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zmieszaniem
12–70 kW

R
ej

es
tr

1
–

w
er

sj
a

01
.0

5

NOWOÂå

Dane techniczne

Wskazówki projektowe

Przykłady zastosowania

.. .. ..  ll ee pp ii ee jj  zz  BB rr öö tt jj ee



EcoTherm Plus WGB 50 C + 70 C

SPIS TREÂCI Strona

1. Ogólne informacje dotyczàce techniki kondensacyjnej 3

2. Informacje o urzàdzeniu i opis sposobu działania 4

3. Dane techniczne 6

4. Wymiary i przyłàcza 7

5. Podstawowe elementy wyposa˝enia do sterowania pracà kotła 8

6. Sterowanie pracà kotła i obiegów grzewczych 10

7. Podłàczenie hydrauliczne i sprz´gło hydrauliczne 13

8. Przykłady zastosowania 14

9. System odprowadzania spalin 17

10. Podgrzewacze c.w.u. 19

11. Wskazówki projektowe 24

12. Wymagania odnoÊnie wody grzewczej 26

13. Schemat elektryczny 27

14. Wskazówki dotyczàce oszcz´dzania energii 28

15. Deklaracja zgodnoÊci 29

2

JakoÊç urzàdzeƒ

Urzàdzenia firmy BRÖTJE sà kontrolo -
wa ne zgodnie z surowà normà za kła dowà
i zgodnie z surowymi wyma ga niami jako -
Êciowymi, znacznie wy kra czajàcymi poza
powszechnie obo wiàzujàce normy. Ju˝ na
etapie pro jektowania urzàdzeƒ stawia si´
na najwy˝szà jakoÊç poszczególnych ele-
mentów składowych, którà si´ stale nad -
zo ruje w trakcie ich powstawania
i w procesie produkcyjnym a˝ po kon-
trol´ pro duktu finalnego.
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W przypadku gazu ziemnego wartoÊç cie pła
spalania jest wy˝sza od wartoÊci opałowej
o ok. 11% i dzí ki du˝ej za war toÊci pa ry wod-
nej w spalinach stwa rza wa runki do uzyska-
nia dodatkowego ciepła.

Innà przesłankà do optymalnego wykorzy-
stania ciepła spalania jest du˝a i utrzymu-
jàca si´ na stałym poziomie w całym zakre-
sie obcià˝enia kotła zawartoÊç CO2

w spa linach. Du˝a zawartoÊç CO2 gwaran-
tuje odpowiednio wysoki poziom pun ktu
rosy i dzi´ki temu zwi´ksza zakres tempe-
ratury, w którym spaliny mogà ulegaç kon-
densacji. Osiàganie tego sta nu pozwalajà
uzyskaç nowoczesne palniki modulujàce
ze wst´pnym zmieszaniem.

Podstawowym wymaganiem uzasadniajà-
cym stosowanie kotłów kondensa cyj nych
jest mo˝liwie najni˝sza temperatura na po-
wrocie. Im zimniejsza jest woda powraca-
jàca do kotła, tym wy˝sza jest efektywnoÊç
odzyskiwania ciepła i tym wi´ksze korzyÊci
z zastosowania techniki kondensacyjnej.

Rys. (2) pokazuje zale˝noÊç pomi´dzy tem-
peraturà na powrocie, wykorzystaniem
energii i iloÊcià skroplin.

W praktyce wa˝ne jest to, aby insta la cja
ogrzewania mogła pracowaç w spo sób po-
zwalajàcy uzyskiwaç niskà temperatur´
wody na powrocie. Idealne warunki stwa-
rzajà systemy niskotemperaturowe, w któ-
rych układ temperatur za si la nia / powrotu
wynosi 40/30ºC. W takich wa runkach,
w całym sezonie grzewczym podczas
pracy kotła zacho dzi proces kon densacji.
Ale tak˝e przy układzie temperatur wody
grzewczej 70/50°C uzyskuje si´ 100%
rocznà efektywnoÊç grzewczà w wyniku
wyst´powania zjawiska kondensacji przez
cały czas pracy instalacji, patrz rys. (3).

Nawet w przypadku zastosowania kotła
kondensacyjnego w instalacji z układem
temperatur obliczeniowych 80/60°C osiàga
si´ znacznie wy˝szà sprawnoÊç w stosunku
do kotłów konwencjonal nych. Ze wzgl´du
na ni˝sze wartoÊci tem peratur systemo-
wych w okresie przej Êciowym kocioł kon-
densacyjny mo˝e si´ jeszcze wykazaç 96%
rocznà efektywnoÊcià grzewczà, tzn. wyko-
rzystuje zjawisko kondensacji w takim wy-
miarze rocznego czasu pracy instalacji,
patrz rys. (4).
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Rys. 1: Stosunek ciepła spalania HO do wartoÊci opałowej HU

dla ró˝nych rodzajów gazu ziemnego

Rys. 2:

Rys. 3:

Rys. 4:
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EcoTherm Plus WGB 50 C + 70 C

EcoTherm Plus WGB jest kondensacyj-
nym, gazowym kotłem naÊciennym
do płynnie regulowanej pracy bez ustalo-
nej minimalnej temperatury, z wy mien  ni -
kiem ciepła wykonanym ze stopu alumi -
niowo-krzemowego. Nominalne moce
kotła wynoszà (15, 20, 28, 38) 50 i 70 kW.

Niskoszumowy, modulowany
palnik gazowy
Zastosowany w kotle WGB modulowa ny
palnik ze wst´pnym zmieszaniem, wy -
ko nany ze stali szlachetnej jest wy jàt ko -
wo cichy. Zapłon tego palnika na st´ pu je
ele ktry cznie. Mo˝e on spalaç gaz ziemny
kategorii E (GZ50) i Lw (GZ41,5) oraz
gaz płyn ny.

Najwy˝szy poziom techniki
gwarantujàcy minimalny po-
ziom emisji
Zaletà modulowanego trybu pracy pal-
nika ze wst´pnym zmieszaniem jest mi ni -
ma li za cja emisji tlenków azotu (NOx)
i tlenku w´gla (CO). Szczególnie niski po-
ziom emisji tych substancji wyst´puje
przy 23% wykorzystaniu mocy palnika.
Poniewa˝ taka moc palnika wy korzy sty -
wana jest równie˝ w warunkach pracy
przerywanej (załàcz-wyłàcz) przy ni˝szym
zapotrzebowaniu mo cy, to poziom emisji
pozostaje niski tak˝e  przy wy˝szych war-
toÊciach temperatury zewn´trznej.

Długie okresy pracy palnika
w szerokim zakresie modulacji
od 23 – 100%
Modulowany palnik, poza zmniejszeniem
poziomu emisji, pozwala tak˝e na wydłu˝e-
nie cykli pracy.
Je˝eli dokona si´ optymalnego doboru
urzà dzeƒ grzewczych i grzejników, to na-
wet w okresie przejÊciowym palnik wyłàcza
si´ tylko kilka razy w ciàgu godziny. Dzi´ki
temu unika si´ kolejnych strat zwiàzanych
z postojem urzàdzenia. Taki sposób pracy
znajduje od zwier cie dlenie tak˝e w znorma-

lizowanym wska ê niku emisji, okreÊlanym
od powiednio do nominalnej sprawnoÊci
u˝ytkowej hN zgodnie z normà DIN 4702,
cz´Êç 8.

Wymiennik ciepła w postaci
jednego odlewu
Wymiennik ciepła montowany w kotle WGB
jest wykonywany z wysokiej jakoÊci sto pu
aluminiowo-krzemowego, któ ry spraw dził
si  ́ju  ̋w urzàdzeniach zwià za nych z te ch ni -
kà kondensacyjnà. Wymiennik jest całkowi-
cie nowà, zopty ma li zo wa nà konstrukcjà.
Cha rakteryzuje si  ́lepszà wymianà ciepła
przy mniejszej masie i mniej szych wy mia -
rach. Zastosowanie wy so ko ga tun ko we go
materiału i wykonanie wy miennika w posta -
ci jednego odle wu gwarantuje długi okres
jego u˝ytkowania i optymalne warunki wy-
miany cie pła. Konstrukcyjnie powi  ́kszo na
powierz chnia wymiennika ciepła zapewnia
systematyczne schładzanie spa lin i optymal -
ny rozkład temperatur w całym wy mien ni ku.

Sposób dostawy
Kocioł EcoTherm Plus WGB dostar cza ny
jest w opakowaniu kartonowym jako w peł -

2. INFORMACJE O URZÑDZENIU 
I OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA

ni zmontowana jednostka wraz z obudowà.
W zakres dostawy kotła EcoTherm Plus
WGB firmy BRÖTJE wcho dzi elektroni -
cz ny układ sterowania pracà kotła i pal-
nika, za pew niajàcy regulacj´ pogodowà
(w przypadku zastosowania znajdujàcego
si´ w zakresie dostawy czujnika tempera-
tury ze w n´ trznej). Ustawienie parametrów
pracy i ob słu ga kotła EcoTherm Plus
WGB nast´puje poprzez zintegrowany re-
gulator systemowy ISR Plus wyposa˝ony
w du˝y wyÊ wie tlacz, na którym wyÊwie-
tlane sà ko mu nikaty w formie tekstowej.
WyÊ wietlacz jest podÊwietlany i słu˝y jed-
noczeÊnie do przekazywania informacji
generowanych przez zintegrowany system
dia gnozowania.

Okresy przeglàdów, komuni-
katy zwiàzane z konserwacjà
kotła
Aby zagwarantowaç niezawodnà i osz cz´d -
nà prac´ kotła EcoTherm Plus WGB
w dłu ̋  szym czasie, w regulatorze kotła
wpro wa dzo no funkcj´ informacyjnà doty-
czàcà okresów przeglàdów (konserwacji).
Funkcja ta jest wyłàczona w momencie do-
stawy. W razie ko nie cznoÊci sprawdzenia
przez serwisanta sta nu eksploatacyjnego
kotła mo˝na dokonaç odczytu szeregu ró˝-
nych pa ra me trów, jak np. iloÊç godzin pra -
cy lub liczba obrotów wentylatora. Je˝eli
pa rametry te nie osiàgnà w cià gu dwunastu
miesi´cy  swoich wartoÊci maksymalnych,
to najpóêniej po tym okresie na wyÊwietla-
czu regulatora pojawi si´ komunikat wska-
zujàcy na koniecznoÊç wykonania prze glà -
du. Brak reakcji na ten komunikat
i nie  wy konanie prac konserwacyjnych lub
naprawczych mo˝e prowadziç do zwi´k-
szenia zu˝ycia paliwa i uszkodzenia wy-
miennika ciepła. Szkody powstałe w wy ni -
ku zaniechania przeprowadzenia
kon  serwacji nie sà obj´te gwarancjà.

Rys. 5: Widok kotła WGB 50 C
(pokazany bez Êcianki przedniej i obudowy regulatora)

Rys. 6: Widok kotła WGB 70 C
(pokazany bez Êcianki przedniej i obudowy regulatora)
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2.INFORMACJE O URZÑDZENIU  
I OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA

Wa˝ne wskazówki:
� Ustawianie poziomu CO2:

Podczas rozruchu kotła WGB nale˝y
spra w dziç poziom CO2 w spalinach przy
minimalnym oraz pełnym obcià˝eniu
i w razie potrzeby nastawiç na poziom
po dany w instrukcji instalacji! W celu
za pew nienia prawidłowego wyregulo -
wa nia zawartoÊci CO2 w spalinach na-
le˝y najpierw uzyskaç w kotle WGB
temperatur´ roboczà!

� Czujnik przepływu gazu (GSW)
W Polsce nie ma obowiàzku montowa-
nia czujników przepływu gazu lecz
w przyszłoÊci taki przepis mo˝e byç
wprowadzony. W Niemczech taki
prze  pis obowiàzuje od 2004 r. i tylko
w celu zasygnalizowania informuje my,
˝e zgo d nie z instrukcjà roboczà G 600-
B przepisów TRGI istnieje tam obo -
wià zek montowania czujników prze -
pły wu ga zu we wszystkich nowych
i w zna cz nym stopniu zmienionych in-
stalacjach gazowych. Czujnik ten ma
za da nie zapobiegaç skutkom ma ni pu -
lo wania przy instalacji doprowadzenia
gazu i je dno czeÊnie zapewniaç wi´ksze
bez pie czeƒ stwo w przypadku wystà-
pienia nieszczelnoÊci. Dane dotyczàce
instalacji czujników przepływu gazu
mogà si´ ró˝niç w zale˝noÊci od do -
staw cy gazu. Z tego wzgl´du przed
przystàpieniem do wykonywania insta-
lacji na le˝y zasi´gnàç informacji we
właÊ ciwym zakładzie gazowniczym od-
noÊnie sposobu zamontowania czujni -
ka przepływu gazu. GSW musi zostaç
dobra ny przez wykonawc´ instalacji
ogrzewania z uw zgl´ d nieniem rodzaju
sto so wanego gazu. Przy doborze GSW
do kotłów kondensacyjnych firmy
BRÖTJE nale˝y po słu giwaç si´ dany -
mi zawartymi w rozdziale „Dane tech-
niczne”. Podane tam informacje odno-
szà si´ wyłàcznie do okreÊlonego typu
kotła. Je˝eli przez przewód gazowy za-
silane b´dà tak˝e inne odbiorniki, to
czujnik przepływu gazu nale˝y dobraç

EcoTherm Plus WGB 50 C + 70 C

odpowiednio do sumarycznej wielko-
Êci nat´˝enia przepływu przez wszyst-
kie podłàczone urzàdzenia odbiorcze.

Regulacja sprz´˝ona iloÊci
gazu i powietrza (modulacja).
Regulacja iloÊci powietrza do
spalania:
Wykorzystujàc informacje z czujnika tem -
peratury na zasilaniu kotła sterownik  po-
równuje temperatur  ́rzeczywistà w ko tle
z obliczanà przez siebie war toÊcià zadanà tej
temperatury. Je˝eli stwierdzona zostanie
ró˝nica pomí dzy tymi war toÊ cia mi, to wbu-
dowany w sterownik mikroprocesor oblicza
nowà pr´d koÊç obrotowà wentylatora.
WartoÊç ta przekazywana jest przewodem
sterujàcym do silnika wentylatora. Infor -
ma cja o nastawionej pr´dkoÊci obrotowej
wentylatora wra ca przewodem sygnaliza-
cji zwrot nej do sterownika kotła.
W przypadku, gdy rzeczywista tem pe ra -
tu ra w kotle nie osiàgnie oczekiwanego
po  zio mu, nast´puje kolejna korekcja
pr´d koÊ ci obro to wej wentylatora.

