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Design
Obudowa kotłów Nebula wykonana jest z ekologicznego 

tworzywa sztucznego, podlegającego w 100% ponownemu 

przetworzeniu. Jej wyjątkowy i wyrafinowany kształt uzyskano 

dzięki technice formowania rotacyjnego, której rezultatem jest 

estetyczny, niezwykle oryginalny i efektowny produkt końcowy. 

Wytrzymała i lekka osłona wykonana z polietylenu stanowi 

przełom w swojej dziedzinie i wyznacza nowy standard w 

projektowaniu urzadzeń grzewczych. 

Zastosowana obudowa pozwala równocześnie na pełne 

zakrycie przyłączy hydraulicznych oraz na częściowe zakrycie 

wylotu spalin.

Kompleksowa oferta
Kotły są dostosowane do nastepujących konfiguracji 

montażowych:

• Nebula Eco - przepływowe kotły kondensacyjne instalowane 

wewnątrz;

• Nebula EcoExtra - przepływowe kotły kondensacyjne 

instalowane na zewnątrz budynku;

Wszystkie modele kotłów Nebula mogą być zasilane metanem 

G20, butanem G30 lub propanem G31.

Modele kondensacyjne są dostarczane razem z zestawem 

przezbrojeniowym z gazu ziemnego na LPG.

Szeroki zakres modulacji i powiększony wymiennik 
pierwotny. 
Wszystkie kotły kondensacyjne Nebula posiadają szeroki zakres modulacji 

(1:9). W porównaniu do większości kotłów kondensacyjnych tej samej 

mocy, wymiennik modelu 32kW, wykonany ze stali nierdzewnej, został 

wyposażony w dodatkowy zwój (5+1), co skutkuje większą powierzchnię 

wymiany, a tym samym wyższą rzeczywistą wydajnością termiczną.

Pompa modulująca
Kotły Nebula Eco oraz EcoExtra są wyposażone w pompę modulującą klasy 

A.

Nieduże rozmiary
Kotły Nebula charakteryzują się niedużymi rozmiarami, co ułatwia ich 

montaż zarówno w nowych instalacjach, jak i ich aplikację w przypadku 

modernizacji systemu grzewczego. Uzyskana prostota instalacji kotłów 

opiera się na szerokiej gamie akcesoriów dla różnych rozwiązań 

montażowych oraz na dostępnych zestawach wymiennych.

Panel sterujący Touch Screen
Przyjazny dla użytkownika interfejs w postaci ekranu dotykowego Touch 

Screen ułatwia sterowanie urządzeniem, jak również upraszcza kontrolę 

wszystkich jego funkcji przez instalatora lub centrum serwisowe.

Zintegrowany mosiężny kolektor hydrauliczny z 
przepływomierzem
Mosiężny zespół wodny łączy wszystkie komponenty hydrauliczne 

kotła: przepływomierz z filtrem zimnej wody, kurek napełniania, zawór 

bezpieczeństwa, czujnik ciśnienia, ogranicznik przepływu wody.
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Seria Nebula to produkty Premium marki Bongioanni. 
Są przeznaczone dla szczególnie wymagającego użytkownika, 
który nie zadowala się przeciętnym produktem, tylko szuka 
produktu łączącego najnowsze technologie, wzornictwo, 
gwarancję komfortu i wydajności. Produkty te klasyfikują się na 
wiodącym miejscu w swojej kategorii dzięki unikalnej kombinacji 
ich cech użytkowych i designu.

· panel sterujący Touch screen

· komfort  c.w.u. ★★★

· stopień ochrony elektrycznej IPX5D dla Nebula EcoExtra

· funkcja Zerocal w standardowym wyposażeniu 

 (zabezpieczenie przeciw osadzaniu się kamienia   

      kotłowego)

· modulująca pompa obiegowa klasy A

· mosiężny zespół wodny

· zestaw GSM - opcjonalnie

System Acquaplus ★★★: wstępne 
podgrzewanie c.w.u.
To rozwiązanie pozwala na zmniejszenie zużycia c.w.u. dzięki jej 

wstępnemu podgrzewie.

