
ΛΈΒΗΤΈΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΈΡΊΟΥ CGB-2-38/55

Λέβητες αερίου WOLF CGB-2-38/55



Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

Νέα πρότυπα στους λέβητες φυσικού αερίου:
Με τους νέους λέβητες της WOLF CGB-2-38/55 έχετε στα χέρια τον πιο συμπαγή και ανθεκτικό λέβητα στην κατηγορία του. 
Με το χαρακτηριστικό σχεδιασμό από τη WOLF, που ακολουθούμε πλέον σε όλα τα μοντέλα, έχουμε εξελίξει τους λέβητες 
μας αυτούς, για να παρέχουμε μεγάλη διάρκεια ζωής στις πιο απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας.Μέγιστη διάρκεια ζωής 
λειτουργίας, απόλυτα ασφαλής λειτουργία, βέλτιστη αποδοτικότητα με υψηλής ποιότητας υλικά καθιστούν τους λέβητες CGB-2 
38-55 την πιο αξιόπιστη λύση στην κατηγορία των μηχανημάτων συμπύκνωσης αερίου.

9  ΈΠΊΧΈΊΡΗΜΑΤΑ ΓΊΑ ΈΣΑΣ ΚΑΊ ΤΟΥΣ ΠΈΛΑΤΈΣ ΣΑΣ .
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ΣΥΝΈΠΗΣ 
ΑΝΘΈΚΤΊΚΟΣ

Ο CGB-2-38/55 δημιουργήθηκε για να λειτουργεί για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα, ιδιαίτερα για την παραγωγή ΖΝΧ σε πολυκατοικίες, 
γεγονός που αποτελεί μια πραγματική δοκιμή απόδοσης. Ο ειδικά 
σχεδιασμένος εναλλάκτης V4A με πτερύγια κολλημένα με ρομπότ, 
προσφέρει την 7-πλάσια επιφάνεια εναλλαγής σε σχέση με απλούς 
σωληνωτούς εναλλάκτες. Το πλεονέκτημα: Έλάχιστη επιβάρυνση 
υλικού ακόμα και στις υψηλότερες θερμικές απαιτήσεις

ΥΨΗΛΟΤΈΡΗ ΊΣΧΥΣ

10% περισσότερη ισχύ σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα 
εξασφαλίζει περισσότερη ασφάλεια στις περιπτώσεις υψηλής 
ζήτησης.Ταυτόχρονα αυξάνεται και ο βαθμός διαφορισμού 
λειτουργίας με αποτέλεσμα τη δυνατότητα λειτουργίας έως 
και στο 15% της ονομαστικής ισχύος,γεγονός που μειώνει τις 
εναύσεις και βελτιστοποιεί τη διαδικασία καύσης.
Συμπερασματικά: περισσότερη ασφάλεια, βέλτιστη 
αποδοτικότητα, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

ΠΟΛΛΈΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΈΣ 
ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων ή βιομηχανικά κτίρια: Σε συστοιχία έως και 5 μηχανήματα 
εξασφαλίζουν την απόλυτη ασφάλεια για τη λειτουργία θέρμανσης και παραγωγής ΖΝΧ αλλά 
και το βέλτιστο διαφορισμό λειτουργίας για εξοικονόμηση ανάλογα με τις απαιτήσεις. Η εύκολη 
σύνδεση τους με συστήματα διαχείρισης ενέργειας, η δυνατότητα ελέγχου των κυκλοφορητών 
της εγκατάστασης για την καλύτερη λειτουργία της συμπύκνωσης, αλλά και η ιδιαίτερα απλή 
μετατροπή σε υγραέριο ή φυσικό αέριο κάνουν  τους λέβητες πολυ-εργαλεία.
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ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΥΣΗΣ:
Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ WOLF 

Από το καπάκι του θαλάμου καύσης έως και τη λεκάνη απορροής 
συμπυκνωμάτων επικεντρωθήκαμε στο να δώσουμε μια λύση 
ανθεκτική στη λειτουργία και στο χρόνο ζωής,τόσο στο σύνολο 
της συσκευής όσο και στα επιμέρους εξαρτήματα αυτής, με 
αντιδιαβρωτικές ιδιότητες. Νέα πιο εξελιγμένα υλικά όπως το 
Vermiculit, αλλά και η κυκλωνική ροή εξασφαλίζουν την καθαρή και 
σταθερή καύση.

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΚΑΊ ΡΥΘΜΊΣΗ ΟΠΩΣ 
ΑΚΡΊΒΩΣ ΘΑ ΘΈΛΑΤΈ

Χάρη στην συμπαγή κατασκευή το μηχάνημα με 47 kg είναι εύκολο 
στην τοποθέτηση. Οι υδραυλικές συνδέσεις είναι συμβατές με τα 
προηγούμενα μοντέλα. Υπάρχοντες λέβητες αερίου μπορούν με τα ειδικά 
σχεδιασμένα εξαρτήματα να αντικατασταθούν εύκολα.Για την γρήγορη 
και άνετη ρύθμιση λειτουργίας, σας υποστηρίζει ο Βοηθός Έναυσης 

ΈΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΊΜΟΤΗΤΑ
ΣΈ ΈΛΑΧΊΣΤΟ ΧΩΡΟ

Έως 55 kW σε ελάχιστο χώρο και προσβασιμότητα από μπροστά σε 
όλα τα σημεία. Απαίτηση διατήρησης πλευρικής απόστασης μόλις 
4cm μεταξύ των λεβήτων  επιτρέπει την τοποθέτηση τους σε μικρό 
χώρο, ενώ το αποσπώμενο επάνω καπάκι του λέβητα εξασφαλίζει 
μεγάλο ελεύθερο χώρο για τη συντήρηση.
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ΠΛΟΥΣΊΟΣ ΈΞΟΠΛΊΣΜΟΣ &
ΛΈΊΤΟΥΡΓΊΚΗ ΔΊΑΧΈΊΡΊΣΗ ΈΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΈΤΗ 
ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Όλα ενσωματωμένα: π.χ. κυκλοφορητής inverter νέας γενιάς (λιγότερες 
εναύσεις, βέλτιστη ρύθμιση λειτουργίας) και στάνταρντ κλαπέτο 
καυσαερίων (για συστοιχίες μηχανημάτων) . 
Το κλασικό πρόγραμμα διαχείρισης παρελκομένων και ανταλλακτικών 
της WOLF ολοκληρώνει τέλεια το πακέτο για κάθε συνεργάτη  

Η χαμηλή, ανοιχτή δομή δημιουργήθηκε σε συνεργασία με 
επαγγελματίες εγκαταστάτες. Η συντήρηση συνεχίζει να γίνεται 
χωρίς άδειασμα νερών. Χάρη στην έξυπνη κατασκευή δεν χρειάζεται 
πουθενά γράσο σιλικόνης.
 Συμπερασματικά: συντήρηση τόσο καθαρή όσο και η λειτουργία του 
λέβητα 

ΠΡΑΚΤΊΚΗ ΡΥΘΜΊΣΗ &
ΈΥΚΟΛΗ ΣΥΝΔΈΣΗ ΣΤΟ ΔΊΑΔΊΚΤΥΟ

Το ολοκληρωμένο σύστημα ρυθμίσεων WRS-2 με το χειριστήριο 
ΒΜ-2  δίνει τη δυνατότητα συνδυασμού με όλα τα μηχανήματα της 
εταιρείας μας, ακόμα και στις υβριδικές λύσεις.
Με τo WOLF LINK Home μπορείτε να έχετε συνεχή έλεγχο μέσω 
διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο του λέβητα, υλοποιώντας διάγνωση 
αλλά και όλες τις ρυθμίσεις που θέλετε από το κινητό το tablet ή το 
PC σας. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όλα τα δεδομένα χωρίς εγγύηση

ΤΎΠΟΣ CGB-2-38 CGB-2-55

Ονομαστική θερμική ισχύς στους 80/60 °C kW 5,3 - 34,9 7,8 - 51,1

Ονομαστική θερμική ισχύς στους 50/30 °C kW 6,3 - 38 9,2 - 55

Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής 
θέρμανσης χώρου ƞs

% 94 94

Κλάση ενεργειακής απόδοσης της 
εποχιακής θέρμανσης χώρου - A A

Ύψος mm 790 790

Πλάτος mm 440 440

Βάθος mm 412 412

Υδραυλικές συνδέσεις G 1¼“ 1¼“ 

Σύνδεση αέρα-/καπναγωγού mm 80/125 80/125

Μεγ. πίεση λειτουργίας Θέρμανση bar 6 6

Βάρος  (κενό) kg 47 47

Κλάση προστασίας - IPX4D IPX4D

Στάθμη ηχητικής ισχύος, εσωτερικού 
χώρου LWA

dB(A) 52 55

Διαθέσιμο μανομετρικό ύψος ανεμιστήρα Pa 159 164
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ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
WOLF

WOLF HYBRID+ 
ΣΥΣΤΗΜΑ  ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

 Αντλ.θερμ. αέρα-νερού CHA-Monoblock ή BWL-1SB

 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου  CGB-2-38/55 

+

Απλή και ενδεικτική παρουσίαση ενός  υδραυλικού διαγράμματος

Περισσότερες 
πληροφορίες εδώ >>



ΕΛΛΑΔΑ
ARIES AE

6,5 ΧΙΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
570 13 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ: 2310 686 440
         2310 686 060
FAX: 2310 686 441

EMAIL INFO@ARIES.GR
WEB: WWW.ARIES.GR

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ

WOLF GmbH 

Postfach 13 80  

84048 Mainburg

Tel. +49(0)8751/74-0 

Fax +49(0)8751/74-1600

www.WOLF.eu 

info@WOLF.eu

Kωδικός: 4801609 GRΓια την ορθότητα του εντύπου η WOLF Gruppe δεν αναλαμβάνει καμιά ευθύνη και καμιά εγγύηση
Αλλαγές εμφανιζόμεων φωτογραφιών επιδεικύουν μερικώς ειδικά παρελκόμενα 

KΥΠΡΟΣ
PANTHERMIKI LTD 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 108, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 
7701 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΤΗΛ: 24534777
         24533778
FAX: 24530174

EMAIL PANTHERMIKILTD@CYTANET.COM.CY
WEB: WWW.PANTHERMIKI.COM.CY

REP. OFFICE WOLF GMBH
ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ 17 - ΠΥΛΑΙΑ

555 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 322 000
FAX: 2310 322 030

EMAIL WOLFGR@WOLF-HEIZTECHNIK.GR
WWW.WOLF.EU

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:

Απόλυτα προσαρμοσμένη σε εσάς