Regulacja iloÊci gazu:
WielkoÊç wiodàcà dla zaworu regulacyjne go
iloÊci gazu stanowi statyczne ciÊ nie nie na
wy locie z wentylatora. Staty cz ne ciÊnienie
powietrza po przez przewód sterujàcy prze-
noszone jest na zawór regulacyjny iloÊci
gazu, gdzie oddziałuje bez poÊre dnio na
membran .́ Ta z kolei po stronie gazowej
połàczona jest z zaworem, który w wyniku
zmiany poło˝enia przepu sz cza mniej lub
wí cej gazu. Dzí ki temu w całym za kre sie
modulacji stosunek iloÊci gazu i powietrza
jest równomierny, a podczas spa lania uzy-
skuje sí  stały poziom emisji CO2.

Brak koniecznoÊci zapewnie-
nia minimalnego przepływu
przez kocioł
W przypadku kotła WGB nie jest wy ma -
gany minimalny przepływ wody prze z ko-
cioł. Jest to mo˝liwe dzi´ki op ty ma li za cji
wymiennika ciepła i poło˝eniu czujnika

temperatury na zasilaniu. Oprócz czujnika
temperatury na zasilaniu kocioł WGB wy-
posa˝ony jest równie  ̋w czujnik tempera-
tury na powrocie. Pomiar temperatury na
powrocie u mo  ̋liwia wczeÊniejszà reakcj´
układu regulacji na zmiany temperatury.
Czujnik temperatu ry na zasilaniu umiej-
scowiony jest w najgor´tszym obszarze
wymiennika ciepła, w pobli˝u palnika.
Czujnik temperatury na powrocie z kolei
znajduje si´ w najzimniejszym miejscu,
w pobli˝u króçca powrotu. W ten spo sób
zapewniony jest szybki pomiar wzrostu
temperatury. Moc palnika mo˝ na łatwo
ograniczaç a˝ do jego wyłàczenia.
Chocia  ̋zapewnienie minimalnego prze -
pływu wody przez kocioł nie jest wyma -
ga ne, to ze wzgl´du na sposób wy konania
instalacji ogrzewania zastosowanie zawo -
ru upustowego mo˝e byç konieczne!

Multilevel – Jeden system dla
wszystkich przypadków
Wszystkie gazowe kotły kondensacyjne
wykonane w systemie Multilevel składajà
si´ w zasadzie z takich samych elementów
konstrukcyjnych. W zale˝noÊci od mocy
kotła stosowane sà zawsze takie same pal-
niki, moduły regulacyjne i wymienniki cie-
pła. Zasada konstrukcyjna tych elementów
jest w wiszàcych kotłach EcoTherm Plus
WGB oraz w kotłach EcoTherm Kompakt
WBS/WBC/WBK dokładnie taka sama,
jak w kondensacyjnej, gazowej centrali
cieplnej EcoCondens BBS.
Oprócz wi´kszej pewnoÊci stosowania,
konsekwentne wykorzystywanie takich
samych elementów konstrukcyjnych nie-
sie ze sobà zalety dla personelu monta˝o-
wego. Zgodnie z zasadà: „Raz si´ nauczyç
– wszystko zrozumieç – wszystko wie-
dzieç” wystarczy jedno szkolenie, aby
móc instalowaç, konserwowaç i napra-
wiaç urzàdzenia wykonane w systemie
Multilevel. Niezale˝nie od tego, czy cho-
dzi o kocioł o mocy 15 kW, czy 500 kW.
System Multilevel firmy BRÖTJE jest
uzupełniony przez nowy zintegrowany
regulator systemowy ISR Plus, który pełni
funkcje sterowania pracà kotła i obiegów
c.o. oraz dia gnozowania systemu. Wszyst-
kie gazowe kotły kondensacyjne Eco-
Therm Plus, EcoTherm Kompakt, Eco-
Condens, EuroCondens oraz stojàce ko t ły
Novo-Condens, Lo go Bloc i TrioBloc firmy
BRÖTJE sà w ten sposób wy po sa ̋ o ne
w identyczny panel ob sługowy. Wpro wa -
dza nie parametrów i ob  sługa ko tła podczas
pierwszego uruchomienia i kon serwacji
przebiega zawsze zgodnie z takim samym
podstawowym schematem działania.

Rys. 7: WartoÊci emisji kotłów EcoTherm Plus WGB

WartoÊci graniczne zgodnie 
z normà DIN 4702 EN
WartoÊci graniczne wymagane 
dla uzyskania znaku „Bł´kitnego 
Anioła” RAL-UZ 61

WartoÊci graniczne zgodnie 
ze szwajcarskimi przepisami LRV

Znormalizowane wartoÊci emisji
kotłów EcoTherm Plus WGB 

200

60
80

2 0 0

1 5 0

1 0 0

5 0

0
TLENKI AZOTU (NOX)

100

50
60

1 5 0

1 0 0

5 0

0
TLENEK W¢GLA (CO)

< 10

mg/kWh mg/kWh

< 20

G
as

-B
rennwertkessel

w
eil emissionsar m

un
d

Umweltzeichen

energiesparend
Jury Umweltzeichen

x x

R A L U Z 6 1



6

EcoTherm Plus WGB 50 C + 70 C

3. DANE TECHNICZNE

EcoTherm Plus Model WGB 50 C WGB 70 C
Numer identyfikacyjny urzàdzenia (nr CE) CE-0085BL0514
Stopieƒ ochrony IPx4D
Kategoria gazu II2HL(GZ50;41,5;35) 3P

II2HL(E;Lw;Ls) 3P

Kategoria urzàdzenia B23, B33, C13X, C33X, C43X, C53X, C63X, C83

Zakres nominalnego obcià˝enia cieplnego kW 12,0 – 50,0 17,0 – 70,0
Zakres nominalnej mocy cieplnej 80/60 °C kW 11,5 – 48,5 16,4 – 67,9

50/30 °C kW 12,8 – 51,9 18,3 – 72,5
40/30 °C kW 12,9 – 52,2 18,4 – 73,2

SprawnoÊç znormalizowana 75/60 °C % 105,6 105,8
40/30 °C % 108,7 108,9

IloÊç powstajàcych skroplin  dla 50/30 °C kg/h 3,88 5,33
50/30 °C kg/m3 0,72 0,76
40/30 °C kg/h 4,68 6,45
40/30 °C kg/m3 0,87 0,92

WartoÊç pH ok. – 4 – 5 4 – 5
Znormalizowany wskaênik emisji Nox mg/kWh < 20 < 20
Znormalizowany wskaênik emisji C mg/kWh < 10 < 10

Dane dot. projektowania komina wg DIN 4705
Temperatura spalin (80/60 °C) maks. obcià˝enie °C 62 64

min. obcià˝enie °C 58 58
Temperatura spalin (50/30 °C) maks. obcià˝enie °C 46 47

min. obcià˝enie °C 33 34
Masowy strumieƒ spalin gaz ziemny 80/60 °C g/s 5,9 – 24,6 8,4 – 34,4

gaz ziemny 50/30 °C g/s 5,5 – 23,5 7,8 – 32,9
propan 80/60 °C g/s 5,6 – 23,5 –
propan 50/30 °C g/s 5,2 – 22,4 –

Zapotrzebowanie na ciàg mbar 0 0
Maks. ciÊnienie tłoczenia na króçcu spalin mbar 1,1 1,1
Klasa spalinowa zgodnie z DVGW G636 – G 6 G 6

WartoÊci przyłàczeniowe
Dobór czujnika przepływu gazu gaz ziemny Lw (GZ41,5) m3/h 10 16

gaz ziemny E (GZ50) m3/h 10 110
CiÊnienie na przyłàczu gaz ziemny E (GZ50) mbar min. 16 - max. 25
CiÊnienie na przyłàczu gaz ziemny Lw (GZ41,5) mbar min. 17,5 - max. 23
CiÊnienie na przyłàczu gaz p∏ynny- propan mbar min. 29 - max. 44
Zasilanie elektryczne V/Hz 230 V, 50 Hz
Pobór mocy elektrycznej 100 %, bez pompy W 75 100
Ârednica króçca spaliny/powietrze mm 110/150 110/150
Masa netto (bez wody) kg 61 72
PojemnoÊç wodna l 4,7 5,8
WysokoÊç mm 852 852
Gł´bokoÊç mm 447 542
SzerokoÊç mm 480 480

Przyłàcza
Przyłàcze gazowe 3/4” 3/4”
Zasilanie instalacji c.o. 1 1/2” 1 1/2”
Powrót z instalacji c.o. 1 1/2” 1 1/2”

Parametry wody grzewczej/ układu hydraulicznego c.o.
Zakres nastaw temperatury wody grzewczej °C 20 – 85 20 – 85
Min. ciÊnienie robocze bar 1,0 1,0
Dop. ciÊnienie robocze bar 4,0 4,0
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4. WYMIARY I PRZYŁÑCZA

Model WGB 50 C WGB 70 C
HV – zasilanie c.o. G 1 1/2” G 1 1/2”
HR – powrót c.o. G 1 1/2” G 1 1/2”
Gaz – przyłàcze gazowe G 3/4” G 3/4”
KA – przyłàcze

skroplin Ø 25 mm Ø 25 mm

Wymiary w mm
Model WGB 50 C WGB 70 C
Wymiar A 446 541

A

Rys. 8: Wymiary i przyłàcza kotła WGB 50 C + 70 C

rozstaw otworów 
288
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5. PODSTAWOWE ELEMENTY WYPOSA˚ENIA DO STEROWANIA PRACÑ KOTŁA

W zakres dostawy kotła EcoTherm Plus
WGB wchodzi zintegrowany regulator
sys temowy ISR Plus z du˝ym, pod Êwie tla -
nym wyÊwietlaczem i komunikatami
w po  staci tekstowej. Układ regulacji obej -
mu je w pełni elektroniczne sterowanie
pracà palnika i kotła. Za pomocà regulatora
ISR Plus sterowany jest kocioł jako êródło
ciepła. Wszystkie wymagane parametry
kotła sà programowane odpowiednio do
miejsca jego zamontowania. Mo˝liwa jest
nastawa krzywej grzania dla obiegu c.o.
z pompà obiegowà. Ponadto istnieje mo˝li-
woÊç za programowania dla tego obiegu
okresów pracy z temperaturà nominalnà
i obni˝onà. Regulator systemowy ISR Plus
umo˝liwia tak˝e zadanie temperatury dla
funkcji podgrzewania c.w.u. ISR Plus słu˝y
do uru cha miania kotła, ustawiania jego pa -
rametrów i sterowania jego pracà. System
dia gnostyczny nadzoruje, analizuje i wyÊ -

wietla informacje o wszystkich stanach
pracy i funkcjach. Zintegrowany regulator
systemowy mo˝e obsługiwaç maksymalnie
czte ry programy sterowania czasowego, co
oznacza, ˝e po zamontowaniu dodatkowe -
go modułu zaworu mieszajàcego CIM C
typu Clip-In, drugi obieg c.o. (z zaworem
mieszajàcym) równie˝ mo˝e byç sterowa -
ny przez regulator ISR Plus odpowiednio
do własnego programu i własnej krzywej
grzania. Funkcje systemu regulacyjnego
i diagnostycznego mo˝na poszerzyç za po -
mocà modułów typu Clip-In, czyli monto-
wanych na wtyk: moduł zaworu mieszajà-
cego CIM C, który słu˝y do sterowania
pra cà obiegu c.o. z zaworem mieszajàcym,
moduł CI Solar (CISO C) do sterowania
pracà obiegu solarnego pracujàcego na po -
trzeby podgrzewania c.w.u., moduł tempe-
ratury CITF C do regulacji temperatury
na zasilaniu, moduł sygnału napi´ciowego

CISP C, moduł sygnału pràdowego CIST
C do podłàczenia zewn´trznego regula-
tora lub moduł przekaênikowy CIR C
jako do datkowe wejÊcie I-O, moduł Bus
CIB C magistrali komunikacyjnej, interfejs
po mi´ dzy układem regulacyjnym a zew -
n´ trz nymi regulatorami EuroControl.
Dzi´ki zastosowaniu modułu Bus CIB C
mo˝na podłàczyç moduły regulacyjne
EuroControl, jak regulator kaskadowy EC
BCA 3, regulator strefowy ZREC1/2
umo ̋ liwiajàcy podłàczenie dodatkowych
obiegów z zaworami mieszajàcymi, regu-
lator EC MSR zaworu mieszajàcego z do -
datkowym układem regulacyjnym dla
pod grzewacza c.w.u., regulator wielofunk-
cyjny EC MFR (np. do podłàczenia sys-
temu solarnego wspomagajàcego prac´
obiegu c.o.). Wi´cej informacji na temat
poszczególnych modułów znajduje si´
w dalszej cz´Êci opracowania.