Dzięki niemu unika się strat wody i energii w produkcji ciepłej 

wody, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu natychmiastowej 

dostępności wody o żądanej temperaturze. Funkcja ta może 

pozostać wyłączona lub zaprogramowana w celu uzyskania komfortu 

c.w.u.★★★ (EN 13203).

Powiększony izolowany wymiennik c.w.u
Izolowany wymiennik c.w.u. ze stali nierdzewnej z 26 płytami zapewnia 

komfort i trwałość. Wytwarzanie c.w.u. (l/m): 

13,4 (Nebula Eco 24kW); 16,2 (Nebula Eco 32kW).

Funkcja Zerocal w wyposażeniu 
standardowym
Przepływomierz c.w.u. stale oblicza moc potrzebną dla wytworzenia 

c.w.u. na podstawie różnicy temperatury zadanej i temperatury na 

wlocie zimnej wody, oraz przepływu pobieranej wody. Dzięki temu 

kocioł realizuje wieksze wytwarzanie c.w.u, oferując użytkownikowi 

zwiększenie komfortu i wpływając na redukcję osadów kamienia w 

urządzeniu.

SCAMBIATORE SANITARIO MAGGIORATO
(26 PIASTRE) COIBENTATO

+
PRERISCALDO

=
TANTA ACQUA CALDA SENZA TEMPI DI ATTESA

(COMFORT SANITARIO HHH)

Po roku pracy urządzenia Δ pomiędzy temperaturą pracy i temperaturą 
c.w.u. nieznacznie rośnie, jednakże znacząco mniej niż w przypadku kotłów 
tradycyjnych z wymiennikami płytowymi, w  których odkłada się kamień 
pogarszający ich sprawność (zwiększenie temperatury na powrocie obie-
gu pierwotnego), a co za tym idzie wpływa na zwiększenie zużycia gazu.

Nowy kocioł

Kocioł po 5 latach użytkowania
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NIEZMIENNA WYDAJNOŚĆ MIMO UPŁYWU 
CZASU, MNIEJSZE ZUŻYCIE 

POWIĘKSZONY I IZOLOWANY WYMIENNIK C.W.U.
 (26 PŁYT)

WSTĘPNE OGRZEWANIE

WIEKSZA ILOŚĆ CIEPŁEJ WODY DOSTĘPNEJ NA ŻĄDANIE 

(KOMFORT C.W.U. ★★★)
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Regulacja pogodowa temperatury w standardzie i 
sterowanie strefami
Dzięki podłączeniu do kotła zewnętrznego czujnika (opcjonalnie), można 

sterować temperaturą zasilania c.o. w zależności od temperatury 

zewnętrznej, osiągając tym samym pożądany komfort cieplny i 

optymalizując zużycie energii.  

Kocioł wyposażony jest w panel strerujący, współpracujący z zaworem 

strefowym, systemem solarnym, sygnalizacją zdalnego alarmu oraz 

pompą wspomagającą. Panel może bezpośrednio sterować strefą 

grzewczą także po podłączeniu zdalnego pilota. 

Za pomocą dodatkowego zestawu sterującego (karty elektronicznej i 

zewnętrznego czujnika) można programować do trzech dodatkowych 

stref mieszania (jeden zestaw na każdą dodatkową strefę).

Programowalne zdalne sterowanie (opcjonalnie)
Kotły Nebula mogą być wyposażone w zdalne sterowanie, za pomocą 

którego można zaprogramować i regulować urządzenie, jak również 

wyświetlać kody błędów pracy kotła.

Akcesoria
W ofercie znajduje się szeroki wybór akcesoriów elektrycznych, 

hydraulicznych i spalinowych, tak aby zapewnić szerokie możliwości 

instalacyjne. Akcesoria te uzupełniają ofertę kotłów Nebula i umożliwiają 

aplikację kotła w złożonych instalacjach np. w podłączeniu z 

kompleksowymi systemami solarnymi. 

Kocioł jest przystosowany do podłączenia kart strefowych dla niskiej 

temperatury.

Podłączenie z kolektorami słonecznymi
Kotły serii Nebula są przystosowane do współpracy z kolektorami 

słonecznymi.  

Montowany standardowo w kotle panel sterujący może kontrolować 

prosty system solarny (pompa kolektora słonecznego, czujnik kolektora 

i czujnik podgrzewacza), wraz z projekcją parametrów działania 

systemu na wyświetlaczu kotła.  

