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Nový nástěnný kondenzační kotel FGB je k dispozici ve dvou výkonech 28 a 35 kW, v provedení pro vytápění, nebo  
jako kombinovaný kotel. Provoz je možný na zemní plyn nebo na LPG. Kotel FGB má vše, co se od kondenzačního kotle 
v této době očekává. 

Konstrukce
Stylový vzhled a optimální rozměry umožňují montáž prakticky kdekoli. Komponenty zařízení – měděné trubky, mosazné 
tvarovky, výměník tepla z odolné slitiny hliníku s křemíkem, hydraulický blok vyztužený skelnými vlákny, výměník určený 
k ohřevu vody z ušlechtilé oceli – jsou vyráběny z kvalitních materiálů s dlouhou životností. Výměník tepla s vysokou 
tepelnou vodivostí je konstruován jako monoblokový odlitek s jednoduchými vodními kanály velkého průřezu. Díky 
použití EC ventilátoru a vysoce úsporného oběhového čerpadla dosahuje kotel energetické třídy „A“, a splňuje s velkou 
rezervou veškeré požadavky evropských směrnic ErP. Součástí standardní výbavy kotle je 3-cestný ventil, pojistný ventil, 
expanzní nádoba, odvzdušňovací ventil, sifon k odvodu kondenzátu a gravitační zpětná klapka spalinovodu. Montáž  
i údržbu lehce a rychle zvládne montážník díky provedení „Plug & Play“.

Vlastnosti
Konstrukce spalovací komory zajišťuje velmi čisté spalování a velký regulační rozsah výkonu (až do 1 : 6). Zabudovaná 
ekvitermní regulace (snímač jako doplněk) je kompatibilní s regulačním systémem Wolf WRS. Regulace umožňuje 
spolupráci se solárními systémy a poskytuje možnost ovládání přes webový prohlížeč nebo aplikaci iOS/android. Online 
kontrola a monitorování pro uživatele a servisní techniky umožňuje přístup ke kotli odkudkoli a zajistí tak lepší služby, 
vyšší úspory a maximální komfort. Velký displej s jednoduchým a uživatelsky přívětivým rozhraním zobrazuje všech-
na důležitá data. Vysoký průtok teplé vody s odběrem v rozsahu 2 l/min až 16 l/min. Díky funkci rychlého startu  
a rychlému vyrovnání teploty zaručuje nový kotel FGB konstantní teplotu ohřáté vody od samého počátku, i při vyš-
ších požadavcích na výkon. Nejnovější kondenzační technologie je zárukou vysoké účinnosti, zaujme nízkou spotřebou  
a nízkými emisemi.

Výhody, které hovoří samy za sebe:
 malé rozměry, nízká hmotnost a velmi tichý provoz
 zabudovaná ekvitermní regulace s podsvíceným displejem
 široký rozsah modulace (1 : 6) 
 stálý dostatek teplé vody, průtok vody v rozsahu až 16 l/min. 
 oběhové modulační čerpadlo s vysokým výkonem a účinností
 vysoká úroveň standardní výbavy
 energetická třída A
 kompatibilní s veškerým příslušenstvím WOLF (regulace, spalinový systém, připojovací příslušenství, solární systém)
 připojitelnost na existující regulaci (při výměně)

možnost zapojení  
do společného spalinovodu

Wolf FGB

Správná volba pro každého
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* Ceny jsou uvedeny bez DPH

TYP FGB / FGB-K 28 35

Třída sezonní energetické účinnosti vytápění A A

Třída energetické účinnosti ohřevu vody   
za průměrných klimatických podmínek A A

Rozsah výkonu pro vytápění 80/60 °C kW 4,8 - 24,4 6,7 - 31,1

Rozsah výkonu pro vytápění 50/30 °C kW 5,3 - 27,3 7,5 - 34,9

Rozsah výkonu pro ohřev vody kW 4,8 - 27,3 6,7 - 34,0

Rozměry V x Š x H mm 720 x 408 x 310 720 x 408 x 310

Hmotnost kg 30 35

Identifikační číslo CE CE-0085CQ0261 CE-0085CQ0261

Nástěnné kondenzační kotle Wolf FGB-(K)28 a FGB-(K)35 jsou moderní zdroje tepla vhodné pro výměny, 
rekonstrukce i nové instalace. Kotle nabízejí vysoký maximální výkon pro přípravu teplé vody, pro vytápění je 
maximální výkon nastavitelný. Kotle jsou vybaveny veškerými bezpečnostními prvky i integrovaným digitálním 
regulátorem s ekvitermní regulací. 

