
BGB i
50 - 110 kW

Kompaktnejšie to už nejde. Prostredníctvom jednoznačne priestorovo úsporných kotlov BGB 49,5 - 110 kW je teplo vyrábané 
na ploche len 600 x 671 mm! To je fakt, ktorý ich robí zaujímavými pre použitie pri rekonštrukciách alebo v malých priestoroch. 
Zároveň sú vhodnými stacionárnymi plynovými kondenzačnými kotlami pre ideálne použitie v obytných (viacgeneračných) do-
moch a priemyslových objektoch napr. s kotlovými kaskádami až do 400 kW. A s normovaným stupňom využitia až 109 % 
bodujú BGB tiež v oblasti hospodárnosti – BGB to je veľký objem hospodárne vyrobeného tepla na minimálnom priestore. 

BGB 50i, 70i, 90i, 110i
STACIONÁRNE KOTLE V MINIMÁLNOM FORMÁTE

BGB 70 H
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systémová regulácia 
ISR Plus

odvod spalín 
DN 110/160manipulačné úchyty

tlmič satia vzduchu

vysoko výkonný ventilátor

zberná vanička 
kondenzátu

sifón kondenzátu

modulačný 
plynový ventil

substitučné potrubie čerpadla 

snímač 
tlaku vody

Hlavné výhody hovoriace v prospech zariadenia:

 vykurovacie výkony v rozsahu 10 – 110 kW

 extrémne hospodárne – normovaný stupeň využitia až 109 %

 mimoriadny rozsah modulácie 20 -100 % menovitého výkonu

 kompaktná a priestor šetriaca konštrukcia, 
 podstavná plocha iba 600 x 671 mm

 integrovaná solárna regulácia s optimalizačným meraním výnosu

 energeticky úsporná, komfortná prevádzka prostredníctvom 
 ekvitermnej regulácie ISR-Plus

 pripravené pre vstavanie vysoko efektívneho čerpadla

 (príslušenstvo)

Ekologické teplo.
Plynová kondenzačná technika BRÖTJE.

hliníkokremičitý 
tepelný výmenník

predzmiešavací kanál

BGB 50i 70i 90i 110i

Energetická trieda A A A A

Menovitý rozsah tepelného zaťaženia 
(kW)

10 -49,5 17 -70 20 -90 25 -110,5

Rozsah modulácie (%) 20 - 100 24 - 100 22 - 100 23 - 100

Normovaný stupeň využitia 40/30°C 109/98 109/98 110/98 109/98

Trieda NOx dle EN 15502  6 6 6 6

Výška (mm) 1143 1143 1143 1143

Šírka (mm) 600 600 600 600

Hĺbka (mm) 671 671 671 671

Celková hmotnosť (kg) 91 101 111 111

SVT kód 23465 23466 23467 23468

Skratka 1 BRO7702583 BRO7702584 BRO7702585 BRO7702586


