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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły stojące kondensacyjne
COB / COB-TS

Olejowy kocioł kondensacyjny COB / olejowy kocioł kondensacyjny z zasobnikiem COB-TS 
(9,0-40,0 kW)

Informacje podstawowe i cechy kotła COB / COB-TS

Olejowy kocioł kondensacyjny COB
(bez zasobnia)

Cechy • Kondensacyjny olejowy kocioł grzewczy unikalnej budowie do pracy samodzielnej lub wraz
z zasobnikiem c.w.u. o pojemności 160 dm³ ładowanym warstwowo poprzez wymiennik pły-
towy.

• Cztery podstawowe wielkości mocowe: 15 kW, 20 kW, 29 kW i 40 kW.
• Wymiennik krzemowo-aluminiowy.
• Dwustopniowy palnik olejowy.
• Możliwa praca na oleju opałowym EL standard, EL ciężki i na biooleju.
• Możliwość zestawień kotła i zasobnika bezpośrednio bokami lub tyłem do siebie.
• Dostęp do wszystkich elementów od frontu,  łatwość obsługi i konserwacji
• Możliwość pracy zależnej lub niezależnej od powietrza w pomieszczeniu.
• Możliwość zainstalowania neutralizatora kondensatu w dolnej części kotła.
• Kompaktowa budowa umożliwia zminimalizowanie niezbędnej powierzchni pomieszczenia

kotłowni.
• Współpraca z zamkniętymi systemami grzewczymi.
• Wysoki komfort przygotowania c.w.u.  - dla COB-15/20/29 z zasobnikiem warstwowym 160 l 

wydatek c.w.u. jest porównywalny j z klasycznym podgrzewaczem zasobnikowym o pojem-
ności 200-280 l 

• Maksymalny okres gwarancji na produkty WOLF GmbH wynosi łącznie do 5 lat, zgodnie 
z informacjami zawartymi w karcie gwarancyjnej urządzenia.

• Efektywność energetyczna klasy A.

Olejowy kocioł kondensacyjny COB
z zasobnikiem c.w.u. TS
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły stojące kondensacyjne
COB / COB-TS

Konstrukcja

Woda zimna
Woda ciepła

Cyrkulacja

Olejowy kocioł kondensacyjny z zasobnikiem warstwowym

7

8

9

10 11

2

3

6 5

4

1

Budowa kotła COB z zasobnikiem c.w.u. TS

1. Ładowanie zasobnika od góry  
z płyta kierująca i rozdzielcza

2. Pobór c.w.u. z najwyższego  
punktu

3. Dopływ zimnej wody przez układ 
kierujący i rozdzielczy

4. Pobór zimnej wody do zasobnika
5. Przewód cyrkulacyjny
6. Magnezowa elektroda ochronna
7. Gilza do czujnika temperatury  

zasobnika
8. Opróżnianie (w dostawie)
9. Syfon
10. Neutralizacja (osprzęt)
11. Pompa kondensatu (osprzęt)

 

 

Powrót ogrzewania 1˝

Przyłącze cwu ¾˝

Regulowana pompa 
warstwowa

Płytowy wym. ciepła

Gilza czujnika 
zasobnika

Czujnik ładowania 
warstwowego

 
Pompa ładowania 
zasobnika

Zasilanie ogrzewania 1˝

Przyłącze wody zimnej ¾˝ 
(opcja przy osprzęcie)

Naczynie wzbiorcze 8 l 
(osprzęt)

Pompa cyrkulacyjna 
(osprzęt)

Anoda ochronna 
(pod deklem)

Opróżnianie

Elementy zasobnika TS
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły stojące kondensacyjne
COB / COB-TS

Regulacja kotłów COB

Rodzaje pracy:

  

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 
temperatury zewnętrznej

1    ...   7

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 solarny

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

moduł obsługowy BM jako regulator
temp. pomieszczenia / programator c.o. i c.w.u.

moduł obsługowy BM 
z czujnikiem temp. zewn.

moduł solarny SM1-2 moduł solarny SM2-2
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły stojące kondensacyjne
COB / COB-TS

Kotły COB / COB-TS i ich wyposażenie

Kocioł COB / COB-TS

Artykuł Nr art.
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 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

Zestaw podłączeniowy COB / TOB dla 
zasobnika stojącego
W komplecie:
2 elementy krzyżowe każdy z 1 przyłą-
czem, 2 zawleczki, elastyczny przewód 
ze stali nierdzewnej 1“ (dł. 1300 mm), ela-
styczny przewód ze stali nierdzewnej 1“ 
(dł. 800 mm), silikon

20 70 947

Artykuł Nr art.
COB-15 89 06 702

COB-20 89 06 481

COB-29 89 06 482

COB-40 89 06 605

Zasobnik c.w.u. do COB-TS, z pompą ładującą wysokiej sprawności 
(EFI <0.23), V V = 160 dm³ z czujnikiem c.w.u.,(tylko dla COB-15/20/29) 89 08 101

Wyposażenie dodatkowe kotłów COB

Dokończenie → na następnej stronie
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Artykuł Nr art.

