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wygodnym, wbudowanym w kotle sterowniku. Opcjo-
nalny moduł interfejsu WOLF LINK PRO dodatkowo 
daje szansę na szybką obsługę urządzenia za pomo-
cą laptopa, tabletu czy też telefonu z systemem An-
droid lub iOS.

Korzyści dla instalatora:
•	solidne	i	trwałe	materiały,
•	łatwa	instalacja	i	konserwacja,
•	prosta	konstrukcja	sterownika,
•	zgodny	z	dyrektywą	ErP	–	klasa	A,

 Wolf FGB – do mieszkania lub 
małego domu jednorodzinnego

Nowoczesny kocioł kondensacyjny FGB to jeden  
z najnowszych modeli w ofercie firmy Wolf.
Gazowy kocioł kondensacyjny serii FGB marki Wolf 
występuje w czterech wariantach: jako kocioł jed-

nofunkcyjny: FGB-28 i FGB-35, przystosowany do 
współpracy z zasobnikiem ciepłej wody, a także 
jako kocioł dwufunkcyjny FGB-K-28 i FGB-K-35.  
Kocioł FGB to wysokiej klasy urządzenie typu Plug 
& Work, wydajne i energooszczędne. 
Wszystkie niezbędne podzespoły dostępne są  
z przodu kotła, a programowanie odbywa się na  

Oferta firmy Wolf to nie tylko jednostkowe urządzenia grzewcze, ale i idealnie 
skomponowane systemy, które charakteryzuje łatwy montaż, intuicyjna obsługa 
oraz niskie koszty eksploatacji. Co warte podkreślenia - wybór rozwiązań z oferty 
Wolf to pewność najlepszej ceny, z okresem gwarancyjnym wynoszącym do 5 lat. 
W dobie wszechobecnego dostępu do Internetu niezwykle ważna jest również 
możliwość sterowania systemami za pomocą urządzeń mobilnych. Aplikacja 
Wolf SmartSet App pozwala zdalnie sterować i zmieniać tryby pracy kotłów 
grzewczych, pomp ciepła, czy systemów rekuperacji. To także możliwość zdalnej 
diagnostyki przez serwisanta firmy Wolf.

Rodzina Wolf w komplecie
Pakiety kotłów kondensacyjnych
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Osprzęt Zastosowanie Art.-Nr. Cena

Zestaw przyłączy hydraulicznych FGB-(K) 8614786 270 PLN
w komplecie:

- 4 szt., zawory kulowe G¾"
- 2 szt. redukcja ¾" x ½"
- 4 szt., uszczelki płaskie G¾"
- 2 szt., uszczelki płaskie G½"

Element łączący FGB-(K) 8614785 150 PLN
w komplecie:
Na potrzeby ogrzewania dla kotła jednofunkcyjnego  
w przypadku pracy kotła tylko na c.o.
w komplecie:
- 2 szt., redukcja ¾" x ½"
- 1 szt. rury falistej ze stali nierdzewnej
- 1 szt. zestawu do przycinania rury falistej
- 1 szt. uszczelki płaskiej G¾"
- 2 szt., uszczelka płaska G½"

Obudowa przyłączy z przygotowanymi otworami 
na orurowanie, zawiera śruby do montażu FGB-(K) 8614955 290 PLN

GAZOWY ŚCIENNY KOCIOŁ KONDENSACYJNY FGB-(K)

NOWA GENERACJA SYSTEMÓW WOLF

LUB

kocioł zasobnik c.w.u. czujnik c.w.u.

LAT

SYSTEM
GWARANCYJNY

SE-2-150

CSW-120

Gaz płynny – dopłata 198 PLN (nr systemu na gaz płynny, jest taki sam jak systemu na gaz ziemny, należy jednak dodać na końcu indeksu LPG)

Zewnętrzny lub pomieszczeniowy czujnik temperatury FGB-(K) 2792021  110 PLN

sterownik

+

moduł BM-2

Podstawa ścienna

pakiet kominowy

Kocioł Regulacja Rodzaj gazu CSW-120 SE-2-150

FG
B

-2
8

moduł BM-2

GZ 50
9 756 PLN 

8614804e05

10 404 PLN 

8614804v05

10 440 PLN

8614804e06

11 088 PLN

8614804v06

FG
B

-3
5

moduł BM-2

GZ 50
11 106 PLN

8614806e05

11 754 PLN

8614806v05

11 790 PLN

8614806e06

12 438 PLN

8614806v06

Klasa efektywności energetycznej dla c.o.

