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Nástěnný kondenzační kotel se zobrazovacím modulem AM
a vnějším snímačem / Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým
ohřevem vody, se zobrazovacím modulem AM a vnějším snímačem

CGB-2-14/20/24
NOVÉ
CGB-2K-20/24
Typ

CGB-2
CGB–2K

14
–

20
20

24
24

3,8 - 18,9
4,4 - 20,4
3,8 - 22,2
790 x 440 x 378
33 / 35
CE-0085CO0098

4,8 - 23,8
5,6 - 25,8
4,8 - 27,1
790 x 440 x 378
33 / 35
CE-0085CO0098

Třída sezonní energetické účinnosti vytápění
sestavy
Třída energetické účinnosti ohřevu vody sestavy
za průměrných klim. podmínek
Rozsah výkonu pro vytápění 80/60 °C
Rozsah výkonu pro vytápění 50/30 °C
Rozsah výkonu pro ohřev vody
Rozměry V x Š x H
Hmotnost
Identifikační číslo CE

–

kW
kW
kW
mm
kg

1,8 - 13,5
2,1 - 15,2
1,8 - 13,5
790 x 440 x 378
33
CE-0085CO0098

plynové kondenzační kotle s uzavřenou spalovací
komorou s přívodem spalovacího vzduchu
závislým nebo nezávislým na vzduchu
v místnosti
vysoký normovaný stupeň využití, do 110 %
(Hi)/99 % (Hs) s maximálním využitím energie
paliva
hořák na zemní plyn E, LL a zkapalněný plyn
s modulovaným tepelným výkonem od 1,8 kW
standardně dodávaný s expanzní nádobou,
modulujícím vysoce výkonným čerpadlem
(EEI < 0,23) a třícestným ventilem
výměník tepla s ochranným povrchem Wolf
ALUPro
efektivní technologie spalování díky regulaci
spalování s automatickým kalibrováním a
přizpůsobením se druhu plynu
automatické nastavení CO2 pomocí regulace
spalovacího vzduchu s automatickou kalibrací
pro dosažení extrémně nízkých emisí škodlivin
ve spalinách
optimální využití výhřevnosti paliva pomocí
regulace teplotního spádu bez přepouštěcího
ventilu, zvyšování teploty vratné vody není
potřebné
součástí kotle je regulace - zobrazovací modul AM
s vnějším snímačem jako ekvitermní regulace
s pevně definovanou vytápěcí křivkou
CGB-2

Obj. č.

86 14 567A

86 14 568A

86 14 569A

45 990,-

47 990,-

49 990,-

Obj. č.

–

86 14 570A

86 14 571A

Kč

-

49 990,-

51 990,-

Kč
CGB-2K

Technické údaje str. 176
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Nástěnný kondenzační kotel s vrstveným zásobníkem vody,
se zobrazovacím modulem AM a vnějším snímačem

NOVÉ

CGW-2
Typ

CGW-2

14/100L

20/120L

24/140L

1,8 - 13,5
2,1 - 15,2
1,8 - 13,5
790 x 800 x 378
54
CE-0085CO0098

3,8 - 18,9
4,4 - 20,4
3,8 - 22,2
790 x 800 x 378
54
CE-0085CO0098

4,8 - 23,8
5,6 - 25,8
4,8 - 27,1
790 x 800 x 378
54
CE-0085CO0098

Třída sezonní energetické účinnosti vytápění
sestavy
Třída energetické účinnosti ohřevu vody sestavy
za průměrných klim. podmínek
Rozsah výkonu pro vytápění 80/60 °C
Rozsah výkonu pro vytápění 50/30 °C
Rozsah výkonu pro ohřev vody
Rozměry V x Š x H
Hmotnost
Identifikační číslo CE

kW
kW
kW
mm
kg
Obj. č.
Kč

86 14 580A

86 14 581A

86 14 582A

67 490,–

69 490,-

71 490,-

nástěnný plynový kondenzační kotel v modulární
sestavě se zabudovaným vrstveným zásobníkem
z ušlechtilé oceli a výměníkem tepla z ušlechtilé
oceli
plynový kotel odpovídá charakteristice kotle
CGB-2 a navíc má:
integrovaný komfortní ohřev pitné vody se
zabudovaným vrstveným zásobníkem (objem 44 l),
který překonává parametry tradičního ohřívače
vody s objemem 100, 120 resp. 140 l
„turbo ohřev vody“ integrovaný systém rozvodu
teplé a studené vody v zásobníku na utlumení
víření vody a dosažení dokonalého teplotního
rozvrstvení (přihlášený jako evropský patent)
kotel CGW-2-14/100L dokáže za 10 minut naplnit
vanu na koupání s objemem cca 140 l/40 °C
vysoká úspora provozních nákladů díky
efektivnímu ohřevu pitné vody a inovativní
izolační technice s integrovaným systémem
prstencových spár (ochrana užitného vzoru)
řízené plnení zásobníku teplou vodou pro dosažení
vysoké efektivity využití energie paliva díky
účinnné kondenzaci v kotlv (udělený evropský
patent)
kompaktní sestava kondenzačního kotle
s vrstveným zásobníkem vody snižuje náklady na
montáž a instalaci
součástí kotle je regulace - zobrazovací modul AM
s vnějším snímačem jako ekvitermní regulace
s pevně definovanou vytápěcí křivkou
Technické údaje str. 178
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Stacionární kondenzační kotel s vrstveným zásobníkem vody,
se zobrazovacím modulem AM a vnějším snímačem

CGS-2L
Typ

CGS-2

NOVÉ

14/120L

20/160L

24/200L

1,8 - 13,5
2,1 - 15,2
1,8 - 13,5
1462 x 600 x 635
84
CE-0085CO0098

3,8 - 18,9
4,4 - 20,4
3,8 - 22,2
1462 x 600 x 635
84
CE-0085CO0098

4,8 - 23,8
5,6 - 25,8
4,8 - 27,1
1462 x 600 x 635
84
CE-0085CO0098

Třída sezonní energetické účinnosti vytápění
sestavy
Třída energetické účinnosti ohřevu vody sestavy
za průměrných klim. podmínek
Rozsah výkonu pro vytápění 80/60 °C
Rozsah výkonu pro vytápění 50/30 °C
Rozsah výkonu pro ohřev vody
Rozměry V x Š x H
Hmotnost
Identifikační číslo CE

kW
kW
kW
mm
kg
Obj. č.
Kč

stacionární plynový kondenzační kotel
v modulární sestavě se zabudovaným vrstveným
zásobníkem z ušlechtilé oceli a výměníkem tepla
z ušlechtilé oceli
plynový kotel odpovídá charakteristice kotle
CGB-2 a navíc má:
systém „turbostop“ ve vrstveném zásobníku
(objem 90 l) umožňuje komfortní ohřev pitné
vody, který překonáva tradiční ohřívač vody se
spirálovým registrem s objemem 120, 160
resp. 200 l
řízené plnení zásobníku ohřátou vodou pro
dosažení vysoké efektivity využití energie paliva
díky účinné kondenzaci v kotli (udělený evropský
patent)
kotel CGS-2-20/160L dokáže za 10 minut naplnit
vanu na koupání s objemem cca 230 l/40 °C;
kotel CGS-2-14/120L dokáže naplnit až cca
190 l/40 °C
vysoké výkonové číslo NL = 1,3/2,1/2,5 při ohřátí
z 10 °C na 60 °C
minimální tepelné ztráty díky vysoce efektivní
izolační technice s energetickou náročností pouze
1,0 kWh za 24 hodin
kompaktní konstrukce skládájící se
z kondenzačního kotle s připojeným vrstveným
zásobníkem se dá kvůli transportu snadno a rychle
rozdělit na dva přepravní moduly s hmotností
35 kg a 49 kg
pojistný ventil 3bar otopného okruhu integrovaný
součástí kotle je regulace - zobrazovací modul AM
s vnějším snímačem jako ekvitermní regulace
s pevně definovanou vytápěcí křivkou
Technické údaje str. 180
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86 14 573A

86 14 574A

86 14 575A

71 490,–

73 490,-

75 490,-

Stacionární kondenzační kotel s ohřívačem vody,
se zobrazovacím modulem AM a vnějším snímačem

CGS-2R
Typ

CGS-2

NOVÉ

14/150R

20/150R

24/150R

1,8 - 13,5
2,1 - 15,2
1,8 - 13,5
1792 x 600 x 635
84
CE-0085CO0098

3,8 - 18,9
4,4 - 20,4
3,8 - 22,2
1792 x 600 x 635
84
CE-0085CO0098

4,8 - 23,8
5,6 - 25,8
4,8 - 27,1
1792 x 600 x 635
84
CE-0085CO0098

Třída sezonní energetické účinnosti vytápění
sestavy
Třída energetické účinnosti ohřevu vody sestavy
za průměrných klim. podmínek
Rozsah výkonu pro vytápění 80/60 °C
Rozsah výkonu pro vytápění 50/30 °C
Rozsah výkonu pro ohřev vody
Rozměry V x Š x H
Hmotnost
Identifikační číslo CE

kW
kW
kW
mm
kg
Obj. č.
Kč

86 14 576A

86 14 577A

86 14 578A

71 490,–

73 490,-

75 490,-

plynový kondenzační kotel s ohřívačem vody se
spirálovým registrem v modulární sestavě
plynový kotel odpovídá charakteristice kotle
CGB-2 a navíc má:
řízené plnení zásobníku ohřátou vodou pro
dosažení vysoké efektivity využití energie paliva
díky účinné kondenzaci v kotli (udělený evropský
patent)
kotel CGS-2-20/150R dokáže za 10 minut naplnit
vanu s objemem cca 200 l/40 °C; kotel CGS-214/150R dokáže naplnit cca 180 l/40 °C
vysoké výkonové číslo NL = 1,4 případně 1,8 při
ohřevu z 10 °C na 60 °C
minimální tepelné ztráty díky vysoce efektivní
izolační technice – za 24 hodín je energetická
náročnost pouze 1,47 kWh
kompaktní konstrukce kondenzačního kotle se
zásobníkovým ohřívačem se spirálovým registrem
se dá kvůli instalaci snadno a rychle rozdělit na
dva přepravní moduly s hmotností 35 kg a 80 kg
ohřev pitné vody v zásobníku robustním vytápěcím
registrem s velkoryse dimenzovanou výhřevnou
plochou zaručující krátkou dobu ohřevu
součástí kotle je regulace - zobrazovací modul AM
s vnějším snímačem jako ekvitermní regulace
s pevně definovanou vytápěcí křivkou
Technické údaje str. 182
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Stacionární kondenzační kotel se solárním ohřívačem vody,
s ovládacím modulem BM-2 a vnějším snímačem

CSZ-2
Typ

CSZ-2

NOVÉ

14/300R

20/300R

24/300R

1,8 - 13,5
2,1 - 15,2
1,8 - 13,5
1850 x 600 x 1013
285
35
125
583
CE-0085CO0098

3,8 - 18,9
4,4 - 20,4
3,8 - 22,2
1850 x 600 x 1013
285
35
125
583
CE-0085CO0098

4,8 - 23,8
6,6 - 25,8
4,8 - 27,1
1850 x 600 x 1013
285
35
125
583
CE-0085CO0098

Třída sezonní energetické účinnosti vytápění
sestavy
Třída energetické účinnosti ohřevu vody sestavy
za průměrných klim. podmínek
Rozsah výkonu pro vytápění 80/60 °C
kW
Rozsah výkonu pro vytápění 50/30 °C
kW
Rozsah výkonu pro ohřev vody
kW
Rozměry V x Š x H
mm
Objem solárního zásobníku
l
Hmotnost kotle
kg
Hmotnost solárního ohřívače vody
kg
Provozní hmotnost (ohřívač naplněný vodou) kg
Identifikační číslo CE
Obj. č.

77 01 443A

77 01 444A

77 01 445A

Kč

121 490,–

123 490,-

125 490,-

kondenzační kotel s úsporným kotlovým čerpadlem, s ovládacím modulem BM-2, vnějším snímačem a snímačem ohřívače vody, přepínacím
ventilem a pojistným trojcestným ventilem
plynový kotel odpovídá charakteristice kotle
CGB-2 a navíc má:
solární zásobník pro přípravu teplé vody
o objemu 310 l s dvojitou vrstvou smaltu a
2 hladkými trubicovými výměníky tepla obsahuje
solární čerpadlovou skupinu s integrovanou
solární regulací SM1 a modulovaným vysoce
účinným čerpadlem
expanzní nádobu solární techniky o objemu
25 l nádobu na zadržení solární kapaliny
o objemu 10 l
kompletní řešení solární přípravy teplé vody
a vytápění v jednom
kompaktní zařízení včetně regulace
CSZ-2 je plně připravena pro připojení solárních
kolektorů, napájení do topného systému vytápění
a okruhu teplé vody
vysoká úspora elektrické energie
výměníky tepla s povrchovou úpravou na straně
spalin zaručují maximální provozní účinnost
a spolehlivost
Technické údaje str. 184

10

Nástěnný kondenzační kotel /
kotel pro průtokový ohřev vody

CGB–11/20/24/35/50
CGB–K–20/24
Typ

CGB
CGB–K

Třída sezonní energetické účinnosti vytápění
Třída energetické účinnosti ohřevu vody

–

Rozsah výkonu pro vytápění 80/60 °C
Rozsah výkonu pro vytápění 50/30 °C
Rozsah výkonu pro ohřev vody
Rozměry V x Š x H
Hmotnost
Identifikační číslo CE
CGB

kW
kW
kW
mm
kg

A

A

35
–

A

50
–

–

–

7,1 - 23,1
7,8 - 24,8
7,1 - 27,6
855x440x393
42
CE-0085BN0380

8 - 32
9 - 35
8 - 32
855x440x393
45 (48 pre 40–35)
CE-0085BP5571

11 - 46
12,2 - 50
11 - 46
855x440x393
45
CE-0085BP5571

úsporné

úsporné

úsporné

úsporné

úsporné

s povrch. úpravou

s povrch. úpravou

s povrch. úpravou

s povrch. úpravou

s povrch. úpravou

Obj. č.

86 13 335

86 13 336

86 13 337

86 13 344

86 13 346

Kč

35 500,–

35 500,–

35 500,–

60 400,–

63 500,–

–

úsporné

úsporné

–

–

–

s povrch. úpravou

s povrch. úpravou

–

–

–

86 13 342

86 13 343

–

–

39 500,–

40 500,–

Cena

kotlové čerpadlo

Výměník tepla
Zemní plyn E

A

A

24
24

5,6 - 19,0
6,1 - 20,5
5,6 - 22,9
855x440x393
42
CE-0085BN0380

Výměník tepla

CGB–K

A

20
20

3,2 - 10,0
3,6 - 10,9
3,2 - 14,6
855x440x393
42
CE-0085BN0380

kotlové čerpadlo

Zemní plyn E

A

11
–

Obj. č.

Cena

Kč

Pro nízkoteplotní vytápěcí systémy a ohřev pitné
vody, s teplotou otopné vody do 90 °C a povoleným provozním tlakem 3 bary.
Modulovaný hořák s extrémně nízkými hodnotami
škodlivin a nízkou hlučností.
Vysoce výkonný výměník tepla ze slitiny hliníku
legovaného křemíkem s vylepšenou povrchovou
úpravou na straně spalin pro ještě vyšší provozní
účinnost a spolehlivost, pro snazší a rychlejší
čistění výměníku při údržbě kotle.
Vysoký normovaný stupeň využití do 109 % (Hi) /
99% (Hs) s maximálním využitím energie paliva.
Pro lehké čištění při údržbě lze výměník tepla
vyklopit z kotle pod plným tlakem otopné vody
a bez potřeby vypouštění.
Jednoduchá montáž, obsluha a servis s bezproblémovým přístupem ke všem dílům.
Hrdla pro měření spalin přístupná zvenku, kotel
není třeba otevírat.
Dodávané s vysoko úsporným obehovým
čerpadlom (EEI < 0,23) pracujúcim na princípe
permanentného magnetu, technológiou Alpha2
Možnost připojení externího zásobníkového
ohřívače vody CSW-120.
Kombinovaný kotel CGB-K se zabudovaným
deskovým výměníkem tepla z ušlechtilé oceli
k průtočnému ohřevu pitné vody.
Kotel kompletně smontovaný včetně celkové
vnitřní elektroinstalace.

Technické údaje str. 186
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Nástěnný kondenzační kotel

CGB–75/100
Typ

CGB

75

Třída sezonní energetické účinnosti
vytápění

100

–

Rozsah výkonu pro vytápění 80/60 °C

kW

18,2 - 70,1

18,2 - 91,9

Rozsah výkonu pro vytápění 50/30 °C

kW

19,6 - 75,8

19,6 - 98,9

Rozsah výkonu pro ohřev vody

kW

18,2 - 70,1

18,2 - 91,9

Rozměry V x Š x H

mm

1020 x 565 x 548

1020 x 565 x 548

kg

92

92

Identifikační číslo CE

0085BR0164

0085BR0164

Kotlové čerpadlo

bez čerpadla

bez čerpadla

Obj. č.

86 13 688

86 13 689

Kč

99 500,–

121 500,–

Hmotnost

Zemní plyn E
Cena
Nástěnný plynový kondenzační kotel pro
nízkoteplotní topné systémy a ohřev vody,
s výstupní teplotou otopné vody do 85 °C
a dovoleným provozním tlakem až 6 barů.

Modulovaný hořák s extrémně nízkými hodnotami
škodlivin a nízkou hlučností.
Vysoce výkonný výměník tepla ze slitiny hliníku
legovaného křemíkem s unikátní konstrukcí
umožňující jednoduchou a rychlou údržbu, pro
dosažení maximální efektivnosti při kondenzaci
(normovaný stupeň využití do 109 %).
Přívod spalovacího vzduchu z místa instalace
kotle nebo vně místa instalace kotle.
Spalinová zpětná klapka ve standardní výbavě,
nízké tepelné ztráty. Kaskáda s přetlakovým
spalinovým systémem až 4 kotlů s celkovým
výkonem do 400 kW.
Kompaktní konstrukce kotle s nízkými nároky na
prostor nevyžaduje žádný boční odstup od stěn
při montáži a údržbě.
Kotel kompletně smontovaný včetně úplné vnitřní
elektroinstalace.
Technické údaje str. 190
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Nástěnný kondenzační kotel s vrstveným
zásobníkem vody

CGW
Typ

CGW

11/100

20/120

24/140

Třída sezonní energetické účinnosti vytápění
Třída energetické účinnosti ohřevu vody
Rozsah výkonu pro vytápění 80/60 °C

kW

3,2 - 10,0

5,6 - 19,00

7,1 - 23,1

Rozsah výkonu pro vytápění 50/30 °C

kW

3,6 - 10,9

6,1 - 20,5

7,8 - 24,8

Rozsah výkonu pro ohřev vody

kW

3,2 - 14,6

5,6 - 22,9

7,1 - 27,6

Rozměry V x Š x H

mm

855x800x393

855x800x393

855x800x393

Hmotnost

kg

70

70

70

CE-0085BO0001

CE-0085BO0001

CE-0085BO0001

úsporné

úsporné

úsporné*

s povrchovou úpravou

s povrchovou úpravou

s povrchovou úpravou

Obj. č.

86 13 505

86 13 339

86 13 341

Kč

57 700,–

57 700,–

58 700,–

Identifikační číslo CE
Kotlové čerpadlo
Výměník tepla
Zemní plyn E
Cena
Pro nízkoteplotní vytápěcí systémy a ohřev pitné vody, s teplotou
otopné vody do 90 °C a povoleným provozním tlakem 3 bary.
Modulovaný hořák s extrémně nízkými hodnotami škodlivin a nízkou
hlučností.
Vysoce výkonný výměník tepla ze slitiny hliníku legovaného křemíkem
s vylepšenou povrchovou úpravou na straně spalin pro ještě vyšší
provozní účinnost a spolehlivost, pro snazší a rychlejší čistění
výměníku při údržbě kotle.
Vysoký normovaný stupeň využití do 109 % (Hi) / 99% (Hs)
s maximálním využitím energie paliva.
Pro lehké čištění při údržbě lze výměník tepla vyklopit z kotle pod
plným tlakem vytápěcí vody a bez potřeby vypouštění.
Jednoduchá montáž, obsluha a servis s bezproblémovým přístupem ke
všem dílům.
Hrdla pro měření spalin přístupná zvenku, kotel není třeba otevírat.
Přívod spalovacího vzduchu závislý nebo nezávislý na prostoru kotelny.
Dodávány s vysoce úsporným oběhovým čerpadlem (EEI < 0,23)
pracujícím na principu permanentního magnetu, technologií Alpha2
Komfortní příprava teplé vody se zabudovaným vrstvený zásobníkem
o objemu 50 litrů a výkonem 100, 120, resp. 140 litrů teplé vody za
10 minut (překonává parametry tradičního ohřívače vody).
Integrovaný systém rozvodu teplé a studené vody "Turbostop"
v zásobníku pro utlumení víření vody a dosažení jejího dokonalého
teplotního vrstvení.
Kompaktní sestava kondenzačního kotle s vrstveným zásobníkem
snižuje náklady na montáž a instalaci.
Kondenzační centrála kompletně smontovaná včetně vnitřní
elektroinstalace.
V případě stíženého transportu lze kotel se zásobníkem vody snadno
oddělit na dva moduly s hmotností 28 kg a 42 kg.
Technické údaje str. 192
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Stacionární kondenzační kotel
s vrstveným zásobníkem vody

CGS
Typ

CGS

20/160

24/200

kW

5,6 - 19,0

7,1 - 23,1

Třída sezonní energetické účinnosti vytápění
Třída energetické účinnosti ohřevu vody
Rozsah výkonu pro vytápění 80/60 °C
Rozsah výkonu pro vytápění 50/30 °C

kW

6,1 - 20,5

7,8 - 24,8

Rozsah výkonu pro ohřev vody

kW

5,6 - 22,9

7,1 - 27,6

Rozměry V x Š x H

mm

1460x566x637

1460x566x637

kg

99

99

CE-0085BO0001

CE-0085BO0001

úsporné

úsporné

s povrchovou úpravou

s povrchovou úpravou

Obj. č.

86 13 338

86 13 340

Kč

61 000,–

62 500,–

Hmotnost
Identifikační číslo CE
Kotlové čerpadlo
Výměník tepla
Zemní plyn E
Cena

Pro nízkoteplotní vytápěcí systémy a ohřev pitné vody, s teplotou
otopné vody do 90 °C a povoleným provozním tlakem 3 bary.
Modulovaný hořák s extrémně nízkými hodnotami škodlivin a
nízkou hlučností.
Vysoce výkonný výměník tepla ze slitiny hliníku legovaného
křemíkem s vylepšenou povrchovou úpravou na straně spalin pro
ještě vyšší provozní účinnost a spolehlivost, pro snazší a rychlejší
čistění výměníku při údržbě kotle.
Vysoký normovaný stupeň využití do 109 % (Hi) / 99% (Hs)
s maximálním využitím energie paliva.
Pro lehké čištění při údržbě lze výměník tepla vyklopit z kotle pod
plným tlakem vytápěcí vody a bez potřeby vypouštění.
Jednoduchá montáž, obsluha a servis s bezproblémovým přístupem
ke všem dílům.
Hrdla pro měření spalin přístupná zvenku, kotel není třeba otevírat.
Dodávány s vysoce úsporným oběhovým čerpadlem (EEI < 0,23)
pracujícím na principu permanentního magnetu, technologií
Alpha2
Komfortní příprava teplé vody se zabudovaným vrstvený
zásobníkem o objemu 90 litrů a výkonem 160, resp. 200 litrů teplé
vody za 10 minut (překonává parametry tradičního ohřívače vody).
Integrovaný systém rozvodu teplé a studené vody "Turbostop"
v zásobníku pro utlumení víření vody a dosažení jejího dokonalého
teplotního vrstvení.
Ohřev vody řízený teplotou vratné vody zaručuje hospodárný
provoz s optimálním využitím kondenzace.
Do 10, resp. 8 minut lze naplnit vanu o objemu 200 litrů vodou
s teplotou 45 °C, trvalý dostatek teplé vody – i po naplnění vany,
vysoké výkonové číslo NL = 2,1 resp. 2,5 (pokrývá potřeby teplé
vody tohoto počtu standardních domácností s 1 vanou, umyvadlem
a kuchyňským dřezem).
V případě stíženého transportu lze kotel se zásobníkem vody
snadno oddělit na dva moduly s hmotností 52 a 47 kg.
Technické údaje str. 194
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Stacionární kondenzační kotel
se solárním ohřívačem vody

CSZ
Typ

CSZ

11/300

20/300

24/300

Rozsah výkonu pro vytápění 80/60 °C

kW

3,2 - 10,0

5,6 - 19,00

7,1 - 23

Rozsah výkonu pro vytápění 50/30 °C

kW

3,6 - 10,9

6,1 - 20,5

7,8 - 24,8

Rozsah výkonu pro ohřev vody

kW

3,2 - 14,6

5,6 - 22,9

7,1 - 27,6

Rozměry V x Š x H

mm

Třída sezonní energetické účinnosti vytápění
Třída energetické účinnosti ohřevu vody

1850 x 600 x 1013

1850 x 600 x 1013

1850 x 600 x 1013

l

310

310

310

Hmotnost kotle

kg

42

42

42

Hmotnost solárního ohřívače vody

kg

125

125

125

Provozní hmotnost (ohřívač naplněný vodou)

kg

Objem solárního zásobníku

590

590

590

CE-0085BO0380

CE-0085BO0380

CE-0085BO0380

úsporné

úsporné

úsporné

obj. č.

77 01 219

77 01 221

77 01 251

Kč

113 000,–

113 000,–

113 000,–

Identifikační číslo CE
Kotlové čerpadlo
Zemní plyn
Cena

Kondenzační kotel s úsporným kotlovým čerpadlem, s ovládacím modulem BM, vnějším snímačem a snímačem ohřívače vody, přepínacím
ventilem a pojistným trojcestným ventilem.
Solární zásobník pro přípravu teplé vody
o objemu 310 l s dvojitou vrstvou smaltu a
2 hladkými trubicovými výměníky tepla obsahuje
solární čerpadlovou skupinu s integrovanou
solární regulací SM1 a modulovaným vysoce
účinným čerpadlem
Expanzní nádobu solární techniky o objemu
25 l nádobu na zadržení solární kapaliny
o objemu 10 l.
Kompletní řešení solární přípravy teplé vody
a vytápění v jednom.
Kompaktní zařízení včetně regulace.
CSZ je plně připravena pro připojení solárních
kolektorů, napájení do topného systému vytápění
a okruhu teplé vody.
Vysoká úspora elektrické energie.
Výměníky tepla s povrchovou úpravou na straně
spalin zaručují maximální provozní účinnost
a spolehlivost.