Zestaw podłączeniowy COB z TS dla zasobnika stojącego 
W komplecie:
2 elementy krzyżowe każdy z 2 podłączeniami, 4 zawleczki, 3 elastyczne przewody ze sta-
li nierdzewnej 1“ (dł. 1300 mm), elastyczny przewód ze stali nierdzewnej 1“ (dł. 800 mm), 2 
elastyczne przewody ze stali nierdzewnej ¾“ (dł. 800 mm), silikon, orurowanie ¾“

20 70 948

Zestaw podłączeniowy COB / TOB / TS dla zasobnika stojącego SE-2 do 750 l, SEM-1 
do 750 l lub SEM-2 do 400 l
W komplecie:
2 elementy krzyżowe każdy z 2 podłączeniami, 3 elastyczne przewody ze stali nierdzewnej 
1“ (dł. 1300 mm), elastyczny przewód ze stali nierdzewnej 1“ (dł. 800 mm), 4 zawel czki, si-
likon, pompa obiegowa wysokoefektywna
DN 25-60, 6 uszczelek płaskich 1“, 2 podwójne uszczelki G1“ gwni t zewnętrzny - G1“, 2 
uszczelek płaskich 1½“
EPDM, przyłącze kątowe z odpowietrznikiem, złączki G1½“ gwint wewnętrzny na G1“ 
gwint zewnętrzny

20 71 732

Grupa bezpieczeństwa 
zawór bezpieczeństwa (ciśnienie zadziałania 3 bar), manometr, każdy z króćcem napełnia-
jąco-spustowym za zasilaniu i powrocie

20 70 666

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

alternatywnie z:
Pompa obiegowa wysokoefektywna (EFI <0,23) z regulacją prędkości obrotowej

DN25-60

20 72 135
20 70 136

20 72 137

Grupa pompowa dla obiegu bez mieszacza
W komplecie: pompa obiegowa wysokoefektywna (EFI <0,23) samoregulującą, 
zamontowany siłownik zaworu mieszającego, oba elementy wyposażone w kabel 4m, 
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

alternatywnie z:
Pompa obiegowa wysokoefektywna (EFI <0,23) z regulacją prędkości obrotowej

z DN25-60

20 72 139
20 72 140

20 72 138

Neutralizator kondensatu 
wraz z napełnieniem granulatu i osprzęt montażowy 

COB-15/20/29, TOB
COB-40

Zestaw granulatu - uzupełnienie neutralizatora
w komplecie: 5kg granulatu i 0,5 kg (aktywny węgiel) 9kg granulatu i 0,5 kg (aktywny 
węgiel) 

COB-15/20/29, TOB
COB-40

24 84 013
24 83 689

24 83 972
24 83 974
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Kotły stojące kondensacyjne
COB / COB-TS

Osprzęt dodatkowy kotłów COB

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 

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

DN25-60
DN32-60

DN25:  Δp=150 mbar przy V=2200 l/h
przy Δt 10 K do 26 kW
przy Δt 15 K do 38 kW
przy Δt 20 K do 51 kW 

DN32: Δp=150 mbar przy V=3000 l/h
przy Δt 10 K do 35 kW
przy Δt 15 K do 52 kW
przy Δt 20 K do 70 kW

DN25-60
DN32-60
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły stojące kondensacyjne
COB / COB-TS

Dane i wskazówki projektowe

Uzdatnianie wody i i uwagi dotyczące 
eksploatacji

Minimalne odległości od przegród 
budowlanych

• System ogrzewania musi być systemem zamkniętym.
• Zalecana wartość pH wody 6,5-8,5 i przewodność elektryczna < 100 μS/cm. twardość 

ogólna nie powinna być mniejsza niż 2 °dH, co odpowiada przewodności ok. 60 μS/cm.  
Zaleca się stosowanie jednorazowych wkładów do napełniania instalacji wodą zdemine-
ralizowaną.

• Niedopuszczalną metodą uzdatniania wody jest zmiękczanie przez proste wymienniki jonowe.
• Do napełniania instalacji można używać wody pitnej.
• Przy dużych pojemnościach instalacji należy opierać się na wykresie j/n:
• Całkowita ilość wody napełniającej w okresie eksploatacji urządzenia nie może przekra-

czać trzykrotności objętości zładu.

Poj. instalacji w m3

Uzdatnianie wody 
jest konieczne

Uzdatnianie wody 
nie jest konieczne

Tw
ar

do
ść

 o
gó

ln
a 

w
°d

H

70 cm 70 cm

70
 c

m

70
 c

m

70
 c

m
18

0 
cm

COB
z tyłu

COB

COB-CS
z prawej lub 
z lewej strony

min.
wys.
pomieszczenia
COB-40
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Uwagi dotyczące eksploatacji Urządzenie może być usytuowane wyłącznie w pomieszczeniach zabezpieczonych przed za-
mrażaniem. 
Powietrze doprowadzone do komory spalania  nie może zawierać substancji chemicznych  
takich jak fluor, chlor czy 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.
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły stojące kondensacyjne
COB / COB-TS

Możliwości podłączeń do instalacji
grzewczych przy użyciu fabrycznych
grup pompowych
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły stojące kondensacyjne
COB / COB-TS

Wytyczne do podłączenia
instalacji olejowej

Zasysanie 
przez pływak

Zawór ograniczający

Pompa 
oleju 

palnika

Pompa oleju 
palnika

Zasysanie 
przez pływak

Kocioł 
Prze-
pływ
kg/h

Śred. 
wewn. 

Ø

Wysokość zasysania H [m]

4 3 2 1 0 -1 -2 -3 

COB-15
COB-20
COB-29

do 2,5
4 77 68 58 49 40 31 22 13 

6 100 100 100 100 100 100 87 64 

COB-40 2,5 do 
5,0

4 39 34 29 25 20 16 11 6 

6 100 100 100 100 100 79 56 32 

System jednorurowy z pompą 
poniżej zbiornika

System jednorurowy z pompą 
powyżej zbiornika

Możliwości zestawień

C
O

B-
15

/2
0/

29
: 1

29
0

C
O

B-
40

: 1
49

0

566
605

C
O

B-
15

/2
0/

29
: 1

29
0

605
1132

C
O

B-
15

/2
0/

29
: 1

29
0

1132
605

C
O

B-
15

/2
0/

29
: 1

29
0

566
1210

Kocioł COB Kociol COB z zasobnikiem
warstwowym c.w.u po prawej

Kocioł COB z zasobnikiem w
arstwowym c.w.u. po lewej

Kocioł COB zestawiony "plecami" 
z zasobnikiem warstwowym c.w.u.
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Dane techniczne kotłów COB / COB-TS
Dane techniczne kotła COB