Abb. 10: Heizkennliniendiagramm
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Rys. 9: Zintegrowany regulator systemowy ISR Plus, panel obsługowy kotła EcoTherm Plus WGB 

Rys. 10: Wykres krzywych grzania
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5.PODSTAWE ELEMENTY WYPOSA˚ENIA 
DO STEROWANIA PRACÑ KOTŁA
Wyposa˝enie podstawowe / funkcja Uwagi

Zintegrowany regulator system. ISR Plus i system diagnozowania Zakres dostawy kotła WGB 
z podÊwietlanym wyÊwietlaczem i komunikatami tekstowymi

� Regulacja temperatury w kotle
– Stała, modulowana Bez czujnika temperatury zewn´trznej
– Płynna pogodowa, modulowana Z czujnikiem temperatury zewn´trznej QAC 34

(zakres dostawy kotła WGB)
– Fabrycznie nastawiona krzywa grzania 1,8 dla temp. 70/50°C Mo˝liwoÊç wyboru krzywej grzania 1,5 dla układu temp. 40/30°C
– Korekcja temperatury zimniej/cieplej Zmiana nominalnej temperatury w pomieszczeniu ± 3 °C

(równoległe przesuni´cie krzywej grzania)

� 1. obieg c.o. (obieg c.o. z pompà obiegowà)
– Program tygodniowy
– Obsługa zdalna Tylko po zamontowaniu regulatora pokojowego* (RGT lub RGB)
– Uwzgl´dnianie charakterystyki budynku

(regulacja w oparciu o Êrednià temperatur´ zewn´trznà)
– Automatyczna adaptacja krzywej grzania Tylko po zamontowaniu regulatora pokojowego* (niezb´dny RGT)
– Automatyka ograniczania ogrzewania w ciàgu dnia Automatyczne przełàczanie pomi´dzy trybem letnim i zimowym
– Szybkie obni˝anie temperatury w pomieszczeniu
– Szybkie podwy˝szanie temperatury w pomieszczeniu

� 2. obieg c.o. (obieg z mieszaczem) Tylko po zamontowaniu dodatkowego modułu
zaworu mieszajàcego CIM C*

– Program tygodniowy
– Obsługa zdalna Tylko po zamontowaniu regulatora pokojowego* (RGT lub RGB)
– Uwzgl´dnianie charakterystyki budynku

(regulacja w oparciu o Êrednià temperatur´ zewn´trznà)
– Automatyczna adaptacja krzywej grzania Tylko po zamontowaniu regulatora pokojowego* (niezb´dny RGT)
– Automatyka ograniczania ogrzewania w ciàgu dnia Automatyczne przełàczanie pomi´dzy trybem letnim i zimowym
– Szybkie obni˝anie temperatury w pomieszczeniu
– Szybkie podwy˝szanie temperatury w pomieszczeniu

� Podgrzewanie c.w.u.
– Priorytet absolutny Po zamontowaniu czujnika temp. wody w podgrzewaczu c.w.u*  
– Po zamontowaniu pompy ładujàcej Pompa ∏adujàca*
– Obni˝ona temperatura ładowania podgrzewacza c.w.u.
– Wybieg pompy
– Funkcja dezynfekcji termicznej
– Funkcja pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

� Pozostałe funkcje
– Ochrona przciwmrozowa Kotła, instalacji, budynku i podgrzewacza c.w.u.
– Ochrona przeciw taktowaniu palnika
– Funkcja kontroli kominiarskiej
– Funkcja kontroli technicznej
– Zewn´trzny sygnał zakłócenia w pracy Informacja zbiorcza o zak∏óceniach jako sygna∏ zwrotny

(wyjÊcie beznapi´ciowe)
– Zdalny przełàcznik telefoniczny* Uruchamianie i wyłàczanie obiegu c.o. za pomocà telefonu

* Wyposa˝enie dodatkowe



EcoTherm Plus WGB 50 C + 70 C

Regulator pokojowy RGT 
Dzi´ki zastosowaniu regulatora pokojowe go
RGT (wyposa˝enie dodatkowe) mo ̋ liwe jest
zdalne wprowadzanie i zmia na pa ra me trów
wszystkich funkcji dost´pnych w re gu la to -
rze głównym. Regulator pokojo wy RGT po -
d łàcza si´ do modułu regu lacyj nego w kotle
za pomocà trzy˝yłowego przewodu.
Regulator pokojowy RGT został zaprojekto-
wany do zdalnej obsługi kotła WGB.
Za jego pomocà mo˝na realizowaç nast´pu-
jàce funkcje:
– regulacja temperatury w pomieszczeniu

i sterowanie zegarowe (z uwzgl´dnia-
niem i bez uwzgl´dniania temperatury
w pomieszczeniu)

– regulacja temperatury w podgrzewaczu
c.w.u. i sterowanie zegarowe pracà pod-
grzewacza c.w.u.

– wyÊwietlanie wartoÊci temperatury
zewn´trznej, temperatury w pomiesz-
czeniu, temperatury w podgrzewaczu
c.w.u. i innych

– zegar roczny (z programem wakacyjnym
i automatycznym przełàczaniem pomi´-
dzy czasem letnim i zimowym)

– parametryzacja krzywych temperatury
zewn´trznej

– nastawa automatycznego przełàczania
pomi´dzy trybem letnim/zimowym

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

– wyÊwietlacz tekstowy
– mo˝liwoÊç stosowania jako programatora

Regulator pokojowy RGB
Przewodowy regulator zdalny przeznaczo ny
do współpracy z regulatorem ISR. Z we wn  ́-
trznym czujnikiem temperatu ry w po mie sz -
czeniu do uwzgĺ dniania tem pe ratury w po -
mieszczeniu, wyÊwietlaczem mierzonej
tem peratury w po mie szczeniu, pokr´tłem do
zmiany wartoÊci zadanej tem pe ra tury w po  -
mie szczeniu, przełàcznikiem wy boru trybu
pracy i przyciskiem obecnoÊci.

Moduły typu Clip-In
Łatwym sposobem poszerzenia funkcji
wchodzàcego w zakres dostawy zintegrowa-
nego regulatora systemowego sà tzw. mo du -
ły Clip-In, które po prostu montuje si´ “na
wtyk” w centralnym systemie re gu lacyjnym
i diagnostycznym, i łàczy za pomocà wtyku
(plug and play). Uwaga: maksymalnie mo -
˝na zamontowaç 2 ró˝ne moduły Clip-In.

Moduł zaworu mieszajàcego –
CIM C
Moduł zaworu mieszajàcego umo˝liwia ob  -
sług´ 2. obiegu c.o. (np. ogrzewania po dło -
gowego) z kotła WGB. Obieg ten mo˝e
pra cowaç z własnym programem tempera-
tury i sterowania zegarowego. Moduł CIM
C podłàcza si´ bezpoÊrednio do centralne -
go systemu regulacyjne go i diagnostyczne -
go kotła WGB. Moduł CIM C obsługiwany
jest za pomocà zintegrowanego regulatora

systemowego ISR Plus w kotle WGB.
Zakres dostawy modułu zaworu mieszajà-
cego CIM C obejmuje czujnik zasilania
oraz gniazdo i przewody dla pod łàcze nia
pom py i zaworu mieszajàcego. W jednym
êródle ciepła mo˝na zamontowaç tylko je -
den moduł CIM C. Dalsze obiegi c.o. z za -
worem mieszajàcym mo˝na podłàczyç po
zamontowaniu modułu Bus CIB C i odpo-
wiedniego re gulatora strefowego ZR EC
1/ZR EC 2.

Moduł Bus – CIB C
Moduł Bus (CIB C) umo˝liwia podłàczenie
dodatkowych regulatorów oraz wy mia n´
da nych pomi´dzy nimi i ko t łem WGB.
Moduł CIB C podłàcza si´ bezpoÊrednio
do centralnego systemu regulacyjnego
i diagnostycznego kotła WGB. Mo˝na pod-
łàczyç nast´pujàce moduły: ZR EC 1/2,
EC BCA 3, EC MSR i EC MFR.

Moduł Solar / moduł przekaê-
nikowy – CI Solar (CISO C)
Moduł CI Solar (CISO C) umo˝liwia podłà-
czenie i sterowanie poprzez zintegrowa ny
re gu lator systemowy ISR Plus kotła WGB
pra cà instalacji solarnej do pod grze wania
c.w.u. Moduł CI Solar (CISO C) podłàcza
si  ́bezpoÊrednio do centralnego systemu
regulacyjnego i diagnostycznego kotła
WGB. Za je go pomocà mo˝na re a li zowaç
nast´pujàce funkcje:
– podgrzewanie c.w.u. za pomocà instalacji

solarnej z doładowaniem podgrze wacza
c.w.u. poprzez kocioł gazowy

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

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

grzaniem, ochrona przed mrozem, o kre  -
sowe uruchamianie pompy, nocne wy -
chłodzenie poprzez kolektor słoneczny

Moduł sygnału pràdowego /
moduł przekaênikowy CIST C
Moduł sygnału pràdowego / moduł prze kaê -
nikowy CIST C jest wymagany do po sze rze -
nia funkcji wejÊcia i wyjÊcia w kotle WGB.
Moduł CIST C dysponuje dodatkowym
syg nałem wejÊciowym 4 – 20 mA, np. do
pod łàczenia zew n  ́trz ne go regulatora c.o.
o pràdowym sygnale wyjÊciowym 4 – 20 mA.
Ponadto moduł CIST C jest wyposa˝ony
w 3 wyjÊcia przekaênikowe, za pomocà któ-
rych mo˝na realizowaç nast´pujàce dodat-
kowe funkcje, np. sygnał alarmowy, komu-
nikat roboczy, wyjÊcie sygnału analogowego
organu nastawczego (dodatko wy, gazowy
zawór bezpieczeƒstwa), pom pa kurtyny po -
wietrznej. Do poszerzenia funkcji, w u kła -
dzie regulacyjnym kotła WGB mo˝na za -
mon towaç maks. 2 ró˝ne moduły CI (np.
CIB C, CIM C, CIST C itd.).

Moduł sygnału napi´ciowego /
moduł przekaênikowy CISP C
Moduł sygnału napi´ciowego / moduł

przekaênikowy CISP C jest wymagany
do poszerzenia funkcji wejÊcia i wyjÊcia
w kotle WGB. Moduł CISP C dysponuje
dodatkowym sygnałem wejÊciowym 0 – 10
V, np. do podłàczenia zewn´trznego regu-
latora c.o. o napi´ciowym sygnale wyjÊcio-
wym 0 – 10 V.
Ponadto moduł CISP C posiada 3 wyjÊcia
przekaênikowe, za pomocà których mo˝na
realizowaç nast´pujàce dodatkowe funkcje,
np. sygnał alarmowy, komunikat roboczy,
wyjÊcie sygnału analogowego or ganu na -
stawczego (dodatkowy, gazowy za wór bez-
pieczeƒstwa), pompa kurtyny po wie trznej.
Do poszerzenia funkcji, w u kła dzie regula-
cyjnym kotła WGB mo˝na zamontowaç
maks. 2 ró˝ne moduły CI (np. CIB C, CIM
C, CIST C itd.).

Moduł temperatury / moduł
przekaênikowy CITF C
Moduł temperatury / moduł przekaêni-
kowy CITF C jest wymagany do poszerze-
nia fun kcji wejÊcia i wyjÊcia w kotle WGB.
Moduł CITF C dysponuje dodatkowym
sygnałem wejÊciowym do czujnika tempe-
ratury, np. do regulacji temperatury
za sprz´ głem hydraulicznym.
Ponadto moduł CITF C posiada 3 wyjÊcia
przekaênikowe, za pomocà których mo˝na
realizowaç nast´pujàce dodatkowe funkcje,
np. pompa sprz´gła hydraulicznego, sygnał
alarmowy, komunikat roboczy, wyjÊcie
sygnałowe (dodatkowy, gazowy zawór bez-
pieczeƒstwa), pompa kurtyny powietrznej.
Do poszerzenia funkcji w układzie regula-
cyjnym kotła WGB mo˝na zamontowaç
maks. 2 ró˝ne moduły CI (np. CIB C, CIM
C, CIST C itd.).

Moduł sygnału przełàczajàce -
go/moduł przekaênikowy CIR C
Moduł sygnału przełàczajàcego / moduł
przekaênikowy CIR C jest wymagany
do poszerzenia funkcji wejÊcia i wyjÊcia
w ko tle WGB. Moduł CIR C dysponuje
dodatkowym przekaênikowym sygnałem
wejÊciowym do przełàcznika, np. zapo -
trze bo wania na ciepło kurtyny powietrz-
nej.
Ponadto moduł CIR C posiada 3 wyjÊcia
prze kaênikowe, za pomocà których mo˝na
realizowaç nast´pujàce dodatkowe funkcje,
np. sygnał alarmowy, komunikat roboczy,
wyjÊcie sygnałowe (dodatkowy, gazowy
zawór bez pieczeƒstwa), pompa kurtyny
powietrznej. Do poszerzenia funkcji w
układzie regulacyjnym kotła WGB mo˝na
zamontowaç maks. 2 ró˝ne moduły CI (np.
CIB C, CIM C, CIST C itd.).

Układ do instalacji wysoko-
temperaturowych HTS C
Płytka przekaênikowa HTS C umo l̋iwia np.:
� podłàczenie układu regulacji w instala-

cji na krytej pływalni

6. STEROWANIE PRACÑ KOTŁA I OBIEGÓW GRZEWCZYCH
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lub
� uruchomienie funkcji kurtyny powietrznej
lub
� podłàczenie dodatkowych podgrzewa-

czy c.w.u. do kotła WGB.
Układ HST C podłàcza si´ bezpoÊrednio
do centralnego systemu regulacyjnego
i diagnostycznego kotła WGB.

Regulatory strefowe ZR EC 1 /
ZR EC 2
Regulatory strefowe ZR EC 1 / ZR EC 2
obejmujà funkcje zale˝nej od tem pe ra tury
zewn´trznej regulacji temperatury zasila-
nia dla jednego lub dwóch obiegów c.o.
z zaworami mieszajàcymi, z pro gramem
dobowym i ty godniowym. Mo˝liwoÊç
komunikacji tylko za poÊrednictwem
modułu Bus CIB C. Obudowa do mon-
ta˝u na Êciennego z jednym lub dwoma
modułami EuroControl M, z jednym lub
dwoma czujnikami zasilania.

Regulator pokojowy QAA 70
Regulator pokojowy QAA 70 słu˝y ja ko
urzàdzenie zdalnego sterowania do modu-
łów regulacyjnych EuroControl ZR EC
1/ZR EC 2. Jest to cyfrowy re gulator poko-
jowy z funkcjà realizacji programu dobowe -
go, tygodniowego i wakacyjnego, o chro ny
przeciwmrozowej, uwzgl´dniania wpły wu
temperatury w pomieszczeniu i regulacji
tem peratury w pomieszczeniu, wyposa˝ony
w wyÊwietlacz temperatury i czasu.

Moduł roboczy i sygnalizacji
zakłóceƒ w pracy BSM C
Moduł roboczy i sygnalizacji zakłóceƒ
w pracy BSM C jest płytkà przekaênikowà
przeznaczonà do zamontowania w kotle
WGB. Moduł BSM C dysponuje trzema
stykami bezpotencjałowymi, za których po -
Êrednictwem przetwarzane sà komunikaty
eksploatacyjne i o zakłóceniach w pracy.

