Ceník

Sestavy pro vytápění, ohřev pitné vody,
chlazení a větrání
platné od 1. 9. 2016

Regulační systém WOLF WRS
Komfortní, intuitivní a přehledné regulování celého systému
vytápění, solárního systému, větrání a chlazení WOLF.

Modul ISM7

Splitová
tepelná čerpadla
Ovládací modul KM-2
Solární systémy

Plošné
vytápění/chlazení

Ovládací
modul MM-2

Ovládací
modul SM-2

Ovládací modul BM-2

Kondenzační kotle
Větrací jednotky CWL Excellent

Ovládací modul BM-2
S jedním modulem ovládáte a nastavujete celý systém WOLF
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kondenzační kotle

Sestavy pro vytápění a ohřev pitné vody s kondenzačním
kotlem CGB-2 / CGB-2K

+
+

Sestava obsahuje:
nástěnný kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím
zásobníku (CGB-2), nebo k průtokovému ohřevu vody (CGB-2K)
- výkon 14 kW, 20 kW, 24 kW
- plynule modulovaný výkon od 1,8 kW
- rozměry (v x š x h) 790 x 440 x 378 mm, hmotnost 33 kg

ekvitermní regulaci
- zobrazovací modul AM k zabudování do kotle
- vnější snímač

připojovací sadu pro instalaci nad omítkou
plynový kohout s tepelnou pojistkou, 2 kohouty otopná/vratná voda, pojistný ventil 3 bary,
odpadový trychtýř

KOTLÍKOVÉ DOTACE EU

Sestavy s kotlem CGB-2
třída energetické účinnosti sestavy

cena Kč

Obj. č.

2KOT14AM

CGB-2/14 kW pro vytápění

45 900,–

Obj. č.

2KOT20AM

CGB-2/20 kW pro vytápění

47 900,–

Obj. č.

2KOT24AM

CGB-2/24 kW pro vytápění

49 900,–

Sestavy s kotlem CGB-2K s průtokovým ohřevem vody
třída energetické účinnosti sestavy

cena Kč

Obj. č.

2KOTP20AM

CGB-2K/20 pro vytápění a průtokový ohřev vody

50 900,–

Obj. č.

2KOTP24AM

CGB-2K/24 pro vytápění a průtokový ohřev vody

52 900,–

Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
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kondenzační kotle

Sestavy pro vytápění a ohřev pitné vody s kondenzačním
kotlem CGB-2 a externím zásobníkem vody
Zvolte požadovaný výkon kotle a požadovaný typ zásobníku, v místě překřížení získáte výslednou cenu pro danou kombinaci.

2. Zásobníkový ohřívač
pitné vody CSW-120

2. Zásobníkový ohřívač
pitné vody SE-2 150

2. Solární zásobníkový ohřívač
pitné vody SEM-2 300

třída energetické
účinnosti sestav
KOTLÍKOVÉ DOTACE EU

objem zásobníku 115 l
1. Sestava pro vytápění s kondenzačním
kotlem CGB-2 (14 kW)

Obj. č. 2KOT14AM

Obj. č. 2KOT14AM

Obj. č. 2ZAS120

Obj. č. 2ZAS150

Obj. č. 2ZAS300S

65 100 Kč

73 500 Kč

Obj. č. 2KOT20AM

Obj. č. 2KOT20AM

Obj. č. 2KOT20AM

Obj. č. 2ZAS120

Obj. č. 2ZAS150

Obj. č. 2ZAS300S

64 200 Kč
1. Sestava pro vytápění s kondenzačním
kotlem CGB-2 (24 kW)

objem zásobníku 285 l

Obj. č. 2KOT14AM

62 200 Kč
1. Sestava pro vytápění s kondenzačním
kotlem CGB-2 (20 kW)

objem zásobníku 140 l

67 100 Kč

75 500 Kč

Obj. č. 2KOT24AM

Obj. č. 2KOT24AM

Obj. č. 2KOT24AM

Obj. č. 2ZAS120

Obj. č. 2ZAS150

Obj. č. 2ZAS300S

66 200 Kč

69 100 Kč

77 500 Kč

Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
vytápění - větrání - klimatizace
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kondenzační kotle

Sestavy pro vytápění a ohřev pitné vody s kondenzačním
kotlem CGW-2
Sestava obsahuje:
nástěnný kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody
s vrstveným zásobníkem CGW-2L

+
+

- výkon 14 kW, 20 kW, 24 kW
- plynule modulovaný výkon od 1,8 kW
- zásobník s objemem 44 l poskytuje komfort ohřáté vody 100/120/140 l
- rozměry (v x š x h) 790 x 800 x 378 mm, hmotnost 54 kg

ekvitermní regulaci
- zobrazovací modul AM k zabudování do kotle
- vnější snímač

připojovací sadu pro instalaci nad omítkou
plynový kohout s tepelnou pojistkou, 2 kohouty otopná/vratná voda, pojistný ventil
3 bary, odpadový trychtýř

KOTLÍKOVÉ DOTACE EU

Sestavy s kotlem CGW-2 s vrstveným zásobníkem vody
třída energetické účinnosti sestavy

cena Kč

Obj. č.

2KOTW14AM

CGW-2 14/100L

67 650,–

Obj. č.

2KOTW20AM

CGW-2 20/120L

67 650,–

Obj. č.

2KOTW24AM

CGW-2 24/140L

68 750,–

Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
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kondenzační kotle

Sestavy pro vytápění a ohřev pitné vody s kondenzačním
kotlem CGS-2 L/R
Sestava obsahuje:
stacionární kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody s vrstveným
zásobníkem (CGS-2L), nebo přípravu teplé vody se zásobníkem s ocelovým
registrem (CGS-2R).

+
+

- výkon 14 kW, 20 kW, 24 kW
- plynule modulovaný výkon od 1,8 kW
- CGS-2L – zásobník s objemem 90 l poskytuje komfort ohřáté vody 140/160/200 l
- CGS-2R – zásobník s ocelovým registrem s objemem 145 l
- rozměry (v x š x h) 1462 x 600 x 635 mm, hmotnost 84 kg (CGS-2L)
1792 x 600 x 635 mm, hmotnost 115 kg (CGS-2R)

ekvitermní regulaci
- zobrazovací modul AM k zabudování do kotle
- vnější snímač

připojovací sadu pro instalaci nad omítkou pro CGS-2
plynový kohout s tepelnou pojistkou, 2 kohouty otopná/vratná voda, odpadový trychtýř

KOTLÍKOVÉ DOTACE EU

Sestavy s kotlem CGS-2L s vrstveným zásobníkem
třída energetické účinnosti sestavy

cena Kč

Obj. č.

2KOTS14LAM

CGS-2 14/120L

78 200,–

Obj. č.

2KOTS20LAM

CGS-2 20/160L

80 200,–

Obj. č.

2KOTS24LAM

CGS-2 24/200L

82 200,–

Sestavy s kotlem CGS-2R
třída energetické účinnosti sestavy

cena Kč

Obj. č.

2KOTS14RAM

CGS-2 14/150R

78 200,–

Obj. č.

2KOTS20RAM

CGS-2 20/150R

80 200,–

Obj. č.

2KOTS24RAM

CGS-2 24/150R

82 200,–

Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
vytápění - větrání - klimatizace
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kondenzační kotle

Sestavy hydraulického příslušenství pro kondenzační kotle Wolf
Hydraulická sestava 1 - jeden směšovaný okruh
Určená pro 1 směšovaný okruh, např. pro přímý okruh a okruh plošného vytápění pracující
ve stejném časovém režimu pro kotle do 24 kW
Sestava obsahuje: čerpadlovou skupinu topného okruhu s DN 25-60, samoregul., tř. A,
regulační skupinu pro zapojení se vstřikováním, nástěnný držák pro čerpadlové
skupiny
Obj. č.

2HYDR1

19 900 Kč

Hydraulická sestava 2 - jeden přímý, jeden směšovaný okruh
Určená pro 1 přímý a 1 směšovaný okruh, např. radiátorový okruh a okruh plošného
vytápění pracující v rozdílném časovém režimu pro kotle do 24 kW
Sestava obsahuje: čerpadlovou skupinu topného okruhu s DN 25-60, samoregul., tř. A,
regulační skupinu pro zapojení se vstřikováním, nástěnný držák pro čerpadlové
skupiny, uzavírací skupinu topného okruhu
Obj. č.

2HYDR2

27 900 Kč

Hydraulická sestava 3 - jeden přímý, jeden směšovaný okruh
Určená pro 1 přímý a 1 směšovaný okruh, např. radiátorový okruh, nebo nabíjení
zásobníku teplé vody a okruh plošného vytápění pro celkový výkon do 100 kW
Sestava obsahuje: čerpadlovou skupinu topného okruhu s DN 25-60, samoregul., tř. A,
čerpadlovou skupinu okruhu se směšovačem s DN 25-60, samoregul., tř. A, nástěnný držák
pro čerpadlové skupiny, rozdělovač - 2 čerpadlové skupiny, spojovací potrubí,
hydraulický vyrovnávač do 4,5 m3/h
Obj. č.

