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Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-2-14/20/24, CGB-2K-20/24

Kondensacyjne, gazowe kotły grzewcze CGB-2-14/20/24 (1,8-25,8kW), CGB-2K-20/24 (3,8-25,8kW)

Informacje podstawowe i cechy kotłów CGB-2-14/20/24, CGB-2K-20/24

Jedno lub dwufunkcyjny (wersja „K”) 
kondensacyjny, gazowy kocioł grzewczy 
CGB-2-14/20/24, CGB-2K-20/24

Cechy • Gazowy, ścienny kocioł grzewczy, zamknięta komora spalania, z  pracą zależną lub nieza-
leżną od powietrza w pomieszczeniu kotłowni.

• Wysoka sprawność do 110% (Hi) / 99% (Hs) pozwala na maksymalne wykorzystanie ener-
gii pierwotnej.

• Zasilanie gazem ziemnym pozwala na spełnienie wymagań środowiskowej normy
RAL-UZ 61 i uzyskanie znaku „niebieskiego anioła”.

• Palnik modulowany z bezstopniową regulacją mocy już od od 1,8 kW, zasilany gazem ziem-
nym E, Lw oraz płynnym P. 

• Seryjnie wbudowane naczynie wzbiorcze, modulacyjna pompa wysokosprawna (EEi < 0,23) 
oraz zawór trójdrogowy przełączający.

• Kocioł dwufunkcyjny (wersja „K”) z wymiennikiem płytowym.
• Możliwość konserwacji wymiennika ciepła po wychyleniu, bez konieczności opróżniania 

instalacji.
• Pokrycie wymiennika ciepła powłoką Wolf „ALUPro” zwiększające efektywność spalania.
• Szybki montaż, prosta obsługa oraz konserwacja dzięki gwarancji wygodnego dostępu do 

wszystkich elementów.
• Łatwy pomiar parametrów spalin z zewnątrz bez konieczności otwierania urządzenia.
• Duża wydajność procesu spalania dzięki zastosowaniu adaptacyjnego, samokalibrującego 

się układu sterowania spalaniem z samoczynnym dostosowaniem się do jakości gazu.
• Samoczynne przełączanie na zasilanie gazem innego typu bez konieczności przezbrajania 

i wprowadzania nowych ustawień.
• Automatomatyczna regulacja stężenia CO2 dzięki samoczynnej regulacji parametrów

spalania gwarantująca minimalną emisję szkodliwych substancji.
• Nowy system sterowania Wolf WRS pozwala na dostęp i regulację urządzenia za

pomocą urządzenia Smartphona lub komputera osobistego.
• Optymalne wykorzystanie ciepła kondensacji dzięki optymalnemu sterowaniu przepływem 

bez zaworu nadmiarowego. 
• Komunikacja za pomocą urządzenia Smartphone, laptopa lub komputera osobistego

za pomocą modułu LAN/WLAN ISM7i.
• Klasa efektywności energetycznej - A.
• Maksymalny okres gwarancji na produkty Wolf GmbH wynosi łącznie do 5 lat, zgodnie 

z informacjami zawartymi w karcie gwarancyjnej urządzenia.

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie



CGB-2-14/20/24, CGB-2K-20/24
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1. Wentylator gazu
2. Naczynie wzbiorcze
3. Komora mieszania (gaz/powietrze) 
4. Zawór gazu 
5. Syfon 
6. Zawór trójdrożny 
7. Obudowa kontrolera (automat zapłonowy GBC-e  

na  górze, płytka układu sterowania HCM-2 na dole)
8. Rura spalinowa 
9. Pokrywa komory spalania STB (termostat) 
10. Czujnik temperatury komory spalania (czujnik eSTB) 
11. Palnik
12. Wymiennik ciepła ciepłej wody użytkowej 
13. Czujnik temperatury spalin 
14. Czujnik ciśnienia 
15. Czujnik temperatury powrotu 
16. Czujnik temperatury kotła 
17. Pompa obiegu grzewczego z odpowietrznikiem
18. Przewód powrotu ogrzewania 
19. Powrót zasobnika 
20. Przewód gazowy 
21. Zasilanie zasobnika
22. Zasilanie ogrzewania
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1. Wentylator gazu 
2. Zbiornik wyrównawczy 
3. Komora mieszania (gaz/powietrze) 
4. Zawór gazu 
5. Syfon 
6. Zawór trójdrożny 
7. Obudowa kontrolera (automat zapłonowy GBC-e  

na  górze, płytka układu sterowania HCM-2 na dole) 
8. Rura spalinowa 
9. Pokrywa komory spalania STB (termostat) 
10. Czujnik temperatury komory spalania (czujnik eSTB)
11. Palnik 
12. Wymiennik ciepła ciepłej wody użytkowej 
13. Czujnik temperatury spalin
14. Czujnik ciśnienia 
15. Czujnik temperatury powrotu 
16. Czujnik temperatury kotła 
17. Pompa obiegu grzewczego z odpowietrznikiem 
18. Płytowy wymiennik ciepła 
19. Ogranicznik przepływu 
20. Czujnik przepływu 
21. Czujnik temperatury zasilania ciepłej wody użytkowej
22. Powrót ogrzewania 
23. Przyłącze zimnej wody użytkowej 
24. Przewód gazowy 
25. Przyłącze ciepłej wody użytkowej
26. Zasilanie ogrzewania

Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-2-14/20/24, CGB-2K-20/24
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Moduł obsługowy BM-2 jako regulator temp.
pomieszczenia / programator czasowy c.o.  
i c.w.u.(niezbędna podstawa ścienna – art. 
nr 17 31 129) 

Moduł obsługowy BM-2 z czujnikiem temp.
zewnętrznej

Rodzaje pracy

Moduł obsługowy BM-2
Czujnik temperatury zewnętrznej
Moduł funkcyjny solarny SM1-2 lub SM2-2

   
   

   

  

   
   

   

  

moduł solarny SM1-2 moduł solarny SM2-2

Moduł obsługowy BM-2
Czujnik temperatury zewnętrznej
Moduł funkcyjny mieszacza MM (do 7 szt.)

Moduł obsługowy BM-2
Czujnik temperatury zewnętrznej
Moduł funkcyjny KM-2

Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-2-14/20/24, CGB-2K-20/24
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Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-2-14/20/24, CGB-2K-20/24

Kotły  CGB-2-14/20/24, CGB-2K-20/24 i ich wyposażenie

Kotły CGB-2

Artykuł Nr art.
Moduł obsługowy BM-2
(z czujnikiem temperatury 
zewnętrznej)

89 08 293

Moduł wyświetlacza AM 89 08 252

Podstawa ścienna dla BM-2 17 31 129

Moduł obsługowy BM-2
(bez czujnika temperatury zew.)

89 08 294

Moduł mieszaczowy MM-2 89 08 489

Moduł kaskadowy KM-2 89 08 490

Moduł solarny SM1-2  
Moduł solarny SM2-2

89 08 491
89 08 492

Analogowy przewodowy moduł AFB (tylko z modułem obsługowym 
BM-2)
Termostat ogrzewania podłogowego 
Moduł ISM 7i
Zdalne sterowanie radiowe
Radiowy czujnik zewnętrzny
Odbiornik dla zdalnego czujnika zew. i bezprzewodowego 
zdalnego sterowania
Czujnik temperatury zasobnika Ø 6 mm dla modułu mieszacza 
MM-2, względnie dla modułu kaskadowego KM-2 
Licznik ciepła układu solarnego do modułu solarnego typu SM2-1 
i SM2-2 do pomiaru uzysku energii

Qnominalny / maks 1,5 / 3 m³ / h
Qnominalny / maks 2,5 / 5 m³ / h

Czujnik powrotu (NTC 5K) dla modułu solarnego SM2-1 i SM2-2 
Moduł KNX

27 44 551

27 91 905
89 08 329 
27 44 200 
27 44 081
27 44 209

88 52 829

27 44 392 
27 44 610
27 92 022
27 45 713

Artykuł Nr art.
CGB-2-14 86 15 093

CGB-2-20 86 15 094

CGB-2-24 86 15 095

CGB-2K-20 86 15 096

CGB-2K-24 86 15 096

Wyposażenie dodatkowe kotłów CGB-2

Dokończenie → na następnej stronie
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Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-2-14/20/24, CGB-2K-20/24

Wyposażenie dodatkowe kotłów CGB-2 Artykuł Nr art.
Zestaw podłączeniowy do instalacji 
podtynkowej 
W komplecie: 
gazowe kotły ścienne, gazowy zawór ku-
lowy z zabezpieczeniem termicznym, za-
wór kątowy z króćcem napełniająco-spu-
stowym, zawór kątowy z króćcem napeł-
niająco-spustowym i z możliwością podłą-
czenia zaworu bezpieczeństwa R½, przy-
łącze wody ciepłej, przyłącze wody zimnej, 
zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu zadzia-
łania 3 bar, lejek odpływowy

86 12 687

Zestaw podłączeniowy do instalacji 
podtynkowej 
W komplecie: 
gazowe kotły ścienne, gazowy zawór kulo-
wy z zabezpieczeniem termicznym, zawór 
kątowy z króćcem napełniająco-spusto-
wym, zawór kątowy z króćcem napełniają-
co-spustowym i z możliwością podłączenia 
zaworu bezpieczeństwa R½, zawór bez-
pieczeństwa o ciśnieniu zadziałania 3 bar, 
lejek odpływowy

20 72 347

Zestaw podłączeniowy do instalacji 
natynkowej 
W komplecie: 
gazowe kotły ścienne, gazowy zawór kulo-
wy z zabezpieczeniem termicznym,zawór 
przelotowy z króćcem napełniająco-spu-
stowym, i z możliwością podłączenia za-
woru bezpieczeństwa R½, przyłącze wody 
ciepłej, przyłącze wody zimnej, zawór bez-
pieczeństwa o ciśnieniu zadziałania 3 bar, 
lejek odpływowy

86 12 683

Zestaw podłączeniowy do instalacji 
natynkowej 
W komplecie: 
gazowe kotły ścienne (nie dla CGS-2), ga-
zowy zawór kulowy z zabezpieczeniem 
termicznym, zawór przelotowy z króć-
cem napełniająco-spustowym, i z możliwo-
ścią podłączenia zaworu bezpieczeństwa 
R½,zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu za-
działania 3 bar, lejek odpływowy

20 72 346

Zestaw przyłączeniowy zasobnika 
c.w.u. stojącego (CSW-120) do montażu 
natynkowego
W komplecie:
- Czujnik temperatury zasobnika Ø 6 mm
- Podłączenie zasobnika c.w.u.
- Rury do ciepłej / zimej wody do instalacji 
podtynkowej
- 2 elementy montażowe do c.w.u.
- Końcówki zaciskowe w połączeniu z ze-
stawem przyłączeniowym do instalacji 
podtynkowej Art-Nr 86 12 688
(bez czujnika temperatury zew.)

20 71 820

Dokończenie → na następnej stronie
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Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-2-14/20/24, CGB-2K-20/24

Wyposażenie dodatkowe kotłów CGB-2 Artykuł Nr art.
Zestaw przyłączeniowy zasobnika 
c.w.u. stojącego (CSW-120) do montażu 
podtynkowego
W komplecie:
- Czujnik temperatury zasobnika Ø 6 mm
- Konsola podłączeniowa
- Orurowanie zasilenie/powrót c.o. od kotła
do konsoli podłączeniowej
- Orurowanie zasilanie/powrót wężowni-
cy zasobnika
- Orurowanie zimna/ciepła woda od za-
sobnika
do konsoli podłączeniowej
- Końcówki zaciskowe
w połączeniu z zestawem przyłaczenio-
wym do instalacji natynkowej 
Art-Nr 86 12 684

86 15 300

Dane i wskazówki projektowe
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Dyspozycyjna wysokość 
podnoszenia (pompa kotłowa) (EEl < 0,23)
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Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-2-14/20/24, CGB-2K-20/24

Dane i wskazówki projektowe

Minimalne odległości
od przegród budowlanych

min.500 mm

min.
400 mm

Urządzenie może być usytuowane wyłącznie w pomieszczeniach zabezpieczonych przed za-
marzaniem.
Powietrze doprowadzane do komory spalania nie może zawierać substancji chemicznych  
takich jak fluor, chlor lub siarka. Tego rodzaju substancje są obecne w puszkach z farbą aero-
zolową, klejach, rozpuszczalnikach i środkach czyszczących. Mogą one w skrajnych przypad-
kach prowadzić do korozji, także w systemie odprowadzania spalin.

Uwagi dotyczące usytuowania 

Gazowy kocioł grzewczy firmy Wolf w stanie dostawy i przy zasilaniu powietrzem z zewnątrz 
odpowiada klasie zabezpieczenia IP 4D. 
W przypadku usytuowania kotła w pomieszczeniach o wysokim poziomie wilgotności koniecz-
ne jest spełnienie następujących warunków:
- zasilanie w powietrze zewnętrzne,
- spełnienie wymogów klasy zabezpieczenia IP 4D,
- wszystkie dochodzące lub wychodzące przewody elektryczne muszą być prowadzone 
w uchwytach, które wykluczają naprężenie materiału. 
Wszystkie złącza należy mocno okręcić, aby zapobiec przedostaniu się wody do wnętrza urzą-
dzenia!  