Zdalny przełàcznik telefo-
niczny TFS
Zdalny przełàcznik telefoniczny TFS dys-
ponuje dwoma kanałami roboczymi z me nu
tekstowym w jednym z czterech j´zyków do
wyboru. Przełàcznik jest za bez pieczany ko -
dem i przystosowany do współpracy z auto-
matycznà sekretarkà. Za pomocà zdalnego
przełàcznika telefonicznego mo˝na przełà-
czyç kocioł WGB telefonicznie na prac´
w trybie ogrzewania wzgl´dnie w stan  go -
to woÊci do pracy.

Telefoniczny moduł sygnaliza-
cji zakłóceƒ w pracy TSM-S
przekazywanych w formie ko-
munikatów głosowych
Telefoniczny moduł sygnalizacji zakłóceƒ
w pracy TSM-S z głosowym odczytywa-

niem komunikatów o zakłóceniach w pracy
wymaga zastosowania modułu BSM C.
Komunikaty wysyłane przez moduł BSM C
odbierane sà przez moduł TSM-S i przeka-
zywane za poÊrednictwem sieci telefonicz-
nej w formie komunikatu głosowego.

Czujnik c.w.u. WWF
Czujnik c.w.u. WWF jest niezb´dny do
podgrzewania wody przez podgrzewacz
nie posiadajàcy własnego układu regula-
cyjnego. Po podłàczeniu czujnika c.w.u.
uaktywniana jest w momencie zgłoszenia
zapotrzebowania na ciepło przez pod-
grzewacz c.w.u. fun kcja priorytetu do
podgrzewania c.w.u. Czuj nik c.w.u. jest
wykorzystywany np. w przypadku zasto-
sowania zewn´trznej pompy ładujàcej
podgrzewacz c.w.u.

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

Wtyczka ST HP C
Wtyczka ST HP C słu˝y do podłàczenia
dru  giej pompy w równoległym u kładzie
ele ktrycznym z pompà za mon towanà
w ko tle, np. dla potrzeb za si lania obiegu
c.o. w przy padku rozdziału systemu
(wymiennik ciepła).

Wtyczka ST K2 C
Wtyczka ST K2 C umo˝liwia podłàczenie
we  wn´trznej pompy kotła do programo-
walnego wyjÊcia M5. W ten sposób mo˝ -
na wy ko rzystaç pomp´  dosy∏owà np. do
zasilania roz dzie la cza.

Regulator układu kaskado-
wego EC BCA 3
Regulator układu kaskadowego w obu -
dowie do monta˝u naÊciennego wraz
z wiàzkà kablowà do podłàczenia do regu-
latora w kotle WGB.

Moduł regulacyjny EuroControl BCA 3
steruje pracà i nadzoruje prac´ in sta lacji
wielokotłowej składajàcej si´ z maks. 16
modulowanych kotłów kondensacyjnych
serii EcoTherm Plus WGB. Moduł EC
BCA 3 dostarczany jest w obudowie do
monta˝u na Êcianie.

Zakres dostawy obejmuje tak˝e czujnik
temperatury zewn´trznej, na zasilaniu i na
powrocie.

Konieczny do zapewnienia komunikacji
pomi´dzy sterownikiem kotła i EC BCA 3
moduł Bus CIB C wchodzi w zakres
dostawy regulatora EC BCA 3.

Ka˝dy kocioł nadà˝ny kaskady musi byç

równie˝ wyposa˝ony w moduł Bus CIB C
(wyposa˝enie dodatkowe). Połàczenie re -
gu latorów mi´dzy kotłami realizuje si´
za pomocà dwu˝yłowego przewodu magi-
strali komunikacyjnej.

Przy odpowiednim zestawie kotłów mo˝na
uzyskiwaç płynnie modulowanà moc w za -
kresie od 10% do 100%.

W układzie kaskadowym moduł EC BCA
3 decyduje o kolejnoÊci uruchamiania
i wy  łàczania poszczególnych kotłów w za -
le˝noÊci od bilansu mocy. Dzi´ki temu
uru chamianie i wyłàczanie kotłów odbywa
si´ bez nadmiernych spadków i wzrostów
temperatury.

Pracà poszczególnych kotłów sterujà ich
zespoły sterujàco -regulacyjne.

Funkcj´ podgrzewania c.w.u. mo˝na reali-
zowaç za pomocà modułu EC BCA 3 lub
za pomocà zintegrowanego regulatora sys-
temowego ISR Plus jednego z kotłów.

Dodatkowo na potrzeby regulacji obiegów
c.o. z zaworami mieszajàcymi mo˝na pod-
łàczyç maks. 15 modułów EuroControl M.

Instalacje wielokotłowe z za -
sto sowaniem kotłów EcoTherm
Plus WGB
� Ekonomiczna eksploatacja dzi´ki modu-

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

� Optymalne pokrycie zapotrzebowania
na ciepło w obcià˝eniu szczytowym

� Niezawodna dyspozycyjnoÊç mocy zada-
nej tak˝e w przypadku awarii poszcze-
gólnych kotłów

� Mo˝liwoÊç wymiany poszczególnych
kotłów bez przerywania pracy całej
instalacji

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

Funkcje modułu EuroControl
BCA 3:
� Sterowanie pracà układu kaskadowego

maks. 16 kotłów kondensacyjnych serii
WGB

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

� Automatyczne i r´czne przełàczanie se -
kwencji kotłów

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

� Uruchamianie i wyłàczanie kotłów w za -
le˝noÊci od bilansu mocy

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

� Regulacja temperatury w kotle w zale˝-
noÊci od zapotrzebowania obiegów c.o.
podłàczonych do systemu lub zapotrze-
bowania zgłaszanego przez regulatory
zewn´trzne (wejÊcie H1)

6. STEROWANIE PRACÑ KOTŁA I OBIEGÓW GRZEWCZYCH
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6. STEROWANIE PRACÑ KOTŁA I OBIEGÓW GRZEWCZYCH

Zale˝na praca kotłów
W przypadku tego sposobu pracy dokonu je
si´ rozró˝nienia pomi´dzy kotłem prowa -
dzà cym i kotłami sekwencyjnymi (na dà˝ ny -
mi). Kocioł prowadzàcy otrzymuje z modułu
EC BCA 3 wartoÊç zadanà temperatury
i prze twarza jà na moc. Kotły sek wencyjne
przejmujà t´ wartoÊç jako maksymalne og -
ra niczenie 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 urucha-
miania kotłów sekwencyjnych. Wszystkie
kotły pracujà w paÊmie mocy. W przypadku
zale˝nej pracy kotłów uzyskuje i utrzymuje
si´ bardzo dokładne temperatury zasilania.

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

Strategia czasu pracy 2
Kotły sekwencyjne sà uruchamiane i wyłà-
czane 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
naj wczeÊniej i wyłàczane jak najpóêniej,
co oz na cza, ˝e pracuje jak najwi´cej
kotłów, a czas pracy palników w kotłach
sekwencyjnych jest długi. Ta strategia
czasu pracy jest ideal na dla równomier-
nego obcià˝enia ko tłów wykorzystujàcych
w wysokim stopniu technik´ kondensa-
cyjnà przez długà prac´ po szcze gól nych
kotłów w obcià˝eniu cz´Êciowym.

Minimalna ró˝nica temperatur
Aby móc wykorzystaç zalety strategii pracy
kotłów, konieczne jest zapewnienie nieza-
wodnego hydraulicznego oddzielenia ko -
tłów od odbiorników ciepła. Najprostszym
i najtaƒszym rozwiàzaniem jest zastosowa-
nie sprz´gła hydraulicznego. Umo˝liwia on
prawie bezciÊnieniowe oddzielenie od sie-
bie strumieni wody grzewczej przepływa-
jàcych po stronie pierwotnej i wtórnej.
Zbyt mała ró˝nica temperatur na sprz´gle
hydraulicznym pomi´dzy zasilaniem o bie -
gu c.o. i powrotem do kotła jest szybko
roz poznawana przez moduł EC BCA 3
i wy równana przez natychmiastowà reduk-
cj´ mocy lub wyłàczenie poszczególnych
kotłów. Minimalna ró˝nica temperatur
zapobiega zbyt du˝emu wzrostowi tempe-
ratury na powrocie. 

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

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

temperatury w pomieszczeniu
– automatyczne przełàczanie po mi´ dzy

pracà w trybie letnim i zi mowym
– automatyczne ograniczanie ogrze-

wania 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
� ZAŁ./WYŁ. funkcji c.o. poprzez

zdalny przełàcznik telefoniczny
� Mo˝liwoÊç podłàczenia maks. 15

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

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

EuroControl BCA 3
Strategia pracy układu ka-
skadowego
Za pomocà tej funkcji wybiera si´ optymal -
ny dla instalacji sposób pracy kotłów w po -
wiàzaniu ze strategià czasu pracy.
Sposób pracy kotłów opisuje sterowanie
poszczególnymi kotłami w układzie kaska-
dowym.
Strategia czasu pracy okreÊla kryteria uru-
chamiania i wyłàczania kotłów kaskady.
Przełàczenie nast´puje dopiero wtedy, gdy
osiàgni´ty zostanie ˝àdany stan pracy z uw -
zgl´dnieniem mocy nominalnej poszczegól-
nych kotłów oraz dolnej i górnej granicy pa -
s ma mocy (45% - 90%).
Ponadto na moment przełàczenia wywiera
wpływ opóênienie uruchomienia kotła
i funkcja blokady ponownego uruchomienia
kotła.
W sumie jest do dyspozycji szeÊç mo˝li-
wych kombinacji, dwa sposoby pracy kot -
łów (autonomiczny i powiàzany) oraz trzy
strategie czasu pracy.

Niezale˝na praca kotłów
Moduł EC BCA 3 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 osià-
gnàç wartoÊç zadanà.
Dzi´ki temu mo˝liwa jest praca poszcze-
gólnych kotłów poza pasmem mocy. Âred-
nia moc rzeczywista mieÊci si´ jednak
w okreÊlonym paÊmie mocy.
Taki sposób pracy kotłów jest korzystny
w instalacjach, w których wyst´pujà
krótko trwałe okresy szczytowe.

12

Rys. 11: Niezale˝na praca kotłów

Rys. 12: Zale˝na praca kotłów
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7.PODŁÑCZENIE HYDRAULICZNE
I SPRZ¢GŁO HYDRAULICZNE

EcoTherm Plus WGB 50 C + 70 C

Podłàczenie hydrauliczne
Instalacje jednokotłowe:
Obiegi grzewcze podłàczane sà bezpoÊred-
nio do rozdzielacza ciÊnieniowego. Pompa
kotłowa ze sprz´głem hydraulicznym lub
bezciÊnieniowym rozdzielaczem wymaga -
na jest tylko wtedy, gdy obiegi grzewcze
oddziaływajà na siebie ze wzgl´du na ró˝ -
nà wielkoÊç i w ten sposób nie zapewniajà
poprawnego działania instalacji lub gdy
obiegi grzewcze powinny pracowaç przy
mniejszej ró˝nicy temperatur wzgl. z wi´k-
szym masowym nat´˝eniem przepływu. 

Instalacje wielokotłowe:
W instalacjach wielokotłowych zasadniczo
ka˝dy kocioł jest wyposa˝ony w pom p´
kotłowà z klapowym zaworem zwrotnym.
Podłàczenie obiegów grzewczych nast´-
puje poprzez sprz´gło hydrauliczne.

C

C

Zalety podłàczenia kotłów po-
przez 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 za-
woru zwrotnego.

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

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

Sprz´gło hydrauliczne
Do pracy omawianego kotła zastosowanie
sprz´gła hydraulicznego nie jest ko nie cz -
ne, poniewa˝ nie sà wymagane ani mini-
malny przepływ wody przez kocioł ani
minimalna ró˝nica temperatur < 50 °C.

W nieokreÊlonych instalacjach, w proble-
matycznych układach hydraulicznych lub
w instalacjach wielokotłowych zastosowa-
nie sprz´gła hydraulicznego mo˝e okazaç
si´ wskazane w celu hydraulicznego roz-
dzielenia obiegu zwiàzanego ze êródłem
ciepła od obiegów zwiàzanych z odbiorni-
kami tego ciepła. KorzyÊç wynikajàca z je -
go zastosowania sprowadza si´ do tego, ˝e
êródło ciepła i jego odbiorniki pracujà nie-
zale˝nie, z ró˝nymi obj´toÊciowymi stru-
mieniami przepływu i dzi´ki temu zapew-
niajà 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 przepły -
wu nie powinna przekraczaç 0,2 m/sek.
WartoÊci, które nale˝y uwzgl´dniaç przy
projektowaniu , podawane sà przez produ-
centa w odpowiednich tabelach. Czujnik
do ustalania kolejnoÊci załàczania kotłów
w instalacjach kaskadowych montowany
jest w górnej cz´Êci sprz´gła hydraulicz-
nego. Zapewnia on optymalnà regulacj´
pracy kotłów w zale˝noÊci od obcià˝enia.

Rys. 13: Opór hydrauliczny kotła WGB 50 C + 70 C

W przypadku zastosowania sprz´gła hydraulicznego pompa obiegu pierwotnego (kotłowego) mo˝e zostaç do-
brana na podstawie rys.13. Straty ciÊnienia w sprz´gle hydraulicznym i w rurociàgach mo˝na przy tym z reguły
pominàç.

∆p
 [
m

 H
2O

]

WGB 50 C WGB 70 C
maks. przepł. masowy; ∆ϑ = 10 K kg/h 4300 6000
przepływ masowy; ∆ϑ = 20 K kg/h 2150 3000

Stosowane w kotle EcoTherm Plus WGB 50 C + 70 C pompy to np.:
Grundfos UPS 25-40 180
Grundfos UPS 25-60 180

Pomp´ nale˝y dobieraç odpowiednio do systemu grzewczego.

przepływ masowy wody
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Przykład 1: WGB 50 C + 70 C z obiegiem c.o. bez podmieszania i z obiegiem c.w.u. 
z podgrzewaczem 

8. PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

14

Legenda:
ATF czujnik temperatury zewn´trznej
FB regulator pokojowy *)
HP pompa obiegowa c.o. *)
TKW zimna woda pitna

TLP pompa ładujàca podgrzewacz c.w.u.*)
TWF czujnik c.w.u. QAZ 36 *)
TWW c.w.u.
TWZ cyrkulacja c.w.u.