Typ  obj. č. cena Kč*

FGB-28 86 14 828 36 500,-
Nástěnný kondenzační kotel určený pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku (příslušenství)

FGB-28 se snímačem venkovní teploty 86 14 828A 37 000,-
Nástěnný kondenzační kotel určený pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku (příslušenství)

FGB-35 86 14 830 41 500,-
Nástěnný kondenzační kotel určený pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku (příslušenství)

FGB-35 se snímačem venkovní teploty 86 14 830A 42 000,-
Nástěnný kondenzační kotel určený pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku (příslušenství)

Kotle pro vytápění

FGB-K-28 86 14 827 39 000,-
Nástěnný kondenzační kotel určený pro vytápění a průtokový ohřev vody

FGB-K-28 se snímačem venkovní teploty 86 14 827A 39 500,-
Nástěnný kondenzační kotel určený pro vytápění a průtokový ohřev vody

FGB-K-35 86 14 829 43 500,-
Nástěnný kondenzační kotel určený pro vytápění a průtokový ohřev vody

FGB-K-35 se snímačem venkovní teploty 86 14 829A 44 000,-
Nástěnný kondenzační kotel určený pro vytápění a průtokový ohřev vody

Kotle pro vytápění s průtokovým ohřevem vody
Typ  obj. č. cena Kč*

FGB-28/35, FGB-K 28/35
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* Ceny jsou uvedeny bez DPH

Připojovací příslušentví
Popis produktu pro obj. číslo cena Kč*

Připojovací sestava armatur pro hydraulické připojení FGB-(K) 86 14 786 1 980,-

obsahující:
- 4x kulový kohout DN20
- 2x redukce DN20/15
- 4x ploché těsnění DN20
- 2x ploché těsnění DN15

Připojovací sada armatur pro hydraulické připojení (rohové) FGB-(K) 86 14 988 3 200,-

obsahující:
- 4x kulový kohout DN20 (voda, rohový 90°)
- 2x redukce DN20/15
-  4x ploché těsnění DN20
-  2x ploché těsnění DN15
- 4x vlnovcová nerezová trubka DN16x500 s těsněním
- 4x sada pro úpravu délky vlnovcové trubky s těsněním

Připojovací sada armatur pro hydraulické připojení FGB-(K) 86 14 430 2 890,-
nad i pod omítku

obsahující:
- 4x kulový kohout DN20
- 4x ploché těsnění 24x17x2 mm
-  4x vlnovcová nerezová trubka DN16x500 mm s těsněním
-  4 ks sada pro úpravu délky vlnovcové trubky DN16  

s těsněním

Zkrat výstupů pro zásobník FGB 86 14 785 1 090,-
provoz bez přídavného zásobníku

Sada pro odpad pojistného ventilu FGB-(K) 86 12 254 1 000,-

obsahuje:
- 1x odpadový trychtýř R1" se sifonem a rozetou
- 1x ochrana proti odstřiku
- 1x hadice pro odvod kondenzátu

Kryt armatur pro nástěnnou montáž FGB-(K) 86 14 955 2 100,-
včetně upevňovacího materiálu
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Připojovací příslušenství pro solár
Popis produktu pro obj. číslo cena Kč*

Sada pro připojení solárního systému k průtokovému FGB-K   86 14 954 3 950,-
ohřevu

obsahuje:
- 1x připojovací kabel pro snímač teploty NTC 5k
- 1x snímač teploty NTC 5k
- 1x T-kus ¾“ vnější záv. + ¾“ jímka snímače
- 1x klip pro snímač teploty
- 1x termický směšovací ventil G ¾“
-  1x vlnovcová nerezová trubka DN16x500 s těsněním
- 3x ploché těsnění ¾“ 
- 1x dvojité šroubení ¾“
- 2x redukované šroubení ¾“ - ½“
- 2x ploché těsnění ½“
- 1x tuba silikonového tuku
-  1x sada pro úpravu délky vlnovcové trubky DN16 s těsněním

Rozšiřující sada pro připojení solárního systému FGB-K   86 14 431 2 990,-
k průtokovému ohřevu

obsahuje:
- 2x kulový kohout G ¾“ (voda)
- 2x kulový kohout G ¾“ (voda, rohový 90°)
- 4x ploché těsnění G ¾“  
-  4x vlnovcová nerezová trubka DN16x500 mm s těsněním
-  4 ks sada pro úpravu délky vlnovcové trubky DN16  

s těsněním

Externí ohřev vody
Popis produktu pro obj. číslo cena Kč*

Stacionární zásobníkový ohřívač vody CSW-120 FGB   86 02 798 15 045,-
určený k montáži pod kotel

