HH

Półśrubunki do podłączenia kotła GW11⁄2HH z
króćcami DN 32 do wspawania

G 11⁄2HH

G 11⁄2HH
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LogoBloc 17 - 40 kW

DODATKOWE WYPOSAŻENIE HYDRAULICZNE 
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Zestaw przyłączeniowy RS 1 C i RS 2 C z grupami przyłączeniowymi dla obiegu c.o.

Rys.: Zestaw przyłączeniowy RS 1 C
dla kotła LogoBloc montowanego jako
samodzielna jednostka lub obok 
podgrzewacza c.w.u., z grupami 
pompowymi PS, PSG lub PSM C,
PSMG C

Rys.: Zestaw przyłączeniowy RS 1 C
dla kotła LogoBloc montowanego
jako samodzielna jednostka lub obok
podgrzewacza c.w.u., z grupami pom-
powymi VS, PS lub PSG i PSM C lub
PSMG C

Rys.: Zestaw przyłączeniowy RS 2 C
dla kotła LogoBloc montowanego
na podgrzewaczu c.w.u., z grupami 
pompowymi VS, PS lub PSM i 
PSM C lub  PSMG C

Rys.: Straty ciśnienia w PS/PSG, PSM/PSMG C
oraz PSM C (z wkładem MWE 3)

Przepływ V [l /h]
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LogoBloc 17 - 40 kW

WSKAZÓWKI PROJEKTOWE

Miejsce zamontowania kotła

Pomieszczenie przeznaczone do
zamontowania kotła musi być suche i
nie zagrożone wystąpieniem tempera-
tur poniżej zera. Temperatura w tym
pomieszczeniu powinna mieścić się w
zakresie od 0 �C do 45 �C.
Oprócz ogólnych reguł techniki należy
stosować się w szczególności do
przepisów i norm obowiązujących w
Polsce, jak rozporządzenie w sprawie
spalania i budowlane oraz wytyczne
dla pomieszczeń kotłowni.
Miejsce zamontowania kotła należy
wybrać uwzględniając sposób popro-
wadzenia przewodów spalinowych.
Kocioł należy zamontować z zachowa-
niem podanych odległości od ścian
(zob. rys.).
Od przodu należy zachować ilość mie-
jsca dostateczną dla przeprowadzenia
prac konserwacyjnych.
Podłoże, na którym montowany jest
kocioł musi być wykonane z niepalne-
go materiału. W przeciwnym razie
kocioł należy ustawić na odpowiednim
cokole.

Podłączenie hydrauliczne

Po zamontowaniu modułu regulacyjne-
go firmy BRÖTJE kocioł LogoBloc
umożliwia niskotemperaturową pracę
bez powstawania skroplin. Kocioł
można podłączać bezpośrednio do
instalacji grzewczej. W przypadku
bezpośredniego podłączania instalacji
ogrzewania podłogowego (uwaga:
stosować wyłącznie rury z barierą 
tlenową!), w instalacjach o bardzo
dużej pojemności wodnej oraz przy
podłączaniu kilku obiegów c.o. należy
zamontować trójdrogowy zawór mie-
szający!
W celu uzyskania większego komfortu
regulacji zaleca się stosowanie trójdro-
gowego zaworu mieszającego także w
przypadku zastosowania podgrzewacza
c.w.u.

Zabezpieczenie przed zbyt małą
ilością wody

W kotłach LogoBloc 17-40 kW nie
jest wymagane stosowanie urządzeń
zabezpieczających przed zbyt małą
ilością wody. W trakcie badania typu
wykazano dla kotłów należących do
tej serii, że także bez układu zabez-
pieczenia przed zbyt małą ilością
wody, gdy wymiennik ciepła jest
suchy, ogranicznik temperatury bez-
pieczeństwa wywołuje awaryjne
wyłączenie palnika. Nie stwierdzono
przy tym niedopuszczalnie wysokiego
wzrostu temperatury w izolacji cie-
plnej kotła lub na powierzchni kotła.
Urządzenia zabezpieczenia technicz-
nego instalacji ogrzewania należy
zamontować zgodnie z obowiązującą
normą.

Stosowanie dodatków uszlachet-
niających do oleju opałowego

Stosowanie dodatków uszlachetniają-
cych do oleju opałowego zaleca się
wtedy, gdy:
• polepszają stabilność 

magazynowania paliwa
• zwiększają stabilność 

temperaturową paliwa lub
• przyczyniają się do mniejszego 

wydzielania zapachów podczas 
tankowania paliwa i spalają się 
całkowicie.

Niedopuszczalne jest stosowanie
dodatków uszlachetniających polep-
szających spalanie, które nie spalają
się całkowicie.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Podłączając kocioł do instalacji ogrze-
wania podłogowego za pomocą rur z
tworzywa sztucznego, które nie są
zabezpieczone przed przenikaniem
tlenu zgodnie z normą DIN 4726,
należy koniecznie zamontować 
wymiennik ciepła dla rozdzielenia
instalacji.
Powietrze do spalania nie może
zawierać składników wywołujących
korozję, w szczególności par zawie-
rających związki fluoru i chloru,
występujące np. w środkach 
rozpuszczających i czyszczących,
gazach aerozolowych itd.

Jakość wody grzewczej

W celu uniknięcia szkód
wywoływanych przez korozję, w
instalacji ogrzewania należy stosować
wodę grzewczą o jakości wody pitnej
z uwzględnieniem wymagań 
zapisanych w wytycznych. Nie należy
stosować dodatków chemicznych.