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły stojące kondensacyjne
COB / COB-TS

COB Typ 15 20 29 40
Moc nominalna przy 80/60°C stopień 1/2  kW 9,0/14,4 13,1/19,0 18,5/28,2 25,3/38,0 
Moc nominalna przy 50/30°C stopień 1/2  kW 9,5/15,1 13,9/20,0 19,6/29,6 26,8/40,0 
Obciążenie nominalne stopień 1/2  kW 9,2/17,4 13,5/19,6 19,0/29,0 26,0/38,8 
Wysokość A   mm 1290 1290 1290 1490 
Szerokość B   mm 566 566 566 566 
Głębokość C   mm 605 605 605 605 
Powrót c.o. D   mm 426 426 426 426 
Powrót c.o. E   mm 194 194 194 194 
Zasilenie c.o. F   mm 919 919 1029 1029 
Zasilenie c.o. G   mm 516 516 516 516 
Przewód powietrzno-spalinowy H   mm 462 462 462 462 
Przewód powietrzno-spalinowy J   mm 203 203 203 203 
Przewód powietrzno-spalinowy mm 80/125 80/125 80/125 110/160 
Rodzaj systemu powietrzno-spalinowego B23, B33, C33M, C43M, C53M, C63M, C83M
Powrót c.o. - gwint zew. – Ø G 1½˝ 1½˝ 1½˝ 1½˝ 
Przyłącze kondensatu 1˝ 1˝ 1˝  1˝
Rodzaj filtra olejowego Siku maks. 40 μm
Maksymalne podciśnienie  bar -0.3 -0,3 -0,3 -0,3 
Sprawność przy 40/30°C (Hi/Hs) % 106/100 105/99 105/99 105/99 
Sprawność przy 75/60°C (Hi/Hs) % 102/97 101/96 101 /96 102/97 
Sprawność przy mocy nominalnej 80/60°C (Hi/Hs) % 97/92 97/92 97/92 98/93 
Sprawność przy 30 % mocy i TR =30°C (Hi/Hs) % 102/97 103/97 103/97 103/97 
Pojemność wodna kotła I 7,5 7,5 9,0 11,5 
Opór po stronie wody (przy Δt = 20 K/10 K) mbar 3,6/12 6/21 17/55 54/205 
Maks. nadciśnienie kotła  bar 3 3 3 3 
Maks. temperatura kotła °C 85 85 85 85 
Temperatura zasilania, nastawa fabryczna °C 80 80 80 80 
Strumień spalin stopień 1/2  g/s 4,04/6,45 6,28/9,06 9,05/13,33 10,91/17,51 
Temperatura spalin 50/30-80/60°C stopień 1/2 °C 35-55/40-63 40-61/49-69 40-64/55-76 43-68/56-83 
Spręż wentylatora stopień 1/2  Pa 32/65 45/65 45/65 72/150 
Strata rozruchowa przy 70°C (EnEV) % 0,75 0,75 0,55 0,45 
Przepływ kondensatu przy 40/30°C  l/h 1,2 1,6 2,2 2,8 
Wartość pH skroplin ok. 3 ok. 3 ok. 3 ok. 3  
Pobór mocy stopień 1/2 W 86/128 99/139 129/178 126/205 
Masa  kg 92 92 99 122 
Stopień ochrony  IP IP20 IP20 IP20 IP20 
Przyłącze elektryczne 230 V / 50 Hz / 10 A
Nr certyfikatu CE CE-0085BS0326
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COB-TS Typ 15 20 29
Moc nominalna przy 80/60°C stopień 1/2  kW 9,0/14,4 13,1/19,0 18,5/28,2 
Moc nominalna przy 50/30°C stopień 1/2  kW 9,5/15,1 13,9/20,0 19,6/29,6 
Obciążenie nominalne stopień 1/2  kW 9,2/17,4 13,5/19,6 19,0/29,0 
Pojemność zasobnika CS l 160 160 160 
Przepływ CS l/h 370 490 710 
Liczba znamionowa CS NL60 3,5 4,5 5,0 
Moc wyjściowa c.w.u. l/10 min 250 280 300 
Strata na gotowość cieplną CS kWh/24h 1,47 1,47 1,47 
Wysokość A   mm 1290 1290 1290 
Szerokość B   mm 1132 1132 1132 
Głębokość C   mm 605 605 605 
Powrót c.o. D   mm 426 426 426 
Powrót c.o. E   mm 194 194 194 
Zasilenie c.o. F   mm 919 919 1029 
Zasilenie c.o. G   mm 516 516 516 
Przewód powietrzno-spalinowy H   mm 462 462 462 
Przewód powietrzno-spalinowy J   mm 203 203 203 
Przewód powietrzno-spalinowy mm 80/125 80/125 80/125 
Rodzaj systemu powietrzno-spalinowego B23, B33, C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x)
Powrót c.o. - gwint zew. – Ø G 1½˝ 1½˝ 1½˝ 
Króciec wody zimnej, cyrkulacji, wody ciepłej G ¾˝ ¾˝ ¾˝ 
Przyłącze kondensatu 1˝ 1˝  1˝
Rodzaj filtra olejowego Siku maks. 40 μm
Maksymalne podciśnienie  bar -0.3 -0,3 -0,3 
Sprawność przy 40/30°C (Hi/Hs) % 106/100 105/99 105/99 
Sprawność przy 75/60°C (Hi/Hs) % 102/97 101/96 101 /96 
Sprawność przy mocy nominalnej 80/60°C (Hi/Hs) % 97/92 97/92 97/92 
Sprawność przy 30 % mocy i TR =30°C (Hi/Hs) % 102/97 103/97 103/97 
Pojemność wodna kotła I 7,5 7,5 9,0 
Opór po stronie wody (przy Δt = 20 K/10 K) mbar 3,6/12 6/21 17/55 
Maks. nadciśnienie kotła  bar 3 3 3 
Maks. temperatura kotła °C 85 85 85 
Temperatura zasilania, nastawa fabryczna °C 80 80 80 
Strumień spalin stopień 1/2  g/s 4,04/6,45 6,28/9,06 9,05/13,33 
Temperatura spalin 50/30-80/60°C stopień 1/2 °C 35-55/40-63 40-61/49-69 40-64/55-76 
Spręż wentylatora stopień 1/2  Pa 32/65 45/65 45/65 
Strata rozruchowa przy 70°C (EnEV) % 0,75 0,75 0,55 
Przepływ kondensatu przy 40/30°C  l/h 1,2 1,6 2,2 
Wartość pH skroplin ok. 3 ok. 3 ok. 3 ok. 3 
Pobór mocy stopień 1/2 W 86/128 99/139 129/178 
Masa kotła  kg 92 92 99 
Masa zasobnika kg 76 76 76
Stopień ochrony  IP IP20 IP20 IP20 
Przyłącze elektryczne 230 V / 50 Hz / 10 A
Nr certyfikatu CE CE-0085BS0326