Za pomocą dodatkowego zestawu sterującego kocioł może sterować 

również złożonym systemem solarnym w różnych konfiguracjach 

(sterowanie prostym systemem solarnym + połączenie kotła z zaworem 

z napędem lub sterowanie termiczne klapą wyprowadzenia spalin). 

W przypadku sterowania termicznego klapą wyprowadzania spalin 

już istniejącym systemem solarnym lub systemem z obiegiem 

podstawowym, można zastosować prosty w montażu, pozbawiony 

podzespołów sterujących, kompaktowy zestaw solarny (termostatyczny 

zawór przełączający + mieszający), którego zadaniem jest inteligentne 

sterowanie pracą kotła w celu natychmiastowego załączenia c.w.u.

Nebula
Naścienne gazowe
kotły kondensacyjne

NebulaNebulaNebula

OBUDOWA
w kolorach 

grafitowym i białym
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PODSUMOWANIE

Nebula
Eco
1224

Nebula
Eco
1232

Nebula Ecoextra
1224

Nebula Ecoextra
1232

Rodzaj Kondensacyjny Kondensacyjny Kondensacyjny Kondensacyjny

Moc znamionowa (kW) 24,9 32,3 24,9 32,3

Sprawność ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★

Montaż Wewnątrz Wewnątrz Wewnątrz Wewnątrz

Panel Evo Evo Evo Evo

Wymiennik Monotermiczny Monotermiczny Monotermiczny Monotermiczny

Wytwarzanie c.w.u.
Przepływowe

z wstępnym podgrzewaniem
Przepływowe

z wstępnym podgrzewaniem
Przepływowe

z wstępnym podgrzewaniem
Przepływowe

z wstępnym podgrzewaniem

Komfort c.w.u. ★★★ ★★★ ★★★ ★★★

Wytwarzanie c.w.u. (l/
min)

13,4 16,2 13,4 16,2

Wbudowany kolektor 
hydr.

Mosiężny z 
przepływomierzem

Mosiężny z 
przepływomierzem

Mosiężny z 
przepływomierzem

Mosiężny z 
przepływomierzem

Naczynie wzbiorcze (l) 10 10 10 10

Pompa obiegowa Modulująca pompa klasy A Modulująca pompa klasy A Modulująca pompa klasy A Modulująca pompa klasy A

Ilość płyt wymiennika 
wtórnego

26
(izolowany)

26
(izolowany)

26
(izolowany)

26
(izolowany)

Regulacja pogodowa ✔ ✔ ✔ ✔

Dodatkowy przekaźnik   
wielofunkcyjny ✔ ✔ ✔ ✔

Sterowania 2-strefowe w 
standardzie ✔ ✔ ✔ ✔

Sterowania systemem 
solarnym ✔ ✔ ✔ ✔

Wizualizacja pracy 
pompy kolektora 
słonecznego

✔ ✔ ✔ ✔

Sterowanie złożonym 
systemem solarnym – 
dodatkowa karta 
(opcjonalnie)

✔ ✔ ✔ ✔

Funkcja odkamieniania ✔ ✔ ✔ ✔

Zdalne sterowanie Opcjonalnie

Wymiary 434x825x328 434x825x328+coperture

Kod dla gazu ziemnego 008312000 008312001 008312004 008312005

Kod dla LPG Zestaw w standardzie Zestaw w standardzie Zestaw w standardzie Zestaw w standardzie
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 · nowatorski design z obudową z polietylenu
 · panel sterujący Touch Screen
 · komfort c.w.u. ★★★

 · funkcja Zerocal (zabezpieczenie przeciw 
osadzaniu się kamienia kotłowego)

 · pompa modulująca klasy A

 · Modele 24 i 32 kW;

 · Klasa A efektywności energetycznej ★★★★ (Dyrektywa UE 2010/30/UE)

 · (Dyrektywa Rady 92/42/EWG);

 · Klasa emisji 5 NOx (EN 483);

 · Zintegrowany mosiężny kolektor hydrauliczny (przepływomierz z filtrem 

zimnej wody, automatyczny zawór różnicowy, zawór bezpieczeństwa, 

czujnik ciśnienia,  kurek opróżniania, podłączenie do naczynia wzbiorczego);

