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JakoÊç urzàdzeƒ
Urzàdzenia firmy BRÖTJE sà kontrolo-
wane zgodnie z surowà normà zakłado-
wà i zgodnie z surowymi wymaganiami
jakoÊciowymi, znacznie wykraczajàcymi
poza powszechnie obowiàzujàce normy.
Ju˝ na etapie projektowania urzàdzeƒ
stawia si´ na najwy˝szà jakoÊç posz cze -
gólnych elementów składowych, którà
si´ stale nadzoruje w trakcie ich powsta-
wania i w procesie produk cyj nym a˝ po
kontrol´ produktu finalnego.

Gwarancja
W okresie gwarancji, wynoszàcym 5 lat
od daty pierwszego uruchomienia, lecz
nie póêniej ni˝ 6 miesi´cy od daty zaku-
pu urzàdzenia, firma BRÖTJE usunie
w drodze bezp∏atnej naprawy lub wy -
miany wadliwych elementów wszelkie
usterki, które wystàpià w wyprodukowa-
nych przez nià korpusach kot∏ów, pod-
grzewaczach c.w.u., grzejnikach, kolek-
torach s∏onecznych i wymiennikach
ciep∏a wszytskich stojàcych i kondensa-
cyjnych wiszàcych kot∏ach gazowych.

Na wszytkie pozosta∏e wyprodukowane
przez firm´ BRÖTJE urzàdzenia i ele-
menty wyposa˝enia dodatkowego firma
BRÖTJE udziela gwarancji na okres
dwóch lat od daty pierwszego urucho-
mienia, lecz nie póêniej ni˝ 6 miesi´cy
od daty zakupu urzàdznia. Cz´Êci
wymienne w ramach prac konserwacyj-
nych i cz´Êci ulegajàce naturalnemu
zu˝yciu obj´te sà 6 miesi´cznym okre-
sem gwarancyjnym.
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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 in -
stalacji 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 zanie-
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 instala-
cji gazowych (TRGI)

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

• DIN EN 12828: Otwarte i zamkni´-
te, fizycznie zabezpieczone instalacje
grzewcze z temperaturami na zasila-
niu do 120°C – wyposa˝enie zabez-
pieczajàce.

• DIN EN 12828: Zamkni´te, termo-
statycznie zabezpieczone instalacje
grzewcze z temperaturami na zasila-
niu do 120°C – wyposa˝enie zabez-
pieczajàce.

• 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
elektro energetycznych o napi´ciu
do 1000 V; elektryczne wyposa˝enie
urzàdzeƒ nieelektrycznych do u˝ytku
do mowego 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 dmu-
chawy.

• DVGW-TRGI: Reguły techniczne
dotyczàce instalacji gazowych.

• DVGW-instrukcja robocza 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
osadza nia si´ kamienia kotłowego
w wod nych instalacjach grzewczych”.
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Widok kotła SGB

Jeden system do wszystkich
przypadków
Wszystkie gazowe kotły kondensacyjne wy -
konane w systemie Multilevel składajà si´
w zasadzie z takich samych elementów kon -
stru  kcyjnych. W zale˝noÊci od mo cy ko tła
stosowane sà zawsze takie same palniki, mo -
duły regulacyjne i wy mien niki ciepła. Za sa -
da konstrukcyjna tych elementów jest w wi -
szà cych kotłach EcoTherm Plus WGB oraz
w kotłach EcoTherm Kompakt WBS/WBC
dokładnie taka sa ma, jak w kon densacyjnej,
gazowej centrali cieplnej EcoCondens BBS/
/BBK. Oprócz wi´kszej pewnoÊci stosowa-
nia konsekwentne wykorzystywanie ta kich
sa mych elementów kon strukcyjnych nie sie
ze sobà zalety dla per sonelu monta˝owego.
Zgodnie z zasadà: „Raz si´ nauczyç – wszys -
tko zrozumieç – wszystko wiedzieç” wystar-
czy jedno szko  lenie, aby móc instalowaç,
kon ser wo waç i naprawiaç urzà dzenia wyko-
nane w systemie Multi level. Niezale˝nie od
tego, czy chodzi o ko cioł o mo cy 15 kW, czy
500 kW.
System Multilevel firmy BRÖTJE jest uzu-
pełniony przez nowy zintegrowany regula-
tor systemowy ISR Plus, który pełni funkcje
ste rowania pracà kotła i obiegów c.o. oraz
diag nozowania systemu. Wszystkie gazowe
kotły kondensacyjne EcoTherm Plus, Eco -
Therm Kompakt, EcoCondens, Euro -
Condens oraz stojàce kotły Novo-Condens,
LogoBloc i Trio Bloc  firmy BRÖTJE sà
w ten sposób wyposa˝one w identyczny
panel obsługowy. Wprowadzanie parame-
trów i ob sługa kotła podczas pierwszego
uruchomienia i konserwacji przebiega
zawsze zgodnie z takim sa mym podstawo-
wym schematem działania.

2.1 WłasnoÊci

urzàdzenie regulacyj-
no-sterujàce
zasilanie z kotła

palnik gazowy modulo-
wany

wentylator powietrza
do spalania

przewód sterowania
ciÊnieniem wentylatora

zawór regulacyjny iloÊci
gazu

zawór gazowy dwu-
gniazdowy

wymiennik ciepła alu-
miniowo-krzemowy

powrót do kotła

kolektor kondensatu
z króçcem spalinowym

syfon na odpływie kon-
densatu

Schemat funkcjonalny kotła

Gotowy do podłàczenia, ograniczenie prac monta˝owych,
gazowy, kondensacyjny obni˝enie kosztów
zespół grzewczy

Fabrycznie nastawiony i spraw- wysoka niezawodnoÊç pracy
dzony pod wzgl´dem działania

Zakres moc 45-500 kW mo˝liwoÊç tworzenia kaskady kotłów 
do 3000 kW

Du˝y zakres modulacji wyraênie ograniczona cz´stotliwoÊç 
załàczania

Nieznaczna masa łatwiejszy transport dzi´ki rozdzieleniu 
zespołu na odr´bne jednostki transpor-
towe w oddzielnych opakowaniach, 
szczególnie istotny w przypadku instala-
cji na poddaszu

Niewielkie gabaryty ułatwiajàce mniejsze zapotrzebowanie na miejsce, 
transport mo˝liwoÊç wniesienia przez normalne 

drzwi 

Aluminiowo-krzemowy wymien- sprawdzony przez lata, nie wymaga
nik ciepła minimalnego przepływu, zapewnia 

wysokà sprawnoÊç i dobre warunki 
regulacji dzi´ki niewielkiej pojemnoÊci 
wodnej, nie zawiera metali ci´˝kich

SprawnoÊç do 109 % wyjàtkowo ekonomiczny

Modulujàcy palnik bardzo mała emisja substancji szkodli-
ze wst´pnym zmieszaniem wych i hałasu

Nowoczesny system regulacji wspólny system do wiszàcych i stojà-
cych gazowych kotłów kondensacyjnych
od 3,5 – 3000 kW
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Gazowe kotły kondensacyjne serii
EuroCondens SGB 320 do 500 C sà sto-
sowane jako êródła ciepła do ogrzewa-
nia pomieszczeƒ i przygotowania ciepłej
wody w wodnych instalacji grzewczych
zgodnie z DIN EN 12828.
Aby mo˝na było w pełni wykorzystaç
wysokà sprawnoÊç kotłów kondensacyj-
nych nale˝y je eksploatowaç przy nis -
kich temperaturach wody grzewczej.
Idealne warunki stwarzajà systemy
niskotemperaturowe 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 efek-
tywnoÊci grzewczej, z rozkładu suma-
rycznej cz´stoÊci wyst´powania dni
grzewczych przy Êredniej, dziennej
temperaturze zewn´trznej (przyk∏ad
Niemiec) wynika, ˝e nawet przy ukła-
dzie temperatur obliczeniowych
75/60°C ciepło kondensacji wykorzysty-
wane 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, niezale˝-
nie od rodzaju instalacji grzewczej czy
te˝ układu temperatur.
W bezpoÊrednim porównaniu, oszcz´d-
noÊci paliwa od 10 do 15% sà jak najbar-
dziej realne, przynoszàc odpowiednie
obni˝enie kosztów ogrzewania.

