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Wydajnie, kompaktoWo i niezWykle cicho

Najnowsze rozwiązania technologiczne wOLF 
pozwoliły na stworzenie urządzenia, które jed-
nocześnie cechuje się wysoką wydajnością i naj-
bardziej kompaktowymi wymiarami w swojej 
klasie, nawet ze standardowo wbudowaną na-
grzewnicą wstępną. Specjalnie zaprojektowa-
ne komponenty i układ wnętrza zapewniają ci-

Lepsza niż kiedykolwiek centrala 
wentylacyjna CwL-2 łączy 
najbardziej kompaktowe wymiary 
w swojej klasie z szeregiem 
zaawansowanych rozwiązań 
technologicznych. Najwyższej 
jakości elementy, takie jak 
anemometr, zapewniający 
precyzyjny pomiar przepływu 
powietrza, nagrzewnica wstępna 
czy kolorowy wyświetlacz, znacznie 
ułatwiają obsługę urządzenia  
i poszerzają jego funkcjonalność. 
CwL-2 to wysoko wydajna,  
a jednocześnie najbardziej cicha 
centrala wentylacyjna wOLF.  
To wszystko sprawia, że CwL-2  
to urządzenie klasy premium  
– zaprojektowane dla  
najwyższego komfortu.

Nowa ceNtrala weNtylacyjNa wolF cwl-2-325/400

Za pomoca nowego, kolorowego wyswietlacza dotykowego 
obsługa urządzenia jest jeszcze prostsza

http://www.instalreporter.pl
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Całkowicie nowy projekt urządzenia sprawia, że jest  
ono najbardziej kompaktowe w swojej klasie, nawet  
z wbudowaną w standardzie nagrzewnicą wstępną

Szybki doStęp online

Dzięki modułowi wOLF Link Home można  
z dowolnego miejsca na świecie dostosowywać 
działanie centrali i odczytywać jej parametry. 
Potrzebny będzie jedynie laptop lub smartfon 
z dostępem do Internetu i aplikacja Smartset. 
Pozwala to także na szybkie wykrycie usterki 
przez serwisanta, który może otrzymać powia-
domienie o ewentualnej awarii i zdalnie spraw-
dzić odczyty urządzenia. Centralę CwL-2 moż-
na także połączyć z innymi urządzeniami wOLF 
i zamienić smartfona w domowe centrum ste-
rowania. Jest to ogromna oszczędność czasu  
i pieniędzy, ponieważ cały system działa w bar-
dziej zoptymalizowany sposób. 

centrala Wentylacyjna klaSy premium

Od atrakcyjnej wizualnie obudowy, poprzez 
przemyślaną technicznie konstrukcję i wysokiej 
jakości materiały, aż po zaawansowane techno-
logicznie komponenty – CwL-2 to urządzenie 
najwyższej jakości. wysoka wydajność, świetne 
parametry termiczne i sprawność energetycz-
na pozwalają na optymalne działanie urządze-
nia. Dodatkowe elementy, takie jak automatycz-
ny by-pass czy kolorowy wyświetlacz ułatwiają 
życie użytkownika jak i serwisanta, sprawiając, 
że warunki w domu są komfortowe, a obsługa 
urządzenia niezwykle prosta. To wszystko, w po-
łączeniu z najwyższą, niemiecką jakością wyko-
nania, sprawia, że centrala wentylacyjna CwL-2  

to kompaktowe rozwiązanie, które wychodzi na-
przeciw oczekiwaniom najbardziej wymagają-
cych użytkowników.

chą pracę nawet przy wysokich obrotach. CwL-2 
charakteryzuje się też świetną sprawnością ener-
getyczną, wysokim wskaźnikiem odzysku ciepła  
i wyjątkowymi właściwościami termicznymi,  
co w znaczący sposób zwiększa wydajność pra-
cy urządzenia. Powietrze dostarczane przez cen-
tralę jest czyste i pozbawione pyłków, co czy-
ni CwL-2 świetnym rozwiązaniem dla alergików. 