Doprowadzenie oleju

Uwaga! Palnik może spalać wyłącznie
lekki olej opałowy EL. Dopuszczalne
jest także stosowanie oleju opałowego

o niskiej zawartości siarki. Podczas
wykonywania instalacji doprowadzenia
oleju należy stosować się do zaleceń
obowiązującej normy. Nie wolno 
przekraczać dopuszczalnej długości
przewodów doprowadzających olej do
kotła.

Zapotrzebowanie na miejsce

�

�

�

Wysokość Długość przewodu w linii prostej [m]

[m] l 6 mm l 8 mm l 10 mm

3,5 31 70 70
3,0 29 70 70
2,5 27 70 70
2,0 25 70 70
1,5 23 70 70
1,0 21 66 70
0,5 19 60 70

0 17 53 70
-0,5 15 47 70
-1,0 13 41 70
-1,5 11 34 70
-2,0 9 28 68
-2,5 7 22 53
-3,0 5 15 37
-3,5 - 9 22

Wysokość [m] Długość przewodu l 6 mm [m]

0 70
-0,5 70
-1,0 70
-1,5 70
-2,0 68
-2,5 53
-3,0 37

Rys. 10: System 1-przewodowy

Rys. 9: System 2-przewodowy
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Przykładowe instalacje
Przedstawiono tylko kilka przykładowych schematów instalacji hydraulicznej wraz ze schematami połączeń elektrycznych

Przykład 1: Obieg c.o. z pompą obiegową i z regulatorem pokojowym 
oraz z regulacją temperatury wody w podgrzewaczu c.w.u.

Schemat instalacji hydraulicznej

Schemat połączeń elektrycznych

LogoBloc

Legenda:
ATF Czujnik temperatury zewnętrznej
FB Regulator pokojowy *)
HP Pompa obiegowa c.o. *)

TLP Pompa ładująca podgrzewacz c.w.u. *)
TWF Czujnik temperatury c.w.u. QAZ 36 *)
*) Wyposażenie dodatkowe

br = brązowy
gngb = ziel.-żółty
bl = niebieski

Legenda:
ATF Czujnik temperatury zewnętrznej
BE Panel obsługowy
FB Regulator pokojowy 1)
HP Pompa obiegowa c.o. 1)
KVF Czujnik zasilania kotła
SK Obwód zabezpieczający
TLP Pompa ładująca podgrzewacz c.w.u. 1)
TWF Czujnik temperatury c.w.u. 1)

1) Wyposażenie dodatkowe lub 
dostarczane we własnym zakresie

Palnik 

2. stopnia
Palnik Ogranicznik 

temperatury 
bezpieczeństwa / sieć

Regulator kotła ISR-RVS43.122/100

opcjonalnie

1. obieg c.o.

Ciepła woda

Cyrkulacja

Zimna woda
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Przykład 2: Obieg c.o. z zaworem mieszającym i z regulatorem pokojowym 
oraz z regulacją temperatury wody w podgrzewaczu c.w.u.

Schemat instalacji hydraulicznej

Schemat połączeń elektrycznych

LogoBloc

opcjonalnie

2. obieg c.o.

Ciepła woda

Cyrkulacja

Zimna woda

Legenda:
ATF Czujnik temperatury zewnętrznej
FB Regulator pokojowy *)
HM Zawór mieszający obiegu c.o. *)
HP Pompa obiegowa c.o. *)

HVF Czujnik zasilania obiegu c.o. QAD 36 *)
TLP Pompa ładująca podgrzewacz c.w.u. *)
TWF Czujnik temperatury c.w.u. QAZ 36 *)
*) Wyposażenie dodatkowe

Legenda:
ATF Czujnik temperatury zewnętrznej
BE Panel obsługowy
FB Regulator pokojowy 1)
HM Zawór mieszający obiegu c.o. 1)
HP Pompa obiegowa c.o. 1)
HVF Czujnik zasilania obiegu c.o. 1)

KVF Czujnik zasilania kotła
SK Obwód zabezpieczający
STX4 Zasilanie sieciowe modułu dodatkowego
TLP Pompa ładująca podgrzewacz c.w.u. 1)
TWF Czujnik temperatury c.w.u. 1)

1) Wyposażenie dodatkowe lub 
dostarczane we własnym zakresie

Palnik 
2. stopnia

Palnik Ogranicznik 
temperatury

bezpieczeństwa /
sieć

br = brązowy
gngb = ziel.-żółty
bl = niebieski
rt = czerwony
ZU = Zamknięty
AUF = Otwarty
Netz = Sieć

Regulator kotła ISR - RVS43.122/100Moduł dodatkowy EWM ISR - AVS75.390/100
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Przykład 3: 1 obieg c.o. bez mieszacza, 1 z zaworem mieszającym, z regulatorem 
pokojowym oraz z regulacją temperatury wody w podgrzewaczu c.w.u.

Schemat instalacji hydraulicznej

Schemat połączeń elektrycznych

LogoBloc

opcjonalnie

1. obieg c.o. 2. obieg c.o.