Jmenovitý objem (l) 115
Trvalý výkon 80/60–10/45 °C* (kW-l/hod) 29–710
Výkonové číslo (NL60) 1,0
Hmotnost (kg) 65
Třída energetické účinnosti ohřevu vody B

* otopná/vratná voda - studená/ohřátá pitná voda

Snímač teploty ohřívače vody FGB   88 52 829 490,-
pro přímé připojení do regulátorů MM a KM

* Ceny jsou uvedeny bez DPH
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Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
Popis produktu pro obj. číslo cena Kč*

Sestava pro odvod spalin DN60/100 přes stěnu,  FGB-(K)  26 51 754 3 850,-
montáž rozebíratelnými nasouvacími spoji, provoz s přívodem
vzduchu vně místa instalace, vše v bílé barvě

obsahuje:
- 1x koleno 89° DN60/100
- 2x krycí rozeta
- 1x vodorovná koncentrická trubka DN60/100
- 1x výstupní mřížka s ochranou proti větru

Připojovací adaptér spalin DN60/100 – 2 x DN80 FGB-(K)  26 51 734 1 550,-

* Ceny jsou uvedeny bez DPH
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Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
pro kondenzační kotle FGB-(K) do 35kW

Upozornění: Systémy C33x a C83x jsou vhodné i na instalaci v garáži. 
Systém DN80/125 se na straně vzduchu i spalin spojuje zasouváním.
Příklady montáže je třeba přizpůsobit místním předpisům.
K dosažení optimální funkce zařízení doporučujeme použít pro
systémy na vedení vzduchu/spalin originální příslušenství Wolf.
Délkové údaje se vztahují na koncentrické vedení vzduchu/spalin
a jednoduché vedení spalin a jen na originální díly Wolf.

Mohou být použity jen následující spalinovody a koncentrické 
spalinovody
s certifikátem CE-0036-CPD-9169003:
- spalinovody DN60, DN80, DN110 a DN125
- koncentrické spalinovody DN60/100, DN80/125
- koncentrické spalinovody na fasádu DN80/125
- flexibilní spalinovody DN60 a DN83
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C33x
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C33x

C43x

C53x

C93x C33x B33

C13x

C93x C43x

Potřebné odvětrání u B23, B33, C53

Varianty vyhotovení Maximální délka 1) [m]
do 28kW do 35kW

B23 Vedení spalin v šachtě, vyhotovení závislé na vzduchu z místa instalace DN60

DN80

11
50

7
50

B33 Vedení spalin v šachtě s vodorovným koncentrickým připojením
(závislé na vzduchu z místa instalace kotle)

DN60

DN80

9
50

5
50

B33 Připojení na komín pro spaliny odolný proti vlhkosti s vodorovným koncentrickým připojením
(závislé na vzduchu z místa instalace kotle)

výpočet podle ČSN EN 13384
(výrobce systému)

C13x Vodorovný přechod vnější stěnou nebo šikmou střechou, 
(nezávislé na vzduchu z místa instalace kotle)

DN60/100
DN80/125

5
10

3
10

C33x Svislý koncentrický přechod šikmou nebo plochou střechou, svislé koncentrické vedení  
vzduchu/spalin v šachtě (nezávislé na vzduchu z místa instalace kotle)

DN60/100
DN80/125
DN110/160

6
18
19

4
29
48

C43x Připojení na komín pro vzduch/spaliny (LAS) odolný proti vlhkosti, max. délka potrubí
od středu kotlového kolena po komín 2 m (nezávisle na vzduchu z místa instalace kotle)

výpočet podle ČSN EN 13384
(výrobce systému)

C53 Připojení na odvod spalin v šachtě a přívod vzduchu přes fasádu potrubím
(nezávislé na vzduchu z místa instalace kotle), včetně vzduchového potrubí 3 m

DN80/125 50 50

C53x Připojení na odvod spalin na fasádě (nezávisle na vzduchu z místa instalace kotle)
nasávání vzduchu přes fasádu

