
Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie

Nowy kondensacyjny  
kocioł gazowy CGB-2

Bardziej wszechstronny niż kiedykolwiek  
- lepiej niż kiedykolwiek.

Poznajcie Państwo bliżej najnowsze kotły 

kondensacyjne marki Wolf. Nowe tech-

nologie sprawiają, że są one jeszcze bar-

dziej ekonomiczne i wydajne. Przejście do  

następnej generacji urządzeń zostało  

dodatkowo podkreślone przez nowy,  

efektowny design. Dostęp online, połą-

czenie ze smartfonem czy automatyczne  

ustawianie parametrów to tylko niektóre  

z wielu zalet, które kryją całkowicie nowe 

urządzenia serii II.
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CGB-2(K) 14 20 24

Zakres mocy grzewczej kW 1,8–15,2 3,8–20,4 4,8–25,8

Zakres mocy do przygotowania 
c.w.u. kW (kotły jednofunkcyjne)

1,8–13,5 3,8–22,2 4,8–27,1

Zakres mocy do przygotowania 
c.w.u. kW (kotły dwufunkcyjne)

- 3,8-22,2 4,8-27,1

Autoryzowany Partner marki WOLF:

Wolf CGB-2 wyznacza nowe standardy

Nowy ścienny kondensacyjny kocioł gazowy CGB-2 jest godnym następcą wychwalanego w testach poprzednika. Urządzenie występują  

w trzech wielkościach 14, 20, 24 (zakres mocy w tabeli poniżej). Dzięki niewielkim wymiarom zewnętrznym stanowi idealne rozwiązanie  

dla systemów grzewczych centralnego ogrzewania, jak i wody użytkowej w mieszkaniach czy w domach jedno- lub wielorodzinnych.  

Łatwy dostęp do komory spalania, do pozespołów kotła CGB-2 zapewnia niezwykle przyjazną konserwację. Przy czysz-

czeniu komory nie ma potrzeby jej całkowitego demontażu jak w przypadku innych urządzeń, lecz po prostu wysuwa  

się ją jak w ekspresie do kawy. Również to pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Zalety, które mówią same za siebie:

• Sprawność znormalizowana 110% Hi

• Płynnie regulowana moc już od 1,8 kW (CGB-2 14 kW)

• Automatyczne dopasowanie do rodzaju spalanego gazu, które  

pozwala maksymalnie zniwelować emisję szkodliwych substancji oraz 

dopasować działanie urządzenia do zmieniających się właściwości 

paliwa

• Automatyczne dopasowanie parametrów dla systemu powietrzno-

spalinowego

• Wysoce wydajna zintegrowana pompa elektroniczna

• Dłuższy czas pracy urządzenia oraz mniejsza ilość uruchomień kotła 

gwarantują większą efektywność urządzenia

• Możliwe przejście na gaz płynny bez potrzeby regulacji zawartości CO2

• Wbudowana izolacja wewnętrzna zapewnia ciche działanie oraz 

stabilną, cichą pracę kotła - trwała konstrukcja 

• Nowy system regulacji Wolf - BM-2

Nowy moduł obsługowy 
BM-2 marki Wolf
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