 · Izolowany wymiennik wtórny z 26 płytami CWU;

 · Komfort c.w.u. ★★★(EN 13203) z programowalną funkcją wstępnego 

podgrzewania;

 · Funkcja Zerocal w standardzie (zabezpieczenie przeciw osadzaniu się 

kamienia kotłowego);

 · Interfejs użytkownika z panelem dotykowym;

 · Palnik z pełnym wstępnym mieszaniem o szerokim zakresie modulacji (1:9);

 · Pompa modulująca z kontrolą ΔT;

 · Membranowe naczynie wzbiorcze o pojemności 10l;

 · System regulacji temperatury zintegrowany z zewnętrznym czujnikiem 

(opcjonalnie);

 · Przystosowany do podłączenia modemu gsm w celu zdalnego sterowania 

(włączanie/wyłączanie, wyświetlanie nieprawidłowości);

 · Przekaźnik wielofunkcyjny mogący sterować (przy czym jedna opcja 

wyklucza drugą):

 · zaworami strefowymi;

 · pompą obiegową lub zaworem przełączającym obieg solarny 

(wizualizacja pracy pompy - bezpośrednio na ekranie kotła);

 · sygnalizacją zdalnego alarmu;

 · pompą wspomagającą;

 · Przystosowany do sterowania dodatkowymi strefami grzewczymi za 

pomocą czujnika zewnętrznego (zestaw opcjonalny);

 · Możliwość sterowania złożonymi systemami solarnymi dzięki dedykowanej 

karcie elektronicznej (opcjonalnie);

 · Stopień ochrony elektrycznej IPX4D.

Naścienny gazowy kocioł 
kondensacyjny  c.o. i c.w.u.

Pompa modulująca

Wymiennik pierwotny ze stali nierdzewnej 
i kompozytu

MONTAŻ 
WEWNĄTRZ

MOŻLIWE 
POŁ. Z SYS. 
SOLARNYM

POMPA 
MODULUJĄCA

STEROWANIE 
2 STREFAMI W 
STANDARDZIE

DOTYKOWY 
WYŚWIETLACZ

FUNKCJA 
ZEROCAL 

(BRAK OSADÓW 
KAMIENIA)

KONDENSACJA

Uwaga: Dostawa kotła obejmuje przyłącza hydrauliczne i 4 zawory.

26 PŁYT
WYMIENNIKA

SCAMBIATORE SANITARIO

WYSOKA 
MODULACJA

1: 9

ACQUAPLUS

Nebula Eco

A dla

A dla
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DANE TECHNICZNE

RYSUNEK TECHNICZNY I WYMARY

Model 1224 ECO 1232 ECO

Nr referencyjny 008312000 008312001

Kategoria gazu II2H3P II2H3P

Rodzaj wylotu spalin C13-C33-C43-C53-C83-C93-B23P

Certyfikat  CE 51CM4094/ED01

CO

Nominalne obciążenie termiczne kW 23,7 30,4

Nominalna moc cieplna min/max (80-60°C) kW 2,7/22,9 3,9/29,4

Nominalna moc cieplna min/max (50-30°C) kW 3,22/24,9 4,4/32,3

Sprawność użyteczna przy obciążeniu nominalnym (80-60°C) % 96,7 96,8

Sprawność użyteczna przy obciążeniu minimalnym (80-60°C) % 91,4 92,9

Sprawność użyteczna przy obciążeniu nominalnym (50-30°C) % 105,1 106,2

Sprawność użyteczna przy obciążeniu minimalnym (50-30°C) % 104,9 104,8

Sprawność użyteczna przy 30% obciążenia % 106,5 108,3

Świadectwo energetyczne (92/42 CEE) ★★★★ ★★★★

Maksymalne ciśnienie pracy obwodu c.o. bar 3,0 3,0

Regulacja temperatury c.o. °C 20 - 78 20 - 78

Pojemność naczynia wzbiorczego l 10 10

Zużycie przy ogrzewaniu o mocy nominalnej min/max (80-60°C) G20 m3/h 0,29/2,51 0,41/3,22

Zużycie przy ogrzewaniu o mocy nominalnej  min/max (80-60°C) G31 kg/h 0,21/1,84 0,30/2,36

