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Seria AluBongas 2

Stojące kotły kondensacyjne 
AluBongas 2, zaprojektowane i 
skonstruowane w celu zapewnienia 
oszczędnego funkcjonowania, 
szybkości montażu i wysokich 
wydajności, są idealnym 
rozwiązaniem dla dużych 
użytkowników. 

Starszym bratem kotła AluBongas 1 jest kocioł kondensacyjny 
AluBongas 2 o mocy od 340 do 620 kW, z pierwotnym 
wymiennikiem ciepła o bardzo niskiej objętości wody, 
wykonanym z stopu aluminium, krzemu i magnezu, 
zbudowanym od 5 do 9 elementów i zrealizowany w celu 
zapewnienia wysokiej sezonowej wydajności.
Konstrukcja wymiennika jest wynikiem starannego 
zaprojektowania, ukierunkowanego na poprawę wydajności 
modułu oraz na zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności  
w czasie, jak również możliwie najmniejszych strat ciśnienia. 

Zastosowania
W stosunku do mocy zarówno waga, jak i gabaryty kotła są 
wyjątkowo nieduże: 620 kW na powierzchni mniejszej niż 2 
m².
Te cechy sprawiają, że przedmiotowy kocioł może być łatwo 
zamontowany w dowolnej kotłowni.
W przypadku nowej kotłowni wysoka zawartość mocy 
pozwala na oszczędność powierzchni użytkowej. W 
przypadku montażu kotła w już istniejących kotłowniach 
niewielkie wymiary urządzenia i możliwość odłączenia kotła 
ułatwiają transport i montaż również na ograniczonych 
przestrzeniach.

Budowa kotła
Kocioł może być łatwo i szybko podzielony na dwie części 
za pomocą złącz mechanicznych i elektrycznych. Takie 
rozwiązanie ułatwia transport i umożliwia zainstalowanie kotła 
w wąskich, trudno dostępnych kotłowniach. 
Dodatkowo można umieścić panel sterowania z boku kotła 
lub na jego froncie w celu przystosowania dostępu w kotłowni 
i zapewnienia lepszej ergonomii użytkowania.
Czynności konserwacyjne są dodatkowo ułatwione dzięki 
układowi przesuwnemu, pozwalającemu na odłączenie 
przedniego zespołu zasysania i mieszania od korpusu 
wymiennika. W ten sposób można wyjąć palnik w celu jego 
konserwacji i /lub inspekcji komory spalania bez konieczności 
demontażu całego zespołu. W ten sposób unika się 
konieczności kontroli ponownego montażu i szczelności 
instalacji gazowej.

Kondensacyjne kotły gazowe
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Pojedynczy kocioł o mocy od 340 
do 620 kW może ogrzać duże 
jednostki mieszkalne, budynki 
użyteczności publicznej, centra 
handlowe, itp. 

Moduł elektroniczny
Sterownik elektroniczny nadzoruje 
działanie pojedynczego modułu 
grzewczego, jak również sygnalizację 
i rejestrowanie numerycznych kodów 
błędu. Regulacja pogodowa znajdująca 
się wewnątrz umożliwia sterowanie 
temperaturą zasilania w zależności od 
temperatury zewnętrznej.

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 w zakresie 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 wtryskiwanego 
do zwężki Venturiego i mieszanego ze 
strumieniem powietrza. 
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. Autodiagnostyka pozwala na 
wskazanie trybu pracy i ewentualnych 
nieprawidłowości (z jasnymi 
parametrami, nie „niemymi” bądź 
numerycznymi). Można zaprogramować 
przedziały czasowe, podczas których 
urządzenie zaspakaja zapotrzebowanie 
na ciepło i podczas których pozostaje 
wyłączone.
Sterowanie ogrzewaniem i ACS 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 
przeznaczonej do zasilania samego 
podgrzewacza.
Maksymalnemoce c.w.u. i c.o. są 
niezależnie regulowane. Można 
kontrolować zewnętrzny podgrzewacz 
dzięki prostemu  podłączeniu do kotła 

termostatu podgrzewacza lub czujnika 
NTC.

Zestawienie kaskadowe
Przewiduje się możliwość zestawienia 
w kaskadzie 2 lub więcej jednostek 
grzewczych (maksymalnie 6). 
Konfiguracja kaskadowa większej 
ilości modułów jest bardzo prosta do 
instalacji, wymaga niewielu czynności 
konserwacyjnych i zapewnia stale 
najwyższą wydajność.

