
Professional

Seria AluBongas 1
Kondensacyjne kotły gazowe

Zaprojektowane i zbudowane w celu 
zapewnienia maksymalnej wydajności 
kondensacyjne kotły stojące serii 
AluBongas 1są idealnym rozwiązaniem 
dla średnich i dużych użytkowników.

AluBongas 1 to kocioł kondensacyjny o mocy od 115 do 
280 KW, wyposażony w wymiennik pierwotny o niskiej objętości 
wody, wykonany z stopu aluminium, krzemu i magnezu 
i gwarantujący wysoką średnią sezonową wydajność.
Budowa wymiennika wynika ze starannego procesu 
projektowania urządzenia, mającego na celu poprawę 
efektywności modułu grzewczego i zapewnienie 
bezpieczeństwa i niezawodności w czasie użytkowania.
Kanały przepływu wody zostały powiększone w celu 
ograniczenia strat ciśnienia i ryzyka wystąpienia korozji 
aluminium. Geometria części spalinowej umożliwia 
magazynowanie całego uwalnianego przez gazy spalinowe 
ciepła, optymalizując w ten sposób proces skraplania.
Kontynuując tradycję w zakresie systemów centralnego 
ogrzewania i wysokiej jakości wszystkich jego elementów, 
firma Bongioanni gwarantuje wysoką niezawodność i trwałość 
swoich produktów.
Kocioł AluBongas 1 jest szczególnie ekonomiczny i odpowiedni 
w przypadku pracy przy niskich temperaturach wody grzewczej. 
Kocioł pracuje bardzo cicho również przy maksymalnej mocy. 
Są to jedyne w swoim rodzaju kotły kondensacyjne dużej mocy, 
będące w stanie uzyskiwać doskonałe rezultaty w warunkach 
pracy z ograniczoną mocą.

Zastosowania 
W stosunku do mocy waga i wymiary kotła są wyjątkowo niskie: 
280 kW na powierzchni nieco większej niż 1m². To sprawia, 
że kocioł może być łatwo zainstalowany w dowolnej kotłowni, 
a dzięki określonej gamie akcesoriów, można go sprawnie 
wpasować zarówno w nowe, jak i w już istniejące systemy 
ogrzewania centralnego. W przypadku nowych kotłowni 
niewielkie wymiary kotła pozwalają na zaoszczędzenie 
powierzchni użytkowej. Natomiast w przypadku montażu 
w kotłowniach już istniejących (w piwnicy bądź na strychu) 
niewielkie wymiary ułatwiają transport i instalację nawet 
na bardzo małych przestrzeniach.
Moduł elektroniczny nadzoruje działanie pojedynczego modułu 
grzewczego, jak również sygnalizację i przechowywanie 
w pamięci ostatnich 10 wykrytych błędów działania. Regulator 
pogodowy kotła umożliwia sterowanie temperaturą zasilania 
w zależności od temperatury zewnętrznej (opcjonalnie 
w zestawie czujnik temperatury zewnętrznej). Maksymalna 
moc c.w.u i c.o. są regulowane niezależnie od siebie.
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Pojedynczy kocioł o mocy od 115 do 280 kW 
może ogrzać domy wielorodzinne, natomiast 
w ustawieniu kaskadowym można zapewnić 
ogrzewanie większym użytkownikom, 
np. dużym budynkom wielorodzinnym, 
szkołom, centrom handlowym.

Wysoki zakres modulacji
Wysoki zakres modulacji służy do 
podziału dostępnej mocy i do pracy 
w niskiej mocy przy zmniejszonym 
ciśnieniu.
W ten sposób można modulować mocą 
i dostosować ją do rzeczywistych potrzeb 
centralnego ogrzewania (od 50 do 275 
kW dla systemu złożonego z 8 elementów, 
w zakresie mocy od 18 % do 100%.).

Palnik ze wstępnym mieszaniem
Powietrze konieczne do spalania 
jest doprowadzane z zewnątrz za 
pomocą wentylatora. Zawór gazowy 
automatycznie dostosowuje odpowiednią 
ilość gazu wprowadzanego do zwężki 
Venturiego i mieszanego ze strumieniem 
powietrza. Mieszanka jest następnie 
dostarczana do palnika.
Kontrola zapłonu i płomienia przebiega 
za pomocą elektrod zamontowanych obok 
palnika.
Regulacja temperatury i zabezpieczenie 
wymiennika odbywa się za pomocą 
czujników NTC. Czujniki te, za 
pośrednictwem dwóch redundantnych 
i niezależnych algorytmów, zabezpieczają 
korpus z aluminium przed jakimikolwiek 
problemami związanymi z cyrkulacją.