Praca w pomieszczeniach o wysokim 
poziomie wilgotności

Woda systemowa nie powinna się charakteryzować charakteryzować pH w zakresie 6,5 - 9,0 
oraz przewodniością elektryczną < 100 μS/cm. Twardość ogólna nie powinna być mniejsza niż 
2 °dH, co odpowiada przewodności ok. 60 μS/cm. Zaleca się stosowanie jednorazowych wkła-
dów do napełniania instalacji wodą zdemineralizowaną.

Napełnianie wodą

Przeglądów okresowych należy dokonywać nie rzadziej niż raz w roku, patrz → Karta Gwa-
rancyjna kotła.

Zalecenia dotyczące 
przeglądów okresowych
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Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-2-14/20/24, CGB-2K-20/24

Dane techniczne kotłów CGB-2-14/20/24, CGB-2K-20/24

Wymiary zewnętrzne 

Ø 80 / 125

Ø 60 / 100

51

2 4

3

51

2 4

3

Ø 60 / 100

Ø 80 / 125

1. Zasilenie zasobnika G¾“
2. Zasilenie c.o. G¾“
3. Króciec gazu R½“
4. Powrót c.o. G¾“
5. Powrót z zasobnika G¾“

1. Króciec wody ciepłej przyłączenie kątowe G¾“
2. Zasilenie c.o. G¾“
3. Króciec gazu R½“
4. Powrót c.o. G¾“
5. Woda zimna przyłączenie kątowe G¾“
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Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-2-14/20/24, CGB-2K-20/24

Typ
CGB-2 14 20 24 - -

CGB-2K - - - 20 24 
Nominalna moc grzewcza przy temp. 80/60°C kW 13,5 18,9/22,2 1) 23,8/27,1 1) 18,9/22,2 1) 23,8/27,1 1) 
Nominalna moc grzewcza przy temp. 50/30°C kW 15,2 20,4 25,8 20,4 25,8 
Nominalne obciążenie cieplne kW 14,0 19,6/23,0 24,6/28,0 19,6/23,0 24,6/28,0 
Najmniejsza moc cieplna (modulowana) przy temp. 80/60°C kW 1,8/4,6 2) 3,8/6,8 2) 4,8/6,8 2) 3,8/6,8 2) 4,8/6,8 2) 
Najmniejsza moc cieplna (modulowana) przy temp. 50/30°C kW 2,1/5,4 2) 4,4/7,4 2) 5,6/7,4 2) 4,4/7,4 2) 5,6/7,4 2) 
Najmniejsze obciążenie cieplne (modulowane) kW 1,9/4,9 2) 3,9/6,9 2) 4,9/6,9 2) 3,9/6,9 2) 4,9/6,9 2) 
Przyłącze zasilania ogrzewania G ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) 
Przyłącze powrotne ogrzewania G ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) 
Przyłącze ciepłej wody użytkowej/cyrkulacji G ¾“ ¾“ ¾“ ¾“ ¾“ 
Przyłącze zimnej wody użytkowej G ¾“ ¾“ ¾“ ¾“ ¾“ 
Przyłącze gazowe R ½“ ½“ ½“ ½“ ½“ 
Przyłącze powietrze/spaliny mm 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100 
Głębokość 378 378 378 378 378 
Szerokość 440 440 440 440 440 
Wysokość 790 790 790 790 790 
Kategoria gazu II2N3B/P II2N3B/P II2N3B/P II2N3B/P II2N3B/P 

Prowadzenie powietrze/spaliny Typ B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), 
C63(x), C83(x), C93(x)

Zużycie
gazu

gaz ziemny E /GZ50 Hi = 9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m³) m³/h 1,44 2,06/2,42 2,52/2,95 2,06/2,42 2,52/2,95 
gaz ziemny Lw /GZ41,5/ (Hi = 8,6 kWh/m³ = 31,0 MJ/m³) kg/h  1,59 2,28/2,67 2,79/3,25 2,28/2,67  2,79/3,2
gaz płynny P (Hi = 12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg) kg/h 1,07 1,53/1,80 1,87/21,19 1,53/1,80 1,87/2,19

Ciśnienie przyłącza gazu ziemnego (min.-maks. dopuszczalne) mbar 20 (17-25) 20 (17-25) 20 (17-25) 20 (17-25) 20 (17-25) 

Ciśnienie przyłącza gazowego LPG (min.-maks.dopuszczalne) mbar 50 (42,5-
57,5) 

50 (42,5-
57,5) 

50 (42,5-
57,5) 

50 (42,5-
57,5) 

50 (42,5-
57,5) 

Sprawność znormalizowana przy temp. 40/30°C (Hi/Hs) % 110/99 110/99 110/99 110/99 110/99 
Sprawność znormalizowana przy temp. 75/60°C (Hi/Hs) % 107/96 107/96 107/96 107/96 107/96 
Sprawność przy obciążeniu znamionowym w 80/60°C (Hi/Hs) % 98/88 98/88 98/88 98/88 98/88 
Sprawność przy 30% obciążeniu I TP=30°C (Hi/Hs) % 109/98 109/98 109/98 109/98 109/98 
Temp. zasilania nast. fabryczna °C 75 75 75 75 75 
Temp. zasilania maks. °C 90 90 90 90 90 
Maks. nadciśnienie łączne bar 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Maks. 
wysokość 
podnosze-
nia obiegu 
grzewcze-
go (EEI < 
0,23)

600 l/h Wydajność podnoszenia  
(14 kW przy Δt=20K)

mbar 550 550 550 550 550 

860 l/h Przepływ (20 kW przy Δt=20K) mbar - 430 430 430 430 

1030 l/h Wysokość podnoszenia  
(24 kW przy Δt=20K)

mbar - - 280 - 280 

Strumień przepływu c.w.u. l/min - - - 2,0-6,5 2,0-8,0 
Minimalne ciśnienie wg EN 625 bar - - 0,4 0,65  
Specyficzny przepływ „D“ przy Δt=30K l/min - - - 10,3 13,0 
Maks. dopuszczalne nadciśnienie ciepłej wody użytkowej bar - - - 10 10 
Zakres temperatury ciepłej wody użytkowej regulowany
(regulowany) °C - - - 45-65 45-65 

Pojemność wymiennika ciepła wody użytkowej w litrach 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
Pojemność naczynia wzbiorczego w litrach 10 10 10 10 10 
Ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego bar 0,75-0,95 0,75-0,95 0,75-0,95 0,75-0,95 0,75-0,95 
Temperatura spalin 80/60-50/30 przy Qmax °C 62-45 70-50 76-50 70-50 76-50 
Temperatura spalin 80/60-50/30 przy Qmin °C 30-25 30-25 33-27 30-25 33-27 
Przepływ spalin przy Qmax g/s 6,2 8,8/10,7 1) 10,9/13,0 1) 8,8/10,7 1) 10,9/13,0 1) 
Przepływ spalin przy Qmin g/s 0,9 1,8 2,3 1,8 2,3 
Ciśnienie dyspozycyjne wentylatora przy Qmaks Pa 125 135 180 135 180 
Ciśnienie dyspozycyjne wentylatora przy Qmin Pa 10 14 17 14 17 
Grupa parametrów spalin G52 G52 G52 G52 G52 
Klasa NOx 5 5 5 5 5

Dokończenie → na następnej stronie
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Typ
CGB-2 14 20 24 - -

CGB-2K - - - 20 24 
Ilość kondensatu przy temp. 50/30°C pH l/godz. ca. 1,4 ca. 2,0 ca. 2,4 ca. 2,0 ca. 2,4
Wartość pH skroplin ca. 4,0 ca. 4,0 ca. 4,0 ca. 4,0 ca. 4,0
Pobór mocy elektrycznej w trybie czuwania W 3 3 3 3 3
Maksymalny pobór mocy elektrycznej W 17-59/45 1) 17-51/63 1) 17-62/88 1) 17-51/63 1) 17-62/88 1) 
Stopień zabezpieczenia IP IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D 
Przyłącze elektryczne/bezpiecznik IPX4D IPX4D
Masa łączna kg 33 33 33 35 35 
Numer identyfikacyjny CE CE-0085CO0098

Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-2-14/20/24, CGB-2K-20/24

1) Praca w trybie grzewczym/Praca na podgrzew c.w.u.
2) Gaz ziemny/LPG (G31)

Systemy powietrzno-spalinowe dostosowane do kotłów CGB-2-14/20/24, CGB-2K-20/24

Rozwiązania systemów powietrzno-spalinowych

B23
B33C13x

C53
C83x

C53x

C33x

I IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIII

I IIIII IIII IIIII IIIII III

IIIIIIIIIIIIII

II

III

II

I

I

IIII
I

IIIIIIII
I

IIIIIIIIIIII

C33x
C43x

C83x
C93x C33x B33

C13x

C93x C43x
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Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-2-14/20/24, CGB-2K-20/24

Prowadzenie powietrze/spaliny gazowych urządzeń grzewczych CGB-2-14/20/24, CGB-2K-20/24

Warianty odprowadzania spalin

Długość maksymalna 1)

[m]
do 

14kW
do 

20kW
do

24kW
B23 Przewód spalinowy w kominie oraz powietrze zasilające doprowadzane bezpo-

średnio do urządzenia (bez pobierania powietrza z wnętrza pomieszczenia
DN60 
DN80 

45 
-

25
50

21
50 

B33 Przewód spalinowy w kominie z poziomym, koncentrycznym przewodem zasilania 
powietrza (pobieranie powietrza zależne od powietrza w pomieszczeniu). 

DN60 
DN80 

 43
50

23
50 

19
50 

B33
Przyłącze do wrażliwego na wilgoć komina spalinowego
za pomocą poziomego, koncentrycznego przewodu łączącego (pobieranie
powietrza zależne od powietrza w pomieszczeniu).

Obliczenie według EN
13384

(producent LAS)

C13x Poziomy przelot przez dach spadowy (niezależnie od powietrza w pomieszcze-
niu, lukarna). 

 DN60/100
DN80/125

10
10

10
10

10
10

C33x 
Pionowe, koncentryczne prowadzenie przez dach spadowy lub płaski. Pionowe, 
koncentryczne prowadzenie powietrza zasilania/spalin do zabudowy w kominie, 
(niezależne od powietrza w pomieszczeniu). 

DN60/100
DN80/125
DN110/160 

16
17
18

14
22
25

12
26
30

C43x Przyłącze do wrażliwego na wilgoć komina powietrznego/spalinowego (LAS),  
Obliczenie według EN

13384
(producent LAS)

C53
Przyłącze do przewodu spalinowego w kominie, doprowadzenie powietrza przez
ścianę zewnętrzną (niezależnie od powietrza w pomieszczeniu), długość kanału
3 m.

DN80/125 50 50 50 

C53x Przyłącze do przewodu spalinowego fasady (niezależnie od powietrza w po-
mieszczeniu), zasilanie w powietrze przez ścianę zewnętrzną. DN80/125 50 50 50 

C83x Przyłącze do przewodu spalinowego w kominie, doprowadzenie powietrza przez 
ścianę zewnętrzną (niezależne od powietrza w pomieszczeniu). DN80/125 50 50 50 

C83x
Przyłącze koncentryczne do wrażliwego na spaliny komina oraz zasilanie  
powietrzne przez ścianę zewnętrzną (niezależnie od powietrza w
pomieszczeniu). 

 
Obliczenie według EN

13384
(producent LAS)

C93x Przewód spalinowy do montażu w kominie, przewód przyłączeniowy DN60/100, 
pionowy DN60. 

sztywny
elastyczny 

17
13

17
13

17
13

C93x Przewód spalinowy do montażu w kominie. Przewód przyłączeniowy DN60/100 
lub DN80/125, pionowy DN8. 

sztywny
elastyczny

18
14

21
17

26
22

1) Maksymalna długość odpowiada łącznej długości od urządzenia do wylotu spalin.
Ciśnienie dyspozycyjne wentylatora zamieszczono w danych technicznych! 
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UWAGA 
Należy stosować jedynie te z przedstawionych systemów odprowadzenia spalin/czerpania  
powietrza, które są dopuszczone przez lokalne przepisy. 

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie



Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-2-14/20/24, CGB-2K-20/24

Przykładowe schematy technologiczne dla instalacji jednokotłowej

18 Katalog techniczny 2017– rozdział 1

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie



Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-2-14/20/24, CGB-2K-20/24

UWAGA 
Wszelkie szczegóły montażu, podłączenia i uruchomienia znajdują się w stosownych  
instrukcjach. Aktualne ceny, numery indeksów, dodatkowe elementy wyposażenia patrz → 
WOLF „Cennik Technika Grzewcza ”.

Katalog techniczny 2017– rozdział 1 19

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie



Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie

Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne



Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-35/50, CGB-K-40-35

Kondensacyjne, gazowe kotły grzewcze CGB-35/50 (8,0-50,0 kW), CGB-K-40-35 (8,00-35,0 kW)

Informacje podstawowe i cechy kotłów CGB-35/50, CGB-K-40-35

Jedno lub dwufunkcyjny (wersja „K”) gazowy
kondensacyjny kocioł grzewczy CGB-35/50

Cechy • Gazowy kocioł kondensacyjny z wymiennikiem aluminiowo-krzemowym.
• Kocioł jednofunkcyjny.
• Pokrycie wymiennika warstwą polimerową zwiększa efektywność spalania i czystość komo-

ry spalania.
• Palnik modulowany już od 8 kW dla CGB-35 i od 11 kW dla CGB-50.
• Pompa obiegowa modulowana.
• Możliwość pracy zależnej lub niezależnej od powietrza w pomieszczeniu kotłowni.
• Współpraca z zamkniętymi systemami grzewczymi.
• Kocioł dwufunkcyjny (wersja „K”) z wymiennikiem płytowym.
• Klasa efektywności energetycznej - A.
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Budowa CGB-35/50

Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-35/50, CGB-K-40-35

Odpowietrznik

Silnik went

Wentylator

Ogr. temp. zasilania

Palnik

Wymiennik ciepłej wody

Kryza gazu

Syfon kondesatu Zawór gazowy

Zasilanie

Przyłącze gazu

Kom miesz gaz-pow.

