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Design
Kotły Xina to połączenie tradycyjnego wzornictwa z mocnym 
akcentem stylistycznym, nawiązującym do wzornictwa 
produktów Bongioanni.

Kompleksowa oferta
Kostrukcja kotłów umożliwia zastosowanie licznych rozwiązań 
montażowych.
• Xina Eco Xina Eco - przepływowe kotły kondensacyjne 
instalowane wewnątrz;
• Xina Ecointra - przepływowe kotły kondensacyjne do 
zabudowy;

Wszystkie modele kotłów mogą być zasilane metanem G20, 
butanem G30 lub propanem G31.
Modele kondensacyjne są dostarczane razem z zestawem 
przezbrojeniowym z gazu ziemnego na LPG.

Wysoka modulacja
Wszystkie kotły kondensacyjne posiadają bardzo szeroki 
zakres modulacji (1:9).
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Ta seria kotłów cechuje się prostotą obsługi i instalacji oraz 
czytelnością i logicznością funkcji. Jest przeznaczona dla 
użytkownika, który nie chce zrezygnować z zaawansowanej 
technologii, lecz w wyborze produktu kieruje się jego prostotą i 
funkcjonalnością przy zachowaniu wysokiej jakości wykonania.

• nowoczesne wzornictwo
• niewielkie rozmiary
• interfejs użytkownika z wyświetlaczem LCD 
• wysoka wydajność
• kompleksowa oferta

Wyjątkowo nieduże rozmiary
Kotły kondensacyjne Xina posiadają wyjątkowo kompaktowe 
rozmiary (zaledwie 400x700x253), tak aby ułatwić ich montaż 
zarówno w przypadku nowych, jak i wymiany już istniejących 
instalacji.

Prostota instalacji
Osiągana dzięki szerokiej gamie akcesoriów dla różnych 
rozwiązań montażowych oraz dzięki zestawom wymiennym.

Prostota obsługi
Łatwość obsługi produktu przez użytkownika zapewnia także 
prosty i intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD, wizualizujący 
parametry pracy urządzenia.

Regulacja pogodowa
Dzięki prostemu podłączeniu czujnika (opcjonalnie) 
umieszczonego na zewnątrz można sterować pracą kotła i 
modulacją płomienia w zależności od temperatury zewnętrznej.
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Zdalne sterowanie
Kotły Xina mogą być wyposażone w zdalne sterowanie 
pozwalające na regulację i sterowanie pracą kotła na 
odległość.
Urządzenie posiada również funkcję termostatu pokojowego 
z tygodniowym programowaniem czasowym żądanej 
temperatury dla różnych pór dnia/nocy.

Akcesoria
W ofercie znajduje się szeroki wybór akcesoriów 
elektrycznych, hydraulicznych i spalinowych, tak aby 
zapewnić szeroką gamę możliwości instalacyjnych. 
Akcesoria te uzupełniają ofertę kotłów Xina i umożliwiają 
pracę kotła w złożonych instalacjach np. w mieszanych 
systemach grzewczych, z podłączeniem do kolektorów 
słonecznych, albo w przypadku sterowania dodatkowymi 
strefami grzewczymi (do 3).

Podłączenie z kolektorami słonecznymi
Kotły Xina są przystosowane do współpracy z kolektorami 
słonecznymi w celu wsparcia produkcji c.w.u. W ofercie 
firmy jest dostępny dedykowany zestaw solarny dla kotłów 
dwufunkcyjnych (złożonego z zaworu mieszającego i zaworu 
przełączającego).

Zestaw solarny jest prosty w montażu, nie wymaga 
komponentów elektrycznych i pozwala na znaczące 
zmniejszenie zużycia energii - kocioł załącza się 
jedynie wówczas, gdy promieniowanie słoneczne jest 
niewystarczające do utrzymania żądanej temperatury c.w.u.

Sterowanie systemem solarnym jest możliwe po 
zainstalowaniu dedykowanego zestawu do sterowania 
systemem solarnym.