Panel sterowania
Kotły AluBongas 2 są wyposażone 
w cyfrowy system informacji i analizy 
parametrów pracy. Autodiagnostyka 
pozwala na wskazanie trybu pracy 
i ewentualnych nieprawidłowości 
(przy użyciu czytelnych i zrozumiałych 
parametrów).

Można zaprogramować przedziały 
czasowe, podczas których urządzenie 
zaspakaja zapotrzebowanie na ciepło 
i podczas których pozostaje wyłączone.
Sterowanie ogrzewaniem i podgrzewem 
CWU za pomocą niezależnych i dowolnie 
programowalnych przedziałów 
godzinowych ECO.

Regulator temperatury z czujnikiem 
zewnętrznym (opcjonalnie)
Za pomocą prostego podłączenia czujnik 
zainstalowany na zewnątrz kotła reguluje 
temperaturę w zależności od temperatury 
zewnętrznej dzięki innowacyjnemu 
systemowi „5+1 punktów”.
Sterowniki kotła dostosowują 
temperaturę zasilania instalacji 
ogrzewania według zmiennych 
pogodowych, zapewniając 
w ten sposób pożądany komfort 
i optymalizując zużycie.

Podgrzew ciepłej wody użytkowej (CWU) 
Wytwarzanie c.w.u. przy użyciu 
zewnętrznego podgrzewacza 
podłączonego do kotła można uzyskać 
za pomocą zaworu przełączającego 
zasilanego elektrycznie lub pompy 
dedykowanej do zasilania samego 
podgrzewacza.
Podłączenie do kotła termostatu 
podgrzewacza lub czujnika NTC 
umożliwia kontrolę zewnętrznego 
podgrzewacza.

Zestawienie kaskadowe
Przewiduje się możliwość zestawienia 
w kaskadzie 2 lub więcej jednostek 
grzewczych. Konfiguracja kaskadowa 
większej ilości modułów jest bardzo 
prosta do instalacji, wymaga niewielu 
czynności konserwacyjnych i zapewnia 
stale najwyższą wydajność.
Dodatkowo, należy pamiętać o wyjątkowo 
kompaktowej budowie pojedynczego 
modułu.

Sterowanie kaskadą 
Sterowanie zintegrowanymi kaskadą 
złożoną do 6 jednostek nie wymaga 
zewnętrznego sterownika, lecz odbywa 
się bezpośrednio z paneli sterujących 
znajdujących się w kotłach odpowiednio 
połączonych ze sobą.
Wystarczy podłączyć magistralę 
i uruchomić w pełni automatyczną 
konfigurację.

Obwód pierwotny
Producent kotłów Bongioanni oferuje 
zintegrowane systemy, aby prosto i szybko 
móc dysponować kompletną centralą 
grzewczą, tak w przypadku zastosowania 
pojedynczego kotła, jak ustawienia 
kaskadowego z rozdzielaczem 
hydraulicznym, z płytowym wymiennikiem 
ciepła lub tylko z przystosowaniem 
(maksymalnie do 4 kotłów).
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AluBongas 1
Kocioł kondensacyjny z wymiennikiem 
pierwotnym o bardzo niskiej objętości wody 

•  Wyjątkowo nieduże rozmiary 
i ciężar

•  Niski poziom hałasu
•  Nowe rozwiązania elektroniczne 

z bardzo intuicyjnym interfejsem 
użytkownika

•  Obciążenie cieplne w komorze spalania od 113 do 275 kW;
•  Rodzaj instalacji spalinowej B23, B33, C43, C53, C63, C83;
•  Sprawność energetyczna **** (Dyrektywa 92/42/EWG);
•  Spełnia wymogi normy EN 55014;
•  Klasa emisji 5 NOx;
•  Wysoki zakres modulacji (od 18 do 100% mocy);
•  Niezależna regulacja maksymalnej mocy c.o i c.w.u.;
•  Pierwotny wymiennik o niskiej objętości wody;
•  Palnik z pełnym wstępnym mieszaniem, modulowany, 

z metalową głowicą, promiennikowy;
•  Możliwość podłączenia kotłów w kaskadzie dzięki użyciu 

przewodu typu bus (nie wymaga korzystania z regulatorów 
zewnętrznych);

•  Elektronika kotła może współpracować z systemami zdalnego 
zarządzania;