TZP pompa cyrkulacyjna c.w.u. *)
*) wyposa˝enie dodatkowe
1) zewn´trzne lub alternatywnie 

wewn´trzne naczynie wzbiorcze 
MAG

Legenda:
ATF czujnik temperatury zewn´trznej
B4 czujnik zasobnika buforowego
FB regulator pokojowy *)
GW czujnik ciÊnienia gazu
HP pompa obiegowa c.o. *)
TLP pompa ładujàca podgrzewacz c.w.u. *)
TWF czujnik temperatury c.w.u. QAZ 36 *)
TZP pompa cyrkulacyjna c.w.u. *)
X1...X4 listwa zaciskowa napi´cia sieciowego
X10...X17 listwa zaciskowa niskiego napi´cia
*) wyposa˝enie dodatkowe lub dostar-

czane we własnym zakresie
2) tylko w przypadku kotła WGB 70 C
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8. PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

Przykład 2: WGB 50 C + 70 C z CIM C, obiegiem c.o. z mieszaczem i z obiegiem c.w.u.
z podgrzewaczem 

Legenda:
ATF czujnik temperatury zewn´trznej
FB regulator pokojowy *)
HM zawór mieszajàcy obiegu c.o. *)
HP pompa obiegowa c.o. *)
HVF czujnik na zasilaniu obiegu c.o.

QAD 36 *)

MAG przeponowe naczynie wzbiorcze *)
TKW zimna woda pitna
TLP pompa ładujàca podgrzew. c.w.u. *)
TWF czujnik c.w.u. QAZ 36 *)
TWW c.w.u.

TWZ cyrkulacja c.w.u.
TZP pompa cyrkulacyjna c.w.u. *)
*) wyposa˝enie dodatkowe
1) zewn´trzne naczynie wzbiorcze

MAG 

Legenda:
ATF czujnik temperatury zewn´trznej
B4 czujnik zasobnika buforowego
Bus BE przyłàcze Bus do modułu obsługowego
FB regulator pokojowy *)
GW czujnik ciÊnienia gazu
HM zawór mieszajàcy obiegu c.o.*)
HP pompa obiegowa c.o. *)
HVF czujnik na zasilaniu obiegu c.o. QAD 36*)
TLP pompa ładujàca podgrzewacz c.w.u. *)
TWF czujnik temperatury c.w.u. QAZ 36 *)
TZP pompa cyrkulacyjna c.w.u. *)
X1...X4 listwa zaciskowa napi´cia sieciowego
X10...X17 listwa zaciskowa niskiego napi´cia
*) wyposa˝enie dodatkowe lub dostarczane

we własnym zakresie
2) tylko w przypadku kotła WGB 70 C
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8. PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
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Przykład 3: WGB 50 C + 70 C z CIM C i ZR EC 1, z dwoma obiegami c.o. z mieszaczem
i jednym bez mieszacza oraz z obiegiem c.w.u. z podgrzewaczem 

Legenda:
ATF czujnik temperatury zewn´trznej
FB regulator pokojowy *)
HM zawór mieszajàcy obiegu c.o. *)
HP pompa obiegowa c.o. *)
HVF czujnik na zasilaniu obiegu c.o. 

QAD 21 *)

MAG przeponowe naczynie wzbiorcze *)
TKW zimna woda pitna
TLP pompa ładujàca podgrzewacz c.w.u.*)
TWF czujnik c.w.u. QAZ 36 *)
TWW c.w.u.

TWZ cyrkulacja c.w.u.
TZP pompa cyrkulacyjna c.w.u. *)
*) wyposa˝enie dodatkowe
1) zewn´trzne naczynie wzbiorcze 

MAG 

Legenda:
ATF czujnik temperatury zewn´trznej
Bus BE przył. Bus do modułu obsługowego
FB regulator pokojowy *)
GW czujnik ciÊnienia gazu
HM zawór mieszajàcy obiegu c.o. *)

HP pompa obiegowa c.o. *)
HVF czujniki na zasilaniu obiegów c.o.

QAD 21 + QAD 36 *)
TLP pompa ładujàca podgrzew. c.w.u.*)
TWF czujnik temp. c.w.u. QAZ 36 *)

TZP pompa cyrkulacyjna c.w.u. *)
X1...X4 listwa zacisk. napí cia sieciowego
X10...X17 listwa zacisk. niskiego napi´cia
*) wyposa˝enie dodatkowe lub

dostarczane we własnym zakresie
2) tylko w przypadku WGB 70 C
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9. SYSTEM ODPROWADZANIA SPALIN

Zakres zastosowania
Po zamontowaniu dost´pnych na rynku
i posiadajàcych odpowiednie dopusz-
czenie zestawów odprowadzenia spalin
ze stali nierdzewnej kot∏y kondensacyj -
ne EcoTherm Plus WGB 50-70 mogà

pracowaç zarówno z wykorzystaniem do
spalania powietrza zasysanego z po -
miesz czenia, jak i powietrza doprowa-
dzanego z zewnàtrz.

2) C33x

4) C33x

1) C33x

3) C33x

Tabela doboru zestawów podstawowych
Zestaw podstawowy Przewód jednoÊcienny DN 110 Przewód jednoÊcienny DN 110 Koncentryczny

w szachcie kominowym w szachcie kominowym przepust dachowy
niezal. od powietrza pomiesz. 2) z LAA 2) 1) 3) 4)

Praca zale˝na od powietrza w pomiesz. �

Praca niezale˝na od powietrza w pomiesz. � �

Wyprowadz. DN 110 przez kanał kominowy � �

Przewód pionowy z przejÊciem przez dach �

Rys. 14: Mo˝liwoÊci podłàczenia 

ObjaÊnienia: LAA = Adapter zasysania powietrza
Warunki graniczne: zawartoÊç CO2 8,5 %, temperatura spalin ~ 65 °C (przy układzie 80/60) lub ~ 45 °C (przy układzie 50/30)
W przypadku podłàczenia do systemu LAS lub do systemów wra˝liwych na wilgoç, przy okreÊlaniu maksymalnych, dopuszczalnych długoÊci ko-
nieczne jest korzystanie z danych producenta systemu.
Nale˝y wykonaç stosowne pomiary zgodnie z DIN 4705, cz´Êç 1 i 3 (DIN EN 13384-1) lub dobór zgodnie z dopuszczeniem systemu powietrzno-
spalinowego LAS.

Dopuszczalne długoÊci przewodów spalinowych w systemie DN 110/150

Zestaw podstawowy Przewód jednoÊcienny Przewód jednoÊcienny Koncentryczny 
w szachcie kominowym, w szachcie kominowym, przepust dachowy
niezal. od powietrza pomieszczenia zasysanie powiet. do spalania doprowadz. powietrza 

z pomieszczenia do spalania z zew.
zob. rys. oznaczony nr 2) z LAA zob. rys. oznacz. nr 2) zob. rys. oznacz. nr 1) 3) 4)

Kocioł naÊcienny WGB Typ 50 C 70 C 50 C 70 C 50 C 70 C
maks. długoÊç w poziomie (m) 3 3 3 3 3 3
maks. długoÊç całkowita przewodu spalinowego (m) 23 14 13 7 23 23
maks. liczba zmian kierunku bez zmniejszenia dł. całkowitej* 2 2 0 0 2 2

* wraz z zestawem podstawowym
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9. SYSTEM ODPROWADZANIA SPALIN 

Dodatkowe elementy zmiany
kierunku
Zmniejszenie całkowitej długoÊci prze-
wodu spalinowego:
� dla ka˝dego kolana 87° o 1 m
� dla ka˝dego kolana 45° o 0,5 m
� dla ka˝dego kolana 30° o 0,35 m
� dla ka˝dego kolana 15° o 0,2 m

Prowadzenie przewodów od-
prowadzenia spalin 
Przewody spalinowe wewnàtrz budyn-
ków nale˝y prowadziç w osobnych,
wen ty lo wa nych kanałach kominowych
(szachtach).
Kanały kominowe muszà byç wykonane
z niepalnych materiałów budowlanych
nie ulegajàcych deformacji i wykazywaç
odpornoÊç na działanie ognia zgodnie
z obowià zujàcymi przepisami
Przewód odprowadzenia spalin mo˝na
prowadziç w kanale kominowym jedno-
krotnie pod kàtem od 15° do 30°.
Podłàczenie wielu przewodów spalino-
wych do jednego kanału kominowego
jest niedozwolone w przypadku, gdy ko-
tły kondensacyjne zainstalowane sà
we wspólnym pomieszczeniu.

Wentylacja kanału kominowego
Je˝eli kocioł WGB podłàczony jest do
systemu z przewodem jednoÊciennym
z ada pterem LAA 110 i podczas pracy
wykorzystuje powietrze za sysane z po -
mie szczenia zainstalowania, to kanał ko-
minowy musi zostaç wyposa˝o ny w do-
datkowà wentylacj´ poni˝ej wlotu spalin
w pomieszczeniu, w którym zamonto-
wano kocioł.
W przypadku, gdy powietrze do spala-
nia do prowadzane b´dzie z zewnàtrz, to
w kanale kominowym nie wolno wyko-
nywaç ˝ad nych otworów. Otwory wy-
czystkowe i re wizyjne elementów sys-
temu spa li no we go wbudowanych
w ka nał kominowy muszà byç podczas
pracy kotła WGB stale zam kni´te.

Mo˝liwoÊç jednoczesnego podłà-
czenia kilku kotłów do kominów
powietrzno-spalinowych ró˝nych
producentów
Wybrany komin powietrzno-spalinowy
mu si posiadaç dopuszczenie zgodne
z prawem budowlanym kwalifikujàce
ten system do eksploatacji w warunkach
pod łà cze nia wielokrotnego.
Ârednice, wysokoÊci i maksymalnà iloÊç
pod łàczanych kotłów znaleêç mo˝na
w tabelach doboru stosownej dokumen-
tacji dopuszczeniowej.
Klasa spalinowa kotła WGB to G6.

Monta˝ czopucha
Poziomy odcinek przewodu spalino-
wego (czopuch) nale˝y montowaç
ze spadkiem w kierunku do kotła WGB
tak, aby umo˝liwiç swobodny odpływ

kondensatu z prze wodu spalinowego
do centralnego zbiornika skroplin w ko-
tle WGB.
Minimalny spadek powinien wynosiç dla:
� poziomego odcinka przewodu spali-

nowego: co najmniej 3° (min.
5,5 cm/m).

Skracanie przewodów odpro-
wadzenia spalin
Wszystkie elementy rurowe mogà byç
skracane.
Po przyci´ciu kraw´dzie przewodu od-
prowadzenia spalin nale˝y spiłowaç w
celu usuni´cia zadziorów. W przypadku
skracania przewodu koncentrycznego
nale˝y odciàç z rury zewn´trznej odci-
nek o długoÊci przynajmniej 6 cm.
Wskazówka: Prace powy˝sze nale˝y wy-
konywaç w r´kawicach ochronnych.

WysokoÊç ponad dach
W odniesieniu do minimalnej wysokoÊci
wyprowadzenia przewodu spalinowego
ponad dach obowiàzujà przepisy
w spra wie kominów i instalacji do od-
prowadzania spalin.

Otwory wyczystkowe i rewi-
zyjne
W pomieszczeniu, w którym
zamontowa ny jest kocioł EcoTherm
Plus WGB musi znajdowaç si´ przy-
najmniej jeden otwór wyczystkowy/re-
wizyjny. Przewody odprowadzenia spa-
lin, których nie mo˝na skontrolowaç
i wyczyÊciç od strony ich wylotu, muszà
mieç dodatkowy otwór wyczystko wy na
poddaszu lub ponad dachem. W po zio -
mych, koncentrycznych przewodach od-
prowadzenia spalin o długoÊci ponad
2 m tak˝e przed wejÊciem do kanału ko-
minowego lub przepustu przez Êcian´
nale˝y zamontowaç drugi trójnik rewi-
zyjny. Dzi´ki temu stwarza si´ kominia-
rzowi mo˝ liwoÊç przeprowadzenia
wzro kowej kontroli przewodu spalino-
wego.

Kominy u˝ywane, zanieczysz-
czone
Podczas spalania paliw stałych lub płyn-
nych w przewodach kominowych odkła-
dajà si´ osady i zanieczyszczenia. Do
Êcianek wewn´trznych przykleja si´ sa-
dza zawierajàca zwiàzki siarki i w´glo-
wodory fluorowcopochodne. Takie prze-
wody ko mi  nowe nie mogà byç bez
oczyszczenia wykorzystywane w celu
doprowadzania powietrza do spalania
do kotłów. Zanieczyszczone powietrze
do spalania jest jed nà z głównych przy-
czyn szkód korozyjnych i awarii pale-
nisk.
Je˝eli powietrze do spalania jest zasy-
sane poprzez istniejàcy komin, to mu si
on byç skontrolowany i w razie potrzeby

oczyszczony przez właÊciwego dla da-
nego rejonu mistrza kominiars kiego. Je-
˝eli wady budowlane (np. sta re, kruche
fugi w kominie) unie mo˝ liwiajà wyko-
rzystywanie komina do doprowadzenia
powietrza do spalania, to trzeba podjàç
odpowiednie działania w celu oczysz-
czenia komina. Nale˝y wykluczyç mo˝-
liwoÊç za nie czy szczenia powietrza do
spalania ciałami obcymi.
Je˝eli nie ma mo˝liwoÊci odpowied-
niego poprawienia stanu technicznego
przewodu kominowego, to kocioł mo ̋ e
wykorzystywaç do spalania powietrze
doprowadzane z zewnàtrz za pomocà
koncentrycznego przewodu po wietrzno-
spalinowego. Alternatywà jest wykorzy-
stywanie do spalania powietrza zasysa-
nego z pomieszczenia. Koncentryczny
przewód powietrzno-spalinowy musi
byç prowadzony w ka nale kominowym
w linii prostej.

Normy i przepisy
Oprócz ogólnych zasad techniki nale˝y
stosowaç si´ w szczególnoÊci do nast´pujà-
cych przepisów:
� przepisy dotyczàce wykonawstwa,
� przepisy prawa budowlanego i obowià-

zujàcych norm.

