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Kondensacja mocną stroną firmy WOLF

Kondensacyjne 
gazowe kotły 
ścienne małej 
mocy  
CGB i CGB-K

  Izabela Radtke

  Gazowe kotły ścienne serii ComfortLine 
oferowane są jako CGB (jednofunkcyjne), 
CGB-K (dwufunkcyjne). Na rynku dostępne 
są już od paru lat, ale ciągle są one jedny-
mi z najlepiej sprzedających się produktów 
marki Wolf i zarazem stanowią jej sztandaro-

wy produkt. Jak wszystkie urządzenia grzew-
cze WOLF GmbH, również kotły CGB obję- 
te są 5-letnią gwarancją, która obejmuje  
nie tylko całe urządzenie ale także osprzęt  
i regulację. Ich cena zaczyna się już od  
6 tys. zł netto.

Kotły kondensacyjne CGB, CGB-K, 
jak wszystkie urzadzenia Wolf, 
wyprodukowane są w 100%  
w niemieckich fabrykach firmy Wolf 
GmbH w Mainburgu. Co więcej, ten 
sam produkt, o dokładnie takim 
samym standardzie wyposażenia  
i jakości, jest dedykowany zarówno 
na rynek niemiecki, jak i każdy inny  
– w tym polski. 
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Chrakterystyka kotłów
• Gazowy kocioł kondensacyjny oferowany 
jest w 8 typoszeregach:
-11, -20, -24, -35, -50 kW (jednofunkcyny),
-20, 24, -40/35 kW (dwufunkcyjny).
• Posiada aluminiowo-krzemowy wymiennik 
ciepła ALU-Pro pokryty warstwą polimerową.
• Uchylna konstrukcja komory spalania uła-
twia czyszczenie i konserwacje.
• Sprawność aż do 110% dzięki zastosowaniu 
techniki kondensacyjnej.
• W standardzie oferowany jest z modulowa-
ną pompą obiegową klasy energetycznej A.
• Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 
12 litrów zintegrowane jest z kotłem (CGB 11-24).
• Niezwykle łatwa obsługa – współpraca z in-
teligentnym systemem regulacji WRS (do 7 
obiegów grzewczych, sterowanie pogodowe).
• Zawór 3-drogowy do współpracy z pod-
grzewaczem c.w.u. w wyposażeniu standar-
dowym (kocioł dwufunkcyjny).
• Znak ochrony środowiska „Błekitny Anioł” 
(zasilanie gazem ziemnym).
• Urządzenie objęte jest 5-letnią gwarancją.

Kotły CGB firmy WOLF dzięki właściwemu wy-
korzystaniu technik kondensacji charakte-
ryzują się unikalnymi właściwościami prze-

Dane techniczne

Kondensacyjny gazowy kocioł
(jednofunkcyjny)

Kondensacyjny gazowy kocioł
(dwufunkcyjny)

CGB-11 CGB-20 CGB-24 CGB-35 CGB-50 CGB-K-20 CGB-K-24 CGB-K-45-35

Moc nominalna przy 50 / 30°C kW 10,9 20,5 24,8 34,9 49,9 20,5 24,8 34,9/-

Najmniejsza moc (modulacja) przy 80 / 60°C kW 3,2 5,6 7,1 8 /8,5* 11 /11,7* 5,6 7,1 8 /8,5*

Sprawność % do 110 do 109 do 109 do 109 do 110 do 109 do 109 do 109

Pompa obiegu grzewczego Klasa efektywności energetycznej A Klasa efektywności energetycznej A