•  Panel sterowania z wyświetlaczem graficznym i przyciskami 
programowania;

•  Innowacyjna regulacja temperatury na podstawie 5+1 
parametrów;

•  Sterowanie wejściem modulowanym 0...10 V (temperatura 
lub moc);

•  Połączenia do kontroli strefowych za pomocą funkcji protokołu 
Opentherm;

•  Sterowanie pompami obiegów grzewczych i kaskadą przy 
pomocy modulacji impulsów PWM (Pulse Width Modulation) 

•  Sterowanie pompą obiegową (wtórną), pompą c.w.u / 
rozdzielaczem;

•  Wytwarzanie c.w.u. za pomocą podłączenia z zewnętrznym 
podgrzewaczem, sterowanym elektroniką kotła.

•  Kontrolka lub styk zasilane (230 Volt) blokady zaworu 
bezpieczeństwa wg I.N.A.I.L (Urząd Dozoru we Włoszech)

•  Wolny styk zdalnego alarmu w przypadku błędów pracy kotła;
•  Wziernik na panelu sterowania do bezpośredniej obserwacji 

płomienia.
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DANE TECHNCZNE KOŁA 

Model Kod

Nominal. 
obciąż. 

termiczne 
P.C.I. kW

Nominal. 
moc ciepl. 
użyteczna 
(80/60°C) 

kW

Min. moc 
ciepl. 

użyteczna 
(80/60°C) 

kW

Nominal. 
moc ciepl. 
użyteczna 
(50/30°C) 

kW

Wydajności Wymiary (mm)

Ciężarmoc 
nominalna 
(50/30°C) 

moc 
nominalna 
(80/60°C) 

dla 30% 
obciąż. 

L H P

AluBongas 1 115 008010014 113,0 109,7 20,0 116,1 102,7 97,1 107,6 640 1.200 1.025 180 

AluBongas 1 150 008010015 150,0 146,7 29,0 156,2 104,1 97,8 107,5 640 1.200 1.025 190 

AluBongas 1 200 008010016 200,0 196,0 34,7 207,8 103,9 98,0 107,5 640 1.200 1.333 240 

AluBongas 1 240 008010017 235,0 229,8 41,5 243,9 103,8 97,8 107,5 640 1.200 1.333 257 

AluBongas 1 280 008010018 275,0 269,2 48,3 285,5 103,8 97,9 107,5 640 1.200 1.333 274 

NA ŻYCZENIE

Opis Kod

Zonining (sterownik strefowy) 008172505 

Zoning + pilot sterujący 008172520 

Czujnik zewnętrzny 008172502 

Czujnik podgrzewacza 008172504 
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RYSUNEK TECHNICZNY I WYMIARY 

Legenda: 

MI – Zasilanie instalacji  RI – Powrót instalacji  AS – Przyłącze syfonu  GAS – Zasilanie gazem 

WYMIARY POSZCZEGÓLNYCH WERSJI Z PRZYŁĄCZAMI 

Model
LxHxP 

mm
MI
ø 

RI 
ø

As 
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

GAS 
ø

G
mm

•
mm

AluBongas 1 115 640x1200x1025 2” M 2” M 25 400 728 173 850 278 363 1” 1/2 624 150 

AluBongas 1 150 640x1200x1025 2” M 2” M 25 400 728 173 850 278 363 1” 1/2 624 150 

AluBongas 1 200 640x1200x1333 2” M 2” M 25 400 728 245 1088 278 363 1” 1/2 624 200 

AluBongas 1 240 640x1200x1333 2” M 2” M 25 400 728 245 1088 278 363 1” 1/2 624 200 

AluBongas 1 280 640x1200x1333 2” M 2” M 25 400 728 245 1088 278 363 1” 1/2 624 200 
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Obieg pierwotny 
Kompletna pojedyncza kondensacyjna 
centrala grzewcza AluBongas 1 
z i bez rozdzielacza hydraulicznego 

•  Certyfikat I.N.A.I.L. (włoski 
Urząd Dozoru Technicznego)

•  Rozdzielacz hydrauliczny 
DN100 

• Pompa modulowana

Zestaw z rozdzielaczem hydraulicznym 
Zestaw z rozdzielaczem hydraulicznym jest modułem 
certyfikowanym przez włoską jednostkę certyfikującą 
I.N.A.I.L. (odpowiednik UDT) i zawiera: 
•  urządzenia zabezpieczające, ochronne i kontrolne 

przewidziane przez “Zbiór norm R” wymieniony powyżej.
•  Rozdzielacz hydrauliczny, który pozwala na 

uniezależnienie obiegu pierwotnego kotła od systemu 
hydraulicznego innych pobocznych instalacji. 