Inne systemy odprowadzenia
spalin
Szkody lub zakłócenia w pracy wynika-
jàce z zastosowania innych ni˝ zalecane
systemów odprowadzenia spalin nie sà
obj´te gwarancjà. Dotyczy to w szcze-
gólnoÊci agre sywnoÊci skroplin pocho-
dzàcych z ta kich systemów w stosunku
do materiałów, z jakich jest wykonany
kocioł. Z tego wzgl´  du skropliny
powstajàce w systemie odprowadzenia
spalin dostarczonym przez innà firm´
nale˝y odprowadziç innà drogà!
W przypadku takich systemów odpowie-
dzialnoÊç za projekt, obliczenia, serwis
i ro  szczenia gwarancyjne ponosi wyłàcz-
nie ich producent.
Dotyczy to tak˝e uszkodzenia kotła z po -
wodu zastosowania niewłaÊciwego sys-
temu odprowadzenia spalin.
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Rys. 15: Wskaênik mocy NL w zale˝noÊci od mocy ciàgłej lub mocy kotła

BS 200 C

BS 160 C

BS 120 C

Podgrzewanie c.w.u.
Centralne zaopatrzenie w ciepłà wod´
za pomocà podgrzewaczy c.w.u. to dziÊ
najbardziej rozpowszechnio ny system
wykorzystywany do tego celu. Zapewnia
on wysoki komfort, a jednoczeÊnie jest
tani i energooszcz´dny.
Firma BRÖTJE oferuje wraz z kotłami
EcoTherm Plus WGB 50 C + 70 C
przeznaczone do monta˝u pod kotłem
zasobnikowe podgrzewacze c.w.u. BS
120 C i BS 160 C oraz stojàcy podgrze-
wacz c.w.u. BS 200 C z bocznym podej-
Êciem. Takie połàczenie zapewnia uzy-
skanie wysokiej jakoÊci technicznej,
komfort korzystania z c.w.u. i nowocze-
sny wyglàd.

Podgrzewacze c.w.u. firmy
BRÖTJE zapewniajà:
� Stały zapas ciepłej wody, bez ogranicza-

nia pracy obiegu c.o. i przy niewielkiej
iloÊci potrzebnego miejsca.

� Bardzo ekonomicznà eksploatacj´ dzi´ki
izolacji z bezfreonowej sztywnej pianki
poliuretanowej o wysokiej jakoÊci.

� Niezawodnà ochron´ przed ka˝dym
rodzajem korozji dzi´ki pokrywaniu
wewn´trznych powierzchni podgrze-
wacza szklistà powłokà termoglazury –
bo przecie˝ szkło nie rdzewieje!

� ŁatwoÊç monta˝u i podłàczenia do kotła
EcoTherm Plus WGB 50 C + 70 C
dzi´ki zastosowaniu gotowych zesta-
wów monta˝owych firmy BRÖTJE.

Podgrzewacze c.w.u. BS 120 C
/ BS 160 C przeznaczone do
monta˝u pod kotłem
Stojàce, podgrzewacze c.w.u. ze wspa-
wanà, spiralnie skr´conà w´˝ownicà
grzej nà. Po stronie wody pitnej po wło  ka
emalii zgodnie z normà DIN 4753,
cz´Êç 3. Otwór wyczystkowy w górnej
cz´Êci podgrzewacza zamkni´ty po kry -
wà z tu lejà za nurzeniowà i anodà ma -
gne zowà. Przy łàcza zasilania i powrotu
c.o., zimnej wody i c.w.u. oraz cyrkulacji
znajdujà si´ w górnej cz´Êci podgrzewa-
cza c.w.u. Wy so kiej jakoÊci izolacja
ze sztywnej pianki poliuretanowej (bez-
freonowej) z płaszczem zew n´ trz nym
z two rzywa sztucznego. Pod grze wacz
jest dostarczany w skrzyni drewnianej
na palecie.
Model: BS 120 C
PojemnoÊç: 120 1
Wskaênik mocy NL: 1,4
Maks. nadciÊnienie robocz:
– po stronie wody grzewczej: 10 bar
– po stronie wody pitnej: 10 bar
Maks. temperatura robocza: 95 °C

Model: BS 160 C
PojemnoÊç: 160 1
Wskaênik mocy NL: 2,2
Maks nadciÊnienie robocze:
– po stronie wody grzewczej: 10 bar
– po stronie wody pitnej: 10 bar
Maks. temperatura robocza: 95 °C

Stojàcy, podgrzewacz c.w.u. BS
200 C
Stojàcy, podgrzewacz c.w.u. ze wspa-
wanà, spiralnie skr´conà w´˝ownicà
grzejnà. Po stronie wody pitnej po wło ka
emalii zgodnie z normà DIN 4753,
cz´Êç 3. Otwór wyczystkowy w przed-
niej cz´Êci podgrzewacza  zamkni´ty
pokrywà. Tuleja zanurzeniowa i anoda
magnezowa. Przyłàcza zasilania i pow -
rotu c.o., zimnej wody i c.w.u. oraz cyr-
kulacji znajdujà si´ w tylnej cz´Êci pod-
grzewacza c.w.u. Wysokiej jakoÊci
izo lacja ze sztywnej pianki poliuretano-
wej (bezfreonowej) z płaszczem zew -
n´trznym z tworzywa sztucznego. Pod-
grzewacz w skrzyni drewnianej na
palecie.

Model: BS 200 C
PojemnoÊç: 200 1
Wskaênik mocy NL: 4,2
Maks. nadciÊnienie robocze:
– po stronie wody grzewczej: 10 bar
– po stronie wody pitnej: 10 bar
Maks. temperatura robocza: 95 °C
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Rys. 16: Wymiary i przyłàcza systemowych podgrzewaczy c.w.u. BS 120 C i BS 160 C

B A

A B
BS 120 C 845 810
BS 160 C 1045 1010
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Podgrzewacz c.w.u. Model BS 120 C BS 160 C

PojemnoÊç podgrzewacza c.w.u. l 120 160
PojemnoÊç wodna w´˝ownicy l 5,2 5,2
Powierzchnia grzejna m2 0,72 0,72
Wskaênik mocy  
dla tzas. c.o. = 80°C i tpodg. c.w.u.= 60°C NL 1,4 2,2
Moc (wydajnoÊç) ciàgła przy
tzas. c.o. = 80°C dla wody od 10°C do 45°C kW 22 22

l/h 540 540
Wymagane nat´˝. przepł. wody grzewczej m3/h l,5 1,5
Strata ciÊnienia po stronie wody grzewczej mbar 30 30

Dopuszczalne nadciÊnienie robocze:
– po stronie wody grzewczej bar 10 10
– po stronie wody pitnej bar 10 10

Maks. temperatura robocza:
– c.w.u. °C 95 95
– woda grzewcza °C 110 110

Masa (bez wody) kg 42 47

Wymiary:
– wysokoÊç mm 845 1045
– Êrednica mm 560 560

Przyłàcza (gwint zewn´trzny)
C.w.u./zimna woda cal (gwint zew.) R 3/4” R 3/4”
Cyrkulacja cal (gwint zew.) R 3/4” R 3/4”
Zasilanie c.o./powrót c.o. cal (gwint zew.) G 3/4” G 3/4”
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Rys. 17: Wymiary i przyłàcza stojàcych, podgrzewaczy c.w.u. BS 200 C

Model BS 200 C

PojemnoÊç podgrzewacza c.w.u. l 200
PojemnoÊç wodna w´˝ownicy l 6,4
Powierzchnia grzejna m2 0,93
Wskaênik mocy dla
tzas. c.o. = 80°C i tpodg. c.w.u.= 60°C NL* 4,2
Moc ciàgła przy
tzas. c.o = 80°C dla wody od  10°C do 45°C kW 25

l/h 610
Wymagane nat´˝. przepł. wody grzewczej m3/h 1,5
Strata ciÊnienia po stronie wody grzewczej mbar 40

Dopuszczalne nadciÊnienie
– po stronie wody grzewczej bar 10
– po stronie wody pitnej bar 10

Strata mocy (w stanie gotowoÊci do pracy) W/K 1,5
dla ∆ϑ = 40 K W 62

Masa ok. kg 62

Wymiary:
Wymiar H mm 1300

H1 (c.w.u.) mm 1191
H2 (cyrkulacja) mm 1020
H3 (zasilanie c.o.) mm 740
H4 (powrót c.o.) mm 253
H5 (zimna woda) mm 90

Przyłàcza: c.w.u. cal (gwint zew.) R 3/4”
cyrkulacja cal (gwint zew.) R 3/4”
zasilanie c.o./powrót c.o. cal (gwint zew.) R 1”

* Pod warunkiem, ˝e moc kotła jest przynajmniej tak du˝a, jak podana moc ciàgła
dla podgrzewania wody od temperatury 10°C do 45°C.

Widok 
od przodu

Widok
z boku

Widok
od tyłu



Przewody łàczàce
do równoległego podłàczenia wg systemu Tichelmanna dwóch, trzech lub czterech podgrzewaczy c.w.u., składajàcy si´ z komplet-
nego orurowania układu zasilania wodà grzewczà z c.o. i układu powrotu wody grzewczej do c.o.

1x VL G 1x VL G + 1x VL E 1x VL G + 2x VL E 1x VL G + 1x VL E + 1x VL B

Zestaw podstawowy VL G
Orurowanie 1 i 2 podgrzewacza c.w.u., składajàce si´ z: rur zasilania i powrotu 11/2”, kołnierzy gwintowanych i przyłàczeniowych,
Êrub i uszczelek.

Zestaw rozszerzajàcy VL E
Orurowanie dodatkowe do zestawu podstawowego, umo˝liwiajàce szeregowe podłàczenie 3 i 4 podgrzewacza c.w.u., składajàce si´ z:
rur zasilania i powrotu 2”, kołnierzy gwintowanych, Êrub i uszczelek.

Zestaw do ustawienia blokowego VL B
Dodatkowe orurowanie kàtowe do zestawu podstawowego i rozszerzajàcego, umo˝liwiajàce tworzenie bloku podgrzewaczy c.w.u.,
składajàce si´ z: rur zasilania i powrotu 2”, kołnierzy gwintowanych, Êrub i uszczelek.
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Rys. 18: Wymiary i przyłàcza stojàcych, podgrzewaczy c.w.u. EAS 300 C – 500 C
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Model EAS 300 C EAS 400 C EAS 500 C

PojemnoÊç podgrzewacza c.w.u. l 300 400 500
PojemnoÊç wodna w´˝ownicy l 9,9 12,2 13,1
Powierzchnia grzejna po stronie wody grzewczej m2 1,45 1,80 1,90
Maks. nadciÊnienie robocze

po stronie wody grzewczej bar 10 10 10
po stronie wody pitnej bar 10 10 10

Maks. temperatura robocza °C 95 95 95

Strata mocy (w stanie gotowoÊci do pracy) W/K 2,0 2,2 2,3
dla ∆ϑ = 40 K W 80 88 92

Jeden podgrzewacz c.w.u.
Wskaênik mocy dla ϑzas. c.o. = 80°C i ϑpodg. c.w.u.= 60°C NL 9 16 19
Moc ciàgła przy ϑzas. c.o = 80°C dla wody od  10°C do 45°C kW 44 62 64

l/h 1078 1519 1568
Moc ciàgła przy ϑzas. c.o = 80 °C dla wody od 10°C do 60 °C kW 37 52 55

l/h 636 894 946
Wymagane nat´˝enie przepływu wody grzewczej m3/h 3 3 3
Strata ciÊnienia po stronie wody grzewczej mbar 85 100 115

Dwa podgrzewacze c.w.u.* poj. l 600 800 1000
Wskaênik mocy dla ϑzas. c.o. = 80 °C i ϑpodg. c.w.u. = 60 °C NL 22,5 40 47,5
Moc ciàgła przy ϑzas. c.o. 80 °C dla wody od 10 do 45 °C kW 88 124 128

l/h 2156 3038 3136
Moc ciàgła przy ϑzas. c.o. 80 °C dla wody od 10 do 60 °C kW 74 104 110

l/h 1272 1788 1892
Wymagane nat´˝enie przepływu wody grzewczej m3/h 6 6 6
Strata ciÊnienia po stronie wody grzewczej mbar 85 100 115

Trzy podgrzewacze c.w.u.* poj. l 900 1200 1500
Wskaênik mocy ϑzas. c.o. = 80 °C i ϑpodg. c.w.u. = 60 °C NL 36 64 76
Moc ciàgła przy ϑzas. c.o. 80 °C dla wody od 10 do 45 °C kW 132 186 192

l/h 3234 4557 4704
Moc ciàgła przy ϑzas. c.o. 80 °C dla wody od 10 do 60 °C kW 111 156 165

l/h 1908 2682 2838
Wymagane nat´˝enie przepływu wody grzewczej m3/h 9 9 9
Strata ciÊnienia po stronie wody grzewczej mbar 85 100 115

Cztery podgrzewacze c.w.u.* poj. l 1200 1600 2000
Wskaênik mocy ϑzas. c.o. = 80 °C i ϑpodg. c.w.u. = 60 °C NL 45 80 95
Moc ciàgła przy ϑzas. c.o. 80 °C dla wody od 10 do 45 °C kW 176 248 256

l/h 4312 6076 6272
Moc ciàgła przy ϑzas. c.o. 80 °C dla wody od 10 do 60 °C kW 148 208 220

l/h 2544 3576 3784
Wymagane nat´˝enie przepływu wody grzewczej m3/h 12 12 12
Strata ciÊnienia po stronie wody grzewczej mbar 85 100 115

Masa (jednego podgrzewacza) kg 102 111 128

Wymiary:
termometr Rp 1/2” mm 1067 1354 1683
tuleja zanurz. ∅ 16 mm z mocowaniem spr´˝ystym mm 548 638 695

H wysokoÊç z obudowà mm 1324 1621 1951
wymiar przechylenia (przekàtna) mm 1507 1766 2073

A zasilanie c.o. mm 720 908 965
B cyrkulacja mm 918 1111 1264
C c.w.u. mm 1226 1523 1853

Przyłàcza: c.w.u. cal (gw. zew.) R 1 R 1 R 1
cyrkulacja cal (gw. zew.) R 3/4 R 3/4 R 3/4
zasilanie c.o./powrót c.o cal (gw. zew.) R 1 R 1 R 1

* Podane wartoÊci mocy, nat´˝enia przepływu wody grzewczej i strat ciÊnienia obowiàzujà tylko w przypadku równoległego (zarówno po
stronie c.w.u. jak i wody grzewczej) połàczenia podgrzewaczy w układzie Tichelmanna. Wskaêniki mocy dla wszystkich podgrzewaczy
c.w.u. mogà byç uzyskane tylko wówczas, gdy moc kotła ≥mocy ciàgłej (od 10 do 45°C).