WypoSażenie najWyżSzej jakości

wraz z centralą CwL-2 użytkownik otrzymuje sze-
reg zintegrowanych rozwiązań, które optymali-
zują i rozszerzają funkcjonalność urządzenia. Do-
pracowane technologicznie wentylatory znacznie 
poprawiają przepływ powietrza. Dzięki zinte-
growanemu anemometrowi możliwy jest pre-
cyzyjny pomiar przepływu powietrza i co za tym 
idzie, jego optymalne dopasowanie. Syfon kulowy  
w standardzie zapewnia bezobsługowy odpływ 
kondensatu i ułatwia instalację. Niezwykle po-
mocny dodatek stanowi inteligentnie kontrolowa-
na nagrzewnica wstępna, która zapewnia komfort 
nawet przy niskiej temperaturze na zewnątrz. Od-
powiada ona także za bezproblemowe działanie 
urządzenia, dzięki automatycznej ochronie anty-
zamrożeniowej. w lecie, dzięki automatycznemu 
by-passowi, centrala wykorzystuje chłodne po-
wietrze w nocy. Dzięki takiemu rozwiązaniu CwL-2 
zapewnia optymalne warunki w domu przez cały 
rok. Centrala jest także dostępna z entalpicznym 
wymiennikiem ciepła z odzyskiem wilgoci.

przemyślana konStrukcja, 
która cieSzy oko

Design CwL-2 idealnie wpisuje się w nowocze-
sną stylistykę wOLF. Prosta bryła ze srebrnym 
pasem świetnie wtapia się w otoczenie, jedno-
cześnie stanowiąc jego estetyczne uzupełnienie. 
Nowoczesna obudowa jest przy tym zaprojek-
towana z myślą o szybkiej i łatwej konserwacji. 
Układ elementów wewnątrz powoduje, że serwi-
sant może w łatwy sposób uzyskać dostęp do róż-
nych części urządzenia. Nowy, kolorowy wyświe-
tlacz sprawia, że instalacja i konfiguracja centrali 
przebiegnie bezproblemowo. Przez te procesy 
przeprowadzi cyfrowa instrukcja. O wiele bar-
dziej intuicyjna staje się też obsługa urządzenia. 

NajważNiejsze cechy

- Najbardziej kompaktowe wymiary w swojej klasie.
- wysoka wydajność.
- Niezwykle cicha praca.
- Powietrze pozbawione pyłków.
- Łatwa instalacja i konserwacja.
- Kolorowy wyświetlacz.
- Sterowanie online.
- Bogate wyposażenie standardowe.
- Materiały najwyższej jakości.

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie

Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 36, 05-806 Komorów k. Warszawy
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LEPSZA NIŻ KIEDYKOLWIEK:
ZAPROJEKTOWANA DLA KOMFORTU
NOWA CENTRALA WENTYLACYJNA
CWL-2-325/400

Najbardziej kompaktowa w swojej klasie, wyjątkowo cicha i wysoce wydajna - taka jest nowa centrala 

wentylacyjna serii CWL-2 marki WOLF. Precyzyjny pomiar przepływu powietrza, entalpiczny wymiennik 

ciepła, nagrzewnica wstępna i wyjątkowo łatwa konserwacja sprawiają, że centrala CWL-2 to prawdziwy 

produkt premium. Całkowicie nowa koncepcja zaowocowała urządzeniem, które zapewnia maksymalny 

komfort nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych - bez przeciągów i irytujących hałasów.

LEPSZA NIŻ KIEDYKOLWIEK:
ZAPROJEKTOWANA DLA KOMFORTU

9 DOBRYCH POWODÓW DLA CIEBIE I TWOICH KLIENTÓW.

400 m3/h

325 m3/h

Seria CwL-2 jest również dostępna z wymiennikiem ciepła 
odzyskującym wilgoć 
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