Technické údaje str. 196
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Regulace WRS a příslušenství regulace
pro kondenzační kotle
Popis produktu

obj. číslo

cena Kč

Ekvitermní regulace
Ovládací modul BM-2 bez snímače vnější teploty
řízený vnější/interiérovou teplotou, s časovým programem;
pro vytápění a ohřev pitné vody

NOVÉ

89 08 339

4 585,–

Ovládací modul BM-2 bez snímače vnější teploty s nástěnným držákem
řízený vnější/interiérovou teplotou, s časovým programem;
pro vytápění a ohřev pitné vody

NOVÉ

89 08 340

4 995,–

Nástěnný držák BM-2
k instalaci regulátoru BM-2 na stěnu referenční místnosti

NOVÉ

17 31 129

490,–

Ovládací modul BM s vnějším snímačem a nástěnným držákem
řízený vnější/vnitřní teplotou, s časovým programem pro vytápění a ohřev
vody, jako dálkové ovládání po zabudovaní do nástěnného držáku
v referenční místnosti.
Pro celý systém postačí 1 modul BM s vnějším snímačem.

89 05 364

3 800,–

Modul směšovače MM
jako doplňkový modul k řízení jednoho okruhu se směšovačem,
se snímačem teploty okruhu. Možnost doplnění ovládacího modulu
BM jako dálkového ovládání.
V systému může být max. 7 modulů MM.

89 05 380

5 400,–

Modul směšovače a řadiče kaskády KM
Rozšiřující modul pro řízení kaskády až 4 kotlů s modulovanými nebo
až 5 kotlů se spínanými stupni hořáků, jednoho směšovaného a jednoho
přímého 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 pouze 1 modul KM,
další rozšíření je možné dalšími (max. 6) MM moduly. Součástí dodávky
modulu je snímač teploty v hydraulickém oddělovači a snímač výstupní teploty směšovače.
V případě použití přímého okruhu pro nabíjení zásobníku je třeba objednat navíc snímač teploty
zásobníku (obj. číslo 27 99 054).

89 06 332

8 950,–

Analogové dálkové ovládání AFB
jen ve spojení s ovládacím modulem BM, k nastavení prostorové teploty
a režimu vytápění u příslušného otopného okruhu

27 44 551

3 129,–

ART
Analogový regulátor prostorové teploty s denním programem,
s připojením na datovou sběrnici eBus

86 10 218

3 250,–

Příslušenství regulace

obj. číslo

cena Kč Ř

Snímač ohřívače vody s modrým konektorem pro připojení do kotle

27 99 05499

1 345,–

Snímač ohřívače vody pro přímé připojení do regulátorů MM a KM

88 52 829

1 595,–

Radiohodiny se snímačem vnější teploty pro automatické nastavení hodin

27 92 325

4 255,–

Dálkový telefonický kontakt 2–kanálový s hlasovým řízením

27 91 044

11 419,–

Napáječ eBus pro doplňkové napájení datové sběrnice eBus el. proudem (30/50/100 mA)

27 44 438

3 866,–

Radiohodiny pro automatické nastavení hodin

27 92 321

3 379,–

Bezpečnostní termostat pro podlahové vytápění

27 91 905

1 570,–

Radiové dálkové ovládání jen ve spojení s radiopřijímačem obj. č. 27 44 209

27 44 200

4 161,–

Radiový vnější snímač jen ve spojení s radiopřijímačem obj. č. 27 44 209

27 44 081

3 473,–

Radiopřijímač pro vnější snímač a dálkové ovládání

27 44 209

4 568,–

ISM 1 – rozhraní s připojením RS-232

27 44 010

na vyžád.

ISM 2 – rozhraní s připojením USB

27 45 069 na vyžád.

Regulátor prostorové teploty

ISM 7i – modul k zabudování do vytápěcího systému
ISM 7e – externí modul rozhraní
Podrobnější informace o příslušenství regulace najdete na straně 101
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NOVÉ

27 45 313

NOVÉ

27 45 596 na vyžád.

6 508,–

Připojovací příslušenství
pro kondenzační kotle do 24 kW
Popis produktu

pro

obj. číslo

cena Kč

Připojovací sada pro instalaci nad omítkou
kulový kohout pro plyn, dvojice uzavíracích kulových
kohoutů pro otopnou a vratnou vodu, pojistný ventil 3 bary
a odpadový trychtýř (plynový kohout s tepelnou pojistkou)

CGB bez ohřevu vody, CGW, CGS
(u CGS pouze s připoj. sadou
obj. č. 86 02 709), CGB-2, CGW-2

86 12 684

2 050,-

Připojovací sada pro instalaci pod omítkou
kulový kohout pro plyn, dvojice uzavíracích kulových
kohoutů pro otopnou a vratnou vodu, pojistný ventil 3 bary
a odpadový trychtýř (plynový kohout s tepelnou pojistkou)

CGB bez ohřevu vody, CGW, CGS
(u CGS pouze s připoj. sadou
obj. č. 86 02 709), CGB-2, CGW-2

86 12 688

3 030,-

Připojovací sada pro instalaci nad omítkou
kulový kohout pro plyn, dvojice uzavíracích kulových kohoutů
pro otopnou a vratnou vodu, pojistný ventil 3 bary, přípojky
pro studenou a teplou vodu a odpadový trychtýř
(plynový kohout s tepelnou pojistkou)

CGB-K/CGB-2K

86 12 683

3 310,-

Připojovací sada pro instalaci pod omítkou
kulový kohout pro plyn, dvojice uzavíracích kulových kohoutů
pro otopnou a vratnou vodu, pojistný ventil 3 bary, přípojky
pro studenou a teplou vodu, 2 spojky 3/4“, odpadový trychtýř
(plynový kohout s tepelnou pojistkou)

CGB-K/CGB-2K

86 12 687

4 190,-

Připojovací sada pro CSW-120, instalace pod omítku
obsahuje:
- trojcestný přepínací ventil
- připojovací potrubí pro topnou vodu do zásobníku
- připojovací potrubí pro teplou a studenou vodu
- 2 ks připojení teplé vody
- svěrné šroubení
- snímač ohřívače vody pro připojení do kotle

CGB

20 71 863

5 990,-

CGB

20 71 864

4 850,-

Doporučujeme doplnit o připojovací sadu pro instalaci
pod omítku 86 12 688.
Připojovací sada pro CSW-120, instalace nad omítku
obsahuje:
- připojovací konzolu
- připojovací potrubí pro topnou vodu
- připojovací trubku pro plyn
- trojcestný přepínací ventil
- připojovací potrubí pro teplou a studenou vodu
- připojovací potrubí pro topnou vodu do zásobníku
- svěrné šroubení
- snímač ohřívače vody pro připojení do kotle
Doporučujeme doplnit o připojovací sadu pro instalaci
nad omítku 86 12 684.
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Připojovací příslušenství
pro kondenzační kotle do 24 kW
Popis produktu
Připojovací sada CSW-120 pro instalaci pod omítku
obsahuje:

pro

obj. číslo

cena Kč

CGB-2

NOVÉ

20 71 818

4 950,–

CGB-2

NOVÉ

20 71 820

5 450,–

- připojovací potrubí pro topnou vodu
- připojovací trubku pro plyn, trojcestný přepínací ventil
- připojovací potrubí pro teplotou a studenou vodu
- připojovací potrubí pro topnou vodu do zásobníku
-svěrné šroubení
- snímač ohřívače vody
Připojovací sada CSW-120 pro instalaci nad omítku
obsahuje:
- připojovací konzolu, připojovací potrubí pro topnou vodu
- připojovací trubku pro plyn, trojcestný přepínací ventil
- připojovací potrubí pro teplotou a studenou vodu
- připojovací potrubí pro topnou vodu do zásobníku
- svěrné šroubení
- snímač ohřívače vody

Připojovací sada pro samostatný ohřívač vody
třícestný přepínací ventil a dvojice uzavíracích
kulových kohoutů pro otopnou a vratnou vodu,
snímač ohřívače vody, závitové spojky

CGB

86 02 715

3 950,-

třícestný přepínací ventil, bez snímače

CGB

27 99 225

2 564,-

Připojovací konzola pro instalaci pod omítkou
přípoje otočné o 360°

CGB/CGB-2 se samostatným
ohřívačem vody a CGB-K/CGB-2K

20 70 495

2 024,-

CGB/CGB-2

20 70 496

1 664,-

20 11 011

556,-

20 11 013

1 125,-

pro závitové spoje

Připojovací konzola pro instalaci pod omítkou
přípoje otočné o 360°
pro závitové spoje

Plynový kohout rohový R 1/2
pro instalaci pod omítkou, chromovaný

všechny kotle

s tepelnou pojistkou pro instalaci pod omítkou, chromovaný

18

Kulový kohout rohový G 3/4”
pro instalaci pod omítkou, chromovaný

všechny kotle

20 70 686

967,-

Kulový kohout rohový G 3/4”
s přípojkou pro pojistný ventil R 1/2
pro instalaci pod omítkou, chromovaný

všechny kotle

20 70 687

967,-

Přípojky studené / teplé vody G 1/2"
s uzavíracím ventilem, k montáži pod omítku,
chromované

všechny kotle

20 71 678

900,–

Připojovací příslušenství
pro kondenzační kotle do 24 kW
Popis produktu

pro

obj. číslo

cena Kč

Pojistný ventil Rp1/2 pro tlak 3 bary
chromovaný

všechny kotle

20 11 000

289,-

Odpadový trychtýř R1
se sifonem a rozetou, s držákem pro tři hadice,
z transparentního plastu

všechny kotle

86 02 888

684,-

CGB-K/CGB-2K

86 00 175

1 754,-

CGB/CGB-2

86 00 114

1 125,-

20 11 010

495,-

20 11 012

1 102,-

Připojovací konzola pro instalaci nad omítkou

Plynový kohout přímý R 1/2
pro instalaci nad omítkou, chromovaný

všechny kotle

s tepelnou pojistkou pro instalaci nad omítkou, chromovaný

440

Kulový kohout přímý G 3/4”
pro instalaci nad omítkou, chromovaný

všechny kotle

20 70 688

857,-

Kulový kohout přímý G 3/4”
s přípojkou pro pojistný ventil R 1/2
pro instalaci nad omítkou, chromovaný

všechny kotle

20 70 685

886,-

Přípojky studené / teplé vody G 1/2"
s uzavíracím ventilem, k montáži pod omítku,
chromované

CGB-2, CGB-2K

20 71 677

702,–

Zaslepovací víčka
pro připojení zásobníku
obsahuje:
- 2 víčka DN20 s vnitřním závitem
- 2 plochá těsnení 24x17x2; 3/4“

CGB-2

20 70 927

219,–

Kryt přípojek CGB
na překrytí připojovacích armatur pod kotlem

CGB-(K)

86 12 672

1 718,-

Kryt přípojek CGB–2
pro překrytí připojovacích armatúr pod kotlem

CGB-2, CGB-2K

86 14 255

2 798,–

NOVÉ

NOVÉ

210

295

219
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Připojovací příslušenství
pro kondenzační kotle do 24 kW
Popis produktu

pro

Pojistná skupina bez regulátoru tlaku vody

CGS, CGW

obj. číslo

cena Kč

20 11 109

2 249,-

pro instalaci nad / pod omítkou,
tlak sítě do 6 barů, s pojistným ventilem 10 barů

NOVÉ 20 11 110

3 959,–

24 83 556

8 988,-

CGW-2

NOVÉ 86 14 238

922,–

Odlučovač vzduchu
připojení vnitřní závit 1“,do 2m3/hod
Poznámka:
odlučovače plynů a kalů jsou předpokladem bezporuchového
chodu otopných soustav

CGB-2(K), CGW-2
CGS-2

NOVÉ 20 71 877

4 787,–

Odkalovač
k instalaci do starých systémů nebo systémů
s převážně ocelovými rozvody

CGB-(K)-11/20/24, CGW, CGS

Bezpečnostní skupina s redukčním ventilem
na inštaláciu nad/pod omietkou

CGS-2, CGW-2

Ochranná anoda s externím zdrojem napětí
bezúdržbová, jako náhrada standardní hořčíkové anody

CGS

Adaptér pro připojení potrubí studené a teplé vody
určen pro výměnu kotle CGW do r.výr. 2014 za kotel CGB-2
od roku 2015 obsahuje:
- 1 mezikus pro studenou vody G3/4“
- 1 mezikus pro teplou vodu G ½“

3/4" do 1,3 m3/h
1" do 2,0 m3/h
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20 71 595

3 104,–

20 71 596

3 329,–

Odlučovač kalů k odlučování nečistot a magnetitových kalů
určený k ochraně kotlů vysoce účinných čerpadel a rozvodů1“
do průtoku 2,0 m3/hod
Poznámka: odlučovače plynů a kalů jsou předpokladem
bezporuchového chodu otopných soustav

CGB-2(K), CGW-2
CGS-2

NOVÉ 20 71 880

6 381,–

Připojovací sada na montáž pod omítkou
obsahuje:
plynový kulový kohout s tepelnou pojistkou, dvojici
uzavíracích kulových kohoutů pro otopnou a vratnou vodu,
odpadový trychtýř

CGS-2

NOVÉ 20 71 830

3 689,–

Připojovací sada na montáž na omítkou
obsahuje:
plynový kulový kohout s tepelnou pojistkou, dvojici
uzavíracích kulových kohoutů pro otopnou a vratnou vodu,
odpadový trychtýř

CGS-2

NOVÉ

20 71 831

3 396,–

Připojovací příslušenství
pro kondenzační kotle do 24 kW
Popis produktu
CGS-2
Připojovací sada malá
obsahuje:
konzolu pro instalaci pod/nad omítkou, 2 vlnovcové
trubky délky 800 mm, 2 vlnovcové trubky délky 1000 mm,
dvojici uzavíracích kulových kohoutů pro otopnou
a vratnou vodu, 2 spojky 3/4", 2 T-kusy s odvzdušněním,
dvojitou závitovou spojka, 1 trubku na odvod kondenzátu,
koleno 90° 1/2", propojení 90° 3/4", přípojka plynu,
držák hadic pro odpadový trychtýř

obj. číslo

cena Kč

NOVÉ

20 71 832

6 410,–

NOVÉ

20 71 822 13 045,–

1x
4x

Připojovací sada velká
čiastočne zmontovaná
na montáž na omietku
obsahuje:
konzolu pro instalaci pod/nad omítkou, 4 vlnovcové
trubky délky 800 mm, dvojici uzavíracích kulových
kohoutů pro otopnou a vratnou vodu, 2 spojky 3/4",
2 T-kusy s odvzdušněním, dvojitou závitovou spojku,
2 trubky na odvod kondenzátu, koleno 90°, propojení 90°,
přípojku plynu, držák hadic pro odpadový trychtýř,
odpadový trychtýř, plynový kohout s tepelnou pojistkou,
2 kohouty přívod/zpátečka, pojistný ventil 3 bary
a pojistnou skupinu bez omezovače tlaku vody

CGS-2

1x
4x

Připojovací sada CGS velká
konzola pro instalaci nad omítkou, 4 vlnovcové trubky délky
800 mm, dvojice uzavíracích kulových kohoutů s napouštěcími
kohouty pro otopnou a vratnou vodu, 2 spojky 3/4",
2 T-kusy s odvzdušněním, dvojitá závitová spojka, 2 trubky
na odvod kondenzátu, koleno 90°, propojení 90°, přípojka
plynu, držák hadic pro odpadový trychtýř, odpadový trychtýř,
plynový kohout s tepelnou pojistkou, 2 kohouty otopná/vratná,
pojistný ventil 3 bary a pojistná skupina bez omezovače tlaku
vody pro síť do 6 bar, pojistný ventil 10 bar

CGS

86 12 680

11 297,-

Připojovací sada CGS malá
konzola pro instalaci pod / nad omítkou, 4 vlnovcové trubky
délky 800 mm, dvojice uzavíracích kulových kohoutů pro
otopnou a vratnou vodu, 2 spojky 3/4", 2 T-kusy
s odvzdušněním, dvojitá závitová spojka, 2 trubky na odvod
kondenzátu, koleno 90°, propojení 90°, přípojka plynu,
držák hadic pro odpadový trychtýř

CGS

86 02 709

5 520,-

Sada cirkulace CGS
vlnovcová trubka délky 800 mm, propojení, cirkulační čerpadlo
s analogovými spínacími hodinami, T-kus s odvzdušněním,
dvojitá závitová spojka s těsněními

CGS

86 02 710

8 525,-
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Připojovací příslušenství
pro kondenzační kotle do 24 kW
Popis produktu

pro

obj. číslo

cena Kč

86 14 144

2 564,–

Kryt přípojek
s předlisovanými prostupy pro připojení potrubí
vlevo a vpravo

CGS-2

Kryt přípojek CGS
s vyraženými přechody pro připojení zleva,
zprava nebo shora

CGS

86 02 660

2 632,-

Horní kryt CGS
na překrytí kotle a přípojek shora

CGS

86 11 032

1 150,-

NOVÉ

CGW-2
Připojovací sada pitné vody pro instalaci pod omítkou
přípojka teplé vody, krycí rozeta, závitová trubka se svěrným
kroužkem G 1/2", opěrné pouzdro, pojistná skupina bez
omezovače tlaku, přípojka na pojistnou skupinu, přípojka
pojistné skupiny na přívod studené vody, koleno, 3 těsnění 3/4"

NOVÉ

86 10 473

6 185,-

CGW-2

NOVÉ

86 10 474

5 353,-

Připojovací sada pitné vody pro instalaci nad omítkou
pojistná skupina bez omezovače tlaku, přípojka pojistné
skupiny na přívod studené vody, 2 těsnění 3/4"

Připojovací sada CGW pro instalaci pod omítkou
přípojka teplé vody, krycí rozeta, závitová trubka se svěrným
kroužkem G 1/2", opěrné pouzdro, pojistná skupina bez
omezovače tlaku, přípojka na pojistnou skupinu, přípojka
pojistné skupiny na přívod studené vody, koleno, 3 těsnění 3/4"

CGW

86 10 475

4 119,-

Připojovací sada CGW pro instalaci nad omítkou

CGW

86 10 476

3 252,-

86 10 352

2 677,-

86 10 352

2 757,-

pojistná skupina bez omezovače tlaku, přípojka pojistné
skupiny na přívod studené vody, 2 těsnění 3/4"
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Kryt přípojek
s vyraženými přechody pro připojení a šrouby na upevnění

CGW-2

Kryt přípojek
s vyraženými přechody pro připojení a šrouby na upevnění

CGW

NOVÉ

Připojovací příslušenství
pro kondenzační kotle do 24 kW
Popis produktu

pro

obj. číslo

cena Kč
6 613,–

Připojovací sada pro topný a solární okruh
obsahuje: nástěnnou konzolu, 4 izolované měděné trubky
18x1, 2 kohouty pro napouštění a vypouštění topného okruhu,
plynový ventil s tepelnou pojistkou a 2 uzavírací kohouty
topného okruhu

CSZ, CSZ-2

77 01 126

Připojovací sada pro teplou a studenou vodu
s termostatickým směšovačem vody
obsahuje: nástěnnou konzolu, 4 izolované vlnité trubky,
3 uzavírací kohouty, termostatický směšovač pro výstup
teplé vody se zabudovanou zpětnou klapkou a ochranou
proti opaření a úsporné cirkulační čerpadlo se zpětnou
klapkou

CSZ, CSZ-2

77 01 136 13 833,–

Souprava měřiče tepla pro zabudování do CSZ/CSZ-2
k měření tepelného zisku ze solárního systému
obsahuje: průtokoměr se závitovou přípojkou, příložný
snímač teploty vratné vody (NTC 5K), 2 závitové spojky
s převlečnou maticí s vnějším závitem 1/2”

CSZ, CSZ-2

77 01 129

6 050,-

Úsporné cirkulační čerpadlo

CSZ, CSZ-2

20 71 191

5 646,-

Podesta
určená k instalaci kotle na nerovnou podlahu, výškově
nastavitelná. Rozměry 980 x 600 mm

CSZ, CSZ-2

77 01 198

10 661,-

Ochranná anoda
s připojením k síťovému napájení

CSZ, CSZ-2

24 45 000

8 408,-

se zpětnou klapkou, uzavíracím ventilem a soupravou přípojek
s vnitřním závitem 1 1/4” x 3/4” s elektrickým příkonem 8 W
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Připojovací příslušenství
pro nástěnné kotle od 35 do 50 kW
Popis produktu

obj. číslo

cena Kč

Plynový kulový kohout rohový R 3/4”
s tepelnou pojistkou pro instalaci pod omítkou, chromovaný

20 11 193

1 327,-

Plynový kulový kohout přímý Rp 3/4”
s tepelnou pojistkou pro instalaci nad omítkou, chromovaný

20 11 017

1 147,-

Přípojky pro otopnou a vratnou vodu
s plochým těsněním ze strany kotle, s kulovými kohouty s vnitřním závitem 1 1/4"
pro připojení na systém, se 2 plnicími a vypouštěcími kohouty

20 70 375

2 250,-

Kulový kohout 1”

20 11 192

412,-

Pojistný ventil
3 bary, pro uzavřené teplovodní systémy do 100 kW, připojení s vnitřním závitem 3/4",
výtok s vnitřním závitem 1"

20 11 191

Sada plnicího a vypouštěcího ventilu
kulový kohout s krytkou, koncovka pro hadici a redukce z 1" na 1/2"

88 15 351

485,-

20 12 058
20 12 062

768,957,-

Filtr 1 1/4”
na ochranu kotle a čerpadla před hrubými nečistotami a usazeninami ze systému

20 70 405

1 585,-

Odkalovač 1 1/4”
pro staré systémy nebo systémy s převážně ocelovými rozvody

20 70 406

4 895,-

Odvzdušňovač 1 1/4”

20 70 407

3 445,-

20 71 879

7 182,–

86 02 187

2 950,-

Uzávěr čerpadla
pro čerpadlovou skupinu topného okruhu, na jednoduchou výměnu čerpadla, s plochým těsněním,
pro zabudování pod tepelnou izolaci
DN25
DN32
Poznámka: DN25 možné použít také pro přípojky stojatých nebo ležatých ohřívačů vody
(potřebné 2 ks)

Odlučovač kalů k odlučování nečistot a magnetitových kalů
určený k ochraně kotlů vysoce účinných čerpadel a rozvodů 5/4“ do průtoku 3,6 m3/hod
Poznámka
odlučovače plynů a kalů jsou předpokladem bezporuchového chodu otopných soustav

3-cestný přepínací ventil 1”
včetně připojovacího kabelu s konektorem pro přímé připojení do kotle, napájení 24V stř.
pro připojení ohřívače vody, s vnějším závitem, kvs = 8,3
Ventil není potřebný při připojení ohřívače na hydraulický vyrovnávač.

24

NOVÉ

758,-

Připojovací příslušenství
pro nástěnné kotle od 75 do 100 kW
Popis produktu

obj. číslo

cena Kč

NOVÉ
Čerpadlová skupina CGB-75/100
pro přímé připojení ke kotli, zahrnující: vysoce výkonné čerpadlo (EEI < 0,23) DN32-2",
pojistný ventil 3 bary, uzavírací kohouty s teploměry, zpětnou klapku, manometr 0 - 10 bar,
přípojku 1" pro expanzní nádobu, plníci a vypouštěcí kohout v potrubí otopné a vratné vody,
přípojky 2" a tepelnou izolací; stavební výška: 370 mm

20 71 931 23 390,–

Čerpadlová skupina CGB-75/100
pro přímé připojení ke kotli, zahrnující:
samoregulační čerpadlo UPE 32-80, pojistný ventil 3 bary, uzavírací kohouty s teploměry,
zpětnou klapku, manometr 0 - 10 bar, přípojku 1" pro expanzní nádobu, plnicí a vypouštěcí
kohout v potrubí otopné a vratné vody, přípojky 2" a tepelnou izolaci.
Stavební výška: 365 mm

20 70 401 22 895,-

Připojovací skupina CGB-75/100 bez čerpadla
pro přímé připojení ke kotli, zahrnující:
pojistný ventil 3 bary, uzavírací kohouty s teploměry, zpětnou klapku, manometr 0 - 10 bar,
přípojku 1" pro expanzní nádobu, plnicí a vypouštěcí kohout v potrubí otopné a vratné vody,
přípojky 2".
Stavební výška: 200 mm

20 70 434

Sestava s hydraulickým vyrovnávačem pro CGB-75/100
NOVÉ
obsahuje: 1 čerpadlovou skupinu (obj. č. 2071931) s úsporným čerpadlem (EEI <0,23)
DN32-2", pojistným ventilem 3 bary, uzavíracími kohouty s teploměry, zpětnou klapku,
manometrem 0 - 10 bar, přípojku 1" pro expanzní nádobu, plnícim a vypouštěcím kohoutem
v potrubí otopné a vratné vody, přípojka hore 1 1/2" a přípojka dole 2" a tepelnou izolaci,
1 hydraulický vyrovnávač do 10m3/h s nástěnným držákem a tepelnou izolací, 1 spojovací
potrubí s nástěnným držákem a tepelnou izolací, stavební výška: 805 mm

86 14 515 49 383,–

Sestava s hydraulickým vyrovnávačem pro dvojici CGB-75/100 s výstupem doprava
NOVÉ
obsahuje: 2 čerpadlové skupiny (obj. 2071931), každá s úsporným čerpadlem (EEI<0,23)
DN32-2", pojistným ventilem 3 bary, uzavíracím kohouty s teploměry, zpětnou klapkou,
manometrem 0 - 10 bar, přípojkou 1" pro expanzní nádobu, plnicím a vypouštěcím kohoutem
v potrubí otopné a vratné vody, přípojkami hore 1 1/2" a připojka dole 2" a tepelnou izolací,
1 hydraulický vyrovnávač do 10 m3/h s nástěnným držákem a tepelnou izoalcí, 1 spojovací
potrubí s nástěnnými držákem a tepelnou izolací, stavební výška: 805 mm

86 14 516 88 950,–

Sestava s hydraulickým vyrovnávačem pro dvojici CGB-75/100 s výstupem doleva
NOVÉ
2 čerpadlové skupiny (obj. 2071931), každá s úsporným čerpadlem (EEI<0,23) DN32-2",
pojistným ventilem 3 bary, uzavíracím kohouty s teploměry, zpětnou klapkou, manometrem
0 - 10 bar, přípojkou 1" pro expanzní nádobu, plnicím a vypouštěcím kohoutem v potrubí
otopné a vratné vody, přípojkami hore 1 1/2" a připojka dole 2" a tepelnou izolací,
1 hydraulický vyrovnávač do 10 m3/h s nástěnným držákem a tepelnou izoalcí,
1 spojovací potrubí s nástěnnými držákem a tepelnou izolací, stavební výška: 805 mm

86 14 519 92 450,–

Sestava s hydraulickým vyrovnávačem pro CGB-75/100
zahrnující:
1 čerpadlovou skupinu (obj. č. 20 70 401) se samoregulačním čerpadlem UPE 32-80, pojistným
ventilem 3 bary, uzavíracími kohouty s teploměry, zpětnou klapkou, manometrem 0 - 10 bar,
přípojkou 1" pro expanzní nádobu, plnicím a vypouštěcím kohoutem v potrubí otopné a vratné vody,
přípojkami 2" a tepelnou izolaci, 1 hydraulický vyrovnávač do 10 m3/h s nástěnným držákem
a tepelnou izolací,1 spojovací potrubí s nástěnným držákem a tepelnou izolací.
Stavební výška: 805 mm