Ciepła woda

Cyrkulacja

Zimna woda

Legenda:
ATF Czujnik temperatury zewnętrznej
FB Regulator pokojowy *)
HM Zawór mieszający obiegu c.o. *)
HP Pompa obiegowa c.o. *)

HVF Czujnik zasilania obiegu c.o. QAD 36 *)
TLP Pompa ładująca podgrzewacz c.w.u. *)
TWF Czujnik temperatury c.w.u. QAZ 36 *)
*) Wyposażenie dodatkowe

HK2 = 2. obieg c.o.
br = brązowy
gngb = ziel.-żółty
bl = niebieski
rt = czerwony
Zu = Zamknięty
Auf = Otwarty
Netz = Sieć

Legenda:
ATF Czujnik temperatury zewnętrznej
BE Panel obsługowy
FB Regulator pokojowy 1)
HM Zawór mieszający obiegu c.o. 1)
HP Pompa obiegowa c.o. 1)
HVF Czujnik zasilania obiegu c.o. 1)

KVF Czujnik zasilania kotła
SK Obwód zabezpieczający
STX4 Zasilanie sieciowe modułu dodatkowego

1) Wyposażenie dodatkowe lub 
dostarczane we własnym zakresie

Palnik 
2. stopnia

Palnik Ogranicznik 
temperatury

bezpieczeństwa /
sieć

Regulator kotła ISR - RVS43.122/100Moduł dodatkowy EWM ISR - AVS75.390/100
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Przykład 4: Dwa obiegi c.o. z zaworami mieszającymi i z regulatorami pokojowymi 
oraz z regulacją temperatury wody w podgrzewaczu c.w.u.

Schemat instalacji hydraulicznej

Schemat połączeń elektrycznych

LogoBloc

Legenda:
ATF Czujnik temperatury zewnętrznej
FB Regulator pokojowy *)
HM Zawór mieszający obiegu c.o. *)
HP Pompa obiegowa c.o. *)

HVF Czujnik zasilania obiegu c.o. QAD 36 *)
TLP Pompa ładująca podgrzewacz c.w.u. *)
TWF Czujnik temperatury c.w.u. QAZ 36 *)
*) Wyposażenie dodatkowe

opcjonalnie opcjonalnie

3. obieg c.o.2. obieg c.o.

Ciepła woda

Cyrkulacja

Zimna woda

Legenda:
ATF Czujnik temperatury zewnętrznej
BE Panel obsługowy
FB Regulator pokojowy 1)
HM Zawór mieszający obiegu c.o. 1)
HP Pompa obiegowa c.o. 1)
HVF Czujnik zasilania obiegu c.o. 1)
KVF Czujnik zasilania kotła

SK Obwód zabezpieczający
STX4 Zasilanie sieciowe modułu dodatkowego
TLP Pompa ładująca podgrzewacz c.w.u. 1)
TWF Czujnik temperatury c.w.u. 1)

1) Wyposażenie dodatkowe lub 
dostarczane we własnym zakresie

Regulator strefowy ZR EC 1

Przyłącze czujnika 

regulatora strefowego

Podłączenie do sieci 

regulatora strefowego

br = brązowy
gngb = ziel.-żółty
bl = niebieski
rt = czerwony
Zu = Zamknięty
Auf = Otwarty
Netz = Sieć

Palnik 

2. stopnia

Palnik Ogranicznik 

temperatury

bezpieczeństwa /

siećRegulator kotła ISR - RVS43.122/100Moduł dodatkowy EWM ISR - AVS75.390/100
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Poz. Liczba Urządzenie
Cena

Wartośćjednostkowa

Kocioł BRÖTJE LogoBloc UNIT L-U
Niskotemperaturowy kocioł olejowy spełniający wymagania normy
DIN EN 303, przeznaczony do pracy z płynnie obniżaną temperaturą,
z minimalnym ograniczeniem temperatury w kotle do 38 �C i funkcją
całkowitego wyłączenia kotła. Dla wodnych instalacji grzewczych
systemu zamkniętego wykonanych zgodnie z normą DIN EN 12828.
Kocioł stalowy z chłodzoną wodą komorą spalania o gładkiej powierz-
chni, do spalania niskoemisyjnego. Dodatkowa powierzchnia wymiany
ciepła wyposażona w zintegrowany turbolizator. Opracowana przez
firmę BRÖTJE zasada Thermomix decydująca o przepływie wody w
kotle, umożliwiająca precyzyjny pomiar temperatury i suchą pracę w
niskich temperaturach. Drzwiczki palnika otwierane na prawą lub na
lewą stronę. Po dwa przyłącza zasilania i powrotu z gwintem zewnętrz-
nym 11⁄2HH, z uszczelnieniem płaskim, w wykonaniu dla systemu szyb-
kiego montażu. Wysokiej jakości izolacja cieplna z obudową z blachy
stalowej. Stopy z izolacją dźwiękową. Zintegrowany regulator syste-
mowy (ISR Plus) do pogodowej regulacji kotła umożliwiający rea-
lizację dodatkowych funkcji: sterowanie pracą jednego obiegu c.o. i
podgrzewania c.w.u., diagnostyka systemu. Panel obsługowy z komuni-
katami tekstowymi i dużym, podświetlanym wyświetlaczem
ciekłokrystalicznym. Możliwość realizacji czterech tygodniowych 
programów sterowania czasowego dla dwóch obiegów c.o., obiegu
podgrzewania c.w.u. i pompy cyrkulacyjnej. Czujnik temperatury
zewnętrznej.