2.2 Zastosowanie i ekonomicznoÊç.
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EUROCONDENS Model SGB 320 (x) C SGB 400 (x) C SGB 500 (x)C
Numer identyfikacyjny urzàdzenia CE - 00 85 BN 05 77
Zakres nominalnego obcià˝enia cieplnego kW 45 -320 56 - 400 70 - 500
Zakres nominalnej mocy cieplnej: dla 50/30 °C kW 47,4 - 327 59 - 410 73,8- 504,6
Zakres nominalnej mocy cieplnej: dla 80/60 °C kW 42,3 - 306 52,6 - 380,4 65,8 - 474
IloÊç powstajàcych skroplin dla 50/30 °C l/h 22,26 27,80 30,40
WartoÊç pH ok. 4 - 5
Nominalna sprawnoÊç u˝ytkowa: dla 50/30 °C % 109 109 109
Nominalna sprawnoÊç u˝ytkowa: dla 75/60 °C % 106 106 106
Znormalizowany wskaênik emisji NOx mg/kWh < 20 < 20 < 20
Znormalizowany wskaênik emisji CO mg/kWh < 10 < 10 < 10

Dane dot. projektowania komina wg DIN 4705
Temperatura spalin dla 50/30 °C °C 32 - 48 32 - 50 33 - 53
Temperatura spalin dla 80/60 °C °C 58 - 70 58 - 73 58 - 74
Masowy strumieƒ spalin dla 50/30 °C kg/s 0,021 - 0,152 0,026 - 0,188 0,033 - 0,238
Masowy strumieƒ spalin dla 80/60 °C kg/s 0,022 - 0,158 0,028 - 0,196 0,034 - 0,246
ZawartoÊç CO2 % 8 - 8,5
Maks. ciÊnienie tłoczenia na króçcu spalin mbar 1,0
Zapotrzebowanie na ciàg mbar 0
Ârednica króçca spalin mm ø 250 250 250

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
Zasilanie elektryczne V/Hz 230 / 50
Maks. pobór mocy elektrycznej W 370 450 690
Opór przepływu wody grzewczej dla ∆T=20 K mbar 31,6 42,0 52,0
dla przepływu wody grzewczej od m3/h 13,76 17,2 21,5
Opór przepływu wody grzewczej dla ∆T=10 K mbar 120,6 160 200
dla przepływu wody grzewczej od m3/h 27,52 34,4 43,0
PojemnoÊç wodna kotła l 50 60 70
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 - 60 41 - 62 42 - 65
norm.poziom ciÊ.akust.LpA w odl.1m, niezale˝. od pow.dB(A) 39 - 54 40 - 56 41 - 58
Masa kotła całkowita kg 610 710 740
Masa 1 bloku kotła kg 295 345 360

Opory przepływu wody grzewczej w kotłach SGB 320 - SGB 500 C  

2.3 Dane techniczne i wymiary

SGB 320 C SGB 400 C

SGB 500 C

nat´˝enie przepływu wody grzewczej [m3/h]
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2.3 Dane techniczne i wymiary (c.d.)

Wymiary w mm Przyłàcza
Model kot∏a A B C D E F G H I L M KV KR Gaz RLUA
SGB 320 (X) C 2102 1810 992 758 398 563 586 511 736 168 252    DN100, PN6 2”GW DN160
SGB 400 (X) C 2404 2030 1142 868 473 692 666 616 811 208 252    DN100, PN6 2”GW DN180/200

SGB 500 (X) C 2543 2240 1212 978 493 772 701 621 831 173 242    DN100, PN6 2”GW DN200

przyłàcze spalinowe
do wyboru 
z prawej lub lewej strony

przyłacza spalinowe

kołnierz DIN 2573
NW 100 ND 6

KV

KR

RLUA

przyłàcze gazowe

przyłàcza instalacji odprowadzania skroplin
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Stan podczas dostawy:
2 opakowane bloki kotła i 1 opakowanie
elementów wyposa˝enia dodatkowego

1. ułatwienie transportowe
Po zdj´ciu obudowy palnika, w przewi-
dziane 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 320(x) C 400(x) C 500(x) C
B (mm) 1162 1252 1272
T (mm) 756 756 756
T1 (mm) 622 622 622
T2 (mm) 742 742 742

2.4 Wymiary transportowe
rury stalowe 1“ ok. 0,8 m długie

TT

1 blok kot∏a

widok z góry widok z góry widok z góry
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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 powie-
trza ma za zadanie zapewniç niezmienny
poziom CO2 w spalinach. To z kolei
zapewnia jednakowe wykorzystanie zja-
wiska 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 po -
rów nuje temperatur´ rzeczywistà w ko -
tle z obliczanà przez siebie wartoÊcià
zadanà tej temperatury. Je˝eli stwierdzo-
na zostanie ró˝nica pomi´dzy tymi war-
toÊciami, to wbudowany w sterownik
mi kroprocesor oblicza nowà pr´dkoÊç
obrotowà wentylatora.
WartoÊç ta przekazywana jest przewodem
sterujàcym do silnika wentylatora.
Informacja o nastawionej pr´dkoÊci ob ro -
towej wentylatora wraca przewodem
sygnalizacji zwrotnej do sterownika kotła.
W przypadku, gdy rzeczywista tempera-
tura w kotle nie osiàgnie oczekiwanego
poziomu, nast´puje kolejna korekcja
pr´dkoÊci obrotowej wentylatora.

Regulacja iloÊci gazu
WielkoÊç wiodàcà dla zaworu regulacyj-
nego iloÊci gazu stanowi statyczne ciÊ -
nie nie na wylocie z wentylatora.
Statyczne ciÊnienie powietrza w wenty-
latorze poprzez przewód sterujàcy prze-
noszone jest na zawór regulacyjny iloÊci
gazu, gdzie oddziałuje bezpoÊrednio na
membran´. Ta z kolei po stronie gazowej
połàczona jest z zaworem, który w wyni-
ku zmiany poło˝enia przepuszcza mniej
lub wi´cej gazu. Dzi´ki temu w całym
zakresie modulacji od 28-100% zapew-
niona jest równomiernoÊç proporcji gazu
do powietrza, a  podczas spalania uzys -
kuje si´ stały poziom emisji 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

mg/kWh
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Poziomy emisji kotła EUROCONDENS SGB 

2.5 Palnik z regulacjà sprz´˝onà iloÊci gazu i powietrza
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3.1 Podstawowe elementy wyposa˝enia regulacyjnego

Kocioł EUROCONDENS SGB 320 – 500 C w 2 ró˝nych wersjach
W zale˝noÊci od przypadku zastosowania rozró˝nia si´:

Kocioł EuroCondens SGB dostarcza-
ny jest z dwoma zespołami sterujàco-
regulacyjnymi BMU. W panelu ob -
słu gowym zamontowany jest mo duł
kotła z włàcznikiem głównym, 2-po -
zy cyjny wskaênik LED, wyÊwietlacz
stanów pracy i przyciski obsługi.

Wersja 1: SGB 320 - 500 C
jako:

– kocioł pojedynczy

– kocioł wiodàcy

– kocioł wiodàcy w układzie regulacji DDC (zewn´trzny
układ regulacji cyfrowej) z jednym wyjÊciem 0-10V

Podstawowe elementy wyposa˝enia regulacyjnego kotła SGB
320 - 500 C
Wyposa˝enie podstawowe obejmuje zintegrowany, pogodowy regulator
kotła BCA 2, moduły Bus CIB C i moduły sygnału napi´ciowego CISP C
do wskazywania stanów pracy i jej zakłóceƒ.