Wymiary zestawu pozwalają na jego zastosowanie z kotłami 
o obciążeniu cieplnym od 116 do 285 kW. 

Zestaw bez rozdzielacza hydraulicznego* 
Zestaw jest dostępny również w wersji bez rozdzielacza 
hydraulicznego, również certyfikowany przez I.N.A.I.L. 
Moduł zawiera wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i kontrolne przewidziane przez zbiór norm „R” 
(z wyłączeniem rozdzielacza hydraulicznego). 

Pompa modulowana (wyposażenie dodatkowe)
Zestaw wymaga współpracy pompy modulowanej 
o odpowiednich wymiarach w zależności od obciążenia 
cieplnego zainstalowanego urządzenia. 

* Uwaga - Należy pamiętać, że instalacja hydrauliczna 
wymaga w każdym razie rozdzielacza hydraulicznego lub 
wymiennika ciepła o odpowiednich rozmiarach. 

RYSUNEK TECHNICZNY ROZDZIELACZA HYDRAULICZNEGO

PRZYKŁADY ZRÓWNOWAŻENIA HYDRAULICZNEGO 

Pierwotny Pierwotny PierwotnyWtórny Wtórny Wtórny
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KOMPONENTY ZESTAWU PIERWOTNEGO OBIEGU POJEDYNCZEGO KOTŁA Z ROZDZIELACZEM HYDRAULICZNYM

KOMPONENTY ZESTAWU PIERWOTNEGO OBIEGU POJEDYNCZEGO KOTŁA BEZ ROZDZIELACZA HYDRAULICZNEGO

POMPY MODULOWANE

AKCESORIA DLA POJEDYNCZEGO KOTŁA

Opis Szczegół Kod

Zestaw obiegu pierwotnego 
z rozdzielaczem hydraulicznym 
(bez pompy)

•  Rozdzielacz hydrauliczny DN 100 
•  Termometr 0-120°C 
•  Manometr z zaworem 3 drożnym 
•  Termostat bezpieczeństwa 100°C 
•  Presostat z blokadą o ręcznym resecie 
•  Zawór bezpieczeństwa 5 bar 
• Naczynie wzbiorcze 18 l
•  Zawór odpowietrzający z zaworem odcinającym 
• Węże hydrauliczne i przyłącza

008087040

Opis Szczegół Kod

Zestaw obiegu pierwotnego bez 
rozdzielacza hydraulicznego 
(bez pompy)

• Termometr 0-120°C
• Manometr z zaworem 3 drożnym
• Termostat bezpieczeństwa 100°C
•  Presostat z blokadą o ręcznym resecie
• Zawór bezpieczeństwa 5 bar 
• Naczynie wzbiorcze 18 l
•  Zawór odpowietrzający z zaworem odcinającym
• Węże hydrauliczne i przyłącza

008087042 

Opis Szczegół Kod

Pompa modulowana sterowana 
sygnałem PWM kotła.
wysokość podnoszenia słupa 
wody – do 6 m

•  Pompa modulowana AluBongas 1 DN 40 008087047

Opis Szczegół Kod

Czujnik zewnętrzny

Za pomocą czujnika położonego 
na zewnątrz pomieszczenia kotłowni 
kocioł steruje regulacją temperatury 
zgodnie z odczytaną temperaturą zewnętrzną.

008172502

Czujnik kaskady Długość czujnika 2 m. Czujnik 12 K . 008172503

Czujnik podgrzewacza Długość czujnika 3 m. Czujnik 10 K . 008172504

Zoning 
(Sterowanie strefowe)

Kontrola strefowa będąca w stanie zarządzać dwiema strefami 
mieszania i jedną, bezpośrednią, z niezależną termoregulacją

008172505

Zoning + pilot sterujący MMI
MMI może być wykorzystane do prostego i zdalnego 
programowania Zoning

008172520

Neutralizator skroplin Neutralizator skroplin dla mocy d350 kW 008087030
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RYSUNEK TECHNICZNY ZESTAW Z ROZDZIELACZEM / ZESTAW BEZ ROZDZIELACZA HYDRAULICZNEGO

Z rozdzielaczem hydraulicznym  Bez rozdzielacza hydraulicznego* 

Legenda 
MC Zasilanie kocioł (Ø 2" M) 
RC Powrót kocioł (Ø 2" M) 
MI Zasilanie instalacja(Ø 2" M) 
RI Powrót instalacja(Ø 2" M) 
CI Obciążenie instalacji (Ø 3/4"F) 
Sc Czujnik kaskady 

Fy  Filtr Y do umieszczenia 
obowiązkowo na powrocie 
instalacji (w obecności 
bardzo brudnych insta-
lacji używać separatora 
zanieczyszczeń). 