Xina
Naścienne gazowe
kotły kondensacyjne
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PODSUMOWANIE

Xina Eco
1024

Xina Eco
1028

Xina EcoIntra
1024

Xina EcoIntra
1028

Rodzaj Kondensacyjny Kondensacyjny Kondensacyjny Kondensacyjny

Moc znamionowa (kW) 24,9 27,9 24,9 27,9

Wydajność ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★

Montaż Wewnątrz Wewnątrz Na zewnątrz w obudowie Na zewnątrz w obudowie

Panel Easy Easy Easy Easy

Wymiennik Monotermiczny Monotermiczny Monotermiczny Monotermiczny

Wytwarzanie c.w.u. Przepływowe Przepływowe Przepływowe Przepływowe

Komfort c.w.u. ★★ ★★ ★★ ★★

Wytwarzanie c.w.u. (l/min) 13,4 15,0 13,4 15,0

Wbudowany kolektor 
hydrauliczny

Kompozytowy z 
przepływomierzem

Kompozytowy z 
przepływomierzem

Kompozytowy z 
przepływomierzem

Kompozytowy z 
przepływomierzem

Naczynie wzbiorcze (l) 9 9 9 9

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

Ilość płyt wymiennika 
wtórnego

12 14 12 14

Regulacja pogodowa w 
połączeniu z czujnikiem 
zewnętrznym

✔ ✔ ✔ ✔

Dodatkowy przekaźnik 
wielofunkcyjny

✔ ✔ ✔ ✔

Sterowanie 2-strefowe w 
standardzie ze zdalnym 
sterowaniem

✔ ✔ ✔ ✔

Kompleksowe sterowanie 
kolektorami  - dodatkowa 
karta (opcjonalnie)

✔ ✔ ✔ ✔

Zdalne sterowanie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie (zalecane) Opcjonalnie (zalecane)

Wymiary 400x700x253 400x700x253 400x700x253 400x700x253

Nr referencyjny 008310000 008310001 Konfiguracja kodów Konfiguracja kodów

Nr referencyjny dla LPG Zestaw przezbrojeniowy w standardowym wyposażeniu



E c o n o m i c

 · nowoczesne wzornictwo
 · wyjątkowo kompaktowe rozmiary
 · interfejs użytkownika z wyświetlaczem 

LCD
 · wysoka wydajność
 · wysoka modulacja

CO I CWUMONTAŻ 
WEWNĄTRZ

STEROWANIE 
2 STREFAMI W 
STANDARDZIE

DOTYKOWY 
PANEL

KONDENSACJA

Wymiennik wtórny

Grupa hydrauliczna

 · Modele 24 i 28 kW;
 · klasa A efektywności energetycznej ★★★★ (Dyrektywa Rady 
92/42/EWG);

 · klasa emisji 5 NOx (EN 483);
 · certyfikat CE;
 · niewielkie rozmiary i nowoczesne wzornictwo;
 · panel sterowania z podświetlanym wyświetlaczem;
 · wymiennik pierwotny wykonany ze stali nierdzewnej i 
kompozytu;

 · palnik z pełnym wstępnym mieszaniem;
 · wysoka modulacja (1:9);
 · czujniki NTC temperatury na c.w.u. i na c.o.;
 · płytowy wymiennik c.w.u.;
 · modulująca pompa obiegowa klasy A z wbudowanym 
odpowietrznikiem;

 · naczynie wzbiorcze o pojemności 9 l;
 · automatyczny zawór różnicowy (by-pass) w standardowym 
wyposażeniu;

 · elektryczny zawór przełączający;
 · system regulacji temperatury zintegrowany z zewnętrznym 
czujnikiem (opcjonalnie);

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

 · zaworami strefowymi,
 · sygnalizacją zdalnego alarmu,
 · pompą wspomagającą;
 · przystosowany do sterowania strefami grzewczymi za pomocą 
czujnika zewnętrznego (zestaw opcjonalny);

 · możliwość podłączenia z systemami solarnymi za pomocą 
opcjonalnego zestawu solarnego;

 · sterowanie systemem solarnym za pomocą opcjonalnej karty;
 · stopień ochrony elektrycznej IPX4D.