86 12 056 57 850,-

jen do
vyprodání
zásob

8 650,-

jen do
vyprodání
zásob

25

Připojovací příslušenství
pro nástěnné kotle od 75 do 100 kW
Popis produktu

obj. číslo

Sestava s hydraulickým vyrovnávačem pro dvojici
CGB-75/100 s výstupem doprava
zahrnující:
2 čerpadlové skupiny (obj. č. 20 70 401), každá se samoregulačním čerpadlem UPE 32-80, pojistným
ventilem 3 bary, uzavíracími kohouty s teploměry, zpětnou klapkou, manometrem 0 - 10 bar,
přípojkou 1" pro expanzní nádobu, plnicím a vypouštěcím kohoutem v potrubí otopné a vratné
vody, přípojkami 2" a tepelnou izolací, 1 hydraulický vyrovnávač do 10 m3/h s nástěnným držákem
a tepelnou izolací,1 spojovací potrubí s nástěnným držákem a tepelnou izolací.
Stavební výška: 805 mm

86 12 057 95 029,-

Sestava s hydraulickým vyrovnávačem pro dvojici
CGB-75/100 s výstupem doleva
zahrnující:
2 čerpadlové skupiny (obj. č. 20 70 401), každá se samoregulačním čerpadlem UPE 32-80, pojistným
ventilem 3 bary, uzavíracími kohouty s teploměry, zpětnou klapkou, manometrem 0 - 10 bar,
přípojkou 1" pro expanzní nádobu, plnicím a vypouštěcím kohoutem v potrubí otopné a vratné
vody, přípojkami 2" a tepelnou izolací, 1 hydraulický vyrovnávač do 10 m3/h s nástěnným
držákem a tepelnou izolací, 1 spojovací potrubí s nástěnným držákem a tepelnou izolací.
Stavební výška: 805 mm

86 12 058 95 029,-

Plynový kulový kohout přímý Rp 3/4” pro CGB-75/100
s tepelnou pojistkou pro instalaci nad omítkou, chromovaný

20 11 017

1 147,-

Manostat tlaku plynu 10 mbar s kabelem

86 12 071

1 529,-

Regulační ventil 2” pro 20 - 200 l/min
k omezení max. průtoku přes kotel CGB-75/100 (max. 130 l/min)

20 70 597

3 621,-

Pojistný ventil 3 bar
pro uzavřené teplovodní vytápěcí systémy do 100 kW, připojovací hrdlo s vnitřním závitem 3/4",
výtokové hrdlo s vnitřním závitem 1"

20 11 191

758,–

Odkalovač 2" do 7,5 m3/h
k instalaci do starých systémů nebo systémů s převážně ocelovými rozvody

20 71 597

17 881,–

Čerpadlo kondenzátu ke kotli CGB-75/100
s beznapěťovým výstupem alarmu s připojovacím konektorem, nádržkou na kondenzát
s víkem a nástěnným držákem, hadicí 10 mm z PVC délky 6 m, zpětným ventilem
a adaptérem na přívod kondenzátu

20 71 268

6 859,–

Společné příslušenství kotlové techniky
najdete na straně 98
26

cena Kč

jen do
vyprodání
zásob

jen do
vyprodání
zásob

Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
pro kondenzační kotle do 24 kW
potřebné odvětrání u B23, B33,C53

C13x

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIII
IIII
IIII
IIII
II

C13x

C33x

B23
B33

C33x

C43x

C53x

IIII

IIIII
III

IIIIIIIIIIII

C53

C93x

C43x
C83x

C83x

C93x

C33x

B33

Varianty vyhotovení
do 14 kW

1)

B23

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

B33

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

B33

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

C13x

max. délka* (m)
do 20 kW
do 24 kW

DN60
DN80

45
–

25
50

21
50

DN60
DN180

43
50

23
50

19
50

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

DN60/100
DN 80/125

10
10

10
10

10
10

C33x

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

DN 60/100
DN 80/125
DN110/160

16
17
18

14
22
25

12
26
30

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)

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

50

C53x

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

DN80/125

50

50

50

DN80/125

50

50

50

výpočet podle ČSN EN 13384
(výrobce systému)

C83x

Připojení na odvod spalin v šachtě a přívod vzduchu přes vnější stěnu

C83x

Koncentrické připojení na komín odolný proti vlhkosti
a přívod vzduchu přes fasádu

C93x

Spalinové potrubí DN60 v šachtě,
koncentrické připojovací potrubí DN60/100

pevné
flexibilní

17
13

17
13

17
13

C93x

Spalinové potrubí DN60 v šachtě,
koncentrické připojovací potrubí DN60/100

pevné
flexibilní

18
14

21
17

26
22

Max. délka odpovídá celkové délce od kotle po vyústění spalinovodu.
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.

výpočet podle ČSN EN 13384
(výrobce systému)

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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Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
pro kondenzační kotle od 35 do 50 kW

C33x

B23
B33

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIII
IIII
IIII
IIII
II

C13x

C43x

C33x

C53x

IIII
III
IIIIIIII
IIIIIIIII

C53

C93x

C53x

C93x

C43x

C33x

C83x

B33

Varianty vyhotovení

1)

max. délka* (m)
CGB-35

CGB-50

B23

Vedení spalin v šachtě, sání vzduchu přes kotel z místa instalace
(závislé na vzduchu z místa instalace kotle)

DN80
DN110

39
50

23
50

B33

Vedení spalin v šachtě, sání vzduchu z místa instalace přes vodorovné koncentrické připojení
(závislé na vzduchu z místa instalace kotle)

DN80
DN110

35
50

16
50

B33

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

C13x

Vodorovný přechod šikmou střechou (nezávislé na vzduchu z místa instalace kotle)

C33x

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

C43x

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

C53

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

C53x

Připojení na odvod spalin na fasádě (nezávislé na vzduchu z místa instalace kotle),
nasávání vzduchu přes fasádu

C83x

Připojení na odvod spalin v šachtě a přívod vzduchu
přes fasádu

C83x

Koncentrické připojení na komín odolný proti vlhkosti
a přívod vzduchu přes fasádu

C93x

Spalinové potrubí v šachtě pevné nebo flexibilní,
koncentrické připojovací potrubí

Max. délka odpovídá celkové délce od kotle po vyústění spalinovodu.

Upozornění: Systémy C33x jsou vhodné i na instalaci v garáži.
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.
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výpočet podle ČSN EN 13384
(výrobce systému)

DN 80/125
DN110/160

16

8

16
42

8
37

výpočet podle ČSN EN 13384
(výrobce systému)
DN80
DN110

38
50

19
50

DN80/125
DN110/160

38
50

19
50

DN80
DN110

38
50

19
50

výpočet podle ČSN EN 13384
(výrobce systému)
DN80
DN110

25
43

15
41

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

Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
pro kondenzační kotle do 24 kW
Popis produktu

do 24 kW
DN 60/100
obj. číslo
Sada DN60/100 resp. DN80/125
pro vodorovné vedení vzduchu a spalin
bílá, vyhotovení nezávislé na vzduchu
z místa instalace kotle, obsahuje:
- revizní koleno 87° pro připojení ke kotli
- trubku délka 1000 mm
- přechod přes stěnu s koncovkou
proti větru délky L
- 2 rozety

26 51 749

cena Kč

do 50 kW
DN80/125
obj. číslo

3 627,– 26 51 495

cena Kč
3 627,–

Ke kotlům do 24 kW je pro připojení soupravy
na systém DN80/125 potřebná redukce
obj. č. 26 51 733.

DN60/100 L= 750 mm
DN80/125 L= 800 mm

Připojovací sada pro vedení
spalin v šachtě, bílá,
DN60/100 nebo DN80/125
vyhotovení nezávislé
na vzduchu z místa instalace,
obsahuje:
- revizní koleno 87° pro připojení ke kotli
- trubku délky 500 mm
- rozetu
- opěrné koleno 87° s podpěrou (DN60, DN60-DN80
nebo DN80)
- 4 distanční držáky
- plastový nebo antikorový kryt šachty
s integrovaným vedením spalin a vzduchu.
Ke kotlům do 24 kW je pro připojení soupravy
na systém DN80/125 potřebná redukce
obj. č. 26 51 733.
DN60: plastový kryt
antikorový kryt

26 51 870
26 51 875

4 063,–
na vyžád.

DN80: plastový kryt
antikorový kryt

26 51 752
26 51 854

4 063,–
na vyžád.

26 51 497 4 063,–
26 51 856 na vyžád.

4x
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Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
pro kondenzační kotle do 24 kW
Popis produktu

do 50 kW
DN80/125

Připojovací sada DN80 z polypropylenu
pro vedení spalin v šachtě
vyhotovení závislé na vzduchu z místa instalace,
obsahuje:
- revizní koleno 87°/DN80 pro připojení ke kotli
- trubku DN80 délky 500 mm
- rozetu
- opěrné koleno 87° s podpěrou
- revizní trubku
- 4 distanční držáky
- plastový nebo antikorový kryt šachty
s integrovaným vedením spalin a vzduchu.

obj. číslo

cena Kč

plastový kryt

26 51 520

3 231,–

antikorový kryt

26 51 858

na vyžád.

plastový kryt

26 51 498

4 598,–

Ke kotlům do 24 kW je pro připojení soupravy
na systém DN80/125 potřebná redukce
obj. č. 26 51 733.

Připojovací sada DN80/125 pro koncentrické
vedení spalin v šachtě
bílá, vyhotovení nezávislé na vzduchu z místa instalace,
obsahuje:
- revizní koleno 87° pro připojení ke kotli
- trubku DN80/125 délky 500 mm
- rozetu
- koncentrické opěrné koleno 87°
- plastový nebo antikorový kryt šachty
s integrovaným vedením spalin a vzduchu.

antikorový kryt

26 51 857 na vyžád.

Ke kotlům do 24 kW je pro připojení soupravy
na systém DN80/125 potřebná redukce
obj. č. 26 51 733.

do 24 kW
DN60/100
Připojovací sada DN60/100 pro koncentrické
vedení spalin v šachtě

plastový kryt
antikorový kryt

bílá, vyhotovení nezávislé na vzduchu z místa instalace
obsahuje:
- revizní koleno 87° pro připojení ke kotli
- koncentrickou trubku délky 500 mm
- rozetu
- koncentrické opěrné koleno 87° s podpěrou*
- 4 distanční držáky na koncentrickou trubku
- kryt šachty z plastu resp. z antikoru
* Upozornění: místo podpěry se na podepření může použít spalinová
trubka příslušné délky.
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obj. číslo

cena Kč

26 51 750

4 598,–

26 51 855 na vyžád.

Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
pro kondenzační kotle do 24 kW
Popis produktu

do 24 kW
DN 60/100
obj. číslo
Připojovací sada DN80/125 nebo DN60/100
na komín LAS
bílá,
vyhotovení nezávislé na vzduchu z místa instalace,
obsahuje:
- revizní koleno 87° pro připojení ke kotli
- trubku délky 500 mm,
- rozetu
- trubku DN80 alebo DN 60 délky 500 mm,

cena Kč

do 50 kW
DN80/125
obj. číslo

cena Kč

26 51 751

4 108,– 26 51 499

3 724,–

26 51 753

4 585,–

4 945,–

Ke kotlům do 24 kW je pro připojení soupravy
na systém DN80/125 potřebná redukce
obj. č. 26 51 733.

Připojovací sada DN80/125 nebo DN 60/100
na komín
bílá,
vyhotovení závislé na vzduchu z místa instalace,
obsahuje:
- revizní koleno 87° pro připojení ke kotli
- trubku délky 500 mm,
- rozetu

26 51 496

Ke kotlům do 24 kW je pro připojení soupravy
na systém DN80/125 potřebná redukce
obj. č. 26 51 733.
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Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
pro kondenzační kotle do 24 kW
Popis produktu

do 50 kW
DN80/125

Připojovací sada DN80/125
pro vedení vzduchu přes fasádu a spalin v šachtě, bílá, vyhotovení
nezávislé na vzduchu z místa instalace, obsahuje:
- nasávací koncovku DN 125
- nasávací trubku DN125 délky 500 mm
- 2 rozety
- revizní T-kus 87° pro připojení ke kotli
- revizní trubku délky 500 mm.
Ke kotlům do 24 kW je pro připojení soupravy
na systém DN80/125 potřebná redukce
obj. č. 26 51 733.

>50 kW
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zadní odvětrání

obj. číslo

cena Kč

26 51 500

na vyžád.

Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
pro kondenzační kotle do 24 kW
Popis produktu

do 50 kW
DN80/125
obj. číslo

cena Kč

26 51 501

9 776,–

26 51 655

3 470,-

26 51 656
26 51 657

1 954,1 954,-

26 51 799

2 055,-

délka 1000 mm
délka 2000 mm

26 51 658
26 51 659

1 681,3 324,-

Trubka s nasáváním na fasádu DN 80/125
z ušlechtilé oceli/polypropylenu, délka 250 mm

26 51 663

3 153,-

Držák na trubky na fasádu DN 125
nastavitelný, z ušlechtilé oceli, doporučený rozestup držáků max. 2 m

26 51 662

1 104,-

Připojovací sada DN80/125 pro vedení spalin po fasádě
bílá,
vyhotovení nezávislé na vzduchu z místa instalace,
obsahuje:
- revizní koleno 87° pro připojení ke kotli
- trubku DN80/125 délky 500 mm
- 2 rozety
- koncentrický přechod přes stěnu
- koncentrickou přípojku na vnější stěnu
- koncentrické vyústění s upevňovacím pásem
Ke kotlům do 24 kW je pro připojení soupravy
na systém DN80/125 potřebná redukce
obj. č. 26 51 733.

Přechod střechou po fasádě DN 80/125
z ušlechtilé oceli/polypropylenu, délka 1000 mm

Střešní deska DN 125
barva černá
barva červenohnědá

Vyústění komína na fasádu DN 80/125
z ušlechtilé oceli/polypropylenu, délka 290 mm

Trubka na fasádu DN80/125
z ušlechtilé oceli/polypropylenu
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Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
pro kondenzační kotle do 24 kW
Popis produktu

do 50 kW
DN80/125
obj. číslo

Prodloužení držáku pro trubku na fasádu DN 125
z ušlechtilé oceli
nastavitelné v rozsahu 135 - 230 mm

cena Kč

26 51 783 na vyžád.

Koleno na fasádu DN80/125
z ušlechtilé oceli/polypropylenu
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15°
30°
45° (souprava 2 ks)
87°

26 51 761
26 51 762
26 51 661
26 51 763

1 436,1 436,2 557,1 491,-

Revizní trubka na fasádu DN80/125
z ušlechtilé oceli/polypropylenu, délka 250 mm

26 51 660

2 163,-

Svěrný pás na trubku na fasádu DN 80/125
z ušlechtilé oceli/polypropylenu

26 51 769

1 077,-

Vnější nástěnná konzola DN 80/125
z ušlechtilé oceli/polypropylenu
včetně vnějšího krytu a upevňovacího materiálu

26 51 682

5 075,-

Prodloužení nástěnné konzoly na fasádu DN 125
z ušlechtilé oceli
nastavitelné v rozsahu 155 - 240 mm

26 51 784 na vyžád.

Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
pro kondenzační kotle do 24 kW
Popis produktu

do 50 kW
DN80
obj. číslo

cena Kč

26 51 574

10 500,–

Kryt šachty DN 83 z plastu
k připojení flexibilní trubky DN 83, s trubkou vyústění z UV-stabilizovaného plastu,
základní deska 30 x 30 cm

26 51 511

1 459,-

Kryt šachty DN 83 z ušlechtilé oceli
k připojení flexibilní trubky DN 83, s trubkou vyústění z ušlechtilé oceli,
základní deska 30 x 30 cm

26 51 527 na vyžád.

Trubka DN 83 - 8 m flexibilní
k prodloužení flexibilní trubky v šachtě

26 51 579

2 961,-

Distanční držák
na trubku DN 80 k vedení spalin, souprava 4 ks

26 51 509

588,-

Spojka flexibilní trubky DN 83
ke spojení 2 flexibilních trubek

26 51 576

1 812,-

Revizní trubka DN 83
k zabudování do flexibilní trubky

26 51 577

1 979,-

Připojovací sada DN 80/125 na komín
bílá, vyhotovení nezávislé na vzduchu v místě instalace, obsahuje:
- revizní koleno 87°
- koncentrickou trubku délky 500 mm
- rozetu

26 51 480

3 125,-

Souprava DN83 flexibilní
pro vedení spalin v šachtě, obsahuje:
- flexibilní trubku 12,5 m
- upevnění (držák) flexibilní trubky na kryt šachty
- opěrné koleno 87°/DN 80 s podpěrou
- 4 distanční držáky
Ke kotlům do 24 kW je pro připojení soupravy
na systém DN80/125 potřebná
redukce obj. č. 26 51 733.
4x
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Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
pro kondenzační kotle do 24 kW
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Popis produktu

36

do 24 kW
DN60*

Souprava DN60 flexibilní
k vedení spalin v šachtě, obsahuje:
- flexibilní trubku 12,5 m
- kryt šachty
- zasouvací držák trubky
- opěrné koleno 87°/DN60 s podpěrou*
- 6 distančních držáků

obj. číslo

cena Kč

26 51 787

na vyžád.

* Místo podpěry se k podepření může
použít spalinová trubka příslušné délky.
6x

Kryt šachty DN60 z plastu
pro připojení flexibilní trubky DN60, s trubkou vyústění, základní deskou 40 x 40 cm
s možností zmenšení na 35 x 35 cm nebo 30 x 30 cm

26 51 790 na vyžád.

Trubka DN60 - 12,5 m flexibilní
k prodloužení flexibilní trubky v šachtě

26 51 791 na vyžád.

Distanční držák
na trubku DN60, souprava 6 kusů

26 51 788 na vyžád.

Spojka flexibilní trubky DN60
ke spojení 2 flexibilních trubek

26 51 793 na vyžád.

Zasouvací držák trubky flexibilní DN60
k upevnění trubky na opěrné koleno

26 51 794 na vyžád.

Revizní trubka DN60
k zabudování do flexibilní trubky

26 51 792 na vyžád.

Opěrné koleno 87° na flexibilní trubku DN60
s podpěrou

26 51 795 na vyžád.

* dodací doba na vyžádání

Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
pro kondenzační kotle do 24 kW
Popis produktu

do 24 kW
DN 60/100*

do 50 kW
DN80/125

obj. číslo

cena Kč

obj. číslo

cena Kč

26 51 703

2 950,–

26 51 474

2 250,–

26 51 704 na vyžád.

26 51 475

2 650,–
3 250,–

Souprava pro vedení vzduchu/spalin
přes střechu
obsahuje:
- trubku pro svislý přechod střechou, z polypropylenu
- upevňovací třmen s objímkou
délka 1200-1700 mm:
(s posuvným členem)

délka 1800-2300 mm:
(s posuvným členem)

délka 2650 mm:
(s posuvným členem)

barva černá
barva červenohnědá
barva černá

–

26 51 476

barva červenohnědá

–

26 51 477 na vyžád.

barva černá
barva červenohnědá

26 51 679

3 450,–

–

26 51 680 na vyžád.

–

horní hrana

hrdla DN125

DN100

DN125

Popis produktu

obj. číslo

cena Kč

17 20 202
17 20 203

810,1010,-

17 20 206
17 20 207

1 110,1 710,-

17 20 200
17 20 201

995,1 465,-

barva černá s ohebným na černo potáhnutým překrytím dole
barva červenohnědá s ohebným na červenohnědo potáhnutým překrytím dole

17 20 204
17 20 205

1 698,1 698,-

Límec na plochou střechu
na svislý přechod střechou

26 51 486

810,-

Střešní deska pro šikmou střechu se sklonem 25° až 45°
s adaptérem pro trubku na svislý průchod střechou, vhodná pro střešní krytinu
s bobrovkou, břidlicí nebo šindelem
barva černá
barva červenohnědá
Střešní deska 50 x 50 cm pro šikmou střechu se sklonem 25° až 45°
s adaptérem pro trubku na svislý průchod střechou a dodatečné vyrovnání
tolerancí, vhodná pro všechny běžné střešné krytiny mimo velkoformátové vlnité
střešní tašky
barva černá s otočným, ohebným, na černo potáhnutým překrytím
barva červenohnědá s otočným, ohebným, na červenohnědo potáhnutým překrytím
Střešní deska pro šikmou střechu se sklonem 25° až 45°
s adaptérem pro trubku na svislý průchod střechou, vhodná pro střešní krytiny
s vlnitou střešní taškou
barva černá s ohebným olověným překrytím dole
barva červenohnědá s ohebným olověným překrytím dole
Střešní deska pro šikmou střechu se sklonem 25° až 45°
s adaptérem pro trubku na svislý průchod střechou, vhodná pro střešní krytiny
s vlnitou střešní taškou

* dodací doba prvků DN60/100 na vyžádání
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Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
pro kondenzační kotle do 24 kW
Popis produktu

DN 110

DN 80

35 - 50 kW
DN110

Připojovací sada DN110 pro vedení
spalin v šachtě
vyhotovení závislé na vzduchu z místa instalace,
obsahuje:
- kryt šachty z plastu
- 4 distanční držáky
- revizní trubku DN110
- adaptér DN80 na DN110
- opěrné koleno 87°/DN80
s podpěrou

obj. číslo

cena Kč

26 51 526

4 036,–

26 51 522

1 799,–

26 51 526

4 036,–

26 51 480

3 125,–

4x

Připojovací sada DN 80 na komín z polypropylenu
bílá,
vyhotovení závislé na vzduchu z místa instalace,
obsahuje:
- revizní koleno 87°/DN80 pro připojení ke kotli
- trubku DN80 délky 500 mm
- rozetu

DN 110

Připojovací sada DN110 pro vedení spalin v šachtě
vyhotovení nezávislé na vzduchu z místa instalace,
obsahuje:
- kryt šachty z plastu
- 4 distanční držáky
- revizní trubku DN110
- adaptér DN 80 na DN110
- opěrné koleno 87°/DN 80
s podpěrou

DN 80

4x

Připojovací sada DN80/125 na komín
bílá
vyhotovení nezávislé na vzduchu z místa instalace,
obsahuje:
- revizní koleno 87°/DN80/125 pro připojení ke kotli
- trubku DN125/80 délky 500 mm
- rozetu
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Kaskády pro systém závislý na vzduchu
z místa instalace
CGB/CGB-2, CGB-K/CGB-2K, CGS/CGS-2, CGW/CGW-2 do 24 kW

H
A
V

S

Pro výpočet hodnot v tabulce byly zahrnuty následující vstupní
podmínky:
- vzdálenost mezi kotli: 1,0 m
- napojení na šachtu: 1 x koleno 87 ° a 2,0 m koncentrické
- vedení spaliny/vzduch
- teplotní podmínky: všechny kotle s max. výkonem
- spalinové klapky: zabudované v kotlích

V
napojení
ke kotli

CGB-(K) / CGS / CGW
20 + 20
20 + 24
24 + 24
20 + 20 + 20
20 + 20 + 24

2 kotle v řadě
2 kotle v řadě
2 kotle v řadě
3 kotle v řadě
3 kotle v řadě

20 + 24 + 24

3 kotle v řadě

24 + 24 + 24

3 kotle v řadě

20 + 20 + 20 + 20

4 kotle v řadě

20 + 20 + 20 + 24

4 kotle v řadě

20 + 20 + 24 + 24

4 kotle v řadě

20 + 24 + 24 + 24

4 kotle v řadě

20 + 24 + 24 + 24

4 kotle v řadě

DN110
DN110
DN110
DN110
DN110
DN110
DN110
DN110
DN110
DN110
DN110
DN110
DN110
DN110
DN110
DN110
DN110
DN110
DN110
DN110
DN110
DN110
DN110
DN110
DN110
DN110
DN110

S
vodorovný
sběrač
DN110
DN110
DN110
DN110
DN110
DN110
DN110
DN110
DN110
DN110
DN110
DN110
DN110
DN110
DN125
DN110
DN110
DN125
DN125
DN110
DN110
DN125
DN125
DN110
DN110
DN125
DN125

min. rozměr
šachty

A
svislý
spalinovod

kruhový

čtvercový

H
max. výška
svislého
spalinovodu

DN110
DN110
DN110
DN110
DN110
DN125
DN110
DN125
DN110
DN125
DN110
DN125
DN110
DN125
DN125
DN110
DN125
DN125
DN160
DN110
DN125
DN125
DN160
DN110
DN125
DN125
DN160

188 mm
188 mm
188 mm
188 mm
188 mm
205 mm
188 mm
205 mm
188 mm
205 mm
188 mm
205 mm
188 mm
205 mm
205 mm
188 mm
205 mm
205 mm
244 mm
188 mm
205 mm
205 mm
244 mm
188 mm
205 mm
205 mm
244 mm

168 mm
168 mm
168 mm
168 mm
168 mm
185 mm
168 mm
185 mm
168 mm
185 mm
168 mm
185 mm
168 mm
185 mm
185 mm
168 mm
185 mm
185 mm
224 mm
168 mm
185 mm
185 mm
224 mm
168 mm
185 mm
185 mm
224 mm

50 m
50 m
50 m
50 m
47 m
50 m
40 m
50 m
35 m
50 m
25 m
50 m
21 m
48 m
50 m
18 m
42 m
48 m
50 m
15 m
37 m
43 m
50 m
13 m
33 m
39 m
50 m
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Kaskády pro systém závislý na vzduchu
z místa instalace
CGB-(K) od 35 do 100 kW

Pro výpočet hodnot v tabulce byly zahrnuty následující vstupní
podmínky:
- vzdálenost mezi kotli: 1,0 m
- vzdálenost za posledním kotlem: 2,0 m
- odpory: 2 kolena 45° dimenze S (volitelně na rovnoběžné
přesazení anebo ohyb 90 °)
- vzduch na spalování: z prostoru kotelny
- větrání šachty: na principu souproudu – geodetická výška:
325 m

V
napojení
ke kotli

S
vodorovný
sberač

A
svislý
spalinovod

min. rozměr
šachty
kruhový

2 kotle v řadě
3 kotle v řadě
3 kotle v řadě
3 kotle v řadě
3 kotle v řadě
4 kotle v řadě
2 kotle v řadě
3 kotle v řadě
4 kotle v řadě
2 kotle v řadě
3 kotle v řadě
4 kotle v řadě
2 kotle v řadě
3 kotle v řadě
4 kotle v řadě
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na vyžádání

čtvercový

H
max. výška
svislého
spalinovodu

Kaskády pro systém nezávislý na vzduchu
z místa instalace
CGB/CGB-2, CGW/CGW-2 do 20 kW

H
A
V

S
Pro výpočet hodnot v tabulce byly zahrnuty následující vstupní
podmínky:
- napojení na šachtu: 1 x koleno 87 ° a 1,0 m koncentrické
- vedení vzduch/spaliny
- bezpečnostní součinitel: 1,2
- svislý rozestup kotlů: 2,5 m
- průřez šachty: 168 mm x 168 mm
- max. provozní tlak: 60 Pa