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły stojące kondensacyjne
COB / COB-TS

Dane techniczne kotła COB-TS
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły stojące kondensacyjne
COB / COB-TS

Systemy powietrzno-spalinowe do kotłów COB / COB-TS
Podstawowe systemy powietrzno–spalinowe
(do COB-15/20/29)

I IIII 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

IIIIIIIIIII

I

I

II

II

II

IIII

I

III
I

I
III

IIIII
III

IIIIIIIII

C83x

C33x

C53x

B33C83x C93x

C33x

C93x C43xC53

B23
B33

C33x

Warianty systemów
Maksymalna długość 1)  [m]

COB-15 COB-20 COB-29 

B23 przewód spalinowy w szybie i powietrze do spalania bezpośrednio z urzą-
dzenia (zależny od powietrza z pomieszczenia) DN80 30 30 30 

B33 przewód spalinowy w szybie z poziomym koncentrycznym przewodem
przyłączeniowym (zależny od powietrza z pomieszczenia) DN80 30 30 30 

B33 podłączenie do odpornego na wilgoć komina spalinowego, z poziomym 
koncentrycznym wg EN 13384 (Producent LAS)

C33x 
pionowy koncentryczny przewód, przejście przez dach pochyły lub płaski, 
pionowy koncentryczny przewód, systemy powietrzno-spalinowe do zabu-
dowy w szachcie (niezależny od powietrza z pomieszczenia)

 20 20 16

C43x
podłączenie do odpornego na wilgoć przewodu powietrzno-spalinowego 
(LAS), maksymalna długość od środka kolanka urządzenia do przyłącza 
2 m (niezależny od powietrza z pomieszczenia)

wg normy EN 13384 (Producent LAS)

C53 przyłącze do przewodu spalinowego w szybie i prowadzenie powietrza 
zasilającego DN80 30 30 30 

C53x przyłącze do przewodu spalinowego na elewacji (niezależny od powietrza 
z pomieszczenia) DN80 30 30 30 

C83x 
przyłącze do przewodu spalinowego w szybie i prowadzenie powietrza 
zasilającego przez ścianę zewnętrzna (niezależny od powietrza z po-
mieszczenia)

DN80 30 30 30 

C83x 
podłączenie do odpornego na wilgoć komina spalinowego i prowadzenie 
powietrza zasilającego przez ścianę zewnętrzną (niezależny od powietrza 
z pomieszczenia)

 wg normy EN 13384 (Producent LAS)

C93x 
pionowy przewód spalinowy do zabudowy w szachcie, sztywny lub ela-
styczny sztywny z poziomym koncentrycznym przewodem przyłączenio-
wym elastyczny

DN80
DN83

27
19

27
19

22
16

1) Dostępne ciśnienie tłoczenia wentylatora: COB-15: 32-65 Pa, COB-20: 45-65 Pa, COB-29: 55-105 Pa
(Maksymalna długość odpowiada łącznej długości od urządzenia do wylotu spalin)

UWAGA
Należy jedynie stosować te z przedstawionych systemów odprowadzania spalin/ czerpania 
powietrza, które są dopuszczalne przez lokalne przepisy.
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły stojące kondensacyjne
COB / COB-TS

Podstawowe systemy powietrzno–spalinowe
(do COB-40)

I IIII 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

IIIIIIIIIII

I

I

II

II

II

IIII

I

III
I

I
III

IIIII
III

IIIIIIIII

C83x

C33x

C53x

B33C83x C93x

C33x

C93x C43xC53

B23
B33

C33x

Warianty systemów Maksymalna długość 1) [m]
COB-40

B23 przewód spalinowy w szybie i powietrze do spalania bezpośrednio z urzą-
dzenia (zależny od powietrza z pomieszczenia) DN110 30 

B33 w kaskadzie przewód spalinowy w szybie i powietrze do spalania bezpo-
średnio z urządzenia (zależny od powietrza z pomieszczenia) DN110 30 

B33 przewód spalinowy w szybie poziomym i koncentrycznym przewodem
przyłączeniowym (zależny od powietrza z pomieszczenia) DN110 30 

