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mocy nominalnej, co umożliwia większą ciągłość 
pracy i optymalizuje spalanie. w rezultacie urzą-
dzenie jest wyjątkowo niezawodne i długowieczne.
Budynki wielorodzinne, budynki biurowe lub 
przemysłowe: zespoły do pięciu jednostek CGB-
2-38/55 montowanych kaskadowo, zapewniają 
bardzo wysoką wydajność nawet w najbardziej 
wymagających warunkach. Prosta integracja  
z systemami BMS, regulacja wydajności pompy  

STWORZONY DO CIĘŻKIEJ PRACY 
– WOLF CGB-2-38/55 

Z nowym gazowym kotłem kondensacyjnym 
wOLF CGB-2-38/55 użytkownik otrzymuje naj-
solidniejsze źródło ciepła w swojej klasie wy-
dajności. Nowoczesna, przyjemna dla oka obu-
dowa kryje wnętrze CGB-2-38/55 opracowane  
z myślą o wysokich i długotrwałych obciążeniach, 
zwłaszcza w zakresie przygotowywania c.w.u. 
dla budynków wielorodzinnych, biurowców czy 
budynków przemysłowych. Spawane, żebrowa-
ne rurowe wymienniki ciepła ze stali nierdzew-
nej V4A, mają 7-krotnie większą powierzchnię niż 
ich gładkie odpowiedniki. Takie rozwiązanie sku-
tecznie ogranicza naprężenia materiałowe nawet 
przy wysokich obciążeniach cieplnych. 
O 10% wyższa wydajność, w porównaniu z po-
przednim modelem zapewnia dodatkowe bezpie-
czeństwo w przypadku skoków zapotrzebowania 
na ciepłą wodę. Moc można zmniejszyć do 15% 

Do rodziny kotłów kondensacyjnych wOLF CGB-2 dołączyły modele: 
CGB-2-38 oraz CGB-2-55. Podczas ich projektowania skupiono się na 
maksymalnej wytrzymałości, długiej żywotności i wygodnej obsłudze. 
Rezultat to uniwersalne urządzenia grzewcze, które łączą w sobie niewielką 
powierzchnię zabudowy z nieskomplikowanym montażem i optymalną 
dostępnością w celu konserwacji. To modele szczególnie przydatne  
w blokach mieszkalnych, biurach lub budynkach wielorodzinnych.  
Kotły wOLF zarówno z serii CGB-2 jak i serii FGB to gwarancja optymalnego 
komfortu ogrzewania przy jednoczesnej oszczędności energii.

WOLF przedstaWia kOtły kOndensacyjne: cGB-2 i FGB
Czas na nowe standardy

Typ CGB-2-38 CGB-2-55
Znamionowa moc cieplna  
przy 80/60°C 5,3-34,9 kW 7,8-51,1 kW

Sezonowa efektywność c.o. ƞs 94% 94%
Klasa efektywności 
energetycznej A A

Wys./szer./gł. 790/440/412 mm
Waga 47 47
Poziom mocy akustycznej 
wewnątrz LWA

52 dB(A) 55 dB(A)wOLF CGB-2

http://www.instalreporter.pl


2508/2021 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

działanie) i klapa zwrotna spalin (dla rozwiąza-
nia kaskadowego), zapewniają najwyższą wydaj-
ność pracy CGB-2-38/55. Praktyczne akcesoria  
i części zamienne firmy wOLF idealnie uzupeł-
niają funkcjonalność kotła. 
Układ sterowania wRS-2 z modułem BM-2 po-
zwala na włączenie większości ostatnich i przy-
szłych generacji produktów wOLF (Hybrid+) do 
systemu grzewczego. Zdalna diagnoza i opty-
malizacja również nie stanowią problemu dzię-
ki portalowi Smartset i aplikacji zintegrowanej  
z wOLF Link Home. 

NIEZAWODNY KOCIOŁ KONDENSACYJNY 
WOLF FGB

Kocioł FGB dostępny jest zarówno w wersji jed-
no- jak i dwufunkcyjnej (24, 28 i 35 kw). Stylowa 
obudowa i kompaktowe wymiary oferują wie-
le możliwości montażowych. wewnętrzne ele-
menty wykonane są z bardzo solidnych i wytrzy-
małych materiałów, takich jak rury miedziane, 
aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła, kom-
pozytowy blok hydrauliczny, czy też wykona-
ny ze stali nierdzewnej wymiennik c.w.u. w kotle 
dwufunkcyjnym. Prosta konstrukcja monoblo-
kowego wymiennika ciepła umożliwia duże 
przepływy przez kanały wodne. Pompa i wen-
tylator o wysokiej sprawności wraz z wymien-
nikiem ciepła o wysokiej przewodności cieplnej 
umożliwiają pracę kotła FGB zgodnie z klasą A  

dyrektywy ErP. Dodatkowe elementy, takie jak za-
wór bezpieczeństwa, syfon kondensatu, naczy-
nie wzbiorcze, odpowietrznik i klapa spalin (dla 
kilku kotłów w jednym systemie spalinowym) są 
już w nim zintegrowane. Biorąc pod uwagę kon-
strukcję urządzenia, montaż oraz konserwacja 
(serwis gwarancyjny i pogwarancyjny) mogą być 
szybko wykonane przez jedną osobę.