10. PODGRZEWACZE C.W.U.
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Neutralizacja skroplin

Przepisy
W Polsce nie ma jeszcze przepisów odno-
Ênie odprowadzenia skroplin z kot∏ów kon-
densacyjnych. Jednak˝e w przypadku od-
prowadzania Êcieków z wewn´trznych
instalacji kanalizacyjnych do sieci zew n´ -
trz nych stanowiàcych mienie komunalne,
obowiàzuje rozporzàdzenie Rady Mini-
strów Dz.U. nr 50 z 2.06.1999 r., w którym
m. in. zabrania si´ wprowadzania (bez
uprze dniego zneutralizowania lub oczysz-
czenia) Êcieków zawierajacych substancje
˝ràce lub toksyczne, a w szczególnoÊci
mo cne kwasy i zasady, formaliny, siarczki,
cyjanki oraz roztwory amoniaku, siarkowo-
doru i cyjanowodoru. W Niemczech zgod-
nie z wytycznymi ATV o oznaczeniu A 251
w kot∏ach poni˝ej 25 kW nie ma potrzeby
neutralizowania skroplin. Dla kot∏ów z za-
kresu mocy 25 - 200 kW neutralizacja nie
jest konieczna, je˝eli stosunek Êrednio-
rocznej iloÊci skroplin wynosi co najmniej
25. Mimo to mo˝e si´ jednak zdarzyç,
˝e regionalne w∏adze odpowiedzialne
za ja koÊç wody b´dà wymagaç takiej neu-
tralizacji. Z tego wzgl´du zaleca si´ przed
przystàpieniem do wykonywania instalacji
skontaktowanie sie z w∏adzami gminnymi
w celu zasi´gni´cia informacji o przepi-
sach obowiàzujàcych lokalnie.

Przepływ skroplin w kotłach
EcoTherm Plus WGB i w syste-
mie odprowadzenia spalin 
W przypadku kotłów EcoTherm Plus WGB
skropliny powstajàce w systemie spalino-
wym mo˝na odprowadzaç przez kocioł.
Z tego wzgl´du nie jest konieczne monto-
wanie w systemie odprowadzenia spa lin
dodatkowych urzàdzeƒ gromadzàcych i od-
prowadzajàcych skropliny. W przypadku
zastosowania systemu spali no wego w komi-
nach wra˝liwych na zawilgocenie i komi-
nach pracujàcych w systemie LAS (je dno -
czeÊnie dostarczajàcych powietrze do spala-
nia i odprowadzajàcych spaliny) lub w przy-
padku podłàczenia kotła do innego systemu
spalinowego konieczne jest osobne odpro-
wadzanie skroplin z tej cz´Êci instalacji.

Odprowadzenie skroplin z ko-
tła EcoTherm Plus WGB do pu-
blicznej sieci kanalizacyjnej
Do wymiennika ciepła kotłów EcoTherm
Plus WGB podłàczony jest syfon skroplin
wyposa˝ony w elastyczny przewód przyłà-
czeniowy. Skropliny muszà swobodnie od-
pływaç do lejka. Pomi´dzy lejkiem i syste-
mem kanalizacyjnym nale˝y zamontowaç
urzàdzenie zapobiegajàce wydostawaniu
si´ przykrych zapachów z kanalizacji (np.
syfon). Ponadto przed monta˝em nale˝y
sprawdziç, czy przewidziany do zastoso-
wania przewód odpływowy nadaje si´ do
odprowadzania kwaÊnych skroplin.
Do odprowadzania skroplin mo˝na stoso-
waç nast´pujàce materiały:

� rura kamionkowa zgodnie z normà
DIN 1230, cz´Êç 1 i 6 oraz kamion-
kowe kształtki specjalne

� sztywna rura z PCW zgodnie z normà
DIN 19534, cz´Êç 1 i 2

� rura z PCW zgodnie z normà DIN 19538
� rura z polietylenu wysokociÊnienio-

wego (PE-HD) zgodnie z normà DIN
19535-, czeÊç 1 i 2

� rura z polietylenu wysokociÊnienio-
wego (PE-HD) zgodnie z normà DIN
19537, cz´Êç 1 i 2

� rura z polipropylenu (PP) zgodnie
z normà DIN 19560

� rura z ABS/ASA zgodnie z DIN 19561
� rury ˝eliwne zgodne z normà DIN

19522 zabezpieczone od wewnàtrz
emalià lub innym rodzajem powłoki

� rury stalowe zgodne z normà DIN 19530
powlekane tworzywem sztucznym

� stalowe rury nierdzewne posiadajàce
atest budowlany

� rury ze szkła krzemianowo-borowego
posiadajàce atest budowlany

Je˝eli zamontowany przewód kanalizacyj -
ny nie nadaje si´ do współpracy z kotłem
kondensacyjnym, to przed wlotem do ka-
nalizacji skropliny nale˝y zneutralizowaç.

Inne systemy odprowadzenia
spalin
Szkody lub zakłócenia w pracy wynikajàce
z zastosowania innych ni˝ zalecane syste-
mów odprowadzenia spalin nie sà obj´te
gwarancjà.
W przypadku takich systemów odpowie-
dzialnoÊç za projekt, obliczenia, serwis
i roszczenia gwarancyjne ponosi wyłàcznie
ich producent. OdpowiedzialnoÊç ta doty-
czy tak˝e uszkodzenia kotła z powodu za-
stosowania niewłaÊciwego systemu odpro-
wadzenia spalin.

Miejsce zamontowania kotła
Kotły kondensacyjne nale˝y montowaç
w suchych i zabezpieczonych przed zama-
rzaniem, wentylowanych pomieszczeniach,
w miar´ mo˝liwoÊci w pobli˝u instalacji do
odprowadzania spalin. Obce substancje
w powietrzu do spalania sà szkodliwe dla
êródła ciepła i zakłócajà bezawaryjnà eks-
ploatacj´. Z tego wzgl´du monta˝ w pomie -
sz czeniach o du˝ej wilgotnoÊci lub du˝ej
ilo Êci pyłów jest mo˝liwy tylko przy zapew-
nieniu doprowadzenia powietrza do spala-
nia z zewnàtrz. Je˝eli kotły kondensacyjne
b´dà eksploatowane w pomieszczeniach,
w których stosuje si´ rozpuszczalniki, Êrodki
czyszczàce zawierajàce chlor, farby, kleje
lub inne podobne substancje, to kocioł mo -
˝e pracowaç wyłàcznie przy zapewnieniu
doprowadzenia powietrza do spalania z ze-
wnàtrz. Szkody powstałe wskutek zamonto-
wania kotła w nieodpowiednim miejscu lub
wskutek doprowadzenia niewłaÊciwego po-
wietrza do spalania nie sà obj´te gwarancjà.
Oprócz ogólnych zasad techniki nale˝y sto -

so waç si´ w szczególnoÊci do obowiàzujà-
cych norm i przepisów, m.in. prawa budo -
wlanego, przepisów dotyczàcych instalacji
grzewczych oraz wytycznych odnoÊnie po-
mieszczeƒ kotłowni. Nie trzeba zachowy-
waç specjalnych odległoÊci od Êcian. W po-
mieszczeniu, w którym zamontowany jest
kocioł musi byç jednak zachowana dosta-
teczna iloÊç miejsca w celu przeprowadze-
nia prac monta˝owych i konserwacji.

Eksploatacja kotła w pomiesz-
czeniach wilgotnych
W momencie dostawy kocioł WGB speł-
nia wymagania stopnia ochrony IPx4D.
Podczas monta˝u kotła w pomieszczeniach
wilgotnych, w celu zachowania tego stop-
nia ochrony nale˝y spełniç nast´pujàce
warunki:
� Doprowadzenie do kotła powietrza do

spalania z zewnàtrz za pomocà kon -
cen trycznego systemu odprowadzania
spalin i doprowadzania powietrza.

� Wszystkie doprowadzane do kotła
i wyprowadzane z kotła przewody
elektryczne muszà byç zamontowa -
ne i zamocowane bez napr´˝eƒ przy
pomocy odpowiednich złàczek Êru-
bowych. Złàczki te nale˝y mocno
dokr´ciç, tak aby do wn´trza obu-
dowy nie przedostawała si´ woda.
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Rys. 19: Minimalne strefy ochronne 2 i 3
w pomieszczeniach wilgotnych

Strefa ochronna 3

Strefa
ochronna 2

Strefa ochronna 3
Strefa
ochronna 2



25

EcoTherm Plus WGB 50 C + 70 C

11. WSKAZÓWKI PROJEKTOWE

Podłàczenie elektryczne
Wykonujàc instalacj´ elektrycznà nale˝y
stosowaç si´ do obowiàzujàcych norm
i przepisów.
Parametry przyłàczeniowe zob. „Dane
techniczne”.
Podłàczenie elektryczne nale˝y wykonaç
z zachowaniem poprawnej biegunowoÊci
i w sposób uniemo˝liwiajàcy zamian´ tych
biegunów. Wszystkie podłàczone urzà dze -
nia muszà byç wykonane zgodnie z obo-
wiàzujàcymi przepisami. Zaleca si´ za mon -
towanie przed kotłem włàcznika głów nego.
Przewody czujnikowe nie przewodzà na-
pi´cia sieciowego, lecz tylko nis kie napi´-
cie ochronne. Aby uniknàç zakłóceƒ elek-
tromagnetycznych, przewodów
czuj ni kowych nie nale˝y prowadziç równo-
legle do przewodów sieciowych. Jako prze-
wody czujnikowe nale˝y stosowaç tylko
przewody ekranowane. Wymagane prze-
kroje przewodów czujnikowych:
przewód miedz. o dł. do 20 m: 0,60 mm2 ∅
przewód miedz. o dł. do 80 m: 1,00 mm2 ∅
przewód miedz. o dł. do 120 m: 1,50 mm2 ∅

Ochrona kotła przed korozjà
W przypadku podłàczenia kotła do insta-
lacji ogrzewania podłogowego wykonanej
z rur z tworzywa sztucznego, które nie
zapewniajà szczelnoÊci przed przenika-
niem tlenu tak, jak wymaga tego norma
DIN 4726, konieczne jest zastosowanie
wy mien  nika ciepła do rozdzielenia
obiegu ko tła zagro˝one go korozjà i pozo-
stałej cz´Êci instalacji.
Powietrze do spalania musi byç wolne od
su bstancji korozyjnych – szczególnie par
za  wierajàcych fluor i zwiàzki chloru, któ -
re wy st´pujà np. w rozpuszczalnikach czy
aerozolach.

Instalacje na gaz płynny
W przypadku wykorzystywania gazu płyn-
nego w instalacji grzewczej nale˝y general-
nie stosowaç si  ́do wymagaƒ przepisów te -
ch nicznych dotyczàcych gazu płynnego.
Elektromagnetyczny zawór gazu zamon to -
wa ny w kotle EcoTherm Plus WGB spełnia
wymagania normy DIN EN 126.
W celu przezbrojenia kotła WGB na gaz pły -
n ny dost́ pny jest, jako wyposa˝enie dodat-
kowe, odpowiedni zestaw przezbrojenio wy.

OdległoÊç od łatwopalnych ele-
mentów konstrukcji budowlanych
Podczas monta˝u kotła EcoTherm Plus
WGB i systemu odprowadzenia spalin na-
le˝y zachowaç odległoÊci od łatwopalnych
elementów konstrukcji budowlanych zgo -
d nie z obowiàzujàcymi przepisami.
Je˝eli kocioł EcoTherm Plus WGB jest
eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem,
temperatura powierzchni na obudowie ko-
tła i systemu odprowadzenia spalin nie
prze kracza 85°C.

Podłàczenie hydrauliczne
Kotły EcoTherm Plus WGB mo˝na podłà-
czaç bezpoÊrednio do instalacji ogrzewania.
Zaleca si´ zamontowanie filtra w przewo-
dzie powrotnym obiegu c.o. Starsze instala-
cje nale˝y, przed zamontowaniem kotła, do-
kładnie przepłukaç w celu usuni´cia
po zo stałoÊci osadów. Instalacje o du˝ej po-
jemnoÊci wodnej (np. z zamontowanym za-
sobnikiem buforowym) nale˝y napełniç
zgod nie z wymaganiami odnoÊnie wody
grzewczej, opisanymi w rozdz. 12.
Ze wzgl´du na zoptymalizowanà konstruk-
cj´ wymiennika ciepła i optymalne umiejs -
cowienie czujników w kotle EcoTherm
Plus WGB nie jest wymagane zapewnienie
minimalnego przepływu wody przez kocioł.
Uzyskano to dzi´ki optymalizacji wymien-
nika ciepła i miejsca zamontowania czujnika
temperatury na zasilaniu. Mimo, ˝e nie jest
niezb´dne zapewnienie minimalnego prze-
pływu wody przez kocioł, to ze wzgl´du na
sposób wykonania instalacji mo˝e byç ko-
nieczne zastosowanie zaworu upustowego.
Zabezpieczenie techniczne instalacji ogrze-
wania nale˝y wykonaç zgodnie z obowiàzu-
jàcymi normami i przepisami.
Kocioł EcoTherm Plus WGB jest seryjnie
wyposa˝any w ogranicznik minimalnego
ciÊ nienia wody grzewczej (min. ciÊnienie
wody 0,7 bara / wyłàczenie awaryjne przy
0,3 bara). 