B33
podłączenie do odpornego na wilgoć komina spalinowego,
z poziomym koncentrycznym przewodem przyłączeniowym
(zależny od powietrza z pomieszczenia)

wg normy EN 13384 (Producent LAS)

C33x pionowy koncentryczny przewód, przejście przez dach pochyły lub płaski
(niezależny od powietrza z pomieszczenia) DN110/160 21 

C43x
podłączenie do odpornego na wilgoć przewodu powietrzno-spalinowego 
(LAS), maksymalna długość od środka kolanka urządzenia do przyłącza 
2 m (niezależny od powietrza z pomieszczenia)

wg normy EN 13384 (Producent LAS)

C53 
przyłącze do przewodu spalinowego w szybie i prowadzenie powietrza 
zasilającego przez ścianę zewnętrzną (niezależny od powietrza z po-
mieszczenia)

DN110 30 

C53x podłączenie do przewodu spalinowego na elewacji (niezależny od powie-
trza z pomieszczenia) DN110 30 

C83x 
podłączenie do przewodu spalinowego w szybie i prowadzenie powie-
trza zasilającego przez ścianę zewnętrzną (niezależny od powietrza z po-
mieszczenia)

DN110 14 

C83x 

podłączenie do odpornego na wilgoć komina spalinowego i prowadzenie 
powietrza
zasilającego przez ścianę zewnętrzną (niezależny od powietrza z po-
mieszczenia)

 wg normy EN 13384 (Producent LAS)

C93x pionowy przewód spalinowy do zabudowy w szachcie sztywny/elastyczny 2) 
z poziomym koncentrycznym przewodem przyłączeniowym

sztywny 
DN110 20 

1) Dostępne ciśnienie tłoczenia wentylatora: COB-40:70-150 Pa (Maksymalna długość odpowiada łącznej długości od urządzenia do wylotu spalin}
2) Dla giętkich przewodów spalinowych w szybie z poziomym koncentrycznym przewodem przyłączeniowym należy liczyć maksymalną długość
   wg EN 13384 (Producent LAS).

UWAGA
Należy jedynie stosować te z przedstawionych systemów odprowadzania spalin/ czerpania 
powietrza, które są dopuszczalne przez lokalne przepisy.
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły stojące kondensacyjne
COB / COB-TS

Kaskady kotłów COB

min. 600min. 600min. 600

Moduł kaskady KM

DWTK

min. 600
max. 1500

min. 600
max. 1500

min. 600
max. 1500

min. 605
max. 1500

Moduł kaskady KM

Schemat kaskady kotła COB przy zastoso-
waniu modułu kaskady KM
(możliwe jest tworzenie kaskad do 5 kotłów)

H

V S

A

2 ... 4

Kaskady kotłów COB

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° odpowiadają 1 szt. kol 
  na 90°
- powietrze do spalania czerpane z wewnątrz pomieszczenia
- wysokość nad poziomem morza: 325 metrów

COB

V
Średnica

nominalna dla
urządzenia

S
Średnica

nominalna
zbiorcza

A
Średnica

nominalna przewodu
spalinowego piono-

wego

Ø / Minimalny
przekrój szachtu [mm] H

Dopuszczalna wysokość 
przewodu spalinowego
odcinka pionowego [m]okrągły kwadratowy

29

2x DN110 DN110 DN110 188 168 30 
2x DN110 DN160 DN160 244 224 30 
3x DN110 DN160 DN160 244 224 30 
4x DN110 DN160 DN160 244 224 30 

40
2x DN110 DN160 DN160 244 224 30 
3x DN110 DN160 DN160 244 224 30 
4x DN110 DN160 DN160 244 224 30 
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Przykładowe schematy technologiczne dla instalacji jedno - i wielokotłowej

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły stojące kondensacyjne
COB / COB-TS
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UWAGA
Przedstawione powyżej schematy, dodatkowe elementy wyposażenia nie są dopasowane do 
wszelkich możliwych sytuacji  mogących wystąpić po stronie pierwotnej (kotłowej) i po stronie 
wtórnej (obiegów grzewczych).

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 mocy
Kotły stojące kondensacyjne
COB / COB-TS
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły stojące kondensacyjne

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie



Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły stojące kondensacyjne
TOB / TOB-TS

Olejowy kocioł kondensacyjny TOB / olejowy kocioł kondensacyjny z zasobnikiem TOB-TS (6,3-18,0 kW)

Informacje podstawowe i cechy kotłów TOB / TOB-TS

Olejowy kocioł kondensacyjny TOB
(bez zasobnika c.w.u)

Cechy • Nowoczesny, kondensacyjny olejowy kocioł grzewczy unikalnej budowie do pracy samo-
dzielnej lub wraz z ładowanym warstwowo zasobnikiem c.w.u. o pojemności 160 dm³.

• Modulowany palnik olejowy z zakresem mocy 6,4-18,1 kW.
• Niskie zużycie energii z uwagi na modulację palnika.
• Może pracować na oleju lekkim opałowym EL, oleju bezsiarkowym, oleju Bio B10.
• CO2 regulowane elektronicznie. 
• Technologia niebieskiego płomienia bez podgrzewacza oleju. 
• Wysokiej jakości wymiennik wykonany z wytrzymałego Alu-krzemu. 
• Brak wymaganego minimalnego przepływu przez wymiennik. 
• Wysoki komfort przygotowania c.w.u. – dla TOB-TS ilość produkowanej c.w.u. jest porów-

nywalna z klasycznym zasobnikowym podgrzewaczem c.w.u. o pojekmności ca >200dm3 
(przy rzeczywistej pojemności podgrzewacza zasobnikowego - 160dm3).

• Ponadprzeciętna „ustawność” - możliwość zestawienia kotła i zasobnika bezpośrednio bo-
kami lub tyłem do siebie.