CWU

Klasyfikacja wydajności c.w.u. zgodnie z EN 13203-1 ★★★ ★★★

Moc cieplna nominalna dla c.w.u.  min/max (∆T 30°C) kW 3,0/27,4 3,9/33,4

Nominalne obciążenie termiczne dla c.w.u. min/max kW 3,0/27,3 4,2 /34,5

Maksymalne ciśnienie pracy obwodu c.w.u. min/max bar 0,5/6,0 0,5/6,0

Przepływ szczególny c.w.u ∆T 30°C l/min 13,4 16,2

Regulacja temperatury c.w.u. °C 35 - 57 35 - 57

Zużycie przy produkcji c.w.u. o mocy nominalnej G20/G31 m3/h 0,32/2,12 0,41/3,53

Zużycie przy produkcji c.w.u. o mocy minimalnej G20/G31 m3/h 0,23/2,90 0,30/2,60

Dane dot. spalania

Klasa emisji NOx (EN 297/EN 483) 5 5

CO2 przy obciążeniu nominalnym G20/G31 % 9,0/ 10,0 9,0/ 10,0

Ciśnienie zasilania G20/G31 mbar 20/37 20/37

Dane elektryczne

Napięcie/Częstotliwość zasilania V/Hz 230/50 230/50

Zużycie energii elektrycznej W 121 121

Stopień ochrony elektrycznej IPX4D IPX4D

Wymiary

Przyłącze gazu G 1/2 G 1/2

Przyłącza CO G 3/4 G 3/4

Przyłącza c.w.u. G 1/2 G 1/2

lxHxP (długość x wysokość x szerokość) mm 434x825x328 434x825x328

Ciężar netto kotła kg 30,5 38,0

Legenda:

M - zasilanie instalacji
        CO (3/4”)
C - wyjście c.w.u. (1/2”)
G - wlot gazu (1/2”)
F - wlot zimnej wody 
        (1/2”)
R - powrót instalacji CO  
        (3/4”)
S - odpływ skroplin

wlot powietrza / wylot 
spalin
Koncentryczny Ø 60/100
Podwójny Ø 80/80
Podwójny Ø 60/60
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 · Modele 24 i 32 kW;

 · montaż na zewnątrz w miejscu częsciowo osłoniętym (pod zadaszeniem);

 · klasa A efektywności energetycznej ★★★★ (Dyrektywa UE 2010/30/UE);

 · klasa emisji NOx 5 (EN 483);

 · zintegrowany mosiężny kolektor hydrauliczny (przepływomierz z filtrem 

zimnej wody, automatyczny zawór różnicowy, zawór bezpieczeństwa, 

czujnik ciśnienia,  kurek opróżniania, podłączenie do naczynia wzbiorczego o 

pojemności 10l);

 · izolowany wymiennik wtórny z 26 płytami;

 · komfort c.w.u. ★★★ (EN 13203) z programowalną funkcją wstępnego 

podgrzewania;

 · funkcja Zerocal w standardzie (zabezpieczenie przeciw osadzaniu się 

kamienia kotłowego);

 · interfejs użytkownika z panelem dotykowym;

 · pilot zdalnego sterowania - opcjonalnie;

 · palnik z pełnym wstępnym mieszaniem o szerokim zakresie modulacji (1:9);

 · pompa modulująca z kontrolą ΔT;

 · elektroniczna funkcja ochrony przed zamarzaniem do -5 °C w standardzie;

 · system regulacji temperatury zintegrowany z zewnętrznym czujnikiem 

(opcjonalnie);

 · przystosowany do podłączenia modemu gsm;

 · przekaźnik wielofunkcyjny mogący sterować (przy czym jedna opcja wyklucza 

drugą):

 · zaworami strefowymi,

 · pompą obiegową lub zaworem przełączającym obieg solarny (wizualizacja 

pracy pompy - bezpośrednio na ekranie kotła),

 · sygnalizacją zdalnego alarmu,

 · pompą wspomagającą;

 · przystosowany do sterowania dodatkowymi strefami grzewczymi za pomocą 

czujnika zewnętrznego (zestaw opcjonalny);

 · możliwość sterowania złożonymi systemami solarnymi dzięki dedykowanej 

karcie elektronicznej (opcjonalnie);

 · stopień ochrony elektrycznej IPX5D. 