Uwaga: Zestawy nie obejmują przyłączy i zaworów.

MOŻLIWOŚĆ 
POŁ Z SYS. 
SOLARNYM

NIEWIELKIE 
ROZMIARY

WYSOKA 
MODULACJA

1: 9

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

A dla

A dla
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DANE TECHNICZNE KOTŁA

RYSUNEK TECHNICZNY I WYMIARY

Model 1024 1028

Nr referencyjny 008310000 008310001

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 26,4

Nominalna moc cieplna min/max (80-60°C) kW 2,7/22,9 3,0/ 25,4

Nominalna moc cieplna min/max (50-30°C) kW 3,22/24,9 3,58/27,9

Sprawność użyteczna przy obciążeniu nominalnym (80-60°C) % 96,7 96,4

Sprawność użyteczna przy obciążeniu minimalnym (80-60°C) % 91,4 92,3

Sprawność użyteczna przy obciążeniu nominalnym (50-30°C) % 105,1 105,5

Sprawność użyteczna przy obciążeniu minimalnym (50-30°C) % 104,9 104,5

Sprawność użyteczna przy 30% obciążenia % 106,5 107

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

Maksymalne ciśnienie pracy obwodu c.o. bar 3 3

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

Pojemność naczynia wzbiorczego l 9 9

Zużycie przy ogrzewaniu o mocy nominalnej min/max (80-60°C) Metan m3/h 0,29/2,51 0,32/2,79

Zużycie przy ogrzewaniu o mocy nominalnej min/max (80-60°C) Propan kg/h 0,21/1,83 0,23/2,05

CWU

Moc cieplna nominalna dla c.w.u. min/max (∆T 30°C) 3,0/27,4 3,0/29,2

Nominalne obciążenie termiczne dla c.w.u. min/max kW 3,0/27,3 3,3/30,4

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

Przepływ szczególny c.w.u. ∆T 30°C l/min 13,4 15

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

Zużycie przy produkcji c.w.u. o mocy nominalnej G20/G31 Metan m3/h 0,32/2,90 0,32/3,10

Zużycie przy produkcji c.w.u. o mocy minimalnej G20/G31 Propan kg/h 0,24/2,16 0,24/2,30

Dane dot. spalania

Klasa emisji NOx (EN297/EN 483) 5 5

Co2 przy obciążeniu nominalnym g20/g31 % 9,0/10,0 9,0/10,0

Ciśnienie zasilania G20/G31 % 20/37 20/37

Dane elektryczne

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

Zużycie energii elektrycznej W 131 133

Stopień ochrony elektrycznej IPX4D IPX4D

Wymiary

Przyłącze gazu G 1/2 G 1/2

Przyłącza c.o. G 3/4 G 3/4

Przyłącza c.w.u. G 1/2 G 1/2

LxHxP mm 400x700x253 400x700x253

Ciężar netto kotła kg 28,4 32

253

M
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Legenda:

M - zasilanie instalacji
        CO (3/4”)
C - wyjście CWU (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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SCHEMAT DZIAŁANIA XINA ECO

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. Termostat 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. Kurek opróżniania
21. Ogranicznik przepływu
22. Zawór spustowy 
23. Czujnik przepływu z filtrem zimniej 

wody
24. Wymiennik wtórny płytowy 
25. Czujnik temperatury c.w.u. 
26. Automatyczny zawór różnicowy (by-

pass) 
27. Zawór trójdrożny z napędem 

elektrycznym 

M Zasilanie c.o.
G Gaz
C CWU
F Zimna woda (z sieci)
R Powrót CO
S Odpływ skroplin
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Portata (dm3/h) 24 kW 28 kW
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RESZTKOWE CIŚNIENIE TŁOCZENIA XINA ECO

Schematy

Xina Eco

 · naścienny gazowy kocioł 
kondensacyjny c.o. i c.w.u., 
rodzaj komory spalania C13-
C33-C43-C53-C83-C93-B23P;