• Dostęp do wszystkich elementów od frontu, łatwość obsługi i konserwacji.
• Możliwość pracy zależnej lub niezależnej od powietrza w pomieszczeniu.
• Kompaktowa budowa umożliwia zminimalizowanie niezbędnej powierzchni w pomieszcze-

niu kotłowni.
• Współpraca z zamkniętymi systemami grzewczymi.
• Zmontowany i gotowy do instalacji.
• Masa 92 kg zapewnia łatwy transport i instalację.
• Maksymalny okres gwarancji na produkty Wolf GmbH wynosi łącznie do 5-ciu lat, zgodnie 

z informacją w karcie gwarancyjnej urządzenia.
• Efektywność energetyczna klasy A.

Olejowy kocioł kondensacyjny TOB –TS 
(z zasobnikiem warstwowym  c.w.u.)
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły stojące kondensacyjne
TOB / TOB-TS

Konstrukcja kotła TOB

130 Katalog techniczny 2017 – rozdział 3

z.w.

c.w.u.

cyrkulacja c.w.u

 
kocioł olejowy zasobnik warstwowy

6

1. Automatyczny odpowietrznik
2. Ogranicznik temperatury
3. Czujnik temperatury zasilania
4. Czujnik temperatury spalin
5. Syfon kondenstau
6. Pompa kondensatu z neutralizacją
7. Pompa kondensatu
8. Neutralizator kondensatu
9. Pompa ładująca wymiennika
10.  Czujnik temperatury ładowania
11.  Wymiennik pyłowy
12.  Pompa ładowania zasobnika
13. Wejście c.w.u.
14.  Zasilania zasobnika c.w.u
15. Gilza zanurzeniowa czujnika temperatury c.w.u
16. Anoda magnezowa
17. Cyrkulacja c.w.u.
18. Spust
19. Wlot z.w do zasobnika
20. Pobór z.w. z zasobnika

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie



Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły stojące kondensacyjne
TOB / TOB-TS

Regulacja kotłów TOB

Rodzaje pracy:

Moduł obsługowy BM-2 jako regulator temp.
pomieszczenia / programator czasowy c.o. i 
c.w.u. (niezbędna podstawa ścienna 
– art. nr 17 12 129)

Moduł obsługowy BM-2 z czujnikiem temp
zewnętrznej

1    ...    7

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

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

Regulator kotłowy
Moduł obsługowy BM-2
Czujnik temperatury zewnętrznej
Moduł funkcyjny kaskadowy KM-2 
(do 5 kotłów)

moduł obsługowy BM-2 jako regulator
temp. pomieszczenia / programator c.o. i c.w.u.

moduł obsługowy BM-2
z czujnikiem temp. zewn.

moduł solarny SM1-2 moduł solarny SM2-2

131Katalog techniczny 2017 – rozdział 3

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie



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

Podstawa ścienna 17 31 129

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

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły stojące kondensacyjne
TOB / TOB-TS

Kotły TOB ich wyposażenie

Kocioł TOB / TOB-TS Artykuł Nr art.
TOB 89 06 714

Zasobnik warstwowy c.w.u 160dm3 współpracujący z kotłem TOB
z pompą ładującą o wysokiej sprawności (EFI <0.23)

89 08 101

Wyposażenie dodatkowe kotłów TOB
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły stojące kondensacyjne
TOB / TOB-TS

Artykuł Nr art.

estaw podłączeniowy COB / TOB dla zasobnika stojącego
W komplecie:
2 elementy krzyżowe każdy z 1 przyłączem, 
2 zawleczki, 
elastyczny przewód ze stali nierdzewnej 1“ (dł. 1300 mm), 
elastyczny przewód ze stali nierdzewnej 1“ (dł. 800 mm), silikon

20 70 947

Zestaw podłączeniowy COB / TOB z TS dla zasobnika stojącego
W komplecie:
2 elementy krzyżowe każdy z 2 podłączeniami, 4 zawleczki, 3 elastyczne przewody ze stali 
nierdzewnej 1“ (dł. 1300 mm), elastyczny przewód ze stali nierdzewnej 1“ (dł. 800 mm),  
2 elastyczne przewody ze stali nierdzewnej ¾“ (dł. 800 mm), silikon, orurowanie ¾“

20 70 948

Zestaw podłączeniowy COB / TOB / TS dla zasobnika stojącego SE-2 do 750 l, SEM-1 
do 750 l lub SEM-2 do 400 l
W komplecie:
2 elementy krzyżowe każdy z 2 podłączeniami, 3 elastyczne przewody ze stali nierdzewnej 
1“ (dł. 1300 mm), elastyczny przewód ze stali nierdzewnej 1“ (dł. 800 mm), 4 zawel czki, si-
likon, pompa obiegowa wysokoefektywna
DN 25-60, 6 uszczelek płaskich 1“, 2 podwójne uszczelki G1“ gwni t zewnętrzny - G1“, 2 
uszczelek płaskich 1½“
EPDM, przyłącze kątowe z odpowietrznikiem, złączki G1½“ gwint wewnętrzny na G1“ 
gwint zewnętrzny

20 71 732

Grupa bezpieczeństwa 
zawór bezpieczeństwa (ciśnienie zadziałania 3 bar), manometr, każdy z króćcem 
napełniająco-spustowym za zasilaniu i powrocie

20 70 666

Grupa pompowa – obwód grzewczy
W komplecie: pompa obiegowa wysokoefektywna (EFI <0,23) samoregulująca z 
kablem 4 m, 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

alternatywnie z:
Pompa obiegowa wysokoefektywna (EFI <0,23) z regulacją prędkości obrotowej