2HYDR3

51 000 Kč

Hydraulické a elektrické schéma
zapojení zdroje tepla s hydraulickou sestavou
modul směšovače MM
ovládací modul BM-2
s nástěnným držákem
vnější
snímač
teploty

kondenzační kotel
Wolf CGB-2
se zobrazovacím
modulem AM
a zásobníkovým
ohřívačem
CSW-120
Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
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kondenzační kotle

Příslušenství k sestavám s kondenzačními kotli Wolf
Popis produktu
Ovládací modul BM-2 bez snímače vnější teploty s nástěnným držákem
řízený vnější/interiérovou teplotou, s časovým programem;
pro vytápění a ohřev pitné vody

1x
4x

obj. číslo

cena Kč

89 08 340

4 990,–

Modul směšovače a řadiče kaskády KM-2
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-2, další rozšíření je možné
dalšími (max. 6) MM-2 moduly.

89 08 448

9 550,–

Modul směšovače MM-2
jako doplňkový modul k řízení jednoho okruhu se směšovačem, se snímačem teploty okruhu.
Možnost doplnění ovládacího modulu BM-2 jako dálkového ovládání.
V systému může být max. 7 modulů MM-2.

89 08 447

5 800,–

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

20 71 677

690,–

Připojovací sada pro CSW-120, instalace nad omítku
obsahuje:
připojovací konzolu pro ohřívač vody, trubky pro připojení otopné/vratné vody na konzolu,
plynovou trubku pro připojení kotle na konzolu, připojovací trubky otopná/vratná pro ohřívač,
trubky pro připojení teplé a studené vody z ohřívače ke konzole, závitové spojky se svěrným
kroužkem, snímač ohřívače vody

20 71 820

5 500,–

Připojovací sada pitné vody pro CGW-2
s regulátorem tlaku pro instalaci nad omítku 1/2”
pojistná skupina bez omezovače tlaku, přípojka pojistné skupiny na přívod studené vody,
2 těsnění 3/4"

86 10 474

5 500,–

Připojovací sada malá pro CGS-2
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

20 71 832

6 600,–

Připojovací sada velká pro CGS-2
částečně smontovaná, pro montáž na omítku, 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

20 71 822

13 045,–

Snímač ohřívače vody
pro přímé připojení do regulátorů MM a KM

88 52 829

490,–

Havarijní termostat
pro podlahové vytápění

27 91 905

1 570,–

Další příslušenství pro kondenzační kotle Wolf najdete v ceníku Vytápěcí systémy Wolf.
Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
vytápění - větrání - klimatizace
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kondenzační kotle

Příslušenství k sestavám s kondenzačními kotli Wolf
obj. číslo

cena Kč

Pojistná skupina bez regulátoru tlaku vody
pro instalaci nad / pod omítkou,
tlak sítě do 6 barů, s pojistným ventilem 10 barů

Popis produktu

20 11 109

2 249,–

Pojistná skupina s regulátorem tlaku vody pro kotel CGW-2, CGS-2
pro instalaci nad / pod omítkou

20 11 110

3 959,–

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

24 83 556

8 988,–

Odkalovač se zachytávačem magnetitu
pro ochranu kotle a úsporného čerpadla před nečistotami/kaly a magnetitem 1“ do 2,0 m3/h

20 71 880

6 381,–

Kryt přípojek CGB-2, CGB-2K
pro překrytí připojovacích armatur pod kotlem

86 14 255

2 798,–

Kryt přípojek CGS-2
s předlisovanými prostupy pro připojení potrubí vlevo a vpravo

86 14 144

2 564,–

ISM7i – modul k zabudování do vytápěcího kotle
s integrovaným rozhraním LAN a WLAN pro připojení vytápěcího systému Wolf
na počítačovou síť.

89 08 380

6 900,–

89 08 381

12 500,–

Upozornění: Odlučovač vzduchu a odkalovač ve vytáp. okruhu jsou předpokladem
bezporuchového chodu otopných soustav
440

210

295

219

Dodávka obsahuje: modul ISM7i, připojovací kabel, návod k montáži a obsluze, síťový kabel
ISM7e – externí modul
s integrovaným rozhraním LAN a WLAN pro připojení vytápěcího systému Wolf na počítačovou síť.
obsahuje: modul ISM7e, návod k montáži a obsluze, eBus-kabel, připojovací kabel, síťový kabel

Další příslušenství pro kondenzační kotle Wolf najdete v ceníku Vytápěcí systémy Wolf.
Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
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solární systémy

Solární sestavy pro ohřev pitné vody se solárním
zásobníkem

+

+
+
KOTLÍKOVÉ DOTACE EU

Sestava obsahuje: 2x solární kolektor TopSon F3-1 vebo CFK-1, 2x kompenzátor, připojovací sadu, regulační sadu SM1-2, ovládací modul BM-2,
čerpadlovou skupinu 10 s regulovaným úsporným čerpadlem, solární expanzní nádobu 25 l, teplonosnou kapalinu ANRO - balení 20 kg, SEM 2-300,
stacionární solární ohřívač vody, připojoací sadu solární skupiny

Sestava s plochými kolektory TopSon F3-1 a zásobníkem SEM 2-300
Obj. č.

účinnější o

10 %

cena Kč

zvýhodnění
-8 040 Kč

STPS2-300

91 900,–

Sestava s plochými kolektory CFK-1 a zásobníkem SEM 2-300
cena Kč
Obj. č.

zvýhodnění
-10 240 Kč

SCFK2-300

76 900,–

Technické parametry plochých solárních kolektorů TopSon a CFK
Celková plocha
Síla bezpečnostního skla

TopSon F3-1

CFK-1

2

2,3

2,3

mm

3,2

3,0

meandr

harfa

m

Konstrukční řešení
Účinná plocha absorbéru

m2

2,0

2,1

Optická účinnost

%

80,4

76,7

Maximální teplota v klidovém stavu

°C

194

196

bar

10

10

kg

40

36

Maximální provozní přetlak
Hmotnost

Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
vytápění - větrání - klimatizace
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solární systémy

Solární sestavy pro ohřev pitné vody bez solárního
zásobníku

+
+
KOTLÍKOVÉ DOTACE EU

Sestava obsahuje: 2x solární kolektor TopSon F3-1 nebo CFK-1, 2x kompenzátor, připojovací sadu, regulační sadu SM1-2, čerpadlovou skupinu 10,
s regulovaným úsporným čerpadlem, solární expanzní nádobu 25 l, teplonosnou kapalinu ANRO - balení 20 kg

Sestava s plochými kolektory TopSon F3-1
Obj. č.

STPS2A

účinnější o

10 %

cena Kč
zvýhodnění
-4 605 Kč

63 900,–

Sestava s plochými kolektory CFK-1
cena Kč
Obj. č.

SCFK2A

zvýhodnění
-6 205 Kč

49 500,–

Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
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solární systémy

Kompletní hydraulické a elektrické schéma
zapojení kombi sestavy Wolf pro solární ohřev vody

vnější snímač teploty
2x solární kolektor TopSon F3-1 nebo CFK-1

regulační
sada SM1

ovládací modul BM-2
s nástěnným držákem

kondenzační kotel
Wolf CGB-2
se zobrazovacím
modulem AM

snímač ohřívače vody
s modrým konektorem

čerpadlová
skupina 10
s regulovaným
úsporným
čerpadlem
včetně
připojovací
sady

solární
expanzní
nádoba 25 l

SEM 2-300, stacionární solární ohřívač vody

připojovací sada
pro instalaci nad omítkou

vytápění - větrání - klimatizace

13

solární systémy

Solární sestavy pro vytápění a ohřev pitné vody
s kondenzačním kotlem CGB-2

+

+

+
+
KOTLÍKOVÉ DOTACE EU

Sestava obsahuje: kondenzační kotel Wolf CGB-2 se zobrazovacím modulem AM a vnějším snímačem teploty, připojovací sadu pro instalaci nad omítkou
(plynový kohout s tepelnou pojistkou, 2 kohouty otopná/vratná, pojistný ventil 3 bary a odpadový trychtýř), ovládací modul BM-2 bez snímače vnější teploty a
s nástěnným držákem, snímač ohřívače vody s modrým konektorem, 2x solární kolektor TopSon F3-1 nebo CFK-1, 2x kompenzátor, připojovací sadu, regulační sadu
SM1-2, čerpadlovou skupinu 10, s regulovaným úsporným čerpadlem, solární expanzní nádobu 25 l, teplonosnou kapalinu ANRO - balení 20 kg, SEM 2-300,
stacionární solární ohřívač vody, připojovací sadu solární skupiny 10

Sestavy s kondenzačním kotlem CGB-2 a s plochými kolektory TopSon F3-1
třída energetické účinnosti sestavy
Obj. č.

2SKOMT14

CGB-2/14 kW

Obj. č.

2SKOMT20

CGB-2/20 kW

Obj. č.

2SKOMT24

CGB-2/24 kW

účinnější o

10 %

zvýhodnění
-9 915 Kč
zvýhodnění
-9 915 Kč
zvýhodnění
-9 915 Kč

cena Kč

139 900,–
141 900,–
143 900,–

Sestavy s kondenzačním kotlem CGB-2 a s plochými kolektory CFK-1
třída energetické účinnosti sestavy

cena Kč

Obj. č.

