
E c o n o m i c

Obieg ciepłej wody użytkowej

Podgrzewanie c.w.u odbywa się głównie za pośrednictwem 

kolektora słonecznego, wykorzystując w ten sposób 

darmową energię. Jeżeli temperatura ciepłej wody użytkowej 

w podgrzewaczu nie jest wystarczająca, wówczas 

podłączony za pomocą specjalnego zestawu solarnego 

kocioł załącza się i uzupełnia temperaturę pobranej c.w.u. do 

określonego poziomu temperatury. Kocioł dostarcza energii 

resztkowej (dzięki inteligentnemu systemowi sterowania) 

wtedy, gdy nie wystarcza energii słonecznej na produkcję 

ciepłej wody pokrywającej zapotrzebowanie.

Centralne ogrzewanie

Kocioł kondensacyjny o wysokiej wydajności przeznaczony 

jest do ogrzewania pomieszczeń. Opcjonalny pilot zdalnego 

sterowania pozwala na regulację kotła oraz na wygodne 

sterowanie i programowanie żądanej temperatury. Obwód 

grzewczy jest zabezpieczony funkcją przeciw zamarzaniu 

dostępną w standardzie. Obok wersji podstawowej (bez 

sterowania strefowego) występują wersje ze sterowaniem 

strefami mieszanymi lub wysokiej temperatury.

Oszczędność finansowe

Zintegrowany system grzewczy pozwala zaoszczędzić 

na bieżących kosztach energii. Mniejsze rachunki za prąd 

w połączeniu z dostępnymi programami wspierającymi 

zakup urządzeń wykorzystujących energię odnawialną, 

stanowią istotny bodziec finansowy dla osób fizycznych i 

przedsiębiorstw, umożliwiający amortyzację i oszczędności 

już po kilku latach użytkowania.

· Idealne nowoczesne rozwiązanie dla 

budownictwa jednorodzinnego

· Struktura do instalacji zewnętrznej (wnęka) 

· Oszczędność powierzchni mieszkalnej

· Wysoka wydajność

· Współpraca z kolektorami słonecznymi

Wieloźródłowy system grzewczy z wykorzystaniem 

kolektorów słonecznych i wnękowych naściennych 

kotłów kondensacyjnych

System Xina Solarintra 160
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Komponenty instalacji
Wnękowy system solarny jest 

wyposażony w kocioł kondensacyjny 

Xina Ecosolarintra, specjalnie 

przystosowany do sterowania 

instalacją solarną.

Zestaw solarny
Kocioł jest zintegrowany z obwodem 

solarnym za pomocą specjalnego 

zestawu, składającego się z 

zaworu mieszającego, zaworu 

przełączającego i połączeń 

hydraulicznych.

Centrala sterująca do instalacji 
solarnej
Sterowanie hydrauliką kolektora 

słonecznego w zależności od 

poleceń zadanych przez instalację 

oraz od warunków pogodowych 

jest możliwe dzięki zastosowaniu 

elektrycznego zestawu sterowania 

systemem solarnym, wchodzącym 

w skład zespołu hydraulicznego 

poszczególnych modeli.

Zespół hydrauliczny solarny
Zespół hydrauliczny obejmuje: 

 · pompę obiegową kolektora HE;

 · zawory odcinające na zasilaniu i 

powrocie z termometrami;

 · naczynie wzbiorcze obiegu 

solarnego o poj. 12 l, podłączone 

do manometru, kompensujące 

rozszerzalność wody ogrzanej przez 

słońce;

 · przepływomierz: pozwala na 

regulację przepływu płynu 

solarnego wewnątrz instalacji i jego 

dostosowanie do optymalnych 

wartości konstrukcyjnych;

 · zawór bezpieczeństwa 6 bar.

Podgrzewacz solarny ze stali 
nierdzewnej
Pionowy podgrzewacz o poj. 160 l 

jest wykonany ze stali nierdzewnej i 

posiada anodę magnezową, którą 

należy okresowo sprawdzać i w 

razie potrzeby wymieniać w celu 

neutralizacji skutków korozji.

Regulacja pogodowa temperatury
Dzięki prostemu podłączeniu czujnika 

umieszczonego na zewnątrz (w 

standardzie) można regulować 

temperaturę pomieszczeń w zależności 

od warunków pogodowych.

Opcjonalny pilot zdalnego sterowania
Kotły Xina Ecosolarintra mogą być 

wyposażone w pilota 

zdalnego sterowania, 

przydatnego do 

sterowania pracą 

kotła komfortowo z 

poziomu mieszkania.

Sterowanie strefowe
Dzięki połączeniu z czujnikami pokojowymi 

w standardzie kocioł może sterować 

bezpośrednio 2 strefami temperatur. 

Ponadto poszczególne konfiguracje 

pozwalają na sterowanie:

 · do trzech niezależnych stref grzewczych; 

 · 1 strefą wysokiej temperatury + 2 strefami 

niskiej temperatury; 

 · 1 strefą wysokiej temperatury + 1 strefą 

niskiej temperatury.

