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Nowe produkty firmy Wolf
na Targach ISH we Frankfurcie
Justyna Kieszek

Odbywające się w dniach od 10 do 14 marca 2015 r. Targi ISH będą znakomitą okazją do
zapoznania się z aktualną ofertą marki Wolf, a szczególnie z nową gamą wysokiej klasy produktów
dedykowanych domowym systemom grzewczym. Na stoisku przedsiębiorstwa zaprezentowane
zostaną m.in. urządzenia kondensacyjne najnowszej generacji: kotły gazowe i olejowe, a także
gazowe oraz gazowo-solarne centrale grzewcze.

na tegorocznych targach ISH. Do listy tej dopisać
należy jeszcze wiele innych cech, którymi charakteryzują się urządzenia, w tym: wygodny system
sterowania sprzętem, dostęp online za pomocą tabletu lub smartfona, opcję automatycznego
ustawiania parametrów oraz zdalnej diagnostyki
i serwisowania, a także elegancki design. Pięć topowych urządzeń, o których mowa, czyli kocioł gazowy CGB-2, gazowe centrale grzewcze CGW-2L
i CGS-2L, gazowo-solarna centrala grzewcza
CSZ-2R oraz kocioł olejowy TOB/TOB-TS w regularnej sprzedaży pojawią się w naszym kraju
już 1 marca 2015 roku, czyli prawie dwa tygodnie
przed frankfurckimi targami.

CGS-2L

CGB-2

Produkty warte poznania
Doskonała wydajność, wysoka sprawność oraz
energooszczędność – te trzy pojęcia najlepiej cha-

CGW-2L

rakteryzują najnowszą ofertę produktową firmy
Wolf. Takie też kryteria spełniają wszystkie urządzenia kondensacyjne niemieckiej marki, które
szeroka publiczność będzie miała okazję zobaczyć

TOB T-S

Nowości pod lupą, czyli najciekawsze
produkty na targach

nym atutami urządzenia są również: płynnie regulowana moc, sprawność znormalizowana 110% Hi,
a także możliwość przejścia na gaz płynny bez potrzeby regulacji zawartości CO2. Co więcej, wbudowana izolacja wewnętrzna zapewnia stabilną i bardzo cichą pracę kotła. Niezwykle wszechstronne,
a zarazem kompaktowe urządzenie CGB-2 polecane
jest szczególnie do systemów grzewczych centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej
w mieszkaniach i niewielkich domach.

Pierwszym z nowych produktów firmy Wolf, na który warto zwrócić szczególną uwagę jest kondensacyjny kocioł gazowy CGB-2 z wysoce wydajną,
zintegrowaną pompą oraz regulacją spalania, automatycznie dostosowującą się do rodzaju gazu. Istot-

Druga z nowości w portfolio firmy Wolf, kondensacyjny kocioł olejowy TOB/TOB T-S to produkt,
który szczególnie zainteresuje zwolenników rozwiązań maksymalnie energooszczędnych i przyjaznych środowisku naturalnemu, którzy wybierają
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CSZ-2R

jako nośnik energii
olej opałowy. Następca cenionego
przez ekspertów
kotła COB podczas
czuwania zużywa
mniej niż 5 W mocy, a jego minimalna moc grzewcza
wynosi zaledwie
6,6 kW.
Koszty eksploatacji
kotła dodatkowo redukuje wydajna, niskoemisyjna pompa
olejowa z regulacją
prędkości obrotowej, która automatycznie dostosowuje się do procesu
spalania. Dodatkowo zastosowanie
w urządzeniu ładowania warstwowego zasobnika c.w.u.
pozwala na jak najbardziej optymalne
wykorzystanie ciepła spalania.
Kolejne produkty
marki Wolf, które będą mieli okazję poznać zwiedzający marcowe targi ISH to kondensacyjne ga-

zowe centrale grzewcze CGW-2L oraz CGS-2L.
Obydwa urządzenia łączy identyczny zakres mocy
grzewczej, a także wysoka wydajność, niskie koszty eksploatacji oraz niezwykle cicha praca, różni natomiast pojemność zasobnika c.w.u. oraz
wielkość.
Kompaktowa centrala CGW-2L zbudowana została
w sposób modułowy, z przygotowanymi podłączeniami elektrycznymi i hydraulicznymi, dzięki czemu
idealnie nadaje się do zawieszenia na ścianie. Urządzenie o nazwie CGS-2L, z uwagi na większą pojemność zasobnika ciepłej wody, najlepiej sprawdzi się
jako element systemu grzewczego domów jednorodzinnych oraz tzw. „bliźniaków”.
Ostatni produkt z 5 nowości, które firma Wolf pokaże
na targach ISH to urządzenie wykorzystujące potencjał energii słonecznej. Śmiało można wręcz stwierdzić, że kondensacyjna gazowo-solarna centrala
grzewcza CSZ-2R to jedno z najlepszych na rynku
rozwiązań systemowych, ponieważ w jej przypadku
energia pochodząca z instalacji solarnej umożliwia
pokrycie aż 60% zapotrzebowania na c.w.u.! Warto
dodać również, że kompaktowa centrala CSZ-2R ma
zasobnik solarny z najwyższej klasy izolacją cieplną,
a także nowoczesny moduł obsługowy BM-2, który pozwala na szybkie i wygodne sterowanie całym
układem. Co więcej, uzysk solarny przedstawiony
jest graficznie według miesięcy i lat, dzięki czemu
można na bieżąco kontrolować, ile energii zostało
zaoszczędzone.
www.wolf-polska.pl
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