
WOLFI TOOTEINFORMATSIOON

GAASI-KONDENSATSIOONIKATEL CGB-2-75/100

WOLF Gaasi-kondensatsioonikatlad CGB-2-75/100



2 3

MEIE SUURED:
WOLFI UUS GAASI-KONDENSATSIOONIKATEL 
CGB-2-75/100

Tehtud suurte tööde jaoks.
Uus seina külge riputatav WOLFi gaasi-kondensatsioonikatel CGB-2-75/100 on parim valik projektide 
jaoks, mis nõuavad suuremat võimsust. Uusima reguleerimistehnoloogia ja komponentide kõrgeima 
kvaliteediga varustatud
katlad on muljetavaldavalt võimsad nii korterelamus kui ka kaubanduslikus hoones. Tänu maksimaalsele 
tõhususele kuulub see oma turusegmendis tipptegijate hulka ja seda isegi ilma ülevooluventiilita.

Suured katlad, palju kasutusvõimalusi, suurepärane jõudlus.

9 HEAD PÕHJUST CGB-2-75/100 

KONKURENTSITULT 
TÕHUS

1
Hooajaline ruumi kütmise tõhusus on lausa 95%. 
Integreeritud regulaator annab kütterežiimis lisaks parima 
kütteväärtuse efekti ja minimeerib vajamineva 
elektrienergia. Seadmel on ka ülimalt suur 
moduleerimisvahemik 1 : 6 – seda saab moduleerida kuni 
16% nimivõimsusest – ideaalne aeg-ajalt madala 
energiatarbe korral.

Kuni viie gaasi-kondensatsioonikatla kaskaadid võimal-
davad mitmeid kasutusvõimalusi ja tagavad võimsuse, mis 
on kuni 500 kW. Heitgaasikaskaadide tagasivooluklapid 
kuuluvad tooteseeria puhul standardvarustusse. Lihtne 
integreerimine hoone juhtimissüsteemidesse näitab, et 
seadet saab kasutada paindlikult. Korterelamud, hotellid, 
basseinid – mitmesugused kasutusvõimalused on tagatud.

WOLFI KAASAEGSEIM 
REGULEERIMISTEHNIKA

2
Tänu WOLFi reguleerimissüsteem 2-le (WRS-2) on uus 
kaasaegne reguleerimisseade varustatud paagi 
temperatuurianduriga hüdraulilise jagaja jaoks. 
Seejuures on WOLFi juhtmoodul BM-2 koos praktilise 
kasutuselevõtu assistendiga integreeritav. WOLF Link 
pro (4G versioon koos ruuteriga) interneti liides 
võimaldab teha ka mugavat kaughooldust.

ARVUKAD 
KASUTUSVÕIMALUSED

3
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UUENENUD 
EHITUS

5
Tänu täielikult muudetud ehitusele on nüüd juurdepääs 
üksikutele reguleerimisühendustele ja komponentidele 
laitmatu. Kõik plaadid, lisavarustusena saadav WOLF Link 
home või EA-moodul on ühes korpuses. Integreeritud 
kaablikanalid ja keskne kaabli läbiviik põlemiskambris 
tagavad mugava juurdepääsu paigaldamiseks ja 
hooldamiseks.

KIIRUS JA LIHTSUS - ALATES 
PAIGALDUSEST KUNI 
KASUTUSELEVÕTUNI

6
Puuduvad minimaalsed külgkaugused, eelmise mudeliga 
täielikult ühilduvad ühendused ja lihtne üleminek LL-/ 
vedelgaasile teevad töö katlaruumis lihtsamaks. Juhtmoodul 
BM-2 kasutuselevõtu assistendiga tunneb ära ka WOLFi 
komponendid ja võimaldab kohe edukat seadistust.

WOLFI OSADE 
HALDUS

8
WOLFile omased mitmesugused lisaseadmed (nt 
pumbagrupid, jagajate komplektid üksikutele seadmetele 
või kaskaadidele, heitgaasisüsteemidele) ja varuosade 
haldus teevad toote täielikuks. Identsed osad paljudes 
tuntud WOLFi seadmetes vähendavad ka partnerite jaoks 
ladustamisvajadusi ja minimeerivad samal ajal segadust.

LIHTNE
HOOLDUS

7
Täielik juurdepääsetavus eest ja pealt ning lihtne heit-
gaaside mõõtmine väljastpoolt muudab CGB-2-75/100 
hooldamise eriti lihtsaks. Puhastamine toimub, kui süsteem 
on täielikult rõhu all. Tihedas koostöös pädevate spetsia-
listidega pöörati arendamise käigus erilist tähelepanu kõigi 
asjakohaste komponentide optimaalsele juurdepääsule.