Prosta instalacja i konserwacja
Rozmieszczenie instalacji zostało 

zaprojektowane z uwzględnieniem 

optymalizacji przestrzeni i ułatwienia 

dostępu do poszczególnych komponentów. 

Wylot spalin może być wyprowadzony z 

trzech stron lub z góry szafy zawierającej 

instalację. 

STEROWANIE 
DWUSTRE-

FOWE

INTEGRACJA Z 
KOLEKTOREM 

SOL.

WYSOKA 
MODULACJA

160
LITRÓW

ZASOBNIKINSTALACJA 
ZEWNĘTRZNAKONDENSACYJNE

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowania w nowoczesnym 
budownictwie firma Bongioanni postawiła przed sobą wyzwanie, 
zakończone sukcesem, połączenia czystej i niewyczerpywalnej energii 
systemu solarnego z kotłem kondensacyjnym wewnątrz jednej struktury, 
przeznaczonej do instalacji we wnęce w ścianie obwodowej budynku. 

EFEKTYWNOŚĆ 
SEZONOWA

A A
REG. 811/2013
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Wieloźródłowy system grzewczy z wykorzystaniem 

kolektorów słonecznych i wnękowych naściennych 

kotłów kondensacyjnych
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Legenda

1. Czujnik c.o. 

2. Czujnik c.w.u. 

3. Czujnik podgrzewacza 

4. Czujnik podgrzewacza solarnego

5. Czujnik kolektora solarnego 

6. P.o. słup wody 6 m 

7. Naczynie wzbiorcze c.o.

8. Zawór bezpieczeństwa 3 bar 

9. Zawór 3-drożny rozdzielający z 

napędem 

10. P.o. słup wody 6 m (V) 

11. Zawór 3 –drożny mieszający z 

napędem (V) 

12. P.o. słup wody 7 m (V) 

13. Podgrzewacz 160 l 

14. Zawór 3 –drożny mieszający 

termostatyczny 

15. Panel słoneczny (opcja) 

16. Kurek napełniania obiegu c.o.

17. Naczynie wzbiorcze c.w.u. 12 l 

Naczynie wzbiorcze do kolektora 

18. słonecznego 12 l . 

19. Kurek spustowy instalacji c.o.

20. Zawór bezpieczeństwa c.w.u.

21. Kurek spustowy podgrzewacza 

SCHEMAT DZIAŁANIA (WERSJA 2 STREFY)

Xina Ecosolarintra 160

Kompleksowa oferta

System ten jest niezmiernie elastyczny. Spełnienie 
wszelkich wymagań w zakresie instalacji grzewczej 
jest możliwe dzięki licznym dostępnym konfiguracjom 
kotła (pod kątem rodzaju i mocy kotła oraz systemów 
sterowania strefami grzewczymi).

Proste projektowanie i instalacja

Xina Solarintra to niezależny, zintegrowany system 
ogrzewania, którego wszystkie elementy są wstępnie 
zwymiarowane i zaprojektowane pod kątem ergonomii dla 
prawidłowego działania instalacji.
Projektowanie systemu jest bardzo łatwe (ogranicza się 
do ustalenia liczby kolektorów słonecznych dla instalacji 
i doboru mocy kotła), natomiast prace instalacyjne są 
wyjątkowo uproszczone. 
W celu skomponowania systemu należy zamówić 5 
różnych kodów plus ewentualne zestawy opcjonalne.

1. Szafa techniczna jest dostarczana osobno, można 
więc zamówić jednostkę przeznaczoną do zabudowy 
we wnęce już na etapie wymurowania ścian, a 
pozostałe komponenty w późniejszym terminie. 
Wewnątrz jednostki znajdą się wszystkie komponenty 
systemu solarnego, rozmieszczone zgodnie z 
ustalonym planem za pomocą specjalnych uchwytów/
zaczepów, oraz kocioł kondensacyjny. W szafie 
technicznej znajdują się otwory na przewody rurowe 
instalacji na kolektory spalin i na przyłącza kolektorów 
słonecznych.

2. Komponenty hydrauliczne i elektryczne obiegu 
solarnego oraz sterowania strefowego są połączone 
w jednym kodzie (w zależności od liczby stref), 
obejmującym:

•  zespół hydrauliczny kolektora;
•  sterowniki kolektora;

•  zestaw do współdziałania kotła z kolektorem

•  2 czujniki podgrzewacza + 1 czujnik kolektora;

•  zestaw elektroniczny/hydrauliczny sterowania  

 strefowego w zależności od wersji:

 - zestaw elektroniczny/hydrauliczny 1WT+1NT

 - zestaw elektroniczny/hydrauliczny 1WT+2NT

 - zestaw elektroniczny/hydrauliczny brak stref.

3. Kocioł kondensacyjny – dostępna moc 24 i 28 kW.

4. Podgrzewacz solarny o poj. 160 l wykonany ze stali 

nierdzewnej z izolacją ze sztywnej pianki poliuretanowej.

Opcjonalnie 

Pilot zdalnego sterowania. 