Klasa efektywności energetycznej dla c.w.u.

Systemy Wolf - Pełne korzyści

5 lat żadnych zmartwień w pakiecie

Odpowiednio dobrane komponenty systemu 
gwarantują najwyższą efektywność, a zarazem 
wysoką oszczędność. Dlatego firma Wolf udzie-
la na swoje systemy 5-letniej gwarancji, mając 
pewność doskonałości oferowanego rozwiąza-
nia. Aby z niej skorzystać, muszą być spełnione 
następujące warunki:
•	zakupienie	całego	systemu	urządzeń	grzewczych	
kotłowni produkcji Wolf GmbH (kocioł, zasobnik 
c.w.u., automatyka, akcesoria powietrzno-spa-
linowe, hydrauliczne, kolektory słoneczne, itp.) 

u dystrybutora, instalatora lub innego 
partnera z autoryzacją Wolf,
•	wykonanie	bezpłatnego	uruchomienia	
urządzeń poprzez Wolf Serwis Firmowy,
•	coroczny	odpłatny	obowiązkowy	przegląd	
konserwacyjny w okresie trwania gwaran-
cji wykonany przez Wolf Serwis Firmowy, wydłuża-
jący gwarancję maksymalnie do 5 lat.
Gwarancja obejmuje prawo do bezpłatnego usu-
nięcia usterek urządzenia wynikających z wad 
produkcyjnych lub konstrukcyjnych.

Kocioł kondensacyjny FGB w pakiecie

LAT

SYSTEM
GWARANCYJNY

http://www.instalreporter.pl
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Zasobniki c.w.u. Wolf w pakietach

•	CSW-120
CWS 120 marki Wolf to zasobnik c.w.u. ze stali po-
krytej warstwą emalii, całkowicie otoczony powłoką  
z twardej pianki PU, co zapewnia wysoką skuteczność 
izolacji i niskie straty cieplne. Dodatkową ochronę 
antykorozyjną osiągnięto dzięki zastosowaniu ma-
gnezowej anody ochronnej. Wężownica grzewcza  
o dużej powierzchni wymiany ciepła gwarantuje krót-
ki czas nagrzewania.

•	SE-2	150
Zasobnik ciepłej wody użytkowej ze stali z atestem 
jakościowym z dwuwarstwową powłoką emalio-
waną i jednym gładkorurowym wymiennikiem cie-
pła. W pakietach występuje w pojemności 140 l, zaś  

w ofercie firmy dostępne są także inne wielkości: 
195, 285, 380, 485, 750 l.
Otwór rewizyjny do kontroli i czyszczenia zapewnia 
łatwą konserwację. Ma niskie straty cieplne dzięki 
zastosowaniu wysokiej jakości izolacji z twardej pian-
ki PU pod foliowym płaszczem zasobnika. Wewnętrz-
na ściana wymiennika ciepła jest chroniona przed 
korozją poprzez zastosowanie powłoki emaliowanej 
oraz	magnezowej	anody	ochronnej.	(SE-2-750	z	ano-
dą z zewnętrznym zasilaniem). Duża, głęboko umiesz-
czona wężownica zapewnia krótki czas nagrzewa-
nia i wysoką wydajność.

•	możliwość	kontroli	poprzez	smartfon	(moduł	WOLF	
LINK PRO opcjonalnie),
•	wysoki	poziom	wyposażenia	standardowego,
•	łatwe	połączenie	z	kolektorami	słonecznymi	dla	ce-
lów c.w.u.,
•	kompatybilny	z	systemami	kontroli	Wolf	WRS,
•	szeroki	zakres	modulacji	do	1:6,
•	wbudowane	uniwersalne	przyłącze	powietrzno-
-spalinowe	DN	60/100.

CGB-2 – wysoce wydajny i nowoczesny

W technologii kondensacyjnej CGB-2 maksymalnie 
wykorzystuje się źródło energii, nawet ciepło reszt-
kowe zawarte w spalinach jest wykorzystywane po-
nownie przez tak zwany odzysk ciepła. Kocioł CGB-2 
ma kompaktową, oszczędzającą przestrzeń konstruk-
cję i jest mocowany do ściany. Urządzenie jest kom-
patybilne z systemem sterowania produktami WOLF 
i może być wygodnie obsługiwane przez smartfon. 
Model CGB-2 przeznaczony jest do domów jedno-  
i wielorodzinnych zarówno w nowych budynkach, 
jak i remontowanych. 
Zalety:

-	sprawność	znormalizowana	110%	(Hi)/99%	(Hs),
- dostępny w trzech mocach: 14, 19, 24 kW,
- modulacja mocy grzewczej od 1,8 kW (CGB-2-14),
- kontrola procesu spalania z funkcją automatyczne-
go dopasowania do rodzaju spalanego gazu,
- bez zaworu nadmiarowo-upustowego, bez podwyż- 
szania	temperatury	wody	na	powrocie	–	dla	maksy-
malnego wykorzystania efektu kondensacji,
-	modulowana	pompa	o	wysokiej	efektywności	(EEI	<0,23),
- dłuższy czas pracy urządzenia oraz mniejsza liczba 
uruchomień kotła gwarantują większą efektywność 
urządzenia,
- izolacja obudowy kotła dla zapewnienia cichej pra-
cy urządzenia,
- trwała konstrukcja,
- w standardzie naczynie przeponowe do c.o. i 3-dro-
gowy	zawór	przełączający	c.o./c.w.u.

Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o.
Sokołów,	ul.	Sokołowska	36,	05-806	Komorów	k.	Warszawy
tel.	22	720	69	01,	fax	22	720	69	02
wolf@wolf-polska.pl, www.polska.wolf.eu

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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Zasobnik c.w.u. CSW-120 Zasobnik	c.w.u.	SE-2	150
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JEDNO- I DWUFUNKCYJNE KONDENSACYJNE KOTŁY GAZOWE CGB-2

NOWA GENERACJA SYSTEMÓW WOLF

LUB

kocioł  
z modułem AM

pakiet kominowy podstawa ścienna moduł BM-2

zestaw przyłączeniowy zasobnik c.w.u.

orurowanie  
kocioł-zasobnik *

LAT

SYSTEM
GWARANCYJNY

Kocioł
Regulacja 

BM-2
Rodzaj gazu   

C
G

B
-2

-1
4

GZ 50 nie dotyczy

Natynk 

13 498 PLN               

8615093n10                        

Natynk 
Pakiet 

kominowy

14 172 PLN

8615093v10                

Natynk 

 13 845 PLN             
8615093n14       

Natynk 
Pakiet 

kominowy

14 519 PLN 
 8615093v14

C
G

B
-2

-2
0

GZ 50 nie dotyczy

Natynk 
 

14 102 PLN                
8615094n10        

Natynk 
Pakiet 

kominowy 

14 615 PLN 
 8615094v10

Natynk 
 

14 449 PLN               
8615094n14         

Natynk 
Pakiet 

kominowy 

15 123 PLN 
 8615094v14

C
G

B
-2

-2
4

GZ 50 nie dotyczy

Natynk 
 

14 202 PLN              
8615095n10        

Natynk 
Pakiet 

kominowy 

14 877 PLN 
8615095v10

Natynk 
 

14 549 PLN               
8615095n14         

Natynk 
Pakiet 

kominowy 

15 224 PLN 
8615095v14

C
G

B
-2

K-
2

0

GZ 50

  Natynk 

11 026 PLN 
8615096N05      

  Natynk 
Pakiet 

kominowy 

11 700 PLN 
8615096v05

nie dotyczy nie dotyczy

C
G

B
-2

K-
2

4

GZ 50

 Natynk 
 

11 428 PLN               
8615097N05        

 Natynk 
Pakiet 

kominowy 

12 103 PLN 
8615097v05

nie dotyczy nie dotyczy

Klasa efektywności energetycznej dla c.o

Klasa efektywności energetycznej dla c.w.u.

Systemy Wolf - Pełne korzyści

SE-2-150 CSW-120

Zestaw podtynkowy - dopłata od 110 do 270 PLN (nr zestawu podtynkowego jest taki sam jak natynkowego, należy zmienić literę w nr pakietu na "p",  lub na "w" w przypadku 
pakietów z kominem np. 8615096p06)

* orurowanie kocioł-zasobnik dotyczy wyłącznie zasobnika CSW-120

Kocioł kondensacyjny CGB-2 w pakiecie

Sprawdź inne pakiety Wolf

Od kwietnia 2019 pakiety na bazie  
kotłów kondensacyjnych Wolf FGB 
mają nową konfigurację. Nazywane są  
„Rodzina Wolf w komplecie”, bo do pa-
kietu z kotłem dołączany jest oryginalny 
zasobnik WOLF (CSW 120 lub SE-2 150).

http://www.instalreporter.pl
https://polska.wolf.eu/fileadmin/Wolf_Internationalisierung/Polen/Cenniki/CENNIK_Systemow_2019_web.pdf
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