
Play
WISZĄCY KOCIOŁ GAZOWY 
Kiedy technologia zaczyna bawić!

Play Smart, Play Easy!

Home System



Prosty w uruchomieniu... 
Nowa elektronika kotłów PLAY to szybki i 
niezwykle prosty rozruch dzięki systemowi 
BEST (Bongioanni Emission Self Test), który 
optymalizuje działanie kotła od pierwszego 
zapłonu.

PLAY, nowy kocioł marki Bongioanni

BEST
Bongioanni Emission Self Test

  NIEZAWODNY
Wysokie standardy jakości, najnowsze komponenty 
wiodących europejskich producentów oraz szczegółowe testy 
zapewniają wysoki stopień niezawodności urządzenia.

  KOMPAKTOWY
Ultra-kompaktowe wymiary (400 x 700 x 260mm) pozwalają 
w łatwy sposób zastosować kocioł zarówno w nowych, jak i 
modernizowanych instalacjach.

  
  ATRAKCYJNY
Panel z hartowanego szkła dodaje urządzeniu elegancji 
i sprawia, że użytkowanie go staje się prawdziwą 
przyjemnością.

  TECHNOLOGICZNY
Zastosowanie najnowszych technologii gwarantuje najlepsze 
osiągi na rynku.

   ...JEDNYM SŁOWEM... PLAY!
Instalacja, uruchomienie i czynności serwisowe przy kotle 
PLAY to czysta formalność, a jego użytkowanie to same 
korzyści!



Łatwy w montażu! 
Konstrukcja kotła PLAY umożliwia 
natychmiastowy i łatwy dostęp do wszystkich 
jego elementów od przodu kotła, bez 
konieczności zdejmowania urządzenia ze ściany.

Gwarantuje to bezproblemową obsługę 
elektroniki, elementów hydraulicznych, naczynia 
wzbiorczego, zaworu gazowego i wymiennika 
c.w.u.

Play Smart, Play Easy!

Innowacja i produkt PLUS
Wyrafinowana i samoregulująca się elektronika 
systemu BEST, funkcja podgrzewania obiegu c.w.u. 
(wersja dwufunkcyjna) w połączeniu z dodatkowym 
jej podgrzewem (POWER BOOSTER), który znacząco 
poprawia wydajność ciepłej wody użytkowej oraz zapewnia 
automatyczne odpowietrzenie kotła - to tylko niektóre z 
autorskich rozwiązań nowego typoszeregu PLAY. Klasa 
emisji 5 NOx spełnia przyszłe wymogi UE w zakresie 
emisji spalin, które zaczną obowiązywać od 09/2018 
(Rozporządzenie 2013/813 UE).

Pełny wybór
Dwufunkcyjne kotły PLAY dostępne są 
w wersjach 24, 28 i 32 kW. Wszystkie 
urządzenia charakteryzują się takimi 
samymi wymiarami.

Oprócz kotłów dwufunkcyjnych dostępne 
są również modele jednofunkcyjne SV, z 

wbudowanym zaworem trójdrożnym, do 
współpracy z zewnętrznym zbiornikiem 
c.w.u., w wersjach 16, 24, 28 i 32 kW.

Kompaktowy i niezawodny 
system hydrauliczny.

Gotowy do użycia, przyjazny 
użytkownikowi interface.
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Kod Opis Typ kotła Cena netto /PLN/

008610001 Play 24 Wersja dwufunkcyjna 4 900
008610002 Play 28 Wersja dwufunkcyjna 6 100
008610003 Play 32 Wersja dwufunkcyjna 6 700
008610010* Play 16 SV 1-funkcyjny z zaworem trójdrożnym 5 245
008610011* Play 24 SV 1-funkcyjny z zaworem trójdrożnym 4 800
008610012* Play 28 SV 1-funkcyjny z zaworem trójdrożnym 5 900
008610013* Play 32 SV 1-funkcyjny z zaworem trójdrożnym 6 400
008610011Z Play 24 SV + B100 1-funkcyjny z zaworem trójdrożnym z podgrzewaczem c.w.u. V=100 l, biały 6 300

Dane techniczne
Model Nominalna moc cieplna Znamionowa moc cieplna Sprawność Klasa energetyczna Produkcja cwu

(ΔT=30 K)
Waga

C.O.
kW

C.W.U.
kW

(80°C/60°C)
kW

(50°C/30°C)
kW

30%
(50°C/30°C)

100%
(50°C/30°C)

100%
(80°C/60°C)

C.O. C.W.U.
(Profil)

l/min Kg

Play 24 24 28 23,7 25 108,3% 105,1% 98,0% A A (L) 13,4 29,9

Play 28 28 31 27,4 29,5 107,1% 105,2% 97,9% A A (XL) 14,8 31,4

Play 32 32 34,5 31,3 33,6 107,9% 104,9% 97,9% A A (XL) 16,5 33

Rysunki techniczne
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Vista dall’alto

Akcesoria
Kod Opis Cena netto /PLN/

008672500 Termostat pokojowy on / off 350
008672501 Programowalny termostat pokojowy 635
008372501 Czujnik temperatury zewnętrznej (pogodowy) 70
008672502 Zarządzanie strefami ogrzewania (1 WT i 1 NT) 590

UWAGA: Dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia

Wymiary podane są w mm
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