CGB-11 / CGW-11/100
11 + 11
11 + 11 + 11
11 + 11 + 11 + 11

2 kotle v řadě*
3 kotle v řadě*
4 kotle v řadě*

20 + 20

2 kotle v řadě

20 + 20 + 20

3 kotle v řadě

20 + 20 + 20 + 20

4 kotle v řadě

CGB-11 / CGW-11/100
11 + 11
11 + 11 + 11
11 + 11 + 11 + 11

2 kotle v řadě*
3 kotle v řadě*
4 kotle v řadě*

20 + 20

2 kotle v řadě

20 + 20 + 20

3 kotle v řadě

20 + 20 + 20 + 20

4 kotle v řadě

V
napojení
ke kotli

S
vodorovný
sběrač

A
svislý
spalinovod

min. rozměr
šachty
čtvercový

H
max. výška
svislého
spalinovodu

DN80/125
DN80/125
DN80/125
DN80/125
DN80/125
DN80/125
DN80/125
DN80/125
DN80/125
DN80/125
DN80/125
DN80/125
DN80/125
DN80/125
DN80/125
DN80/125

DN110/160
DN110/160
DN110/160
DN110/160
DN110/160
DN110/160
DN110/160
DN110/160
DN110/160
DN110/160
DN110/160
DN110/160
DN110/160
DN110/160
DN110/160
DN110/160

DN80
DN80
DN80
DN110
DN80
DN110
DN110
DN110
DN110
DN125
DN125
DN125
DN110
DN125
DN125
DN160

135 mm
135 mm
135 mm
170 mm
135 mm
170 mm
170 mm
190 mm
210 mm
190 mm
210 mm
230 mm
170 mm
190 mm
210 mm
230 mm

9m
14 m
7m
13 m
9m
13 m
13 m
14 m
15 m
16 m
17 m
18 m
6m
11 m
12 m
15 m

V
napojení
ke kotli

S
vodorovný
sběrač

A
svislý
spalinovod

min. rozměr
šachty
kruhový

H
max. výška
svislého
spalinovodu

DN80/125
DN80/125
DN80/125
DN80/125
DN80/125
DN80/125
DN80/125
DN80/125
DN80/125
DN80/125
DN80/125
DN80/125
DN80/125
DN80/125
DN80/125

DN110/160
DN110/160
DN110/160
DN110/160
DN110/160
DN110/160
DN110/160
DN110/160
DN110/160
DN110/160
DN110/160
DN110/160
DN110/160
DN110/160
DN110/160

DN80
DN80
DN80
DN110
DN80
DN110
DN110
DN110
DN125
DN125
DN125
DN110
DN125
DN125
DN160

155 mm
155 mm
155 mm
170 mm
155 mm
190 mm
190 mm
210 mm
210 mm
230 mm
250 mm
190 mm
190 mm
210 mm
250 mm

9m
14 m
7m
13 m
9m
13 m
14 m
15 m
17 m
17 m
18 m
6m
9m
11 m
13 m

* Při provozu kotlů s výkonem 11 kW se může ukázat jako potřebné zvýšení minimálního výkonu o cca 1 kW v závislosti na individuálních podmínkách provozu.
Správnou funkci je třeba ověřit při uvádění do provozu.
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Připojení více kotlů pro systém nezávislý
na vzduchu z místa instalace
CGB/CGB-2, CGB-K/CGB-2K, CGS/CGS-2, CGW/CGW-2

H

Pro výpočet hodnot v tabulce byly zahrnuty následující vstupní
podmínky:
- vzdálenost mezi kotli: 1,0 m
- vzdálenost za posledním kotlem: 2,0 m
- odpory: 2 kolena 45° dimenze S (volitelně na rovnoběžné
přesazení anebo ohyb 90 °)
- vzduch na spalování: z prostoru kotelny
- větrání šachty: na principu souproudu – geodetická výška:
325 m

Počet kotlů

Max. délka
svislého spalinovodu

CGB-11 / CGW-11/100
2
3
4
5
6

21,50 m
21,50 m
21,50 m
21,50 m
20,50 m

2
3
4
5

19,5 m
17,00 m
15,00 m
12,50 m

2
3
4

21,00 m
17,00 m
10,50 m

CGB-(K)-20 / CGS-20/160 / CGW-20/120

CGB-(K)-24 / CGS-24/200 / CGW-24/140
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Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
pro kaskády a zapojení více kotlů do 24 kW
Popis produktu

do 24 kW
DN 60→110*
obj. číslo
Základní souprava k připojení
více kotlů DN60/110
popř. DN60/125
vyhotovení nezávislé
na vzduchu z místa
instalace, obsahuje:
- kryt šachty kompl.
DN110 resp. 125
včetně trubky vyústění
- 6 distančních držáků
DN110 popř. DN125
- rozšíření DN80
na DN110
- opěrné koleno
DN60 - DN80 s podpěrou*

cena Kč

DN 60→125
obj. číslo

cena Kč

26 51 450 na vyžád.

26 51 862

na vyžád.

26 51 861 na vyžád.

26 51 863 na vyžád.

* Místo podpěry
se na podepření
může použít spalinová
trubka příslušné délky.
Doplňková souprava DN110 resp. DN125 pro připojení
více kotlů
vyhotovení nezávislé na vzduchu z místa instalace, obsahuje:
- etážový T-kus DN110 resp. DN125 s přípojkou DN80, délka 440 mm
- rozšíření excentrické z DN60 na DN80

Popis produktu

do 24 kW
DN110

Základní souprava DN110 na kaskádu
vyhotovení závislé na vzduchu z místa instalace, obsahuje:
- 2 rozšíření z DN60 na DN80,
- 2 rozšíření z DN80 na DN110
- 2 spalinové trubky DN110 x 250 mm
- 2 revizní kolena 87° DN110
- 2 sběrače DN110/110
- spalinová trubka DN110 x 500
- koncový díl s revizním otvorem a odvodem kondenzátu
- sifon na koncový díl
- vazelína - tuba 50 ml

Doplňková souprava DN110 na kaskádu
vyhotovení závislé na vzduchu z místa instalace, obsahuje:
- rozšíření z DN60 na DN80
- rozšíření z DN80 na DN110
- spalinová trubka DN110 x 250 mm
- revizní koleno 87° DN110
- sběrač DN110/110
- vazelína - tuba 50 ml

* dodací doba na vyžádání

obj. číslo

cena Kč

26 51 686

na vyžád.

26 51 687 na vyžád.
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Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
pro kaskády kondenzačních kotlů do 24 kW
Popis produktu

do 24 kW
DN110

Sada do šachty DN110
vyhotovení závislé na vzduchu z místa instalace, pro připojení
kaskády kotlů, obsahuje:
- kryt šachty DN110 včetně trubky vyústění
- 6 distančních držáků DN110
- opěrné koleno 87° DN110 s podpěrou*
- přechod stěnou DN110/160
- rozeta DN160
- vazelína - tuba 50 ml

obj. číslo

cena Kč

26 51 688

na vyžád.

* Místo podpěry se na podepření
může použít spalinová
trubka příslušné délky.

Popis produktu

do 24 kW
DN125

Sada do šachty DN125
vyhotovení závislé na vzduchu z místa instalace,
pro připojení kaskády kotlů,
obsahuje:
- kryt šachty DN125 včetně trubky vyústění
- 6 distančních držáků DN125
- rozšíření DN100 na DN160
- opěrné koleno 87° DN110 s podpěrou*
- přechod stěnou DN110/160
- rozeta DN160
- vazelína - tuba 50 ml
* Místo podpěry se na podepření
může použít spalinová
trubka příslušné délky.
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obj. číslo

cena Kč

26 51 689

na vyžád.

Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
pro kaskády kondenzačních kotlů do 24 kW
Popis produktu

do 20 kW
DN110/160

Základní sada DN110/160

obj. číslo

cena Kč

26 51 826

na vyžád.

bílá, vyhotovení nezávislé na vzduchu z místa instalace, obsahuje:
- 2 rozšíření z DN60/100 na DN80/125
- 2 rozšíření z DN80/125 na DN110/160
- 2 sběrače DN110/110/160
- spalinová trubka DN110/160 s odvodem kondenzátu
- koncový díl DN110/160 s revizním otvorem
- sifon na koncový díl
- vazelína - tuba 50 ml

Doplňková sada DN110/160
bílá, vyhotovení nezávislé na vzduchu z místa instalace, obsahuje:

26 51 827 na vyžád.

- rozšíření z DN60/100 na DN80/125
- rozšíření z DN80/125 na DN110/160
- sběrač DN110/110/160
- vazelína - tuba 50 ml
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Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
pro kaskády kondenzačních kotlů do 24 kW
Popis produktu

do 20 kW
DN80

Sada do šachty DN80

obj. číslo

cena Kč

26 51 828

na vyžád.

vyhotovení nezávislé na vzduchu z místa instalace,
pro připojení kaskády kotlů,
obsahuje:
- kryt šachty DN80 včetně trubky vyústění
- 6 distančních držáků DN80
- redukce DN110 na DN80
- opěrné koleno 87° DN110 s podpěrou*
- přechod stěnou DN110/160
- rozeta DN160
- vazelína - tuba 50 ml
* Místo podpěry se na podepření může použít
spalinová trubka příslušné délky.

Popis produktu

do 20 kW
DN160
obj. číslo
Sada do šachty DN160
vyhotovení nezávislé na vzduchu z místa instalace,
pro připojení kaskády kotlů,
obsahuje:
- kryt šachty DN160 včetně trubky vyústění
- 6 distančních držáků DN160
- rozšíření DN110 na DN160
- opěrné koleno 87° DN110 s podpěrou*
- přechod stěnou DN110/160
- rozeta DN160
- vazelína - tuba 50 ml
* Místo podpěry se na podepření může použít
spalinová trubka příslušné délky.
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cena Kč

26 51 829 na vyžád.

Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
Spalinové systémy pro kaskády kotlů CGB-35/-50

Pro výpočet hodnot v tabulce byly zahrnuty následující vstupní
podmínky:
- vzdálenost mezi kotli: 1,0 m
- vzdálenost za posledním kotlem: 2,0 m
- odpory: 2 kolena 45° dimenze S (volitelně na rovnoběžné
přesazení anebo ohyb 90°)
- vzduch na spalování: z prostoru kotelny
- větrání šachty: na principu souproudu – geodetická výška:
325 m

V
napojení
ke kotli

S
vodorovný
sběrač

A
svislý
spalinovod

min. rozměr
šachty
kruhový

čtvercový

H
max. výška
svislého
spalinovodu

2 kotle v řadě
3 kotle v řadě
3 kotle v řadě
3 kotle v řadě
3 kotle v řadě
4 kotle v řadě
2 kotle v řadě
3 kotle v řadě
4 kotle v řadě

Popis produktu

obj. číslo

cena Kč

Základní připojovací sada CGB-35/50 DN110/160
z polypropylenu, pro připojení 2 kotlů závislých na vzduchu z místa instalace,
obsahuje:
- 2 mřížky DN125 pro přívod vzduchu
- 2 spalinové trubky DN80 x 250 mm
- 2 redukce DN80 na hrdlo DN110
- 2 revizní kolena 87° DN110
- 2 sběrače DN160/110
- koncový díl DN160 s revizním otvorem a odvodem kondenzátu
- sifon na koncový díl
- vazelína - tuba 50 ml

26 51 308 12 390,–

Doplňková připojovací sada CGB-35/50 DN110/160
z polypropylenu, pro připojení dalšího kotle závislého na vzduchu z místa instalace,
obsahuje:
- mřížku DN125 pro přívod vzduchu
- spalinovou trubku DN80 x 250 mm
- redukci DN80 na hrdlo DN110
- revizní koleno 87° DN110
- sběrač DN160/110
- vazelína - tuba 50 ml

26 51 309

5 250,–

Sifon
z polypropylenu, uzavírací výška 230 mm

20 71 608

437–
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Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
DN60/100 (DN60) pro kotle do 20 kW a
DN80/125 (DN80) pro kotle do 50 kW
Popis produktu

DN60/100*

DN 80/125

obj. číslo

cena Kč

obj. číslo

cena Kč

26 51 871
26 51 872
26 51 873

263,–
319,–
489,–

26 51 502
26 51 503
26 51 504

178,–
216,–
412,–

26 51 874

449,–

26 51 510

335,–

26 51 724
645–
26 51 725
990,–
26 51 726 1 890,–

26 51 466
26 51 467
26 51 469

745,–
1 190,–
2 290,–

Koncovka pro odvod spalin a přívod vzduchu
(k přechodu přes stěnu a ochranu proti větru)
délka 750 mm

26 51 731 1 339,–

26 51 494

1 567,–

Opěrné koleno 87° - DN60/100 resp. DN80/125
s podpěrou, pro připojení koncentrického vedení
vzduchu/spalin v šachtě

26 51 740 1 437,–

26 51 800

1 985,–

Revizní trubka DN 60/100 resp. DN 80/125
bílá s rychlouzávěrem
délka 250 mm

26 51 729 1 150,–

26 51 470

1 250,–

Revizní koleno 87° DN 60/100 resp. DN80/125
bílé

26 51 730 1 290,–

26 51 489

1 590,–

26 51 757
798,–
26 51 758
798,–
26 51 727 1 345,–
26 51 728
905,–

26 51 482
26 51 483
26 51 472
26 51 471

998,–
998,–
1 495,–
965,–

Posuvné pouzdro DN 60/100 resp. DN 80/125
bílé, k otevření potrubí, délka 235, resp. 200 mm

26 51 737 1 021,–

26 51 490

1 110,–

Trubka DN 60/100 resp. DN 80/125
k nasávání vzduchu z místností
délka 250 mm

26 51 732 1 288,–

26 51 473

1 288,–

DN60/100 na 2x DN 80 resp. DN80/125 na 2x DN 80

26 51 734

1 990,–

26 51 487

1 150,–

Těsnění DN 60 resp. DN80
pro spalinovou trubku, souprava 5 ks

26 51 745

240,–

26 51 521

229,–

Trubka DN60 resp. DN80 z propylenu
délka 500 mm
délka 1000 mm
délka 2000 mm

Revizní trubka DN60 resp. DN80
pro vedení spalin v šachtě, délka 250 mm
Trubka DN 60/100 resp. DN80/125 bílá
délka 500 mm
délka 1000 mm
délka 2000 mm

Koleno DN 60/100 resp. DN 80/125
bílé 15°
bílé 30°
bílé 45° (souprava 2 ks)
bílé 87°

Připojovací adaptér
pro vedení spalin v šachtě a přívod vzduchu přes fasádu
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* dodací doba prvků DN60/100 na vyžádání

Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
DN60/100, DN80/125
Popis produktu

obj. číslo

cena Kč

Redukce
z DN60/100 na DN80/125, bílá

26 51 733

850,–

Rozeta DN100, bílá k překrytí přechodu stěnou
pro trubku DN60/100, venkovní použití

26 51 735

264,–

Rozeta DN100, bílá k překrytí přechodu stěnou
pro trubku DN60/100, vnitřní použití

26 51 736

264,–

Podpěra
svislého spalinovodu v šachtě

26 51 739

366,–

Upevňovací objímka DN100
pro upevnění svislého spalinovodu

26 51 742

173,–

Středicí pouzdro

26 51 743

111,–

Těsnení vzduchové trubky DN100
souprava 5 ks

26 51 746

369,–

Těsnění DN100 revizního otvoru na revizním kolenu

26 51 747

320,–

Revizní koleno 87°/DN80 z polypropylenu
k vedení spalin

26 51 514

415,–

Kryt šachty DN 80
s tělesem i trubkou vyústění z UV-stabilizovaného plastu
s tělesem i trubkou vyústění z ušlechtilé oceli

26 51 511 1 459,–
26 51 512 na vyžád.

Opěrné koleno 87°/DN80 z polypropylenu s podpěrou
pro vedení spalin

26 51 513

955,–

Odvod kondenzátu DN80 vodorovný

26 51 838

1 776,–

Koleno DN80 z polypropylenu
pro vedení spalin
15°
30°
45°
87°

26 51 505
26 51 506
26 51 507
26 51 508

180,–
180,–
180,–
224,–
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Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
DN80/125
Popis produktu

do 24 kW
DN80/100
obj. číslo

cena Kč

Redukce DN110 na DN80 z polypropylenu do 120 °C

26 51 836

1 465,–

Rozšíření z DN 60 na DN 80
z polypropylenu do 120 °C

26 51 748

967,–

Koncovka DN 80
z ušlechtilé oceli, na vodorovný kouřovod

26 51 767

330,-

Uzávěr hrdla DN80
z polypropylenu do 120 °C

26 51 839 na vyžád.

Distanční držák
na trubku DN 80 na vedení spalin, souprava 4 ks

26 51 509

588,-

26 51 744
26 51 478

378,965,-

Rozeta DN 80
bílá, k začištění přechodu trubky DN 80 přes stěnu

26 51 515

209,-

Distanční objímka DN 80
s vruty a hmoždinkou 8 mm, souprava 4 ks

26 51 516

1 010,-

Větrací kryt šachty
k vedení spalin DN80 v šachtě s větráním

26 51 517

653,-

Vzduchová trubka DN125
bílá, délka 1000 mm

26 51 484

1 465,-

Rozeta DN125
bílá, k začištění přechodu trubky DN 80/125 přes stěnu

26 51 491

260,–

Distanční objímka DN125
s vruty a hmoždinkou, souprava 5 ks

26 51 492

1 485,-

Kryt šachty DN110
s tělesem i trubkou vyústění z UV-stabilizovaného plastu
s tělesem i trubkou vyústění z ušlechtilé oceli

26 51 559
26 51 770

1 263,na vyžád.

Spalinovod DN 110 z polypropylenu do 120 °C pro instalaci do šachty
k vedení spalin
délka 500 mm
délka 1000 mm
délka 2000 mm

26 51 668
26 51 669
26 51 670

266,374,565,-

Distanční držák
k vedení trubky v šachtě, souprava 4 ks
DN91 - 114 mm
DN110 - 140 mm
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Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
DN110 pro kondenzační kotle od 35 do 50 kW
Popis produktu

obj. číslo

Revizní trubka DN110
délka 250 mm

26 51 671

672,-

26 51 690
26 51 691
26 51 692
26 51 693

314,–
314,–
224,–
235,–

26 51 485

1 843,–

Redukce z DN 80 na DN 110
z polypropylenu, pro přechod z opěrného kolena 87°/DN80

26 51 564

635,-

Excentrická redukce spalinovodu DN 80/110 z polypropylenu do 120°C
montáž zasouváním

26 51 774

1 015,-

Opěrné koleno 87°/DN 110
z polypropylenu, s podpěrou

26 51 568

971,-

Odvod kondenzátu DN110 vodorovný

26 51 837

1 243,–

Distanční držák
pro trubku DN 110 na vedení spalin, souprava 6 ks
doporučený rozestup max. 2 m

26 51 673

998,-

Distanční držák DN110 - 140 mm
souprava 4 ks

26 51 478

965,-

Větrací kryt šachty
k vedení spalin DN110 v šachtě s větráním

26 51 582

764,-

Rozeta bílá DN 110
k překrytí přechodu stěnou

26 51 569

460,-

Koleno DN110
z polypropylenu
15°
30°
45°
87°
Redukce z DN80/125 na DN 110/160
z polypropylenu, bílá

NOVÉ

cena Kč
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Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
pro kondenzační kotle 75 a 100 kW

C33x

B23
B33

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIII
IIII
IIII
IIII
IIII
I

C13x

C43x

C33x

C53x

IIIIII
IIIIIIIIIIIIIII

C53

C93x

C53x

C93x

C43x

C33x

C83x

B33

max. délka1) (m)

Varianty vyhotovení

1)
2)

CGB-75

CGB-100

DN110

50

47

DN110
DN110 → 1602)

47
50

35
50

B23

Vedení spalin v šachtě, sání spalovacího vzduchu přímo nad kotlem
(závislé na vzduchu z místa instalace)

B33

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

B33

Připojení do komína odolného proti vlhkosti s vodorovným koncentrickým připojením
(závislé na vzduchu z místa instalace)

C13x

Vodorovný přechod šikmou střechou
(nezávislé na vzduchu z místa instalace)

DN110/160

16

13

C33x

Svislý koncentrický přechod šikmou nebo plochou střechou
(nezávislé na vzduchu z místa instalace)

DN110/160

15

12

C43x

Odvod spalin napojený do komína odolného proti vlhkosti (LAS), max. délka potrubí
od středu kolena na kotli po komín 2 m (nezávislé na vzduchu z místa instalace)

C53

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

C53x

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

C83x

Připojení na odvod spalin v šachtě a přívod vzduchu
přes fasádu

C83x

Koncentrické připojení na komín odolný proti vlhkosti
a přívod vzduchu přes fasádu

C93x

Spalinové potrubí v šachtě pevné nebo flexibilní,
koncentrické připojovací potrubí

Max. délka odpovídá celkové délce od kotle po vyústění spalinovodu
Rozšíření v šachtě z DN110 na DN160

Upozornění: Systémy C33x a C83x jsou vhodné i pro instalaci v garáži.
Příklady montáže je třeba přizpůsobit místním předpisům.
K dosažení optimální funkce zařízení doporučujeme použít pro
systémy na vedení vzduchu/spalin originální příslušenství Wolf.
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výpočet podle DIN EN 13384
(výrobce komínových systémů)

výpočet podle DIN EN 13384
(výrobce komínových systémů)
DN110
DN110 → 1602)

50
50

40
50

DN110

50

38

DN110
DN110 → 1602)

50
50

40
50

výpočet podle DIN EN 13384
(výrobce komínových systémů)
DN110
DN110 → 1602)

21
29

21
33

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 DN110, DN160 a DN200
- koncentrický spalinovod DN110/160, DN160/225 a DN200
- koncentrické spalinovody na fasádu DN110/160
- flexibilní spalinovod DN110

Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
pro nástěnné kondenzační kotle od 75 do 100 kW
Popis produktu

DN110
obj. číslo
cena Kč
Koncentrické vodorovné vedení přes stěnu DN110
a přes šikmou střechu v provedení "C" nezávislé na vzduchu z místa instalace,
kotle.

26 51 558

8 993,-

26 51 572

na vyžád.

Sada obsahuje:
- revizní T-kus DN110 - 87° pro připojení ke kotli
- koncentrickou trubku vedení vzduchu a spalin DN110/160 1000 mm
- koncentrickou trubku vedení vzduchu a spalin DN110/160 délky 1000 mm
s větrací mřížkou
- 2 ks krycí rozety DN160

DN110/160 L = 1000mm
Připojovací sada DN110 z polypropylenu pro vedení spalin
v šachtě
provedení "B" závislé na přívodu vzduchu z místa instalace kotle
Sada obsahuje:
- revizní T kus DN110 - 87° k připojení na kotel
- trubku spalinovodu DN110 délky 1000 mm
- rozetu
- opěrné koleno DN110 - 87° s opěrnou lištou
- přímý revizní kus DN110
- 4 distanční držáky
- kryt šachty plastový s integrovanou
trubkou spalinovodu

Popis produktu

DN110/160
obj. číslo
cena Kč
Připojovací sada DN110/160 z polypropylenu pro vedení spalin
v šachtě
provedení "C" nezávislé na přívodu vzduchu z místa instalace kotle

26 51 554

8 150,-

Sada obsahuje:
- revizní T kus DN110/160 - 87° k připojení na kotel
- trubku spalinovodu DN110/160 délky 500 mm
- rozetu
- opěrné koleno DN110/160 - 87° s opěrnou lištou
- 4 distanční držáky
- kryt šachty s integrovanou trubkou
spalinovodu odolný proti UV záření
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Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
pro nástěnné kondenzační kotle od 75 do 100 kW
Popis produktu

DN110/160
obj. číslo
cena Kč
Koncentrická připojovací sada DN110/160 pro komíny LAS
odolné proti vlhkosti
provedení "C" nezávislé na přívodu vzduchu z místa instalace,
montáž zasunutím

26 51 555 na vyžád.

Sada obsahuje:
- revizní T kus DN110/160 - 87° k připojení na kotel
- trubku spalinovodu DN110/160 délky 500 mm
- rozetu
- trubku spalinovodu DN110 délky 250 mm

Připojovací sada pro vedení spalin v šachtě a přívod vzduchu
přes stěnu
provedení nezávislé na přívodu vzduchu z místa instalace, bílá,
montáž zasouváním

26 51 557 na vyžád.

Sada obsahuje:
- sací kus DN160
- vzduchovod DN160 délka 500 mm
- 2 ks rozeta
- T kus DN110/160 pro přímé připojení ke kotli
- revizní kus DN110/160 délka 250 mm

Připojovací sada pro odvod spalin a přívod vzduchu,
vedení po venkovní fasádě
provedení nezávislé na přívodu vzduchu z místa instalace,
obsahuje:

26 51 764

16 051,-

26 51 534

8 460,-

26 51 548
26 51 549

1 954,1 954,-

- revizní T kus DN110/160 - 87° k připojení na kotel
- koncentrickou trubku spalinovodu DN110/160 délky 500 mm
- 2 x rozetu
- koncentrickou průchodku přes stěnu
- koncentrické vnější připojení
- koncentrické spalinové ústí včetně držáku

Střešní průchodka DN 110/160
Austenitická ocel / polypropylen
délka 1000 mm

Střešní průchodka DN 110/160
barva černá
barva červenohnědá
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Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
pro nástěnné kondenzační kotle od 75 do 100 kW
Popis produktu

DN110/160
obj. číslo
cena Kč

Koncentrické potrubí vzduch/spaliny DN110/160 provedení na fasádu
austenitická ocel/polypropylen
délka 500 mm
délka 1000 mm
délka 2000 mm

26 51 563
26 51 531
26 51 532

2 377,3 284,6 252,-

Nasávací mezikus pro potrubí DN110/160
austenitická ocel/polypropylen
délka 250 mm

26 51 535

3 841,-

Držák vnějšího potrubí DN160, nastavitelný
austenitická ocel
doporučená rozteč držáků 2 m

26 51 537

1 256,-

26 51 560
26 51 561
26 51 530
26 51 562

2 598,3 587,3 587,4 331,-

Koncentrický přímý revizní kus DN110/160
austenitická ocel/polypropylen
délka 250 mm

26 51 533

4 308,-

Upevňovací objímka pro koncentrické vnější spalinovody DN 110/160

26 51 565

1 212,-

Vyústění komína na fasádu DN110/160
ušlechtilá ocel/polypropylen
délka 290 mm

26 51 567

3 042,-

Prodloužení držáku pro trubku na fasádu DN160
ušlechtilá ocel
nastavitelné v rozsahu 135 - 230 mm

26 51 785 na vyžád.

Prodloužení nástěnné konzoly na fasádu DN160
ušlechtilá ocel
nastavitelné v rozsahu 155 - 240 mm

26 51 786 na vyžád.

Vnější nástěnná konzola DN110/160
ušlechtilá ocel/polypropylen
včetně vnějšího krytu a upevňovacího materiálu

26 51 529

Koncentrické koleno DN110/160 provedení na venkovní fasádu
austenitická ocel/polypropylen
15°
30°
45°
87°

7 838,-
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Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
pro nástěnné kondenzační kotle od 75 do 100 kW
Popis produktu

DN110
obj. číslo
cena Kč
Připojovací sada pro flexibilní spalinovod DN110 v šachtě
montáž zasouváním.

26 51 714

na vyžád.

26 51 559

1 263,–

Sada obsahuje:
- flexibilní potrubí délka 8 m s držákem
a svěrným kroužkem
- distanční držáky 4 ks
- opěrné koleno DN110 – 87°
s konzolou

Kryt šachty DN110
z plastu, s integrovaným vedením vzduchu a spalin,
s trubkou vyústění z UV-stabilizovaného plastu, základní deska 30 x 30 cm
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z ušlechtilé oceli, s integrovaným vedením vzduchu a spalin,
pro připojení flexibilní trubky DN110, základní deska 30 x 30 cm

26 51 528 na vyžád.