DN25-60

20 72 135
20 72 136

20 71 858

Grupa pompowa dla obiegu mieszacza
W komplecie: pompa obiegowa wysokoefektywna (EFI <0,23) samoregulującą, 
zamontowany siłownik zaworu mieszającego, oba elementy wyposażone w kabel 4m, 
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

alternatywnie z:
Pompa obiegowa wysokoefektywna (EFI <0,23) z regulacją prędkości obrotowej

DN25-60

20 72 139
20 72 140

20 72 138

Adapter do przyłączenia odpowietrznika olejowego TOB 27 45 504

Osprzęt dodatkowy kotłów COB

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 

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

DN25-60
DN32-60

DN25:  Δp=150 mbar przy V=2200 l/h
przy Δt 10 K do 26 kW
przy Δt 15 K do 38 kW
przy Δt 20 K do 51 kW 

DN32: Δp=150 mbar przy V=3000 l/h
przy Δt 10 K do 35 kW
przy Δt 15 K do 52 kW
przy Δt 20 K do 70 kW

DN25-60
DN32-60
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Dane i wskazówki projektowe

Uzdatnianie wody i uwagi dotyczące
eksploatacji

Mnimalne odległości od przegród 
budowlanych 

• Urządzenie może być usytuowane wyłącznie w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 
zamrażaniem. Powietrze doprowadzone do komory spalania  nie może zawierać substancji 
chemicznych takich jak fluor , chlor czy siarka. Tego rodzaju substancje są obecne w pusz-
kach z farbą aerozolową, klejach, rozpuszczalnikach  i środkach czyszczących. Mogą one 
w skrajnych przypadkach prowadzić do korozji, także w systemie odprowadzania spalin.

• 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. 

• Instalacja powinna być wyposażona w urządzenie do redukcji zawartego w wodzie grzew-
czej powietrza.  

• System ogrzewania musi być wyposażony w elementy wychwytujące zanieczyszczenia 
w wodzie systemowej.

• Zalecana wartość pH powinna wahać się w granicach  8,2-8,5
• Kocioł może współpracować jedynie z zamkniętymi wodnymi systemami grzewczymi.  
• Przygotowanie wody do napełnienia instalacji powinno odbywać się zgodnie z VDI 2035

TOB+TS

TOB

TOB+TS 

70 cm 70 cm

70
 c

m

70
 c

m

70
 c

m

 1
90

 c
m

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły stojące kondensacyjne
TOB / TOB-TS

Wartości graniczne w zależności od pojemności VA
(VA = objętość systemu/najniższa moc jednostkowa) Obliczenie twardości łącznej: 1 mol/m³ = 5,6 °dH

łączna 
moc 

cieplna

VA ≤ 10 l/kW VA > 10 l/kW und < 40 l/kW VA ≥ 40 l/kW

Twardość łączna/suma 
metali ziem alkaliczna

Przewod-
ność

Twardość łączna/suma 
metali ziem alkaicznych

Przewod-
ność

Twardość łączna/suma 
metali ziem alkaicznych

Przewod-
ność

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

1* < 50 > 2 > 0,36 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 
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Możliwości podłączeń do instalacji
grzewczych przy użyciu fabrycznych 
grup pompowych 

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły stojące kondensacyjne
TOB / TOB-TS

135

Zalecenia dotyczące  przeglądów 
okresowych eksploatacji

Przeglądów okresowych należy dokonywać nie rzadziej niż raz w roku, patrz → Karta Gwa-
rancyjna kotła.
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Wytyczne do podłączenia 
instalacji olejowej

Pompa olejowa

Zawór antysyfonowy

Zasysanie 
poprzez pływak 

Pompa 
olejowa

Zasysanie 
poprzez pływak 

Kocioł 
Prze-
pływ
kg/h

Śred. 
wewn. 

Ø

max. długość przewodów dla różnicy wysokości 
h [m]

4 3 2 1 0 -1 -2 -3 
TOB-18 1,52 4 40 40 40 40 40 40 40 24

Możliwości zestawień

Kocioł TOB Kocioł  TOB z zasobnikiem 
warstwowym c.w.u  po prawej

Kocioł  TOB z zasobnikiem 
warstwowym c.w.u  po lewej

Kocioł  TOB z zasobnikiem 
warstwowym c.w.u  stojącym z tyłu

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły stojące kondensacyjne
TOB / TOB-TS

System jednorurowy z pompą 
oleju poniżej zbiornika  

System jednorurowy z pompą
 powyżej zbiornika
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Dane techniczne kotłów TOB / TOB-TS
Dane techniczne kotła TOB / TOB-TS

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły stojące kondensacyjne
TOB / TOB-TS
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F
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F

D

E
G

TOB-TS TOB-TS 18
Moc nominalna przy 80/60°C stopień 1/2 kW 6,3 / 17,7 
Moc nominalna przy 50/30°C stopień 1/2  kW 6,6 / 18,6
Obciążenie nominalne stopień 1/2  kW 6,4 / 18,1
Zużycie oleju min/max kg/h 0,53 / 1,52 
Pojemność zasobnika/adekwatna do tradycyjnegozasobnika  Ltr. 160 / 200
Przepływ ciągły c.w.u. Ltr./h 440 
Liczba znamionowa NL60 4 
Moc wyjściowa c.w.u. Ltr./10min 270 
Strata ciepła zasobnika kWh/24h 1,47 
Wysokość A   mm 1290 
Szerokość B   mm 1132 
Głębokość C   mm 605 
Powrót c.o. D   mm 426 
Powrót c.o. E   mm 194 
Zasilenie c.o. F   mm 919 
Zasilenie c.o. G   mm 516 
Przewód powietrzno-spalinowy H   mm 462 
Przewód powietrzno-spalinowy I   mm 203 
Przewód powietrzno-spalinowy mm 80/125 
Rodzaj systemu powietrzno-spalinowego B23p, B33p, C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x)
Zasilenie-powrót c.o. - gwint zew.-Ø G 1½˝ 
Przyłącze kondensatu 1˝ 

