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Centrale termice pe gaz cu condensare ComfortLine

CGB-2-14, -20, -24 centrală termică pe gaz cu condensare pentru încălzire

Centrală termică pe gaz cu condensare pentru încălzire cu posibilitate de 
racord pentru rezervor-încălzitor de apă de ex. CSW-120

• Plajă de modulare la tur/retur 50/30°C:

  CGB-2-14 de la 2,1 până la 15,2 kW 
 CGB-2-20 de la 4,4 până la 20,4 kW 
 CGB-2-24 de la 5,6 până la 25,8 kW

• Putere amplificată la încărcarea rezervorului:

  CGB-2-20 22,2 kW 
 CGB-2-24 27,1 kW

440 378

790

Avantajele centrale termice pe gaz cu condensare WOLF de până la 24kW  
CGB-2(K) / CGW-2 / CGS-2 / CSZ-2

• Centrale termice pe gaz cu condensare, cu camera de ardere închisă, 
pentru funcţionare independentă de temperatura ambientală

• Rată standard de utilizare mare de până la 110% (Hi) / 99% (Hs) pentru 
eficienţă energetică maximă

• Condiţiile etichetei ecologice „Înger albastru” conform RAL-UZ 61 sunt 
respectate la funcţionarea cu gaz metan

• Arzător cu pre-amestecare pentru gaz metan H şi gaz lichefiat, putere 
modulatoare fără trepte de la 1,8 kW

• În serie cu vas de expansiune, pompă modulatoare de mare eficienţă (EEI 
< 0,23) şi supapă pe 3 căi

• Pentru întreţinere, schimbătorul de căldură pentru apă caldă poate fi pivo-
tat fără a scurge apa caldă

• Schimbător de căldură pentru apă caldă Wolf acoperit cu strat protector 
"ALUPro"

• Montaj rapid, operare şi întreţinere simplă cu acces comod la toate compo-
nentele

• Măsurare uşoară a gazelor de ardere, din afară, fără deschiderea centralei

• Tehnologie eficientă de ardere prin reglarea arderii adaptată la gaz, cu 
auto-calibrare, cu ajustare independentă la calitatea gazului

• O conversie la un alt tip de gaz se face independent de către centrală, fără 
set de conversie şi fără conversie de la regulator

• Reglare automată a CO2 prin reglarea cu auto-calibrare a aerului de arde-
re, pentru emisii poluante extrem de reduse

• Nou sistem de reglare Wolf WRS poate fi setat şi reglat prin smartphone 
sau calculator 

• Valorificare optimă a tehnologiei cu condensare prin reglarea dispersiei 
fără limitator de debit, nu este necesară ridicarea returului

• Comunicare prin smartphone, laptop sau calculator prin modul LAN/WLAN 
ISM7i
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Centrale termice pe gaz cu condensare ComfortLine

Încălzitor de apă cu rezervor CSW-120

• Racorduri R¾“ pentru tur, retur, apă rece, apă caldă şi circulare sus pe 
rezervor pentru racord simplu la conducte, deschidere pentru curăţare pe 
partea superioară a rezervorului

• Carcasă albă RAL 9016 acoperită cu pulbere

• Rezervorul încastrat pe toate părţile în spumă dură PU, protecţie termică 
foarte eficientă, pierderi reduse de căldură

• Protecţie anti-corozivă prin emailarea peretelui interior al recipientului şi 
serpentină de încălzire conform DIN 4753 Partea 3 
protecţie anti-corozivă suplimentară prin anodul de protecţie din magneziu, 
montat în deschiderea de control şi curăţare

• Serpentină de încălzire cu suprafaţă mare de schimbare a căldurii pentru 
un timp redus de încălzire

• Putere continuă ridicată la apă caldă datorită suprafeţei de încălzire cu 
dimensiune mare

• Golire R½“ în faţă cu robinet de golire şi înşurubare cu furtun

• Picioare reglabile

• 5 ani garanţie

CGB-2K-20, -24 Centrală termică pe gaz cu condensare pentru încălzire şi apă caldă

Centrală termică pe gaz cu condensare pentru încălzire şi preparare de apă 
caldă cu schimbător de căldură integrat pentru apă caldă din oţel inoxidabil 

• Pentru prepararea igienică a apei calde, în funcţie de necesităţi

• Temperatură constantă datorită reglării exacte a debitului

• Plajă de modulare la tur/retur 50/30°C:

  CGB-2K-20 de la 4,4 până la 20,4 kW 
 CGB-2K-24  de la 5,6 până la 25,8 kW

• Putere amplificată la prepararea apei calde:

  CGB-2K-20 22,2 kW 
 CGB-2K-24 27,1 kW

440 378

790

542

542

810
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CGW-2-14/100L, -20/120L, -24/140L Centrală termică pe gaz cu condensare cu
rezervor de putere stratificat din oţel inoxidabil 

Centrală termică de perete pe gaz cu condensare constând din centrală pe gaz 
cu condensare cu schimbător de căldură din oţel inoxidabil pentru apă caldă 
şi rezervor stratificat din oţel inoxidabil în structură modulară

• Plajă de modulare la tur/retur 50/30°C: 
 CGW-2-14/100L de la 2,1 până la 15,2 kW 
 CGW-2-20/120L de la 4,4 până la 20,4 kW 
 CGW-2-24/140L de la 5,6 până la 25,8 kW

• Putere amplificată pentru rezervor stratificat: 
 CGW-2-20/120L 22,2 kW 
 CGW-2-24/140L 27,1 kW

• Preparare confortabilă a apei calde integrate, care depăşeşte un încălzitor 
de apă caldă cu rezervor cu tub spiralat cu 100, 120 resp. 140 litri

• „Turbo apă caldă” cu sistem de alimentare şi distribuţie din oţel inoxidabil 
pentru apă caldă şi rece pentru o distribuţie liniştită, radială, a apei şi ran-
dament excelent al apei calde (cerere de brevet european)

• Cu CGW-2-14/100L se poate umple în 10 minute o vană cu cca. 140 litri / 40°C 

• Economii mari la costurile de exploatare datorită preparării eficiente a apei 
cale şi a tehnicii de izolare inovatoare cu sistem inelar de decalare integrat 
(protecţia unui model de utilitate)

• Încărcare controlată a rezervorului pentru eficienţă energetică maximă prin 
utilizarea eficientă a arzătorului (brevet european acordat)

• Structură compactă ca centrală cu condensare şi rezervor stratificat ataşat 
pentru costuri minime de montaj şi instalare

• Centrală termică pe gaz cu condensare, gata pentru a fi racordată electri-
că şi hidraulic

• Pentru instalare, poate fi separată uşor şi repede în două module transpor-
tabile de 35 kg şi 19 kg

• Pentru un montaj rapid şi curat sunt disponibile ca accesorii:

- Set de racord apă potabilă cu reductor de presiune sub/peste tencuială

- Set de racord apă potabilă fără reductor de presiune sub/peste tencuială

- Set de circulare

- Set de racord solar

- Panouri pentru acoperirea conductelor
Punct de deconectare

Modul de încălzire/rezervor stratificat

Centrale termice pe gaz cu condensare ComfortLine

Alimentarea 
cu apă rece

Extragere 
apă caldă

Circuit de 
încălzire Încălzire apă 

de consum

800
378

790
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CGS-2-14/120L, -20/160L, -24/200L Centrală termică pe gaz cu condensare cu schimbător 
de căldură pentru apă caldă din oţel inoxidabil şi rezervor stratificat din oţel, emailat

Centrale termice pe gaz cu condensare ComfortLine

Alimentarea cu apă rece

Extragere apă caldă

Circuit de 
încălzire

Încălzire apei 
de consum

Punct de deconectare
Modul de încălzire/
rezervor stratificat

Centrală termică pe gaz cu condensare constând din centrală pe gaz cu 
condensare cu schimbător de căldură din oţel inoxidabil pentru apă caldă şi 
rezervor stratificat în structură modulară

• Plajă de modulare la tur/retur 50/30°C: 
 CGS-2-14/120L de la 2,1 până la 15,2 kW 
 CGS-2-20/160L de la 4,4 până la 20,4 kW 
 CGS-2-24/200L de la 5,6 până la 25,8 kW

• Putere amplificată la prepararea apei calde: 
 CGS-2-20/160L 22,2 kW 
 CGS-2-24/200L 27,1 kW

• Sistemul „Turbostop” determină în rezervorul stratificat o preparare confor-
tabilă a apei calde, care depăşeşte un încălzitor de apă cu rezervor cu tub 
spiralat cu 120, 160 resp. 200 litri

• Încărcare controlată a rezervorului pentru eficienţă energetică maximă prin 
utilizarea eficientă a arzătorului (brevet european acordat)