Z palnikiem o niebieskim płomieniu
Olejowy palnik wentylatorowy spełniający wymagania normy DIN
EN 267 do szczególnie niskoemisyjnego spalania oleju opałowego EL
zgodnie z normą DIN 51603. Model 0-42-US
Głowica palnika z recyrkulacyjną komorą spalania, drążek dyszy z
elektrycznym podgrzewaniem oleju i dyszą palnika, podwójna  elek-
troda zapłonowa. Korpus z ciśnieniowego odlewu aluminium z wenty-
latorem. Pompa oleju, zawór elektromagnetyczny. 2 giętkie przewody
oleju. Transformator zapłonowy. Cyfrowy automat spalania oleju z
układem kontroli płomienia za pomocą czujnika niebieskiego płomie-
nia. Kołpak izolacji dźwiękowej i cieplnej.
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Model: L-UB C 
Nominalna moc cieplna: kW
Maks. osiągana temp. robocza: 90 �C
Dop. nadciśnienie robocze: 3 bar

Nr zamówieniowy:
L-UB 17 C 627894
L-UB 20 C 627900
L-UB 25 C 627917
L-UB 30 C 627924
L-UB 40 C 627931

Kocioł BRÖTJE LogoBloc UNIT LSL-U
Niskotemperaturowy kocioł olejowy z podgrzewaczem c.w.u.,
spełniający wymagania normy DIN EN 303, przeznaczony do pracy z
płynnie obniżaną temperaturą, z minimalnym ograniczeniem tempe-
ratury w kotle do 38 �C i funkcją całkowitego wyłączenia kotła. Dla
wodnych instalacji grzewczych systemu zamkniętego wykonanych
zgodnie z normą DIN EN 12828. Kocioł stalowy z chłodzoną wodą
komorą spalania o gładkiej powierzchni, do spalania niskoemisyjne-
go. Dodatkowa powierzchnia wymiany ciepła wyposażona w zinte-
growany tłumik spalin. Opracowana przez firmę BRÖTJE zasada
Thermomix decydująca o przepływie wody w kotle, umożliwiająca
precyzyjny pomiar temperatury i suchą pracę w niskich temperatu-
rach. Drzwiczki palnika otwierane na prawą lub na lewą stronę. Po
dwa przyłącza zasilania i powrotu z gwintem zewnętrznym 11⁄2HH, z
uszczelnieniem płaskim, w wykonaniu dla systemu szybkiego mon-
tażu. Wysokiej jakości izolacja cieplna z obudową z blachy stalowej.
Stopy z izolacją dźwiękową. Zabudowany, demontowalny podgrze-
wacz c.w.u. z wężownicowym wymiennikiem ciepła, powlekany ter-
moglazurą (emalia), z magnezową anodą ochronną. Zamontowana
pompa ładująca z zaworem zwrotnym i z kulowym zaworem
odcinającym. Zintegrowany regulator systemowy (ISR Plus) do
pogodowej regulacji kotła umożliwiający realizację dodatkowych
funkcji: sterowanie pracą jednego obiegu c.o. i podgrzewania c.w.u.,
diagnostyka systemu. Panel obsługowy z komunikatami tekstowymi i
dużym, podświetlanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym.
Możliwość realizacji czterech tygodniowych programów sterowania
czasowego dla dwóch obiegów c.o., obiegu podgrzewania c.w.u. i
pompy cyrkulacyjnej. Czujnik temperatury zewnętrznej.
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Poz. Liczba Urządzenie
Cena

Wartośćjednostkowa

Z palnikiem o niebieskim płomieniu
Olejowy palnik wentylatorowy spełniający wymagania normy DIN
EN 267 do szczególnie niskoemisyjnego spalania oleju opałowego
EL zgodnie z normą DIN 51603. Model 0-42-US
Głowica palnika z recyrkulacyjną komorą spalania, drążek dyszy z
elektrycznym podgrzewaniem oleju i dyszą palnika, podwójna  elek-
troda zapłonowa. Korpus z ciśnieniowego odlewu aluminium z wen-
tylatorem. Pompa oleju, zawór elektromagnetyczny. 2 giętkie prze-
wody oleju. Transformator zapłonowy. Cyfrowy automat spalania
oleju z układem kontroli płomienia za pomocą czujnika niebieskie-
go płomienia. Kołpak izolacji dźwiękowej i cieplnej.

Model: LSL-UB C 
Nominalna moc cieplna: kW
Maks. osiągana temp. robocza: 90 hC
Dop. nadciśnienie robocze: 3 bar
Pojemność podgrzewacza c.w.u.: 150 l

Nr zamówieniowy:
LSL-UB 17 C 627993
LSL-UB 20 C 628006
LSL-UB 25 C 628013

Kocioł BRÖTJE LogoBloc L
Niskotemperaturowy olejowy kocioł grzewczy do współpracy z pal-
nikami wentylatorowymi, spełniający wymagania normy EN 303,
przeznaczony do pracy z płynnie obniżaną temperaturą, z mini-
malnym ograniczeniem temperatury w kotle do 38 �C i funkcją
całkowitego wyłączenia kotła. Dla wodnych instalacji grzewczych
systemu zamkniętego wykonanych zgodnie z normą EN 12828-.
Kocioł stalowy z chłodzoną wodą komorą spalania o gładkiej
powierzchni, do spalania niskoemisyjnego. Dodatkowa powierzch-
nia wymiany ciepła wyposażona w zintegrowany tłumik spalin.
Opracowana przez firmę BRÖTJE zasada Thermomix decydująca o
przepływie wody w kotle, umożliwiająca precyzyjny pomiar tempe-
ratury i suchą pracę w niskich temperaturach. Drzwiczki palnika
otwierane na prawą lub na lewą stronę. Po dwa przyłącza zasilania i
powrotu z gwintem zewnętrznym 11⁄2HH, z uszczelnieniem płaskim, w
wykonaniu dla systemu szybkiego montażu. Wysokiej jakości izola-
cja cieplna z obudową z blachy stalowej. Stopy z izolacją dźwiękową.
Zintegrowany regulator systemowy (ISR Plus) do pogodowej regu-
lacji kotła umożliwiający realizację dodatkowych funkcji: sterowanie
pracą jednego obiegu c.o. i podgrzewania c.w.u., diagnostyka syste-
mu. Panel obsługowy z komunikatami tekstowymi i dużym,
podświetlanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym. Możliwość rea-
lizacji czterech tygodniowych programów sterowania czasowego dla
dwóch obiegów c.o., obiegu podgrzewania c.w.u. i pompy cyrkulacyj-
nej. Czujnik temperatury zewnętrznej.