UWAGA: Zaleca się: 
•  stosować odpowiednie zawory odcinające na zasilaniu i powrocie instalacji i ustawić 

odpowiednie zawory odpowietrzające w najwyższych punktach instalacji (w przypadku 
instalacji trudnych do odpowietrzenia zastosować separatory mikropęcherzyków) 

•  stosować termometry zarówno na zasilaniu, jak i na powrocie instalacji. 
*N.B. Wymaga się jednakże zastosowanie w układzie hydraulicznym rozdzielacza hydrau-
licznego lub wymiennika ciepła o stosownych wymiarach 
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Obieg pierwotny 
Kompletna pojedyncza kondensacyjna 
centrala grzewcza AluBongas 1 
z płytowym wymiennikiem ciepła

• Certyfikat I.N.A.I.L. 
•  Wymiennik płytowy 

o zmiennej objętości
• Pompa modulowana

Zestaw z płytowym wymiennikiem ciepła 
Zestaw z płytowym wymiennikiem ciepła jest modułem 
certyfikowanym przez włoską jednostkę certyfikującą I.N.A.I.L. 
(odpowiednik UDT) i zawiera: 
•  urządzenia zabezpieczające, ochronne i kontrolne 

przewidziane przez “Zbiór  norm R”" 
•  płytowy wymiennik ciepła, o zmiennej objętości w zależności 

od obciążenia cieplnego zamontowanego urządzenia 
(od 115 do 280 kW), który pozwala na uniezależnienie 
obiegu pierwotnego kotła od systemu hydraulicznego 
innych pobocznych instalacji.

•  pompę modulowaną o odpowiednich wymiarach, zależnych 
od obciążenia cieplnego zamontowanego urządzenia.

RYSUNEK TECHNICZNY – PŁYTOWY WYMIENNIK CIEPŁA 

PRZYKŁAD INSTALACJI

Zasilanie kocioł 

Powrót kocioł

Płytowy wymiennik ciepła

Zasilanie instalacja

Powrót instalacja
Legenda 
MC Zasilanie kocioł (Ø 2" M) 
RC Powrót kocioł (Ø 2" M) 
MI Zasilanie instalacja (Ø 2" M) 
RI Powrót instalacja (Ø 2" M) 
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AKCESORIA DLA POJEDYNCZEGO KOTŁA

Opis Szczegół Kod

Czujnik zewnętrzny

Za pomocą czujnika położonego na zewnątrz
pomieszczenia kotłowni kocioł steruje regulacją
temperatury zgodnie z odczytaną temperaturą
zewnętrzną.

008172502

Czujnik kaskady Długość czujnika 2 m. Czujnik 12 K . 008172503

Czujnik podgrzewacza Długość czujnika 3 m. Czujnik 10 K . 008172504

Zoning 
(Sterowanie strefowe)

Kontrola strefowa będąca w stanie zarządzać dwiema strefami 
mieszania i jedną, bezpośrednią, z niezależną termoregulacją

008172505

Zoning + pilot sterujący MMI
Pilot może być wykorzystany do prostego i zdalnego
programowania funkcji Zoning.

008172520

Neutralizator skroplin Neutralizator skroplin dla mocy d350 kW 008087030

O
gr

ze
w

an
ie

 k
on

de
ns

ac
yj

ne

Legenda 
MC Zasilanie kocioł (Ø 2" M) 
RC Powrót kocioł (Ø 2" M) 
MI Zasilanie instalacja (Ø 2" M) 
RI Powrót instalacja (Ø 2" M) 

CI Obciążenie układu (Ø 3/4"F) 
Sm Czujnik zasilania 
Fy  Filtr Y do umieszczenia obowiązkowo na po-

wrocie instalacji (w obecności bardzo brudnych 
instalacji używać separatora zanieczyszczeń). 

UWAGA: Zaleca się: 
•  stosować odpowiednie zawory odcinające na zasilaniu i powrocie 

instalacji i ustawić odpowiednie zawory odpowietrzające w najwyższych 
punktach instalacji (w przypadku instalacji trudnych do odpowietrzenia 
zastosować separatory mikropęcherzyków) 

•  stosować termometry zarówno na zasilaniu, jak i na powrocie instalacji. 