• Cu CGS-2-20/160L se poate umple în 10 minute o vană cu cca. 230 litri / 
40°C; cu CGS-2-14/120L se ating cca. 190 litri / 40°C

• Indice mare de performanţă NL = 1,3 resp. 2,5 la încălzirea de la 10°C la 60°C

• Pierderi minime de căldură datorită tehnicii foarte eficiente de izolare - în 
24 de ore, consum de energie de numai 1,0 kWh

• Structură compactă ca centrală cu condensare cu rezervor stratificat. Pen-
tru instalare, poate fi separată uşor în două module de 35 kg şi 49 kg

• Pentru un montaj rapid şi curat sunt disponibile ca accesorii:

-  Set de racordare a conductelor cu ţevi flexibile din oţel inoxidabil, izolare 
termică conform EnEV pentru tur/retur de încălzire, apă caldă/rece şi 
gaz, adecvat pentru instalare sub şi deasupra tencuielii

- Set de racordare solar pentru comanda suplimentară a unui rezervor solar

- Set de circulare conform EnEV inclusiv pompă de circulare

- Pâlnie de scurgere cu suport triplu de furtun

- Panouri pentru conducte cu treceri variabile pre-ştanţate

600 635

1462
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CGS-2-14/150R, -20/150R, -24/150R Centrală termică pe gaz cu condensare 
cu schimbător de căldură pentru apă caldă din oţel inoxidabil şi rezervor 
cu tub spiralat din oţel, emailat

Centrale termice pe gaz cu condensare 
ComfortLine

Extragere apă caldă
Alimentarea cu apă rece

Circuit de 
încălzire

Punct de deconectare
Modul de încălzire/
rezervor stratificat

Centrală termică pe gaz cu condensare constând din centrală pe gaz cu con-
densare cu rezervor cu tub spiralat în structură modulară

• Plajă de modulare la tur/retur 50/30°C: 
 CGS-2-14/150R de la 2,1 până la 15,2 kW 
 CGS-2-20/150R de la 4,4 până la 20,4 kW 
 CGS-2-24/150R de la 5,6 până la 25,8 kW

• Putere amplificată la prepararea apei calde: 
 CGS-2-20/150R 22,2 kW 
 CGS-2-24/150R 27,1 kW

• Încărcare controlată a rezervorului pentru eficienţă energetică maximă prin 
utilizarea eficientă a arzătorului (brevet european acordat)

• Cu CGS-2-20/150R se poate umple în 10 minute o vană cu cca. 200 litri / 40°C; 
cu CGS-2-14/150R se ating cca. 180 litri / 40°C

• Indice mare de performanţă NL = 1,4 resp. 1,8 la încălzirea de la 10°C la 60°C

• Pierderi minime de căldură datorită tehnicii foarte eficiente de izolare - în 
24 de ore, consum de energie de numai 1,47kWh

• Structură compactă ca centrală cu condensare cu rezervor cu tub spiralat. 
Pentru instalare, poate fi separată uşor în două module de 35kg şi 80kg

• Pentru un montaj rapid şi curat sunt disponibile ca accesorii:

-  Set de racordare a conductelor cu ţevi flexibile din oţel inoxidabil, izolare 
termică conform EnEV pentru tur/retur de încălzire, apă caldă/rece şi 
gaz, adecvat pentru instalare sub şi deasupra tencuielii

-  Set de racordare solar pentru comanda suplimentară a unui rezervor solar

- Set de circulare conform EnEV inclusiv pompă de circulare

- Pâlnie de scurgere cu suport triplu de furtun

- Panouri pentru conducte cu treceri variabile pre-ştanţate

• Încărcarea rezervorului prin serpentină robustă de încălzire cu suprafaţă de 
schimb de căldură dimensionată generos, pentru un timp scurt de încălzire

NOU
disponibil din 

noiembrie 2014
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Centrale termice pe gaz cu condensare ComfortLine
Prin seria de produse CSZ-2, Wolf oferă soluţia optimă, compactă în materie de tehnica centralelor cu condensare, 
în combinaţie cu prepararea solară a apei calde - cu un aport de acoperire solară de până la 60 % pentru locuinţe 
cu o suprafaţă utilă de până la 150 m².