2SKOMB14

CGB-2/14 kW

zvýhodnění
-11 115 Kč

Obj. č.

2SKOMB20

CGB-2/20 kW

-11 115 Kč

Obj. č.

2SKOMB24

CGB-2/24 kW

-11 115 Kč

125 900,–

zvýhodnění

127 900,–

zvýhodnění

129 900,–

Příslušenství solárního systému
Popis produktu

obj. číslo

cena Kč

Ovládací modul BM-2 Grafik
K ovládání solárního modulu SM1-2 nebo SM2-2; s grafickým displejem 3,5“ s podsvícením;
s jednoduchým ovládaním. Grafické zobrazení schématu zařízení, průběh teplot a solárního zisku.
S otočným knoflíkem pro jednoduché nastavení parametrů a připojení přes datovou sběrnici eBus

89 08 430

6 900,–

Solární kolektor TopSon
Vysoce výkonný, pro vertikální montáž, s hliníko-měděným absorbérem

77 01 031

19 850,–

Solární kolektor CFK-1
Vysoce výkonný, pro vertikální montáž, s celohliníkovým absorbérem

77 01 032

13 450,–

Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
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solární systémy

Příslušenství solárního systému
Popis produktu

obj. číslo

Kompenzátor
Příslušenství solárního systému WOLF, na spojení solárních kolektorů typu
TopSon F3-1/F3-1Q/CFK-1. Kespojení 2 kolektorů jsou potřebné 2 kompenzátory.

20 00 030

299,-

AluPlus sada k montáži 2 kolektorů TopSon F3-1/CFK-1
na střechu pokrytou falcovou krytinou/bobrovkou, montáž na střešní latě, zahrnuje:
2 AluPlus montážní lišty délky 2 m, 6 střešních háků pro falcovou krytinu/bobrovku.

24 84 130

7 300,–

AluPlus sada k montáži 2 kolektorů TopSon F3-1/CFK-1
na střechu pokrytou břidlicovou krytinou, zahrnuje: 2 AluPlus montážní lišty délky 2 m,
6 střešních háků pro břidlicovou krytinu.

24 84 136

6 200,–

AluPlus sada k montáži 2 kolektorů TopSon F3-1/CFK-1
na střechu pokrytou vlnitou/plechovou krytinou, zahrnuje: 2 AluPlus montážní lišty délky 2 m,
6 samořezných šroubů

24 84 142

9 900,–

Stojan AluFlex pro 2 kolektory TopSon F3-1/CFK-1
pro optimalizaci úhlu sklonu nad střechou, s nastavitelným úhlem sklonu 20°, 30° a 45°.
obsahuje: 3 trojúhelníkové podpěry Aluflex-U

24 84 077

11 200,–

Stojan AluFlex pro 2 kolektory TopSon F3-1/CFK-1
na montáž kolektoru na vodorovnou plochu (s nastavitelným úhlem 20°, 30°, 45°) nebo
s možností montáže na svislou stěnu zahrnuje: 2 montážní lišty AluPlus délky 2 m,
3 trojúhelníkové podpěry

24 84 083

16 900,–

AluPlus sada k montáži 2 kolektorů TopSon F3-Q
na střechu pokrytou břidlicovou krytinou, montáž na střešní latě, zahrnuje: 4 AluPlus montážní
lišty délky 2 m, 6 střešních háků pro břidlicovou krytinu, 2 spojky montážních lišt AluPlus

24 84 139

9 500,–

AluPlus sada k montáži 2 kolektorů TopSon F3-Q
na střechu pokrytou falcovou krytinou/bobrovkou, montáž na střešní latě, zahrnuje: 4 AluPlus
montážní lišty délky 2 m, 6 střešních háků pro falcovou krytinu/bobrovku, 2 AluPlus spojky
montážních lišt.

24 84 133

10 900,–

AluPlus sada k montáži 2 kolektorů TopSon F3-Q
na střechu pokrytou vlnitou/plechovou krytinou, zahrnuje: 4 AluPlus montážní lišty délky 2 m,
6 samořezných šroubů, 2 spojky montážních lišt AluPlus

24 84 145

13 500,–

AluPlus sada spojek TopSon F3-1/F3-Q/CFK-1
pro spojení dvou sestav AluPlus k montáži na střechu, zahrnuje: 2 AluPlus spojky montážních lišt.

24 83 481

1 300,–

Odvzdušnění
s objemem 0,15 l, izolovaná, připojení průměr 22 mm z mědi.

24 44 050

2 300,–

Termostatický směšovač vody
so zabudovanou zpětnou klapkou a ochranou proti opaření, se závity 3/4".

27 44 370

4 200,–

Plnicí čerpadlo
k ručnímu plnění solárních zařízení teplonosnou kapalinou, s možností připojení na stěnu.

20 15 200

7 800,–

35 01 521
35 01 520

2 100,–
2 700,–

Teplonosná kapalina ANRO
do okruhů s vysoce výkonnými solárními kolektory TopSon F3-1/F3-1Q/CFK-1, fyziologicky
bezchybná, biologicky odbouratelná, s protimrazovou ochranou a účinnými inhibitory koroze.
Balení 10 kg
Balení 20 kg

cena Kč

Další příslušenství pro solární systémy Wolf najdete v ceníku Vytápěcí systémy Wolf.
Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
vytápění - větrání - klimatizace
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splitová
tepelná čerpadla

Sestavy pro vytápění a chlazení se splitovým tepelným
čerpadlem BWL-1S
Sestava obsahuje:
splitové tepelné čerpadlo BWL-1S s elektrickým ohřevným článkem 6 kW
- výkon 7 kW, 10 kW, 14 kW
- COP až 3,8 při A2/W35 (ČSN EN 14511)
- jako zdroj chladu v kombinaci s plošnými nízkoteplotními systémy
- vnitřní jednotka – rozměry (v x š x h) 790 x 440 x 340 mm, hmotnost 33 kg
- vnější jednotka – rozměry (v x š x h) 865 x 1040 x 340 mm
resp. 1255 x 900 x 340 mm, hmotnost 66 resp. 110 kg

ekvitermní regulaci

+

KOTLÍKOVÉ DOTACE EU

European Quality Label
for Heat Pumps

check the validity of this label at www.ehpa.org/QL

- zobrazovací modul AM k zabudování do tepelného čerpadla
- vnější snímač

třída energetické účinnosti sestavy

cena Kč

Obj. č.

SPTC7AM

BWL-1S-07/230V s el. ohřevem 6 kW

149 000,–

Obj. č.

SPTC10AM

BWL-1S-10/400V s el. ohřevem 6 kW

199 900,–

Obj. č.

SPTC14AM

BWL-1S-14/400V s el. ohřevem 6 kW

215 000,–

Sestavy pro vytápění, ohřev pitné vody a chlazení se splitovým
tepelným čerpadlem BWL-1S a zásobníkem SEW-2-200
Sestava obsahuje:
splitové tepelné čerpadlo BWL-1S s elektrickým ohřevným článkem
6 kW
- výkon 7 kW, 10 kW, 14 kW
- COP až 3,8 při A2/W35 (ČSN EN 14511)
- jako zdroj chladu v kombinaci s plošnými nízkoteplotními systémy
- vnitřní jednotka – rozměry (v x š x h) 790 x 440 x 340 mm, hmotnost 33 kg
- vnější jednotka – rozměry (v x š x h) 865 x 1040 x 340 mm
resp. 1255 x 900 x 340 mm, hmotnost 66 resp. 110 kg

ekvitermní regulaci

+

zásobníkový ohřívač vody SEW-2-200
hmotnost: 75 kg, rozměry: průměr 605 mm, výška 1290 mm, objem
zásobníku: 190 litrů

KOTLÍKOVÉ DOTACE EU

European Quality Label
for Heat Pumps

třída energetické účinnosti sestavy
zvýhodnění
-2 900 Kč

Obj. č.

SPTC7Z200

BWL-1S-07/230V s el. ohřevem 6 kW

Obj. č.

SPTC10Z200

BWL-1S-10/400V s el. ohřevem 6 kW

-2 900 Kč

Obj. č.

SPTC14Z200

BWL-1S-14/400V s el. ohřevem 6 kW

-2 900 Kč

zvýhodnění
zvýhodnění

check the validity of this label at www.ehpa.org/QL

+

- zobrazovací modul AM k zabudování do tepelného čerpadla
- vnější snímač

cena Kč

175 200,–
226 100,–
241 200,–

Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
16
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splitová
tepelná čerpadla

Sestavy pro vytápění, ohřev pitné vody a chlazení se splitovým
tepelným čerpadlem BWL-1S a zásobníkem CEW-2-200
Sestava obsahuje:
splitové tepelné čerpadlo BWL-1S s elektrickým ohřevným článkem
6 kW
- výkon 7 kW, 10 kW, 14 kW
- COP až 3,8 při A2/W35 (ČSN EN 14511)
- jako zdroj chladu v kombinaci s plošnými nízkoteplotními systémy
- vnitřní jednotka – rozměry (v x š x h) 790 x 440 x 340 mm, hmotnost 33 kg
- vnější jednotka – rozměry (v x š x h) 865 x 1040 x 340 mm
resp. 1255 x 900 x 340 mm, hmotnost 66 resp. 110 kg

ekvitermní regulaci
- zobrazovací modul AM k zabudování do tepelného čerpadla
- vnější snímač

zásobníkový ohřívač vody CEW-2-200

KOTLÍKOVÉ DOTACE EU

European Quality Label
for Heat Pumps

check the validity of this label at www.ehpa.org/QL

+

hmotnost: 135 kg, rozměry (v x š x h):1250 x 650 x 650 mm
objem zásobníku: 180 litrů

třída energetické účinnosti sestavy
zvýhodnění
-2 900 Kč

Obj. č.