KOMPONENTY ZESTAWU PIERWOTNEGO OBIEGU POJEDYNCZEGO KOTŁA Z ROZDZIELACZEM HYDRAULICZNYM

Opis Szczegół Kod

Zestaw obieg pierwotny 115 
z wymiennikiem (bez pompy)

•  Płytowy wymiennik ciepła
• Termometr 0-120°C*
• Manometr z zaworem 3-drożnym*
• Termostat bezpieczeństwa 100°C*
•  Presostat blokady o ręcznym resecie*
• Zawór bezpieczeństwa 5 bar*
• Naczynie wzbiorcze 18 l
•  Automatyczny zawór odpowietrzający z zaworem 

odcinającym
• Węże hydrauliczne i przyłącza
* Certyfikat I.N.A.I.L.

008087054

Zestaw obieg pierwotny 150 
z wymiennikiem (bez pompy)

008087055

Zestaw obieg pierwotny 200
z wymiennikiem (bez pompy)

008087056

Zestaw obieg pierwotny 240 
z wymiennikiem (bez pompy)

008087057

Zestaw obieg pierwotny 280
z wymiennikiem (bez pompy)

008087058

POMPY MODULOWANE

Opis Szczegół Kod

Pompa modulowana sterowana 
sygnałem PWM kotła.
wysokość podnoszenia słupa 
wody – do 6 m

Pompa modulowana AluBongas 1 DN 40 008087047 

RYSUNEK TECHNICZNY ZESTAWU Z WYMIENNIKIEM 



  

  

Professional

Obieg pierwotny 
Kompletna pojedyncza kondensacyjna centrala grzewcza 
AluBongas 1 w kaskadzie od 2 do 4 kotłów 
z rozdzielaczem hydraulicznym i bez rozdzielacza

• Certyfikat I.N.A.I.L. 
• Pompa modulowana 

Podstawowe dane: 
AluBongas 1 może być zainstalowany w kaskadzie złożonej 
z dwóch lub więcej kotłów (do 4 szt.). W tym celu opracowano 
stosowne zestawy obiegu pierwotnego do wykorzystania 
dla rozwiązania kaskadowego, od 2 do 4 kotłów. 
Każdy dostarczany zestaw posiada stosowne wymiary, aby 
można było go użyć również w kaskadach złożonych z 2, 3 lub 
4 kotłów w zakresie obciążenia cieplnego od 230 do 1120 kW. 
Należy zamówić oddzielnie pompy (po jednej na kocioł).
W przypadku instalacji kaskady mieszanej (przy użyciu kotłów 
o różnej mocy) należy skontaktować się z dystrybutorem lub 
importerem w celu uzyskania dokładnych wymiarów systemu. 

Zestaw do montażu kotłów w kaskadzie
Zestaw hydrauliczny do montażu w kaskadzie, 
certyfikowany przez włoską jednostkę certyfikującą I.N.A.I.L. 
(odpowiednik UDT), zawiera: 

•  urządzenia zabezpieczające, ochronne i kontrolne 
przewidziane przez “Zbiór norm R”, tj. :
- Termometr 0-120 °C 
- Manometr z zaworem 3-drożnym
- Termostat bezpieczeństwa 100 °C 
- Presostat z blokadą o ręcznym resecie 
- Zawór bezpieczeństwa 5 bar 
- Naczynia wzbiorcze o poj. 18 l (1 szt. na kocioł) 

•  Zawór odpowietrzający z zaworem odcinającym;
•  Rozdzielacz hydrauliczny, który pozwala na uniezależnienie 

obiegu pierwotnego kaskady od systemów hydraulicznych 
pozostałych instalacji;

•  Pompy modulowane (1 szt. na kocioł zamawiane oddzielnie) 
•  Węże hydrauliczne, przyłącza i wsporniki mechaniczne służące 

do montażu kotłów w kaskadzie. 