Czujnik spalin

Obudowa

Wylot spalin

Modulowana pompa obiegowa

Zawór nadmiarowy

Powrót

Czujnik powrotu

Ogr. temp. kom. spalania

Łącznik z klapą

Zawór bezp.

Przyłącze zbiornka 
wzbiorczego

Czujnik zasilania

Elektroda zapł  i jonizacyjna

Wstawka

Przyłącze cwu Przyłącze wody zimnej

Zawór trójdrogowy

Wymiennik cwu

Pierścień  izolacyjny

Odpowietrznik

Silnik wentylatora

Wentylator gazu

Ogranicznik temperatury na 
zasilaniu

Palnik

Wymiennik ciepła wody 
grzewczej

Kryza dławiąca gaz

Syfon na skropliny Zawór gazowy

Zasilanie c.o.

Doprowadzenia gazu

Komora mieszania gazu 
i powietrza 

Czujnik spalin

Obudowa komory spalania

Rura odprowadzająca spaliny

Modulowana pompa obiegu 
grzewczego

Zawór nadmiarowy

Powrót c.o.

Czujnik na powrocie

Ogranicznik temperatury
w komorze spalania

Pośredni kołnierz z blokadą 
cofnięcia strumienia

Zawór bezpieczeństwa

Przyłącze naczynia 
wzbiorczego

Czujnik zasilania

Elektrody - zapłonowa
i jonizacyjna

Kabel sieciowy

Pierścień izolujący

Obudowa wew.

Budowa CGB-K40-35
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Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-35/50, CGB-K-40-35

• Pojedynczy kocioł może pracować:
- przy zastosowaniu regulatora kotłowego (praca stałotemperaturowa) na potrzeby obie-

gu grzewczego bezpośredniego (bez podmieszania) i/lub ładowania podgrzewacza 
c.w.u.,

- przy zastosowaniu regulatora kotłowego wraz z modułem obsługowym typu BM  
i czujnikiem temperatury zewnętrznej (w funkcji temperatury zewnętrznej) na potrzeb 
obiegu grzewczego bezpośredniego (bez podmieszania) i/lub ładowania podgrzewa-
cza c.w.u.,

- przy zastosowaniu wyposażenia podstawowego j/w, ale wraz z dodatkowymi modułami 
funkcyjnymi typu MM jako źródło ciepła dla maksymalnie siedmiu obiegów grzewczych 
z podmieszaniem i siedmiu obiegów bezpośrednich (c.w.u., c.t., obieg bezmieszaczo-
wy),

- przy zastosowaniu wyposażenia podstawowego j/w, ale wraz z dodatkowym modułem-
funkcyjnym typu SM1-2 / SM2-2 współpracując z systemem solarnym,

- przy zastosowaniu wyposażenia podstawowego j/w, ale wraz z dodatkowym modułem 
funkcyjnym typu KM jako element kaskady składający się maksymalnie z pięciu kotłów 
grzewczych opartej na zastosowaniu sprzęgła hydraulicznego.

• Prosty sposób obsługi i nastawiania funkcji regulacyjnych.

Warianty regulacji

• Regulacja podstawowa jest w zakresie dostawy kotła.
• Regulacja temperatury kotła za pomocą, modulowanego trybu pracy.
• Nastawialna zadana temperatura kotła.
• Parametryzowane wyjścia (np. pompa c.w.u., pompa cyrkulacyjna, sygnał alarmu).
• Parametryzowane wejścia (np. termostat pomieszczenia, termostat temp. maks.).
• Złącze e-Bus.
• Możliwość rozbudowy do max. 7 obiegów mieszaczowych oraz SM1 lub SM2.
• Za pomocą ISM 4 (moduł LON) możliwość podłączenia do BMS.

włącznik

reset

regulator temperatury c.o.

termometr

regulator temperatury c.w.u.

wskaźnik funkcji

Regulacja kotłów CGB-35/50, CGB-K-40-35

Rodzaje pracy:

Analogowy regulator pokojowy ART
(programator dobowy)

Analogowy regulator pokojowy AWT
(programator dobowy) oraz czujnik
temperatury zewnętrznej
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Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-35/50, CGB-K-40-35

Moduł obsługowy BM jako regulator temp.
pomieszczenia / programator czasowy c.o.
i c.w.u. (niezbędna podstawa ścienna – art.  
nr 27 44 275)

Moduł obsługowy BM z czujnikiem temp.
zewnętrznej

Regulator kotłowy
Moduł obsługowy BM
Czujnik temperatury zewnętrznej
Moduł funkcyjny solarny SM1-2 lub SM2-2

moduł solarny SM1-2 moduł solarny SM2-2

Regulator kotłowy
Moduł obsługowy BM
Czujnik temperatury zewnętrznej
Moduł funkcyjny mieszacza MM (do 7 szt.)

Regulator kotłowy
Moduł obsługowy BM
Czujnik temperatury zewnętrznej
Moduł funkcyjny kaskadowy KM (do 5 kotłów)
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Kotły CGB-35/50, CGB-K-40-35 i ich wyposażenie

Kotły CGB

Artykuł Nr art.
Moduł ART 86 10 851

Moduł AWT  86 10 854

Moduł obsługowy BM
(z czujnikiem temperatury 
zewnętrznej)

89 05 256

Moduł obsługowy BM
(bez czujnika temperatury zew.)

89 05 250

Moduł mieszacza MM-2 89 08 489

Moduł kaskadowy KM-2 89 08 490

Moduł solarny SM1-2  
Moduł solarny SM2-2

89 08 491
89 08 492

Podstawa ścienna 27 44 275

Analogowy przewodowy moduł AFB (tylko z modułem obsługowym 
BM-2)
Moduł radiowy z czujnikiem temperatury zew.  
Moduł radiowy 
Moduł do sterowania telefonicznego   
Termostat ogrzewania podłogowego    
Moduł ISM 7e  
Moduł ISM 1 z interfejsem RS232 do systemu zdalnej obsługi za po-
mocą modemu   
Moduł ISM 2 z interfejsem USB    
Moduł ISM 4 - LON 27 do komunikacji pomiędzy regulacją i systemem 
BMS   
Zdalne sterowanie radiowe  
Radiowy czujnik zewnętrzny    
Odbiornik dla zdalnego czujnika zew. i bezprzewodowego zdalne-
go sterowania    
Czujnik temperatury zasobnika z niebieską wtyczką 
Czujnik temperatury zasobnika Ø 6 mm dla modułu mieszacza MM, 
względnie dla modułu kaskadowego KM  

 27 44 551

27 92 325
27 92 321
27 91 044
27 91 905
89 08 393
27 44 010

27 45 069
27 44 297

27 44 200
27 44 081
27 44 209

27 99 054
88 52 829

Artykuł Nr art.
CGB-35 86 13 456

CGB-50 86 13 457 

CGB-K-40-35 dwufunkcyjny 86 13 468 

Wyposażenie dodatkowe kotłów CGB

Dokończenie → na następnej stronie

Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-35/50, CGB-K-40-35
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Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-35/50, CGB-K-40-35

Artykuł Nr art.
Dalszy osprzęt dla modułu mieszacza MM     
Mieszacz trójdrogowy  

DN 20, kvs 6,3
DN 25, kvs 10
DN 32, kvs 16 

Siłownik mieszacza 230 V / 50 Hz   
Zestaw do podwyższenia temperatury powrotu dla modułów: MM, 
KM i SM2-2 

 

27 44 673
27 44 674
27 44 675
22 69 715
27 44 352

Licznik ciepła ukłądu solarnego do modułu solarnego SM1-2 
i SM1 i SM2 do pomiaru uzysku energii

Qnominalny / maks 1,5 / 3 m³ / h 
Qnominalny / maks 2,5 / 5 m³ / h

Czujnik powrotu (NTC 5K) dla modułu solarnego SM1-1 / SM2-2

27 44 392
27 44 610
27 92 022

Dane i wskazówki projektowe

Minimalne odległościod przegród 
budowlanych

min.500 mm

min.
500 mm

Urządzenie może być usytuowane wyłącznie w pomieszczeniach zabezpieczonych przed za-
marzaniem.
Powietrze doprowadzane do komory spalania nie może zawierać substancji chemicznych  
takich jak fluor, chlor lub siarka. Tego rodzaju substancje są obecne w puszkach z farbą aero-
zolową, klejach, rozpuszczalnikach i środkach czyszczących. Mogą one w skrajnych przypad-
kach prowadzić do korozji, także w systemie odprowadzania spalin.

Uwagi dotyczące usytuowania 

Woda systemowa nie powinna się charakteryzować charakteryzować pH w zakresie 6,5 - 9,0 
oraz przewodniością elektryczną < 100 μS/cm. Twardość ogólna nie powinna być mniejsza niż 
2 °dH, co odpowiada przewodności ok. 60 μS/cm. Zaleca się stosowanie jednorazowych wkła-
dów do napełniania instalacji wodą zdemineralizowaną. Całkowita ilość wody napełniającej  
w okresie eksploatacji urządzenia nie może przekraczać trzykrotności objętości zładu.

Napełnianie wodą

Przeglądów okresowych należy dokonywać nie rzadziej niż raz w roku, patrz → Karta Gwa-
rancyjna kotła

Zalecenia dotyczące 
przeglądów okresowych
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Dane techniczne kotłów CGB-35/50, CGB-K-40-35

Jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny CGB-35, CGB-50

Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-35/50, CGB-K-40-35

 1. Zasilenie c.o.
2. Króciec gazu

 3. Powrót c.o.
4. Skropliny

02

Ø80/125

200

440

466
03

344

231
872

97

558

50

393

123

1 2 3 4

Dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny CGB-K40-35

 1. Zasilenie c.o.
 2. Króciec wody ciepłej
 3. Króciec gazu
 4. Woda zimna
 5. Powrót c.o.

6. Skropliny02

Ø80/125

70

200

440

66
4

03

344

231
872

97

558

50

393

180

123

32
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Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-35/50, CGB-K-40-35

1) c.o./c.w.u.
* wartości w nawiasach dotyczą gazu płynnego

CGB
CGB-K

Typ 35 50 - 
Typ - - 40-35

Moc nominalna przy 50/30°C kW 34,9 49,9 34,9/-
Obciążenie nominalne kW 33,0 47,0 33/40 1) 

Najmniejsza moc (modulacja) przy 80/60°C kW 8(8,5)* 11(11,7)* 8(8,5)* 
Najmniejsza moc (modulacja! przy 50/30°C kW 9(9,5)* 12,2(12,9)* 9(9,5)* 
Najmniejsze obciążenie (modulacja) kW 8,5(9)* 11,7(12,4)* 8,5(9)* 
Zasilenie c.o. – gwint zewnętrzny G 1¼˝ 1¼˝ 1¼˝ 
Powrót c.o. – gwint zewnętrzny G 1¼˝ 1¼˝ 1¼˝ 
Króciec c.w.u. G – – ¾˝ 
Woda zimna G – – ¾˝ 
Króciec gazu R ¾˝ ¾˝ ¾˝ 
Przewód powietrzno-spalinowy mm 80/125 80/125 80/125 
Rodzaj systemu powietrzno-spalinowego Typ B23, B33, C33C33x, C43x, C53, C53x, C63, 

C63x, C83, C83x 
Kategoria gazu II2ELL3P II2ELL3P II2ELL3P 

Zużycie gazu:
gaz ziemny E /GZ50 Hi = 9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m³) m³/h 3,47 4,94 3,47/4,34 1) 

gaz ziemny Lw /GZ41,5/ (Hi = 8,6 kWh/m³ = 31,0 MJ/m³) m³/h 3,84 5,50 3,84/5,10 1) 

gaz płynny P (Hi = 12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg) kg/h 2,57 3,66 2,57/3,40 1) 
Ciśnienie przyłączeniowe, gaz GZ-50 mbar 20 20 20 
Ciśnienie przyłączeniowe, gaz płynny mbar 50 50 50 
Sprawność przy 40/30°C(Hi/Hs) % 109/98 110/99 109/98 
Sprawność przy 75/60°C(Hi/Hs) % 108/97 107/96 108/97 
Sprawność przy mocy nominalne 80/60°C(Hi/Hs) % 98/88 98/88 98/88 
Sprawność przy 30% mocy iTR = 30°C(Hi/Hs) % 109/98 109/98 109/98 
Temperatura zasilania, nastawa fabryczna °C 75 75 75 
Temperatura zasilania, około °C 90 90 90 °C 90 90 90 
Maks. nadciśnienie bar 3,0 3,0 3,0 

Wysokość 
podnoszenia 
pompy: pompa 
modulowana

1834 l/h przepływ (32 kW przy Δt = 20 K) mbar 175 210 175 

1977 l/h przepływ (46 kW przy Δt = 20 K) mbar – 195 – 

Wysokość 
podnoszenia 
pompy: pom-
pa wysoko-
sprawna (EEI 
< 0,23)

1834 l/h przepływ (32 kW przy Δt = 20 K) mbar 250 250 250 

1977 l/h przepływ (46 kW przy Δt = 20 K) mbar – 235 – 

Strumień przepływu c.w.u. l/min – – 2,0-12,0 
Maks. nadciśnienie bar – – 10 
Nastawa temperatury c.w.u. (zmienna) °C – – 40-60 

Obciążenie
nominalne

strumień spalin g/s 15 21,5 15/18 1) 

temperatura spalin 80/60-50/30 °C 68-45 78-50 68-45 
spręż wentylatora Pa 115 145 115/1251

Minimalne 
obciążenie 
cieplne

strumień spalin g/s 3,9 5,3 3,9 
temperatura spalin 80/60-50/30 °C 60-35 62-38 60-35 
spręż wentylatora Pa 10 10 10

Rodzaj gazu G52 G52  G52

Klasa NOX  5 5 5 
Przepływ kondensatu przy 50/30°C l/h 3,9 5,5 3,9/4,4 1) 
Wartość pH skroplin 4 4 4
Maksymalny pobór mocy W 130 175 135 
Stopień ochrony IP IPX4D IPX4D PX4D 
Masa kg 45 45 48 
Nr certyfikatu CE CE-0085BP5571
Przyłącze elektryczne 230 V / 50 Hz
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Systemy powietrzno-spalinowe dostosowane do kotłów CGB-35/50, CGB-K-40-35

Rozwiązania systemów powietrzno-spalinowych

B23
B33

C53 C93x C43x C83x

C53x

C33x

IIIII IIIII IIIII IIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII

I IIIII IIII IIIII IIIII III

IIIIIIIIIIII

II

II

II

IIII

I

II

I
II

IIII
III

I
III

IIIIIIIIII

C33x C43x

C83x C93x C33x B33

C13x

1) Dostępne ciśnienie tłoczenia wentylatora: CGB-35:10-115 Pa, CGB-50:10-145 Pa, CGB-K40-35: 10-115 Pa
(Maksymalna długość odpowiada łącznej długości od urządzenia do wylotu spalin)

Rozwiązania systemów powietrzno-spalinowych (c.d.)

Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-35/50, CGB-K-40-35
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Opcje

Maksymalna długość 1) 

[m]
CGB-35 CGB

-K40-35 
CGB-50 

B23 przewód spalinowy w szybie, powietrze do spalania bezpośrednio
z urządzenia

DN60 
DN80 

45 
-

25
50

21
50 

B33 przewód spalinowy w szybie, powietrze do spalania z pomieszczenia DN80 
DN110 30 35 20 28 20 28 

B33 podłączenie do odpornego na wilgoćkomina spalinowego, powietrze do 
spalania z pomieszczenia wg normy EN 13334 (Producent LAS)

C13x poziomykoncentrycznyprzewód, przejście przez dachpochyły 20 11  11

C33x pionowykoncentrycznyprzewód, przejście przez dachpochyły lub płaski, 
pionowykoncentrycznyprzewóddo zabudowyszybowej  22 13 13 

C43x
poziomy koncentryczny przewód do podłączenia do odpornego na
wilgoć komina powietrznego/spalinowego (LAS), maksymalna długość
od środka kolanka urządzenia do przyłącza 2 m

wg normy EN 13384 (Producent LAS)

C53 podłączenie do przewodu spalinowego w szybie iprowadzenie powietrza 
zasilającego przez ścianęzewnętrzną 

DN80
DN110

30
35

20
28

20
28

C53x podłączenie do przewodu spalinowego na elewacji DN80 22 15 15 

C83x podłączenie do przewodu spalinowego w szybie iprowadzenie powietrza 
zasilającego przez ścianęzewnętrzną 

DN80
DN110

30
35

20
28

20
28

C83x podłączenie do odpornego na wilgoćkomina spalinowego iprowadzenie 
powietrza zasilającego przez ścianęzewnętrzną  wg normy EN 13384 (Producent LAS)

C93x pionowysztywny/elastycznyprzewód spalinowydo zabudowy szybowej z 
poziomym koncentrycznym przewodem przyłączeniowym 

DN80
DN110

22
30

15
22

15
22
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Kaskady kotłów CGB-35/50, CGB-K-40-35
Zintegrowane systemy spalinowe

V S

A

H

2 ... 4

Poniższe informacje zostały uwzględnione przy 
obliczeniach:

- odległość pomiędzy urządzeniami: 1,0 m
- odległość od ostatniego urządzenia: 2,0 m
- opory przepływu: 2 szt. kolano 45° odpowia-

dają 1 szt. kolana 90°
- powietrze do spalania czerpane z wewnątrz 

pomieszczenia
- wysokość nad poziomem morza: 325 m

CGB-(K)

V
Średnica

nominalna 
dla urządzenia

S
Średnica

nominalna
zbiorcza

A
Średnica

nominalna
przewodu

spalinowego
pionowego

Ø /
Minimalny

przekrój szachtu

H
Dopuszczalna

wysokość przewodu
spalinowego 

odcinka
pionowego

okrągły kwadratowy 

35, 40-35

2x DN110 DN110 DN110 188 mm 168 mm 50 m 

3x DN110 DN110 DN110 188 mm 168 mm 16 m 

3x DN110 DN110 DN125 205 mm 185 mm 38 m 

3x DN110 DN125 DN125 205 mm 185 mm 43 m 

3x DN110 DN125 DN160 244 mm 224 mm 50 m 

4x DN110 DN125 DN160 244 mm 224 mm 50 m 

50

2x DN110 DN160 DN160 244 mm 224 mm 50 m 

3x DN110 DN160 DN160 244 mm 224 mm 50 m 

4x DN110 DN160 DN160 244 mm 224 mm 30 m 

UWAGA 
Należy stosować jedynie te z przedstawionych systemów odprowadzenia spalin/czerpania  
powietrza, które są dopuszczone przez lokalne przepisy. 

Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-35/50, CGB-K-40-35
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Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-35/50, CGB-K-40-35

Przykładowe schematy technologiczne dla instalacji jedno- i wielokotłowej
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UWAGA 
Wszelkie szczegóły montażu, podłączenia i uruchomienia znajdują się w stosownych  
instrukcjach. Aktualne ceny, numery indeksów, dodatkowe elementy wyposażenia patrz → 
WOLF „Cennik Technika Grzewcza ”.
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Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
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Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-75/100

Kocioł CGB-75 (75,8 kW), CGB-100 (98,8 kW)

Informacje podstawowe i cechy kotła CGB-75 /100

Gazowy kondensacyjny
kocioł ścienny CGB-75/100

Cechy • Gazowy ścienny kondensacyjny kocioł grzewczy z zamkniętą komorą spalania, z pracą za-
leżną i niezależną od powietrza z pomieszczenia.

• Szeroki zakres modulacji: 
- CGB-75 od 18,2 do 75,8 kW,  
- CGB-100 od 18,2 do 98,8 kW.

• Pobór prądu w czasie czuwania: 6 W.
• Maksymalny pobór prądu w czasie pracy: 75 W lub 130 W, zależnie od typu kotła.
• Komora spalania o budowie pionowej wykonana z alu-krzemu zapewnia sprawność 

do 110%.
• Palnik promiennikowy ze zmieszaniem wstępnym dla gazu ziemnego typu E, Lw i gazu 

płynnego.
• Współpraca z różnorakimi obiegami grzewczymi i podgrzewaczami c.w.u.
• Łatwy montaż i konserwacja, wygodny dostęp do wszystkich podzespołów.
• Króciec pomiarowy spalin dostępny od zewnątrz kotła.
• Posiada znak CE.
• Maksymalny okres gwarancji na produkty WOLF GmbH wynosi łącznie do 5 lat, zgodnie 

z informacjami zawartymi w karcie gwarancyjnej urządzenia.
• Efektywność energetyczna klasy A.

Charakterystyka kotła CGB-75 /100

Konstrukcja • Nowoczesny, gazowy, kondensacyjny, grzewczy kocioł ścienny wykonany zgodnie z norma-
mi EN 297/EN 437/EN 483/EN 677/DIN EN 625/pr EN 13203 oraz dyrektywami EG- 90/396/
EWG (urządzenia gazowe).

• Wymiennik wykonany ze stopu aluminiowo–krzemowego.
• Dwie podstawowe wielkości mocy tj. 75 kW i 100 kW.
• Sprawność do 110%.
• Kocioł może współpracować z zamkniętymi systemami grzewczymi o temperaturze ≤ 90°C 

i ciśnieniu roboczym prob ≤ 6 bar.
• Optymalne parametry przepływu czynnika grzewczego przez kocioł zapewnia współpraca 

z zastosowaną fabryczną grupą pompową sterowaną z automatyki kotła.
• Niewielkie wymiary, masa ok. 92 kg i kompletne okablowanie pozwalają na łatwe umiesz-

czenie w dowolnym pomieszczeniu kotłowni i uruchomienie. Szczególnie polecany do ko-
tłowni umieszczonych na ostatniej kondygnacji.

• Możliwa praca w układach kaskadowych do 5 jednostek.
• Łatwy montaż w kaskadzie dzięki dodatkowemu fabrycznemu wyposażeniu.
• Możliwe jest także zastosowanie rozdzielaczy sinusoidalnych dla kaskad od 2 do 5 szt.

kotłów CGB-75/100 stanowiących jedną, zaizolowaną konstrukcję zawierającą podkotłowy 
kolektor zasilający, powrotny i sprzęgło hydrauliczne.

• Zintegrowana wewnętrzna klapa spalin umożliwiająca stosowanie pojedyńczego
systemu spalin dla kaskad.
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Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-75/100

Przykładowy widok kaskady kotłów
CGB-75/100 ze sprzęgłem hydraulicznym
obok widok nowej wersji zespołu 
podkotłowego dla dwóch kotłów w kaskadzie

Przykładowy widok rozdzielacza
sinusoidalnego dla kaskady z 4 szt. kotłów
CGB-75/100 z wbudowanym sprzęgłem

UWAGA
Zaleceniem, przy stosowaniu w układach kaskadowych gotowych elementów rozdzielaczy
podkotłowych, jest stosowanie fabrycznych grup pompowych dla jednostek typu CGB.

Przykładowy widok kotłowej
grupy pompowej z wyposażeniem
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Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-75/100

• Kocioł wyposażony fabrycznie w cichy, gazowy palnik wentylatorowy.
• Zastosowana izolacja akustyczna kotła pozwala na umieszczanie go w budynkach miesz-

kalnych bez żadnej dodatkowej ochrony akustycznej. Emisja hałasu ≤ 42 dB (A).
• Modulacja palnika ok. 19 – (75) 100 kW.
• Możliwość pracy zarówno przy czerpaniu powietrza do spalania z pomieszczenia kotłowni 

i z zewnątrz.
• Fabrycznie przystosowany do pracy na gazie ziemnym E (GZ-50): 20 mbar.
• Możliwy zakres ciśnienia pracy: 18-25 mbar.
• Możliwość przezbrojenia na inny rodzaj gazu: Lw ( GZ-41,5), płynny - P.

Przekrój kotła CGB-75/100

Palnik

Blokada przepływu
zwrotnego

Elektroda zapłonowa

Elektroda jonizacyjna

Szybki odpowietrznik

Ogranicznik temp.
komory spalania

Naczynie wzbiorcze
Ogranicznik temp.
zasilania

Czujnik zasilania

Palnik

Wypornik

Zasilanie c.o.

Powrót c.o.

Pomiar powietrza

Pomiar spalin

Rura spalin

Obudowa kotła

Dmuchawa gazu

Komora mieszania
gaz i powietrza

Kryza gazu

Zawór gazowy

Rura wlotu powietrza

Wymiennik ciepła

Wyłącznik
ciśnienia wody

Czujnik powrotu

Czujnik spalin

Doprowadzenie gazu

Syfon kondensatu
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Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-75/100

Regulacja kotła CGB-75/100

• Pojedynczy kocioł może pracować:
- przy zastosowaniu regulatora kotłowego (praca stałotemperaturowa) na potrzeby obie-

gu grzewczego bezpośredniego (bez podmieszania) i/lub ładowania podgrzewacza 
c.w.u.,

- przy zastosowaniu regulatora kotłowego wraz z modułem obsługowym typu BM  
i czujnikiem temperatury zewnętrznej (w funkcji temperatury zewnętrznej) na potrzeb 
obiegu grzewczego bezpośredniego (bez podmieszania) i/lub ładowania podgrzewa-
cza c.w.u.,

- przy zastosowaniu wyposażenia podstawowego j/w, ale wraz z dodatkowymi modułami 
funkcyjnymi typu MM jako źródło ciepła dla maksymalnie siedmiu obiegów grzewczych 
z podmieszaniem i siedmiu obiegów bezpośrednich (c.w.u., c.t., obieg bezmieszaczo-
wy),

- przy zastosowaniu wyposażenia podstawowego j/w, ale wraz z dodatkowym modułem-
funkcyjnym typu SM1-2/ SM2-2 współpracując z systemem solarnym,

- przy zastosowaniu wyposażenia podstawowego j/w, ale wraz z dodatkowym modułem 
funkcyjnym typu KM jako element kaskady składający się maksymalnie z pięciu kotłów 
grzewczych opartej na zastosowaniu sprzęgła hydraulicznego.

• Prosty sposób obsługi i nastawiania funkcji regulacyjnych.