Model: L C
Nominalna moc cieplna: kW
Maks. osiągana temp. robocza: 90 hC
Dop. nadciśnienie robocze: 3 bar

Nr zamówieniowy:
L 20 C 628051
L 25 C 628068
L 30 C 628075
L 40 C 628082
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Kocioł BRÖTJE LogoBloc LSL
Niskotemperaturowy olejowy kocioł grzewczy do współpracy z palni-
kami wentylatorowymi, z podgrzewaczem c.w.u., spełniający wymaga-
nia normy DIN EN 303, przeznaczony do pracy z płynnie obniżaną
temperaturą, z funkcją całkowitego wyłączenia kotła. Dla wodnych
instalacji grzewczych systemu zamkniętego wykonanych zgodnie z
normą DIN EN 12828. Kocioł stalowy z chłodzoną wodą komorą spa-
lania o gładkiej powierzchni, do spalania niskoemisyjnego. Dodatkowa
powierzchnia wymiany ciepła wyposażona w zintegrowany tłumik spa-
lin. Opracowana przez firmę BRÖTJE zasada Thermomix decydująca
o przepływie wody w kotle, umożliwiająca precyzyjny pomiar tempe-
ratury i suchą pracę w niskich temperaturach. Drzwiczki palnika
otwierane na prawą lub na lewą stronę. Po dwa przyłącza zasilania i
powrotu z gwintem zewnętrznym 11⁄2HH, z uszczelnieniem płaskim, w
wykonaniu dla systemu szybkiego montażu. Wysokiej jakości izolacja
cieplna z obudową z blachy stalowej. Stopy z izolacją dźwiękową.
Zabudowany, demontowalny podgrzewacz c.w.u. z wężownicowym
wymiennikiem ciepła, powlekany termoglazurą (emalia), z magne-
zową anodą ochronną. Zamontowana pompa ładująca z zaworem
zwrotnym i kulowym zaworem odcinającym. Zintegrowany regulator
systemowy (ISR Plus) do pogodowej regulacji kotła umożliwiający
realizację dodatkowych funkcji: sterowanie pracą jednego obiegu c.o. i
podgrzewania c.w.u., diagnostyka systemu. Panel obsługowy z komuni-
katami tekstowymi i dużym, podświetlanym wyświetlaczem
ciekłokrystalicznym. Możliwość realizacji czterech tygodniowych pro-
gramów sterowania czasowego dla dwóch obiegów c.o., obiegu 
podgrzewania c.w.u. i pompy cyrkulacyjnej. Czujnik temperatury
zewnętrznej.

Model: LSL C
Nominalna moc cieplna: kW
Maks. osiągana temp. robocza: 90 hC
Dop. nadciśnienie robocze: 3 bar
Pojemność podgrzewacza c.w.u.: 150 l

Nr zamówieniowy:
LSL 20 C 628099
LSL 25 C 628105

STEROWANIE PRACĄ KOTŁA:

Moduł dodatkowy EWM
Moduł dodatkowy przeznaczony do zamontowania w panelu sterowa-
nia pracą kotła. Stosowany opcjonalnie do realizacji różnych funkcji.
W jednym układzie sterowania pracą kotła można zamontować maks.
dwa moduły, przy czym każdą funkcję można wykorzystać dla danego
kotła tylko jednokrotnie. Obsługa za pomocą panela obsługowego w
kotle. Wtyki połączeniowe: RAST 5, maks. obciążenie prądowe 2 A
dla każdego wyjścia, ale maks. 6 A dla jednego układu regulacji kotła.

Alternatywnie moduł można stosować:
1. Jako moduł regulacyjny dla dodatkowego obiegu c.o. z zaworem 

mieszającym
2. Do podwyższania za pomocą zaworu mieszającego temperatury 

wody powracającej do kotła
3. Jako prosty moduł instalacji solarnej do podgrzewania c.w.u., z 

rejestracją czasu pracy pompy obiegu solarnego
4. Do realizacji różnych funkcji: wejście sygnału 0-10 V do 

sygnalizacji zapotrzebowania na ciepło, czujnik temperatury 
(rozdzielacz hydrauliczny, czujnik temperatury w zbiorniku 
buforowym).

Nr zamówieniowy: 625005

Poz. Liczba Urządzenie
Cena

Wartośćjednostkowa
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Regulator pokojowy Top RGT
Przewodowy regulator zdalny do obsługi wszystkich parametrów i
wewnętrzny czujnik umożliwiający uwzględnianie temperatury w
pomieszczeniu, z podświetlanym wyświetlaczem. Obsługa za pomocą
pokrętła i 2 przycisków do wyboru i nastawy parametrów, a także za
pomocą przycisku obecności i przycisku odczytu informacji.
Nr zamówieniowy: 625050

Regulator pokojowy Top Funk RGTF
Zasilany za pomocą baterii zdalny regulator radiowy do obsługi wszy-
stkich parametrów i wewnętrzny czujnik umożliwiający uwzględnianie
temperatury w pomieszczeniu. Obsługa za pomocą pokrętła i 2 przy-
cisków do wyboru i nastawy parametrów, a także za pomocą przycisku
obecności i przycisku odczytu informacji. Wskazówka: w kotle musi
być dodatkowo zamontowany odbiornik sygnałów radiowych FEK.
Częstotliwość nadawania: 866 MHz.
Nr zamówieniowy: 625036