Zestawy kaskadowe zostały tak zaprojektowane, by montaż 
centrali grzewczej przebiegał szybko i sprawnie.
Zestaw zawiera wsporniki mechaniczne niezbędne 
do podtrzymywania poszczególnych komponentów 
oraz węży hydraulicznych.
Po zamontowaniu centrali grzewczej jest wystarczająco dużo 
miejsca na swobodne przeprowadzanie czynności utrzymania 
technicznego. 
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AKCESORIA DLA POJEDYNCZEGO KOTŁA

Opis Szczegół Kod

Czujnik zewnętrzny

Za pomocą czujnika położonego na zewnątrz
pomieszczenia kotłowni kocioł steruje regulacją
temperatury zgodnie z odczytaną temperaturą
zewnętrzną

008172502

Czujnik kaskady Długość czujnika 2 m. Czujnik 12 K 008172503

Czujnik podgrzewacza Długość czujnika 3 m. Czujnik 10 K 008172504

Zoning 
(Sterowanie strefowe)

Kontroler strefowy, sterujący 2 obszarami mieszania 
i 1 bezpośrednim, z niezależną termoregulacją

008172505

Zoning + pilot sterujący MMI
Pilot może być wykorzystany do prostego i zdalnego
programowania funkcji Zoning

008172520

Neutralizator skroplin
Neutralizator skroplin dla mocy do 350 kW 008087030

Neutralizator skroplin dla mocy do 1500 kW 008187001
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Legenda 
MC1..4  Zasilanie kocioł 

(Ø 2” M) 
RC1..4  Powrót kocioł (Ø 2” M) 
MI  Zasilanie instalacje 

(Ø 4” z kołnierzem)
RI  Powrót instalacje 

(Ø 4” z kołnierzem) 
Sc  Czujnik kaskady 
Fy  Filtr Y do umieszcze-

nia obowiązkowo na 
powrocie instalacji 
(w przypadku bardzo 
brudnych instalacji 
używać separatora 
zanieczyszczeń).

UWAGA
Zaleca się: 
•  stosować odpowiednie 

zawory odcinające na 
zasilaniu i powrocie 
instalacji i ustawić odpo-
wiednie zawory odpowie-
trzające w najwyższych 
miejscach instalacji. 
Dla instalacji trudnych 
do odpowietrzenia 
zastosować separatory 
mikropęcherzyków. 

•  stosować termometry 
zarówno na zasilaniu, jak 
i na powrocie instalacji.

KOMPONENTY OBIEG PIERWOTNY KASKADY Z ROZDZIELACZEM HYDRAULICZNYM

KOMPONENTY OBIEG PIERWOTNY KASKADY BEZ Z ROZDZIELACZA HYDRAULICZNEGO**

POMPY MODULOWANE

Opis Szczegół Kod

Zestaw kaskada 2 kotły 
(bez pompy) 

•  Rozdzielacz hydr. kaskada 330 mm z kołnierzem 
• Termometr 0-120°C* 
• Manometr z zaworem 3 drożnym 
• Termostat bezpieczeństwa 100 °C* 
•  Presostat z blokadą o ręcznym resecie* 
•  Zawór bezpieczeństwa 5 bar* 
•  Naczynie wzbiorcze 18 l. (1 na kocioł) 
•  Zawór odpowietrzający z odcinającym 
•  Węże hydrauliczne i przyłącza 
•  Wsporniki dla 2/3/4 kotłów. 
N.B. Należy zamówić oddzielnie pompę (1 na kocioł). 
* Certyfikat I.N.A.I.L.

008087062

Zestaw kaskada 3 kotły 
(bez pompy) 

008087063

Zestaw kaskada 4 kotły 
(bez pompy) 

008087064

Opis Szczegół Kod

Zestaw kaskada 
2 kotły 
(bez pompy)

• Termometr 0-120°C* 
• Manometr z zaworem 3 drożnym* 
• Termostat bezpieczeństwa 100 °C* 
• Presostat z blokadą o ręcznym resecie* 
• Zawór bezpieczeństwa 5 bar* 
• Naczynie wzbiorcze 18 l. (1 na kocioł) 
• Zawór odpowietrzający z odcinającym
• Węże hydrauliczne i przyłącza 
• Wsporniki dla 2/3/4 kotłów. 
N.B. Należy zamówić oddzielnie pompę (1 na kocioł). 
* Certyfikat I.N.A.I.L. 
**N.B. Wymaga się jednakże zastosowanie w układzie hydraulicznym roz-
dzielacza hydraulicznego lub wymiennika ciepła o stosownych wymiarach 

008087072 

Zestaw kaskada 
3 kotły 
(bez pompy)

008087073 

Zestaw kaskada 
4 kotły 
(bez pompy) 

008087074 

Opis Szczegół Kod

Pompa modulowana sterowana 
sygnałem PWM kotła wysokość 
podnoszenia słupa wody – do 6 m

• Pompa modulowana AluBongas 1 DN 40 008087047 

RYSUNEK  TECHNICZNY :  KASKADA Z  ROZZDZIELACZEM   HYDRAULICZNYM 



T T TT

S

T
M

T
T

S

Schematy instalacji 

•  Poniżej przedstawiono kilka rozwiązań przy użyciu kotłów 
kondensacyjnych Alubongas 1. 