Pojemność naczynia wzbiorczego l 12 12 12 – – 12 12 –

Maksymalny pobór mocy W 110 110 110 130 175 110 110 175

Wymiary (szer. x gł. x wys.) mm 440 x 393 x 855 440 x 393 x 855

Ciężar całkowity kg 42 42 42 45 45 45 45 48

Przyłącze elektryczne V/Hz 230 / 50 230 / 50

* gaz płynny

CGB-11 CGB-20

Kondensacyjny gazowy kocioł

CGB-50 CGB-K-20

Aby właściwie wykorzystać technikę kon-
densacyjną i maksymalnie odzyskać ciepło ze 
spalania gazu wraz z utajonym ciepłem pary 
wodnej zawartym w spalinach, niezbędne jest 
zastosowanie odpowiedniego wymiennika 
ciepła. Dlatego kotły CGB, CGB-K wyposażo-
no w wymiennik ze stopu aluminiowo-krze-
mowego, który posiada unikalne właściwości 
przekazywania ciepła i charakteryzuje się wy-
soką odpornością na korozyjne działanie kon-
densatu powstającego w kotle. Dodatkowo, 
zastosowano w nim technologię ALU-Pro 
i pokryto warstwą polimerową zwiększającą 
efektywność spalania oraz czystość komory 

Kotły kondensacyjne CGB, CGB-K, jak wszystkie urządzenia Wolf, wyprodukowane są 
w 100 % w niemieckich fabrykach fi rmy Wolf GmbH w Mainburgu. Co więcej, ten sam 
produkt, o dokładnie takim samym standardzie wyposażenia i jakości, jest dedykowany 
zarówno na rynek niemiecki, jak i każdy inny – w tym polski. Właśnie to oznacza, że uży-
wając kotłów CGB, CGB-K, można się cieszyć słynną niemiecką jakością każdego dnia.

Schemat budowy kondensacyjnego kotła CGB
    1. Odprowadzenie spalin.
    2. Wentylator.
    3. Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 12 l.
    4. Palnik.
    5. Aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła 

wykonany w technologii ALU-Pro.
    6. Odpływ kondensatu.
    7. Energooszczędna pompa obiegowa 
 klasy energetycznej A.
    8. Zawór 3-drogowy  (kocioł dwufunkcyjny).
    9. System regulacji.
10. Przyłącza elektryczne.

Kompleksowy dostawca urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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Niemiecka jakość każdego dnia
Koszt ogrzewania domu zależy głównie od wybo-

ru paliwa, w zestawieniu rocznym jego cena może 

różnić się nawet czterokrotnie. Dlatego jednym 

z najbardziej atrakcyjnych paliw ze względu na 

koszty eksploatacji w Polsce, jest gaz ziemny. Nie 

bez znaczenia jest fakt, że urządzenia nim zasilane, 

są coraz to doskonalsze technologicznie. Dodatko-

wo, kotły wykorzystujące technikę kondensacyjną, 

jakimi są CGB, CGB-K mają bardzo wysoką spraw-

ność dochodzącą do 110%.
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spalania. Co więcej, wymiennik ciepła ko-
tłów CGB, CGB-K posiada uchylną konstruk-
cję umożliwiającą, poprzez jego wychylenie, 
łatwy dostęp do komory spalania, bez potrze-
by spuszczania wody z instalacji c.o.

Kotły CGB, CGB-K dopracowane są w naj-
mniejszym szczególe. Łatwo je zamontować 
praktycznie w każdym miejscu, gdyż nie ma 
ograniczeń związanych z odległością od ścian 
bocznych. Profesjonaliści docenią zapewne 
fakt, iż większość prac konserwacyjno-serwi-
sowych można przeprowadzić z przodu kotła.

Wydajność i energooszczędność to najważ-
niejsze zalety każdego urządzenia grzew-
czego. Aby zminimalizować zużycie energii 
elektrycznej, w kotłach CGB, CGB-K zasto-
sowano modulowaną pompę obiegową klasy 
energetycznej A. Nad oszczędnym wyko-
rzystaniem energii czuwa również inteli-
gentny system regulacji WRS fi rmy Wolf 
GmbH, dający możliwość obsługi do 7 obie-
gów grzewczych oraz pracy w trybie po-
godowym. Jego niezwykłą łatwość obsługi, 
użytkownik będzie mógł docenić codziennie 
podczas wielu lat bezproblemowej pracy.