Warianty regulacji

• Regulacja podstawowa jest w zakresie dostawy kotła CGB.
• Regulacja temperatury kotła za pomocą modulowanego trybu pracy.
• Nastawialna zadana temperatura kotła.
• Parametryzowane wyjścia (np. pompa c.w.u., pompa cyrkulacyjna, sygnał alarmu).
• Parametryzowane wejścia (np. termostat pomieszczenia, termostat temp. maks.).
• Złącze e-Bus.
• Możliwość rozszerzenia o moduł mieszacza MM (do 7 obiegów z podmieszaniem).
• Za pomocą ISM 4 (moduł LON) możliwość podłączenia do BMS.

Opis i funkcje podstawowego regulatora
do kotłów typu CGB-75/100

włącznik

reset

regulator temperatury c.o.

termometr

regulator temperatury c.w.u.

wskaźnik funkcji
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Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-75/100

Regulator kotłowy
Moduł obsługowy BM
Czujnik temperatury zewnętrznej
Moduł funkcyjny mieszacza MM (do 6 szt) 
oraz kaskady KM (1szt.)

1     ...    7

Regulator kotłowy
Moduł obsługowy BM
Czujnik temperatury zewnętrznej
Moduł funkcyjny solarny SM1-2 / SM2-2

moduł solarny SM1-2 moduł solarny SM2-2

Regulator kotłowy
Moduł obsługowy BM
Czujnik temperatury zewnętrznej
Moduł funkcyjny kaskadowy KM (do 5 kotłów)

UWAGA
Zamieszczone powyżej rysunki ukazują rodzaje pracy kotła w sposób bardzo uproszczony. 
Nawet pojedynczy kocioł wymaga zastosowania sprzęgła hydraulicznego zgodnie ze sche-
matami na końcu rozdziału. 

Kocioł CGB-75/100 i jego wyposażenie

Typ Rodzaj gazu Moc [kW] Nr art.
CGB-75 Gaz ziemny E (GZ50) 75 86 13 682

CGB-100 Gaz ziemny E (GZ50) 100 86 13 683

Kocioł CGB-75/100

Artykuł Nr art.
Moduł obsługowy BM
(z czujnikiem temperatury zewnętrznej)

89 05 256

Moduł mieszacza MM-2 89 08 489

Moduł kaskadowy KM-2 89 08 490

Wyposażenie dodatkowe kotła
CGB-75/100

Dokończenie → na następnej stronie
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Artykuł Nr art.
Moduł solarny SM1-2 89 08 491

Moduł solarny SM2-2 89 08 492

Podstawa ścienna 27 44 275

Analogowy bezprzewodowy moduł AFB
(tylko z modułem obsługowym BM)

27 44 551

Moduł radiowy
(z czujnikiem temperatury zewnętrznej)

27 92 325

Moduł radiowy 27 92 321

Moduł do sterowania telefonicznego 27 91 044

Moduł do sterowania telefonicznego
Moduł ISM 1 z interfejsem RS232 do systemu 
zdalnej obsługi za pomocą modemu 27 44 010

27 91 905

Moduł ISM7e 89 08 393

Moduł ISM 2 z interfejsem USB 27 45 069

Moduł ISM 4 - LON 27 do komunikacji pomiędzy regulacją 
i systemem BMS 27 44 297

Bezprzewodowe analogowe zdalne sterowanie 27 44 200

Radiowy czujnik zewnętrzny 27 44 081

Odbiornik dla zdalnego czujnika
zewn. bezprzewodowego zdalnego sterowania

27 44 209

Czujnik zasobnika DN 6 mm 
do modułu MM / KM

88 52 829

Wyposażenie dodatkowe kotła
CGB-75/100
(c. d.)
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Artykuł Nr art.

Rozdzielacz sinusoidalny (sprzęgło wbudowane) 
Izolacja

2 kotły CGB-75/100 4-93-012
4-43-012

Rozdzielacz sinusoidalny (sprzęgło wbudowane)
Izolacja

3 kotły CGB-75/100 4-93-013
4-43-013

Rozdzielacz sinusoidalny (sprzęgło wbudowane)
Izolacja

4 kotły CGB-75/100 4-93-014
4-43-014

Rozdzielacz sinusoidalny (sprzęgło wbudowane)
Izolacja

5 kotłów CGB-75/100 4-93-015
4-43-015

Rozdzielacz podkotłowy (sprzęgło z boku)
Izolacja

2 kotły CGB-75/100 9-09-502-1
5-09-502-1

Rozdzielacz podkotłowy (sprzęgło z boku)
Izolacja

3 kotły CGB-75/100 9-09-603-1
5-09-603-1

Rozdzielacz podkotłowy (sprzęgło z boku)
Izolacja

4 kotły CGB-75/100 9-09 604 1
5-09-604-1

Rozdzielacz podkotłowy (sprzęgło z boku)
Izolacja

5 kotłów CGB-75/100 9-09-605-1
5-09-605-1

Wyposażenie dodatkowe kotła
CGB-75/100
(c. d.)

Artykuł Zastosowanie Nr art.

Grupa pompowa obiegu grzewczego
modulowana pompa wysokiej wydajności (EFI <0,23) DN32-2“ zawór bezpieczeństwa  
3 bar, zawory odcinające z termometrem, zawór zwrotny, manometr 0-10 bar,
1“ przyłącze do zbiornika wzbiorczego, zawór spustowy na zasilaniu i powrocie, 
podłączenie dolne 2“ z izolacją EPP

Wysokość: 370 mm z DN32-60

CGB75/100 20 71 931

Grupa przyłączeniowa c.o. bez pompy
do bezpośredniego przyłączenia do gazowego kotła kondensacyjnego
W komplecie: zawór bezpieczeństwa 3 bar, zawory odcinające z termometrem, zawór 
zwrotny, manometr 0-10 bar, 1“ przyłącze do naczynia wzbiorczego, po jednym zaworze 
na zasilaniu i powrocie, przyłącze 1½“

Wysokość: 200 mm

CGB-75, CGB-100 20 70 434

Zespól sprzęgła hydraulicznego do jednego kotła
Składający się z:
1 grupa pompowa modulowana pompa wysokiej wydajności (EFI <0,23) DN32-2“ zawór 
bezpieczeństwa 3 bar, zawory odcinające z termometrem, zawór zwrotny, manometr 
0-10 bar,1“ przyłącze do zbiornika wzbiorczego, zawór spustowy na zasilaniu i powrocie, 
podłączenie dolne 2“ z izolacją EPP
1 sprzęgło hydrauliczne do 10 m³/h wraz z uchwytem i izolacją
1 orurowanie wraz z uchwytami i izolacją

Wysokość: 805 mm
CGB-75/100 86 14 515

Zespół rozdzielaczy ze sprzęgłem hydraulicznym
dla 2 kotłów w kaskadzie (zabudowa prawa)
Składający się z:
2 grupy pompowe modulowane pompy wysokiej wydajności (EFI <0,23) DN32-2“, zawór 
bezpieczeństwa 3 bar,zawory odcinające z termometrem, zawór zwrotny, manometr 0-10 
bar, 1 „przyłącze do zbiornika wzbiorczego, zawór spustowy na zasilaniu i powrocie, 
podłączenie dolne 2“ z izolacją EPP,
1 sprzęgło hydrauliczne do 10 m³/h wraz z uchwytemi izolacją
1 orurowanie kaskady wraz z uchwytami i izolacją

Wysokość: 805 mm CGB-75, CGB-100 86 14 516

Dokończenie → na następnej stronie

Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
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Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie

Osprzęt dodatkowy kotła CGB-75/100 (c.d.)

Artykuł Zastosowanie Nr art.

Zespół rozdzielaczy ze sprzęgłem hydraulicznym
dla 2 kotłów w kaskadzie (zabudowa lewa)
Składający się z:
2 grupy pompowe modulowane pompy wysokiej wydajności (EFI <0,23) DN32-2“ zawór 
bezpieczeństwa 3 bar, zawory odcinające z termometrem, zawór zwrotny,manometr 0-10 
bar, 1“ przyłącze do zbiornika wzbiorczego, zawór spustowy na zasilaniu i powrocie, 
podłączenie dolne 2“ z izolacją EPP
1 sprzęgło hydrauliczne do 10 m³/h wraz z uchwytem i izolacją
1 orurowanie kaskady wraz z uchwytami i izolacją

Wysokość: 805 mm CGB-75, CGB-100 86 14 519

Grupa pompowa dla obiegu bez mieszacza
W komplecie: pompa obiegowa wysokoefektywna (EFI <0,23) samoregulująca z 
kablem 4m, gotowa do podłączenia, zawory kulowe, dźwignia zaworu na zasilaniu, 
podłączenia dolne z płaską uszczelką 1½“u góry, zdejmowany śrubunek przejściowy 
- gwint wewnętrzny 1“ (DN25) lub 1¼“ (DN32), izolacja z EPP, całość szczelnie 
skręcona, testowana hydraulicznie i elektrycznie.Regulacja strumienia w zależności od 
zapotrzebowania na przepływ wody grzewczej, bez zaworu przelewowego
DN25:   Δp=150 mbar przy V = 2350 l/h

przy Δt 10 K do 27 kW
przy Δt 15 K do 41 kW
przy Δt 20 K do 55 kW

z DN25-60
DN32:   Δp = 150 mbar przy V = 3100 l/h

przy Δt 10 K do 36 kW
przy Δt 15 K do 54 kW
przy Δt 20 K do 72 kW

z DN32-60

Pompa obiegowa wysokoefektywna (EFI <0,23) z regulacją prędkości obrotowej
DN25-60

CGB-75, CGB-100

CGB-75, CGB-100

20 72 135

20 72 136

20 72 137

Grupa pompowa dla obiegu mieszacza
Kontrola przepływu, w zależności od wymaganego natężenia przepływu wody grzewczej.
W komplecie: pompa obiegowa wysokoefektywna (EFI <0,23) samoregulująca 
zamontowany siłownik zaworu mieszającego, oba elementy wyposażone w kabel 4 m, 
gotowa do podłączenia, trójdrogowy mosiężny zawór mieszający DN25 kvs = 10, DN32 
kvs = 18, zawory kulowe, dźwignia zaworu na zasilaniu, podłączenia dolne z płaską 
uszczelką 1½“ u góry, śrubunek przejściowy - gwint wewnętrzny 1¼“ (DN32), izolacja 
z EPP, całość szczelnie skręcona, testowana hydraulicznie i elektrycznie. Regulacja 
strumienia w zależności od zapotrzebowania na przepływ wody grzewczej, bez zaworu 
przelewowego
DN25:   Δp=150 mbar przy V = 2350 l/h

przy Δt 10 K do 27 kW
przy Δt 15 K do 41 kW
przy Δt 20 K do 55 kW 

z DN25-60
DN32:   Δp = 150 mbar przy V = 3100 l/h

przy Δt 10 K do 36 kW
przy Δt 15 K do 54 kW
przy Δt 20 K do 72 kW

z DN32-60

Pompa obiegowa wysokoefektywna (EFI <0,23) z regulacją prędkości obrotowej
DN25-60

CGB-75, CGB-100

CGB-75, CGB-100

20 72 139

20 72 140

20 72 138

Dokończenie → na następnej stronie

Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
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CGB-75/100
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Osprzęt dodatkowy kotła CGB-75/100 (c.d.)

Artykuł Zastosowanie Nr art.

Wieszak ścienny dla grupy pompowej obiegu grzewczego lub obiegu z mieszaczem
DN25 i DN32 do szybkiego i bezpiecznego montażu z tyłu wielofunkcyjnej armatury 
odcinającej, system modułowy na każdą grupę orurowania potrzebny jest jeden wieszak!

CGB-75, CGB-100 20 12 076

Rozdzielacz dla 2 lub 3 grup orurowania DN25 i DN32,
u góry z płasko uszczelniającymi kołnierzami i nakrętkami kołpakowymi, u dołu płaskie
uszczelnienie 1½˝ rozdzielacz można celem dopasowania do zasilania od strony obiegu 
grzewczego obracać lub przekładać poprzez 3 umieszczone od strony kotła króćce 
przyłączeniowe, przy montażu ściennym mocowanie następuje poprzez śrubunek  
na grupach orurowania

kvs=12,5 / Vmaks. = 4500 l/h
Δp = 130 mbar przy V = 4500 l/h
Δp = 40 mbar przy V = 2500 l/h
2 obiegi grzewcze lub obwody z mieszaczami
3 obiegi grzewcze lub obwody z mieszaczami

2 obiegi grzewcze lub obiegi z mieszaczami
3 obiegi grzewcze lub obiegi z mieszaczami

CGB-75, CGB-100
CGB-75, CGB-100

20 12 066
20 12 067

Sprzęgło hydrauliczne do 10 m³/h
w komplecie: czworokątny profil 140 x 140 mm i 4 króćce przyłączeniowe płasko
uszczelniające G2˝ gwint zewnętrzny, 2 przyłącza do odpowietrznika i 1 przyłącze dla tulei
zanurzeniowej ⅜˝, każde Rp½˝ wraz z czarną izolacją, odpowietrznikiem, zaworem 
napełniająco-spustowym, tuleją zanurzeniową, uszczelkami płaskimi, wieszakami 
ściennymi i materiałem montażowym. Dla instalacji kaskadowych większych niż 10 
m³/h należy zastosować odpowiednio do wymaganego strumienia większe sprzęgło 
hydrauliczne

CGB-75, CGB-100
(tylko w połączeniu

z moduełm kaskadowym KM)

20 11 334

Sprzęgło hydrauliczne 18 m³/h  200/120, h= 1450, przyłącza DN80 PN6
Sprzęgło hydrauliczne 27 m³/h  200/120, h= 1450, przyłącza DN80 PN6
Sprzęgło hydrauliczne 43 m³/h  300/200, h= 1480, przyłącza DN125 PN6 
Sprzęgło hydrauliczne 57 m³/h  400/200, h= 1495, przyłącza DN150 PN6

7-20-200
7-20-250
7-20-300
7-20-400

Izolacja do sprzęgła hydraulicznego 18 m³/h  Pianka PUR 65 mm w otulinie aluminiowej ALGR
Izolacja do sprzęgła hydraulicznego 27 m³/h  Pianka PUR 65 mm w otulinie aluminiowej ALGR
Izolacja do sprzęgła hydraulicznego 43 m³/h  Pianka PUR 65 mm w otulinie aluminiowej ALGR
Izolacja do sprzęgła hydraulicznego 57 m³/h  Pianka PUR 65 mm w otulinie aluminiowej ALGR

5-33-200
5-33-250
5-33-300
5-33-400

Czujnik ciśnienia gazu 10 mbar z kablem

CGB-75, CGB-100 86 12 071

Neutralizator kondensatu z klipsami mocującymi

do 150 kW
do 300 kW

CGB-75, CGB-100
CGB-75, CGB-100

24 83 072
24 82 873

Uzupełnienie neutralizatora 1,3 kg, zużycie ok. 10-30 g na kW i rok 24 00 371

Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
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Osprzęt dodatkowy kotła CGB-75/100 (c.d.)

