
COB

Olejowe kotły kondensacyjne COB firmy Wolf są kotłami wszechstronnie
użytecznymi i niezawodnymi w eksploatacji. Charakteryzują się najwyższą
sprawnością energetyczną! Osiągają optymalne wyniki podczas pracy na
potrzeby grzewcze (pomożemy Ci dobrać właściwą moc kotła – zapraszamy
do zakładki „Zapytanie Ofertowe” lub „Kontakt”). Mogą spalać zarówno lekki
olej mineralny, olej pochodzenia biologicznego, jak również mieszanki
olejowe. Tego rodzaju technika grzewcza może sprawić satysfakcję jej
użytkownikom! Do głównych technicznych zalet kotłów kondensacyjnych
COB należy, między innymi, najwyższa efektywność energetyczna –
znormalizowana sprawność energetyczna tego kotła wynosi aż 99%
(odniesiona do ciepła spalania Hs) / 105% (odniesiona do wartości opałowej
Hi)! Kotły te charakteryzują się również prostą i znakomicie przemyślaną
obsługą. Kolejną zaletą jest ich łatwy montaż – nie wymaga on wielkiego
wysiłku, gdyż wszystkie połączenia urządzeń zostały przygotowane
wcześniej. Kocioł współpracuje z szeroką paletą zasobników i podgrzewaczy
ciepłej wody użytkowej marki Wolf (zasobniki i podgrzewacze pasujące do
kotła znajdziesz w zakładce „Zasobnik CWU”) dzięki czemu jest w stanie
spełnić – każde – zapotrzebowanie na ciepłą wodę. Wystarczy ustawić kocioł
na miejscu przeznaczenia i podłączyć do sieci. Kocioł jest już wtedy gotowy
do pracy! Oznacza to znaczne obniżenie kosztów montażu ponoszonych
przez właściciela obiektu. Potrzebujesz więcej informacji na temat kotła Wolf
COB? Zapraszamy do zakładki „Pobierz Pliki” – znajdziesz tam zbiór
dokumentów urządzenia.

Podsumowanie zalet:

• Sprawność nominalna 105%
• Gwarancja 5 lat
• Spala oleje lekkie, mineralne, pochodzenia biologicznego oraz mieszanki
olejowe
• Najwyższa efektywność energetyczna
• Łatwy montaż
• Niskie koszty eksploatacji
Dostarczymy, zamontujemy oraz uruchomimy Twój system grzewczy
na tym kotle wraz z całym niezbędnym osprzętem hydraulicznym,
gazowym i elektrycznym, prowadzimy również serwis gwarancyjny
jak i pogwarancyjny tego kotła – zapraszamy do składania zapytań
ofertowych w zakładce „Zapytanie Ofertowe” lub „Kontakt”.

Paliwo : Olejowy
Rodzaj : Stojący
Typ : Jednofunkcyjny
Moc (kW) : 15 / 20 / 29 / 40
Przedział mocy (kW) : 13-16 / 17-22 / 23-30 / 31-45
Zasobnik : Zewnętrzny

Regulacja

Zasobnik CWU