Pompa modulująca

Pilot zdalnego sterowania (opcjonalnie)

 · nowatorskie wzornictwo z obudową z 
polietylenu

 · panel sterujący Touch Screen
 · komfort c.w.u. ★★★

 · funkcja Zerocal (zabezpieczenie przeciw 
osadzaniu się kamienia kotłowego)

 · montaż na zewnątrz w kasecie ochronnej

POMPA 
MODULUJĄCA

STEROWANIE 
2 STREFAMI W 
STANDARDZIE

DOTYKOWY 
WYŚWIETLACZ

FUNKCJA 
ZEROCAL 

(BRAK OSADÓW 
KAMIENIA)

KONDENSACJA MONTAŻ 
WEWNĄTRZ

26 PŁYT 
WYMIENNIKA

SCAMBIATORE SANITARIO

MOŻLIWOŚĆ 
POŁ. Z SYS. 
SOLARNYM

WYSOKA 
MODULACJA

1: 9

ACQUAPLUS

Uwaga: Dostawa kotła obejmuje przyłącza hydrauliczne i 4 zawory.

Nebula EcoExtra
Naścienny gazowy kocioł 
kondensacyjny c.o. i c.w.u.

A dla

A dla
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DANE TECHNICZNE

RYSUNEK TECHNICZNY I WYMARY

Model 1224 ECO EXTRA 1232 ECO EXTRA

Nr referencyjny 008312004 008312005

Kategoria gazu II2H3P II2H3P

Rodzaj wylotu spalin C13-C33-C43-C53-C83-B23P

Certyfikat CE 51CM4094/ED01

CO

Nominalne obciążenie termiczne kW 23,7 30,4

Nominalna moc cieplna min/max (80-60°C) kW 2,7/22,9 3,9/29,4

Nominalna moc cieplna min/max (50-30°C) kW 3,22/24,9 4,4/32,3

Sprawność użyteczna przy obciążeniu nominalnym (80-60°C) % 96,7 96,8

Sprawność użyteczna przy obciążeniu minimalnym (80-60°C) % 91,4 92,9

Sprawność użyteczna przy obciążeniu nominalnym (50-30°C) % 105,1 106,2

Sprawność użyteczna przy obciążeniu minimalnym (50-30°C) % 104,9 104,8

Sprawność użyteczna przy 30% obciążenia % 106,5 108,3

Świadectwo energetyczne (92/42 CEE) ★★★★ ★★★★

Maksymalne ciśnienie pracy obwodu c.o. bar 3,0 3,0

Regulacja temperatury c.o. °C 20 - 78 20 - 78

Pojemność naczynia wzbiorczego l 10 10

Zużycie przy ogrzewaniu o mocy nominalnej min/max (80-60°C) G20 m3/h 0,29/2,51 0,41/3,22

Zużycie przy ogrzewaniu o mocy nominalnej  min/max (80-60°C) G31 kg/h 0,21/1,84 0,30/2,36

CWU

Klasyfikacja wydajności c.w.u. zgodnie z EN 13203-1 ★★★ ★★★

Moc cieplna nominalna dla c.w.u.  min/max (∆T 30°C) kW 3,0/27,4 3,9/33,4

Nominalne obciążenie termiczne dla c.w.u. min/max kW 3,0/27,3 4,2 /34,5

Maksymalne ciśnienie pracy obwodu c.w.u. min/max bar 0,5/6,0 0,5/6,0

Przepływ szczególny c.w.u ∆T 30°C l/min 13,4 16,2

Regulacja temperatury c.w.u. °C 35 - 57 35 - 57

Zużycie przy produkcji c.w.u. o mocy nominalnej G20/G31 m3/h 0,32/2,12 0,41/3,53

Zużycie przy produkcji c.w.u. o mocy minimalnej G20/G31 m3/h 0,23/2,90 0,30/2,60

Dane dot. spalania

Klasa emisji NOx (EN 297/EN 483) 5 5

CO2 przy obciążeniu nominalnym G20/G31 % 9,0/ 10,0 9,0/ 10,0

Ciśnienie zasilania G20/G31 mbar 20/37 20/37

Dane elektryczne

Napięcie/Częstotliwość zasilania V/Hz 230/50 230/50

Zużycie energii elektrycznej W 121 121

Stopień ochrony elektrycznej IPX5D IPX5D

Wymiary

Przyłącze gazu G 1/2 G 1/2

Przyłącza CO G 3/4 G 3/4

Przyłącza c.w.u. G 1/2 G 1/2

lxHxP (długość x wysokość x szerokość) mm 434x825x328 + osłony 434x825x328 + osłony