Artykuł Zastosowanie Nr art.

Naczynia przeponowe do instalacji grzewczych
ciśnienie wstępne 1,5 bar, temp. zasilania 90°C

25 l do instalacji grzewczej do 235 l objętości wody
35 l do instalacji grzewczej do 320 l objętości wody
50 l do instalacji grzewczej do 470 l objętości wody
80 l do instalacji grzewczej do 750 l objętości wody
100 l do instalacji grzewczej do 850 l objętości wody
140 l do instalacji grzewczej do 1210 l objętości wody
200 l (pojemność wg obiegu grzewczego

CGB-75, CGB-100
CGB-75, CGB-100
CGB-75, CGB-100
CGB-75, CGB-100
CGB-75, CGB-100
CGB-75, CGB-100
CGB-75, CGB-100

24 00 450
24 00 455
24 00 458
24 00 462
24 00 470
24 00 471
24 00 472

Zestaw podłączeniowy przeponowego naczynia
w komplecie: elastyczny przewód ze stali nierdzewnej (dł. 1 m), śrubunki przelotowe
dostosowane do kotła i naczynia przeponowego

dodatkowo z zaworem zaślepkowym ¾˝
dodatkowo z zaworem zaślepkowym 1˝i

naczynia przeponowe 25-50 I
naczynia przeponowe od 80 I

20 12 080
20 12 081

Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
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Dane i wskazówki projektowe

Opory przepływu wody przez kocioł

przepływy [l/h]

op
or

y 
pr

ze
pł

yw
u 

[m
ba

r]

0       500     1000     1500     2000     2500     3000     3500     4000     4500     5000     5500    6000    6500     7000    7500     8000

400
380
360
340
320
300
280
260
240
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

CGB-75
20°C powrót/zasilanie

CGB-100
20°C powrót/zasilanie

CGB-75
10°C powrót/zasilanie

max. ilość wody

UWAGA
Z uwagi na zastosowaną funkcję ochrony wymiennika maksymalna różnica temperatur  
dla normalnej pracy urządzenia wynosi Δtk= 28°K. Zaleca się stosowanie projektowej różnicy 
temperatur zasilania/powrót na poziomie ca 20°C.

Minimalne odległości
od przegród budowlanych

min. 
350 mm

min. 350 mm

przy zastosowaniu 
sprzęgła hydraulicznego
min. 830 mm

Dodatkowe zalecenia
dotyczące usytuowania

• Kocioł grzewczy może być ustawiony wyłącznie w pomieszczeniach chronionych przed
mrozem.

• Gdy w okresie przestoju istnieje możliwość zamrożenia instalacji, to kocioł i instalacja
muszą zostać opróżnione z wody.

• Kocioł nie może znajdować się w pomieszczeniach, w których narażony jest na działanie
żrących oparów, silnego zapylenia (niezbędne zastosowanie filtra powietrza dolotowego) 
lub wysokiej wilgotności powietrza (warsztaty, pomieszczenia pralni, farbiarni, lakierni, itd.).

• Powietrze do spalania musi być wolne od zanieczyszczeń chemicznych, w szczególności
domieszek chlorowodorowych (np. zawartych w sprayach, środkach czyszczących i roz-
puszczalnikach,farbach, klejach).

Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
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Uzdatnianie wody

Przed pierwszym uruchomieniem należy dokładnie oczyścić/ przepłu-
kać instalację oraz zamontować filtr zanieczyszczeń (5 μm) np. akce-
soria Wolf na powrocie ogrzewania oraz w bezpośrednim sąsiedztwie 
przyrządu grzejnego. Wodę stosowaną do napełniania i uzupełnia-
nia wolno uzdatniać tylko poprzez proces demineralizacji. Informacje,  
w jakim stopniu konieczne jest uzdatnianie wody znajdują się na „wy-
kresie uzdatniania wody” oraz w „tabeli maksymalnej dopuszczalnej 
twardości całkowitej”. Twardość całkowita wody w instalacji nie może 
być niższa niż wartość 2°dH, co odpowiada przewodności ≈ 60 μS/
cm. Maks. dopuszczalny stopień twardości całkowitej oraz odpowied-
nia maks. przewodność są specyficzne dla danej instalacji i muszą zo-
stać wyliczone (patrz także „tabela maksymalnej dopuszczalne twar-
dości całkowitej”). W tym celu należy zmieszać wodę zdemineralizo-
waną (LF <= 30 μS/cm) z nieuzdatnioną woda pitną. 
Dodatek środków chemicznych, jak i odkamienianie za pomocą jed-
nostopniowych wymienników jonowych jest niedozwolone, ponieważ 
mogłoby dojść do uszkodzenia instalacji i wycieku wody.

Zalecamy regularne opróżnianie filtra zanieczyszczeń oraz prowadze-
nie książki instalacji.

Dopuszczalne metody:
• Demineralizowanie za pomocą wkładek ze złożem mieszanym. 

Są to wielostopniowe wymienniki jonowe. Zalecamy stosowanie 
wkładki (np. firmy BWT lub Judo) przy pierwszym napełnianiu oraz 
później zgodnie z zapotrzebowaniem.

Uzdatnianie wody grzewczej w oparciu o VDI 2035
Zalecamy wartość pH wody grzewczej na poziomie 8,2 do 8,5 również 
w przypadku instalacji z różnych materiałów. Należy zlecić zakładowi 
wodociągowemu wykonanie analizy wody. Należy sprawdzić  
czy twardość całkowita jest wystarczająco niska.
W przypadku spec. objętości instalacji VA >= 10l/kW należy ustawić 
najbliższą najmniejszą wartość graniczną, przy VA >= 20l/kW drugą 
najmniejszą wartość graniczną oraz przy VA >= 40l/kW najmniejszą 
wartość graniczną z poniższej tabeli.
W przypadku spec. objętości instalacji >50l/kW należy ustawić 
stopień twardości całkowitej na poziomie 2-3°dH przeprowadzając 
demineralizację. Odpowiada to przewodności na poziomie 60-100 
μS/cm. Jeśli urządzenie grzewcze jest podłączone do instalacji bez 
zwrotnicy hydraulicznej, należy ustawić wartość całkowitą na
2-3 °dH (LF = 60-100 μS/cm).

Wartości graniczne w zależności od specyficznej pojemności instalacji VA
(VA = pojemność instalacji / najmniejsza pojedyncza wydajność)

Przeliczenie twardości całkowitej: 1 mol/m³ = 5,6 °dH

Całkowita
moc 

grzewcza

VA ≤ 10 l/kW VA > 10 l/kW oraz < 40 l/kW VA ≥ 40 l/kW
Twardość całkowita 

/ suma 
berylowców

Przewod-
ność

Twardość całkowita 
/ suma 

berylowców

Przewod-
ność

Twardość całkowita 
/ suma 

berylowców

Przewod-
ność

[kW] [°dH] [mol/m³] LF [μS/cm] [°dH] [mol/m³] LF [μS/cm] [°dH] [mol/m³] LF [μS/cm]

1* < 50 2 - 16,8* 0,36 - 3,0* 60 - 500 2 - 11,2 0,36 - 2,0 60 - 300 2 - 3 0,36 - 0,54 60 -100

2 50-200 2 - 11,2 0,36 - 2,0 60 - 300 2 - 8,4 0,36 - 1,5 60 - 200 2 - 3 0,36 - 0,54 60 -100

3 200-600 2 - 8,4 0,36 - 1,5 60 - 200 2 - 3 0,36 - 0,54 60 -100 2 - 3 0,36 - 0,54 60 -100

4 >600 2 - 3 0,36 - 0,54 60 -100 2 - 3 0,36 - 0,54 60 -100 2 - 3 0,36 - 0,54 60 -100

2

6

10

14

18

600 800200 400 1000 16001200 1400 1800 2000

CGB-75

CGB-100Uzdatnianie wody 
jest konieczne

Uzdatnianie wody nie jest konieczne

Pojemność instalacji w l

Tw
ar

do
ść

 c
ał

ko
w

ita
 w

yr
aż

on
a 

w
 °d

H

Wykres: Uzdatnianie wody

*) dla kotłów przepływowych jednofunkcyjnych (<0,3l/kW) oraz instalacji z elektrycznymi elementami grzewczymi

Stopniowe zaostrzanie wymogów poprzez spec. pojemność instalacji (VA = pojemność instalacji / najmniejsza pojedyncza
wydajność) oraz ogólną moc grzewczą

Całkowita ilość wody napełniającej w okresie eksploatacji urządzenia nie może przekraczać trzykrotności objętości zładu.

Zalecenia dotyczące 
okresowych przeglądów

Przeglądów okresowych należy dokonywać nie rzadziej niż raz w roku, patrz → Karta Gwa-
rancyjna kotła

UWAGA
Twardość całkowita nie może być mniejsza niż 2°dH
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Ciśnienie przyłączeniowe, gaz GZ-50 mbar 20 20

Ciśnienie przyłączeniowe, gaz płynny mbar 50 50

Sprawność przy 40/30°C (Hi/Hs) % 110/99 110/99

Sprawność przy 75/60°C (Hi/Hs) % 107/96 107/96

Sprawność przy mocy nominalnej 80/60°C (Hi/Hs) % 98/88 98/88

Sprawność przy 30% mocy i TR=30°C (Hi/Hs) % 107/96 107/96

Dane techniczne kotła CGB-75/100

30

132,5 125

370

475

565

87
3

52

350

23
6

33
2

Ø 110/160

104

01
20

60

548

204

169

3
1/2/4

1 2 3 4

1. Zasilanie c.o.
2. Powrót c.o.
3. Skropliny
4. Króciec gazu

Jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny CGB Typ 75 100
Moc nominalna przy 80/60°C kW 70,1 91,9

Moc nominalna przy 50/30°C kW 75,8 98,8

Obciążenie nominalne kW 71,5 94

Najmniejsza moc nominalna (modulacja) przy 80/60°C kW 18,2 18,2

Najmniejsza moc nominalna (modulacja) przy 50/30°C kW 19,6 19,6

Najmniejsze obciążenie (modulacja) kW 18,5 18,5

Zasilanie c.o. – gwint zewnętrzny G 1½˝ 1½˝

Powrót c.o. – gwint zewnętrzny G 1½˝ 1½˝

Króciec gazu R ¾˝ ¾˝

Przewód powietrzno-spalinowy mm 110/160 110/160

Rodzaj systemu powietrzno-spalinowego Typ B23, B33, C33, C33x, C43x, C53, 
C53x, C63, C63x, C83,C83x, C93x

Kategoria gazu II2ELL3P II2ELL3P

Zużycie gazu gaz ziemny E (Hi =9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m³) m³/h 7,77 10,03

gaz ziemny Lw (Hi =8,6 kWh/m³ = 31,0 MJ/m³) m³/h 8,6 11,11

gaz płynny P (Hi =12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg) kg/h 5,76 7,44

Dokończenie → na następnej stronie

Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-75/100
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Rodzaj gazu G52 G52

Klasa NOx 5 5

Przepływ kondensatu przy 50/30°C l/h 7,1 9,8

Wartość pH skroplin 4 4

Maksymalny pobór mocy W 75 130

Stopień ochrony IP IPX4D IPX4D

Masa kg 92 92

Nr certyfikatu CE CE-0085BR0164

Przyłącze elektryczne 230 V / 50 Hz

Dane techniczne kotła CBG-75/100 (c. d.)

Jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny CGB Typ 75 100
Temperatura zasilania, nastawa fabryczna °C 80 80

Temperatura zasilania, ca °C 90 90

Maks. nadciśnienie bar 6,0 6,0

Wysokość podnoszenia 
pompy: pompa modulowana

3000 l/h przepływ (70 kW przy Δt = 20 K) mbar 7,77 10,03

4000 l/h przepływ (92 kW przy Δt = 20 K) mbar 8,6 11,11

Obciążenie nominalne Strumień masowy spalin g/s 33,7 43,5

Temperatura spalin 80/60-50/30 °C 72-48 78-53

Dyspozycyjny spręż wentylatora Pa 145 200

Minimalne
obciążenie cieplne

Strumień masowy spalin g/s 8,9 8,9

Temperatura spalin 80/60-50/30 °C 60-36 60-36

Dyspozycyjny spręż wentylatora Pa 12 12

Warunki pracy kotła • Maksymalny strumień Qmaks: dla kotłów CGB-75/100 wynosi 7800 l/h (130 l/min).
• Maksymalna temperatura robocza t ≤ 90°C.
• Fabryczna nastawa maksymalnej temperatury roboczej t = 80°C.
• Maksymalna Δtk = 28°C.
• Maksymalna prob = 6 bar.
• Minimalne ciśnienie pracy p = 1 bar.
• Minimalna temperatura na powrocie – brak.
• Stosowanie sprzęgła hydraulicznego jest niezbędne, także w instalacjach jednokotłowych.
• Zabronione jest stosowanie środków chroniących przed zamarzaniem i inhibitorów.
• Zaleca się stosowanie firmowej pompowej grupy kotłowej WOLF stanowiącej wyposaże-

nie dodatkowe.

Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-75/100
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Rozdzielacze stosowane do układów kaskadowych

Nr katalogowe art. wg zestawienia na stronie → ... niniejszego rozdziału

Rozdzielacz dla dwóch kotłów CGB-75/100
– sprzęgło z boku

Rozdzielacz dla trzech kotłów CGB-75/100
– sprzęgło z boku

Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-75/100
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Rozdzielacz dla czterech kotłów CGB-75/100
– sprzęgło z boku

Rozdzielacz dla pięciu kotłów CGB-75/100
– sprzęgło z boku

Rozdzielacz dla dwóch kotłów CGB-75/100
– sprzęgło wbudowane

Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-75/100
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Rozdzielacz dla trzech kotłów CGB-75/100
– sprzęgło wbudowane

Rozdzielacz dla czterech kotłów CGB-75/100
– sprzęgło wbudowane

Rozdzielacz dla pięciu kotłów CGB-75/100
– sprzęgło wbudowane

Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-75/100
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Systemy odprowadzania spalin
Możliwe sposoby odprowadzenia spalin

B23
B33C13x

C53 C93x C43x C83x

C53x

C33x

IIIII IIIII IIIII IIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII

I IIIII IIII IIIII IIIII III

IIIIIIIIIIII

II

II

II

IIII

I

II

I
II

IIII
III

I
III

IIIIIIIIII

C33x C43x

C83x C93x C33x B33

C13x

UWAGA
Należy stosować jedynie te z przedstawionych systemów odprowadzenia spalin/czerpania  
powietrza, które są dopuszczone przez lokalne przepisy.

Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-75/100
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Warianty systemów odprowadzania spalin Maksymalna długość 1) [m]
CGB 75 100

B23 przewód spalinowy w szybie, powietrze do spalania bezpośrednio z urządzenia DN110
DN110/160 2)

23
50

23
50

B33 przewód spalinowy w szybie, powietrze do spalania z pomieszczenia DN110
DN110/160 2)

23
50

23
50

B33 podłączenie do odpornego na wilgoć komina spalinowego,
powietrze do spalania z pomieszczenia

wg normy EN 13384
(producent LAS)

C13x poziomy koncentryczny przewód przejście przez dach pochyły DN110/160 14 14

C13x pionowy koncentryczny przewód, przejście przez dach pochyły lub płaski,
pionowy koncentryczny przewód do zabudowy szybowej DN110/160 14 14

C43x
poziomy koncentryczny przewód do podłączenia do odpornego na wilgoć
komina powietrznego/spalinowego (LAS), maksymalna długość od środka
kolanka urządzenia do przyłącza 2 m

wg normy EN 13384
(producent LAS)

C53 podłączenie do przewodu spalinowego w szybie
i prowadzenie powietrza zasilającego przez ścianę zewnętrzną

DN110
DN110/160 2)

23
50

23
50

C53x podłączenie do przewodu spalinowego na elewacji DN110 15 15

C83x podłączenie do przewodu spalinowego w szybie
i prowadzenie powietrza zasilającego przez ścianę zewnętrzną

DN110
DN110/160 2)

23
50

23
50

C83x podłączenie do odpornego na wilgoć komina spalinowego
i prowadzenie powietrza zasilającego przez ścianę zewnętrzną

wg normy EN 13384
(producent LAS)

C93x pionowy sztywny/elastyczny przewód spalinowy do zabudowy szybowej
z poziomym koncentrycznym przewodem przyłączeniowym

DN110
DN110/160 2)

14
45

14
39

1)   Dostępne ciśnienie tłoczenia wentylatora:
CGB-75: 12-145 Pa,
CGB-100: 12-200 Pa
(Maksymalna długość odpowiada łącznej długości od urządzenia do wylotu spalin)

2)   Rozszerzenie z DN110 na DN160

Kaskady kotłów CGB-75/100
Zintegrowane systemy spalinowe

CGB

V
Średnica

nominalna dla
urządzenia

S
Średnica

nominalna
zbiorcza

A
Średnica

nominalna
przewodu

spalinowego
pionowego

Ø /
Minimalny

przekrój szachtu

H
Dopuszczalna

wysokość 
przewodu

spalinowego 
odcinka

pionowego
okrągły kwadratowy

75 2x DN110 DN160 DN160 244 mm 224 mm 50 m

3x DN110 DN160 DN160 244 mm 244 mm 15 m

4x DN110 DN160 DN160 280 mm 260 mm 22 m

100

2x DN110 DN160 DN160 244 mm 224 mm 34 m

3x DN110 DN160 DN200 280 mm 260 mm 39 m

4x zestaw na zapytanie

Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-75/100

V S

A

H

2 ... 4

Poniższe informacje zostały uwzględnione przy 
obliczeniach:

- odległość pomiędzy urządzeniami: 1,0 m
- odległość od ostatniego urządzenia: 2,0 m
- opory przepływu: 2 szt. kolano 45° odpowia-

dają 1 szt. kolana 90°
- powietrze do spalania czerpane z wewnątrz 

pomieszczenia
- wysokość nad poziomem morza: 325 m
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Przykładowe schematy technologiczne dla instalacji jedno- i wielokotłowej

UWAGA
Przedstawione poniżej schematy nie są dopasowane do wszelkich możliwych sytuacji mogą-
cych wystąpić po stronie pierwotnej (kotłowej) i po stronie wtórnej (obiegów grzewczych).

Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-75/100
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UWAGA 
Wszelkie szczegóły montażu, podłączenia i uruchomienia znajdują się w stosownych  
instrukcjach. Aktualne ceny, numery indeksów, dodatkowe elementy wyposażenia patrz → 
WOLF „Cennik Technika Grzewcza ”.

Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
CGB-75/100
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Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
FGB-28/35, FGB-K-28/35

Kondensacyjne, gazowe kotły grzewcze FGB-28/35, FGB-K-28/35

Informacje podstawowe i cechy kotłów FGB-28/35, FGB-K-28/35

Jedno lub dwufunkcyjny (wersja „K”) 
kondensacyjny, gazowy kocioł grzewczy 
FGB-28/35, FGB-K-28/35

Cechy • Gazowy ścienny kocioł grzewczy, zamknięta komora spalania, z  pracą zależną lub nieza-
leżną od powietrza w pomieszczeniu kotłowni. 

• Niewielkie wymiary : H=720 mm, B=310 mm, L=408 mm.
• Wysoka sprawność do 110% (Hi) / 99% (Hs) pozwala na maksymalne wykorzystanie ener-

gii pierwotnej.
• Szeroki zakres modulacji: (1 : 6).
• Kocioł dwufunkcyjny (wersja „K”) z wymiennikiem płytowym.
• Kompletne seryjne wyposażenie: wbudowane naczynie wzbiorcze V=8dm³, modulacyjna 

pompa wysokiej sprawności (EEi < 0,23) , zawór trójdrogowy przełączający, zawór bezpie-
czeństwa.

• Zintegrowana, wewnętrzna klapa spalin.
• Wbudowany sterownik, umożliwiający sterowanie w funkcji temperatury zewnętrznej, kom-

patybilny z pozostałymi elementami systemu automatyki Wolf.
• Możliwość kontroli przez smartphona zarówno z poziomu użytkownika jak i serwisu.
• Maksymalny okres gwarancji na produkty WOLF GmbH wynosi łącznie do 5 lat, zgodnie 

z informacjami zawartymi w karcie gwarancyjnej urządzenia.
• Efektywność energetyczna klasy A.
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FGB-28/35, FGB-K-28/35

1

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 20 21 22 23

2

3

4

6

5

7

1. Rura spalinowa
2. Palnik
3. Czujnik temperatury kotła
4. Wymiennik ciepłej wody użytkowej
5. Wentylator gazu
6. Moduł zmieszania (wkładka Venturi)
7. Armatura gazowa
8. Rura ssąca
9. Syfon
10. Korpus sterownika
11. Odpowietrznik
12. Komora spalania - STB
13. Naczynie wzbiorcze
14. Czujnik ciśnienia
15. Czujnik temperatury powrotu
16. Czujnik temperatury spalin
17. Zawór trójdrożny (siłownik)
18. Pompa obiegu z odpowietrznikiem
19. Zasilanie ogrzewania
20. Zasilanie zasobnika
21. Przewód gazowy
22. Powrót zasobnika
23. Powrót ogrzewania

1

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
22

23 24 25 26 27

2

3

4

6

5

7

1. Rura spalinowa
2. Palnik
3. Czujnik temperatury kotła
4. Wymiennik ciepłej wody użytkowej
5. Wentylator gazu
6. Moduł zmieszania (wkładka Venturi)
7. Armatura gazowa
8. Rura ssąca
9. Syfon
10. Korpus sterownika
11. Czujnik temperatury zasilania ciepłej wody użytkowej
12. Płytowy wymiennik ciepła
13. Odpowietrznik
14. Komora spalania - STB
15. Naczynie wzbiorcze
16. Czujnik ciśnienia
17. Czujnik temperatury powrotu
18. Czujnik temperatury spalin
19. Zawór trójdrożny (siłownik)
20. Pompa obiegu grzania z odpowietrznikiem
21. Ogranicznik przepływu
22. Czujnik przepływu
23. Zasilanie ogrzewania
24. Przyłącze ciepłej wody użytkowej
25. Przewód gazowy
26. Przyłącze zimnej wody
27. Powrót ogrzewania

Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
FGB-28/35, FGB-K-28/35

Budowa kotła jedno i dwufunkcyjnego - wersja K
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Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
FGB-28/35, FGB-K-28/35

Rodzaje pracy

Regulator postawowy kotła FGB (FGB-K)
Czujnik temperatury zewnętrnej

Regulator podstawowy kotła FGB (FGB-K)
Moduł BM-2 na podstawce ściennej
(alternatywnie regulator pokojowy ART)
Czujnik temperatury zewnętrznej

Regulator podstawowy kotła FGB (FGB-K)
Moduł BM-2 na podstawce ściennej
Czujnik temp. zewnętrznej
Moduł funkcyjny mieszacza (do 7 szt)

Regulator podstawowy kotła FGB (FGB-K)
Moduł BM-2 na podstawce ściennej
Czujnik temp. zewnętrznej
Moduł solarny SM1-2/ SM2-2 (1szt)

Regulator podstawowy kotła FGB (FGB-K)
Moduł BM-2 na podstawce ściennej
Czujnik temp. zewnętrznej
Moduł kaskady KM
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Kotły FGB Artykuł Nr art.
FGB-28 86 14 804

FGB-35 86 14 806

FGB-K-28 86 14 803

FGB-K-35 86 14 805

Kotły FGB i ich wyposażenie 

Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
FGB-28/35, FGB-K-28/35

Artykuł Nr art.
Czujnik temperatury zewnętrznej 27 92 021

Czujnik zasobnika Ø 6 mm 88 52 829

ART – Analogowy regulator pokojowy 
z programem dobowym

86 10 851

Moduł obsługowy BM-2
(z czujnikiem temperatury 
zewnętrznej)

89 08 293

Podstawa ścienna dla BM-2 17 31 129

Moduł obsługowy BM-2
(bez czujnika temperatury zew.)

89 08 294

Moduł mieszaczowy MM-2 89 08 489

Moduł kaskadowy KM-2 89 08 490

Moduł solarny SM1-2  
Moduł solarny SM2-2

89 08 491
89 08 492

Wyposażenie dodatkowe kotłów FGB
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Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
FGB-28/35, FGB-K-28/35

Kotły FGB i ich wyposażenie c.d.