SPTC7Z200C

BWL-1S-07/230V s el. ohřevem 6 kW

Obj. č.

SPTC10Z200C

BWL-1S-10/400V s el. ohřevem 6 kW

-2 900 Kč

Obj. č.

SPTC14Z200C

BWL-1S-14/400V s el. ohřevem 6 kW

-2 900 Kč

cena Kč

192 200,–

zvýhodnění

243 100,–

zvýhodnění

258 200,–

Sestavy pro vytápění, ohřev pitné vody a chlazení se splitovým
tepelným čerpadlem BWL-1S a zásobníkem SEW-1-300
Sestava obsahuje:
splitové tepelné čerpadlo BWL-1S s elektrickým ohřevným článkem
6 kW
- výkon 7 kW, 10 kW, 14 kW
- COP až 3,8 při A2/W35 (ČSN EN 14511)
- jako zdroj chladu v kombinaci s plošnými nízkoteplotními systémy
- vnitřní jednotka – rozměry (v x š x h) 790 x 440 x 340 mm, hmotnost 33 kg
- vnější jednotka – rozměry (v x š x h) 865 x 1040 x 340 mm
resp. 1255 x 900 x 340 mm, hmotnost 66 resp. 110 kg

ekvitermní regulaci

+

zásobníkový ohřívač vody SEW-1-300
hmotnost: cca 134 kg, rozměry: průměr 700 mm, výška 1310 mm, objem
zásobníku: 290 litrů

KOTLÍKOVÉ DOTACE EU

European Quality Label
for Heat Pumps

třída energetické účinnosti sestavy
zvýhodnění
-2 900 Kč

Obj. č.

SPTC7Z

BWL-1S-07/230V s el. ohřevem 6 kW

Obj. č.

SPTC10Z

BWL-1S-10/400V s el. ohřevem 6 kW

-2 900 Kč

Obj. č.

SPTC14Z

BWL-1S-14/400V s el. ohřevem 6 kW

-2 900 Kč

zvýhodnění
zvýhodnění

check the validity of this label at www.ehpa.org/QL

+

- zobrazovací modul AM k zabudování do tepelného čerpadla
- vnější snímač

cena Kč

181 800,–
232 700,–
247 800,–

Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
vytápění - větrání - klimatizace
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splitová
tepelná čerpadla

Příslušenství k sestavám splitového tepelného čerpadla
Popis produktu

obj. číslo

cena Kč

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

89 08 340

4 990,–

Ohřev vany na kondenzát
se zabudovaným termostatem protimrazové ochrany,
k montáži do vany na kondenzát vnějšího modulu

91 46 214

6 900,–

Připojovací sada CEW-1-200 pro sestavu
k připojení vnitřního modulu na zásobník obsahuje:
3 zasouvací přípojky s vypouštěcím/napouštěcím kohoutem
3 vlnité trubky z ušlechtilé oceli
3 přípojky k CEW-2-200 a vytápění 1" s vnitřním závitem

20 71 878

6 900,-

Plášť přípojek sestavy
s předlisovanými prostupy
pro připojení potrubí vlevo a vpravo

91 46 189

3 500,-

Akumulační zásobník vody SPU-1-200
jako oddělovací nebo sériový stacionární zásobník s tepelnou izolací a 5 připojovacími
hrdly G 1 1/2“
rozměry: průměr 610 mm, výška 1140 mm
hmotnost: 43 kg
objem zásobníku: 200 litrů

24 83 884

15 500,–

Zásobníkový ohřívač vody SEW-1-400
speciálně smaltovaný, tepelný výkon cca 20 kW, vysoce účinný výměník tepla z hladké trubky
s dvojitou topnou vložkou (výhřevná plocha cca 5,1 m2) k rychlému a komfortnímu ohřevu vody.
Tepelná izolace z tvrdé PU pěny bez freonů ke snížení tepelné ztráty, ochranná anoda.
hmotnost: cca 185 kg
rozměry: průměr 700 mm, výška 1660 mm
provozní tlak: 10 bar
objem zásobníku: 375 litrů

91 45 938

41 800,–

Solární ohřívač vody SEM-1W-360
pro přídavné připojení solárního systému, speciálně smaltovaný, tepelný výkon cca 12 kW,
vysoce účinný výměník tepla z hladké trubky s dvojitou topnou vložkou (výhřevná plocha
cca 3,2 m2) k rychlému a komfortnímu ohřevu vody. Přídavný výměník tepla s dvojitou topnou
vložkou (výhřevná plocha cca 1,3 m2) pro připojení soláru.
Tepelná izolace z tvrdé PU pěny bez freonů ke snížení tepelné ztráty, ochranná anoda.
hmotnost: cca 182 kg
rozměry: průměr 705 mm, výška 1630 mm
provozní tlak: 10 bar
objem zásobníku: 365 litrů

91 45 946

47 900,–

Třícestný přepínací ventil pro vytápění/chlazení 230 V
jako dodatečný přepínací ventil s kabelem dlouhým 5 m

27 45 446

4 900,–

20 71 879

7 500,–

s přípojkami 1" s vnitřním závitem
kvs = 12
Odlučovač kalů k odlučování nečistot a magnetitových kalů 1¼"
pro ochranu jednotky a úsporného čerpadla před nečistotami/usazeninami a magnetitem
do 3,6 m3/h
Upozornění: Odlučovač vzduchu a odkalovač ve vytáp. okruhu jsou předpokladem
bezporuchového chodu otopných soustav
Pro kompletní nabídku tepelného čerpadla včetně potřebného příslušenství kontaktujte
obchodně-technického reprezentanta Wolf nebo projektanta.
Další příslušenství pro tepelná čerpadla Wolf najdete v ceníku Vytápěcí systémy Wolf.
Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
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Vytápění, ohřev vody a větrání

Jedna sestava – mnoho výhod
Nucené větrání s rekuperací tepla perfektne doplňuje moderní vytápěcí systémy. Zabraňuje úniku nákladně vyrobeného tepla
a vytváří v místnostech zdravé klima.
Jedinečné sestavy od WOLFa kombinují efektivní a úsporné vytápění s ohřevem vody a s čerstvým, čistým vzduchem.
Jednoduché, komfortní ovládání a nastavení celého systému - jen 1 ovládací modul pro všechny komponenty sestavy.

řešení na ploše
2

0,96europamlety)
(velikost

Unikátní řešení „TOWER“ s rekuperační jednotkou
CWL-T-300 tvoří kompaktní sestavné řešení, které
zaujme nejen svým vzhledem, ale i plochou 0,96 m2.

vytápění - větrání - klimatizace
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větrání
s rekuperací

Sestavy pro vytápění a větrání s kondenzačním
kotlem CGB-2
Sestava obsahuje:
nástěnný kondenzační kotel pro vytápění CGB-2
- výkon 14 kW, 20 kW, 24 kW
- plynule modulovaný výkon od 1,8 kW
- rozměry (v x š x h) 790 x 440 x 378 mm, hmotnost 33 kg

větrací jednotku CWL-Excellent s rekuperací tepla
- výkon 300 m3/h, 400 m3/h
- účinnost rekuperace až 95 %
- rozměry (v x š x h) 765 x 677 x 564 mm, hmotnost 38 kg

ekvitermní regulaci

+

- ovládací modul BM-2 s nástěnným držákem
- zobrazovací modul AM k zabudování do kotle
- vnější snímač

připojovací sadu pro instalaci nad omítkou
plynový kohout s tepelnou pojistkou, 2 kohouty otopná/vratná, pojistný ventil 3 bary, odpadový trychtýř

KOTLÍKOVÉ DOTACE EU

Sestavy s kondenzačním kotlem CGB-2 a s jednotkou
CWL-300/400 Excellent
cena Kč

CWL-300 Excellent
Obj. č.

2KOT14C300

CGB-2/14 kW, CWL-300 Excellent 4/0L

Obj. č.

2KOT20C300

CGB-2/20 kW, CWL-300 Excellent 4/0L

Obj. č.

2KOT24C300

CGB-2/24 kW, CWL-300 Excellent 4/0L

zvýhodnění
-3 370 Kč
zvýhodnění
-3 430 Kč
zvýhodnění
-3 460 Kč

108 970,–
110 910,–
111 880,–
cena Kč

CWL-400 Excellent
Obj. č.

2KOT14C400

CGB-2/14 kW, CWL-400 Excellent 4/0R

zvýhodnění
-3 595 Kč

Obj. č.

2KOT20C400

CGB-2/20 kW, CWL-400 Excellent 4/0R

-3 655 Kč

118 185,–

CGB-2/24 kW, CWL-400 Excellent 4/0R

zvýhodnění
-3 685 Kč

119 155,–

Obj. č.