Olej opałowy wg. DIN 51603-1/6 Standardowy olej opałowy EL, olej opałowy EL lub 
bio-olej B10

Dysza * Steinen 0,25 / 80° MST
Rodzaj filtra olejowego  Opticlean 5 - 20 μm 
Ciśnienie pompy min. / max. bar 3,5 / 23 
Maksymalne podciśnienie bar 0,3
Ustawienie fabryczne temperatury zasilania °C 80 
Maksymalna temperatura na zasilaniu °C 85 
Opór po stronie wody (przy Δt = 20K / 10K) mbar 7 / 20 
Maksymalne dopuszczalne nadciśnienie w kotle  mbar 3 
Zawartość wody w wymienniku ciepła Ltr. 7,5
Sprawność przy 40/30 °C (Hi / Hs) % 105 / 99
Sprawność przy 75/60 °C (Hi / Hs)  % 102 / 97 
Sprawność przy mocy nominalnej 80/60°C (Hi / Hs) % 98 / 92 
Sprawność przy 30 % mocy TR=30°C (Hi / Hs) % 105 / 99
Strata rozruchowa przy 70 °C (EnEV) % 0,75 
Nominalne obciążenie cieplne max.
Strumień masowy spalin g/s 7,02

Temperatura spalin 50/30 - 80/60 °C °C 44 - 61
Spręż wentylatora Pa 70
Najmniejsze obciążenie cieplne min.
Stopień strumienia spalin g/s 2,44

Temperatura spalin 50/30 - 80/60 °C °C 32 - 50

Dokończenie → na następnej stronie
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Systemy powietrzno-spalinowe do kotłów 
TOB / TOB-TS

I IIII 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

IIIIIIIIIII

I

I

II

II

II

IIII

I

III
I

I
III

IIIII
III

IIIIIIIII

C83x

C33x

C53x

B33C53x C93x

C33x

C93x C43xC53

B23
B33

C33x

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły stojące kondensacyjne
TOB / TOB-TS

Dane techniczne kotła TOB / TOB-TS c.d.

TOB-TS TOB-TS 18
Spręż wentylatora Pa 20
Max. przepływ kondensatu przy 40/30°C Ltr./h 1,4
Wartość pH skroplin  ca. 3
Masa kg 92
Stopień ochrony IP IP20 
Wbudowany bezpiecznik A 4
Pobór mocy elektryczne min. / max. W 23 / 101
Pobór mocy w trybie gotowości W 5
Przyłącze elektryczne 230V / 50Hz / 10A
Nr certyfikatu CE CE-0085CO00305

* z tymi dyszami spełnione są wymagania w zakresie emisji spalin - zapewnione jest niezawodne działanie. Inne dysze są niedozwolone!
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Warianty systemów Maksymalna długość 1) [m]
COB-40

B23 przewód spalinowy w szybie i powietrze do spalania bezpośrednio z urzą-
dzenia (zależny od powietrza z pomieszczenia) DN80 30 

B33 w kaskadzie przewód spalinowy w szybie i powietrze do spalania bezpo-
średnio z urządzenia (zależny od powietrza z pomieszczenia) DN80 30 

B33
podłączenie do odpornego na wilgoć komina spalinowego,
z poziomym koncentrycznym przewodem przyłączeniowym
(zależny od powietrza z pomieszczenia)

wg normy EN 13384 (Producent LAS)

C33x pionowy koncentryczny przewód, przejście przez dach pochyły lub płaski
(niezależny od powietrza z pomieszczenia)  20 

C43x
podłączenie do odpornego na wilgoć przewodu powietrzno-spalinowego 
(LAS), maksymalna długość od środka kolanka urządzenia do przyłącza 
2 m (niezależny od powietrza z pomieszczenia)

wg normy EN 13384 (Producent LAS)

C53 
przyłącze do przewodu spalinowego w szybie i prowadzenie powietrza 
zasilającego przez ścianę zewnętrzną (niezależny od powietrza z po-
mieszczenia)

DN80 30 

C53x podłączenie do przewodu spalinowego na elewacji (niezależny od powie-
trza z pomieszczenia) DN80 30 

C83x 
podłączenie do przewodu spalinowego w szybie i prowadzenie powie-
trza zasilającego przez ścianę zewnętrzną (niezależny od powietrza z po-
mieszczenia)

DN80 30 

C83x 

podłączenie do odpornego na wilgoć komina spalinowego i prowadzenie 
powietrza
zasilającego przez ścianę zewnętrzną (niezależny od powietrza z po-
mieszczenia)

 wg normy EN 13384 (Producent LAS)

C93x pionowy przewód spalinowy do zabudowy w szachcie sztywny/elastyczny 2) 
z poziomym koncentrycznym przewodem przyłączeniowym

sztywny 
DN110 

elastyczny 
DN83

20

19 

1) Maksymalna długość odpowiada łącznej długości od urządzenia do wylotu spalin

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

139Katalog techniczny 2017 – rozdział 3

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły stojące kondensacyjne
TOB / TOB-TS

Systemy powietrzno-spalinowe do kotłów 
TOB / TOB-TS c.d.
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły stojące kondensacyjne
TOB / TOB-TS

Przykładowe schematy technologiczne dla instalacji jednokotłowej
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły stojące kondensacyjne
TOB / TOB-TS

UWAGA
Wszelkie szczegóły montażu, podłączenia i uruchomienia znajdują się w stosownych instruk-
cjach.

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 mocy
Kotły stojące kondensacyjne
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