CGB, CGB-K doskonale współpracują 
z podgrzewaczami c.w.u. oraz kolektorami słonecznymi

Kondensacyjne gazowe kotły ścienne CGB, CGB-K

Schemat budowy kondensacyjnego kotła 
CGB: 1. odprowadzenie spalin;  
2. wentylator; 3. przeponowe naczynie 
wzbiorcze o poj. 12 l; 4. palnik;  
5. aluminiowo-krzemowy wymiennik 
ciepła wykonany w technologii ALU-Pro;  
6. odpływ kondensatu;  
7. energooszczędna pompa obiegowa 
klasy energetycznej A; 8. zawór 
3-drogowy (kocioł dwufunkcyjny);  
9. system regulacji; 10. przyłącza elektryczne

kazywania ciepła i wysoką odpornością na 
korozyjne działanie kondensatu. Pozwala to 
na maksymalny odzysk ciepła ze spalania 
gazu, jak również z powstającej pary wod-
nej. Dodatkowo, zastosowano w nim techno-
logię ALU-Pro i pokryto warstwą polimerową 
zwiększającą efektywność spalania oraz czy-
stość komory spalania. Co więcej, wymiennik 
ciepła kotłów CGB, CGB-K ma uchylną kon-
strukcje umożliwiającą, poprzez jego wychy-
lenie, łatwy dostęp do komory spalania, bez 
potrzeby spuszczania wody z instalacji c.o.
Kotły CGB, CGB-K dopracowane są w naj-
mniejszym szczególe. Łatwo je zamontować 
praktycznie w każdym miejscu, gdyż nie ma 

ograniczeń związanych z odległością od 
ścian bocznych. Instalatorzy i serwisanci do-
cenią zapewne fakt, iż większość prac kon-
serwacyjno-serwisowych można przeprowa-
dzić z przodu kotła.
Wydajność i energooszczędność to najważ-
niejsze zalety każdego urządzenia grzewcze-
go. Aby zminimalizować zużycie energii elek-
trycznej, w kotłach CGB, CGB-K zastosowano 
modulowaną pompę obiegową klasy ener-
getycznej A. Nad oszczędnym wykorzysta-
niem energii czuwa również inteligentny sys-
tem regulacji WRS firmy Wolf GmbH, dający 
możliwość obsługi do 7 obiegów grzewczych 
oraz pracy w trybie pogodowym.  

WOLF 5 lat gwarancji na wszystkie urządzenia grzewcze 
WOLF GmbH

5-letnim okresem gwa-
rancji objęte są całe urzą-
dzenia grzewcze produk-
cji WOLF GmbH, a nie tylko 
wybrane elementy czy 
podzespoły. Gwarancja  
ta nie jest też obwarowa-
na „niekończącą” się listą 
wymogów czy zaleceń. Je-
dynym obostrzeniem jest 
wykonanie corocznego 
przeglądu technicznego 
urządzenia, które przedłu-

ża okres gwarancji o kolej-
ny rok do maksymalnie  
5 lat. 
Gwarancją objęte są 
wszystkie urządzenia zaku-
pione poprzez autoryzo-
wanych partnerów handlo-
wych firmy Wolf Technika 
Grzewcza Sp. z o.o., któ-
rych lista znajduje się  
na stronie internetowej  
www.wolf-heiztechnik.pl  
w zakładce sieć sprzedaży. 

Warunkiem koniecznym 
do ww. wydłużenia okre-
su gwarancji jest:
• wykonanie bezpłatnego 
uruchomienia urządzenia 
poprzez Wolf Serwis Firmowy,
• coroczny obowiązkowy 
przegląd konserwacyjny  
w okresie trwania gwaran-
cji wykonany przez Wolf 
Serwis Firmowy (WSF), wy-
dłużający gwarancję mak-
symalnie do 5 lat.
Szczegółowe informacje 
dostępne są na stronie in-
ternetowej www.wolf-heiz-
technik.pl
Uprawnionym z tytułu 
gwarancji jest klient, na 
którego zlecenie urządze-
nie zostało zamontowane  
i uruchomione.
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