Nadajnik radiowy czujnika temperatury zewnętrznej FSA
Zasilany za pomocą baterii nadajnik radiowy do bezprzewodowego
przesyłania wartości temperatury zewnętrznej. Zastosowanie w
pomieszczeniach zamkniętych. Trwałość baterii około 5 lat.
Częstotliwość nadawania: 866 MHz. Wskazówka: w kotle musi być
dodatkowo zamontowany odbiornik sygnałów radiowych FEK.
Nr zamówieniowy: 625029

Odbiornik sygnałów radiowych FEK
Odbiornik sygnałów radiowych niezbędny dla radiowych regulatorów
pokojowych i nadajnika radiowego czujnika temperatury zewnętrznej.
Także w przypadku wykorzystywania obu urządzeń potrzebny jest
tylko jeden taki odbiornik. Częstotliwość nadawania: 866 MHz.
Nr zamówieniowy: 625012

Wzmacniacz sygnałów radiowych FRP
Wzmacniacz sygnałów radiowych z zasilaczem do transmisji na
większą odległość w niekorzystnych warunkach. Częstotliwość 
nadawania: 866 MHz
Nr zamówieniowy: 625043

EuroControl KK-MK
Pogodowy regulator układu kaskadowego do sterowania pracą maks.
12 kotłów ze zintegrowanym regulatorem systemowym ISR Plus.
Możliwość wyboru sekwencji kotłów i kolejności ich załączania oraz
zależnego od mocy przełączania kotłów bez nadmiernych wahań tem-
peratury w górę bądź w dół. Możliwość zgłaszania zapotrzebowania na
ciepło przez sygnał napięciowy z regulatora zewnętrznego lub z dyspo-
zytorni. Priorytet c.w.u. Możliwość podłączenia dodatkowych obiegów
c.o. z regulatorem strefowym EuroControl lub EuroControl MSR.
Moduł składa się z regulatora cyfrowego, czujnika temperatury zasila-
nia i powrotu oraz z obudowy do montażu naściennego.
Nr zamówieniowy: 625067

Układ dla instalacji wysokotemperaturowych HTS C
Płytka z przekaźnikiem do przełączania niskiego napięcia i przekaź-
nikiem do przełączania napięcia sieciowego (230 V), z trzema
wejściami przełączającymi napięcia sieciowego 230 V. Do sterowania
pracą np. dodatkowych obiegów z wysoką temperaturą, jak nagrzew-
nice powietrza, wymienniki ciepła na pływalniach, dodatkowe 
podgrzewacze c.w.u.
Nr zamówieniowy: 625272
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Zdalny przełącznik telefoniczny TFS
Dla 2 kanałów roboczych z menu tekstowym w jednym z czterech
języków do wyboru. Zabezpieczany kodem i przystosowany do
współpracy z automatyczną sekretarką.
Nr zamówieniowy: 978132

Telefoniczny moduł sygnalizacji zakłóceń w pracy TSM-S
Z głosowym odczytywaniem komunikatów o zakłóceniach w pracy.
Moduł przeznaczony do montażu naściennego. Do współpracy z ana-
logową linią telefoniczną do przesyłania maks. czterech różnych
głosowych komunikatów o zakłóceniach na łącznie trzy różne
numery telefoniczne (telefon komórkowy, telefon stacjonarny lub
automatyczna sekretarka). Komunikaty o zakłóceniach w pracy
nagrywane indywidualnie przez użytkownika za pomocą zestawu
głośnomówiącego. Ze zintegrowanym zdalnym przełącznikiem tele-
fonicznym do zmiany trybu pracy. Dostęp zabezpieczany za pomocą
kodu. Dwuwierszowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Do prowadze-
nia regulacji wymagany jest moduł BSM C. Zakres dostawy: moduł
sygnalizacji zakłóceń w pracy, zasilacz sieciowy, zestaw
głośnomówiący, ręczny nadajnik MFV, przewód przyłączeniowy TAE
o długości 3 m, 2 kołki ze ćrubami. Opakowanie kartonowe.
Nr zamówieniowy: 978149

Moduł roboczy i sygnalizacji zakłóceń w pracy BSM C
Płytka przekaźnikowa z 3 zestykami bezpotencjałowymi dla maks.
trzech komunikatów o stanie pracy i wystąpieniu zakłóceń w pracy.
Niezbędny w wypadku zastosowania modułu TSM-S.
Nr zamówieniowy: 625289

PODGRZEWACZE C.W.U.:

Systemowy leżący podgrzewacz c.w.u. EAS-T firmy BRÖTJE
Leżący podgrzewacz c.w.u. ze skręconym spiralnie wężownicowym
wymiennikiem ciepła. Emaliowany zgodnie z normą DIN 4753 część
3, otwór rewizyjny w przedniej części podgrzewacza, dwie tuleje
osłonowe i magnezowa anoda ochronna. Prostokątna, lakierowana
proszkowo obudowa z blachy stalowej, z izolacją o wysokiej jakości,
wykonaną ze sztywnej pianki poliuretanowej (bezfreonowej).
Zamontowany termometr. Dzięki samonośnej konstrukcji podgrze-
wacza c.w.u. można na nim zamontować kocioł firmy BRÖTJE.
EAS-T 150 C – nr zamówieniowy: 964500
EAS-T 200 C – nr zamówieniowy: 964517
Typ: EAS-T ___
Pojemność podgrzewacza: ______ l
Współczynnik NL: ______
Maks. ciśnienie robocze:
– po stronie wody grzewczej: 10 bar
– po stronie c.w.u.: 10 bar
Maks. temperatura robocza: 95 �C

Stojący podgrzewacz c.w.u.  EAS 120-200 C firmy BRÖTJE
Stojący podgrzewacz c.w.u. ze skręconym spiralnie wężownicowym
wymiennikiem ciepła. Emaliowany zgodnie z normą DIN 4753 część
3, anoda magnezowa, otwór rewizyjny w górnej części podgrzewacza.
Okrągła, lakierowana proszkowo obudowa, z blachy stalowej z 
izolacją o wysokiej jakości, wykonaną ze sztywnej pianki poliureta-
nowej (bezfreonowej).