KÕIGIST VAIKSEM -
WOLFI KAASAEGSE EHITUSEGA

9

ÜLIM 
VASTUPIDAVUS

4
Pidevvaluprofiilist valmistatud AlSi-soojusvahetil, mis on 
optimaalse suurusega ja kaetud kaitsva kihiga, on hulk ribisid 
parima soojusülekande saavutamiseks. Läbimõeldud seadme 
ehitus koos heitgaasitemperatuuri anduritega, vermikuliidist 
isolatsiooniga põlemiskambri kaanega, automaatse 
õhutusventiili ja paljude muude vastupidavate komponentidega 
tagavad maksimaalse tööohutuse ja pika eluea.

Tänu optimeeritud isolatsioonile on see turu kõige 
vaiksem seade (47 dB(A)*). Meie suur seade on WOLFi 
uue atraktiivse hõbedase triibuga.

*Võimsus CGB-2-75
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VÕIMSUSANDMED 
LÜHIDALT

Kõik andmed ilma garantiita.
Tehnilised andmed on esialgsed 
väärtused.

TÜÜP CGB-2-75 CGB-2-100

Nimisoojusvõimsus temperatuuril 80/60°C kW 14,9 - 70,8 14,9 - 92,1

Nimisoojusvõimsus temperatuuril 50/30°C kW 15,9 - 75,8 15,9 - 98,7

Ruumikütte hooajaline energiatõhusus % 95

Kütte energiaklass - A

L × K × S mm 565 x 1050 x 548

Kogumass (tühi) kg 94

Max üldine positiivne rõhk, küte bar 6

Ruumisisene müratase LWA dB(A) 47 53

Küttevee soojusvaheti veesisaldus l 10

Gaasiühendus R 3/4“

Peale- ja tagasivoolu ühendus G 1 1/2“

Õhu-/heitgaasitoru ühendus mm 110/160

Gaasipuhurist saadav edastussurve Pa 120 216

Elektritarbimine W 93 159

WOLFI SÜSTEEMILAHENDUSED

WOLF - KÕIK ÜHES

Tipptasemel kondensatsioonitehnoloogia ja korterisse 
paigaldatud süsteemid ning intelligentse reguleerimis-
tehnoloogiaga ühendatud nutikas Smartset-portaal hoone 
seadmete juhtimiseks tagavad esmaklassilised süsteemilahendused.

Veenduge ise.

KORTERISSE PAIGALDATUD 
SÜSTEEMI CAT
• Optimaalne montaažiaeg tänu tööstuslikule

eelvalmistamisele.
• 3 võimsust - küttekeha või pinnaküttele.
• Saadaval ka roostevabast terasest soojusvaheti ja/või

ringlusega variandid.
• Muretu lahendus tänu eelnevalt valitud vastupidavatele

komponentidele nagu nt rõhuerinevuse regulaator ja
Plug&Seal pistikühendused.

• Eraldi reguleerimine tänu ulatuslikele tarvikutele.
• Madalaimad soojuskaod tänu isoleeritud korpusele.

5 põhjust korterisse paigaldatava süsteemi soetamiseks

WOLF SMARTSET PORTAAL
KODUTEHNIKA MUGAV JUHTIMINE

• Kogu WOLFi hoonetehnikat, nt kütte-, ventilatsiooni-, päikeseenergiaseadmeid
või plokk-katlamaju jälgib spetsialist.

• Kellaaegade ja nädalapäevade programmeerimine.
• Otseteated rikete korral.
• Server „Hosted in Germany“
• WOLFi Link pro (4G) on ideaalne Internetiliides suuremate hoonete jaoks.

WOLFi
CATi konfiguraator 
Proovige kohe:

• Vähene paigaldamise vaev ja ruumi kokkuhoid.
• Tõhusus on täielikult ära kasutatud.
• Lihtne tarbimise arvestamine.
• Maksimaalne hügieen.
• Juriidiline vastavus tagatud DVGW tehnilisele eeskirja

551 ja joogivee määruse kohaselt.
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MEIE NÕUSTAMISSPETSIALISTID 
AITAVAD TEID:

WOLF GmbH 
Postkast 13 80  
84048 Mainburg

Tel +49(0)8751/74-0 
Faks+49(0)8751/74-1600

www.WOLF.eu 
info@WOLF.eu

Tootenr: 4801732
9-20/ - Jätame endale õiguse 
teha muudatusi

WOLF Group ei anna mitte mingeid garantiisid selle brošüüri täpsuse kohta. Jätame endale õiguse teha muudatusi. 
Arvestage, et toote piltidel on kujutatud ainult WOLFi toodet. Lisaks on vaja peale- ja äravoolutorustikke, mis ühendatakse 
WOLFi tootega väljastpoolt. Mõnel pildil on näidatud lisatarvikuid.

WOLF GIPFELSTÜRMER -
HAKKA PARTNERIST 
KÄSITÖÖLISEKS
WWW.WOLF.EU/GIPFELSTUERMER

SKS VÕRU OÜ  
KADAKA TEE 4 
10621 TALLINN  

Tel +372 62 77 15-0 
Faks +372 62 77 15-9

www.SKS.ee 
SKS@SKS.ee




