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łość użytkowa. Milowym kamieniem, jeżeli chodzi  
o konserwację i serwisowanie urządzenia, jest nowa, 
opracowana przez firmę BRÖTJE technologia monta-
żowa MULTILEVEL. Wszystkie urządzenia w wykonaniu 
MULTILEVEL są zbudowane na tej samej zasadzie i ko-
rzystają z tych samych elementów obsługi – oszczę-

Niniejszy artykuł to kolejna 
publikacja prezentująca obiekty,  
w których pracują urządzenia 
Brötje, tym razem  
w województwach: śląskim, 
wielkopolskim, świętokrzyskim, 
pomorskim, lubelskim.  
Oczywiście prezentujemy tylko 
niektóre spośród licznych inwestycji 
zrealizowanych przy wykorzystaniu 
produktów firmy Brötje.

Kotły Brötje na zamku, 
stadionie, komisariacie, 
basenie itd.

  Niezawodny, oszczędny i komfortowy 
– EcoTherm Plus WGB
Gazowe wiszące kotły kondensacyjne EcoTherm Plus 
WGB E o mocy od 2,9 do 110 kW znajdują zastosowanie 
do ogrzewania wszelkiego rodzaju obiektów. Są wyjąt-
kowo ekonomiczne dzięki dużemu zakresowi modula-
cji palnika (17-100%) oraz efektywnemu wykorzystaniu 
energii: 109% sprawności normatywnej. Odporny na 
korozję stop aluminium i krzemu, z którego wykonany 
jest wymiennik ciepła, doskonale nadaje się do stoso-
wania w kotłach kondensacyjnych. Dobra przewodność 
cieplna zwiększa sprawność i dzięki temu zmniejsza 
zużycie paliwa. Ponadto wyraźnie zwiększa się trwa-

Na Zamku Bobolice w woj. śląskiem zamontowano 
niskotemperaturowe kotły stalowe LogoBloc L 
UB70C (60-70 kW) LogoBloc L180C (160-180 kW)  
oraz LogoBloc LUB50C (40-50 kW)

W Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Chęcinach (woj. świętokrzyskie) zamontowano 
kaskadę dwóch stojących kotłów LogoBloc L180C
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dza to czas i powoduje, że konserwacja jest łatwa.
Kotłownie kaskadowe pracujące na kotłach EcoTherm 
Plus WGB E 50-110 kW charakteryzują się płynną re-
gulacją mocy i jej głębokim zakresem modulacji. 
Dodatkową zaletą jest możliwość wyłączenia jednego 
z kotłów bez potrzeby zatrzymywania całej kotłowni. 
Automatyka pogodowa ISR-Plus ma zintegrowany re-
gulator kaskadowy. Obsługuje on do 16 kotłów WGB,  
umożliwiając uzyskanie do 1760 kW mocy.

Ekonomiczność na miarę – LogoBloc L
Stalowy, trójciągowy kocioł niskotemperaturowy z sys-
temem Thermomix firmy BRÖTJE do pracy z płynnie 
obniżaną temperaturą wody grzewczej do wartości 

minimalnej 38°C (olej) lub 48°C (gaz) i funkcją całkowi-
tego wyłączenia przy braku zapotrzebowania na cie-
pło. W kotłach LogoBloc zastosowano opatentowaną 
przez firmę BRÖTJE zasadę przepływu wody w kotle 
– Thermomix. Rozwiązanie to polega na tym, że zim-
na woda powracająca do kotła jest lekko podgrzewa-
na przed doprowadzeniem do tego miejsca w kotle, 
w którym temperatura spalin jest najwyższa, czyli do 
jego przedniej górnej części. Zapobiega to tworzeniu 
się skroplin w komorze spalania i dzięki temu wydat-
nie wydłuża trwałość eksploatacyjną kotła.
Pozostałe zalety LogoBloc L: 
- drzwiczki kotłowe odchylane na prawo lub na lewo,
- wspawane przeciwkołnierze,