Wersja 2: SGB 320 X C - 500 X C kocioł nadà˝ny
jako:

– kocioł nadà˝ny w kaskadzie

– kocioł nadà˝ny w układzie regulacji DDC (zewn´trzny 
układ regulacji cyfrowej) z jednym wyjÊciem

– kocioł w układzie regulacji DDC (zewn´trzny układ 
regulacji cyfrowej) z wieloma wyjÊciami 0-10V

Podstawowe elementy wyposa˝enia regulacyjnego kotła SGB
320 X C – 500 X C
Wyposa˝enie podstawowe nniiee oobbeejjmmuujjee regulatora kotła BCA 2, ale zawie-
ra moduły Bus CIB C i moduły sygnału napi´ciowego CISP C do wskazywa-
nia stanów pracy i jej zakłóceƒ.
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3.1 Podstawowe elementy wyposa˝enia regulacyjnego
Funkcje zespołu sterujàco-regulacyjnego BMU i regulatora kotła BCA 2

Gazowy kocioł kondensacyjny SGB 320 – 500 C Wymagane wyposa˝enie

•Zintegrowany zespół sterujàco-regulacyjny BMU
(po 1 na blok kotła, z lewej lub prawej strony)
– modulowany tryb pracy
– 1 wyjÊcie dla pompy kotłowej

• Moduł kotła z 2-pozycyjnym 7- segmentowym wskaênikiem:
– wskazywanie temperatury w kotle, odczyt stanów pracy i komunikatów o usterkach
– ustawianie programu, diagnoza systemu, wskazywanie komunikatów i zakłóceƒ
– 2 diody LED do wskazywania obecnoÊci płomienia i komunikatów zakłóceƒ 

w pracy palnika lub STB
– wskaênik stanu z 2 diodami LED

EUROCONTROL BCA 2 (wraz z modułem CIB C):*
• Sterowanie pracà układu kaskadowego maks. 6 kotłów kondens. serii SGB 320 – 500 C
• Sterowanie pracà układu kaskadowego mieszanego kotłów SGB 320 – 500 C 

i TE/L/FB w połàczeniu z EC BCA 2 
• Pogodowa regulacja temperatury w kotle lub na zasilaniu z uwzgl´dnieniem 

i bez uwzgl´dniania temperatury w pomieszczeniu
• Mo˝liwoÊç programowania sekwencji kotłów i strategii pracy kotłów
• Uruchamianie i wyłàczanie kotłów w zale˝noÊci od bilansu mocy, 

bardzo dokładne utrzymywanie temperatury na zasilaniu
• Nadzór stanów na sprz´gle hydraulicznym, utrzymywanie niskiej temperatury 

na powrocie
• Regulacja temperatury w kotle w zale˝noÊci od zapotrzebowania na ciepło obiegów 

c.o. podłàczonych do systemu lub zapotrzebowania zgłaszanego przez regulatory 
zewn´trzne (wejÊcie H1)

• Regulacja tempertury na zasilaniu w kaskadzie kot∏ów w zale˝noÊci od wymagaƒ – zewn´trzny układ regulacji
temperaturowych (sygna∏ napi´ciowy 0 - 10V)

• Sterowanie pracà obiegu c.o. z pompà obiegowà
– mo˝liwoÊç nastawy ograniczenia temperatury na zasilaniu
– mo˝liwoÊç współpracy z modułem (zdalnej obsługi) w pomieszczeniu dajàcym – regulator pokoj. QAA 70.. lub QAA 50..

ró˝norodne mo˝liwoÊci w zale˝noÊci od ustawienia
– uwzgl´dnianie własnoÊci cieplnych budynku (regulacja wg temperatury 

zewn´trznej uÊrednionej)
– program tygodniowy i dzienny
– szybkie obni˝anie / podnoszenie temperatury
– automatyczne przełàczanie pomi´dzy pracà w trybie letnim i zimowym
– automatyczne ograniczanie ogrzewania w ciàgu dnia
– automatyczna adaptacja krzywej grzania

• Przygotowanie c.w.u.
– wybór rodzaju pracy podgrzewania c.w.u.
– mo˝liwoÊç nastawiania wartoÊci zadanych temperatury c.w.u.
– przygotowywanie c.w.u. z wykorzystaniem pompy ładujàcej
– regulacja podgrzewania c.w.u. z wykorzystaniem czujnika – zespół czujników podgrzewacza 

c.w.u. SFS 6 EC
– funkcja termicznej ochrony przed legionellà

• Pozostałe funkcje
– test czujników i przekaêników
– ochrona przed mrozem
– funkcja ochronna pomp
– ZAŁ – WYŁ c.o. przez telefon – zdalny przełàcznik telefoniczny TFS

* Kocioł nadà˝ny SGB 320 X C – 500 X C seryjnie bez BCA 2.
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Funkcje modułu EuroControl BCA 2:
• Sterowanie pracà układu kaskadowe-

go maks. 6 kotłów kondensacyjnych
serii SGB

• Sterowanie kaskadà mieszanà do 6
kot∏ów

• Płynne sterowanie pracà kotłów
w zale˝noÊci od warunków pogodo-
wych

• 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˝ni-
cy temperatur do nadzoru stanów
na sprz´gle hydraulicznym

• Regulacja temperatury w kotle
w zale˝noÊci od zapotrzebowania
obiegów c.o. podłàczonych do syste-
mu lub zapotrzebowania zgłaszanego
przez regulatory zewn´trzne 
(wejÊcie H1)

• Sterowanie pracà obiegu c.o. z pompà
obiegowà
- mo˝liwoÊç nastawy ograniczenia

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

temperatury w pomieszczeniu
- automatyczne przełàczanie pomi´-

dzy pracà w trybie letnim i zimowym
- automatyczne ograniczanie ogrzewa-

nia w ciàgu dnia
- kompatybilnoÊç z regulatorami

pokojowymi QAA70, QAA 50
- adaptacja krzywych grzania za po -

mocà regulatora pokojowego QAA 70
• Podgrzewanie c.w.u.
• Funkcja ochrony przeciwmrozowej
• Funkcja ochronna pompy
• Mo˝liwoÊç podłàczenia maks. 15

obiesgów c.o. z zaworami mieszajàcy-
mi wyposa˝onych w moduły EC M
lub EC ZR 1/2

• ZAŁ./WYŁ. funkcji c.o. poprzez zdal-
ny przełàcznik telefoniczny (wyposa-
˝enie dodatkowe)

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

• Mo˝liwoÊç rozszerzenia systemu po -
przez zastosowanie regulatorów LPB
firmy Landis & Staefa współpracujà-
cych w magistrali Bus, przeznaczo-
nych do obiegów c.o., wentylacji
i innych układów grzewczych.

3.2 Pogodowy regulator kotła BCA 2

Kotły SGB 320 – 500 C wyposa˝one sà seryjnie w pogodowy regulator kotła BCA 2.



EuroCondens SGB 320-500 C
3. STEROWANIE PRACÑ KOTŁA 

I OBIEGÓW GRZEWCZYCH

3.3 Obiegi wysokotemperaturowe

13

W celu wymiany danych pomi´dzy cen-
tralkà regulacyjnà w kotle SGB i powy-
˝ej wymienionymi regulatorami zawo-
rów mieszajàcych oraz regulatorem

kaskadowym EC BCA 2 fabryczne mon-
towany jest moduł Clip-In „Bus” CIB.

Poprzez moduł Clip-In Bus CIB C mo˝-
liwe jest połàczenie do 15 modułów
zaworów mieszajàcych EuroControl
z zespołem sterujàco-regulacyjnym
w kotle SGB.
Regulatory strefowe ZR EC 1 lub ZR
EC 2 i ZR EC MSR dost´pne sà w obu-
dowie z tworzywa sztucznego do za mon -
towania na Êcianie.

