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Efektem rozwoju technologii grzewczych, 
których celem jest redukcja zu ycia paliwa 
oraz troska o rodowisko naturalne jest ko-
cio  kondensacyjny WGB-M EVO 20H, który 
umo liwi Ci czenie kilku róde  ciep a do 
ogrzewania domu i wody. 

WIELOFUNKCYJNO  KOT A ZWI K-
SZA KOMFORT JEGO U YTKOWANIA
Kocio  kondensacyjny WGB-M EVO 20H 
o mocy od 2,9 do 20 kW mo esz pod czy
do zamkni tych systemów grzewczych ta-
kich jak ogrzewanie grzejnikowe, pod ogo-
we oraz podgrzewanie wody. 

Kocio  fabrycznie ma zabudowany zawór 
mieszaj cy wraz z pomp  do ogrzewania 
pod ogowego.

Zastosowany system BRÖTJE EVOlution 
umo liwia rozpoznawanie rodzaju gazu 
ziemnego i tworzenie optymalnej mieszan-
ki z powietrzem, która jest spalana w za-
mkni tej komorze. Kocio  posiada panel 
steruj cy z du ym, pod wietlanym wy wie-
tlaczem i komunikatami w j zyku polskim, 
które znaczenie u atwi  Ci jego obs ug .

Mo e by  on równie  zintegrowany z in-
nowacyjnym zestawem PVU, sk adaj cym 
si  z dodatkowych rur i zaworów, dzi ki 
którym masz mo liwo  pod czenia zbior-
nika buforowego oraz innych róde  ciep a
np. pompy ciep a lub kominka z p aszczem 
wodnym.

EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE 
OGRZEWANIE
Kocio  kondensacyjny posiada wbudowa-
ny regulator solarny z opcj  pomiaru ener-
gii. Umo liwi to wi c pod czenie do nie-
go systemu fotoogniw, które b d  stanowi
g ówne ród o energii w okresach du ego 
nas onecznienia. Obni enie kosztów u yt-
kowania produktu umo liwia tak e zasto-
sowanie technologii EVO – elektronicznej 
optymalizacji procesu spalania po czonej 
ze zintegrowanym systemem regulacji ISR 
PLUS. Zapewniaj  one minimalizacj  strat 
energii i sta e dostosowywanie pracy ko-
t a do temperatury zewn trznej. W zwi z-
ku z tym w okresie grzewczym dzia a on 
w energooszcz dnym trybie, za  w miesi -
cach letnich na „niewielkim p omieniu”. 
Dzi ki temu jest w stanie podgrza  du e
ilo ci wody z niewielkim zu yciem ciep a
i ograniczy  tzw. straty postojowe. W wyni-
ku optymalizacji procesu spalania, emisja 
szkodliwych substancji do rodowiska jest 
zredukowana do minimum. 

BEZPIECZE STWO U YTKOWANIA
By zapewni  bezpiecze stwo u ytkowania 
kot a, producent wyposa y  go w automa-

tyczne systemy pracy oraz elementy zabez-
pieczaj ce. S  to mi dzy innymi: 
 ci nieniowy czujnik braku wody,
 automatyczny odpowietrznik,
 zawór bezpiecze stwa,
 manometr, 
 cyfrowy termometr
Kocio  kondensacyjny WGB-M EVO 20H 

jest to nowoczesne urz dzenie zaprojekto-
wane specjalnie do domów jednorodzin-
nych oraz obiektów o niedu ej powierzchni, 
dzi ki któremu b dziesz móg  obni y  kosz-
ty eksploatacji oraz zadba  o rodowisko. 

Wielofunkcyjny kocio  kondensacyjny WGB-M EVO 20H
– energooszcz dne rozwi zanie dla Twojego domu

www.bimsplus.com.pl
Wy czny dystrybutor kot ów Brötje w Polsce

www.broetje.pl

Planuj c budow  ekono-
micznego i ekologiczne-
go domu niezwykle istotn
kwesti  jest dobór odpo-
wiedniego systemu grzew-
czego. Je li zdecydujesz 
si  na ogrzewanie gazo-
we warto zastosowa  ko-
cio  kondensacyjny. Cho
jego warto  przewy sza 
cen  tradycyjnego pieca to 
wydatek zwróci si  bardzo 
szybko podczas jego u yt-
kowania w ni szych kosz-
tach eksploatacji.
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