Hydrauliczne podłàczenie kotła
EcoTherm Plus WGB do instalacji
ogrzewania podłogowego
Kocioł kondensacyjny EcoTherm Plus
WGB jest szczególnie dobrze przystosowa -
ny do współpracy z instalacjà ogrzewania
po dłogowego, poniewa˝ jej temperatury
sys temowe sà bardzo niskie. Aby nie eks -
ploatowaç instalacji w zbyt wysokich tem-
peraturach, konieczna jest zmiana fabrycz-
nie nastawionej krzywej grzania (zob. rys.
10, str. 8) oraz zamontowanie we własnym
zakresie czujnika temperatury. Tak˝e pod-
dawane ciàgłej regulacji instalacje ogrzewa-
nia podłogowego, np. w instalacjach z kil-
koma obiegami c.o., nale˝y we własnym
za kresie wyposa˝yç w czujnik temperatury.
Ponadto nale˝y pami´taç o tym, ˝e instala-
cja ogrzewania podłogowego musi byç wy-
konana z materiału całkowicie szczelnego
na dyfuzj´, np. z rur miedzianych. W przy-
padku zastosowania rur z tworzywa sztucz-
nego, które nie sà szczelne na przenikanie
tlenu zgodnie z normà DIN 4726, wyma-
gane jest zamontowanie wymienników cie-
pła do rozdzielenia instalacji.

Zamkni´ta instalacja ogrze-
wania
Instalacje ogrzewania, w których ma byç
zamontowany kocioł WGB nale˝y wyko-
naç jako instalacje zamkni´te wyposa˝one
w przeponowe naczynie wzbiorcze.

Zabrania si´ stosowania kotła WGB w sys-
temach otwartych. 
Instalacje grawitacyjne z otwartym naczy-
niem wzbiorczym nie odpowiadajà stan-
dardom współczesnego stanu techniki. Po-
nadto ze wzgl´du na zbyt małà wysokoÊç
instalacji mogà wyst´powaç problemy
z za pewnieniem wymaganego ciÊnienia
przed wyłàcznikiem ciÊnieniowym zasto-
sowanym w kotle WGB. Je˝eli konieczne
jest podłàczenie kotła do instalacji otwar-
tej, to nale˝y, w celu rozdzielenia obiegów,
zastosowaç wymiennik ciepła.

Serwis i gwarancja
Zgodnie z rozporzàdzeniem w sprawie
osz cz´dzania energii EnEV szczególnà
wa g´ przywiàzuje si´ do konserwacji
i utrzymania instalacji grzewczych w do -
brym stanie technicznym. W zwiàzku
z tym konieczne jest utrzymywanie w go -
towoÊci do pracy i korzystanie z urzàdzeƒ
przyczyniajàcych si´ do zmniejszenia za -
po trzebowania na energi´ (np. gazowych
kotłów kondensacyjnych). W odniesieniu
do wszystkich istniejàcych budynków obo-
wiàzkowe jest przeprowadzanie prac kon-
serwacyjnych i napraw. To samo dotyczy
instalacji do ogrzewania pomieszczeƒ
i podgrzewania c.w.u. oraz wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych.
W przypadku przeprowadzania niezb´d-
nych napraw wolno stosowaç wyłàcznie
oryginalne cz´Êci zamienne firmy
BRÖTJE. Szkody wynikajàce z zastosowa-
nia nieodpowiednich cz´Êci zamiennych
nie sà obj´te gwarancjà.
Aby uniknàç takiego niebezpieczeƒstwa,
zaleca si´ zawarcie umowy konserwacyj-
nej. Pod wzgl´dem terminów powinna byç
ona uzgodniona w taki sposób, ˝eby pod-
czas inspekcji kominiarskiej kocioł kon -
den sacyjny zawsze znajdował si´ w niena-
gannym stanie. Dzi´ki temu mo˝na
efe k tywnie zmniejszyç koszty zarówno
okresowego przeglàdu przeprowadzanego
przez kominiarza, jak i eksploatacji instala-
cji ogrzewania.

Rozruch/Obsługa serwisowa
W odniesieniu do pierwszego uruchomie-
nia i usług serwisowych obowiàzujà wa -
run ki podane w obowiàzujàcych cennikach
usług. Odpłatne usługi słu˝b serwisowych
firmy BRÖTJE sà rozliczane zgodnie z ce -
nami podanymi w aktualnych cennikach.
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12. WYMAGANIA DOTYCZÑCE WODY GRZEWCZEJ

Informacja dotyczàca uzdatniania
wody w instalacjach grzewczych,
w których zastosowano kotły kon-
densacyjne firmy BRÖTJE
Poni˝sze wyjaÊnienia majà na celu poinfor-
mowanie o wymaganiach stawianych wo-
dzie grzewczej w instalacjach, w których
zastosowano kotły grzewcze firmy
BRÖTJE. Informacje te opierajà si´ na
wytycznych VDI i instrukcjach BDH.

Działania zapobiegawcze ma-
jàce na celu unikni´cie zakłóceƒ
w pracy obiegu c.o. wskutek ko-
rozji lub odkładania si´ kamie-
nia kotłowego, które prowadzà
do zmniejszenia sprawnoÊci
i ograniczenia funkcjonalnoÊci.

Ochrona kotła przed korozjà
po stronie wody
W instalacjach zamkni´tych nie ma konie -
cznoÊci uzdatniania wody przeznaczonej
do napełnienia instalacji. Z reguły wystar-

czajàca jest jakoÊç wody pitnej. W instala-
cjach ogrzewania podłogowego i w przy-
padku rur, które nie sà szczelne na przeni-
kanie tlenu, wymagane jest systemowe
rozdzielenie obiegu kotła i innych elemen-
tów instalacji zagro˝onych korozjà.

Unikanie uszkodzeƒ powstajà-
cych wskutek odkładania si´
kamienia kotłowego w kotle
W zale˝noÊci od stopnia twardoÊci wody,
pojemnoÊci instalacji i wielkoÊci kotła
mo˝e byç konieczne dodawanie do wody
Êrodków zmi´kczajàcych. Zob. wykresy
dotyczàce kotła.

Dopuszczone do stosowania
Êrodki do uzdatniania wody
Nale˝y stosowaç tylko Êrodki dopuszczone
do stosowania przez firm´ BRÖTJE.
Obecnie sà to:
� Heizungs-Vollschutz firmy Fernox
� Sentinel 100x firmy GE Betz
Je˝eli w szczególnych sytuacjach zachodzi
koniecznoÊç stosowania kilku Êrodków
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Rys. 20: Wykres twardoÊci wody dla kotła WGB 50 C + 70 C

Przykład korzystania z wykresu:
Trzeba wiedzieç, jaki jest typ kotła, jaka jest twardoÊç wody i jaka jest pojemnoÊç instalacji. Je˝eli pojemnoÊç in-
stalacji le˝y powy˝ej krzywej, to konieczne jest zastosowanie Êrodka zmi´kczajàcego. Przykład dla kotła WGB
50 C: je˝eli twardoÊç wody wynosi 12°dH, a pojemnoÊç instalacji jest mniejsza ni˝ 600 litrów, to nie trzeba sto-
sowaç Êrodka zmi´kczajàcego. Uwzgl´dniono typowà pojemnoÊç instalacji.

uzdatniajàcych (np. Êrodek zmi´kczajàcy,
przeciw zamarzaniu, uszczelniajàcy itd.)
nale˝y pami´taç o tym, ˝eby kupowaç je
od tego samego producenta, tak aby pod
wzgl´dem działania były one zgodne z wy-
˝ej wymienionymi Êrodkami.
Jako samodzielny Êrodek przeciw zama-
rzaniu nale˝y stosowaç Tyfocor L. Korzy-
stanie ze Êrodków nie dopuszczonych do
stosowania powoduje utrat´ gwarancji.
W przypadku korzystania z instalacji do
zmi´kczania wody zaleca si´ uzyskiwanie
stopnia twardoÊci wody 6 – 8 °dH. War-
toÊç pH nie mo˝e przekraczaç maksymal-
nej dopuszczalnej wartoÊci 8,3.

Instalacja ogrzewania
Dla kotłów ka˝dej wielkoÊci obowià-
zujà zalecenia wytycznych VDI 2035,
cz. 1 i 2 oraz instrukcji BDH nr 8.
Obieg ogrzewania podłogowego na-
le˝y traktowaç oddzielnie. W tym
celu nale˝y skontaktowaç si´ z produ-
centem Êrodka uzdatniajàcego lub
z dostawcà rur.
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Rys. 21: Schemat połàczeƒ elektrycznych kotła WGB 50 C + 70 C

13. SCHEMAT POŁÑCZE¡ ELEKTRYCZNYCH



14. WSKAZÓWKI DOTYCZÑCE OSZCZ¢DZANIA ENERGII
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Gazowe kotły firmy BRÖTJE charaktery-
zujà si´ małym zu˝yciem paliwa i przy re-
gularnej konserwacji, optymalnà i energo-
oszcz´dnà eksploatacjà.
Równie˝ Paƒstwo mogà wpływaç na wiel-
koÊç zu˝ycia energii. Z tego wzgl´du prze-
kazujemy kilka praktycznych wskazówek,
dzi´ki którym mogà Paƒstwo te oszcz´d-
noÊci jeszcze bardziej zwi´kszyç.

Prawidłowe ogrzewanie / tem-
peratura w pomieszczeniu
� Nie nale˝y ustawiaç temperatury wy˝szej

ni˝ potrzeba! Podwy˝szenie temperatury
o jeden stopieƒ powoduje zwi´kszenie
zu˝ycia energii o 6 %.

� Temperatur´ w pomieszczeniu nale˝y
dostosowaç do sposobu jego u˝ytkowa-
nia. Za pomocà przygrzejnikowych za-
worów termostatycznych mo˝na indy-
widualnie wyregulowaç grzejniki
w poszczególnych pomieszczeniach.
Zalecana temperatura w pomieszcze-
niach:
łazienka: 22 °C – 24 °C
pomieszczenia dzienne: 20 °C
sypialnie: 16 °C – 18 °C
kuchnia: 18 °C – 20 °C
korytarze/pomieszczenia 
dodatkowe: 16 °C – 18 °C

� W nocy i podczas nieobecnoÊci tem-
peratur´ w pomieszczeniu nale˝y ob-
ni˝yç o około 4°C do 5°C.

� Poza tym: podczas gotowania kuch-
nia nagrzewa si´ prawie sama z sie-
bie. Aby zaoszcz´dziç energi´ nale˝y
wykorzystywaç zyski ciepła od pie-
karnika i zmywarki do naczyƒ.

� Nale˝y unikaç ciàgłego regulowania za-
worów termostatycznych! Poło˝enie za-
worów termostatycznych, przy którym
osiàga si´ ˝àdanà temperatur´ w po-
mieszczeniu nale˝y okreÊliç na stałe.
Wówczas termostat automatycznie b´-
dzie regulowaç dopływ ciepła.

� Nale˝y pami´taç o tym, ˝eby nie za-
słaniaç grzejników zasłonami, sza-
fami itp., poniewa˝ pogarsza to wy-
mian´ ciepła w pomieszczeniu.

Pogodowa regulacja ogrzewa-
nia
Podłàczenie czujnika temperatury zew -
n´ trznej do kotła umo˝liwia prowadze-
nie pogodowej regulacji instalacji
grzew czej. Kocioł wytwarza tylko tyle
ciepła, ile jest po trzebne do uzyskania
˝àdanej temperatury w pomieszczeniu.
Programy sterowania zegarowego u -
mo˝ liwiajà prowadzenie ogrzewania
w dokładnie okreÊlonym czasie. Podczas
nieobecnoÊci i w nocy instalacja pracuje
z zadanà przez Paƒstwa, obni˝onà tem-
peraturà. Dzi´ki zale˝nemu od tempe-
ratury zewn´trznej przełàczaniu pomi´-
dzy pracà w trybie zimowym i letnim
przy wy˝szych temperaturach zewn´trz-
nych praca instalacji ogrzewania jest au-
tomatycznie przerywana.

Wentylacja
Regularna wentylacja ogrzewanych po-
mieszczeƒ jest wa˝na dla zapewnienia
przy jemnego klimatu w pomieszczeniu
i dla zapobiegania powstawaniu grzyba na
Êcianach. Wa˝ne jest jednak tak˝e wenty-
lowanie pomieszczeƒ w prawidłowy spo-
sób, tak aby nie traciç niepotrzebnie ener-
gii i pieni´dzy.

� Okno nale˝y otwieraç na oÊcie˝, ale
na czas nie dłu˝szy ni˝ 10 minut.
W ten sposób uzyska si´ dostatecznà
wymian´ powietrza bez wychładza-
nia pomieszczenia.

� Wietrzenie uderzeniowe: kilka razy
dziennie otworzyç okno na 4 –10 minut.

� Wietrzenie przeciàgowe: kilka razy
dziennie otworzyç okna i drzwi
we wszystkich pomieszczeniach na
2 – 4 minuty. Nie jest wskazane
uchylanie okna na dłu˝szy czas.

Konserwacja
� Przed poczàtkiem sezonu grzewcze -

go nale˝y zleciç firmie serwisowej
przeprowadzenie konserwacji kotła!
Je˝eli kocioł zostanie oczyszczony
i poddany konserwacji jesienià, to
b´ dzie optymalnie przygotowany do
sezonu grzewczego.

Podgrzewanie c.w.u.
Temperatura c.w.u.
Wysoka temperatura c.w.u. oznacza du˝e
zu˝ycie energii.
� WartoÊci zadanej temperatury c.w.u.

nie nale˝y ustawiaç na poziomie
wy˝ szym ni˝ 55°C. Z reguły goràca
woda nie jest potrzebna. Ponadto
przy wysokiej temperaturze c.w.u.
(ponad 60°C) ma miejsce intensyw-
niejsze odkładanie si´ kamienia ko-
tłowego, który ma negatywny wpływ
na prac´ Paƒstwa podgrzewacza
c.w.u.

C.w.u. wtedy, kiedy potrzeba
Programy dobowe regulacji umo˝liwiajà
podgrzewanie c.w.u. w dokładnie okreÊlo-
nym czasie, tylko wtedy, gdy Paƒstwo po-
trzebujà ciepłej wody. 
� Je˝eli c.w.u. nie b´dzie potrzebna

przez dłu˝szy czas, to w panelu ob-
sługowym nale˝y wyłàczyç funkcj´
podgrzewania c.w.u.

Baterie z mieszaczem
� Je˝eli potrzebujà Paƒstwo zimnej

wody, dêwigni´ mieszacza nale˝y
przesunàç do oporu w poło˝enie
„woda zimna”, poniewa˝ w przeciw-
nym razie b´dzie zu˝ywana tak˝e
ciepła woda.
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15. DEKLARACJA ZGODNOÂCI
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NOTATKI
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NOTATKI
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