Funkcje regulatorów strefowych
• Płynna regulacja pogodowa jednego

- obiegu c.o. z pompà lub
- obiegu z zaworem mieszajàcym

• Mo˝liwoÊç nastawy ograniczenia tem-
peratury zasilania

• Program tygodniowy
• Szybkie obni˝anie/podwy˝szanie tem-

peratury w pomieszczeniu
• Automatyczne przełàczanie pomi´dzy

pracà w trybie letnim i zimowym
• Automatyczne ograniczanie ogrzewa-

nia w ciàgu dnia
• Mo˝liwoÊç podłàczenia regulatorów

pokojowych QAA70, QAA 50
• Adaptacja krzywych grzania za pomo-

cà regulatora pokojowego QAA 70
• Podgrzewanie c.w.u.
• Funkcja ochrony przeciwmrozowej
• ZAŁ./WYŁ. funkcji c.o. poprzez zdal-

ny przełàcznik telefoniczny (do samo-
dzielnego wykonania)

Funkcje modułu ZR EC MSR
jak EC M, ale dodatkowo
• Przygotowywanie c.w.u. z zachowa-

niem priorytetu
• Praca wg programu standardowego ,

24h/dob´ lub wg programu indywidu-
alnego

• Redukcja temperatury c.w.u. podczas
fazy pracy z obni˝onymi parametrami

• Funkcja ochrony c.w.u. przed legio-
nellà (dezynfekcja termiczna)

3.4 Regulacja pogodowa wielu obiegów z mieszaczami za pomocà regulatorów strefowych ZR EC 1/2, 
ZR EC MSR, ZR EC MFR

Podstawowy schemat połàczeƒ modułu CIB i regulatorów strefo-
wych w instalacji jednokotłowej

SGB CIB C LPB-Bus ZR EC 1/2 ZR EC 1/2 ZR EC MSR ZR EC MSR

Bez zewn´trznego zasilania magistralà Bus:
Do 15 regulatorów obiegów z mieszaczami w dowolnej kolejnoÊci
Z zewn´trznym zasilaniem magistralà Bus:
Do 40 regulatorów zaworów mieszajàcych w dowolnej kolejnoÊci

Stosujàc moduł HTS C istnieje mo˝liwoÊç regulacji pracy do maks. trzech, wysokotemperaturowych
obiegów pompowych c.o.

CIB C

HTS C

ZR EC 2

Zapewniajàc temperatur´ ok.
80°C na zasilaniu przeznaczony
jest do regulacji obiegów po -
przez wymiennik ciepła.
Moduł HTS C jest tak˝e przewidziany
do podłàczenia do trzech obiegów grze -
wczych, które czasowo powinny praco-
waç z wysokà temperaturà, jak np. ukła-
dy podgrzewania powietrza, instalacje
kurtyn powietrznych, układy wymienni-
kowe na pływalniach, inne układy przy-
gotowania ciepłej wody itd.

Sposób działania:
Gdy termostat wska˝e zapotrzebowanie na
ciepło, wówczas kocioł SGB i odpowiednia
pompa zostajà załàczone.
Kocioł SGB podgrzewa wod´ do ok. 80°C.
Obiegi z podmieszaniem regulowane sà
nadal pogodowo poprzez regulator stre-
fowy.
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Zalety w stosunku do instalacji jedno-
kotłowych:
• Ekonomiczna eksploatacja dzi´ki

modulowanego dopasowania mocy
w zale˝noÊci od liczby kotłów w zakre-
sie od 100% do 2% łàcznej mocy.

• Niezawodna dyspozycyjnoÊç mocy
zadanej

• Bardzo mały poziom emisji dzi´ki
mniejszej liczbie startów palnika

Moduł regulacyjny EuroControl BCA 2
steruje pracà i nadzoruje prac´ instalacji
wielokotłowej składajàcej si´ z maks. 6
modulowanych kotłów kondensacyjnych
serii Eurocondens SGB.
EC BCA 2 montowany jest w polu ste-
rowniczym kotłów SGB 320 – 500 C.
W układzie kaskadowym moduł EC
BCA 2 decyduje o kolejnoÊci urucha-
miania i wyłàczania poszczególnych
kotłów w zale˝noÊci od bilansu mocy.
Dzi´ki temu uruchamianie 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
realizowaç za pomocà modułu EC BCA
2 lub za pomocà zespołu sterujàco-regu-
lacyjnego jednego z kotłów.

Inne funkcje modułu BCA 2
patrz str. 12.

14

3.5 Instalacje wielokotłowe

Regulator układu kaskadowego EUROCONTROL BCA 2

2
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Za pomocà tej funkcji wybiera si´ opty-
malny dla instalacji sposób pracy kotłów
w powiàzaniu ze strategià czasu pracy.
Sposób pracy kotłów opisuje sterowanie
poszczególnymi kotłami w układzie
kaskadowym.
Strategia czasu pracy okreÊla kryteria u -
ru chamiania i wyłàczania kotłów kas kady.
Przełàczenie nast´puje dopiero wtedy,
gdy osiàgni´ty zostanie ˝àdany stan pracy
z uwzgl´dnieniem mocy no minalnej po -
szczególnych kotłów oraz dolnej i górnej
granicy pasma mocy (45% - 90%).
Ponadto na moment przełàczenia wy wie -
ra wpływ opóênienie uruchomienia kotła
i funkcja blokady ponownego uruchomie-
nia kotła.
W sumie jest do dyspozycji szeÊç mo˝li-
wych kombinacji, dwa sposoby pracy ko -
tłów (autonomiczny i powiàzany) oraz
trzy strategie czasu pracy.

Niezale˝na praca kotłów
Moduł EC BCA 2 podaje kotłom wartoÊç
temperatury zadanej w kotle. Zespoły ste-
rujàco-regulacyjne poszczególnych
kotłów regulujà swojà moc niezale˝nie od
siebie w zakresie od 0% do 100%, tak aby
osiàgnàç wartoÊç zadanà.
Dzi´ki temu mo˝liwa jest praca poszcze-
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 krót-
kotrwałe okresy szczytowe.

Zale˝na praca kotłów

W przypadku tego sposobu pracy doko-
nuje si´ rozró˝nienia pomi´dzy kotłem

prowadzàcym i kotłami sekwencyjnymi
(nadà˝nymi). Kocioł prowadzàcy otrzy-
muje z modułu EC BCA 2 wartoÊç za -
danà temperatury i przetwarza jà na
moc. Kotły sekwencyjne przejmujà t´
wartoÊç jako maksymalne ograniczenie
mocy i stale pracujà w zale˝noÊci od
kotła prowadzàcego. Uwzgl´dniane sà
ró˝ne moce nominalne i odpowiednio
do nich dopasowywane sà pr´dkoÊci
uruchamiania kotłów sekwencyjnych.
Wszystkie kotły pracujà w paÊmie mocy.
W przypadku zale˝nej pracy kotłów
uzyskuje i utrzymuje si´ bardzo dokład-
ne temperatury zasilania.

Strategia czasu pracy 1
Kotły sekwencyjne sà uruchamiane jak
najpóêniej i wyłàczane jak najwczeÊniej.
Oznacza to, ˝e pracuje jak najmniej ko -
tłów lub ˝e palniki w kotłach sek wen -
cyj nych pracujà bardzo krótko. W przy-
padku niezale˝nej pracy kotłów strate-
gia czasu pracy 1 jest korzystna w insta-
lacjach, w których wyst´pujà krótko-
trwałe okresy szczytowe.

Strategia czasu pracy 2
Kotły sekwencyjne sà uruchamiane
i wyłàczane jak najpóêniej. Oznacza to,
˝e liczba uruchomieƒ i wyłàczeƒ kotłów
b´dzie jak najmniejsza. Ta strategia
czasu pracy jest korzystna dla instalacji
o równomiernym rozkładzie obcià˝enia
podstawowego i szczytowego.

