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Seria AluBongas 1

Stojące kotły kondensacyjne serii 
AluBongas 1, zaprojektowane i 
zbudowane w celu zapewnienia 
maksymalnych osiągów, są idealnym 
rozwiązaniem dla średnich i dużych 
użytkowników. 
AluBongas 1 to typoszereg kotłów kondensacyjnych 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 jego eksploatacji.

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, 
marka Bongioanni gwarantuje wysoką niezawodność i 
trwałość swoich produktów.

Kocioł AluBongas 1 jest szczególnie ekonomiczny i odpowiedni  
w przypadku pracy przy płynnej zmianie temperatury. Kocioł 
pracuje bardzo cicho również przy maksymalnej mocy. Są 
to jedyne w swoim rodzaju kotły kondensacyjne dużej mocy, 
które mogą osiągać doskonałe rezultaty w warunkach pracy z 
ograniczoną mocą.

Zastosowania 
W stosunku do mocy ciężar 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 centrali grzewczych 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 w niemal każdym pomieszczeniu.
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.

Gazowe kotły kondensacyjne
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Pojedynczy kocioł o mocy od 
115 do 280 kW może ogrzać 
domy wielorodzinne, natomiast 
w ustawieniu kaskadowym może 
zapewnić ogrzewanie w większych 
kubaturach, np. dużych budynkach 
wielorodzinnych, szkołach, centrach 
handlowych itp.

Wysoki zakres modulacji 
Wysoki zakres modulacji służy do 
podziału dostępnej mocy i do pracy 
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 procesu 
spalania doprowadzane jest 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 1 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 c.w.u. 
odbywa się 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. 

Wytwarzanie ciepłej wody 
użytkowej (c.w.u.) 
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 stale 
zapewnia 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 ze sobą połączonych. 
Wystarczy podłączyć magistralę, aby 
uruchomić w pełni automatyczną 
konfigurację. 

Obieg 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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Kocioł kondensacyjny z wymiennikiem 
pierwotnym o bardzo niskiej objętości 
wody

AluBongas 1

 ·Obciążenie cieplne w komorze spalania od 113 do 275 kW;
 ·Rodzaj instalacji B23, B33, C43, C53, C63, C83; 
 ·Efektywność energetyczna zgodna z Rozp. 813/2013 ErP; 
 ·Spełnia wymogi normy EN 55014; 
 ·Klasa emisji 5 NOx; 
 ·Wysoki zakres modulacji (od 18 do100% 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 modulującym 0...10 V (temperatura lub 
moc); 
 ·Połączenia do kontroli strefowych za pomocą funkcji Open Therm; 
 ·Sterowanie modulacją szerokości impulsów (PWM) pierwotnego 
wymiennika i kaskady; 
 ·Sterowanie pompą obiegową (wtórną), pompą c.w.u / rozdzielacz; 
 ·Wytwarzanie c.w.u. za pomocą podłączenia ze zdalnym 
podgrzewaczem, sterowanym elektroniką kotła;
 ·Kontrolka lub styk zasilane (230 Vca) blokady I.N.A.I.L.; 
 ·Wolny zestyk zdalnego alarmu w przypadku błędów pracy kotła; 
 ·Wziernik na panelu sterowania do bezpośredniej obserwacji 
płomienia. 

 · Wyjątkowo nieduże rozmiary i ciężar

 · Niski poziom hałasu

 · Nowe rozwiązania elektroniczne 
z bardzo intuicyjnym interfejsem 
użytkownika
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DANE TECHNCZNE KOTŁA

NA ZAMÓWIENIE

Opis Kod Cena (PLN)

Zoning 008172505 842

Zoning + pilot zdalnego sterowania MMI 008172520 1 289

Czujnik zewnętrzny 008172502 38

Czujnik podgrzewacza 008172504 56
Zdalny interfejs 008172530 3 364

RYSUNEK TECHNICZNY I WYMIARY

E
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Legenda:
MI - Zasilanie instalacji RI - Powrót instalacji AS - Przyłącze syfonu GAZ - Zasilanie gazem

Model Kod Nominalne
obciążenie

cieplne
P.C.I.
kW

Nominalna
użyteczna

moc
cieplna

(80/60°C)
kW

Minimalna
użyteczna

moc
cieplna

(80/60°C)
kW

Nominalna
użyteczna

moc
cieplna

(50/30°C)
kW

Wydajność PCI Wymiary (mm) Waga
kg

Cena
(PLN)

Moc 
nom.

(50/30°C)

Moc 
nom.

(80/60°C)

Dla
30% 

obciąże-
nia

L H P

AluBongas 1 (PL) 115 008015004 113,0 109,7 20,0 116,1 102,7 97,1 107,6 640 1.200 1.025 180 22 869

AluBongas 1 (PL) 150 008015005 150,0 146,7 29,0 156,2 104,1 97,8 107,5 640 1.200 1.025 190 23 805

AluBongas 1 (PL) 200 008015006 200,0 196,0 34,7 207,8 103,9 98,0 107,5 640 1.200 1.333 240 31 625

AluBongas 1 (PL) 240 008015007 235,0 229,8 41,5 243,9 103,8 97,8 107,5 640 1.200 1.333 257 35 609

AluBongas 1 (PL) 280 008015008 275,0 269,2 48,3 285,5 103,8 97,9 107,5 640 1.200 1.333 274 41 664

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

Ø
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

WYMIARY POSZCZEGÓLNYCH  WERSJI Z  PRZYŁĄCZAMI