Flexibilní prodloužení DN 110
délka 8 m

26 51 719

na vyžád.

Distanční držák
pro trubku DN 110 na vedení spalin, souprava 6 ks
doporučený rozestup max. 2 m

26 51 673

998,-

Spojka flexibilní trubky DN 110

26 51 716 na vyžád.

Revizní T kus pro flexibilní spalinovod DN 110

26 51 717 na vyžád.

Připojovací sada odvodu spalin do šachty
DN110/160, bílá, montáž zasouváním
provedení "C" nezávislé na přívodu vzduchu z místa instalace.
Sada obsahuje: revizní T kus DN110/160 – 87° k přímému připojení na kotel,
rozetu, koncentrické potrubí DN110/160 délka 500 mm

26 51 766 na vyžád.

Spalinové systémy pro kaskády kotlů
CGB-75/-100

Pro výpočet hodnot v tabulce byly zahrnuty následující vstupní
podmínky:
- vzdálenost mezi kotli: 1,0 m
- vzdálenost za posledním kotlem: 2,0 m
- odpory: 2 kolena 45° dimenze S (volitelně na rovnoběžné
přesazení anebo ohyb 90 °)
- vzduch na spalování: z prostoru kotelny
- větrání šachty: na principu souproudu – geodetická výška:
325 m

V
napojení
ke kotli

S
vodorovný
sběrač

2 kotle v řadě
3 kotle v řadě
4 kotle v řadě
2 kotle v řadě
3 kotle v řadě
4 kotle v řadě

A
svislý
spalinovod

min. rozměr
šachty
kruhový

čtvercový

H
max. výška
svislého
spalinovodu

na vyžádání

Popis produktu

obj. číslo

cena Kč

Základní připojovací sada CGB-75/100 DN 110/160
z polypropylenu, k připojení 2 kotlů závislých na přívodu vzduchu
z místa instalace kotle, obsahuje:
- 2 mřížky DN150 na přívod vzduchu
- 2 trubky na odvod spalin DN100 x 250 mm
- 2 redukce DN100 na hrdlo DN110
- 2 revizní kolena 87° DN110
- 2 sběrače DN160/110
- koncový díl DN160 s revizním otvorem a odvodem kondenzátu
- sifon na koncový díl
- vazelínu k potření rozebíratelných spojů - tuba 50 ml

26 51 310

13 462,-

Doplňková připojovací sada CGB-75/100 DN 110/160
z polypropylenu, k připojení dalšího kotle závislého na přívodu vzduchu
z místa instalace kotle, obsahuje:
- mřížku DN150 na přívod vzduchu
- trubku na odvod spalin DN100 x 250 mm
- redukci DN100 na hrdlo DN110
- revizní koleno 87° DN110
- sběrač DN160/110
- vazelínu k potření rozebíratelných spojů - tuba 50 ml

26 51 462

7 987,-

Sifon
z polypropylenu, uzavírací výška 230 mm

20 71 608

437,–
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Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
pro nástěnné kondenzační kotle od 75 do 100 kW
Popis produktu
Kryt šachty DN110
plastový s integrovaným vzduchovodem a spalinovodem, koncový kus
odolný proti UV záření. Základová deska 300 x 300 mm

DN110
obj. číslo
cena Kč
26 51 559

1 263,-

26 51 770

na vyžád.

26 51 668
26 51 669
26 51 670

266,374,565,-

Revizní trubka DN110
délka 250 mm

26 51 671

672,-

Revizní koleno DN110 z polypropylenu do 120 °C
délka 250 mm

26 51 571

1 047,–

15°
30°
45°
87°

26 51 690
26 51 691
26 51 692
26 51 693

314,314,224,235,-

Redukce DN80-DN110 na trubku DN80 z polypropylenu do 120°C
montáž na opěrné koleno

26 51 564

635,–

Rozšíření excentrické DN110 na DN160

26 51 774

1 015,–

Opěrné koleno 87°/DN 110
z polypropylenu, s podpěrou

26 51 568

971,-

Odvod kondenzátu DN110 vodorovný

26 51 837

1 243,–

Distanční držák
pro trubku DN 110 na vedení spalin, souprava 6 ks

26 51 673

998,-

Větrací kryt šachty
k vedení spalin DN110 v šachtě s větráním

26 51 582

764,-

Rozeta DN110
bílá, pro překrytí vstupu spalinové trubky DN110 do stěny

26 51 569

460,–

z austenitické oceli s integrovaným vzduchovodem a spalinovodem,
základová deska 300 x 300 mm
Trubka DN 110 z polypropylenu
k vedení spalin
délka 500 mm
délka 1000 mm
délka 2000 mm

Koleno DN110
z polypropylenu, k vedení spalin
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Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
pro nástěnné kondenzační kotle od 75 do 100 kW
Popis produktu

DN110/160
obj. číslo
cena Kč

Koncentrické potrubí vedení spaliny/vzduch DN 110/160 mm
bílé, montáž zasunutím
délka 500 mm
délka 1000 mm
délka 2000 mm

26 51 540
26 51 541
26 51 542

1 053,1 542,2 842,-

Koncentrický přímý revizní kus DN 110/160
bílý, montáž zasunutím, délka 250 mm

26 51 552

2 252,-

Koncentrický revizní T-kus spalinovodu a vzduchovodu DN 110/160 - 87°
bílý, montáž zasouváním

26 51 543

2 337,-

26 51 759
26 51 760
26 51 545
26 51 544

1 212,1 212,2 333,1 212,-

Koncentrické potrubí spalinovdu a vzduchovodu DN 110/160
s nasávací mřížkou
provedení "B" závislé na přívodu vzduchu z místa instalace
bílé, montáž zasouváním, délka 250 mm

26 51 546

1 599,-

Krycí rozeta DN 160 bílá
k zakrytí průchodu stěnou

26 51 547

369,-

Upevňovací objímka DN160
pro trubku na vedení vzduchu DN160

26 51 551

324,–

Připojovací adaptér DN 110/160 - 2x DN 110 polypropylen do 120 °C
pro odvod spalin šachtou a přívod vzduchu přes stěnu

26 51 553

2 063,-

Ochranný střešní límec DN 160 pro svislé vedení a rovnou střechu

26 51 550

808,-

26 51 548
26 51 549

1 954,1 954,-

Koncentrické koleno DN110/160
bílý, montáž zasunutím
15°
30°
45°
87°

Střešní průchodka DN 160
barva černá
barva červenohnědá
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Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
pro nástěnné kondenzační kotle od 75 do 100 kW
Popis produktu

DN110/160
obj. číslo
cena Kč

Přímý koncentrický svislý průchod střechou DN 110/160
pro šikmou i rovnou střechu
délka 2 000 mm a upevňovací příslušenství pro vzduchovod
barva černá
barva červenohnědá

26 51 538
26 51 539

4 128,5 107,-

Vzduchovod DN 160
bílý, montáž zasouváním, délka 1000 mm

26 51 765

1 799,-

Opěrné koleno DN110/160 s podpěrou

26 51 834

3 175,–

Rozšíření z DN 110 na DN 160
z polypropylenu, obsahuje:

26 51 584

6 417,–

Rozšíření excentrické DN110 na DN160

26 51 835

3 131,–

Těsnění spalinovodu DN 110
1 sada = 5 ks

26 51 573

258,-

Těsnění spalinovodu DN 160
1 sada = 5 ks

26 51 556

422,-

opěrnou trubku DN 160 (délka 2 m), distanční držák, opěrné pouzdro, koleno DN 110
a adaptér DN 110 na DN 160
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Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
pro nástěnné kondenzační kotle od 35 kW
Popis produktu

DN160
obj. číslo
cena Kč

Souprava do šachty DN160/160
k připojení kotlů nezávislých na vzduchu z místa instalace,
C33x, obsahuje:
- kryt šachty DN160 (ušlechtilá ocel) s trubkou vyústění (polypropylen, černý)
- distanční držák DN160 (ušlechtilá ocel)
- opěrné koleno 87° DN160 (polypropylen)
- přechod přes stěnu DN225/160 (ušlechtilá ocel)
- nástěnný kryt DN225 (ušlechtilá ocel)
- vazelínu k potření rozebíratelných spojů - tuba 50 ml
Svislé trubky je třeba objednat v potřebné délce zvlášť.

26 51 294

10 410,–

Souprava do šachty DN160/200
k připojení kotlů nezávislých na vzduchu z místa instalace,
C33x, obsahuje:
- kryt šachty DN200 (ušlechtilá ocel) s trubkou vyústění (ušlechtilá ocel)
- distanční držák DN200 (ušlechtilá ocel)
- rozšíření DN160 na hrdlo DN200 (polypropylen)
- opěrné koleno 87° DN160 (polypropylen) s podpěrou
- přechod přes stěnu DN225/160 (ušlechtilá ocel)
- nástěnný kryt DN225 (ušlechtilá ocel)
- vazelínu k potření rozebíratelných spojů - tuba 50 ml
Svislé trubky je třeba objednat v potřebné délce zvlášť.

26 51 465

14 718,–

Montážní objímka DN 160 z ušlechtilé oceli
se závěsy na spouštění

26 51 710

770,–

Kryt šachty DN 160 z ušlechtilé oceli
s trubkou vyústění z ušlechtilé oceli
s trubkou vyústění z polypropylenu - UV, černý

26 51 349
26 51 355

6 372,–
4 308,–

Trubka DN160 z polypropylenu
délka 250 mm
délka 500 mm
délka 1000 mm
dĺžka 2000 mm

26 51 333
26 51 315
26 51 316
26 51 317

538,–
711–
1 047,–
1 567,–

Distanční držák DN160
z plastu, doporučený rozestup max. 2 m

26 51 322

253,–

Revizní trubka DN160
z polypropylenu, délka 290 mm

26 51 356

1 615,–

Revizní koleno 87° DN 160
z polypropylenu

26 51 357

1 941,–

26 51 318
26 51 319
26 51 320
26 51 321

628,–
628,–
628,–
704,–

Koleno DN160 z polypropylenu
15°
30°
45°
87°
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Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
pro nástěnné kondenzační kotle od 35 kW
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Popis produktu

DN160
obj. číslo
cena Kč

Opěrné koleno 87° DN 160
z polypropylenu, s podpěrou

26 51 326

2 614,–

Upevňovací objímka DN160
se šroubem a hmoždinkou, doporučený rozestup max. 2 m

26 51 328

517,–

Redukce DN200 na DN160 z polypropylenu

26 51 370

3 584,–

Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
pro nástěnné kondenzační kotle od 75 do 100 kW
Popis produktu

DN160/225
obj. číslo
cena Kč

Souprava pro vedení vzduchu/spalin přes střechu
DN 160/225

1000
730

Vyústění komínu DN160/225
z ušlechtilé oceli/polypropylenu
délka 250 mm

26 51 347

4 974,-

Sací mezikus DN160/225
z ušlechtilé oceli/polypropylenu
délka 250 mm

26 51 350

7 416,-

Přechod přes střechu DN160/225
z ušlechtilé oceli/polypropylenu, délka 1000 mm,
s upevňovací objímkou

26 51 346 12 323,-

Přechod přes šikmou střechu DN 225 (pánev)
z ušlechtilé oceli s flexibilním olověným překrytím, pro všechny typy střešních krytin
se sklonem 25 – 30°
se sklonem 30 – 35°
se sklonem 35 – 40°
se sklonem 40 – 45°

26 51 454
26 51 455
26 51 456
26 51 457

6 994,6 994,6 994,6 994,-

26 51 345

8 201,-

26 51 460

2 770,-

26 51 461

2 798,-

Hrdlo na plochou střechu
z ušlechtilé oceli, na svislý přechod střechou
DN 225
DN 186

26 51 458
26 51 459

5 973,1 436,-

Trubka DN 160/225
z ušlechtilé oceli/polypropylenu, vhodná pro vnitřní
i vnější instalaci
délka 500 mm
délka 1000 mm

26 51 334
26 51 335

2 690,3 959,-

26 51 353

3 908,-

Souprava na odvod spalin přes střechu DN160/186
z polypropylenu, černá, bez přívodu vzduchu, obsahuje:
- trubku na svislý přechod přes šikmou nebo plochou střechu délky 2 000 mm
s upevňovací objímkou

2000

1000

Přechod přes šikmou střechu DN 186 (pánev)
z plastu s flexibilním olověným překrytím, pro všechny typy
strešních krytin se sklonem 25 – 45°, černý
z plastu s flexibilním olověným překrytím, pro všechny typy
strešních krytin se sklonem 25 – 45°, červenohnědý

Nástěnný držák DN 225
z ušlechtilé oceli, nastavitelný, doporučený rozestup držáků max. 2 m
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Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
pro nástěnné kondenzační kotle od 75 do 100 kW
Popis produktu
Koleno DN 160/225
z ušlechtilé oceli/polypropylenu, vhodné pro vnitřní i vnější instalaci
15°
30°
45°
90°
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DN160/225
obj. číslo
cena Kč

26 51 336
26 51 337
26 51 338
26 51 339

3 705,4 637,4 637,3 959,-

Revizní trubka DN 160/225
z ušlechtilé oceli/polypropylenu, vhodná na vnitřní i vnější instalaci, délka 400 mm

26 51 340

7 016,-

Přechod stěnou DN 160/225
z ušlechtilé oceli/polypropylenu, vhodný k vnitřní i vnější instalaci, délka 500 mm

26 51 342

3 730,-

Přechod stěnou DN 160/225
z ušlechtilé oceli

26 51 343

1 465,-

Nástěnný kryt DN 225
z ušlechtilé oceli, na překrytí vstupu trubky do stěny

26 51 323

955,-

Vnější nástěnná konzola DN 160/225
z ušlechtilé oceli/polypropylenu, včetně vnějšího nástěnného krytu a upevňovacího materiálu

26 51 344

18 096,-

Náhradní těsnění DN 160
souprava 5 ks, pro trubky na odvod spalin z polypropylenu

26 51 351

1 044,-

Vazelína k potření rozebíratelných spojů
v tubě 50 ml

26 51 329

158,-

Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
pro nástěnné kondenzační kotle od 75 do 100 kW
Popis produktu

DN200
obj. číslo
cena Kč

Souprava do šachty DN200/200
pro připojení kotlů nezávislých na vzduchu
z místa instalace, C33x, obsahuje:
- kryt šachty DN200 (ušlechtilá ocel) s trubkou vyústění (polypropylen, černý)
- distanční držák DN200 (ušlechtilá ocel)
- opěrné koleno 87° DN200 (polypropylen) s podpěrou
- přechod přes stěnu DN300/200 (ušlechtilá ocel)
- nástěnný kryt DN300 (ušlechtilá ocel)
- vazelínu k potření rozebíratelných spojů - tuba 50 ml

26 51 295

na vyžád.

Svislé trubky je třeba objednat v potřebné délce zvlášť.

Souprava do šachty DN200/250
pro připojení kotlů nezávislých na vzduchu
z místa instalace, C33x, obsahuje:
- kryt šachty DN250 (ušlechtilá ocel) s trubkou vyústění (ušlechtilá ocel)
- distanční držák DN250 (ušlechtilá ocel)
- rozšíření DN200 na hrdlo DN250 (polypropylen)
- opěrné koleno 87° DN200 (polypropylen) s podpěrou
- přechod přes stěnu DN300/200 (ušlechtilá ocel)
- nástěnný kryt DN300 (ušlechtilá ocel)
- vazelínu k potření rozebíratelných spojů - tuba 50 ml

26 51 296 na vyžád.

Svislé trubky je třeba objednat v potřebné délce zvlášť

Objímka jako montážni pomůcka
z ušlechtilé oceli, se smyčkami na spouštění

26 51 362 na vyžád.

Kryt šachty DN 200 z ušlechtilé oceli
s trubkou vyústění z ušlechtilé oceli
s trubkou vyústění z polypropylenu - UV, černý

26 51 395 na vyžád.
26 51 368 na vyžád.

Trubka DN 200 z polypropylenu
délka 150 mm
délka 250 mm
délka 500 mm
délka 1000 mm
délka 2000 mm

26 51 358
26 51 359
26 51 360
26 51 361
26 51 376

na vyžád.
na vyžád.
na vyžád.
na vyžád.
na vyžád.

Distanční držák DN 200
z ušlechtilé oceli, doporučený rozestup max. 2 m

26 51 375 na vyžád.

Revizní trubka DN 200
z polypropylenu, délka 600 mm

26 51 369 na vyžád.
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Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
pro nástěnné kondenzační kotle od 75 do 100 kW
Popis produktu

DN200
obj. číslo
cena Kč

Revizní koleno 87° DN 200
z polypropylenu

26 51 367 na vyžád.

Koleno DN 200 z polypropylenu
15°
30°
45°
87°
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26 51 363
26 51 364
26 51 365
26 51 366

na vyžád.
na vyžád.
na vyžád.
na vyžád.

Opěrné koleno 87° DN 200
z polypropylenu, s podpěrou

26 51 374

na vyžád.

Redukce DN 200 na DN 160
z polypropylenu

26 51 370

3 584,–

Upevňovací objímka DN 200
se šroubem a hmoždinkou, doporučený rozestup max. 2 m

26 51 373

na vyžád.

Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
pro nástěnné kondenzační kotle od 75 do 100 kW
Popis produktu

DN200/300
obj. číslo
cena Kč

Uzávěr vyústění DN200/300
z ušlechtilé oceli/polypropylenu, délka 250 mm

26 51 394 na vyžád.

Mezikus nasávání DN200/300
z ušlechtilé oceli/polypropylenu, délka 250 mm

26 51 396

na vyžád.

Přechod přes střechu DN200/300
z ušlechtilé oceli/polypropylenu, na vedení vzduchu/spalin, délka 1 000 mm, s upevňovací objímkou

26 51 393

na vyžád.

26 51 377
26 51 378
26 51 379
26 51 380
26 51 381

na vyžád.
na vyžád.
na vyžád.
na vyžád.
na vyžád.

26 51 400

na vyžád.

1000
730

Přechod přes šikmou střechu DN 300 (pánev)
z ušlechtilé oceli s flexibilním olověným překrytím, pro všechny typy střešních krytin
se sklonem 0 – 10°
se sklonem 10 – 20°
se sklonem 20 – 30°
se sklonem 30 – 40°
se sklonem 40 – 50°

Hrdlo na plochou střechu DN 300
z ušlechtilé oceli, na svislý přechod střechou

Trubka DN200/300
z ušlechtilé oceli/polypropylenu, na vnitřní
i vnější instalaci
délka 500 mm
délka 1000 mm
Nástěnný držák DN 300
z ušlechtilé oceli, nastavitelný, doporučený rozestup držáků max. 2 m

Koleno DN 200/300
z ušlechtilé oceli/polypropylenu, vhodné na vnitřní
i vnější instalaci
30°
45°
90°

26 51 383 na vyžád.
26 51 384 na vyžád.
26 51 399

na vyžád.

26 51 385
26 51 386
26 51 387

na vyžád.
na vyžád.
na vyžád.
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Systémy pro přívod vzduchu a odvod spalin
pro nástěnné kondenzační kotle od 75 do 100 kW
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Popis produktu

DN200/300
obj. číslo
cena Kč

Revizní trubka DN 200/300
z ušlechtilé oceli/polypropylenu, vhodná na vnitřní i vnější instalaci, délka 600 mm

26 51 388

na vyžád.

Přechod přes stěnu DN 200/300
z ušlechtilé oceli/polypropylenu, vhodný na vnitřní i vnější instalaci, délka 500 mm

26 51 390

na vyžád.

Přechod přes stěnu DN 200/300
z ušlechtilé oceli

26 51 391

na vyžád.

Nástěnný kryt DN 300
z ušlechtilé oceli, na překrytí vstupu trubky do stěny

26 51 398

na vyžád.

Vnější nástěnná konzola DN 200/300
z ušlechtilé oceli/polypropylenu, včetně vnějšího nástěnného krytu a upevňovacího materiálu

26 51 392 na vyžád.

Náhradní těsnění DN 200
souprava 5 ks, pro trubky na odvod spalin z polypropylenu

26 51 397

na vyžád.

Vazelína k potření rozebíratelných spojů
v tubě 50 ml

26 51 329

158,-

Společné příslušenství kotlové techniky
Příslušenství vytápěcího systému
Příslušenství regulace WRS

strana 98
strana 101

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Změny cen a položek vyhrazeny.
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Společné příslušenství kotlové techniky
Popis produktu

obj. číslo

cena Kč

24 00 450
24 00 455
24 00 458
24 00 462
24 00 470
24 00 471
24 00 472
24 00 473
24 00 481
24 83 708
24 83 709
24 83 713
24 83 714
24 83 715

2 159,2 315,2 941,4 036,8 009,9 511,11 419,16 269,19 084,25 967,32 381,49 275,61 007,78 215,-

20 12 080
20 12 081

3 441,4 787,-

Expanzní nádoba s membránou pro uzavřený topný systém
do 90 °C, přetlak na straně plynu 1,5 bar.
25 l pro otopné systémy s objemem vody 235 l
35 l pro otopné systémy s objemem vody 320 l
50 l pro otopné systémy s objemem vody 470 l
80 l pro otopné systémy s objemem vody 750 l
100 l pro otopné systémy s objemem vody 850 l
140 l pro otopné systémy s objemem vody 1210 l
200 l pro otopné systémy s objemem vody 1620 l
250 l pro otopné systémy s objemem vody 2020 l
300 l pro otopné systémy s objemem vody 2400 l
400 l (dimenzovat dle objemu soustavy)
500 l (dimenzovat dle objemu soustavy)
600 l (dimenzovat dle objemu soustavy)
800 l (dimenzovat dle objemu soustavy)
1000 l (dimenzovat dle objemu soustavy)
Hodnoty objemu otopného systému jsou pouze orientační.
Připojovací sada expanzní nádoby
vlnovcová trubka délky 1 m se závitovými přípojkami
pro kotel a exp. nádobu
s ventilem s krytkou 3/4"
s ventilem s krytkou 1"

pro exp. nádoby 25 - 50 l
pro exp. nádoby od 80 l

Neutralizační jednotka s držáky
do 35 kW 24 00 370

6 458,–

35 do 50 kW 24 82 404

7 509,–

50 do 150 kW 24 83 072 11 932,–
100 do 300 kW 24 82 873 15 346,–
Náhradní náplň
spotřeba cca. 10g - 30 g kW/za rok

1,3 kg 24 00 371
5,0 kg 24 84 538

665,–
1 755,–

Čerpadlová skupina topného okruhu
obsahuje:
oběhové čerpadlo DN25-60, samoregulační, s kabelem 4 m s konektorem, možná změna přívodu z levé
na pravou stranu, teploměry v obou multifunkčních uzavíracích armaturách, kulové kohouty
(červený a modrý) pod izolací, zpětnou klapku v přívodu s nastavitelnou polohou 45°
pro zabránění proudění samotíží, přepouštěcí ventil, tepelnou izolaci z EPP, dole přípojky 6/4"
s plochým těsněním, nahoře demontovatelné závitové spojky s vnitřním závitem 1" (DN25)
resp. 5/4” (DN32), s malou stavební výškou (355 mm), kompletně natěsno smontované,
hydraulicky a elektricky přezkoušené;
alternativně: oběhové čerpadlo DN32-60, samoregulační, regulace výkonu podle požadovaného
průtoku vody, bez přepouštěcího ventilu
DN25

DN32
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Δp = 150 mbar při 2350 l/h
při Δt = 10 K do 27 kW
při Δt = 15 K do 41 kW
při Δt = 20 K do 55 kW
s DN25-60 (úsporné samoregulační)

20 72 135

11 575,-

Δp = 150 mbar při 3000 l/h
při Δt = 10 K do 36 kW
při Δt = 15 K do 54 kW
při Δt = 20 K do 72 kW
s DN32-60 (úsporné samoregulační)

20 72 136

12 820,-

Společné příslušenství kotlové techniky
Popis produktu

obj. číslo

cena Kč

20 72 139

16 195,-

20 72 140

17 395,-

Čerpadlová skupina topného okruhu se směšovačem
obsahuje:
oběhové čerpadlo DN25-60, samoregulační, servopohon směšovače (230V, tříbodový), oba
s kabelem 4 m s konektorem, 3-cestný mosazný směšovač DN25kvs=10 resp. DN32 kvs=18, těsný
na odkapávání v nulové poloze, nastavitelný bypass, možná změna přívodu z levé na pravou
stranu, teploměry v obou multifunkčních uzavíracích armaturách, kulové kohouty
(červený a modrý) pod izolací, zpětnou klapku v přívodu s nastavitelnou polohou 45° k zabránění
proudění samotíží, přepouštěcí ventil, tepelnou izolaci z EPP, dole přípojky 6/4" s plochým
těsněním, nahoře demontovatelné závitové spojky s vnitřním závitem 1" (DN25) resp. 5/4”
(DN32), s malou stavební výškou (355 mm), kompletně natěsno smontované, hydraulicky
a elektricky přezkoušené
DN25
Δp = 150 mbar při 2200 l/h
při Δt = 10 K do 26 kW
při Δt = 15 K do 38 kW
při Δt = 20 K do 51 kW
s DN25-60 (úsporné samoregulační)
DN32

Δp = 150 mbar při 3000 l/h
při Δt = 10 K do 35 kW
při Δt = 15 K do 52 kW
při Δt = 20 K do 70 kW
s DN32-60 (úsporné samoregulační)

Nástěnný držák pro čerpadlovou skupinu
DN25 a DN32, k rychlé a bezpečné montáži;
pro každou skupinu je potřebný 1 držák

DN25

20 72 197

498,-

DN32

20 72 198

498,-

Rozdělovač
pro 2 nebo 3 čerpadlové skupiny DN25 a DN32, nahoře s převlečnými maticemi
s plochým těsněním, dole se závitem 6/4" s plochým těsněním, vstup vratné volitelně
zleva/zprava +1 zátka volného hrdla, tepelná izolace z EPP s povrchovou úpravou
kvs = 12,5/Vmax = 4500 l/h
Δp = 130 mbar při 4500 l/h
Δp = 40 mbar při 2500 l/h

pro 2 čerpadlové skupiny

20 72 197

7 949,-

pro 3 čerpadlové skupiny

20 72 198

10 267,-

Závitové spojky
2 ks - s převlečnou maticí 6/4" s plochým těsněním
a s vnitřním závitem 1" pro spojky
na přivaření 5/4" a 6/4"

24 10 068

688,-

Závitové spojky
2 ks - s převlečnou maticí 6/4" s plochým těsněním
a s vnitřním závitem 1"

20 12 074

654,-

Spojovací potrubí
k propojení rozdělovače s hydraulickým vyrovnávačem (do 4,5 m3/h)

20 11 332

1 743,-
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Společné příslušenství kotlové techniky
Popis produktu

obj. číslo

cena Kč

Hydraulický vyrovnávač do 4,5 m3/h
ze čtyřhranného profilu 80 x 120 mm se 4 hrdly s vnějším závitem G 6/4" s plochým
těsněním, se 3 hrdly Rp 1/2" pro odvzdušňovač, ponorné pouzdro a plnicí a vypouštěcí
kohout, včetně černé tepelné izolace, odvzdušňovače, ponorného pouzdra, plnicího
a vypouštěcího kohoutu, těsnění, nástěnného držáku a montážního materiálu,
ponorné pouzdro pro snímač teploty na straně k otopné soustavě!