2KOT24C400

zvýhodnění

116 245,–

Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
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větrání
s rekuperací

Sestavy pro vytápění a větrání s kondenzačním
kotlem CGB-2
Sestava obsahuje:
nástěnný kondenzační kotel pro vytápění CGB-2
- výkon 14 kW, 20 kW, 24 kW
- plynule modulovaný výkon od 1,8 kW
- rozměry (v x š x h) 790 x 440 x 378 mm, hmotnost 33 kg

větrací jednotku CWL-T Excellent s rekuperací tepla
- výkon 300 m3/h
- účinnost rekuperace až 95 %
- rozměry (v x š x h) 1287 x 475 x 585 mm, hmotnost 50 kg

ekvitermní regulaci
- ovládací modul BM-2 s nástěnným držákem
- zobrazovací modul AM k zabudování do kotle
- vnější snímač

+

připojovací sadu pro instalaci nad omítkou
plynový kohout s tepelnou pojistkou, 2 kohouty otopná/vratná, pojistný ventil 3 bary, odpadový
trychtýř

KOTLÍKOVÉ DOTACE EU

Sestavy s kondenzačním kotlem CGB-2 a větrací jednotkou CWL-T-300 Excellent
cena Kč
Obj. č.

2KOT14C300T

CGB-2/14 kW, CWL-T-300 Excellent 4/0L

zvýhodnění
-3 370 Kč

Obj. č.

2KOT20C300T

CGB-2/20 kW, CWL-T-300 Excellent 4/0L

-3 430 Kč

Obj. č.

2KOT24C300T

CGB-2/24 kW, CWL-T-300Excellent 4/0L

-3 460 Kč

108 970,–

zvýhodnění

110 910,–

zvýhodnění

111 880,–

Kompletní větrací
systém CWL
střešní průchodka
izolovaný potrubní systém

ovládací modul BM-2

nástěnný kryt s hrdlem

hadice pro vzduchové rozvody
- ohebný systém
CWL Excellent
adaptér na plochý systém
rozdělovače vzduchu

hadice pro vzduchové rozvody
- plochý systém

ISM7e - externí
modul

Uzávěr rozvodu vzduchu
- plochý systém
4-stupňový přepínač
se signalizací
výměny filtru
přípojka s 1 víčkem a 2 hrdly
- ohebný systém

přípojka na ventil, s 1 víčkem
a 2 hrdly - plochý systém

přípojka pro podlahovou
mřížku - ohebný systém
přípojka pro podlahovou
mřížku - plochý systém

Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.

adaptér 90° z kruhového
na plochý kanál
hadice pro vzduchové rozvody
- plochý systém

vytápění - větrání - klimatizace
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větrání
s rekuperací

Sestavy pro vytápění, ohřev pitné vody a větrání
s kondenzačním kotlem CGW-2
Sestava obsahuje:
nástěnný kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody s vrstveným
zásobníkem CGW-2L
- výkon 14 kW, 20 kW, 24 kW
- plynule modulovaný výkon od 1,8 kW
- zásobník s objemem 44 l poskytuje komfort ohřáté vody 100/120/140 l
- rozměry (v x š x h) 790 x 800 x 378 mm, hmotnost 54 kg

větrací jednotku CWL-Excellent s rekuperací tepla
- výkon 300 m3/h, 400 m3/h
- účinnost rekuperace až 95 %
- rozměry (v x š x h) 765 x 677 x 564 mm, hmotnost 38 kg

ekvitermní regulaci

+

- ovládací modul BM-2 s nástěnným držákem
- zobrazovací modul AM k zabudování do kotle
- vnější snímač

připojovací sadu pro instalaci nad omítkou
plynový kohout s tepelnou pojistkou, 2 kohouty otopná/vratná, pojistný ventil 3 bary, odpadový trychtýř

KOTLÍKOVÉ DOTACE EU

Sestavy s kondenzačním kotlem CGW-2 s vrstveným zásobníkem a větrací jednotkou
CWL-300/400 Excellent
cena Kč

CWL-300 Excellent
Obj. č.

2KOTW14C300

CGW-2 14/100 l, CWL-300 Excellent 4/0L

Obj. č.

2KOTW20C300

CGW-2 20/120 l, CWL-300 Excellent 4/0L

Obj. č.

2KOTW24C300

CGW-2 24/140 l, CWL-300 Excellent 4/0L

zvýhodnění
-3 990 Kč
zvýhodnění
-3 990 Kč
zvýhodnění
-3 990 Kč

128 100,–
128 100,–
129 200,–
cena Kč

CWL-400 Excellent
Obj. č.

2KOTW14C400

CGW-2 14/100 l, CWL-400 Excellent 4/0R

Obj. č.

2KOTW20C400

CGW-2 20/120 l, CWL-400 Excellent 4/0R

Obj. č.

2KOTW24C400

CGW-2 24/140 l, CWL-400 Excellent 4/0R

zvýhodnění
-4 190 Kč
zvýhodnění
-4 190 Kč
zvýhodnění
-4 190 Kč

135 400,–
135 400,–
136 500,–

Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
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větrání
s rekuperací

Sestavy pro vytápění, ohřev pitné vody a větrání
s kondenzačním kotlem CGW-2
Sestava obsahuje:
nástěnný kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody s vrstveným
zásobníkem CGW-2L
- výkon 14 kW, 20 kW, 24 kW
- plynule modulovaný výkon od 1,8 kW
- zásobník s objemem 44 l poskytuje komfort ohřáté vody 100/120/140 l
- rozměry (v x š x h) 790 x 800 x 378 mm, hmotnost 54 kg

větrací jednotku CWL-T Excellent s rekuperací tepla
- výkon 300 m3/h
- účinnost rekuperace až 95 %
- rozměry (v x š x h) 1287 x 475 x 585 mm, hmotnost 50 kg

ekvitermní regulaci

+

- ovládací modul BM-2 s nástěnným držákem
- zobrazovací modul AM k zabudování do kotle
- vnější snímač

připojovací sadu pro instalaci nad omítkou
plynový kohout s tepelnou pojistkou, 2 kohouty otopná/vratná, pojistný ventil 3 bary, odpadový trychtýř

KOTLÍKOVÉ DOTACE EU

Sestavy s kondenzačním kotlem CGW-2 s vrstveným zásobníkem a větrací
jednotkou CWL-T-300 Excellent
cena Kč
Obj. č.

2KOTW14C300T

CGW-2 14/100 l, CWL-T-300 Excellent 4/0L

zvýhodnění
-3 990 Kč

Obj. č.

2KOTW20C300T

CGW-2 20/120 l, CWL-T-300 Excellent 4/0L

-3 990 Kč

Obj. č.

2KOTW24C300T

CGW-2 24/140 l, CWL-T-300 Excellent 4/0L

-3 990 Kč

128 100,–

zvýhodnění

128 100,–

zvýhodnění

129 200,–

Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
vytápění - větrání - klimatizace
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větrání
s rekuperací

Sestavy pro vytápění, ohřev pitné vody a větrání
s kondenzačním kotlem CGS-2
Sestava obsahuje:
stacionární kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody s vrstveným zásobníkem
(CGS-2L), nebo přípravu teplé vody se zásobníkem s ocelovým registrem (CGS-2R).
- výkon 14 kW, 20 kW, 24 kW
- plynule modulovaný výkon od 1,8 kW
- CGS-2L – zásobník s objemem 90 l poskytuje komfort ohřáté vody 140/160/200 l
- CGS-2R – zásobník s ocelovým registrem s objemem 145 l
- rozměry (v x š x h) 1462 x 600 x 635 mm, hmotnost 84 kg (CGS-2L)
1792 x 600 x 635 mm, hmotnost 115 kg (CGS-2R)

větrací jednotku CWL-Excellent s rekuperací tepla
- výkon 300 m3/h, 400 m3/h
- účinnost rekuperace až 95 %
- rozměry (v x š x h) 765 x 677 x 564 mm, hmotnost 38 kg

ekvitermní regulaci

+

- ovládací modul BM-2 s nástěnným držákem
- zobrazovací modul AM k zabudování do kotle
- vnější snímač

připojovací sadu pro instalaci nad omítkou
plynový kohout s tepelnou pojistkou, 2 kohouty otopná/vratná, pojistný ventil 3 bary, odpadový trychtýř

KOTLÍKOVÉ DOTACE EU

Sestavy s kondenzačním kotlem CGS-2L s vrstveným zásobníkem
a větrací jednotkou CWL-300/400 Excellent
cena Kč

CWL-300 Excellent
Obj. č.

2KOTSL14C300

CGS-2 14/120L, CWL-300 Excellent 4/0L

Obj. č.

2KOTSL20C300

CGS-2 20/160L, CWL-300 Excellent 4/0L

Obj. č.

2KOTSL24C300

CGS-2 24/200L, CWL-300 Excellent 4/0L

zvýhodnění
-4 240 Kč
zvýhodnění
-4 340 Kč
zvýhodnění
-4 440 Kč

138 400,–
140 300,–
142 200,–
cena Kč

CWL-400 Excellent
Obj. č.