Strategia czasu pracy 3
Kotły sekwencyjne sà uruchamiane jak
najwczeÊniej i wyłàczane jak najpóêniej,
co oznacza, ˝e pracuje jak najwi´cej ko -

tłów, a czas pracy palników w kotłach sek -
wencyjnych jest długi. Ta strategia czasu
pracy jest idealna dla równomiernego ob -
cià˝enia kotłów wykorzystujàcych w wy -
sokim stopniu technik´ kondensacyjnà
przez długà prac´ poszczególnych kotłów
w obcià˝eniu cz´Êciowym.

Minimalna ró˝nica temperatur
Aby móc wykorzystaç zalety strategii
pracy kotłów, konieczne jest zapewnie-
nie niezawodnego hydraulicznego od -
dzielenia kotłów od odbiorników ciepła.
Najprostszym i najtaƒszym rozwiàza-
niem jest zastosowanie sprz´gła hydrau-
licznego. Umo˝liwia on prawie bezciÊ -
nieniowe oddzielenie od siebie strumie-
ni wody grzewczej przepływajàcych po
stronie pierwotnej i wtórnej.
Zbyt mała ró˝nica temperatur na sprz´-
gle hydraulicznym pomi´dzy zasilaniem
obiegu c.o. i powrotem do kotła jest
szybko rozpoznawana przez moduł EC
BCA 2 i wyrównana przez natychmia-
stowa redukcj´ lub wyłàczenie poszcze-
gólnych kotłów. Minimalna ró˝nica tem-
peratur zapobiega zbyt du˝emu wzro-
stowi temperatury na powrocie.

3.5.2 Struktura kaskady kotłów z modułem BCA 2 i systemem Bus LPB

3.4.3 Strategia pracy układu kaskadowego

Podstawowy schemat połàczeƒLiczba kotłów
- kaskada maks. 6 kotłów kondensacyj-

nych SGB lub
- kaskada mieszana zło˝ona z maks. 6

kotłów SGB, TE, L lub kotłów FB
Liczba mo˝liwych do podłàczenia
regulatorów EuroControl (ZR EC 1/2,
ZR EC MSR wraz z EC BCA 2 i EC
KK MK)
- bez zewn´trznego zasilania magistralà

Bus: 
maks. 16 regulatorów EuroControl

- z zewn t́rznym zasilaniem magistralà Bus:
maks. 40 regulatorów EuroControl
(z cen tralnym zasilaczem Bus ZGB, jako
wyposa˝enie dodatkowe na zamówienie)

Mo˝liwe do podłàczenia systemy regu-
lacyjne firmy Landis & Staefa
- Synergyr, typ OZW 30, system regu-

lacyjny i rozliczeniowy
- Unigyr, typ PRU 2.xx, PRV 2.xx
- Sigmagyr, typ RVL 470, RVC 471
- Aerogyr, typ RWI 65.01
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3.6.1 Moduł roboczy i sygnaliza-
cji zakłóceƒ w pracy BSM C

Moduł roboczy i sygnalizacji zakłóceƒ
w pracy BSM C mo˝e za pomocà sty-
ków bezpotencjałowych przekazywaç
komunikaty dotyczàce maks. 3 zakłóceƒ
w pracy, np. zakłócenie w pracy palnika,
zadziałanie STB, niewłaÊciwe ciÊnienie.
Montowany jest na konsoli wewnàtrz
panelu sterowania kotła.

3.6.2 Telefoniczny moduł sygna-
lizacji zakłóceƒ w pracy
wzgl. zdalny przełàcznik
telefoniczny TSM-S

TSM-S  jest mmoodduułłeemm tteelleeffoonniicczznneejj
ssyygg nnaall iizzaaccjjii  zzaakkłłóócceeƒƒ ww pprraaccyy ko -
tła, za po mocà którego mo˝e byç prze-
kazywana informacja o powstałej uster-
ce trzem, wybranym odbiorcom w danej
sieci te lefonicznej. Mo˝liwe jest wyko-
rzystanie ddoo cczztteerreecchh wweejjÊÊçç kkoommuu--
nniikkaaccyyjjnnyycchh (bez po ten cja ło wych). Do
tego ppoottrrzzeebbnnyy jjeesstt mmoodduułł roboczy
i sygnalizacji zakłóceƒ w pracy BBSSMM CC.
Moduł TSM-S mo˝na tak˝e wykorzystaç
jako zdalny przełàcznik.
Istnieje mo˝liwoÊç telefonicznego prze-
łàczania maks. czterech kotłów, pod -
łàczo nych do modułu TMS-S przez
zew n´trzne przekaêniki 24V (lub 12V).

3.6.3 Moduł sygnału napi´cio-
wego / moduł przekaêni-
kowy CLIP In CISP C (seryj-
nie w zakresie dostawy)

Moduł z wejÊciem sygnału napi´ciowe-
go 0 – 10V DC i trzema przekaênikami
do rozszerzenia funkcji wyjÊcia.
Moduł CISP C jest konieczny w przy-
padku zastosowania zewn´trznego ukła-
du regulacji (system DDC) z wyjÊciem
sygnału napi´ciowego 0 – 10V.

3.6.4 Moduł sygnału pràdowego
/moduł przekaênikowy
CIST C

Moduł zz wweejjÊÊcciieemm ssyyggnnaałłuu pprrààddoo--
wweeggoo 44 –– 2200 mmAA i trzema przekaêni-
kami do rozszerzenia funkcji wyjÊcia.
Moduł CIST C jest konieczny w przy-
padku zastosowania zewn´trznego ukła-
du regulacji z wyjÊciem sygnału pràdo-
wego 4 – 20 mA.
Do trzech wyjÊç przekaênikowych
mo˝na podłàczyç pomp´ cyrkulacyjnà
c.w.u. i sygnał alarmowy, dotyczàcy np.
zakłóceƒ w pacy kotła i palnika.
Przeznaczony do monta˝u w regulatorze
kotła SGB.

3.6.5 Regulator układu ładowa-
nia c.w.u. EC-LSR

Do podgrzewania wody pitnej za pomocà
układu ładowania zasobnika z zewn´trz-
nym wymiennikiem ciepła i z pompà ła du -
jàcà w celu zachowania warunków hi gie -
nicznych zgodnie z instrukcjà roboczà
W 551 DVGW dotyczàcà du˝ych instalacji.
Optymalne dopasowanie podgrzewacza
c.w.u. do wymaganego zapotrzebowania
dzi´ki zastosowaniu czujników wody
pod  grzewanej i wody grzewczej.
Całkowite doładowanie zasobnika dzi´ki
zastosowaniu odr´bnych czujników załà-
czania 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 energoosz-
cz´dna praca dzi´ki unikni´ciu cz´stego
załàczania (taktowania) palnika oraz mo˝-
liwe jest odpowiednie do zapotrzebowa-
nia dopasowanie temperatury na zasila-
niu. Istnieje mo˝liwoÊç sprawdzania
prze kaêników, wartoÊci zadanych i czujni-
ków. Roczny zegar posiada funkcj´ auto-
matycznego przełàczania z czasu letniego
na zimowy oraz dysponuje programem
tygodniowym pracy. Łatwà obsług´ za -
pew nia czytelny układ przycisków na s -
taw czych i wbudowany  wyÊwietlacz
LCD. Pompy i zawory chronione sà funk-
cjà okresowego ich załàczania. Ochron´
przed bakteriami w c.w.u. zapewnia pro-
gram jej termicznej dezynfekcji. Mo˝liwe
sà trzy sposoby monta˝u przy pomocy
dostarczanej razem obudowy:
• Monta˝ naÊcienny (na Êcianie, w sza-

fie sterowniczej, itd.)
• Monta˝ w prowadnicach (w znormali-

zowanych 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 podgrzewacza,
1 czuj nik c.w.u. na wymiennik ciepła.
Wszystko zapakowane w kartonie.
Do podłàczenia regulatora do wszystkich
kotłów firmy BRÖTJE od serii C wystar-
czy 2- ˝yłowy przewód Bus. Do współ-
pracy z kotłem SGB wymagany jest do -
dat kowo moduł ClipIn Bus CIB C.
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3.6 Funkcje specjalne
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Urzàdzenie do neutralizacji z przepływem swobodnym NEOP