Wyposażenie  dodatkowe 

Zestaw przyłączy hydraulicznych
w komplecie:
- 4 sztuki zaworu kulowego G¾"
- 2 sztuki redukcji ¾" x ½"
- 4 sztuki uszczelki płaskie G¾"
- 2 sztuki uszczelki płaskiej G½"

86 14 786

Zestaw przyłączeniowy dla instalacji 
pod- i nadtynkowej
w komplecie:
- 4 sztuki zaworu kulowego G¾"
- 4 sztuki uszczelki płaskiej 24 x 17 x 2
- 4 sztuki rury elastycznej ze stali nie-
rdzewnej
DN 16, 500 mm
- 4 sztuki złączki do powyższej rury DN16

86 14 430

Element łączący 
Na potrzeby ogrzewania dla kotła jedno-
funkcyjnego w przypadku pracy kotła  
tylko na c.o.
w komplecie:
- 2 sztuki redukcji ¾" x ½"
- 1 sztuka rury falistej ze stali nierdzewnej
- 1 sztuka zestawu do przycinania rury fa-
listej
- 1 sztuki uszczelki płaskiej G¾"
- 2 sztuki uszczelki płaskiej G½"

86 14 785

Syfon do zaworu bezpieczeństwa 
w komplecie:
- 1 sztuka wyjścia odpływowego R1" syfo-
nem i rozetą
- 1 sztuka osłony do lejka odpływowego
- 1 sztuka węża spustowego 1000 mm

86 12 254

Obudowa orurowania 86 14 955

Zestawy przezbrojeniowe
dla kotłów kondesacyjnych
z GZ 50 na gaz płynny P 

z gazu płynnego P na GZ 50

86 14 788
86 14 789

86 14 790
86 14 791

Artykuł Nr art.
Analogowy przewodowy moduł AFB (tylko z modułem obsługowym 
BM-2)
Termostat ogrzewania podłogowego 
Moduł ISM 7i
Zdalne sterowanie radiowe
Radiowy czujnik zewnętrzny
Odbiornik dla zdalnego czujnika zew. i bezprzewodowego 
zdalnego sterowania
Czujnik temperatury zasobnika Ø 6 mm dla modułu mieszacza 
MM-2, względnie dla modułu kaskadowego KM-2 
Licznik ciepła układu solarnego do modułu solarnego typu SM2-1 
i SM2-2 do pomiaru uzysku energii

Qnominalny / maks 1,5 / 3 m³ / h
Qnominalny / maks 2,5 / 5 m³ / h

Czujnik powrotu (NTC 5K) dla modułu solarnego SM2-1 i SM2-2 
Moduł KNX

27 44 551

27 91 905
89 08 329 
27 44 200 
27 44 081
27 44 209

88 52 829

27 44 392 
27 44 610
27 92 022
27 45 713
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Dane i wskazówki projektowe

Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
FGB-28/35, FGB-K-28/35

Minimalne odległości
od przegród budowlanych

min. 552 mm

min. 500 mm

Urządzenie może być usytuowane wyłącznie w pomieszczeniach zabezpieczonych przed za-
marzaniem.
Powietrze doprowadzane do komory spalania nie może zawierać substancji chemicznych 
takich jak fluor, chlor lub siarka. Tego rodzaju substancje są obecne w puszkach z farbą  
aerozolową, klejach, rozpuszczalnikach i środkach czyszczących. Mogą one w skrajnych przy-
padkach prowadzić do korozji, także w systemie odprowadzania spalin.

Uwagi dotyczące usytuowania 

Gazowy kocioł grzewczy firmy Wolf w stanie dostawy i przy zasilaniu powietrzem z zewnątrz 
odpowiada klasie zabezpieczenia IP 4D. 
W przypadku usytuowania kotła w pomieszczeniach o wysokim poziomie wilgotności koniecz-
ne jest spełnienie następujących warunków:
- zasilanie w powietrze zewnętrzne,
- spełnienie wymogów klasy zabezpieczenia IP 4D,
- wszystkie dochodzące lub wychodzące przewody elektryczne muszą być prowadzone  
w uchwytach, które wykluczają naprężenie materiału. 
Wszystkie złącza należy zabezpieczyć przed przedostaniem się wody do wnętrza urządzenia!  

Praca w pomieszczeniach o wysokim 
poziomie wilgotności

Woda systemowa nie powinna się charakteryzować twardością poniżej 2°dH, co odpowiada 
przewodności ok. 60 μS/cm, zaleca się stosowanie jednorazowych wkładów do napełniania 
instalacji wodą zdemineralizowaną. 

Napełnianie wodą

Przeglądów okresowych należy dokonywać nie rzadziej niż raz w roku, patrz → Karta Gwa-
rancyjna kotła.

Zalecenia dotyczące 
przeglądów okresowych
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Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
FGB-28/35, FGB-K-28/35

Dane techniczne kotłów FGB-28/35, FGB-K-28/35

Wymiary zewnętrzne

Przyłącze zimnej 
wody  
G 1/2

Przyłącze ciepłej wody 
użytkowej 

G 1/2

Zasilanie 
ogrzewania 

G 3/4

Powrót ogrzewania 
G 3/4

* Opcjonalna wersja urządzenia 
 (w zależności od wersji 

oferowanej na rynku)

 3
8 

pr
zy

 2
8 

kW
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3 
pr
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5 
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14
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Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
FGB-28/35, FGB-K-28/35

1) Tryb grzania/tryb CWU

Typ FGB-28 FGB-35 FGB-K-28 FGB-K-35
Nominalna moc grzewcza przy temp. 80/60°C kW 24,4/27,3 1) 31,1/34 1) 24,4/27,3 1) 31,1/34 1) 

Nominalna moc grzewcza przy temp. 50/30°C kW 27,3 34,9 27,3 34,9 
Nominalne obciążenie cieplne kW 25/28 1) 32/35 1) 25/28 1) 32/35 1) 
Najniższa moc grzewcza (modul.) przy 80/60°C   kW 4,8 6,7 4,8 6,7 
Najniższa moc grzewcza (modul.) przy 50/30°C kW 5,3 7,5 5,3 7,5 
Najniższe obciążenie cieplne (modulowane) kW 4,9 6,9 4,9 6,9 
Przyłącze zasilania ogrzewania G 3/4“(DN 20) 3/4“(DN 20) 
Przyłącze powrotne ogrzewania G 3/4“(DN 20) 3/4“(DN 20) 
Przyłącze ciepłej wody użytkowej/cyrkulacji G 1/2“ 1/2“ 
Przyłącze zimnej wody użytkowej G 1/2“ 1/2“ 
Przyłącze gazowe R 1/2“ 1/2“ 
Przyłącze gazu mm 60/100 60/100 
Głębokość 310 310 
Szerokość 408 408 
Wysokość 720 (wraz z kołnierzem przyłącza gazowego)

Prowadzenie powietrze/spaliny
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), 

C83(x),

Typ gazu Patrz tabela na stronie ...

Zużycie 
gazu

gaz ziemny E /GZ50 Hi = 9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m³) m³/h 2,63/2,94 3,36/3,68 2,63/2,94 3,36/3,68 
gaz ziemny Lw /GZ41,5/ (Hi = 8,6 kWh/m³ = 31,0 MJ/ m³/h 2,90/3,25 3,72/4,06 2,90/3,25 3,72/4,06 
gaz płynny P (Hi = 12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg) kg/h 1,95/2,18 2,5/2,73 1,95/2,18 2,5/2,73 

Ciśnienie przyłącza gazu, gaz ziemny (min.-maks. dop.) mbar Patrz tabela na stronie ... Patrz tabela na stronie ... 
Ciśnienie przyłącza gazu płynnego (min.-maks. dop.) mbar Patrz tabela na stronie . Patrz tabela na stronie .
Sprawność przy obciążeniu nominalnym przy 80/60°C (Hi/Hs) % % 98/88 98/88 98/88 98/88 
Sprawność przy 30% obciążeniu i TR 30°C (Hi/Hs) % 109/98 109/98 109/98 109/98 
Temperatura zasilania Ustawienie fabryczne  °C 75  75
Temperatura zasilania maks. do °C 85 85
Maks. nadciśnienie bar 3,0 3,0
Maks. wysokość podnoszenia obiegu grzewczego: Pompa wysokiej sprawności (EEI<0,23)
1075 l/godz. Wysokość podnoszenia (25 kW przy dt=20 K) mbar 450 450 450 450 
1376 l/godz. Wysokość podnoszenia (32 kW przy dt=20 K) mbar - 350 - 350 
Maks. nadciśnienie/maks. dop. temperatura CWU bar/°C 10 / 95 10 / 95
Strumień przepływu CWU l/min 2,0-14,3 2,0-16,3 
Minimalne ciśnienie przepływu 15502-2-2  bar 0,2 0,3 
Zakres temperatury CWU (regulowany) °C 30-65 30-65 
Strumień przepływu wody „D“ przy ΔT = 30 K l/min 13,4 16,3 
Pojemność naczynia wzbiorczego w litrach 8 8 
Ciśnienie naczynia wzbiorczego bar 0,75-0,95 0,75-0,95 
Temperatura spalin 80/60-50/30 przy Qmaks. °C 76-55 87-58 76-55 75-50 
Temperatura spalin 80/60-50/30 przy Qmin.  °C 50-40 50-40 50-40  50-40
Strumień spalin przy Qmaks. g/s 10,72/11,96 13,53/14,76 10,72/11,96 13,53/14,76 
Strumień spalin przy Qmin. g/s 1,75 2,67 1,75 2,67 
Spręż wentylatora przy Qmaks. Pa 140 160 140 160 
Spręż wentylatora przy Qmin. Pa 7 20 7 20 
Grupa parametrów spalin G52 G52 
Klasa NOx 5 5
Ilość kondensatu zgodnie DWA-A 251 l/godz. ok. 1,0 ok. 1,7 ok. 1,0 ok. 1,7 
Wartość pH kondensatu ok. 4,0 ok. 4,0 ok. 4,0 ok. 4,0 
Pobór mocy elektrycznej Standby   W 2 2 2 2 
Pobór mocy elektrycznej W Maks. 102 Maks. 114 Maks. 102 Maks. 114 
Zabezpieczenie IP IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D 
Przyłącze energetyczne/zabezpieczenie 230V / 50Hz / 3,15A 230V / 50Hz / 3,15A 
Masa kg 30 35 30 35
Numer identyfikacyjny CE CE-0085CQ0261 CE-0085CQ0261 
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Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
FGB-28/35, FGB-K-28/35

Systemy powietrzno-spalinowe dostosowane do kotłów FGB/FGB-K

Rozwiązania systemów powietrzno-spalinowych

UWAGA 
Należy stosować jedynie te z przedstawionych systemów odprowadzenia spalin/czerpania po-
wietrza, które są dopuszczone przez lokalne przepisy. 
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Kotły i urządzenia mniejszych i średnich mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
FGB-28/35, FGB-K-28/35

Prowadzenie powietrze/spaliny azowych urządzeń grzewczych FGB-28/35, FGB-K-28/35

Warianty odprowadzania spalin
Długość maksymalna 1)

[m]
do 28 kW do 35 kW 

B23P Przewód spalinowy w kominie oraz powietrze zasilające doprowadzane bezpo-
średnio do urządzenia (bez pobierania powietrza z wnętrza pomieszczenia

DN60 
DN80 

11
50

7
50

B33P Przewód spalinowy w kominie z poziomym, koncentrycznym przewodem zasilania 
powietrza (pobieranie powietrza zależne od powietrza w pomieszczeniu) 

DN60
DN80

9
50

5
50

B33P
Przyłącze do wrażliwego na wilgoć komina spalinowego
za pomocą poziomego, koncentrycznego przewodu łączącego (pobieranie
powietrza zależne od powietrza w pomieszczeniu)

Obliczenie według normy EN 
13384 (producent LAS) 

C13x Poziomy przelot przez dach spadowy (niezależnie od powietrza w pomieszczeniu,
lukarna)

DN60/100 
DN80/125 

5
10

3
10

C33x
Pionowe, koncentryczne prowadzenie przez dach spadowy lub płaski,
Pionowe, koncentryczne prowadzenie powietrza zasilania/spalin do zabudowy
w kominie (niezależne od powietrza w pomieszczeniu).

DN60/100
DN80/125

DN110/160

6
18
19

4
29
48

C43x
Przyłącze do wrażliwego na wilgoć komina powietrznego/spalinowego (LAS),
maksymalna długość przewodu od środka kolanka urządzenia do przyłącza
wynosi 2 m (niezależnie od powietrza w pomieszczeniu).

Obliczenie według normy
EN 13384

(producent LAS)

C53 
Przyłącze do przewodu spalinowego w kominie, doprowadzenie powietrza przez
ścianę zewnętrzną (niezależnie od powietrza w pomieszczeniu), długość kanału
3 m.

DN80/125 50 50 

C53x Przyłącze do przewodu spalinowego fasady (niezależnie od powietrza w pomiesz-
czeniu), zasilanie w powietrze przez ścianę zewnętrzną.

DN60/100
DN80/125 

9
50 

5
50

C83x Przyłącze do przewodu spalinowego w kominie, doprowadzenie powietrza przez 
ścianę zewnętrzną (niezależne od powietrza w pomieszczeniu) DN80/125 50 50 

C83x
Przyłącze koncentryczne do wrażliwego na spaliny komina
oraz zasilanie powietrzne przez ścianę zewnętrzną (niezależnie od powietrza
w pomieszczeniu).

Obliczenie według normy
EN 13384

(producent LAS)

C93x Przewód spalinowy do montażu w kominie, przewód przyłączeniowy DN60/100, 
pionowy DN60 sztywny 8 5 

C93x

Przewód spalinowy do montażu w kominie, pionowy DN80
Przewód przyłączeniowy DN60/100
Przewód przyłączeniowy DN80/125
Przewód przyłączeniowy DN80/125

sztywny
sztywny

elastyczny

14
15
14

27
39
37

UWAGA 
Wszelkie szczegóły montażu, podłączenia i uruchomienia znajdują się w stosownych  
instrukcjach. Aktualne ceny, numery indeksów, dodatkowe elementy wyposażenia patrz → 
WOLF „Cennik Technika Grzewcza ”.

Spręż dyspozycyjny wentylatora zamieszczono w danych technicznych! 
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Przykładowe schematy technologiczne dla instalacji jednokotłowej

UWAGA
Przedstawione poniżej schematy nie są dopasowane do wszelkich możliwych sytuacji mogą-
cych wystąpić po stronie pierwotnej (kotłowej) i po stronie wtórnej (obiegów grzewczych).
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