Ciężar netto kotła kg 30,5 + osłony 38,0 + osłony

Legenda:

M - zasilanie instalacji
        CO (3/4”)
C - wyjście c.w.u. (1/2”)
G - wlot gazu (1/2”)
F - wlot zimnej wody 
        (1/2”)
R - powrót instalacji CO  
        (3/4”)
S - odpływ skroplin

wlot powietrza / wylot 
spalin
Koncentryczny Ø 60/100
Podwójny Ø 80/80
Podwójny Ø 60/60
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Legenda

1. Syfon skroplin 
2. Modulowany zawór gazowy 
3. Podwójny czujnik temperatury na 

zasilaniu
4. Modulowany wentylator 
5. Wymiennik pierwotny 
6. Odpowietrznik 
7. Wlot powietrza do spalania

8. Wylot spalin 
9. Króćce do pomiaru spalin
10. Termostat spalin na przewodzie 

odprowadzania
11. Czujnik spalin na wymienniku 
12. Elektroda zapłonowa i jonizacyjna 
13. Naczynie wzbiorcze
14. Czujnik sterujący wentylatora 
15. Czujnik temperatury na powrocie
16. Zawór bezpieczeństwa 3 bar 
17. Czujnik ciśnienia
18. Odpowietrznik
19. Modulująca pompa obiegowa 

klasy A
20. Zawór spustowy
21. Ogranicznik przepływu c.w.u.
22. Kurek napełniania
23. Czujnik temperatury zimnej wody 

użytkowej
24. Przepływomierz z filtrem zimnej 

wody
25. Wymiennik wtórny płytowy 

izolowany termicznie 
26. Czujnik temperatury ciepłej wody 

użytkowej 
27. Automatyczny zawór różnicowy 
28. Zawór trójdrożny z napędem 

elektrycznym

S Odpływ skroplin
G Wlot gazu
M Zasilanie instalacji c.o.
C Wylot ciepłej wody
F Wlot wody zimnej
R Powrót instalacji c.o.

CHARAKTERYSTYKA POMPY MODULUJĄCEJ KOTŁÓW NEBULA ECO I 
NEBULA ECOEXTRA

Schemat

SCHEMAT DZIAŁANIA NEBULA ECO / NEBULA ECOEXTRA
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Nebula Eco

 · Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny c.o. i c.w.u., typ C13-
C33-C43-C53-C83-C93-B23P;

 · modele 24 i 32 kW;
 · klasa efektywności energetycznej ★★★★ (Dyrektywa 92/42/
EWG);

 · klasa emisji NOx 5 (EN 483);
 · obudowa z polipropylenu formowanego rotacyjnie, w kolorze 
grafitowym, z estetyczną osłoną wbudowanych przyłączy 
hydraulicznych i przewodów spalinowych;

 · zintegrowany mosiężny kolektor hydrauliczny z 
przepływomierzem (przepływomierz z filtrem zimnej wody, 
automatyczny zawór różnicowy, zawór bezpieczeństwa, 
czujnik ciśnienia, kurek opróżniania, podłączenie do naczynia 
wzbiorczego);

 · komfort c.w.u. ★★★ (EN 13203) z programowalną funkcją 
wstępnego podgrzewania;

 · funkcja zabezpieczająca przed osadzaniem się kamienia 
przy pomocy czujnika na powrocie obiegu pierwotnego, 
umożliwiającego elektroniczną kontrolę temperatury, zdolną do 
zapobiegania osadzania się kamienia;

 · interfejs użytkownika z panelem dotykowym
 · izolowany wymiennik wtórny z 26 płytami;
 · palnik z pełnym wstępnym mieszaniem o szerokim zakresie 
modulacji (1:9);