DN60/100
DN80/125

9
50

5
50

C53x Připojení na odvod spalin v šachtě a přívod vzduchu přes vnější stěnu DN80/125 50 50
C83x Koncentrické připojení na komín odolný proti vlhkosti

a přívod vzduchu přes fasádu
výpočet podle ČSN EN 13384

(výrobce systému)
C93x Spalinové potrubí v šachtě, připojení na odvod spalin DN60/100, svisle DN60 pevné 8 5
C93x Spalinové potrubí v šachtě, svisle DN80

Připojení na odvod spalin DN60/100  
Připojení na odvod spalin DN80/125 
Připojení na odvod spalin DN80/125

pevné
pevné

flexibilní

14
15
14

27
39
37

1) Max. délka odpovídá celkové délce od kotle po vyústění spalinovodu.
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Regulace
Popis produktu  obj. číslo cena Kč*

Kotle jsou kompatibilní se všemi díly příslušenství hydraulických 
rozvodů, odvodů spalin i regulace Wolf. Všechny položky najdete 
v ceníku Vytápěcí techniky Wolf.

Digitální prostorový termostat BT-DP s týdenním časovým programem pro vytápění 25 807 2 120,-
Digitální nástěnný regulátor k ovládání kotle s časovým programem, dvoužilové připojení max. 1,5 mm2,  
spínací kontakt, napájení baterie 2 x LR03 AAA 1,5 V, životnost baterie 2 roky, komfortní a útlumová  
teplota, protimrazová ochrana, grafické zobrazení symbolu programu na podsvíceném displeji, včetně  
zobrazení času a teploty. Montáž na instalační krabici KU 68, nebo přímo na stěnu.
Rozměry V x Š x H: 80 x 83 x 27 mm, barva bílá.

Digitální prostorový termostat BT-D 39 534 1 620,-
Digitální nástěnný regulátor k ovládání kotle bez časového programu, dvoužilové připojení max. 1,5 mm2,  
spínací kontakt, napájení baterie 2 x LR03 AAA 1,5 V, životnost baterie 2 roky, grafické zobrazení symbolu  
programu na displeji včetně zobrazení teploty. Možnost útlumového provozu. Montáž na instalační  
krabici KU 68, nebo přímo na stěnu. Rozměry V x Š x H: 80 x 83 x 27 mm, barva bílá.

Modul směšovače MM 89 05 380 5 400,-
Rozšiřující modul k řízení jednoho okruhu se směšovačem  
a jednoho spínaného okruhu dle zadané konfigurace. Součástí  
dodávky je příložný snímač teploty okruhu. Při použití rozšiřujících 
modulů musí být instalován minimálně jeden modul BM-2.  
V systému sběrnice může být instalováno max. 7 modulů MM.

Solární modul SM1 89 05 397 7 300,-
Samostatný nebo rozšiřující modul určený k řízení čerpadla jednoho  
solárního okruhu. V systému sběrnice může být instalován pouze jeden  
modul SM1. Součástí dodávky modulu je snímač teploty v zásobníku  
a snímač teploty kolektoru. Při použití rozšiřujících modulů musí být  
instalován minimálně jeden modul BM-2.

Solární modul SM2 89 05 771 10 100,-
Samostatný nebo rozšiřující modul určený k řízení solárního systému  
až se 3 ohřívači vody a 2 kolektorovými poli dle zadané konfigurace.  
Součástí dodávky modulu je snímač teploty v zásobníku, snímač  
teploty kolektoru a ponorné pouzdro. V systému sběrnice může být  
instalován pouze jeden modul SM1. Při použití rozšiřujících modulů  
musí být instalován minimálně jeden modul BM-2.

Ovládací modul BM-2 bez snímače vnější teploty, s nástěnným držákem 89 08 340 4 995,-
Ovládací a zobrazovací modul s časovým programem pro vytápění a ohřev  
pitné vody. Instalace do nástěnného držáku, propojení s kotlem dvoužilovou  
sběrnicí max. 1,5 mm2. Montáž na instalační krabici KU 68, nebo přímo  
na stěnu. Rozměry včetně rámečku: V x Š x H: 87 x 113 x  31 mm, barva černá.   
Barevný LCD displej 3,5“.

