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systemami zarządzania budynkiem podkre-
śla elastyczność urządzenia. Klasa ciśnienia 6 
bar oraz możliwość zastosowania w kaskadzie 
do pięciu jednostek (moc do 500 kw) znacznie 
rozszerzają zakres zastosowań. Klapy zwrotne  
w przewodach spalinowych są również w wypo-
sażeniu standardowym. Szeroka gama akceso-
riów typowych dla firmy wOLF (np. grupy pom-
powe, zestawy rozdzielające dla pojedynczych 
urządzeń lub kaskad, systemy odprowadzania 
spalin) oraz bogata oferta części zamiennych 
uzupełniają paletę produktów.

Ułatwione uruchamianie, konserwacja 
i zdalne sterowanie
Dzięki całkowicie zmienionemu układowi ste-
rowania zoptymalizowano dostęp do poszcze-
gólnych przyłączy i komponentów. wszystkie 
płytki drukowane, opcjonalny wOLF Link Home 
lub moduł EA znajdują się w jednej obudowie. 
Przepusty kablowe w komorze spalania za-
pewniają wygodny dostęp podczas montażu  

i konserwacji. Czyszczenie odbywa się całko-
wicie pod ciśnieniem systemowym. Dzięki au-
tomatyce wOLF serii 2 (wRS-2), nowoczesny 
system sterowania ma możliwość obsługi czuj-
nika sprzęgła hydraulicznego. Opcjonalnie moż-
na zintegrować moduł obsługowy wOLF BM-2  
z praktycznym asystentem uruchamiania. Sys-
tem można również nadzorować zdalnie i wy-
godnie za pomocą modułu wOLF Link pro. Ten 
zaawansowany interfejs internetowy pracuje  
z routerem w sieci 4G. 

Przemyślana kon-
strukcja urządzenia  
z czujnikami tempera-
tury spalin, pokrywą 
komory spalania z izo-
lacją wermikulitową, 
automatycznym od-
powietrznikiem i in- 
nymi solidnymi kom-
ponentami gwaran-

tuje długą żywotność i maksymalne bezpie-
czeństwo pracy dla wszystkich zastosowań. 
Urządzenie ma szeroki zakres modulacji 1:6  
i może działać już od 16% mocy znamionowej. 
Brak minimalnych odstępów bocznych, w pełni 
kompatybilne z poprzednim modelem przyłą-
cza oraz łatwe przezbrojenie na LL lub LPG uła-
twiają pracę w kotłowni. Pełny dostęp od przo-
du i od góry oraz prosty pomiar spalin z zewnątrz 
sprawiają, że gazowy kocioł kondensacyjny jest 
szczególnie łatwy w konserwacji. Czyszczenie 
odbywa się pod ciśnieniem wody w instalacji.  

Ponadto, dzięki zoptymalizowanej izolacji, w wer-
sji CGB-2-75 jest najcichszym urządzeniem na ryn-
ku, emitującym zaledwie 47 dB(A). 

Wydajny kocioł z możliwością 
zastosowania kaskadowego
w modelu CGB-2-68/75/100 poprawiono nie 
tylko stabilność podłogi komory spalania, ale 
również unowocześniono design, projektując 
charakterystyczny dla wOLF srebrny pas na 
plastikowej pokrywie. Efektywność sezonowa 
ogrzewania pomieszczeń (ηs) wynosi 95%. Zinte-
growany system kontroli spalanego paliwa mak-
symalizuje efekt kondensacji w trybie ogrzewa-
nia i minimalizuje zapotrzebowanie na energię 
elektryczną. Rozwiązanie grzewcze charaktery-
zuje się wysoką wydajnością bez konieczności 
stosowania zaworu przelewowego. wytłaczany 
wymiennik ciepła z ekstrudowanego AlSi, który 
został zoptymalizowany pod kątem wielkości wy-
dajności, ma dużą liczbę lameli dla najlepszej wy-
miany ciepła. Łatwa integracja z inteligentnymi  

wyposażony w najnowszą technikę sterowania i komponenty najwyższej jakości,  
gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny CGB-2-68/75/100 firmy wOLF to najlepszy  
wybór do zastosowania w projektach wymagających wyższych zakresów mocy: zarówno  
w budynkach wielomieszkaniowych, jak i w sektorze komercyjnym, np. w hotelach, sklepach 
czy biurach. To kocioł zaprojektowany, aby sprostać najbardziej wymagającym zadaniom.

Moc grzewcza dla wyMagających 
projektów: kocioł wolF cgB-2-68/75/100 
Duży kocioł, duża wydajność, duża różnorodność zastosowań
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