w celu optymalizacji procesu kondensacji i moż-
liwość pracy z gazem ziemnym LL lub płyn-
nym LPG czynią kocioł CGB-2 38/55 prawdzi-
wie wszechstronnym.
Do 55 kw mocy zmieszczono w niewielkiej obu-
dowie z pełnym dostępem do podzespołów  
z przodu. Minimalne odległości boczne to zaledwie  
4 cm, co pozwala na instalację w niemal każdym 
miejscu. Pokrywę obudowy można łatwo zdjąć 
co znacznie ułatwia konserwację. 
Od pokrywy komory spalania do misy konden-
satu – wszystko zostało zaprojektowane z myślą 
o trwałej konstrukcji, najlepszych materiałach  
i doskonałych właściwościach antykorozyjnych. 
Nowe, ulepszone materiały, takie jak wermikulit 
(naturalny minerał) i cyklonowy wlot powietrza, 
zapewniają szczególnie czyste i stabilne spalanie. 

Pomimo solidnej konstrukcji urządzenie waży 
jedynie 47 kg, co czyni je łatwym do przenosze-
nia. Połączenia hydrauliczne są całkowicie kom-
patybilne z wcześniejszymi modelami. Istniejące 
kotły można łatwo wymienić dzięki inteligent-
nie zaprojektowanym akcesoriom dodatkowym. 
Asystent uruchamiania zapewnia szybką i łatwą 
konfigurację. 
Niska, otwarta konstrukcja została opracowana 
we współpracy z profesjonalnymi instalatorami. 
Serwisowanie może odbywać się pod ciśnieniem 
wody w systemie. Dzięki inteligentnej konstruk-
cji, uszczelki nie wymagają smaru silikonowego. 
Innymi słowy: konserwacja kotła jest tak samo 
dobrze przemyślana jak jego praca. 
Zintegrowane elementy np. pompa modulująca HE, 
czujnik przepływu (pomagający zoptymalizować  

Typ FGB-24 FGB-K-24 FGB-28 FGB-K-28 FGB-35 FGB-K-35
Znamionowa moc cieplna przy 80/60°C 19,4/23,3* kW 24,4/27,3* kW 31,1/34,0* kW
Sprawność przy obciążeniu nominalnym
przy 80/60°C (Hi/Hs) 97/87 98/88 98/88

Klasa efektywności energetycznej A
Wys./szer./gł. 650/408/310 mm
Waga 27 kg 27 kg 28 kg 
Wydatek c.w.u. przy ΔT = 30 K - 10,6 l/min - 13,4 l/min - 16,3 l/min

wOLF FGB

Ulepszona komora spalania CGB-2
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Konstrukcja komory spalania jest zoptymalizowana 
pod kątem bardzo czystego spalania i szerokiego 
zakresu modulacji (1:6) przy niskim ciśnieniu gazu. 
wbudowany sterownik umożliwiający regulację po-
godową (czujnik temp. zewnętrznej jako wyposa-
żenie dodatkowe) – kompatybilny ze wszystkimi 
sterownikami wolfa – zapewnia łatwą integrację  
z systemem solarnym i możliwość komunikacji użyt-
kownika bądź serwisanta z urządzeniem poprzez 
łączność LAN, wLAN za pośrednictwem przeglą-
darki lub aplikacji mobilnej (wolf Link Pro jako wy-
posażenie dodatkowe). Kontrola i monitoring on-
line dla użytkowników i serwisantów pozwala na 
dostęp do nastaw i odczytów informacji z automa-
tyki kotła z dowolnego miejsca na świecie (wyma-
gany dostęp do internetu) zapewniając lepszą obsłu-
gę, więcej oszczędności i najwyższy komfort. Duży 
wyświetlacz pokazuje wszystkie ważne dane przez 
bardzo prosty i przyjazny dla użytkownika interfejs. 
Duży wydatek ciepłej wody użytkowej w zakresie 

od 2 l/min do 16 l/min wraz z funkcją szybkiego 
startu i szybkiej adaptacji temperatury, daje wy-
soki komfort ciepłej wody użytkowej.
Nowy system kontroli przepływu wody grzewczej 
przez kocioł (stała wysoka różnica temperatur 
zasilania i powrotu) powoduje większe obniże-
nie temperatury powrotu co daje efektywniej-
szą kondensację, czyli wyższą sprawność urzą-
dzenia oraz czystszy wymiennik ciepła.