Urzàdzenie do neutralizacji z przepływem wymuszonym NEMP

Jako wytyczna dotyczàca odprowadzania
kondensatu do publicznej instalacji ka -
na lizacyjnej mo˝e słu˝yç  instrukcja ro -
bocza ATV A 251.  Zgodnie z nià,
w przy padku instalacji kotłów gazowych
o nominalnym obcià˝eniu cieplnym 25 –
200 kW mo˝liwe jest całodzienne odpro-
wadzanie kondensatu bez neutralizacji
wraz z domowymi Êciekami bytowymi.
Podczas pracy kotła w nocy kondensat
musi byç zatrzymywany w specjalnym
zbiorniku.
Wymagania odnoÊnie składu kondensatu
zgodnie z instrukcjà roboczà ATV A 251
sà spełnione przez wszystkie kotły serii
EuroCondens SGB.
Poniewa˝ instrukcja ATV A 251 jest
tylko zaleceniem, dlatego te˝ warunki
odprowadzania kondensatu do sieci ka -
nalizacyjnej nale˝y uzgodniç z od po -
wied nim Zakładem Komunalnym.
Poza tym neutralizacja kondensatu jest
konieczna wtedy, gdy istniejàce przewo-
dy kanalizacyjne nie sà odporne na dzia-
łanie kondensatu.

Urzàdzenia do neutralizacji
Do neutralizacji kondensatu mo˝na wy -
korzystaç urzàdzenie z przepływem
swobodnym (bez pompy) NEOP lub
urzàdzenie z przepływem wymuszonym
(z pompà) NEMP.
W przypadku kotłów serii SGB 320 –
500 C konieczne sà 2 urzàdzenia do
neutralizacji kondensatu.

Neutralizatory skroplin muszà byç
spraw dzane 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 po -
czàt kowym zaleca si´ przeprowadzanie
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 drogeriach),
który zanurzony w przepływajàcych
skrop linach pozwala na odczyt wartoÊci
pH. Âcieki powinny mieç wartoÊç pH
co najmniej 6,5.
WartoÊç pH poni˝ej 6,5 wskazuje na wy -
czerpanie si´ zdolnoÊci neutralizacyj-
nych granulatu. Wymaga to ponownego
napełnienia urzàdzenia granulatem, któ -
ry stanowi element wyposa˝enia dodat-
kowego.
Granulat do neutralizacji GIALIT C
skła da si´ z w´glanu wapnia. Jest to ma -
teriał ekologiczny i mo˝e byç stosowany
jako nawóz. Zarówno pozostałoÊci, jak
i niewykorzystany materiał mogà byç
odprowadzone razem z odpadami domo-
wymi lub budowlanymi.

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

w´˝a

6 nakr´tka złàczkowa
7 pierÊcieƒ uszczelniajàcy o prze-

kroju 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 przyłàczeniowa
w´˝a

6 nakr´tka złàczkowa
7 pierÊcieƒ uszczelniajàcy o prze-

kroju okràgłym
8 złàczka 1”

F9F9

poz. 4.1 podłàczyç tylko 
w przypadku odprowadzania
skroplin z komina w celu zdj´cia pokrywy 

nacisnàç spr´˝ystà nakładk´
i wysunàç pokryw´ ku górze
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Wymagania odnoÊnie pomieszczeƒ,
w których zainstalowane b´dà kotły, wy -
nikajà z rozporzàdzenia Ministra
Infrastruktury i Polskich Norm.
Poni˝ej przedstawiono te najwa˝niejsze.

Doprowadzenie powietrza do
spalania
a)Praca zale˝na od powietrza w po -
mieszczeniu

Powierzchnia czynna otworów wentyla-
cyji nawiewnej nnie powinna byç
mniejsza ni˝ 5 cm2 na ka˝dy 1,16 kW
mocy cieplnej palników zainstalowa-
nych we wszystkich kot∏ach.
b)Praca niezale˝na od powietrza
w pomieszczeniu

Sprawdzenie poprawnoÊci doboru isnie-
jàcego rozwiàzania instalacji powietrz-
no-spalinowej, patrz str. 19.

Zapotrzebowanie na miejsce 

Model SGB 320(X) C 400(X) C 500(X) C
T mm 756 756 756
B mm 2324 2504 2544

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
zewnàtrz

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

Kocioł EuroCondens SGB posiada
seryjnie montowane zabezpieczenie
temiczne i ogranicznik ciÊnienia mini-
malnego DBmin.

Do zabezpieczenia strony wodnej i ciÊ -
nieniowej kotła wymagana jest nast´pu-
jàca 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.

ET
Naczynie rozpr´˝ania w odpowiedniej
wielkoÊci. Wymagane w przypadku
kotłów, w których temperatura wody
grzewczej jest równa lub wy˝sza ni˝
100°C.

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

5.1 Kotłownia

5.2 Wyposa˝enie zabezpieczajàce wg DIN EN 12828

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

Zawór bezpieczeƒstwa  SV �

Przeponowe naczynie wzbiorcze MAG �

Zabez. przed zbyt niskim poziom.wody w kotle WM �

Naczynie rozpr´˝ania* ET �

* Wymagane w przypadku kot∏ów, w których temperatura wody grzewczej jest równa 
lub wy˝sza ni˝ 100°C
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5.3 System odprowadzania spalin

Êrednica przewodu maks. długoÊç przewodu
spaliny powietrze suma długoÊci przewodu

Typ mm mm spalinowego i powietrznego
SGB 320(X) C 250 2 x 160 łàcznie ok. 50 m
SGB 400(X) C 250 2 x 160 łàcznie ok. 25 m

250 2 x 200 łàcznie ok. 50 m
SGB 500(X) C 250 2 x 160 łàcznie ok. 25 m

250 2 x 200 łàcznie ok. 50 m

Kotły EuroCondens SGB firmy BRÖTJE w nadciÊnieniowych instalacjach 
wielokotłowych
Badania niemieckie wykaza∏y, ˝e nast´pujàce instalacje spełniajà wymagania dotyczàce warunków ciÊnieniowych:

5.3.2 Instalacje wielokotłowe

Typ kot∏a Liczba Maks. długoÊç Minimalna Pr´dkoÊç
kotłów przewodu spalin. Êrednica przepływu spalin

SGB - m mm m/s
320 2 20 250 < 5

2 60 300 < 5
3 60 350 < 5

400 2 30 300 < 5
2 60 350 < 5
3 30 350 < 5
3 60 400 < 5

500 2 30 350 < 5
2 60 400 < 5
3 25 400 < 5

Ze wzgledu na obowiàzujàce przepisy i normy zaleca si´ aby ka˝dy kocio∏ posiada∏ w∏asny przewód odprowadzenia spalin. 
Na rynku niemieckim eksploatacja kotłów ze wspólnym przewodem spalinowym jest mo˝liwa wówczas, gdy zastosowane
zostanie zabezpieczenie przed cofaniem si´ spalin. Kotły SGB 320 – 500 C wyposa˝one sà w tego typu zabezpieczenie seryj-
nie. W poni˝szej tabeli podano minimalne wartoÊci Êrednicy przewodu spalinowego, które nale˝y zachowaç przy ich doborze.
Dokładne ustalenie wymiarów lub weryfikacj´ doboru powinien wykonaç producent danego systemu odprowadzania spalin.