Sterowanie kaskadą 
Sterowanie zintegrowaną kaskadą 
nie wymaga użycia zewnętrznego 
sterownika, lecz odbywa się 
bezpośrednio z poziomu centralek 
znajdujących się w kotłach i 
odpowiednio ze sobą połączonych za 
pomocą przewodu typu bus.
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 · Obciążenie cieplne w komorze od 320 do 585 kW; 
 · Efektywność energetyczna zgodna z wymogami Ekoprojektu (Rozp. 
813/2013/KE); 

 · Klasa emisji NOx – 5; 
 · Wysoki zakres modulacji (od 18 % do 100 % mocy); 
 · Niezależna regulacja maksymalnej mocy c.o. i c.w.u.; 
 · Możliwość przenoszenia pulpitu sterowniczego kotła i wybrania 
strony kotła do umieszczenia względem ściany; 

 · Otwieranie przedniej osłony bez użycia narzędzi; przystosowanie do 
umieszczenia wewnątrz kotła neutralizatora skroplin; 

 · Możliwość podziału kotła i jego podstawy na dwie części w celu 
ułatwienia jego transportu i przemieszczania; 

 · Przesuwny zespół ssący dla uproszczenia czynności 
konserwacyjnych; 

 · Obecność zaworu klapowego w mieszalniku przeznaczonego do 
unikania wydostawania się spalin w systemach kaskadowych; 

 · Możliwość zestawienia w kaskadzie za pomocą prostego 
podłączenia przewodem typu bus (zewnętrzne regulatory są 
zbędne); 

 · Sterowanie elektroniczne może współpracować z systemami 
zdalnego sterowania; 

 · Innowacyjny system regulacji pogodowej „5+1” parametrów; 
 · Sterowanie wejściem modulującym 0 ... 10 V (temperatura lub moc); 
 · Połączenia do kontroli strefowych za pomocą funkcji opentherm; 
 · Sterowanie PWM pompy obiegu pierwotnego i w kaskadzie; 
 · Sterowanie pompy obiegu wtórnego, pompy c.w.u. / rozdzielacz; 
 · Wytwarzanie c.w.u za pomocą podłączenia do zdalnego 
podgrzewacza sterowanego przez układ sterowniczy kotła;

 · Kontrolka lub przełącznik zasilania (230 Vca) – zestaw (blokada) 
I.N.A.I.L.;

 · Wolny zestyk zdalnego alarmu w przypadku błędów pracy kotła. 

Kocioł kondensacyjny z pierwotnym 
wymiennikiem o niskiej objętości wody

 · Konstrukcja lekka i kompaktowa, o 
niewielkich rozmiarach 

 · Bardzo cicha praca kotła 

 · Podzielna budowa 

 · Intuicyjny interfejs użytkownika

AluBongas 2
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DANE TECHNICZNE KOTŁA
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Model Kod Nominalne
obciążenie

cieplne
P.C.I.
kW

Nominalna 
użyteczna

moc
cieplna

(80/60 °C)
kW

Nominalna
użyteczna

moc
cieplna

(50/30 °C)
kW

Minimalna 
użyteczna

moc
cieplna

(50/30 °C)
kW

Wydajności PCI Wymiary (mm) Cena
(PLN)

Moc
nominalna
(50/30°C)

Moc
nominalna
(80/60°C)

Al
30% del
carico

L H P

AluBongas 2 (PL)-340 008115005 320 314 340 61,3 106,3 98,0 109,1 2.000 1.509 865 58 320

AluBongas 2 (PL)-410 008115006 390 383 413 74,1 105,8 98,2 107,9 2.000 1.509 865 61 889

AluBongas 2 (PL)-480 008115007 460 452 488 87,4 106,0 98,2 108,9 2.000 1.509 865 63 087

AluBongas 2 (PL)-550 008115008 520 511 551 99,4 106,0 98,2 107,8 2.000 1.509 865 80 456

AluBongas 2 (PL)-620 008115009 585 575 620 112,8 106,0 98,2 107,0 2.000 1.509 865 93 380

NA ZAMÓWIENIE

Opis Wykaz Kod Cena (PLN)

Czujnik zewnętrzny

Wystarczy podłączyć czunik zamontowany na 
zewnątrz pomieszczenia Kotłowni, by kocioł 
mógł sterować regulacją temperatury zgodnie z 
odczytaną temperaturą zewnetrzną

008172502 38

Czujnik podgrzewacza
Długość czujnika 3 m. 
Czujnik 10 Ω 008172504 56

Zoning (sterowanie strefowe)
Kontrola strefowa będąca w stanie zarządzać 2                  
008172505 strefami mieszania i 1, bezpośrednią, z 
niezależną termoregulacją

008172505 842

Zoning + pilot zdalnego 
sterowania MMI

MMI może być wykorzystane do prostego i 
zdalnego programowania Zoning

008172520 1 289

Neutralizator skroplin Neutralizator skroplin dla mocy do 1500 kW 008187001 943

Zestaw filtry powietrza dla 
AluBongas 2

Filtr powietrza z plisowaną wkładką filtracyjną 008187002 2 417

Zdalny interfejs Brama zdalnego sterowania (bez modem/router) 008172530 3 364

Legenda:
A Przyłącza wody  DN100 PN16 
B Przyłacze gazu G2"1/2 męski 
C Wylot spalin DN250 
D Wlot powietrza DN160