 · pompa modulująca z kontrolą ΔT;
 · membranowe naczynie wzbiorcze o pojemności 10 l;
 · system regulacji temperatury zintegrowany z zewnętrznym 
czujnikiem (opcjonalnie);

 · przystosowany do podłączenia modemu gsm w celu zdalnego 
sterowania (włączanie/wyłączanie, wyświetlanie błędów);

 · panel sterujący, mogący sterować (przy czym jedna opcja 
wyklucza drugą):

 · zaworami strefowymi,
 · pompą obiegową lub zaworem przełączającym obieg 

solarny (wizualizacja pracy pompy bezpośrednio na ekranie 
kotła),

 · sygnalizacją zdalnego alarmu,
 · pompą wspomagającą;
 · zawór trójdrożny z napędem elektrycznym;
 · modulowany wentylator;
 · przepływomierz z filtrem zimnej wody;
 · syfon skroplin;
 · przystosowany do sterowania dodatkowymi strefami 
mieszanymi za pomocą czujnika zewnętrznego (zestaw 
opcjonalny);

 · możliwość sterowania złożonymi systemami solarnymi dzięki 
dedykowanej karcie elektronicznej (opcjonalnie);

 · stopień ochrony elektrycznej IPX4D;
 · wymiary 434x825x328;
 · dostawa obejmuje przyłącza hydrauliczne i 4 zawory.

Nebula Eco Extra

 · Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny c.o. i c.w.u., typ C13-
C33-C43-C53-C83-C93-B23P;

 · montaż na zewnątrz w częściowo osłoniętym miejscu;
 · górna i dolna osłona zabezpieczająca wykonana z 
polipropylenu;

 · opcjonalnie pilot zdalnego sterowania;
 · modele 24 I 32 kW;
 · klasa efektywności energetycznej ★★★★(Dyrektywa 92/42/
EWG);

 · klasa emisji NOx 5 (EN 483);
 · obudowa z polipropylenu formowanego rotacyjnie, w kolorze 
grafitowym, z estetyczną osłoną przyłączy hydraulicznych i 
przewodów spalinowych;

 · zintegrowany mosiężny kolektor hydrauliczny z 
przepływomierzem (przepływomierz z filtrem zimnej wody, 
automatyczny zawór różnicowy, zawór bezpieczeństwa, 
czujnik ciśnienia, kurek opróżniania, podłączenie do naczynia 
wzbiorczego);

 · komfort c.w.u.★★★ (EN 13203) z programowalną funkcją 
wstępnego podgrzewu;

 · funkcja zabezpieczająca przed osadzaniem się kamienia 
przy pomocy czujnika na powrocie obiegu pierwotnego, 
umożliwiającego elektroniczną kontrolę temperatury;

 · interfejs użytkownika z panelem dotykowym;
 · izolowany wymiennik wtórny z 26 płytami;
 · palnik z pełnym wstępnym mieszaniem o szerokim zakresie 
modulacji (1:9);

 · pompa modulująca z kontrolą ΔT;
 · membranowe naczynie wzbiorcze o pojemności 10l;
 · system regulacji temperatury zintegrowany z zewnętrznym 
czujnikiem (opcjonalnie);

 · przystosowany do podłączenia modemu gsm w celu zdalnego 
sterowania (włączanie/wyłączanie, wyświetlanie błędu);

 · panel sterujący, mogący sterować (przy czym jedna opcja 
wyklucza drugą):

 · zaworami strefowymi,
 · pompą obiegową lub zaworem przełączającym obieg 

solarny (wizualizacja pracy pompy bezpośrednio na ekranie),
 · sygnalizacją zdalnego alarmu,
 · pompą wspomagającą;
 · zawór trójdrożny z napędem elektrycznym;
 · modulowany wentylator;
 · przepływomierz z filtrem zimnej wody;
 · syfon skroplin;
 · przystosowany do sterowania dodatkowymi strefami 
mieszanymi za pomocą czujnika zewnętrznego (opcjonalnie);

 · możliwość sterowania złożonymi i systemami solarnymi dzięki 
dedykowanej karcie elektronicznej (opcjonalnie);

 · stopień ochrony elektrycznej IPX5D;
 · wymiary: 434x825x328 + osłony.
 · dostawa obejmuje przyłącza hydrauliczne i 4 zawory.

Podsumowanie
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