
Nový kondenzační kotel WHBK 22/24 kromě úsporného vytápění přináší výhodu komfortu vydatného přísunu teplé vody za optimálních 
podmínek, když jeho minimální rozměry umožňují instalaci i do malých prostorů jako jsou např. stavební niky a je tak vhodný pro etážové 
byty nebo velikostně odpovídající rodinné domky. 
Jak již o tom mnohé zákazníky přesvědčily kotle WHBS a WHBC ze stejné produktové rodiny, také WHBK se svými základními robustními 
komponenty i jejich uspořádáním nabízí v podstatě to nejjednodušší a základní řešení kondenzační techniky za zajímavou cenu a jako 
bonus ohřev teplé vody v přímo integrovaném 45 litrovém nerezovém zásobníku. Inovovaná základní deska kotle umožňuje další úspory 
energie při řízení čerpadla PWM signálem a propojení na OpenTherm prostorové přístroje, které v případě zájmu uživatele dovolí rozšíření 
možnosti ovládání i oblasti použití. 
WHBK je ta nejlepší volba, pokud jde o kombinaci požadavků na efektivnost, pořizovací i provozní náklady, komfort a úsporu prostoru 
v místě instalace.

WHBK 22/24
PROSTĚ KOMPAKTNÍ

WHBK
22/24 kW



Ekologické teplo.
Plynová kondenzační technika BRÖTJE.

Plynový kondenzační kotel je volitelně k dostání na zemní plyn E nebo zemní plyn LL. Pro provoz se zkapalněným plynem je k dispozici sada pro přestavbu.

Hlavní výhody hovořící ve prospěch produktu:
 topný výkon od 4,9 do 22/24 kW

 extrémně hospodárné díky účinně modulovaným hořákům 
a efektivnímu využití energie: normalizovaný stupeň využití 
až 109 %

 rozsah modulace od 22 do 100 %

 integrovaný 45 litrový nerezový zásobník teplé vody

 výkon pro ohřev TV 24 kW (odpovídá 11 l/min 40°C)

 ekologický provoz díky nízkým emisím 

 jednoduchá instalace, obsluha a servis kotle

 možnost připojení prostorového přístroje OpenTherm

 kompaktní, komfortní a elegantní 

 modulačně řízené vysoce účinné čerpadlo

Identifikační číslo CE prohlášení CE-0085CN0103

Energetická třída topení A

Energetická třída ohřev TV A

Deklarovaný zátěžový profil XL

Rozsah nominálního zatížení - topení 4,9 až 22 kW

Rozsah nominálního zatížení - ohřev TV 4,9 až 24 kW

Modulační rozsah (topný režim) 22 až 100 %

Normovaný stupeň využití 40/30 °C 109 %

Třída NOx dle EN 15502 5

Elektro zatížení v provozu stand-by 4 W

Rozměry: výška x šířka x hloubka 943x560x499 mm

Celková hmotnost (kg) 64 kg

Objem zásobníku TV 45 l

SVT kód 22802

Zkratka 1 BRO7681491

Zkratka 2 BROWHBK22/24

WHBK 22/24

nízko emisní hořák

modulačně řízené 
vysoce účinné čerpadlo

hliník/křemíkový 
tepelný výměník

připojení odtahu spalin 
80/125

expanzní nádoba 
10 litrů

třícestný ventil

nerezový zásobník TV 
45 litrů 

tlumič sání vzduchu
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