1       ...        7

* Ceny jsou uvedeny bez DPH

Modul směšovače a řadiče kaskády KM 89 06 332 8 950,-
Rozšiřující modul pro řízení kaskády až 5 kotlů FGB, jednoho  
okruhu se směšovačem a jednoho spínaného okruhu dle zadané  
konfigurace. Modul musí být použit u všech instalací, které  
používají hydraulický oddělovač nebo akumulátor tepla pro více  
zdrojů. V systému sběrnice může být instalován pouze 1 modul KM,  
další rozšíření je možné dalšími (max. 6) MM moduly.  
Součástí dodávky modulu je ponorný snímač teploty do hydraulického oddělovače a příložný snímač  
výstupní teploty směšovače. Při použití rozšiřujících modulů musí být instalován minimálně jeden  
modul BM-2. V případě použití přímého okruhu pro nabíjení zásobníku je třeba objednat navíc snímač  
teploty zásobníku.
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Technická data FGB-28/35 a FGB-K 28/35
kotel pro vytápění kotel s průtokovým ohřevem vody 

TYP
FGB-28 FGB-35 FGB-K-28 FGB-K-35

Rozměry (bez spalinového hrdla)
(šířka x hloubka x výška v mm) mm 408 x 310 x 650 408 x 310 x 650 408 x 310 x 650 408 x 310 x 650

Třída sezonní energetické účinnosti ohřevu vody 

Třída sezonní energetické účinnosti vytápění 

Jmenovitý tepelný výkon  80/60 °C v  kW kW 24,1/27 1 30,7/33,6 1 24,1/27 1 30,7/33,6 1

Jmenovitý tepelný výkon  50/30 °C v kW kW 27 34,7 27 34,7

Jmenovitý tepelný příkon kW 25/28 1 32/35 1 25/28 1 32/35 1

kW 4,6 7,1 4,6 7,1Nejnižší jmenovitý tepelný výkon (modulovaný) při 80/60 °C

Nejnižší jmenovitý tepelný výkon (modulovaný) při  50/30 °C kW 5,3 8,3 5,3 8,3

Nejnižší jmenovitý tepelný příkon (modulovaný) kW 4,9 7,5 4,9 7,5

Účinnost

Účinnost [DIN] při 100 % výkonu (Hi) % 98 98 98 98

% 108

třída NOx 5 5 5  5

Expanzní nádoba l 8 8 8 8

Max. dovolený tlak bar 3 3 3 3

Celková hmotnost kg 30 35 30 35

Napájecí napětí 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz

Průtok teplé vody při dT = 30 K  l/min – – 12,9 16

Připojení - vzduch mm 100 100 100 100

Připojení - spaliny mm 60 60 60 60

1 vytápění/příprava teplé vody

Účinnost [DIN] při 30 % výkonu (Hi) 108 108 108

A A A A

A A

kotel pro vytápění kotel s průtokovým ohřevem vody 

TYP FGB-28 FGB-35 FGB-K-28 FGB-K-35

vstup
studené vody 
G 1/2

výstup
ohřáté vody
G 1/2

výstup
otopné vody
G 3/4

vstup
vratné vody
G 3/4

 3
8:

 2
8 

kW
 8

3:
 3

5 
kW

18
1

plyn

Specifikace

Rozměry (bez spalinového hrdla)
(šířka x hloubka x výška v mm) mm 408 x 310 x 650 408 x 310 x 650 408 x 310 x 650 408 x 310 x 650

Jmenovitý tepelný výkon  80/60 °C v  kW kW 24,1/27 1 30,7/33,6 1 24,1/27 1 30,7/33,6 1

Jmenovitý tepelný výkon  50/30 °C v kW kW 27 34,7 27 34,7

Jmenovitý tepelný příkon kW 25/28 1 32/35 1 25/28 1 32/35 1

kW 4,6 7,1 4,6 7,1Nejnižší jmenovitý tepelný výkon (modulovaný) při 80/60 °C

Nejnižší jmenovitý tepelný výkon (modulovaný) při  50/30 °C kW 5,3 8,3 5,3 8,3

Nejnižší jmenovitý tepelný příkon (modulovaný) kW 4,9 7,5 4,9 7,5

Účinnost

Účinnost [DIN] při 100 % výkonu (Hi) % 98 98 98 98

% 108

třída NOx 5 5 5  5

Expanzní nádoba l 8 8 8 8

Max. dovolený tlak bar 3 3 3 3

Celková hmotnost kg 30 35 30 35

Napájecí napětí 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz

Průtok teplé vody při dT = 30 K  l/min – – 12,9 16

Připojení – vzduch mm 100 100 100 100

Připojení – spaliny mm 60 60 60 60

1 vytápění/příprava teplé vody

Účinnost [DIN] při 30 % výkonu (Hi) 108 108 108

Třída sezonní energetické účinnosti ohřevu vody 

Třída sezonní energetické účinnosti vytápění 

14
6
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