2KOTSL14C400

CGS-2 14/120L, CWL-400 Excellent 4/0R

Obj. č.

2KOTSL20C400

CGS-2 20/160L, CWL-400 Excellent 4/0R

Obj. č.

2KOTSL24C400

CGS-2 24/200L, CWL-400 Excellent 4/0R

zvýhodnění
-4 540 Kč
zvýhodnění
-4 640 Kč
zvýhodnění
-4 740 Kč

145 600,–
147 500,–
149 400,–

Sestavy s kondenzačním kotlem CGS-2R a větrací jednotkou CWL-300/400 Excellent
cena Kč

CWL-300 Excellent
Obj. č.

2KOTSR14C300

CGS-2 14/150R, CWL-300 Excellent 4/0L

Obj. č.

2KOTSR20C300

CGS-2 20/150R, CWL-300 Excellent 4/0L

Obj. č.

2KOTSR24C300

CGS-2 24/150R, CWL-300 Excellent 4/0L

zvýhodnění
-4 240 Kč
zvýhodnění
-4 340 Kč
zvýhodnění
-4 440 Kč

138 400,–
140 300,–
142 200,–
cena Kč

CWL-400 Excellent
Obj. č.

2KOTSR14C400

CGS-2 14/150R, CWL-400 Excellent 4/0R

Obj. č.

2KOTSR20C400

CGS-2 20/150R, CWL-400 Excellent 4/0R

Obj. č.

2KOTSR24C400

CGS-2 24/150R, CWL-400 Excellent 4/0R

zvýhodnění
-4 540 Kč
zvýhodnění
-4 640 Kč
zvýhodnění
-4 740 Kč

145 600,–
147 500,–
149 400,–
Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
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větrání
s rekuperací

Sestavy pro vytápění, ohřev pitné vody a větrání
s kondenzačním kotlem CGS-2
Sestava obsahuje:
stacionární kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody s vrstveným
zásobníkem (CGS-2L), nebo přípravu teplé vody se zásobníkem s ocelovým
registrem (CGS-2R).
- výkon 14 kW, 20 kW, 24 kW
- plynule modulovaný výkon od 1,8 kW
- CGS-2L – zásobník s objemem 90 l poskytuje komfort ohřáté vody 140/160/200 l
- CGS-2R – zásobník s ocelovým registrem s objemem 145 l
- rozměry (v x š x h) 1462 x 600 x 635 mm, hmotnost 84 kg (CGS-2L)
1792 x 600 x 635 mm, hmotnost 115 kg (CGS-2R)

větrací jednotku CWL-T Excellent s rekuperací tepla
- výkon 300 m3/h
- účinnost rekuperace až 95 %
- rozměry (v x š x h) 1287 x 475 x 585 mm, hmotnost 50 kg

ekvitermní regulaci
- ovládací modul BM-2 s nástěnným držákem
- zobrazovací modul AM k zabudování do kotle
- vnější snímač

řešení na ploše
2

0,96europamlety)

připojovací sadu pro instalaci nad omítkou

(velikost

plynový kohout s tepelnou pojistkou, 2 kohouty otopná/vratná, pojistný ventil 3 bary, odpadový trychtýř

+

KOTLÍKOVÉ DOTACE EU

Sestavy s kondenzačním kotlem CGS-2L s vrstveným zásobníkem a větrací jednotkou
CWL-T-300 Excellent
cena Kč
Obj. č.

2KOTSL14C300T

CGS-2 14/120L, CWL-T-300 Excellent 4/0L

Obj. č.

2KOTSL20C300T

CGS-2 20/160L, CWL-T-300 Excellent 4/0L

Obj. č.

2KOTSL24C300T

CGS-2 24/200L, CWL-T-300 Excellent 4/0L

zvýhodnění
-4 240 Kč
zvýhodnění
-4 340 Kč
zvýhodnění
-4 440 Kč

138 400,–
140 300,–
142 200,–

Sestavy s kondenzačním kotlem CGS-2R a větrací jednotkou CWL-T-300 Excellent
cena Kč
Obj. č.

2KOTSR14C300T

CGS-2 14/150R, CWL-T-300 Excellent 4/0L

Obj. č.

2KOTSR20C300T

CGS-2 20/150R, CWL-T-300 Excellent 4/0L

Obj. č.

2KOTSR24C300T

CGS-2 24/150R, CWL-T-300 Excellent 4/0L

zvýhodnění
-4 240 Kč
zvýhodnění
-4 340 Kč
zvýhodnění
-4 440 Kč

138 400,–
140 300,–
142 200,–

Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
vytápění - větrání - klimatizace
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větrání
s rekuperací

Sestavy pro vytápění, chlazení a větrání se splitovým
tepelným čerpadlem BWL-1S
Sestava obsahuje:
splitové tepelné čerpadlo BWL 1S s elektrickým ohřevným článkem 6 kW
- výkon 7 kW, 10 kW, 14 kW
- COP až 3,8 při A2/W35 (ČSN EN 14511)
- jako zdroj chladu v kombinaci s plošnými nízkoteplotními systémy
- vnitřní jednotka – rozměry (v x š x h) 790 x 440 x 340 mm, hmotnost 33 kg
- vnější jednotka – rozměry (v x š x h) 865 x 1040 x 340 mm resp.
1255 x 900 x 340 mm, hmotnost 66 resp. 110 kg

ekvitermní regulaci
- ovládací modul BM-2 s nástěnným držákem
- zobrazovací modul AM k zabudování do tepelného čerpadla
- vnější snímač

větrací jednotku CWL-Excellent s rekuperací tepla

+

- výkon 300 m3/h, 400 m3/h
- účinnost rekuperace až 95 %
- rozměry (v x š x h) 765 x 677 x 564 mm, hmotnost 38 kg

KOTLÍKOVÉ DOTACE EU

Sestavy se splitovým tepelným čerpadlem a větrací jednotkou CWL-300 Excellent
cena Kč
zvýhodnění
-2 340 Kč

211 100,–

zvýhodnění

262 000,–

Obj. č.

TC7C300

BWL-1S-07/230V s el. ohřevem 6 kW, CWL-300 Excellent 4/0L

Obj. č.

TC10C300

BWL-1S-10/400V s el. ohřevem 6 kW, CWL-300 Excellent 4/0L

-2 340 Kč

Obj. č.

TC14C300

BWL-1S-14/400V s el. ohřevem 6 kW, CWL-300 Excellent 4/0L

-2 340 Kč

zvýhodnění

277 100,–

Sestavy se splitovým tepelným čerpadlem a větrací jednotkou CWL-300 Excellent
cena Kč
Obj. č.

TC7C400

BWL-1S-07/230V s el. ohřevem 6 kW, CWL-400 Excellent 4/0R

zvýhodnění
-2 340 Kč

Obj. č.

TC10C400

BWL-1S-10/400V s el. ohřevem 6 kW, CWL-400 Excellent 4/0R

-2 340 Kč

Obj. č.

TC14C400

BWL-1S-14/400V s el. ohřevem 6 kW, CWL-400 Excellent 4/0R

-2 340 Kč

zvýhodnění
zvýhodnění

218 600,–
269 500,–
284 600,–

Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
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větrání
s rekuperací

Sestavy pro vytápění, chlazení a větrání se splitovým
tepelným čerpadlem BWL-1S

Sestava obsahuje:
splitové tepelné čerpadlo BWL 1S s elektrickým ohřevným článkem 6 kW
- výkon 7 kW, 10 kW, 14 kW
- COP až 3,8 při A2/W35 (ČSN EN 14511)
- jako zdroj chladu v kombinaci s plošnými nízkoteplotními systémy
- vnitřní jednotka – rozměry (v x š x h) 790 x 440 x 340 mm, hmotnost 33 kg
- vnější jednotka – rozměry (v x š x h) 865 x 1040 x 340 mm resp.
1255 x 900 x 340 mm, hmotnost 66 resp. 110 kg

ekvitermní regulaci
- ovládací modul BM-2 s nástěnným držákem
- zobrazovací modul AM k zabudování do tepelného čerpadla
- vnější snímač

větrací jednotku CWL-T Excellent s rekuperací tepla

+

- výkon 300 m3/h
- účinnost rekuperace až 95 %
- rozměry (v x š x h) 1287 x 475 x 585 mm, hmotnost 50 kg

KOTLÍKOVÉ DOTACE EU

Sestavy se splitovým tepelným čerpadlem BWL-1S a větrací jednotkou
CWL-T-300 Excellent
cena Kč
Obj. č.

TC7C300T

BWL-1S-07/230V s el. ohřevem 6 kW, CWL-T-300 Excellent 4/0L

Obj. č.

TC10C300T

BWL-1S-10/400V s el. ohřevem 6 kW, CWL-T-300 Excellent 4/0L

Obj. č.