EAS 120 C – nr zamówieniowy: 632027
EAS 150 C – nr zamówieniowy: 632034
EAS 200 C – nr zamówieniowy: 632041
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Typ: EAS ____
Pojemność podgrzewacza: ______ l
Współczynnik NL: ______
Maks. ciśnienie robocze
– po stronie wody grzewczej: 10 bar
– po stronie c.w.u.: 10 bar
Maks. temperatura robocza: 95 �C

Stojący podgrzewacz c.w.u. EAS 300-500 C firmy BRÖTJE
Stojący podgrzewacz c.w.u. ze skręconym spiralnie wężownicowym
wymiennikiem ciepła. Emaliowany zgodnie z normą DIN 4753 część
3, anoda magnezowa, otwór rewizyjny w przedniej części podgrze-
wacza, zamontowany termometr. Wysokiej jakości izolacja ze sztyw-
nej pianki poliuretanowej (bezfreonowej), z płaszczem z tworzywa
sztucznego.

EAS 300 C – nr zamówieniowy: 632058
EAS 400 C – nr zamówieniowy: 632065
EAS 500 C – nr zamówieniowy: 632072

Typ: EAS _____
Pojemność podgrzewacza: ______ l
Współczynnik NL: ______
Maks. ciśnienie robocze:
– po stronie wody grzewczej: 10 bar
– po stronie c.w.u.: 10 bar
Maks. temperatura robocza: 95 �C

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Zestaw pompy ładującej LPS 1 C firmy BRÖTJE 
Kompletny do połączenia do kotła LogoBloc
montowanego obok podgrzewacza EAS 120-200 C.
Nr zamówieniowy: 625210

Zestaw pompy ładującej LPS 2 C firmy BRÖTJE
Kompletny do podłączenia kotła LogoBloc
montowanego na podgrzewaczu EAS-T 150-200 C.
Nr zamówieniowy: 625227

Zestaw pompy ładującej LPS 5 C firmy BRÖTJE 
Uniwersalny zestaw pompy ładującej dla stojących podgrzewaczy
c.w.u. stosowanych w instalacjach solarnych lub podgrzewaczy c.w.u.
innych producentów.
Nr zamówieniowy: 625258

Złączki gwintowane VSBM
Półśrubunki do podłączenia kotła GW11⁄2HH z uszczelnieniem
płaskim z wyjściem GW1HH
do wykonania bezpośredniego podłączenia do kotła LogoBloc 
(1 komplet = 2 szt.).
Nr zamówieniowy: 564151

Złączki gwintowane z króćcami do wspawania VSBS
Półśrubunki do podłączenia kotła GW11⁄2HH z uszczelnieniem
płaskim z króćcami DN 32 do wspawania. Służą do wykonania
bezpośredniego podłączenia do kotła LogoBloc 
(1 komplet = 2 szt.).
Nr zamówieniowy: 564175

Grupa bezpieczeństwa SIS C
Do wykonania bezpośredniego podłączenia kotła LogoBloc bez
zestawu RS 1 C lub RS 2 C, gotowa do podłączenia, składająca się z:
1 manometru, 1 odpowietrznika automatycznego, 1 zaworu bezpie-
czeństwa i orurowania.
Nr zamówieniowy: 625418
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GRUPY PRZYŁĄCZENIOWE DLA OBIEGU C.O.:

Zestaw przyłączeniowy RS 1 C firmy BRÖTJE
Dla kotłów firmy BRÖTJE serii LogoBloc o mocy do 40 kW mon-
towanych obok podgrzewacza c.w.u. Zestaw rur z gwintowanymi
złączkami 11⁄2HH z uszczelnieniem płaskim, z grupą bezpieczeństwa w
izolacji, składającą się z następujących elementów:
1 membranowy zawór bezpieczeństwa (2,5 bar)
1 manometr (0 – 4 bar)
1 odpowietrznik automatyczny 
1 obudowa
Nr zamówieniowy: 625333

Zestaw przyłączeniowy RS 2 C firmy BRÖTJE
Dla kotłów firmy BRÖTJE serii LogoBloc L i L-U o mocy do 40
kW montowanych na podgrzewaczu c.w.u. oraz dla kotłów
LogoBloc LSL/LSL-U. Zestaw rur z gwintowanymi złączkami 11⁄2HH z
uszczelnieniem płaskim, z grupą bezpieczeństwa w izolacji,
składającą się z następujących elementów:
1 membranowy zawór bezpieczeństwa (2,5 bar)
1 manometr (0 – 4 bar)
1 odpowietrznik automatyczny
1 obudowa
Nr zamówieniowy: 625340

Grupa pompowa PS firmy BRÖTJE dla obiegu c.o.
Zestaw pompy w izolacji cieplnej,
składający się z następujących elementów:
1 pompa obiegowa c.o., 3-stopniowa, z regulacją ręczną
1 przewód rurowy do wyrównania wysokości
2 zawory kulowe z termometrem
1 zawór zwrotny  
przewód obejściowy do zamontowania wkładu zaworu upustowego
ÜV (w momencie dostawy przewód obejściowy jest zamknięty)
Nr zamówieniowy: 978194

