Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie

Perfekcyjne połączenie, gdzie słońce włącza się w oszczędzanie.

Nowa kondensacyjna gazowo-solarna
centrala grzewcza CSZ-2R

Poznajcie Państwo bliżej najnowsze kotły kondensacyjne
marki Wolf. Nowe technologie sprawiają, że są one jeszcze bardziej ekonomiczne i wydajne. Przejście do następnej
generacji urządzeń zostało dodatkowo podkreślone przez
nowy, efektowny design. Dostęp online, połączenie ze smartfonem czy automatyczne ustawianie parametrów to tylko
niektóre z wielu zalet, które kryją całkowicie nowe urządzenia
serii II.
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Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie

Aby świadomiej korzystać ze słońca!
Kondensacyjna gazowo-solarna centrala grzewcza CSZ-2R umożliwia pokrycie do 60% zapotrzebowania na c.w.u. dzięki energii cieplnej pochodzacej z instalacji solarnej, co sprawia, że stanowi ona najlepsze rozwiązanie systemowe. Kompaktowa, atrakcyjna wizualnie
centrala słoneczna składa się z następujących elementów: kondensacyjnego kotła gazowego CGB-2 modułu obsługowego BM-2 zasobnika solarnego, układu grupy solarnej oraz regulatora solarnego SM-1
Nowy moduł obsługowy
BM-2 marki Wolf

naczynia przeponowego o pojemności 25 l oraz zbiornika zrzutowego
na płyn solarny. Trzy kolektory słoneczne podłączone do centrali CSZ-2R zapewniają odpowiednią ilość c.w.u. dla 4-5
osobowej rodziny. Dzięki nowemu modułowi obsługowemu
BM-2 można sterować całym układem, zarówno pracą urządzeń systemu grzewczego, jak i uzyskiem solarnym przeliczanym na kilowatogodziny, metry sześcienne gazu ziemnego
lub litry oleju opałowego. Uzysk solarny przedstawiony jest graficznie według miesięcy i lat, dzięki czemu zawsze Państwo wiedzą,
ile energii zostało zaoszczędzone.

Zalety, które mówią same za siebie:
• Zasobnik solarny z najwyższej jakości izolacją cieplną,
w tym z izolacją podłoża
• Łatwy dostęp do wszystkich komponentów potrzebnych
do obsługi i konserwacji urządzenia

CSZ–2R

14

20

24

Zakres mocy grzewczej kW

1,8–15,2

3,8–20,4

4,8–25,8

Zakres mocy grzewczej do przygotowanie c.w.u kW

1,8–13,5

3,8–22,2

4,8–27,1

Zasobnik biwalentny o pojemności 300 l
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