•  Schematy mają znaczenie wyłącznie poglądowe, dlatego też 
nie oznaczono na nich naczyń wzbiorczych, zaworów i innych 
komponentów niezbędnych do prawidłowego działania 
instalacji. 

Nie zastępują projektu przygotowanego przez projektanta lub 
montera instalacji grzewczych. 
• W tabeli wskazano komponenty firmy Bongioanni. 
•  W pozostałych przypadkach używać komponentów ogólnie 

dostępnych.

ALUBONGAS 1 + STEROWANIE 1 STREFA BEZPOŚREDNIA W ZESTAWIE Z SYSTEMEM SOLAR

Ilość Opis Kod

1 Alubongas 1 Zobacz strona. 41 

1 Zestaw obieg pierwotny dla 1 kotła Zobacz strona 42 

1 Pompa modulowana Zobacz strona 42 

1 Czujnik podgrzewacza 008172504 

1 Czujnik zewnętrzny 008172502 

1 Zoning (kontroler strefy ) 008172505 

N.B. Dla systemów Solar należy korzystać z odpowiedniego, dedykowanego katalogu

Ilość Opis Kod

1 Alubongas 1 Zobacz strona 41 

1 Zestaw obieg pierwotny dla 1 kotła Zobacz strona 42 

1 Pompa modulowana Zobacz strona 42 

1 Czujnik podgrzewacza 008172504 

1 Czujnik zewnętrzny 008172502 

2 Kontroler Zoning 008172505 

ALUBONGAS 1 + OBIEG PIERWOTNY + 3 OBIEGI DODATKOWE

Professional
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La Bongio Caldaie S.r.l., Via Piave, 14,12011 Borgo San Dalmazzo (CN), www.bongioannicaldaie.it
Importer: Consulting KG, ul. Braci Gierymskich 61, 51-640 Wrocław, mail: biuro@bongioanni.pl

Dystrybutor: Dietherm SA, ul. Rumiana 7a, 02-956 Warszawa,
tel. 22 651 67 71, 22 651 67 72, 22 852 00 08, fax: 22 858 87 35 wew. 109 i 113, mail: biuro@dietherm.pl, www.dietherm.pl

ALUBONGAS 1 + STEROWANIE 1 STREFA MIESZANA W ZESTAWIE Z SYSTEMEM SOLAR I LICZNIKIEM 

Ilość Opis Kod

1 Alubongas 1 Zobacz strona 41 

1 Zestaw obieg pierwotny dla 1 kotła Zobacz strona 42 

1 Pompa modulowana Zobacz strona 42 

1 Czujnik podgrzewacza 008172504 

1 Czujnik zewnętrzny 008172502 

1 Kontroler Zoning (Sterowanie strefowe) 008172505 

n Licznik ciepła Zobacz strona 88 

1 Licznik całkowitego zużycia ciepła - c.o. Zobacz strona 92 

1 Licznik całkowitego zużycia ciepła – c.w.u Zobacz strona 92

1 Koncentrator danych licznikowych przez M-Bus Zobacz strona 93

N.B. Dla systemów Solar należy skonsultować odpowiedni dedykowany katalog

Ilość Opis Kod

2 Alubongas 1 Zobacz strona 41 

1 Zestaw obieg pierwotny dla 2 kotłów Zobacz strona 47 

2 Pompa modulowana Zobacz strona 47 

1 Czujnik kaskady 008172503 

1 Czujnik podgrzewacza 008172504 

1 Czujnik zewnętrzny 008172502 

1 Karta Zoning (Sterowanie strefowe) 008172505 

n Licznik ciepła Zobacz strona 88 

1 Licznik całkowitego zużycia ciepła - c.o. Zobacz strona 92 

1 Licznik całkowitego zużycia ciepła – c.w.u Zobacz strona 92

1 Koncentrator danych licznikowych przez M-Bus Zobacz strona 93

N.B. Dla systemów Solar należy skonsultować odpowiedni dedykowany katalog

ALUBONGAS 1 KASKADA+ STEROWANIE 1 STREFA MIESZANA W ZESTAWIE Z SYSTEMEM SOLAR I LICZNIKIEM 
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