5.3.1 Maksymalne długoÊci przewodów odprowadzajàcych spaliny/doprowadzajàcych powietrze do spalania

Przewód doprowadzajàcy powietrze nale˝y wykonaç oddzielnie i podłàczyç do zestawu podstawowego
RLUA (110 mm zewn.). Do wykonania przyłàcza na Êcianie zewn´trznej dost´pny jest zestaw przyłàcze-
niowy Êciennego przepustu nawiewnego WAS.
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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 grzew-
czych nale˝y mieç na uwadze to, ˝e w ce -
lu optymalnego wykorzystania ciepła kon-
densacji istotne jest przyj´cie nie tylko
niskiej temperatury na zasilaniu, ale tak˝e
mo˝liwie niskiej temperatury na powro-
cie. Wybrana ró˝nica temperatur 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 pojedynczych oporów w o bie -
gu kotła. Aby pompa obiegu kotłowego
w jak najmniejszym stopniu oddziaływała
na strumienie obj´toÊciowe prze pły wu
w obiegach grzewczych, zaleca si´ mon-
ta˝ pompy kotłowej z płaskà charaktery-
stykà.
W poni˝szych tabelach zawarto obliczone
ju˝ wartoÊci parametrów hydraulicznych
dla ró˝nych wartoÊci mocy i ró˝nicy tem-
peratur.

Instalacje jednokotłowe
Obiegi grzewcze podłàczane sà bezpo-
Êrednio do rozdzielacza ciÊnieniowego.
Pompa kotłowa ze sprz´głem hydrau-
licznym lub bezciÊnieniowym rozdzie-
laczem wymagana jest tylko wtedy, gdy
obiegi grzewcze oddziaływajà na siebie
ze wzgl´ du na ró˝nà wielkoÊç i w ten
sposób nie zapewniajà poprawnego
dzia łania instalacji lub gdy obiegi grze -
w cze powinny pracowaç przy mniejszej
ró˝nicy temperatur wzgl. z wi´kszym
masowym nat´˝eniem przepływu.

Instalacje wielokotłowe
W instalacjach wielokotłowych zasadni-
czo ka˝dy kocioł jest wyposa˝ony
w pomp´ kotłowà z klapowym zaworem
zwrotnym. Podłàczenie obiegów grzew-
czych nast´puje poprzez sprz´gło hy -
drau liczne

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

w pracy pozostaje przewa˝nie tylko je -
den 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 zawo-
ru zwrotnego.

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

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

5.4 Podłàczenie hydrauliczne

Model kotła SGB 320 (x)C SGB 400 (x)C  SGB 500 (x)C
Ârednia moc kW 320 400 500
Obj´toÊciowe 30 K m3/h 9,17 11,46 14,33
nat´˝enie 25 K m3/h 11,01 13,76 17,20
przepływu 20 K m3/h 13,76 17,20 21,50
przy DT= 15 K m3/h 18,34 22,93 28,66

10 K m3/h 27,52 34,39 42,99

Model kotła SGB 320 (x)C SGB 400 (x)C SGB 500 (x)C
Ârednia moc kW 320 400 500
Opory 30 K mbar 16 21 25
przepływu 25 K mbar 22 29 36
przy DT= 20 K mbar 32 42 52

15 K mbar 67 89 111
10 K mbar 120 160 200

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

Opory przepływu po stronie wodnej w kotle SGB:

Sprz´gło hydrauliczne
Do pracy kotła zastosowanie sprz´gła
hydraulicznego nie jest konieczne, po -
niewa˝ nie jest wymagany minimalny
przepływ przez kocioł.
W przypadku nieznanych instalacji,
problematycznych układów hydraulicz-
nych lub instalacji wielokotłowych za -
stosowanie sprz´gła hydraulicznego do
rozdzielenia obiegu zwiàzanego ze êró-
dłem ciepła od obiegów zwiàzanych
z odbiornikami tego ciepła celowym
jest zastosowanie sprz´gła hydraulicz-
nego. KorzyÊç wynikajàca z jego zasto-
sowania sprowadza si´ do tego, ˝e êró-
dło ciepła i jego odbiorniki pracujà nie-
zale˝nie, z ró˝nymi obj´toÊciowymi
strumieniami przepływu i dzi´ki temu
zapewniajà optymalnà prac´ całego
układu.
Sprz´gło hydrauliczne dobierane jest
według najwi´kszego masowego nat´-
˝enia przepływu, z reguły w obiegu
grzewczym odbiornika ciepła. Nale˝y
tak˝e zwróciç uwag´ na to, ˝e Êrednia
pr´dkoÊç przepływu nie powinna prze-
kraczaç 0,2 m/sek.
WartoÊci, które nale˝y uwzgl´dniaç
przy projektowaniu , podawane sà
przez producenta w odpowiednich
tabelach.
Czujnik do ustalania kolejnoÊci załàcza-
nia kotłów w instalacjach kaskadowych
montowany jest w górnej cz´Êci sprz´-
gła hydraulicznego. Zapewnia on opty-
malnà regulacj´ pracy kotłów w zale˝-
noÊci od obcià˝enia.
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Dzi´ki zastosowaniu podgrzewaczy
typu EAS o trzech ró˝nych wielko-
Êciach, zarówno pojedynczo jak
i w zestawach łàczonych w układzie
Tichelmanna,  mo˝na optymalnie dopa-
sowaç moc grzewczà do zapotrzebowa-
nia na c.w.u. Dzi´ki temu mo˝na np.
za pomocà 4 podgrzewaczy EAS 500 C 

zapewniç zaopatrzenie w ciepłà wod´
do 95 mieszkaniom normatywnym.
Do połàczenia zasobnikowych podgrze-
waczy c.w.u. od strony obiegu wody
grzewczej, zarówno w szereg jak
i w zestawie blokowym, dostarczane sà
gotowe do podłàczenia zestawy oruro-
wania (patrz Informacja Techniczna 

dot. zasobnikowych 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 2
generuje podczas swej pracy szum o nie -
wielkim nat´˝eniu (poziom ciÊnienia aku-
stycznego wartoÊç podano w rozdziale
do tyczàcym danych technicznych). Jest to
zaleta nie do przecenienia zwłaszcza
w przypadku umiejscowienia kotła grze -
w czego np. w instalacji grzewczej na
pod daszu. Dzi´ki temu równie˝ nie sà
potrzebne ˝adne dodatkowe Êrodki ogra-
niczajàce hałas przenoszony w powietrzu.

Obracajàce si´ cz´Êci wbudowanych
urzàdzeƒ takich jak pompy i wentylatory
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 prze-
grodami, przez które b´dà przechodziç.

5.5 Podgrzewanie c.w.u.

W celu ułatwienia podłàczenia elementów zabezpieczajàcych dost´pny jest fabrycznie przygotowany łàcznik 
na króciec zasilania.