20 11 333

7 100,-

Hydraulický vyrovnávač do 10 m3/h
ze čtyřhranného profilu 140 x 140 mm se 4 hrdly s vnějším závitem G 2" s plochým
těsněním, se 2 hrdly Rp 1/2" pro odvzdušňovač a plnicí a vypouštěcí kohout a 1 hrdlem
pro ponorné pouzdro 3/8" včetně černé tepelné izolace, odvzdušňovače, ponorného
pouzdra, plnicího a vypouštěcího kohoutu, těsnění, nástěnného držáku a montážního
materiálu, ponorné pouzdro pro snímač teploty na straně k otopné soustavě!

20 11 334

13 191,-

Samotížná klapka/zpětný ventil
pro CGB 35/50, CGB-K 40-35 z mosazi, k zabudování mezi výstup z kotle
a hydraulický vyrovnávač, se 2 vnitřními závity 1"

20 11 228

371,-

Regulační skupina pro zapojení se vstřikováním
k regulaci teploty otopné vody topného okruhu
(pro podlahové nebo stěnové topení)
zahrnuje:
- směšovač se servopohonem,
- ochoz a tepelnou izolaci z EPP.
Přípojky:
- vstup s vnějším závitem 1 1/2“ s plochým těsněním
- výstup s převlečnou maticí 1 1/2“ s plochým těsněním
Stavební výška: 220 mm
Δp = 86 mbar při V = 1200 l/hod a Δt = 20 K do cca 27 kW
Použití skupiny ve spojení s čerpadlovou skupinou obj. č. 20 72 135

20 72 203

8 850,-

Uzavírací skupina topného okruhu
zahrnuje: teploměry s multifunkčními uzavíracími armaturami, kulové kohouty (červený a modrý),
zpětnou klapku v potrubí otopné vody s nastavitelnou polohou 45° na zabránění proudění samotíží,
elektrický uzavírací ventil 230 V, bez proudu uzavřený, tepelnou izolaci z EPP s povrchovou úpravou.

20 72 195

7 810,-

20 70 433

1 453,-

Přípojky:
- dole s vnějším závitem 1 1/2“ s plochým těsněním,
- nahoře s převlečnou maticí 1“ s plochým těsněním
Stavební výška: 355 mm
Δp = 110 mbar při V = 1200 l/hod a Δt = 20 K do cca 27 kW
Regulační ventil
ve spojení s regulační skupinou nebo uzavírací skupinou,
ukazatel průtoku 0 - 36 l/min, kvs = 3,5
Přípojky:
- vstup s vnějším závitem 1 1/2“ s plochým těsněním
- výstup s převlečnou maticí 1 1/2“ s plochým těsněním
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Příslušenství regulace WRS
Popis produktu

obj. číslo

cena Kč

Snímač teploty ohřívače vody
s modrým konektorem pro připojení ke kotli
pro přímé připojení do regulátorů MM a KM

27 99 054
88 52 829

1 345,–
1 595,–

Radiohodiny se snímačem vnější teploty
k automatickému nastavení hodin

27 92 325

4 255,–

Radiohodiny
k automatickému nastavení hodin

27 92 321

3 379,–

Rádiové dálkové ovládání
jen ve spojení s radiopřijímačem obj. č. 27 44 209

27 44 200

4 161,–

Rádiový vnější snímač
jen ve spojení s radiopřijímačem obj. č. 27 44 209

27 44 081

3 473,–

Radiopřijímač pro vnější snímač a dálkové ovládání

27 44 209

4 568,–

Dálkový telefonický kontakt
2-kanálový s hlasovým řízením

27 91 044 11 419,–

Napáječ eBus
pro doplňkové napájení datové sběrnice eBus elektrickým proudem (30/50/100 mA)

27 44 438

3 866,–

Havarijní termostat
pro podlahové vytápění

27 91 905

1 570,–
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WRS - komunikační systém
Pro dálkové napojení přes telefonní síť (dálkové sledování provozu)
Obsah dodávky

CD se software WRS-Soft
modem
(interní nebo externí)
síťový adaptér
PC nebo notebook
rozhraní ISM1
kabel modemu
RS232
regulace kotle
kabel eBus

modem
(externí)

Příslušenství

pro

obj. číslo

cena Kč

Modul ISM 1 – Rozhraní s připojením RS-232
Modul ISM1 je vybaven rozhraním RS232 a je určen k programovaní systému regulace WRS
prostřednictvím přímého připojení počítače ke kotli (dvoužílový kabel sběrnice e Bus) případně
prostřednictvím dvojice modemů a počítače (GSM nebo analogových), k přenosu uloženych
sestav parametrů, zobrazení průběhu teplot zaznamenaných v datovém zapisovači, zobrazení
spínacích stavů, načtení měřených hodnot a poruchových hlášení. Osazením externích
spínacích poruchových hlásičů také automatické hlášení poruchy přes SMS.

MGK, CGB, CGS, CGW, CGU-2(K),
CGG-2(K), KM, MM, SM1, SM2,
R1, R2, R21, R3 s modulem BM,
BM solar

27 44 010

na vyžád.

Dodávka obsahuje:
- CD se software WRS-Soft (systémové předpoklady: Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 *)
- modul rozhraní ISM 1
- kabel eBus
- kabel modemu RS232
- síťový adaptér

Pro přímé propojení s počítačem
CD se software WRS-Soft
Obsah dodávky
rozhraní ISM2
připojovací kabel USB

kabel eBus
regulace kotle

Notebook

Příslušenství

pro

obj. číslo

Modul ISM 2 – Rozhraní s připojením USB

MGK, CGB, CGS, CGW, CGU-2(K),
CGG-2(K), KM, MM, SM1, SM2,
R1, R2, R21, R3 s modulem BM,
BM solar

27 45 069 na vyžád.

Modul ISM2 je vybaven rozhraním USB a je určen k programování systému regulace WRS
prostřednictvím přímého připojení počítače ke kotli (dvoužilový kabel sběrnice e Bus).
Prostřednictvím WRS Soft je možno provádět nastavení všech parametrů, odečet hodnot
a sledování průběhů měřitelných stavů a veličin v čase.

cena Kč

Dodávka obsahuje:
- CD se software WRS-Soft (systémové předpoklady: Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 *)
- modul rozhraní ISM2
- kabel USB
- kabel eBus
* Aktualizovaná verze WRS-Soft k dispozici na stránkách www.wolfcr.cz
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WRS - komunikační systém
LAN–/WLAN modul ISM7i
Modul ISM7i umožňuje vzdálený přístup do vytápěcích systémů Wolf přes internet, ale také přes lokální síť prostřednictvím PC nebo přes chytrý telefon.

Lokální (domácí) síť

WolfPortal-Server

WLAN

kotel Wolf
s modulem ISM7i

DSL-Router
(LAN / WLAN)

LAN / WLAN

LAN / WLAN

LA

N

ISM7i – modul k zabudování do kotle
Modul ISM7i umí napojit vytápěcí systém do sítě LAN- nebo WLAN. Pro bezpečnou komunikaci přes internet se modul ISM7i jednoduše napojí
na existující DSL-router, přes který se vytvoří spojení na zabezpečený Wolf-Portal-Server.
V případě, že má být přístup k vytápěcímu systému přes lokální domácí síť, není potřebné internetové připojení.
Ovládání přes internet je možné buď přímo přes portál, nebo pomocí aplikace "Smartset".
Ovládání v rámci domácí sítě je možné také přes aplikaci "Smartset".

Příslušenství

pro

obj. číslo

cena Kč

ISM7i – modul k zabudování do kotle

MGK-2, BM-2
MM, KM, SM1, SM2

89 08 380

6 900,–

s integrovaným rozhraním LAN a WLAN pro připojení vytápěcího systému Wolf
na počítačovou síť.
Dodávka obsahuje:
modul ISM7i
připojovací kabel
návod k montáži a obsluze
síťový kabel
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WRS - komunikační systém
LAN-/WLAN-modul ISM7e
Modul ISM7e umožňuje vzdálený přístup do vytápěcích systémů Wolf přes internet, také pomocí lokální sítě prostřednictvím PC nebo smartphonu.

Lokální (domácí) síť

WolfPortal-Server

WLAN

modul ISM7i

DSL-Router
(LAN / WLAN)

LAN / WLAN

LAN / WLAN

eBus

LA

N

ISM7e – modul k zabudování do kotle
Modul ISM7e umí napojit vytápěcí systém do sítě LAN- nebo WLAN. Pro bezpečnou komunikaci přes internet se modul ISM7e jednoduše napojí
na existující DSL-router, přes který se vytvoří spojení na zabezpečený Wolf-Portal-Server.
V případě, že má být přístup k vytápěcímu systému přes lokální domácí síť, není potřebné internetové připojení.
Ovládání přes internet je možné buď přímo přes portál, nebo pomocí aplikace "Smartset".
Ovládání v rámci domácí sítě je možné také přes aplikaci "Smartset".

Možnou použít i pro kotle MGK-2, CGB-2, CGW-2, CGS-2, CSZ-2
Příslušenství

pro

obj. číslo

ISM7e – externí modul

R1, R2, R3, R21, kotly CGB, CGW,
CGS, CSZ, CGG-2(K), MGK
CWL-Excellent
BM, MM, KM, SM1, SM2

890 08 381 na vyžád.

s integrovaným rozhraním LAN a WLAN pro připojení vytápěcího systému Wolf
na počítačovou síť.
Dodávka obsahuje:
modul ISM7e
návod k montáži a obsluze
eBus-kabel
připojovací kabel
síťový kabel
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Upozornění:
Plná funkčnost zaručena jen
u zařízení s aktuálním
firmware

cena Kč

Technická data
Kondenzační kotle

Nekondenzační kotle

Tepelná čerpadla

Solární systém

Nástěnný kondenzační kotel

strana 176

Nástěnný kondenzační kotel s vrstveným zásobníkem vody

CGW-2

strana 178

Stacionární kondenzační kotel s vrstveným zásobníkem vody

CGS-2L

strana 180

Stacionárny kondenzačný kotol s ohřívačem vody

CGS-2R

strana 182

Stacionární kondenzační kotel se solárním ohřevem vody

CSZ-2

strana 184

Nástěnný kondenzační kotel do 24 kW

CGB / CGB-K

strana 186

Nástěnný kondenzační kotel od 35 do 50 kW

CGB

strana 188

Nástěnný kondenzační kotel od 75 do 100 kW

CGB

strana 190

Nástěnný kondenzační kotel s vrstveným zásobníkem vody

CGW

strana 192

Stacionární kondenzační kotel s vrstveným zásobníkem vody

CGS

strana 194

Stacionární kondenzační kotel se solárním ohřevem vody

CSZ

strana 196

Stacionární kondenzační kotel

MGK

strana 198

MGK-2

strana 200

Plynový kotel

NG-31E

strana 202

Plynový kotel

NG-31ED

strana 203

Ocelový přetlakový kotel

MKS

strana 204

Ocelový nízkoteplotní kotel

GKS-Dynatherm-L

strana 205

vzduch – voda

BWL-1S

strana 206

BWL-1-A/BWL-1-I

strana 208

solanka – voda

BWS-1

strana 209

voda – voda

BWW-1

strana 210

Ploché solární kolektory

Vakuový trubicový kolektor

Zásobníkové ohřívače
a akumulační zásobníky

CGB-2 / CGB-2 K

TopSon F3-1

strana 211

TopSon F3-1Q

strana 211

CFK-1

strana 211

CRK

strana 212

Bazénový kolektor

strana 213

Návrh expanzní nádoby solárního systému

strana 214

Zásobníkový ohřívač vody pro tep. čerpadla

CEW-1

strana 218

CEW-2

strana 218

Akumulačni modul pro tepelná čerpadla

CPM-1-70

strana 218

Zásobníkový ohřívač vody pro tep. čerpadla

SEW-1

strana 219

SEM-1W

strana 219

Stacionární ohřívač s umístěním pod kotel

CSW-120

strana 220

Stacionární ohřívač vody

SE-2

strana 221

Stacionární ohřívač vody

SEM-1/SEM-2

strana 222

Akumulační vrstvený zásobník

BSP/BSP-SL
BSP-W/BSP-L-SL

strana 223

Akumulační zásobník vody

SPU-1/SPU-2/-W

strana 224

Vrstvený zásobníkový ohřívač vody

SEL

strana 225

Průtoková stanice

FWS

strana 226

Plnicí stanice

LS

strana 227

Komfortní větrání
obytných prostorů

Komfortní větrání obytných prostorů

Ohřívač vzduchu

Základní rozměry jednotky

CWL-Excellent

strana 228

CWL-F-Excellent

strana 229

CWL

strana 230

LH

strana 231
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Nástěnný kondenzační kotel
CGB–2 14/20/24 – CGB–2K 20/24

80/125

80/125

80/125

60/100

60/100

60/100

* provedení kotle podle požadavku
(závisí na zemi určení)

pohled zdola

pohled zdola

CGB-2

CGB-2K

*

*
4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

Přípojky CGB-2

Přípojky CGB-2K

1 výstup otopné vody G¾“

1 výstup otopné vody G¾“

2 přípojka plynu R½“

2 přípojka plynu R½“

3 vstup vratné vody G¾“

3 přípojka plynu G¾“

4 výstup ohřívače vody G¾“

4 přípojka teplé vody
s připojovacím kolenem G¾“

5 vstup vratné vody ohřívače vody G¾“

5 přípojka studené vody
s připojovacím kolenem G¾“
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Nástěnný kondenzační kotel
CGB–2 14/20/24 – CGB–2K 20/24
Typ
Jmenovitý tepelný výkon při 80/60°C
Jmenovitý tepelný výkon při 50/30°C
Jmenovitý tepelný příkon
Minimální tepelný výkon (mod. 80/60°C)
Minimální tepelný výkon (mod. 50/30°C)
Minimální tepelný příkon (modulovaný)
Přípojka otopné vody, vnější
Přípojka vratné vody, vnější
Přípojka teplé vody/cirkulace
Přípojka studené vody
Přípojka plynu
Přípojka přívodu vzduchu/odvodu spalin
Rozměry
hloubka
šířka
výška
Přívod vzduchu a odvod spalin
Druh plynu
Spotřeba plynu:
zemní plyn H (Hi=9,5kWh/m3=34,2MJ/m3)
zemní plyn LL (Hi=8,6kWh/m3=31,0MJ/m3)
zkapalněný plyn P (Hi=12,8kWh/m3=46,1MJ/m3)
Tlak plynu v přípojce: zemní plyn (min – max dovolený)
Tlak plynu v přípojce: zkapalněný plyn (min – max dovolený)
Normovaný stupeň využití při 40/30 °C (Hi/Hs)
Normovaný stupeň využití při 75/60 °C (Hi/Hs)
Účinnost při jmenov. zatížení při 80/60 °C (Hi/Hs)
Účinnost při část. zatížení 30 % a teplotě vratné 30 °C (Hi/Hs)
Max. teplota nastavená z výroby
Max. nastavitelná teplota
Max. dovolený tlak

CGB-2
CGB-2K
kW
kW
kW
kW
kW
kW
G
G
G
G
R
mm
mm
mm
mm
typ

14
–
13,5
15,2
14,0
1,8/4,6 2)
2,1/5,4 2)
1,9/4,9 2)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“
¾“
½“
60/100
378
440
790

II2N3B/P
m3/h
1,44
m3/h
1,59
kg/h
1,07
mbar 20 (17-25)
mbar 50 (42,5-57,5)
%
110/99
%
107/96
%
98/88
%
108/97
°C
75
°C
90
bar
3,0

20
–
18,9/22,2 1)
20,4
19,6/23,0
3,8/6,8 2)
4,4/7,4 2)
3,9/6,9 2)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“
¾“
½“
60/100

24
–
23,8/27,1 1)
25,8
24,6/28,0
4,8/6,8 2)
5,6/7,4 2)
4,9/6,9 2)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“
¾“
½“
60/100

–
20
18,9/22,2 1)
20,4
19,6/23,0
3,8/6,8 2)
4,4/7,4 2)
3,9/6,9 2)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“
¾“
½“
60/100

378
378
378
440
440
440
790
790
790
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),
C63(x), C83(x), C93(x)
II2N3B/P
II2N3B/P
II2N3B/P
2,06/2,42
2,28/2,67
1,53/1,80
20 (17-25)
50 (42,5-57,5)
110/99
107/96
98/88
108/97
75
90
3,0

2,52/2,95
2,79/3,25
1,87/2,19
20 (17-25)
50 (42,5-57,5)
110/99
107/96
98/88
108/97
75
90
3,0

–
24
23,8/27,1 1)
25,8
24,6/28,0
4,8/6,8 2)
5,6/7,4 2)
4,9/6,9 2)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“
¾“
½“
60/100
378
440
790

II2N3B/P

2,06/2,42
2,28/2,67
1,53/1,80
20 (17-25)
50 (42,5-57,5)
110/99
107/96
98/88
108/97
75
90
3,0

2,52/2,95
2,79/3,25
1,87/2,19
20 (17-25)
50 (42,5-57,5)
110/99
107/96
98/88
108/97
75
90
3,0

550
550
550
430
430
430
–
280
–
–
–
2,0-6,5
–
–
0,4
–
–
10,3
–
–
10
–
–
45-65
1,3
1,3
1,3
10
10
10
0,75-0,95
0,75-0,95
0,75-0,95
70-50
76-50
70-50
30-25
33-27
30-25
10,9/13,0 1)
8,8/10,7 1)
8,8/10,7 1)
1,8
2,3
1,8
135
180
135
14
17
14
G52
G52
G52
5
5
5
cca 2,0
cca 2,4
cca 2,0
cca 4,0
cca 4,0
cca 4,0
3
3
3
17-51/63 1) 17-62/88 1) 17-51/63 1)
IPX4D
IPX4D
IPX4D
230V / 50Hz / 16A/B
33
33
35
CE-0085CO0098

550
430
280
2,0-8,0
0,65
13,0
10
45-65
1,3
10
0,75-0,95
76-50
33-27
10,9/13,0 1)
2,3
180
17
G52
5
cca 2,4
cca 4,0
3
17-62/88 1)
IPX4D

Max. zbytkový dispoz. tlak pro otopnou soustavu: vysoce výkonné čerpadlo (EEI <0,23)

600 l/h průtok (14 kW při уt = 20 K)
860 l/h průtok (20 kW při уt = 20 K)
1030 l/h průtok (24 kW při уt = 20 K)
Průtok teplé vody
Min. tlak dle EN 625
Specifický průtok „D“ při уT = 30 K
Max. dovolený tlak teplé vody
Teplotní rozsah pro teplou vodu (nastavitelný)
Objem vody ve výměníku tepla
Celkový objem expanzní nádoby
Přetlak expanzní nádoby
Teplota spalin 80/60 – 50/30 při Qmax
Teplota spalin 80/60 – 50/30 při Qmin
Hmotnostní průtok spalin při Qmax
Hmotnostní průtok spalin při Qmin
Dopravní tlak ventilátoru při Qmax
Dopravní tlak ventilátoru při Qmin
Skupina složení spalin
Třída N0x
Množství kondenzátu při 50/30 °C
Hodnota pH kondenzátu
Elektrický příkon Standby
Elektrický příkon, maximální
Elektrické krytí
Elektrická přípojka/pojistka
Celková hmotnost
Identifikační číslo CE
1)
2)

mbar
mbar
mbar
l/min
bar
l/min
bar
°C
l
l
bar
°C
°C
g/s
g/s
Pa
Pa

W
W
IP

550
–
–
–
–
–
–
–
1,3
10
0,75-0,95
62-45
30-25
6,2
0,9
125
10
G52
5
cca 1,4
cca 4,0
3
17-45/59 1)
IPX4D

kg

33

l/h

35

vytápění/ohřev vody
zemní plyn/zkapalněný plyn (G31)
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Nástěnný kondenzační kotel
s vrstveným zásobníkem vody CGW–2

80/125
60/100

80/125

* provedení kotle podle požadavku
(závisí na zemi určení)

*
7

pohled zdola

CGW-2

1

2

3

4

Přípojky CGW-2
1 výstup otopné vody G¾“
2 přípojka plynu R½“
3 vstup vratné vody G¾“
4 přípojka teplé vody G½“
5 přípojka studené vody G¾“
6 přípojka cirkulace G¾“
7 napouštěcí/vypouštěcí kohout
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5 6

60/100

Nástěnný kondenzační kotel
s vrstveným zásobníkem vody CGW–2
Typ
Jmenovitý tepelný výkon při 80/60°C
Jmenovitý tepelný výkon při 50/30°C
Jmenovitý tepelný příkon
Minimální tepelný výkon (mod. 80/60°C)
Minimální tepelný výkon (mod. 50/30°C)
Minimální tepelný příkon (modulovaný)
Přípojka otopné vody, vnější
Přípojka vratné vody, vnější
Přípojka teplé vody/cirkulace
Přípojka studené vody
Přípojka plynu
Přípojka přívodu vzduchu/odvodu spalin
Rozměry
hloubka
šířka
výška
Přívod vzduchu a odvod spalin
Druh plynu
Spotřeba plynu:
zemní plyn H (Hi= 9,5k Wh/m3= 34,2 MJ/m3)
zemní plyn LL (Hi= 8,6k Wh/m3= 31,0 MJ/m3)
zkapalněný plyn P (Hi=12,8 kWh/m3= 46,1 MJ/m3)
Tlak plynu v přípojce: zemní plyn (min – max dovolený)
Tlak plynu v přípojce: zkapalněný plyn (min – max dovolený)
Normovaný stupeň využití při 40/30 °C (Hi/Hs)
Normovaný stupeň využití při 75/60 °C (Hi/Hs)
Účinnost při jmenov. zatížení při 80/60 °C (Hi/Hs)
Účinnost při část. zatížení 30 % a teplotě vratné 30 °C (Hi/Hs)
Max. teplota nastavená z výroby
Max. nastavitelná teplota
Max. dovolený tlak

CGW-2
kW
kW
kW
kW
kW
kW
G
G
G
G
R
mm
mm
mm
mm
typ

14/100L
13,5
15,2
14,0
1,8/4,6 2)
2,1/5,4 2)
1,9/4,9 2)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
½“
¾“
½“
60/100
378
800
790

II2N3B/P
m3/h
m3/h
kg/h
mbar
mbar
%
%
%
%
°C
°C
bar

20/120L
18,9/22,2 1)
20,4
19,6/23,0 1)
3,8/6,8 2)
4,4/7,4 2)
3,9/6,9 2)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
½“
¾“
½“
60/100

24/140L
23,8/27,1 1)
25,8
24,6/28,0 1)
4,8/6,8 2)
5,6/7,4 2)
4,9/6,9 2)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
½“
¾“
½“
60/100

378
800
790
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),
C63(x), C83(x), C93(x)
II2N3B/P

378
800
790

II2N3B/P

1,44
1,59
1,07
20 (17-25)
50 (42,5-57,5)
110/99
107/96
98/88
108/97
75
90
3

2,06/2,42
2,28/2,67
1,53/1,80
20 (17-25)
50 (42,5-57,5)
110/99
107/96
98/88
108/97
75
90
3

2,52/2,95
2,79/3,25
1,87/2,19
20 (17-25)
50 (42,5-57,5)
110/99
107/96
98/88
108/97
75
90
3

550
–
–
10
15-65
1,3
44 / 100
14,3
366 (14,6)
0,8
115
0,8
ušlechtilá ocel
10
0,75-0,95
62-45
30-25
6,2
0,9
125
10
G52
5
cca 1,4
cca 4,0
3
17-45/93 1)
IPX4D
230V / 50Hz / 16A/B
54 (35+19)

550
430
–
10
15-65
1,3
44 / 120
18,0
560 (23,1)
1,1
150
0,8
ušlechtilá ocel
10
0,75-0,95
70-50
30-25
8,8/10,7 1)
1,8
135
14
G52
5
cca 2,0
cca 4,0
3
17-51/110 1)
IPX4D
230V / 50Hz / 16A/B
54 (35+19)
CE-0085CO0098

550
430
280
10
15-65
1,3
44 / 140
20
684 (27,8)
1,5
171
0,8
ušlechtilá ocel
10
0,75-0,95
76-50
33-27
10,9/13,0 1)
2,3
180
17
G52
5
cca 2,4
cca 4,0
3
17-62/135 1)
IPX4D
230V / 50Hz / 16A/B
54 (35+19)

Max. zbytkový dispoz. tlak pro otopnou soustavu: vysoce výkonné čerpadlo (EEI <0,23)

600 l/h průtok (14 kW při уt = 20 K)
860 l/h průtok (20 kW při уt = 20 K)
1030 l/h průtok (24 kW při уt = 20 K)
Max. dovolený tlak teplé vody
Teplotní rozsah pro teplou vodu (nastavitelný)
Objem vody ve výměníku tepla
Jmenovitý/ekvivalentní objem
Specifický průtok „D“ při уT = 30 K
Výkon ohřevu vody
Výkonové číslo dle DIN 4708
Výstupní výkon ohřevu vody
Pohotovostní ztráta dle DIN EN 12897
Korozní ochrana výměníku/zásobníku
Celkový objem expanzní nádoby
Přetlak expanzní nádoby
Teplota spalin 80/60 – 50/30 při Qmax
Teplota spalin 80/60 – 50/30 při Qmin
Hmotnostní průtok spalin při Qmax
Hmotnostní průtok spalin při Qmin
Dopravní tlak ventilátoru při Qmax
Dopravní tlak ventilátoru při Qmin
Skupina složení spalin
Třída N0x
Množství kondenzátu při 50/30 °C
Hodnota pH kondenzátu
Elektrický příkon Standby
Elektrický příkon, maximální
Elektrické krytí
Elektrická přípojka/pojistka
Celková hmotnost
Identifikační číslo CE
1)
2)

mbar
mbar
mbar
bar
°C
l
l
l/min
l/h (kW)
NL
l/10 min
kWh/24 h
l
bar
°C
°C
g/s
g/s
Pa
Pa

l/h
W
W
IP
kg

vytápění/ohřev vody
zemní plyn/zkapalněný plyn (G31)
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Stacionární kondenzační kotel
s vrstveným zásobníkem vody CGS–2L
* provedení kotle podle požadavku
(závisí na zemi určení)
80/125
60/100

80/125
60/100

4

pohled shora

*

5

6

*

CGS-2L

1
2
Prorazte kryt regulace
na levé straně

3

Přípojky CGS-2L
1 výstup otopné vody G¾“
2 vstup vratné vody G¾“
3 přípojka plynu R½“
4 přípojka cirkulace G¾“
5 přípojka teplé vody G¾“
6 přípojka studené vody G¾“
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Stacionární kondenzační kotel
s vrstveným zásobníkem vody CGS–2L
Typ
Jmenovitý tepelný výkon při 80/60 °C
Jmenovitý tepelný výkon při 50/30 °C
Jmenovitý tepelný příkon
Minimální tepelný výkon (mod. při 80/60)
Minimální tepelný výkon (mod. při 50/30)
Minimální tepelný příkon (modulovaný)
Přípojka otopné vody, vnější
Přípojka vratné vody, vnější
Přípojka teplé vody/cirkulace
Přípojka studené vody
Přípojka plynu
Přípojka přívodu vzduchu/odvodu spalin
Rozměry
hloubka
šířka
výška
Přívod vzduchu a odvod spalin