TC14C300T

BWL-1S-14/400V s el. ohřevem 6 kW, CWL-T-300 Excellent 4/0L

zvýhodnění
-2 340 Kč
zvýhodnění
-2 340 Kč
zvýhodnění
-2 340 Kč

211 100,–
262 000,–
277 100,–

Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
vytápění - větrání - klimatizace
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větrání
s rekuperací

Sestavy pro vytápění, ohřev pitné vody, chlazení a větrání
se splitovým tepelným čerpadlem BWL-1S
Sestava obsahuje:
splitové tepelné čerpadlo BWL 1S s elektrickým ohřevným
článkem 6 kW
- výkon 7 kW, 10 kW, 14 kW
- COP až 3,8 při A2/W35 (ČSN EN 14511)
- jako zdroj chladu v kombinaci s plošnými nízkoteplotními systémy
- vnitřní jednotka – rozměry (v x š x h) 790 x 440 x 340 mm, hmotnost
33 kg
- vnější jednotka – rozměry (v x š x h) 865 x 1040 x 340 mm resp.
1255 x 900 x 340 mm, hmotnost 66 resp. 110 kg

ekvitermní regulaci
- ovládací modul BM-2 s nástěnným držákem
- zobrazovací modul AM k zabudování do tepelného čerpadla
- vnější snímač

větrací jednotku CWL-Excellent s rekuperací tepla
- výkon 300 m3/h, 400 m3/h
- účinnost rekuperace až 95 %
- rozměry (v x š x h) 765 x 677 x 564 mm, hmotnost 38 kg

zásobníkový ohřívač vody SEW-2-200

+

+

- hmotnost: 75 kg
- rozměry: průměr 605 mm, výška 1290 mm
- objem zásobníku: 190 litrů

KOTLÍKOVÉ DOTACE EU

Sestavy se splitovým tepelným čerpadlem a větrací jednotkou CWL-300 Excellent
cena Kč
Obj. č.

TCZ7C300

BWL-1S-07/230V s el. ohřevem 6 kW, CWL-300 Excellent 4/0L

Obj. č.

TCZ10C300

BWL-1S-10/400V s el. ohřevem 6 kW, CWL-300 Excellent 4/0L

Obj. č.

TCZ14C300

BWL-1S-14/400V s el. ohřevem 6 kW, CWL-300 Excellent 4/0L

zvýhodnění
-5 240 Kč
zvýhodnění
-5 240 Kč
zvýhodnění
-5 240 Kč

237 300,–
288 200,–
303 300,–

Sestavy se splitovým tepelným čerpadlem a větrací jednotkou CWL-400 Excellent
cena Kč
Obj. č.

TCZ7C400

BWL-1S-07/230V s el. ohřevem 6 kW, CWL-400 Excellent 4/0R

Obj. č.

TCZ10C400

BWL-1S-10/400V s el. ohřevem 6 kW, CWL-400 Excellent 4/0R

Obj. č.

TCZ14C400

BWL-1S-14/400V s el. ohřevem 6 kW, CWL-400 Excellent 4/0R

zvýhodnění
-5 240 Kč
zvýhodnění
-5 240 Kč
zvýhodnění
-5 240 Kč

244 800,–
295 700,–
310 800,–

Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
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větrání
s rekuperací

Sestavy pro vytápění, ohřev pitné vody, chlazení a větrání
se splitovým tepelným čerpadlem BWL-1S
Sestava obsahuje:
splitové tepelné čerpadlo BWL 1S s elektrickým ohřevným
článkem 6 kW

+
+

- výkon 7 kW, 10 kW, 14 kW
- COP až 3,8 při A2/W35 (ČSN EN 14511)
- jako zdroj chladu v kombinaci s plošnými nízkoteplotními systémy
- vnitřní jednotka – rozměry (v x š x h) 790 x 440 x 340 mm, hmotnost
33 kg
- vnější jednotka – rozměry (v x š x h) 865 x 1040 x 340 mm resp.
1255 x 900 x 340 mm, hmotnost 66 resp. 110 kg

ekvitermní regulaci
- ovládací modul BM-2 s nástěnným držákem
- zobrazovací modul AM k zabudování do tepelného čerpadla
- vnější snímač

větrací jednotku CWL-T Excellent s rekuperací tepla
- výkon 300 m3/h
- účinnost rekuperace až 95 %
- rozměry (v x š x h) 1287 x 475 x 585 mm, hmotnost 50 kg

řešení na ploše
2

0,96europamlety)
(velikost

zásobníkový ohřívač vody CEW-2-200
hmotnost: 135 kg, rozměry (v x š x h): 1250 x 650 x 650 mm
objem zásobníku: 180 litrů

KOTLÍKOVÉ DOTACE EU

Sestavy se splitovým tepelným čerpadlem BWL-1S a větrací jednotkou
CWL-T-300 Excellent
cena Kč
Obj. č.

TCZ7C300T

BWL-1S-07/230V s el. ohřevem 6 kW, CWL-T-300 Excellent 4/0L

Obj. č.

TCZ10C300T

BWL-1S-10/400V s el. ohřevem 6 kW, CWL-T-300 Excellent 4/0L

Obj. č.

TCZ14C300T

BWL-1S-14/400V s el. ohřevem 6 kW, CWL-T-300 Excellent 4/0L

zvýhodnění
-5 240 Kč
zvýhodnění
-5 240 Kč
zvýhodnění

-5 240 Kč

254 300,–
305 200,–
320 300,–

Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
vytápění - větrání - klimatizace
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Vytápění a větrání máte pod kontrolou,
ať jste kdekoliv
S aplikací Wolf Smartset se dají vytápěcí, větrací a termické solární systémy řídit efektivně a příjemně pomocí smartphonu bez ohledu na to,
kde se uživatel momentálně nachází. Dálková údržba pro servisní techniky dokáže jednoduše odhalit případný problém (bez potřeby výjezdu)
a umožňuje řízení více kotelen z jednoho místa.
Umožňuje to ovládací modul BM-2 ve spojení s modulem rozhraní ISM7i (k zabudování) nebo ISM7e (externí modul).

Produkty Wolf, které můžete ovládat pomocí modulu ISM7i

Wolf CGB-2

Wolf CGS-2

Wolf CGW-2

Wolf MGK-2

Wolf CWL-T-Excellent

Wolf CWL-F-Excellent

Wolf BWL-1S

Produkty Wolf, které můžete ovládat pomocí modulu ISM7e

Wolf FGB

Wolf CWL-Excellent

Modul rozhraní
Popis produktu

obj. číslo

ISM7i – modul k zabudování do vytápěcího kotle
s integrovaným rozhraním LAN a WLAN pro připojení vytápěcího systému Wolf na počítačovou síť.

89 08 380

cena Kč
6 900,–

89 08 381

12 500,–

Dodávka obsahuje: modul ISM7i, připojovací kabel, návod k montáži a obsluze, síťový kabel
ISM7e – externí modul
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
Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
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podlahové
vytápění

Systémy podlahového vytápění
Nabídka hotových sestav v systému gabotherm® je obrovským pomocníkem, který vám ušetří čas při nákupu a poskytuje vám jistotu, že na nic nezapomenete. Sestavy
obsahují všechny potřebné komponenty ve správných počtech, tím máte zabezpečenou jednoduchou a správnou montáž podlahového vytápění. Kvalitní podlahové
vytápění s polybutenovými trubkami gabotherm® hetta poskytuje jistotu každému, komu záleží na kvalitě, funkčnosti a pohodlí za rozumnou cenu.

Sestavy podlahového vytápění 1.2.3
rychlost montáže celého systému podlahového vytápění 1.2.3 je
nepřekonatelná
polybutenová trubka gabotherm hetta, nejspolehlivější vytápěcí trubka
na trhu
výborná ohebnost trubky umožňuje bezproblémovou a rychlou montáž
i při nízkých teplotách (do -5°C)
systémová deska 30-2 s výstupky, s integrovanou tepelnou izolací,
kročejovou izolací 25 dB a izolací proti vlhkosti

Sestava obsahuje: systémovou desku 1.2.3, 30-20 černou, polybutenovou trubku HR-PB hetta DD 15x1,5, dilatační pás GTF-RDS

plocha
vytápění

obj. číslo

120 m2

GPV120

2

120 m

2

80 m

2

30 m

2

18 m

systémová deska 30-2
černá

polybutenová trubka HR-PB hetta DD 15,1,5

dilatační pás
GTF-RDS

prodejní
cena
Kč

v m2

bal.

m

počet bal.
120 m

počet bal.
200 m

počet bal.
600 m

m

121,5 m2

20

800

0

1

1

125

zvýhodnění

64 900,–

-3 734
zvýhodnění

GPV120A

121,5 m2

20

800

0

4

125

0

64 900,–

-3 733
zvýhodnění

GPV80

78,98 m2

13

520

1

2

75

0

42 150,–

-2 368
zvýhodnění

GPV30
GPV18

30,38 m2
18,23 m2

5
3

200
120

0

1

1

25

0

0

25

0

16 450,–

-614
zvýhodnění

9 980,–

-410

Sestavy podlahového vytápění TAC
polybutenová trubka gabotherm hetta, nejspolehlivější vytápěcí trubka
na trhu
výborná ohebnost trubky umožňuje bezproblémovou a rychlou montáž
i při nízkých teplotách (do -5°C)
systémový pás TAC s integrovanou tepelnou a protihlukovou izolací, izolační
fólií proti vlhkosti