W budynku handlowo-usługowym zamontowano kocioł SGB125 oraz WGB90 (Biedronka) w Gdańsku 
(woj. pomorskie)

W Hotelu  „Focus” w Chorzowie pracują dwa gazowe kotły kondensacyjne EuroCondens SGB250 (woj. śląskie)

Basen w Kaliszu (woj. wielkopolskie) wyposażono w kaskadę gazowych kotłów kondensacyjnych  
3x EuroCondens SGB500D

Hotel „Zatoka” z galerią handlową w Gdańsku również wyposażono w model SGB125

III Komisariat Policji w Lublinie (woj. lubelskie) ogrzewają jednofunkcyjne kotły kondensacyjne 
2x EcoTherm Plus WGB110
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- zintegrowany system regulacji z możliwością rozbu-
dowy (ISR Plus) do pogodowego sterowania pracą ko-
tła i obiegów grzewczych oraz diagnozowania układu,
- panel obsługowy w języku polskim z dużym, pod-
świetlanym wyświetlaczem LCD,
- cztery tygodniowe programy pracy do dwóch obie-
gów c.o., przygotowania c.w.u. i pompy cyrkulacyjnej,
- czujnik temperatury zewnętrznej.

Maksymalna moc w niewielkiej przestrzeni 
– EuroCondens SGB
Ekonomiczny, trwały, zajmujący mało miejsca: o mocy 
grzewczej od 20 do 610 kW EuroCondens SGB jest ide-

alnym rozwiązaniem dla dużych obiektów takich, jak 
domy wielorodzinne, kompleksy biurowe lub centra 
handlowe. Kocioł mieści się we wszystkich standar-
dowych drzwiach i odznacza się wysokim wykorzy-
staniem energii ze sprawnością do 109,7%. Kocioł 
kondensacyjny jest optymalnie dopasowany i dosto-
sowany do każdych wymagań grzewczych dzięki sze-
rokiemu zakresowi modulacji od 16 lub 20 do 100%.  
EuroCondens SGB zachęca również nieskomplikowaną 
i prostą instalacją wraz z wyposażeniem dodatkowym 
takim, jak zestawy kaskad, grupy bezpieczeństwa, 
system spalin i wiele innych.
Pozostałe cechy produktu:

- energooszczędna, komfortowa praca dzięki zinte-
growanej regulacji pogodowej ISR-Plus,
- podłączenie odprowadzenia spalin do wyboru od 
góry lub z tyłu kotła,
- prosta instalacja i konserwacja,
- niski koszt montażu i wysokie bezpieczeństwo kal-
kulacyjne ze względu na dostawę kotła gotowego 
do podłączenia,
- łatwy transport za pomocą wózka paletowego (ko-
cioł ma zintegrowaną ramę na wzór palety).  

Kaskada gazowych kotłów kondensacyjnych  
2x EuroCondens SGB500D (62,5-500 kW) oraz olejowy 
kocioł stalowy LogoBloc L400C (330-400 kW) ogrzewa 
Szpital w Kostrzyniu n/Odrą (woj. wielkopolskie)

Na stadionie w Ostródzie (woj. pomorskie) zamontowano gazowy kocioł kondensacyjny EcoTherm Plus 
SGB260E (42-260 kW)

Kielecka Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga 
ogrzewana jest kotłem z palnikiem nadmuchowym gazowym 
LogoBloc L150 150kW

Bałtyckie Centrum Biznesu w Gdańsku ogrzewa kaskada gazowych kotłów 
kondensacyjnych 2x EcoTherm Plus SGB 260E

Kościół Świętego Krzyża w Kielcach (woj. świętokrzyskie) 
wyposażono w kaskadę wiszących kotłów kondensacyjnych  
2x EcoTherm Plus WGB50 (12-50 kW)

W Hotelu „Poziom 511” w Podzamczu (woj. 
śląskie) pracuje kaskada wiszących kotłów 
gazowych 5 x EcoTherm Plus WGB110C 
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