Korzyści dla instalatora:
- solidne i trwałe materiały
- łatwa instalacja i konserwacja
- prosta konstrukcja sterownika
- zgodny z dyrektywą ErP – klasa A
- możliwość kontroli poprzez smartphona (mo-
duł wolf Link Pro opcjonalnie)
- wysoki poziom wyposażenia standardowego
- łatwe połączenie z kolektorami słonecznymi dla 
celów c.w.u.
- kompatybilny z systemami kontroli wolf wRS
- szeroki zakres modulacji do 1:6

Korzyści dla użytkownika:
- wysoka jakość – wysoka sprawność
- niskie koszty eksploatacji
- możliwość kontroli poprzez smartphona (mo-
duł wolf Link Pro opcjonalnie)
- atrakcyjny design
- stała temperatura ciepłej wody użytkowej 
- kompaktowe wymiary
- prosty interfejs
- bardzo cichy

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

r e k l a m a

Nowy model w typoszeregu gazowych kotłów kon-
densacyjnych FGB o mocy nominalnej 24 kW, wy-
stępujący w wersji jednofunkcyjnej – WOLF FGB-
24, jak i dwufunkcyjnej – FGB-K-24 jest dostępny 
wyłącznie w hurtowniach sieci Instal Konsorcjum.

www.ik.pl

Drugi kwartał 2021 w branży 
instalacyjno-grzewczej w Polsce
wyniki II kwartału 2021 r. były na ogół bardzo po-
zytywne, pomimo problemów z dostawą surow-
ców i podzespołów do produkcji urządzeń grzew-
czych i elementów instalacji. widać dominację 
rynku wymian, pomimo dużej liczby oddawa-
nych nowych mieszkań od początku 2021 roku. 
Braki surowcowe i zachwianie łańcucha dostaw 
przełożyło się na obserwowane w drugim kwar-
tale 2021 roku, podobnie jak wcześniej, wzrosty 
cen produktu końcowego. Ceny materiałów bu-
dowlanych rosną jak szalone. Eksperci ostrzegają, 
że jeżeli nic się nie zmieni, niedługo może dojść 
do załamania koniunktury na budowlanym ryn-
ku, bo nie będzie z czego budować. 
widoczne są również dwa oblicza rynku insta-
lacyjnego. w wypadku urządzeń o małych mo-
cach, gdzie wzrosty sprzedaży rok do roku są 
na poziomie dwucyfrowym i i rynek komercyj-
ny, gdzie wzrosty są minimalne na poziomie kil-
ku procent. wzrost sprzedaży na rynku instala-
cyjno-grzewczym w II kwartale 2021 roku można 

szacować na poziomie 8-10%, ale nie brakowało 
opinii o wzrostach powyżej 10%, a nawet 15%.
Głównym powodem podawanym jako przyczynę 
takiego rozwoju rynku podaje się system wspar-
cia wymiany urządzeń grzewczych i wzrostem 
inwestycji mieszkaniowych, dzięki programom 
dotacji i wsparcia. Tak więc motorem rozwo-
ju rynku jest ekonomia, ale nie wolno nie doce-
niać coraz większej świadomości klientów co do 
ochrony środowiska oraz pozytywnej strony eko-
nomicznej podczas eksploatacji nowoczesnych, 
efektywnych energetycznie urządzeń i instalacji. 
II kwartał zaskoczył także instalatorów, który mają 
tak dużo pracy, że umówienie terminu na wykonanie 
instalacji graniczy z cudem. Pracy dla instalatorów 
jest dużo, ale skarżą się na problemy z dostępnością 
towaru. Ponadto obecnie trudno jest im podpisy-
wać umowy z klientami, ponieważ niepewność cen 
jest dużym problemem w realizacji projektów złożo-
nych, bo nie można oszacować kosztu całkowitej re-
alizacji, czego często nie rozumieją sami inwestorzy 
licząc, że ryzyko cenowe weźmie na siebie instalator. 
Opracowanie: SPIUG
Więcej

wielka loteria i konkurs Pik

Instal-Konsorcjum zaprasza do udziału w wielkiej Loterii i Konkursie PIK  
z główną nagrodą w postaci samochodu dostawczego marki Ford 

Transit Connect. Nagrodami dodatkowymi będą laptopy Acer oraz 
telefony iPhone. Natomiast dla 25 partnerów z największą 

liczbą uzyskanych punktów PIK – nagroda gwaran-
towana – udział w Akademii Bezpiecznej Jazdy.

Szczegóły: kliknij 
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https://spiug.pl/2021/08/12/podsumowanie-rynku-urz�dzen-grzewczych-w-polsce-w-ii-kwartale-2021/
https://ik.pl/aktualnosci-z-rynku/wielka-loteria-i-konkurs-pik
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