5.6 Ochrona akustyczna

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

Łàcznik na króciec zasilania do kotłów SGB 320-500 C

b) Z wykorzystaniem systemu
ładowania zasobnika

Zakres dostawy kotła BRÖTJE:

VZST SGB:
Łàcznik na króciec zasilania do monta˝u elementów zabezpieczajàcych

Zalecane urzàdzenia zabezpieczajàce (w zale˝noÊci od wymagania):

Element zabezpieczenia Wyrób
WM zabezpiecz. przed zbyt niskim poziomem wody w kotle SYR 933.1 DN 20
MA manometer wielkoÊç 1/2“
TH termometer wielkoÊç 1/2“
DB* ogranicznik maksymalnego ciÊnienia Danfoss RT 30 AS
SV zawór bezpieczeƒstwa
STB ogranicznik temp. bezpieczeƒstwa
* wyposa˝enie opcjonalne

DB*

MA

TH

SV STB

WM
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Ochrona kotła przed korozjà po stro-
nie wodnej (Wytyczne VDI 2035-2)
Działania zapobiegawcze majàce na ce -
lu unikni´cie zakłóceƒ w pracy obiegu
grzewczego w wyniku korozji lub osa-
dzenia si´ kamienia, skutkujàcych obni-
˝eniem si´ sprawnoÊci kotła i ogranicze-
niem jego funkcjonalnoÊci.
W instalacjach zamkni´tych specjalne
przygotowanie wody do napełnienia
pod kàtem ochrony przed korozjà nie
jest z reguły konieczne. Jest to w przy-
padku ka˝dego typu kotłów uzale˝nione
od twardoÊci wody i pojemnoÊci instala-
cji (patrz nast´pny fragment, dotyczàcy
osadzania si´ kamienia w kotle).
Zasadniczo nie powinna byç przekracza-
na wartoÊç pH = 8,5. WartoÊç pH
mo˝e, w wyniku powstawania CO2,
zwiàzanego z wydzielaniem si´ osadów
wapiennych w trakcie eksploatacji insta-

lacji, ulegaç zmianom i powinna byç
w zwiàzku z tym corocznie sprawdzana.
W instalacjach z ogrzewaniem podłogo-
wym, wykonanym z przewodów nie za -
pewniajàcych szczelnoÊci przed przeni-
kaniem tlenu, konieczne jest jego syste-
mowe oddzielenie od kotła i innych, za -
gro˝onych korozjà składników instalacji.

Ochrona przed szkodami powstałymi
w wyniku osadzania si´ kamienia
kotłowego (Wytyczne VDI 2035-1)
Aby zagwarantowaç ekonomicznà i bez-
usterkowà prac´ instalacji grzewczej
mo ̋ e byç konieczne zastosowanie stabi-
lizatora twardoÊci wody do napełniania
lub cz´Êciowo zmi´kczonej wody pitnej,
przy uwzgl´dnieniu granicznej wartoÊci
pH. Jest to uzale˝nione od stopnia twar-
doÊci wody do napełniania , pojemnoÊci
wodnej instalacji i wielkoÊci kotła.

Podane w Wytycznych VDI 2035-1
ostre wymagania wywodzà si´ z jednej
strony z doÊwiadczeƒ ostatnich lat,
zwłaszcza dotyczàcych zwi´kszonego
zastosowania przepływowych ogrzewa-
czy wody, a z drugiej oparte sà na zmie-
nionych 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.

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

•Nie wolno przekraczaç maksymalnych wartoÊci odnoszàcych si´ do nieuzdatnionej wody, które podano na wykresie
uwzgl´dniajàcym specyfik´ kotłów firmy BRÖTJE, (patrz wykres na stronie 24).

•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, zasadniczo

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.
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Instalacja ogrzewania
Do kotłów wszystkich wielkoÊci odnoszà
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 kondensacyj-
nych firmy BRÖTJE. Zasadnicze dla
utrzymania gwarancji jest bezwzgl´d-
ne 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 utrzymy-
wanie wartoÊci pH w zakresie 6,5
do 8,5, która mo˝e si´ zmieniaç 
w o k re sie eksploatacji w wyniku wytrà-
cania si´ osadu w´glanu wapnia. 
Z tego wzgl´ du nale˝y jà zawsze kon-
trolowaç podczas ka˝dej konserwacji.

OkreÊlanie pojemnoÊci instalacji
Całkowita iloÊç wody w instalacji grzewczej wynika z pojemnoÊci instalacji (= iloÊç wody napełniajàcej) i iloÊci wody uzupeł-
niajàcej. 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 nominalnej
mocy grzewczej. Wyst´pujàce w rzeczywistoÊci ró˝nice  nie zostały uwzgl´dnione.

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

320
przybli˝. poj. instalacji w l 3000 4000 5000
maks. stopieƒ twardoÊci w °dH 10 9 8

400
przybli˝. poj. instalacji w l 3200 6000 8000
maks. stopieƒ twardoÊci w °dH 10 9 8

500
przybli˝. poj. instalacji w l 4000 7000 10000
maks. stopieƒ twardoÊci w °dH 10 9 8
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SGB 500 C

SGB 400 C

SGB 320 C

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)
- Protector-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 zacho-

dzi koniecznoÊç stosowania kilku Êrod-
ków uzdatniajàcych (np. Êrodek stabili-
zujàcy twardoÊç, przeciw zamarzaniu,
uszczelniajàcy itd.), to nale˝y koniecznie
zwracaç uwag´ na to, aby pochodziły one
od tego samego producenta i pod wzgl´-
dem działania były zgodne z wy ̋ ej wy -
mie nionymi Êrodkami.
W pojedynczych przypadkach jako Êro-
dek przeciw zamarzaniu mo˝na tak˝e sto-
sowaç Tyfocor L. Korzystanie ze Êrod ków
niedopuszczonych do stosowania powo-
duje utrat´ gwarancji.
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Zestawienie sposobów post´powania

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

Napełnienie wodà o jakoÊci wody
pitnej, wartoÊç pH kontrolowaç
co roku (utrzymywaç wartoÊç 

pH 8,0 do 8,5)

Napełnienie wodà o jakoÊci wody
pitnej, wartoÊç pH kontrolowaç
co roku (utrzymywaç wartoÊç 

pH 8,0 do 8,5)

Napełnienie wodà o jakoÊci wody
pitnej, wartoÊç pH kontrolowaç

co roku (utrzymywaç wartoÊç pH
8,0 do 8,5)

WartoÊci zgodne z wykresem

320 - 500 kW

Napełnienie wodà o jakoÊci wody
pitnej i dodanie Êrodka do uzdat-
niania (dozowanie zgodnie z zale-
ceniem producenta), wartoÊç pH
kontrolowaç co roku (utrzymywaç

wartoÊç pH 8,0 do 8,5)

WartoÊci NIEZGODNE
z wykresem Napełnienie cz´Êciowo zmi´kczo-

nà wodà zgodnie z wykresem,
jednak minimalnie do 6°dH

(utrzymywaç wartoÊç pH 8,0 do
8,5) w razie potrzeby zastosowaç

Êrodek do stabilizacji wartoÊci
pH

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

toÊç pH 8,0 do 8,5)
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6.1 Instalacja jednokotłowa bez pompy obiegu kotłowego z 1 obiegiem c.o. 
z pompà obiegowà i obiegiem c.w.u. z podgrzewaczem
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6.2 Instalacja jednokotłowa z pompà obiegu kotłowego, z 1 obiegiem c.o. 
z pompà obiegowà, z 1 obiegiem z zaworem mieszajàcym i obiegiem c.w.u. 
z systemem ładowania zasobnika
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6.3 Instalacja jednokotłowa z pompà obiegu kotłowego i pompà zasilajà-
cà, sprz´głem hydraulicznym, 1 obiegiem c.o. z zaworem mieszajàcym
i obiegiem c.w.u. z podgrzewaczem 
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6.4 Instalacja jednokotłowa z pompà obiegu kotłowego i pompà zasilajàcà,
1 obiegiem c.o. z zaworem mieszajàcym i obiegiem c.w.u. z podgrzewa-
czem przed sprz´głem hydraulicznym
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6.5 Instalacja wielokotłowa z pompà zasilajàcà, 1 obiegiem c.o. z pompà,
1 obiegiem c.o. z zaworem mieszajàcym i obiegiem c.w.u. z podgrzewaczem 
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6.6 Instalacja wielokotłowa z pompami obiegów kotłowych, ze sprz´głem
hydraulicznym, z 1 obiegiem c.o. z zaworem mieszajàcym i obiegiem c.w.u.
z podgrzewaczem 
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6.7 Instalacja wielokotłowa z zewn´trznym układem regulacji DDC 
z jednym wyjÊciem
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6.8 Instalacja wielokotłowa z zewn´trznym układem regulacji DDC 
z wieloma wyjÊciami
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