CGS-2
kW
kW
kW
kW
kW
kW
G
G
G
G
R
mm

14/120L
13,5
15,2
14,0
1,8/4,6 2)
2,1/5,4 2)
1,9/4,9 2)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“
¾“
½“
60/100

mm
mm
mm
typ

635
600
1462

Druh plynu
Spotřeba plynu:
m3/h
zemní plyn H (Hi= 9,5 kWh/m3= 34,2 MJ/m3)
m3/h
zemní plyn LL (Hi= 8,6 kWh/m3= 31,0 MJ/m3)
kg/h
zkapalněný plyn P (Hi= 12,8 kWh/m3= 46,1 MJ/m3)
Tlak plynu v přípojce: zemní plyn (min – max dovolený)
mbar
Tlak plynu v přípojce: zkapalněný plyn (min – max dovolený)
mbar
Normovaný stupeň využití při 40/30 °C (Hi/Hs)
%
Normovaný stupeň využití při 75/60 °C (Hi/Hs)
%
Účinnost při jmenov. zatížení při 80/60 °C (Hi/Hs)
%
Účinnost při část. zatížení 30 % a teplotě vratné 30 °C (Hi/Hs)
%
Max. teplota nastavená z výroby
°C
Max. nastavitelná teplota
°C
Max. dovolený tlak
bar
Max. zbytkový dispoz. tlak pro otopnou soustavu: vysoce výkonné čerpadlo (EEI <0,23)
600 l/h průtok (14 kW při уt = 20 K)
mbar
860 l/h průtok (20 kW při уt = 20 K)
mbar
1030 l/h průtok (24 kW při уt = 20 K)
mbar
Max. dovolený tlak teplé vody
bar
Teplotní rozsah pro teplou vodu (nastavitelný)
°C
Objem vody ve výměníku tepla
l
Jmenovitý/ekvivalentní objem
l
Specifický průtok „D“ při уT = 30 K
l/min
Výkon ohřevu vody dle DIN 4708
l/h (kW)
Výkonové číslo dle DIN 4708
NL
Výstupní výkon ohřevu vody
l/10 min
Pohotovostní ztráta dle DIN EN 12897
kWh/24 h
Korozní ochrana výměníku/zásobníku
Celkový objem expanzní nádoby
l
Přetlak expanzní nádoby
bar
Teplota spalin 80/60 – 50/30 při Qmax
°C
Teplota spalin 80/60 – 50/30 při Qmin
°C
Hmotnostní průtok spalin při Qmax
g/s
Hmotnostní průtok spalin při Qmin
g/s
Dopravní tlak ventilátoru při Qmax
Pa
Dopravní tlak ventilátoru při Qmin
Pa
Skupina složení spalin
Třída N0x
Množství kondenzátu při 50/30 °C
l/h
Hodnota pH kondenzátu
Elektrický příkon Standby
W
Elektrický příkon, maximální
W
Elektrické krytí
IP
Elektrická přípojka/pojistka
Celková hmotnost
kg
Identifikační číslo CE

II2N3B/P

1)
2)

20/160L
18,9/22,2 1)
20,4
19,6/23,0 1)
3,8/6,8 2)
4,4/7,4 2)
3,9/6,9 2)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“
¾“
½“
60/100

24/200L
23,8/27,1 1)
25,8
24,6/28,0 1)
4,8/6,8 2)
5,6/7,4 2)
4,9/6,9 2)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“
¾“
½“
60/100

635
600
1462
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),
C63(x), C83(x), C93(x)
II2N3B/P

1,44
1,59
1,07
20 (17-25)
50 (42,5-57,5)
110/99
107/96
98/88
108/97
75
90
3

2,06/2,42
2,28/2,67
1,53/1,80
20 (17-25)
50 (42,5-57,5)
110/99
107/96
98/88
108/97
75
90
3

635
600
1462

II2N3B/P

2,52/2,95
2,79/3,25
1,87/2,19
20 (17-25)
50 (42,5-57,5)
110/99
107/96
98/88
108/97
75
90
3

550
550
550
–
430
430
–
–
280
10
10
10
15-65
15-65
15-65
1,3
1,3
1,3
90 / 120
90 / 160
90 / 200
18,7
23,2
25,2
366 (14,6)
560 (23,1)
684 (27,8)
1,3
2,1
2,5
161
199
215
1,0
1,0
1,0
ušlechtilá ocel/ smaltováno dle DIN 4753
10
10
10
0,75-0,95
0,75-0,95
0,75-0,95
62-45
70-50
76-50
30-25
30-25
33-27
10,9/13,0 1)
6,2
8,8/10,7 1)
0,9
1,8
2,3
125
135
180
10
14
17
G52
G52
G52
5
5
5
cca 1,4
cca 2,0
cca 2,4
cca 4,0
cca 4,0
cca 4,0
3
3
3
17-51/110 1)
17-62/135 1)
17-45/93 1)
IPX4D
IPX4D
IPX4D
230V / 50Hz / 16A/B
230V / 50Hz / 16A/B
230V / 50Hz / 16A/B
84 (35+49)
84 (35+49)
84 (35+49)
CE-0085CO0098

vytápění/ohřev vody
zemní plyn/zkapalněný plyn (G31)
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Stacionární kondenzační kotel
s ohřívačem vody CGS–2R
* provedení kotle podle požadavku
(závisí na zemi určení)
80/125
60/100

80/125
60/100

4

5

6

pohled shora

*

CGS-2R

*

1
Prorazte kryt regulace
na levé straně

3

2

Přípojky CGS-2R
1 výstup otopné vody G¾“
2 vstup vratné vody G¾“
3 přípojka plynu R½“
4 přípojka cirkulace G¾“
5 přípojka teplé vody G¾“
6 přípojka studené vody G¾“
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9

Stacionární kondenzační kotel
s ohřívačem vody CGS–2R
Typ
Jmenovitý tepelný výkon při 80/60 °C
Jmenovitý tepelný výkon při 50/30 °C
Jmenovitý tepelný příkon
Minimální tepelný výkon (mod. při 80/60)
Minimální tepelný výkon (mod. při 50/30)
Minimální tepelný příkon (modulovaný)
Přípojka otopné vody, vnější
Přípojka vratné vody, vnější
Přípojka teplé vody/cirkulace
Přípojka studené vody
Přípojka plynu
Přípojka přívodu vzduchu/odvodu spalin
Rozměry
hloubka
šířka
výška
Přívod vzduchu a odvod spalin

CGS-2
kW
kW
kW
kW
kW
kW
G
G
G
G
R
mm

14/150R
13,5
15,2
14,0
1,8
2,1
1,9
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“
¾“
½“
60/100

mm
mm
mm
typ

635
600
1792

Druh plynu
Spotřeba plynu:
m3/h
zemní plyn H (Hi= 9,5 kWh/m3= 34,2 MJ/m3)
m3/h
zemní plyn LL (Hi= 8,6 kWh/m3= 31,0 MJ/m3)
kg/h
zkapalněný plyn P (Hi= 12,8 kWh/m3= 46,1 MJ/m3)
Tlak plynu v přípojce: zemní plyn (min – max dovolený)
mbar
Tlak plynu v přípojce: zkapalněný plyn (min – max dovolený)
mbar
Normovaný stupeň využití při 40/30 °C (Hi/Hs)
%
Normovaný stupeň využití při 75/60 °C (Hi/Hs)
%
Účinnost při jmenov. zatížení při 80/60 °C (Hi/Hs)
%
Účinnost při část. zatížení 30 % a teplotě vratné 30 °C (Hi/Hs)
%
Max. teplota nastavená z výroby
°C
Max. nastavitelná teplota
°C
Max. dovolený tlak
bar
Max. zbytkový dispoz. tlak pro otopnou soustavu: vysoce výkonné čerpadlo (EEI <0,23)
600 l/h průtok (14 kW při уt = 20 K)
mbar
860 l/h průtok (20 kW při уt = 20 K)
mbar
1030 l/h průtok (24 kW při уt = 20 K)
mbar
Max. dovolený tlak teplé vody
bar
Teplotní rozsah pro teplou vodu (nastavitelný)
°C
Objem vody ve výměníku tepla
l
Jmenovitý objem
l
Specifický průtok „D“ při уT = 30 K
l/min
Výkon ohřevu vody dle DIN 4708
l/h (kW)
Výkonové číslo dle DIN 4708
NL
Výstupní výkon ohřevu vody
l/10 min
Pohotovostní ztráta dle DIN EN 12897
kWh/24 h
Korozní ochrana výměníku/zásobníku
Celkový objem expanzní nádoby
l
Přetlak expanzní nádoby
bar
Teplota spalin 80/60 – 50/30 při Qmax
°C
Teplota spalin 80/60 – 50/30 při Qmin
°C
Hmotnostní průtok spalin při Qmax
g/s
Hmotnostní průtok spalin při Qmin
g/s
Dopravní tlak ventilátoru při Qmax
Pa
Dopravní tlak ventilátoru při Qmin
Pa
Skupina složení spalin
Třída N0x
Množství kondenzátu při 50/30 °C
l/h
Hodnota pH kondenzátu
Elektrický příkon Standby
W
Elektrický příkon, maximální
W
Elektrické krytí
IP
Elektrická přípojka/pojistka
Celková hmotnost
kg
Identifikační číslo CE

II2N3B/P

1)
2)

20/150R
18,9/22,2 1)
20,4
19,6/23,0 1)
3,8/6,8 2)
4,4/7,4 2)
3,9/6,9 2)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“
¾“
½“
60/100

24/150R
23,8/27,1 1)
25,8
24,6/28,0 1)
4,8/6,8 2)
5,6/7,4 2)
4,9/6,9 2)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“
¾“
½“
60/100

635
600
1792
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),
C63(x), C83(x), C93(x)
II2N3B/P

1,44
1,59
1,07
20 (17-25)
50 (42,5-57,5)
110/99
107/96
98/88
108/97
75
90
3

2,06/2,42
2,28/2,67
1,53/1,80
20 (17-25)
50 (42,5-57,5)
110/99
107/96
98/88
108/97
75
90
3

635
600
1792

II2N3B/P

2,52/2,95
2,79/3,25
1,87/2,19
20 (17-25)
50 (42,5-57,5)
110/99
107/96
98/88
108/97
75
90
3

550
550
550
–
430
430
–
–
280
10
10
10
15-65
15-65
15-65
1,3
1,3
1,3
145
145
145
19,7
21,4
21,7
324 (13,6)
555 (22,6)
612 (25)
1,4
1,6
1,8
162
176
182
1,47
1,47
1,47
ušlechtilá ocel/ smaltováno dle DIN 4753
10
10
10
0,75-0,95
0,75-0,95
0,75-0,95
62-45
70-50
76-50
30-25
30-25
33-27
10,9/13,0 1)
6,2
8,8/10,7 1)
0,9
1,8
2,3
90
90
90
12
12
12
G52
G52
G52
5
5
5
cca 1,4
cca 2,0
cca 2,4
cca 4,0
cca 4,0
cca 4,0
3
3
3
17-51/63 1)
17-62/88 1)
17-59/45 1)
IPX4D
IPX4D
IPX4D
230V / 50Hz / 16A/B
230V / 50Hz / 16A/B
230V / 50Hz / 16A/B
115 (35+80)
115 (35+80)
115 (35+80)
vyžádáno

vytápění/ohřev vody
zemní plyn/zkapalněný plyn (G31)
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Stacionární kondenzační kotel
se solárním ohřívačem vody CSZ–2
* provedení kotle podle požadavku
(závisí na zemi určení)

pohled shora

CSZ-2R

*
Prorazte kryt regulace
na levé straně
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Stacionární kondenzační kotel
se solárním ohřívačem vody CSZ–2
Typ
Jmenovitý tepelný výkon při 80/60 °C
Jmenovitý tepelný výkon při 50/30 °C
Jmenovitý tepelný příkon
Minimální tepelný výkon (mod. při 80/60)
Minimální tepelný výkon (mod. při 50/30)
Minimální tepelný příkon (modulovaný)
Přípojka otopné vody, vnější
Přípojka vratné vody, vnější
Přípojka teplé vody/cirkulace
Přípojka studené vody
Přípojka plynu
Přípojka přívodu vzduchu/odvodu spalin
Rozměry
hloubka
šířka
výška
Přívod vzduchu a odvod spalin

CSZ-2
kW
kW
kW
kW
kW
kW
G
G
G
G
R
mm

14/300R
13,5
15,2
14,0
1,8/4,6 2)
2,1/5,4 2)
1,9/4,9 2)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“
¾“
½“
60/100

mm
mm
mm
typ

1013
600
1785

Druh plynu
Spotřeba plynu:
m3/h
zemní plyn H (Hi= 9,5 kWh/m3= 34,2 MJ/m3)
3
3
m3/h
zemní plyn LL (Hi= 8,6 kWh/m = 31,0 MJ/m )
kg/h
zkapalněný plyn P (Hi=12,8 kWh/m3= 46,1 MJ/m3)
Tlak plynu v přípojce: zemní plyn (min – max dovolený)
mbar
Tlak plynu v přípojce: zkapalněný plyn (min – max dovolený)
mbar
%
Normovaný stupeň využití při 40/30 °C (Hi/Hs)
%
Normovaný stupeň využití při 75/60 °C (Hi/Hs)
%
Účinnost při jmenov. zatížení při 80/60 °C (Hi/Hs)
%
Účinnost při část. zatížení 30 % a teplotě vratné 30 °C (Hi/Hs)
Max. teplota nastavená z výroby
°C
Max. nastavitelná teplota
°C
Max. dovolený tlak
bar
Max. zbytkový dispoz. tlak pro otopnou soustavu: vysoce výkonné čerpadlo (EEI <0,23)
600 l/h průtok (14 kW při уt = 20 K)
mbar
860 l/h průtok (20 kW při уt = 20 K)
mbar
1030 l/h průtok (24 kW při уt = 20 K)
mbar
Max. dovolený tlak teplé vody
bar
Teplotní rozsah pro teplou vodu (nastavitelný)
°C
Objem vody ve výměníku tepla/solárního zařízení
l
Jmenovitý objem zásobníku
l
Specifický průtok „D“ při уT = 30 K
l/min
Výkon ohřevu vody dle DIN 4708
l/h (kW)
Výkonové číslo dle DIN 4708
NL
Výstupní výkon ohřevu vody
l/10 min
Pohotovostní ztráta dle DIN EN 12897
kWh/24 h
Korozní ochrana výměníku/zásobníku
Celkový objem expanzní nádoby
l
Přetlak expanzní nádoby
bar
Teplota spalin 80/60 – 50/30 při Qmax
°C
Teplota spalin 80/60 – 50/30 při Qmin
°C
Hmotnostní průtok spalin při Qmax
g/s
Hmotnostní průtok spalin při Qmin
g/s
Dopravní tlak ventilátoru při Qmax
Pa
Dopravní tlak ventilátoru při Qmin
Pa
Skupina složení spalin
Třída N0x
Množství kondenzátu při 50/30 °C
l/h
Hodnota pH kondenzátu
Elektrický příkon Standby
W
Elektrický příkon, maximální
W
Elektrické krytí
IP
Elektrická přípojka/pojistka
Celková hmotnost
kg
Identifikační číslo CE

II2N3B/P

1)
2)

20/300R
18,9/22,2 1)
20,4
19,6/23,0 1)
3,8/6,8 2)
4,4/7,4 2)
3,9/6,9 2)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“
¾“
½“
60/100

24/300R
23,8/27,1 1)
25,8
24,6/28,0 1)
4,8/6,8 2)
5,6/7,4 2)
4,9/6,9 2)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“
¾“
½“
60/100

1013
600
1785
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),
C63(x), C83(x), C93(x)
II2N3B/P

1013
600
1785

II2N3B/P

1,44
1,59
1,07
20 (17-25)
50 (42,5-57,5)
110/99
107/96
98/88
108/97
75
90
3

2,06/2,42
2,28/2,67
1,53/1,80
20 (17-25)
50 (42,5-57,5)
110/99
107/96
98/88
108/97
75
90
3

2,52/2,95
2,79/3,25
1,87/2,19
20 (17-25)
50 (42,5-57,5)
110/99
107/96
98/88
108/97
75
90
3

550
–
–
10
15-65
6,6/8,8
285
20,5
366 (14,6)
1,5
175
2,3

550
430
–
10
15-65
6,6/8,8
285
24,5
560 (23,1)
2,3
210
2,3
smaltováno dle DIN 4753
10
0,75-0,95
70-50
30-25
8,8/10,7 1)
1,8
135
14
G52
5
ca. 2,0
ca. 4,0
3
17-51/63 1)
IPX4D
230V / 50Hz / 16A/B
160 (35+125)
CE-0085CO0098

550
430
280
10
15-65
6,6/8,8
285
24,5
684 (27,8)
2,3
210
2,3

10
0,75-0,95
62-45
30-25
6,2
0,9
125
10
G52
5
ca. 1,4
ca. 4,0
3
17-45/59 1)
IPX4D
160 (35+125)

10
0,75-0,95
76-50
33-27
10,9/13,0 1)
2,3
180
17
G52
5
ca. 2,4
ca. 4,0
3
17-62/88 1)
IPX4D
160 (35+125)

vytápění/ohřev vody
zemní plyn/zkapalněný plyn (G31)
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Nástěnný kondenzační kotel CGB–11/20/24
CGB–K–20/24
Nástěnný kondenzační kotel CGB–11, CGB–20, CGB–24

1
2
3
4
5
6

výstup ohřívače vody
výstup otopné vody
odvod kondenzátu
přípojka plynu
vstup vratné vody
vstup vratné vody ohřívače vody

1
2
3
4
5
6
7
8

výstup otopné vody
odvod kondenzátu
přípojka teplé vody (stavební příprava)
přípojka teplé vody
přípojka plynu
přípojka studené vody
přípojka studené vody (stavební příprava)
vstup vratné vody

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody CGB–K–20, CGB–K–24
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Nástěnný kondenzační kotel CGB–11/20/24
CGB–K–20/24
TYP
Jmenovitý topný výkon při 80/60°C
Jmenovitý topný výkon při 50/30°C
Jmenovitý topný výkon
Min. topný výkon (modulovaný) při 80/60°C
Min. topný výkon (modulovaný) při 50/30°C
Min. topný příkon (modulovaný)
Přípojka výstupu otopné vody – vnější závit
Přípojka vstupu vratné vody – vnější závit
Přípojka teplé vody
Přípojka studené vody
Přípojka plynu
Přípojka přívodu vzduchu / odvodu spalin
Přívod a odvod vzduchu/spalin
Kategorie plynu
Hodnoty pro přípojku plynu:
zem. plyn E/H (Hi =9,5 kWh/m = 34,2 MJ/m3)
zem. plyn LL (Hi =8,6 kWh/m = 31,0 MJ/m3)
zkap. plyn (Hi =12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg)
Tlak plynu v přípojce: zemní plyn
zkapalněný plyn
Normovaný stupeň využití při 40/30°C (Hi/Hs)
Normovaný stupeň využití při 75/60°C (Hi/Hs)
Účinnost při jmen. výkonu při 80/60°C (Hi/Hs)
Účinnost při výkonu 30% a TR=30 °C (Hi/Hs)
Teplota výstupu otopné vody nastavená výrobcem
Teplota výstupu otopné vody do cca
Max. provozní tlak
Dispoz. dopr. výška pro vytáp.: 3-st. čerp. při stupních 3/2/1
Průtok 570 l/h (10 kW při Δt=15K)
Průtok 860 l/h (15 kW při Δt=15K)
Průtok 1140 l/h (20 kW při Δt=15K)
Úsporné čerpadlo
Průtok 475 l/h (11 kW při Δt=20K)
Průtok 860 l/h (20 kW při Δt=20K)
Průtok teplé vody
Max. dovolený celkový tlak
Rozsah nastavení teploty vody
Expanzní nádoba: celkový objem
Expanzní nádoba: tlak na straně plynu od výrobce
Teplota spalin 80/60-50/30
Hmotnostní průtok spalin
Dispoziční tlak ventilátoru spalovacího vzduchu
Druh a složení spalin
Třída NOx
Množství kondenzátu při 50/30°C
Hodnota pH kondenzátu
El. příkon
Druh ochrany
Celková hmotnost
Identifikační číslo CE
Elektrická přípojka
1)
2)

CGB
CGB–K
kW
kW
kW
kW
kW
kW
G
G
G
G
G
mm
Typ

11
–
10,0/14,61)
10,9
10,3/15,01)
3,2
3,6
3,3
3/4“
3/4“
3/4“
3/4“
1/2“
60/100
I2ELL

20
24
–
–
–
20
19,0/22,91)
23,1/27,61)
19,0/22,91)
20,5
24,8
20,5
19,5/23,51)
23,8/28,51)
19,5/23,51)
5,6
7,1
5,6
6,1
7,8
6,1
5,7
7,3
5,7
3/4“
3/4“
3/4“
3/4“
3/4“
3/4“
3/4“
3/4“
3/4“
3/4“
3/4“
3/4“
1/2“
1/2“
1/2“
60/100
60/100
60/100
B23, B33, C13x, C33x, C43x, C53, C53x, C63x, C83x, C93x
II2ELL3B/P
II2ELL3P
II2ELL3B/P

–
24
23,1/27,61)
24,8
23,8/28,51)
7,1
7,8
7,3
3/4“
3/4“
3/4“
3/4“
1/2“
60/100
II2ELL3P

m3/h
m3/h
kg/h
mbar
mbar
%
%
%
%
°C
°C
bar

1,08/1,58
1,20/1,74
–
20
–
110/99
107/96
98/88
108/97
75
90
3,0

2,05/2,472)
2,27/2,732)
1,52/1,842)
20
50
109/98
107/96
98/88
107/97
75
90
3,0

2,50/3,002)
2,77/3,312)
1,86/2,232)
20
50
109/89
106/96
98/88
107/97
75
90
3,0

2,05/2,471)
2,27/2,731)
1,52/1,841)
20
50
109/98
107/96
98/88
107/97
75
90
3,0

2,50/3,001)
2,77/3,311)
1,86/2,231)
20
50
109/89
106/96
98/88
107/97
75
90
3,0

mbar
mbar
mbar

250/250/100
–
–

250/250/100
250/160/–
140/–/–

250/250/100
250/160/–
140/–/–

250/250/100
250/160/–
140/–/–

250/250/100
250/160/–
140/–/–

mbar
mbar
l/min
bar
°C
l
bar
°C
g/s
Pa

220
–
–
–
–
12
0,75
75–45
4,7/6,81)
90
G52(II5)
5
cca 1,2
cca 4,0
110
IPX4D
42

250
220
–
–
–
12
0,75
75–45
8,9/10,71)
90
G52(II5)
5
cca 2,0
cca 4,0
110
IPX4D
42

250
230
–
–
–
12
0,75
85–45
10,8/13,01)
90
G52(II5)
5
cca 2,4
cca 4,0
110
IPX4D
42
CE-0085BN0380
230 V/50 Hz

250
220
2,0–6,5
10
40–60
12
0,75
75–45
8,9/10,71)
90
G52(II5)
5
cca 2,0
cca 4,0
110
IPX4D
45

250
230
2,0–8,0
10
40–60
12
0,75
85–45
10,8/13,01)
90
G52(II5)
5
cca 2,4
cca 4,0
110
IPX4D
45

l/h
W
IP
kg

Vytápění/ohřev vody
Bez/s ohřívačem vody
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Nástěnný kondenzační kotel CGB–35/50
Nástěnný kondenzační kotel CGB–35, CGB–50

1
2
3
4

188

výstup otopné vody
přípojka plynu
vstup vratné vody
odvod kondenzátu

Nástěnný kondenzační kotel CGB–35/50
TYP
Jmenovitý topný výkon při 80/60°C
Jmenovitý topný výkon při 50/30°C
Jmenovitý topný výkon
Min. topný výkon (modulovaný) pri 80/60°C
Min. topný výkon (modulovaný) pri 50/30°C
Min. topný příkon (modulovaný)
Přípojka výstupu otopné vody – vnější závit
Přípojka vstupu vratné vody – vnější závit
Přípojka teplé vody / cirkulace
Přípojka studené vody
Přípojka plynu
Přípojka přívodu vzduchu/odvodu spalin
Přívod a odvod vzduchu /spalin
Kategorie plynu
Hodnoty pro přípojku plynu:
zem. plyn E/H (Hi =9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m³)
zem. plyn LL (Hi =8,6 kWh/m³ = 31,0 MJ/m³)
zkap. plyn (Hi =12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg)
Tlak plynu v přípojce: zemní plyn
zkapalněný plyn
Normovaný stupeň využití při 40/30°C (Hi/Hs)
Normovaný stupeň využití při 75/60°C (Hi/Hs)
Účinnost při jmen. výkonu při 80/60°C (Hi/Hs)
Účinnost při výkonu 30% a TR=30 °C (Hi/Hs)
Teplota výstupu otopné vody nastavená výrobcem
Teplota výstupu otopné vody do cca
Max. provozní tlak
Disp. dopr. výška pro vytápění: čerp. modulované
Průtok 1834 l/h (32 kW při Δt=20K)
Průtok 1977 l/h (46 kW při Δt=20K)
Úsporné čerpadlo
průtok 1834 l/h (32 kW při Δt=20K)
průtok 1977 l/h (46 kW při Δt=20K)
Průtok teplé vody
Max. dovolený tlak
Rozsah nastavení teploty vody
Hmotnostní průtok spalin
při Qmax
Teplota spalin 80/60-50/30
Dispoz. tlak plynového ventilátoru spalov. vzduchu
Hmotnostní průtok spalin
při Qmin
Teplota spalin 80/60-50/30
Dispoziční tlak plynového ventilátoru
Druh a složení spalin
Třída NOx
Množství kondenzátu při 50/30°C
Hodnota pH kondenzátu
El. příkon
Druh ochrany
Celková hmotnost
Identifikační číslo CE
Elektrická přípojka
1)

CGB
kW
kW
kW
kW
kW
kW
G
G
G
G
R
mm
Typ

35

50

32
46
34,9
49,9
33,0
47,0
8(8,5)*
11(11,7)*
9(9,5)*
12,2(12,9)*
8,5(9)*
11,7(12,4)*
1¼“
1¼“
1¼“
1¼“
¾“
¾“
80/125
80/125
B23, B33, C33, C33x, C43x, C53, C53x, C63, C63x, C83, C83x, C93x
II2ELL3P
II2ELL3P

m³/h
m³/h
kg/h
mbar
mbar
%
%
%
%
°C
°C
bar

3,47
3,84
2,57
20
50
109 / 98
108 / 97
98 / 88
109 / 98
75
90
3,0

4,94
5,50
3,66
20
50
110 / 99
107 / 96
98 / 88
109 / 98
75
90
3,0

mbar
mbar

175
-

210
195

mbar
mbar
l/min
bar
°C

250
-

250
235
-

g/s
°C
Pa

15
68-45
115

21,5
80-50
145

g/s
°C
Pa

3,9
60-35
20
G52
5
3,9
4
130
IPX4D
45

5,3
60-38
20
G52
5
5,5
4
175
IPX4D
45

l/h
W
IP
kg

CE-0085BP5571
230V / 50Hz

Vytápění/ohřev vody
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Nástěnný kondenzační kotel CGB–75/100
Nástěnný kondenzační kotel CGB–75, CGB–100