 · modele 24 i 28 kW;
 · klasa efektywności 

energetycznej ★★★★ 
(Dyrektywa 92/42/EWG);

 · klasa emisji NOx - 5 (EN 483);
 · wymiennik pierwotny 

wykonany ze stali nierdzewnej i 
kompozytu;

 · zintegrowany kolektor 
hydrauliczny (czujnik 
przepływu z filtrem zimnej 
wody, automatyczny zawór 
różnicowy (by-pass), zawór 
bezpieczeństwa, presostat 
wody, kurek opróżniania, 
podłączenie do naczynia 
wzbiorczego);

 · panel sterowania z 
podświetlanym wyświetlaczem;

 · obudowa z białej blachy 
ze wstawkami z tworzywa 
sztucznego koloru grafitowego;

 · wymiennik wtórny ze stali 
nierdzewnej - 12 płyt dla 
modelu 24 kW i 14 płyt dla 
modelu 28 kW;

 · czujniki NTC temperatury na 
c.w.u. i na c.o;

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

 · modulująca pompa obiegowa 
klasy A z wbudowanym 
odpowietrznikiem;

 · membranowe naczynie 
wzbiorcze o pojemności 9 l;

 · system regulacji temperatury 
zintegrowany z zewnętrznym 
czujnikiem (opcjonalnie);

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

        - zaworami strefowymi,
        - sygnalizacją zdalnego alarmu,
        - pompą wspomagającą;
 · zawór trójdrożny z napędem 

elektrycznym;
 · modulowany wentylator;
 · czujnik przepływu z filtrem 

zimnej wody;
 · syfon skroplin;
 · przystosowany do sterowania 

strefami mieszanymi za pomocą 
czujnika zewnętrznego (zestaw 
opcjonalny);

 · możliwość podłączenia 
z systemami solarnymi 
Bongioanni za pomocą 
opcjonalnego zestawu 
solarnego;

 · stopień ochrony elektrycznej 
IPX4D;

 · Wymiary 400x700x253.

Podsumowanie



9

Kotły Xina Eco mogą być osadzone w specjalnej obudowie, 
tworzącej system zabudowy umieszczany w ścianie 
obwodowej domu. 
Taki system zabudowy pozwala zaoszczędzić przestrzeń 
wewnątrz domu oraz zapewnia większe bezpieczeństwo. 
Kocioł może być wyposażony w pilot zdalnego sterowania, 
dzięki któremu możliwa jest regulacja i sterowanie kotłem na 
odległość.
Urządzenie wyposażone jest również w termostat pokojowy.

RYSUNEK TECHNICZNY I WYMARY

DANE TECHNICZNE KOTŁA I KOMPONENTY SYSTEMU
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Model Nr ref. gaz 
ziemny 
(metan)

Nr ref. 
LPG

Obciążenie 
termiczne 

kW

Nominalna 
moc 

cieplna kW

Minimalna 
moc 

cieplna 
kW

Moc 
cieplna 

(50°/30°)
kW

Wydajności dla c.w.u. 
l/min 

(∆t=30°C)

Wymiary (mm) Ciężar
kg30%

(50°/30°)
100%

(50°/30°)
100%

(80°/60°)
L H P

Xina Eco 1024 008310000 - 23,7 22,9 2,7 3,2-24,9 106,5 105,1 96,7 13,4 400 700 253 27,4

Xina Eco 1028 008310001 - 26,4 25,4 3,0 3,58-27,9 107,0 105,5 96,4 15,0 400 700 253 32,0

Rama do zabudowy 008345003 500 1130 260 27
Pilot zdalnego 
sterowania

008372500

Pilot zdalnego sterowania

Legenda:

g - wlot gazu
Cr - podłączenie zdalnego sterowania
m - zasilanie instalacji c.o.
vs  - Podłączenie spustu zaworu 
bezpieczeństwa 3 bar
C - wyjście c.w.u.
E - Przyłącze elektryczne
F – wlot zimnej wody
r – powrót instalacji c.o. 
sC- odpływ skroplin

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

System zabudowy kotła Xina 
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