Kolektory słoneczne PF4 RPN lub AF4 (1 lub 2 w zależności 

od położenia geograficznego, dziennego zapotrzebowania 

na c.w.u. oraz liczby osób), zestawy instalacyjne, 

hydrauliczne zestawy przyłączeniowe, uchwyty i wsporniki 

mocujące oraz płyn solarny (Patrz: Katalog Energia 

Odnawialna Bongioanni).

WYSOKA 
TEMPERATURA

NISKA
TEMPERATURA

WERSJA SIEĆ WODOCIĄGOWA

PODGRZE-
WACZ

KOLEKTOR SŁONECZNY
ZESPÓŁ SOLARNY
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PODSUMOWANIE

Kod Cena Xina
Ecosolar 1024

no zone

Xina
Ecosolar 1024

1AT + 1BT

Xina
Ecosolar 1024

1AT + 2BT

Xina
Ecosolar 1028

no zone

Xina
Ecosolar 1028

1AT + 1BT

Xina
Ecosolar 1028

1AT + 2BT

Rodzaj Kondens Kondens Kondens Kondens Kondens Kondens 

Moc znam. 50/30°C 

(kW)
24,9 24,9 24,9 27,9 27,9 27,9

Pompa obiegowa HE HE HE HE HE HE

Wymiary 2200x900x350

Szafa techn. do wnęki 008345015 2.553,00 1 1 1 1 1 1

Xina Ecosolar 1024 

do systemów solarnych 
008310002 5.334,00 1 1 1

Xina Ecosolar 1028 

do systemów solarnych
008310003 5.557,00 1 1 1

Termostat czasowy 

ze zdalnym sterowa-

niem czasowym i za 

pośrednictwem GSM

008372500 576,00 1 1 1 1 1 1

Podgrzewacz solarny 

160 l 
008363000 3.499,00 1 1 1 1 1 1

Zestaw elektron./hydr.

bez stref 
008387004 5.226,00 1 1

Zestaw elektron./hydr. 

1WT+1NT 
008387005 8.395,00 1 1

Zestaw elektron./hydr. 

1WT+2NT 
008387006 10.998,00 1 1

1 - Wstawianie szafy technicznej 

do wnęki

2 - Wstawianie (łącznie) zespołu 

hydr. i strefowego do szafy techn.

3 - Instalacja kotła 4 - Wstawianie podgrzewacza 

do szafy techn.
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Xina Ecosolarintra 160

 · Zasobnik solarny o poj.160 litrów ze 

stali nierdzewnej

 · System do zabudowy we wnęce 

ściany zewnętrznej

 · Zawór przełączający c.w.u. sterowany 

elektronicznie

Pilot zdlanego sterowania

 · Centralne ogrzewanie i produkcja ciepłej wody użytkowej;

 · Modele kondensacyjne 24 i 28 kW;

 · Modele z podgrzewaczem i podstawowym zespołem hydr. bez 

stref lub z zespołem hydr. ze strefami temperatur;

 · Klasa emisji 5 NOx (EN 483);

 · Podgrzewacz solarny z pojedynczą wężownicą o poj. 160 l;

 · Pilot zdalnego sterowania (opcja);

 · Modulująca pompa obiegowa c.o. HE;

 · Modulujący zawór gazowy ze stałym stosunkiem powietrze/gaz;

 · Palnik z pełnym wstępnym mieszaniem;

 · Szeroki zakres modulacji (1:9);

 · Wentylator ssący o zmiennej prędkości;

 · Naczynie wzbiorcze c.o. o poj. 9 l;

 · Naczynie wzbiorcze c.w.u. o poj. 12 l;

 · Naczynie wzbiorcze kolektora słonecznego o poj. 12 l;

 · Przekaźnik wielofunkcyjny służący do sterowania 2 strefami 

grzewczymi;

 · Funkcja przeciwzamarzaniowa do -5 °C sterowana elektronicznie 

- w standardzie; 

 · Trzy czujniki temperatury instalacji solarnej;

 · Zintegrowane sterowniki instalacji solarnej;

 · Czujniki temperatury c.o. i podgrzewacza NTC;

 · Drzwi przednie z bezpośrednim dostępem do kotła;

 · Termostatyczny zawór 3-drożny przełączający;

 · Sterowany elektronicznie zawór przełączający c.w.u. z napędem; 

 · Ochrona przeciwzamarzaniowa c.o.;

 · Zintegrowany solarny układ hydrauliczny: pompa solarna HE, 

zawory odcinające na zasilaniu i powrocie z termometrami, 

przepływomierz z zakresem regulacji od 0,5 do 15 l/min, zawór 

bezpieczeństwa kolektora słonecznego 6 bar.

Czujniki temperatury instalacji solarnej 
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RESZTKOWE CIŚNIENIE TŁOCZENIA

    75% = Krzywa min. stosowana w instalacji bez  rozdzielacza hydraulicznego
    37% = Krzywa min. stosowana w instalacji z  rozdzielaczem hydraulicznym

28 kW 100%
28 kW   75%
28 kW   37%
24 kW 100%
24 kW   75%
24 kW   37%
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Przepływ l/h

Czu

Wieloźródłowy system grzewczy z wykorzystaniem 

kolektorów słonecznych i wnękowych naściennych 

kotłów kondensacyjnych