Sestava obsahuje: systémový pás TAC, TAC kotvicí spony, polybutenovou trubku HR-PB hetta DD 15x1,5, dilatační pás GTF-RDS

systémový pás TAC

plocha
vytápění

obj. číslo

120 m2

GPVT120

80 m2
30 m2
18 m2

GPVT80
GPVT30
GPVT18

TAC kotvicí
spony

polybutenová trubka HR-PB hetta DD 15,1,5

dilatační pás
GTF-RDS

prodejní
cena
Kč

v m2

bal.

ks

m

počet bal.
120 m

počet bal.
200 m

počet bal.
600 m

m

120 m2

12

2400

800

0

1

1

125

80 m2
30 m2
20 m2

zvýhodnění

-4 775
zvýhodnění

8

1600

520

1

2

0

75

-2 625
zvýhodnění

3

600

200

0

1

0

25

-775
zvýhodnění

2

500

120

1

0

0

25

-505

48 500,–
32 300,–
12 450,–
8 150,–

Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
vytápění - větrání - klimatizace

31

podlahové
vytápění

Sestavy podlahového vytápění Solotop
vhodné pro montáže, kde je k dispozici samostatná tepelná izolace
polybutenová trubka gabotherm hetta, nejspolehlivější vytápěcí trubka na trhu
výborná ohebnost trubky umožňuje bezproblémovou a rychlou montáž i při nízkých
teplotách (do -5°C)
systémová deska Solotop s výstupky, bez tepelné izolace

Sestava obsahuje: systémovou desku Solotop, polybutenovou trubku HR-PB hetta DD 15x1,5, dilatační pás GTF-RDS

plocha
vytápění

obj. číslo

120 m2

GPVS120

60 m2

systémová deska
Solotop

dilatační pás
GTF-RDS

prodejní
cena
Kč

v m2

bal.

m

počet bal.
120 m

počet bal.
200 m

počet bal.
600 m

m

121,5 m2

10

800

0

1

1

125

60,75 m2

GPVS60

polybutenová trubka HR-PB hetta DD 15,1,5

5

400

0

2

0

zvýhodnění

52 500,–

-3 376
zvýhodnění

75

26 500,–

-1 626

Sestavy rozdělovačů VSS pro PB trubku gabotherm® hetta 15x1,5
rozdělovače s násuvnými spojkami pro polybutenové trubky 15x1,5 mm výrazně urychlují jak
práci se samotným rozdělovačem, tak i montáž celého systému
rozdělovač včetně odvzdušňovací a plnicí soupravy
regulace pomocí průtokoměrů

Sestava obsahuje: rozdělovač GTF-VSS, opěrné pouzdro z nerezavějící oceli GT-SH 15, uzavírací kohout GT-AVR 1“, skříňku pro montáž pod omítku GT-VKM

obj. číslo

rozdělovač VSS

opěrné pouzdro
GT-SH 15

uzavírací kohout
GT-AVR

skříňka pod omítku

typ

počet ks

1 pár

typ

RVSS2

VSS 2

RVSS3

VSS 3

4
6

1
1

VKM4
VKM4

prodejní cena
Kč
zvýhodnění

-376
zvýhodnění

-446

5 850,–
6 450,–

zvýhodnění

RVSS4

VSS 4

8

1

VKM4

-516

7 050,–

zvýhodnění

RVSS5

VSS 5

RVSS6

VSS 6

RVSS7

VSS 7

RVSS8

VSS 8

RVSS9

VSS 9

10
12
14
16
18

1
1
1
1
1

VKM7
VKM7
VKM7
VKM10
VKM10

RVSS10

VSS 10

20

1

VKM10

RVSS11

VSS 11

22

1

VKM12

RVSS12

VSS 12

24

1

VKM12

-606
zvýhodnění

-636
zvýhodnění

-706
zvýhodnění

-806
zvýhodnění

-936
zvýhodnění

-1 026
zvýhodnění

-971
zvýhodnění

-1 020

8 000,–
8 650,–
9 250,–
10 350,–
11 000,–
11 600,–
13 500,–
14 150,–

Poznámka: Při použití mísících sad je potřebné zvětšit velikosť skříňky, sestavu tím pádem není možné použít.
Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
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Technické údaje
Nástěnný plynový kondenzační kotel Wolf CGB-2
CGB-2(K)

14

20

24

Topný výkon min.-max.

kW

1,8 - 13,5

3,8 - 20,4

4,8 - 25,8

Výkon při ohřevu pitné vody

kW

1,8 - 15,2

3,8 - 22,2

4,8 - 27,1

Výkon kombi-kotle při ohřevu vody

kW

–

3,8 - 22,2

4,8 - 27,1

do 120 m2

do 240 m2

od 240 m2

Obytná plocha (orientační hodnota)
Třída sezonní energ. účinnosti vytápění

A

A

A

Třída energetické účinnosti ohřevu vody
při průměrných klimat. podmínkách

–

A

A

Stacionární kondenzační kotel s vrstveným zásobníkem
Wolf CGS-2L / s ohřívačem vody Wolf CGS-2R
CGS-2L / CGS-2R
Topný výkon min.-max.

kW

Výkon při ohřevu pitné vody

kW

14

20

24

1,8 - 13,5

3,8 - 20,4

4,8 - 25,8
4,8 - 27,1

1,8 - 15,2

3,8 - 22,2

Ekvivalentní objem zásobníku (CGS-2L)

l

120

160

200

Objem ohřívače vody (CGS-2R)

l

150

150

150
1462 x 635 x 600

Rozměry - CGS-2L (v x h x š)

mm

1462 x 635 x 600

1462 x 635 x 600

Rozměry - CGS-2R (v x h x š)

mm

1792 x 635 x 600

1792 x 635 x 600

1792 x 635 x 600

do 120 m2

do 240 m2

od 240 m2

Obytná plocha (orientační hodnota)
Třída sezonní energ. účinnosti vytápění

A

A

A

Třída energetické účinnosti ohřevu vody
při průměrných klimat. podmínkách

A

A

A

Nástěnný kondenzační kotel s vrstveným zásobníkem
Wolf CGW-2L
CGW-2L

14

20

24

Topný výkon min.-max.

kW

1,8 - 13,5

3,8 - 20,4

4,8 - 25,8

Výkon při ohřevu pitné vody

kW

1,8 - 15,2

3,8 - 22,2

4,8 - 27,1

Ekvivalentní objem zásobníku

l

Obytná plocha (orientační hodnota)

100

120

140

do 120 m2

do 240 m2

od 240 m2

Třída sezonní energ. účinnosti vytápění

A

A

A

Třída energetické účinnosti ohřevu vody
při průměrných klimat. podmínkách

A

A

A

Tepelné čerpadlo vzduch/voda BWL-1S(B)
v splitovém provedení
Typ

BWL-1S(B) - 07/230V

BWL-1S(B) - 10/400V

BWL-1S(B) - 14/400V

Rozměry vnější modul (š x h x v)

mm

1040x865x340

900x1255x340

900x1255x340

Rozměry vnitř. modul (š x h x v)

mm

440x790x340

440x790x340

440x790x340

66 / 33

110 / 35

110 / 37

Hmotnost vněj./vnitřní modul

kg

Topný výkon COP
A7/W35 podle STN EN 14511

kW / –

6,8 / 4,3

10,2 / 4,8

12,1 / 4,8

Topný výkon COP
A2/W35 podle STN EN 14511

kW / –

5,1 / 3,3

7,6 / 3,8

8,8 / 3,8

kW

1,9 - 8,8

2,9 - 10,6

3,1 - 12,4

kW / –

8,6 / 3,4

8,7 / 4,1

12,0 / 3,4

Třída sezonní energetické účinnosti
vytápění při teplotě 55 °C

A++

A++

A++

Třída sezonní energetické účinnosti
vytápění při teplotě 35 °C

A++

A++

A++

Topný výkon při A2/W35
Chladicí výkon / EER
A35/W18 podle STN EN 14511

vytápění - větrání - klimatizace
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Větrací jednotka Wolf CWL-Excellent
CWL EXCELLENT

180

Max. výkon vzduchu při max. externím
tlaku
Rozměry (šířka x hloubka x výška)

300
3

mm

180 m /h při 150 Pa

300 m /h při 150 Pa

400 m3/h při 150 Pa
677 x 564 x 765

560 x 315 x 600

677 x 564 x 765

Zabudovaný předehřívací registr

–

ano

ano

Bypass

–

ano

ano

Třída specifické spotřeby energie (SEC)

A

A+

A+

(ovládání)

časové/snímač/snímače

snímače

snímače

B

A

A

manuálně

manuálně/časové/snímač

manuálně/časové/snímač

Větrací jednotka Wolf CWL-T 300 Excellent
CWL-T-300 EXCELLENT

300

Max. výkon vzduchu při max. externím
tlaku

300 m3/h při 150 Pa

Rozměry (šířka x hloubka x výška)

34

400
3

mm

475 x 585 x 1287

Zabudovaný předehřívací registr

ano

Bypass

ano

Třída specifické spotřeby energie (SEC)

A+

(ovládání)

min. s dvěma snímači
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Wolf Česká republika s.r.o.
Rybnická 92
634 00 Brno
tel. +420 547 429 311
fax +420 547 213 001
info@wolfcr.cz
www.wolfcr.cz

