
FBG-K

Wiszący, gazowy kocioł kondensacyjny WOLF FGB-K (pomożemy Ci dobrać
właściwą moc kotła – zapraszamy do zakładki „Zapytanie Ofertowe” lub
„Kontakt”) z zamkniętą komorą spalania, charakteryzuje się nowoczesny
designem, trwałą konstrukcją z modułem hydraulicznym firmy Grundfoss,
wymiennik kondensacyjny wykonany z solidnego stopu alu-krzemowego,
kocioł nadaje się idealnie do zainstalowania w pomieszczeniach
mieszkalnych. Kocioł o przepływowym podgrzewie ciepłej wody użytkowej 2 -
16 l/min. Kocioł Wolf FGB można go bez trudu powiesić w łazience,
pomieszczeniu gospodarczym lub w kuchni. WOLF FGB zmieści się tam nad
pralką, zmywarką lub blatem kuchennym. Kocioł kondensacyjny dzięki
wymiennikowi alu-krzemowego zużywa mniej energii, gdyż wykorzystuje
dodatkowo ciepło utajone w spalinach, w efekcie kondensacji osiąga
sprawność do 109 procent sprawności odnośnie ciepła spalania. Dzięki
wysokoefektywnej i nowoczesnej budowie spełnia Dyrektywę ERP w klasie
efektywności A, to redukuje koszty ogrzewania i odciąża środowisko
naturalne. W kocioł WOLF FGB wbudowany jest elektroniczny regulator kotła,
sterowany temperaturą pomieszczeń lub temperaturą zewnętrzną ( opcja ),
sterowanie pogodowe. Regulator posiada funkcję ochrony przed mrozem.
Panel zabudowany w kotle umożliwia sterowanie temperaturą ciepłej wody
i temperaturą kotła oraz funkcję serwisowe w poziomie instalatora. Duży
wyświetlacz pokazuje wszystkie ważne dane przez bardzo prosty i przyjazny
dla użytkownika interfejs. Wszystkie zespoły są dostępne od przodu, zbędne
są wszelkie boczne odstępy serwisowe. W kotle są zamontowane fabrycznie
wszystkie niezbędne elementy instalacji grzewczej, jak przeponowe naczynie
wyrównawcze 8l, pompa i armatura zabezpieczająca. Zakres modulacji
palnika kotła (1:5) zapewnia wysoki komfort ciepłej wody użytkowej
i ekonomię na centralne ogrzewanie. Potrzebujesz więcej informacji na temat
kotła Wolf FGB? Zapraszamy do zakładki „Pobierz Pliki” – znajdziesz tam
zbiór dokumentów urządzenia.

Podsumowanie zalet:

• Sprawność nominalna 109%
• Gwarancja 5 lat
• Wysoka wydajność przepływowego podgrzewu CWU 2-16 l/min
• Niewielkie wymiary (40,8 x 31 x 65cm)
• Nowoczesny design i wysoka jakość wykonania
• Bardzo cicha praca
• Klasa efektywności energetycznej: A
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 : Gazowy
Rodzaj : Wiszący
Typ : Dwufunkcyjny
Moc (kW) : 28 / 35
Przedział mocy (kW) : 23-30 / 31-45
Zasobnik : CWU przepływowo
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