Grupa przyłączeniowa PSG firmy BRÖTJE dla obiegu c.o.
Zestaw pompy w izolacji cieplnej,
składający się z następujących elementów:
1 pompa obiegowa c.o., z regulacją w zależności od różnicy ciśnień
1 przewód rurowy do wyrównania wysokości
2 zawory kulowe z termometrem
1 zawór zwrotny 
przewód obejściowy do zamontowania wkładu zaworu upustowego
ÜV (w momencie dostawy przewód obejściowy jest zamknięty)
Nr zamówieniowy: 994255

Grupa pompowa PSM C firmy BRÖTJE dla obiegu c.o.
Zestaw pompy w izolacji cieplnej,
składający się z następujących elementów:
1 pompa obiegowa c.o., 3-stopniowa, z regulacją ręczną
1 trójdrogowy zawór mieszający (współczynnik kvs: 6,0 m3/h) z
siłownikiem 
1 przewód rurowy do wyrównania wysokości
2 zawory kulowe z termometrem
1 zawór zwrotny 
przewód obejściowy do zamontowania wkładu zaworu upustowego
ÜV (w momencie dostawy przewód obejściowy jest zamknięty)
Nr zamówieniowy: 624886
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Grupa pompowa PSMG C firmy BRÖTJE dla obiegu c.o.
Zestaw pompy w izolacji cieplnej,
składający się z następujących elementów:
1 pompa obiegowa c.o., regulowana w zależności od różnicy ciśnień
1 trójdrogowy zawór mieszający (współczynnik kvs: 6,0 m3/h) z
siłownikiem
1 przewód rurowy do wyrównania wysokości
2 zawory kulowe z termometrem
1  zawór zwrotny 
Nr zamówieniowy: 624893

Zestaw rozdzielacza VS 2 firmy BRÖTJE
Rozdzielacz dla dwóch obiegów c.o., z izolacją cieplną.
Nr zamówieniowy: 978224

Zestaw rozdzielacza VS 3 firmy BRÖTJE
Rozdzielacz dla trzech obiegów c.o., z izolacją cieplną.
Nr zamówieniowy: 625319

Wkład zaworu upustowego ÜV firmy BRÖTJE
Wkład zaworu dla przewodu upustowego dostarczanego wraz z
zestawem PS  i PSM.
Nr zamówieniowy: 978217

Wkład zaworu mieszającego MWE 3 firmy BRÖTJE
Jako alternatywa dla zestawu PSM C / PSMG C
(współczynnik kvs: 2,7 m3/h).
Nr zamówieniowy: 980234

Uchwyt WHP do naściennego montażu grup pompowych
Do montażu naściennego grup pompowych obiegu c.o.
Nr zamówieniowy: 995269

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA 
DODATKOWEGO:

Cokół kotła L / L-U 17-40 KPO L
dla kotłów serii LogoBloc L / L-U 17-40 C, wysokość 400 mm
Nr zamówieniowy: 624909

Tłumiki szumów dla kotłów L-UB 20-40 C i LSL-UB 20/25 C
SDI 20
Zintegrowany tłumik szumów dla kotłów L-UB 20 C i LSL-UB 20 C
Nr zamówieniowy: 956840

SDI 25
Zintegrowany tłumik szumów dla kotłów L-UB 25 C i LSL-UB 25 C
Nr zamówieniowy: 956857

SDI 30
Zintegrowany tłumik szumów dla kotłów L-UB 30 C
Nr zamówieniowy: 956864

SDI 40
Zintegrowany tłumik szumów dla kotłów L-UB 40 C
Nr zamówieniowy: 956871

Zestaw transportowy TH
Zestaw pomocniczy dla potrzeb wniesienia kotła LogoBloc do
pomieszczenia kotłowni, składający się z rur i taśm do przenoszenia
kotła oraz elementów połączeniowych.
Nr zamówieniowy: 610421
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SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH 
PALNIKÓW OLEJOWYCH
Palniki dla kotłów L-UB 17-40 C / LSL-UB 17-25 C

Schemat połączeń elektrycznych palników O-42-1 US do O-42-5 US

Automat palnikowy LMO 14.111A2  Fabr. L+S = Producent: Landis & Staeffa

sw = czarny
rt = czerwony
blau = niebieski
braun = brązowy
grün-gelb = ziel.-żółty

Legenda:

B1 Czujnik płomienia QRC 1A1.101C27
H1 Awaria palnika
H2 Praca układu podgrzewania oleju
M1 Silnik wentylatora
N1 Automat palnikowy, typ LMO 14.111A2
R1 Podgrzewacz oleju

S1 Łącznik zwierający termostatu 
podgrzewacza oleju

T1 Transformator zapłonowy
X1 Zespół gniazd przyłączeniowych z 

listwą zaciskową
Y1 Zawór palnika 1

Uwaga! Wszelkie prace montażowe z automatem palnikowym można wykonywać wyłącznie przy 

wyłączonym palniku. Palnik ustawiać w położeniu konserwacyjnym tylko po uprzednim wyjęciu 

jego wtyczki z gniazda. Nie wolno przeprowadzać żadnych napraw urządzeń pełniących funkcje 

zabezpieczające. Uszkodzone urządzania wymieniać tylko w całości i na urządzenia takiego 

samego typu.
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A U G U S T  B R Ö T J E G m b H
August-Brötje-Straße 17 · D-26180 Rastede
Postfach 13 54 ·  D-26171 Rastede
Tel. (0 44 02) 80-0 · Fax (0 44 02) 80-583
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