1
2
3
4

190

výstup otopné vody
vstup vratné vody
odvod kondenzátu
přípojka plynu

Nástěnný kondenzační kotel CGB–75/100
TYP
Jmenovitý topný výkon při 80/60°C
Jmenovitý topný výkon při 50/30°C
Jmenovitý topný výkon
Min. topný výkon (modulovaný) při 80/60°C
Min. topný výkon (modulovaný) při 50/30°C
Min. topný příkon (modulovaný)
Přípojka otopné vody - vnější závit
Přípojka vratné vody – vnější závit
Přípojka plynu
Přípojka přívodu vzduchu/odvodu spalin
Přívod a odvod vzduchu/spalin
Kategorie plynu
Hodnoty pro přípojku plynu:
zem. plyn E/H (Hi =9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m³)
zem. plyn LL (Hi =8,6 kWh/m³ = 31,0 MJ/m³)
zkap. plyn (Hi =12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg)
Tlak plynu v přípojce: zemní plyn
zkapalněný plyn
Normovaný stupeň využití při 40/30°C (Hi/Hs)
Normovaný stupeň využití při 75/60°C (Hi/Hs)
Účinnost při jmen. zatížení při 80/60°C (Hi/Hs)
Účinnost při výkonu 30% a TR=30 °C (Hi/Hs)
Max. teplota nastavená z výroby
Max. nastavitelná teplota
Max. dovolený tlak
Disp. dopr. výška pro vyt.: čerpadlo modulované
průtok 3000 l/h (70kW pri Δt=20K)
průtok 4000 l/h (92kW pri Δt=20K)
Hmotnostní průtok spalin
při Qmax
Teplota spalin 80/60-50/30
Dispoziční tlak ventilátoru
Hmotnostní průtok spalin
při Qmin
Teplota spalin 80/60-50/30
Dispoziční tlak ventilátoru
Druh a složení spalín
Třída NOx
Množství kondenzátu při 50/30°C
Hodnota pH kondenzátu
El. příkon
Druh ochrany
Celková hmotnost
Identifikační číslo CE
Elektrická přípojka

CGB
kW
kW
kW
kW
kW
kW
G
G
R
mm
Typ

75
100
70,1
91,9
75,8
98,8
71,5
94
18,2
18,2
19,6
19,6
18,5
18,5
1½“
1½“
1½“
1½“
¾“
¾“
110/160
110/160
B23, B33, C33, C33x, C43x, C53, C53x, C63, C63x, C83, C83x, C93x
II2ELL3P
II2ELL3P

m³/h
m³/h
kg/h
mbar
mbar
%
%
%
%
°C
°C
bar

7,77
8,6
5,76
20
50
110 / 99
107 / 96
98 / 88
107 / 96
80
90
6,0

10,03
11,11
7,44
20
50
110 / 99
107 / 96
97 / 88
107 / 96
80
90
6,0

mbar
mbar

300
-

80

g/s
°C
Pa

33,7
72-48
145

43,5
78-53
200

g/s
°C
Pa

8,9
60-36
12
G52
5
7,1
4
75
IPX4D
93

8,9
60-36
12
G52
5
9,8
4
130
IPX4D
93

l/h
W
IP
kg

CE-0085BR0164
230V / 50Hz
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Nástěnný kondenzační kotel
s vrstveným zásobníkem vody CGW
Nástěnný kondenzační kotel s vrstveným zásobníkem vody CGW-20/120

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

výstup otopné vody
odvod kondenzátu
přípojka plynu
vstup vratné vody
přípojka teplé vody*
přípojka teplé vody
přípojka studené vody
přípojka studené vody*
cirkulace
cirkulace*

* přípojka při instalaci pod omítku

CGW s krytem přípojek
(příslušenství)
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Nástěnný kondenzační kotel
s vrstveným zásobníkem vody CGW
Jmenovitý topný výkon při 80/60°C
Jmenovitý topný výkon při 50/30°C
Jmenovitý topný výkon
Min. topný výkon (modulovaný) pri 80/60°C
Min. topný výkon (modulovaný) pri 50/30°C
Min. topný příkon (modulovaný)
Přípojka otopné vody - vnější závit
Přípojka vratné vody – vnější závit
Přípojka teplé vody / cirkulace
Přípojka studené vody
Cirkulace
Přípojka plynu
Přípojka přívodu vzduchu/odvodu spalin
Přívod a odvod vzduchu/spalin
Kategorie plynu
Hodnoty pro přípojku plynu:
zem. plyn E/H (Hi =9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m³)
zem. plyn LL (Hi =8,6 kWh/m³ = 31,0 MJ/m³)
zkap. plyn (Hi =12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg)
Tlak plynu v přípojce: zemní plyn
zkapalněný plyn
Normovaný stupeň využití při 40/30°C (Hi/Hs)
Normovaný stupeň využití při 75/60°C (Hi/Hs)
Účinnost při jmen. výkonu při 80/60°C (Hi/Hs)
Účinnost při výkonu 30% a TR=30 °C (Hi/Hs)
Max. teplota nastavená z výroby
Max. nastavitelná teplota
Max. dovolený tlak
Disp. dopr. výška: 3-st. čerpadlo stupně 3/2/1
Průtok 570 l/h (10 kW při Δt=15K)
Průtok 860 l/h (15 kW při Δt=15K)
Průtok 1140 l/h (20 kW při Δt=15K)
Úsporné čerpadlo
Průtok 475 l/h (11kW při Δt=20K)
Průtok 860 l/h (20kW při Δt=20K)
Vodní objem ve výměníku tepla
Jmenovitý/ekvivalentní objem zásobníku
Spec. průtok „D“ podle DIN 625
Výkon přípravy teplé vody
Výkonové číslo
Výkon přípravy teplé vody
Pohotovostní ztráta
Max. dovolený tlak zásobníku
Rozsah nastavení teploty vody
Expanzní nádoba: celkový objem
Expanzní nádoba: tlak na straně plynu
Teplota spalin 80/60-50/30
Hmotnostní průtok spalin
Dopravní tlak ventilátoru
Druh a složení spalin
Třída NOx
Množství kondenzátu při 50/30 °C
Hodnota pH kondenzátu
El. příkon
Druh ochrany
Celková hmotnost
Identifikační číslo CE
Elektrická přípojka
1)

Vytápění/ohřev vody
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Stacionární kondenzační kotel
s vrstveným zásobníkem vody CGS
Stacionární kondenzační kotel s vrstveným zásobníkem vody CGS-20/160, CGS–24/200

1
2
3
4
5
6
7

připojovací konzola

194

připojení studené vody
vstup vratné vody
napouštěcí a vypouštěcí kohout
přípojka plynu
připojení teplé vody
výstup otopné vody
cirkulace

Stacionární kondenzační kotel
s vrstveným zásobníkem vody CGS
Jmenovitý topný výkon při 80/60°C
Jmenovitý topný výkon při 50/30°C
Jmenovitý topný výkon
Min. topný výkon (modulovaný) při 80/60°C
Min. topný výkon (modulovaný) při 50/30°C
Min. topný příkon (modulovaný)
Přípojka otopné vody - vnější závit
Přípojka vratné vody – vnější závit
Přípojka teplé vody / cirkulace
Přípojka studené vody
Přípojka plynu
Přípojka přívodu vzduchu/odvodu spalin
Přívod a odvod vzduchu /spalin
Kategorie plynu
Hodnoty pro přípojku plynu:
zem. plyn E/H (Hi =9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m³)
zem. plyn LL (Hi =8,6 kWh/m³ = 31,0 MJ/m³)
zkap. plyn (Hi =12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg)
Tlak plynu v přípojce: zemní plyn
zkapalněný plyn
Normovaný stupeň využití při 40/30°C (Hi/Hs)
Normovaný stupeň využití při 75/60°C (Hi/Hs)
Účinnost při jmen. výkonu při 80/60°C (Hi/Hs)
Účinnost při výkonu 30% a TR=30 °C (Hi/Hs)
Max. teplota nastavený z výroby
Max. nastavitelná teplota
Max. dovolený tlak
Disp. dopr. výška pro vyt.: 3-st. čerpadlo stupně 3/2/1
průtok 570 l/h (10kW při Δt=15K)
průtok 860 l/h (15kW při Δt=15K)
průtok 1140 l/h (20kW při Δt=15K)
úsporné čerpadlo
průtok 475 l/h (11kW při Δt=20K)
průtok 860 l/h (20kW při Δt=20K)
Vodní objem výměníku tepla
Jmenovitý/ekvivalentní objem zásobníku vody
Specifický průtok „D“ podle DIN 625
Výkon přípravy teplé vody
Výkonové číslo
Výkon přípravy teplé vody
Pohotovostní ztráta
Max. dovolený tlak zásobníku
Rozsah nastavení teploty vody
Expanzní nádoba: celkový objem
Expanzní nádoba: tlak na straně plynu
Teplota spalin 80/60-50/30
Hmotnostní průtok spalin
Dispoziční tlak ventilátoru spalovacího vzduchu
Druh a složení spalin
Třída NOx
Množství kondenzátu při 50/30°C
Hodnota pH kondenzátu
El. příkon

l
l
l
l
l

l

l

Druh ochrany
Celková hmotnost
Identifikační číslo CE
Elektrická přípojka
1)

Vytápění/ohřev vody
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Stacionární kondenzační kotel
se solárním ohřívačem vody CSZ

boční odstup pro připojovací sadu
obj. č. 77 01 126 a 77 01 136

Výška*
Celková šířka
Celková délka
Připojovací strana vlevo
Výstup otopné vody
Vstup vratné vody
Výstup vody na sol. soustavě
Vstup vrat. vody na sol. soustavě
Přípojka plynu
Připojovací strana vpravo
Výstup otopné vody
Vstup vratné vody
Výstup vody na sol. soustavě
Vstup vrat. vody na sol. soustavě
Přípojka plynu
Šířka kondenzačního kotle
Cirkulace
Ohřátá voda
Studená voda
Výstup otop. vody–vnější průměr
Vstup vratné vody–vnější průměr
Výstup vody na sol. soustavě–vnější průměr
Přípojka studené vody
Přípojka plynu
Přípojka vzduch/spaliny
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Stacionární kondenzační kotel
se solárním ohřívačem vody CSZ
Jmenovitý topný výkon při 80/60°C
Jmenovitý topný výkon při 50/30°C
Jmenovitý topný výkon
Min. topný výkon (modulovaný) při 80/60°C
Min. topný výkon (modulovaný) při 50/30°C
Min. topný příkon (modulovaný)
Kategorie plynu
Hodnoty pro přípojku plynu:
zem. plyn E/H (Hi =9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m³)
zem. plyn LL (Hi =8,6 kWh/m³ = 31,0 MJ/m³)
zkap. plyn (Hi =12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg)
Tlak plynu v přípojce: zemní plyn
zkapalněný plyn
Normovaný stupeň využití při 40/30°C (Hi/Hs)
Normovaný stupeň využití při 75/60°C (Hi/Hs)
Účinnost při jmen. výkonu při 80/60°C (Hi/Hs)
Účinnost při výkonu 30% a TR=30 °C (Hi/Hs)
Max. teplota nastavená z výroby
Max. nastavitelná teplota
Max. dovolený tlak
Dispoz. dopr. výška pro vyt.: úsporné čerpadlo
průtok 475 l/h (11 kW při Δt=20K)
průtok 860 l/h (20 kW při Δt=20K)

Vodní objem výměníku tepla
Expanzní nádoba: celkový objem vytápění/solár
Expanzní nádoba: tlak od výrobce vytápění/solár
Přípustné teploty čidel
Hmotnostní průtok spalin při Qmax
Hmotnostní průtok spalin při Qmin
Teplota spalin 80/60-50/30 při Qmax
Teplota spalin 80/60-50/30 při Qmin
Dispoziční tlak ventilátoru při Qmax
Dispoziční tlak ventilátoru při Qmin
Druh a složení spalin
Třída NOx
Množství kondenzátu při 50/30°C
Hodnota pH kondenzátu
Identifikační číslo CE
Objem zásobníku
Výkonové číslo
Primár – otopná voda
Sekundár – teplá voda
Teplosměnná plocha (vytápění)
Teplosměnná plocha (solár)
Objem otopné vložky (vytápění)
Objem otopné vložky (solár)
Zásobník solární kapaliny
Hmotnost plyn. kondenzačního kotle s vodou
Celková hmotnost ohřívače vody (prázdný)
Hmotnost kond. kotle naplněného vodou při umístění
Elektrické krytí
Druh ochrany
Namontovaná pojistka (pomalá)
Elektrická přípojka
1)

Vytápění/ohřev vody
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Všeobecné obchodní podmínky
společnosti Wolf Česká republika s.r.o.
1. Úvodní ustanovení
V zájmu zabezpečení právní jistoty kupujícího a společnosti Wolf Česká
republika s.r.o. vydává společnost Wolf Česká republika s.r.o., se sídlem Rybnická
92, 634 00 Brno, IČ: 494 33 741, zapsaná v OR Krajského soudu v Brně Rg.
C 11762 (dále jen Wolf), jako prodávající v souladu s ustanovením § 273
obchodního zákoníku, tyto všeobecné obchodní podmínky. Tyto všeobecné
obchodní podmínky se vztahuji na veškeré právní vztahy, ve kterých vystupuje
jako prodávající společnost Wolf. Tyto všeobecné obchodní podmínky se stávají
nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi společnosti Wolf a kupujícím,
a určují a doplňují ustanovení každé takovéto smlouvy. Jakékoliv úpravy, změny
nebo vyloučení těchto podmínek, musí být provedeny písemnou dohodou. Tyto
všeobecné obchodní podmínky mají přednost před obchodními podmínkami
kupujícího. Všeobecné obchodní podmínky kupujícího, není-li dohodnuto jinak,
nejsou pro Wolf závazné.
2. Definice
V těchto všeobecných obchodních podmínkách mají uvedené pojmy následující
význam:
Smlouva - znamená písemnou kupní smlouvu uzavřenou mezi společnosti
Wolf a kupujícím nebo písemnou objednávku kupujícího, a to za podmínek
a v rozsahu, v jakém byla písemně potvrzena společnosti Wolf, včetně všech
příloh.
Zboží - znamená movitou věc nebo věci určené ve smlouvě jednotlivě nebo
co do množství a druhu.
Nabídka - znamená návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej zboží, které
se má dodat za cenu uvedenou v ceníku vydaném společnosti Wolf
s platností pro určité časové období, případně v konkrétní cenové nabídce.
Nabídka může být zaslána konkrétnímu adresátovi, nebo neurčité skupině
adresátů. Nabídky předložené společností Wolf nezavazují společnost Wolf
k dodání zboží ani k provedení prací uvedených v nabídce, a to do doby, než
společnost Wolf podepíše kupní smlouvu.
3. Objednávky
Kupující je svojí objednávkou vázán do obdržení zboží. Společnost Wolf není
objednávkou vázána do doby, než s konečnou platností potvrdí přijetí a
platnost objednávky kupujícího.
Potvrzení přijetí objednávky bude zpravidla probíhat následujícím způsobem.
Společnost Wolf vyhotoví a zašle kupujícímu kupní smlouvu, která bude
zejména obsahovat přesnou specifikaci zboží a kupní cenu. Bude-li se obsah
kupní smlouvy shodovat s objednávkou, dojde k uzavření smlouvy již
okamžikem, kdy kupní smlouva dojde kupujícímu. Bude-li kupní smlouva
obsahovat změny oproti objednávce, bude smlouva uzavřena přijetím změn
kupujícím. Kupující vždy podpisem potvrdí svůj souhlas s obsahem kupní
smlouvy a zašle podepsanou kupní smlouvu zpět společnosti Wolf. Za platný
projev vůle se považuje rovněž zaslání podepsané smlouvy faxem, za
předpokladu, že jej společnost Wolf prokazatelně obdrží.
4. Dodací podmínky
Společnost Wolf dodá zboží v dohodnuté dodací lhůtě. Kupující se zavazuje
poskytnout řádnou a včasnou součinnost a dodávku zboží v dohodnuté dodací
lhůtě přijmout a převzít. Nebude-li dohodnuto jinak, je místem dodání sklad
společnosti Wolf. Společnost Wolf není odpovědná za nakládku zboží na
dopravní prostředek obstaraný kupujícím. Nebezpečí škody na zboží přechází
na kupujícího ihned po odevzdání zboží kupujícímu, pokud není stanoveno
jinak. Pokud není stanoveno jinak, platí podmínky dodávky podle doložky
odebrání EXW („Ex works" jak je tato doložka definována v INCOTERMS 2000).
V případě, že bude dohodnuto odevzdání zboží kupujícímu nebo přepravci na
jiném místě než ve skladu společnosti Wolf, uskutečňuje se doprava na vlastní
účet a nebezpečí kupujícího. Kupující je povinen oznámit prokazatelným
způsobem společnosti Wolf dohodnutého přepravce minimálně dva dny před
datem přepravy. Společnost Wolf při předání zboží odevzdá kupujícímu,
současně se zbožím, průvodní dokumentací, a to zpravidla dodací list,
montážní a provozní návod, prohlášení o shodě výrobku a záruční list.
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Společnost Wolf není povinná zboží pojistit. Dílčí dodávky zboží jsou povoleny.
Odmítne-li kupující převzít dodávku zboží v den dodání nebo ji v tento den
nepřevezme, vzniká společnosti Wolf právo objednávku zrušit nebo zboží
skladovat na účet a nebezpečí kupujícího. V případě skladování se kupní cena
stává bez ohledu na ujednání v kupní smlouvě splatnou dnem uložením zboží
do skladu.
5. Kupní cena a platební podmínky
Kupující je povinen zaplatit za zboží dohodnutou kupní cenu. Nebude-li v
kupní smlouvě stanoveno jinak, platby budou uskutečňovány bankovním
převodem nebo v hotovosti před dodáním zboží. Platba se považuje za řádně
zaplacenou, je-li v den splatnosti částka připsaná na účet společnosti Wolf.
Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, rozumí se kupní cenou cena zboží bez
DPH. K této kupní ceně se účtuje DPH podle platné právní úpravy. Kupní cena
může být v období administrativních opatření vlády ČR z důvodu devalvace
nebo inflace nebo z jiných důvodů vyjádřená v cizí měně. Úhrada je však
prováděna
zásadně
v korunách českých. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po
úplném zaplacení kupní ceny. Tato výhrada vlastnického práva nemá vliv na
přechod nebezpečí za škodu na zboží.
V případě, že kupující nezaplatí jednotlivé zálohové faktury, resp. daňový
doklad v termínu splatnosti, společnost Wolf má právo od smlouvy odstoupit
a kupující se zavazuje vrátit zboží, které převzal. Nárok prodávajícího na
náhradu škody zůstává tímto nedotčen. V případě prodlení s úhradou zálohové
faktury resp. daňového dokladu se dodací lhůta prodlužuje o dobu prodlení
s úhradou zálohové faktury. V případě, že byl dohodnut jiný způsob placení než
platba před dodáním zboží, sjednává se pro případ prodlení s placením kupní
ceny uvedené na faktuře smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky
za každý den prodlení. V případě pochybností o doručení faktury se má za to,
že tato byla doručena třetí den po jejím odeslání.
Tento smluvní úrok z prodlení je společnost Wolf oprávněna na kupujícím
společně s neuhrazenou části kupní ceny na kupujícím vymáhat. Prodlení
kupujícího se zaplacením jeho peněžitých závazků vyplývající ze smlouvy nebo
jakéhokoliv jiného závazkového vztahu mezi kupujícím a společnosti Wolf
opravňuje společnost Wolf k pozastavení dodání zboží dle smlouvy, a to až do
úplného zaplacení. O tuto dobu se prodlužuje doba dodání zboží. Ceny,
uvedené v cenové nabídce, mohou být ze strany společnosti Wolf upraveny v
den vystavení daňového dokladu - faktury:
pokud se kurz Kč vůči Euro změní v době vystavení faktury o víc než 2,0 %
oproti kurzu Kč vůči Euro, platném v den zaslání cenové nabídky; za určující
bude považován kurz „devizy — prodej" v bance společnosti Wolf,
v případě zavedení administrativních opatření po dni zaslání cenové
nabídky, které mohou mít vliv na cenu (dovozní přirážka, celní sazba apod.),
v případě, že dojde ke změnám daní uložených státem.
6. Balení
Společnost Wolf bude balit výrobky standardním způsobem, který uzná za
vhodný, nestanoví-li smlouva konkrétní způsob balení.
7. Uvedení do provozu
Kupující je povinen písemně přizvat servisního pracovníka autorizovaného
společností Wolf na prověření funkčnosti a vlastností daného zboží před jeho
uvedením do provozu. Zboží bude uvedeno do provozu výhradně zástupcem
společnosti Wolf, servisním technikem společnosti Wolf nebo autorizovaným
pracovníkem jiné osoby, který je oprávněn uvádět zboží společnosti Wolf do
provozu po ukončení montážních prací. V případě, že při příchodu zástupce
společnosti Wolf nebudou splněny podmínky pro uvedení zboží do provozu,
vzniká společnosti Wolf právo požadovat náhradu nákladů s tím spojených na
kupujícím. Uvede-li kupující zboží do provozu v rozporu s výše uvedenými
podmínkami, není společnost Wolf odpovědná za vzniklé škody a vady zboží
vzniklé neautorizovaným uvedením zboží do provozu. Kupující rovněž ztrácí
nárok na záruku na dodané zboží.

Všeobecné obchodní podmínky
společnosti Wolf Česká republika s.r.o.
8. Odpovědnost

12. Doručování

Společnost Wolf nenese odpovědnost v případech způsobených vyšší mocí. Za
vyšší moc se považují zejména tyto skutečnosti, pokud znemožní realizaci
objednávky anebo ji učiní nepřiměřeně obtížnou: přírodní katastrofa, živelná
pohroma, epidemie, válka, mobilizace, teroristický útok, občanské nepokoje,
vyvlastnění, restrikce ze strany státu, zákazy nebo právní opatření jakéhokoliv
druhu, stávky, výluky, vývozní a dovozní omezení, průmyslové havárie či
jakékoliv jiné obdobné skutečnosti, které vznikly bez vlivu nebo kontroly
společnosti Wolf. V případě vyšší moci má společnost Wolf právo zrušit nebo
odložit realizaci objednávky, smlouvy. V takovém případě nelze požadovat
náhradu případné ztráty s touto okolností spojené. V případě vyšší moci, která
bude trvat déle než šest měsíců jsou obě strany oprávněny od smlouvy
odstoupit.

Všechny písemnosti, oznámení a jiná sdělení, které je nutno doručit, se doručují
na adresu uvedenou v záhlaví vlastní kupní smlouvy, objednávky případně na
adresu kupujícího uvedenou v příslušném obchodním nebo živnostenském
rejstříku. Pokud si strana písemnost, oznámení nebo jiná sdělení v úložní lhůtě
nevyzvedne, bude se písemnost oznámení nebo jiné sdělení považovat za
doručené uplynutím tří dnů ode dne uložení.

V případě prodlení, které není způsobeno vyšší mocí, má kupující právo
pozdržet úhradu platby za objednávku, zrušit objednávku však může pouze v
případě, že v důsledku prodlení nemůže zboží dále prodat. Společnost Wolf
neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující v době uzavření smlouvy nebo
v době převzetí zboží věděl.

13. Závěrečná ustanovení
Stane-li se některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek
neplatným nebo neúčinným, netýká se to ostatních ustanovení těchto
všeobecných obchodních podmínek. Společnost Wolf prohlašuje a kupující
výslovně souhlasí v souladu s § 262 obchodního zákoníku, aby se jejich
závazkový vztah, pokud nespadá pod vztahy uvedené v § 261, řídil v otázkách
neupravených v těchto všeobecných smluvních podmínkách obchodním
zákoníkem v platném znění především ustanovením § 409 a násl.

9. Záruka
Kupující je povinen oznámit společnosti Wolf při převzetí zboží zjevné vady
dodaného zboží, a bez zbytečného odkladu žádat odstranění vad zboží, jinak
není oprávněn uplatnit nároky ze zjevných vad zboží.
Společnost Wolf je odpovědná za vady zboží pouze v případě, že kupující
prokáže, že zboží bylo vadné již v době jeho dodání, nestanoví-li záruční listina
jinak. O zjištěných vadách, pokud nejde o vady zjevné (viz výše), je kupující
povinen neprodleně informovat společnost Wolf. Po oznámení vady zboží je
společnost Wolf povinna bez zbytečného odkladu a na své náklady vytčené
vady zboží odstranit. V případě, že kupující oznámí společnosti Wolf vady zboží
a následně bude zjištěno, že žádné vady, za které by společnost Wolf
odpovídala, neexistují, nahradí kupující společnosti Wolf náklady tímto vzniklé.
Záruční doba na zboží je vyznačena v záručním listu, pokud se k danému druhu
zboží vydává. Záruční doba začíná běžet ode dne přechodu nebezpečí škody na
zboží na kupujícího. Vady zboží, na které se vztahuje záruka, je kupující povinen
písemně oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu od jejich zjištění a
popsat, jak se vady projevují. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy,
pokud vady zboží společnosti Wolf včas písemně neoznámil a pokud se nejedná
o podstatnou vadu zboží. O podstatnou vadu zboží se nejedná, pokud lze zboží
opravit nebo lze dodat náhradní zboží za zboží vadné. Účinky odstoupení od
smlouvy nevzniknou, pokud kupující nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém ho
převzal. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené neodborným zásahem
kupujícího nebo třetí osoby a vady zboží, u kterých nelze prokázat, že vznikly
použitím vadného materiálu, chybnou konstrukcí nebo neúplným zpracováním,
zejména se jedná o vady způsobené chybnou údržbou, nedodržením provozních
předpisů, nadměrným namáháním, použitím nevhodných provozních
prostředků, chemickými a elektrolytickými vlivy, stavebními a montážními
prácemi jiných osob než společnosti Wolf a všemi dalšími vlivy, které nezavinila
společnost Wolf. Společnost Wolf neodpovídá za nepřímou následnou škodu,
ztrátu tržeb nebo ušlý zisk v souvislosti s vadami zboží a zárukou na zboží.
Odpovědnost společnosti Wolf za žádných okolností nepřekročí kupní cenu
zboží, které je předmětem reklamace.
10. Odstoupení
Při podstatném porušení smluvních podmínek mají smluvní strany právo od
smlouvy odstoupit, před odstoupením jsou strany povinny druhou stranu na
úmysl odstoupit od smlouvy upozornit.
11. Mlčenlivost
Veškeré informace poskytnuté kupujícímu společností Wolf jsou informace
důvěrné. Tyto informace není kupující oprávněn prozradit třetí osobě nebo je
použít v rozporu s účelem pro své potřeby, a to bez ohledu zda dojde k uzavření
smlouvy či nikoli. Porušením této povinnosti vzniká právo společnosti Wolf
na náhradu škody, vzniklé porušením tohoto ustanovení.
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Rybnická 92
634 00 Brno
tel. +420 547 429 311
fax +420 547 213 001
info@wolfcr.cz
www.wolfcr.cz