CSZ-2-14/300R, -20/300R, -24/300R Centrală termică solară 
pe gaz cu condensare ComfortLine
Centrală termică solară pe gaz cu condensare ComfortLine CSZ-2 în 
structură modulară

Putere de încălzire de 1,8-27,1 kW, pentru încălzire şi apă caldă, constând din:

• Centrală termică pe gaz cu condensare, rezervor solar, grup de pompă 
solară cu modul solar SM1 şi vas de expansiune de 25 litri; recipient de 
captare de 10 litri pentru lichid solar pentru centrala termică pe gaz cu 
condensare cu modul de operare MB-2 inclusiv senzor extern

• Oprire solară a cazanului pentru randament solar mare

• Structură compactă - centrala termică solară pe gaz cu condensare se 
potriveşte în aproape orice nişă

• Nu sunt necesare distanţe laterale pentru service, toate componentele 
sunt accesibile din faţă; este necesară o distanţă mică pe partea de racord

• Rezervor solar cu izolare termică foarte eficientă, inclusiv izolarea fundului

• Racorduri pentru încălzire şi circuit solar, pot fi montate la alegere pe stân-
ga sau dreapta, pentru apă caldă, apă rece şi circulare sus

• Pompă de mare eficienţă pentru circuitul solar, în producţie de serie

Racorduri hidraulice TIP CSZ-2 14/300R
20/300R
24/300R

Înălţime * A mm 1785
Lăţime B mm 604
Adâncime C mm 997
Partea stângă a racordului
 Turul circuitului de încălzire D / E mm 668 / 954
 Returul circuitului de încălzire F / E mm 748 / 954
 Tur solar G / E mm 828 / 954
 Retur solar H / E mm 908 / 954
 Racord de gaze H / I mm 908 / 889
Partea dreaptă a racordului
 Turul circuitului de încălzire F / E mm 748 / 954
 Returul circuitului de încălzire D / E mm 668 / 954
 Tur solar H / E mm 908 / 954
 Retur solar G / E mm 828 / 954
 Racord de gaze H / I mm 908 / 889
Lăţime centrală termică pe 
gaz cu condensare

J mm 440

Circulare S / L mm 370 / 370
Apă caldă R / M mm 300 / 300
Apă rece U / N mm 230 / 230
Ø exterior tur încălzire G ¾“
Ø exterior retur încălzire G ¾“
Racord apă caldă / circulare G ¾“
Racord apă rece G ¾“
Racord de gaze R ½“
Racordul conductei de 
ventilaţie/evacuare a gazelor 
de ardere

mm 60/100

* Înălţimea minimă a încăperii: 2,05m cu LAF 60/100 
 2,15m cu LAF 80/125 
 2,15m cu accesorii pentru apă caldă
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Centrale termice pe gaz cu condensare ComfortLine
• Rezervor solar, conţinut 285 litri din oţel cu două 

schimbătoare de căldură robuste cu ţeavă netedă, 
cu emailare conform DIN 4753

• Izolare termică foarte eficientă şi pierderi reduse de 
căldură prin izolare termică de calitate cu spumă 
dură PU, sub învelişul de folie al rezervorului

• Peretele interior al recipientului şi schimbătorul de 
căldură sun protejate împotriva coroziunii prin emai-
lare şi anod de protecţie din magneziu

• Suprafeţele mari ale schimbătorului de căldură asi-
gură un timp  scurt de încălzire şi o putere continuă 
mare la apă caldă 

• Reglare cu oprire solară a cazanului pentru un câş-
tig mare de energie solară

• Având o structură compactă cu o carcasă cu o 
suprafaţă utilă de 600 x 1013 mm, centrala termică 
solară pe gaz cu condensare se potriveşte în aproa-
pe orice nişă

• Distanţe laterale reduse doar pe partea de racord

• Toate elementele de operare şi service sun acce-
sibile din faţă, rezultând astfel multiple posibilităţi 
de amplasare

• Centrală termică pe gaz cu condensare, cu camera 
de ardere închisă, pentru funcţionare independentă de 
temperatura ambientală

• Rată standard de utilizare mare de până la  
110% (Hi) / 99% (Hs) pentru eficienţă energetică maximă

• Condiţiile etichetei ecologice „Înger albastru” conform 
RAL-UZ 61 sunt respectate la funcţionarea cu gaz metan

• Arzător cu pre-amestecare pentru gaz metan E, LL şi 
gaz lichefiat, putere modulatoare fără trepte de la 1,8 kW

• În serie cu vas de expansiune, pompă modulatoare de 
mare eficienţă (EEI < 0,23) şi supapă pe 3 căi

• Pentru întreţinere, schimbătorul de căldură pentru apă 
caldă poate fi pivotat fără a scurge apa caldă

• Schimbător de căldură pentru apă caldă Wolf acoperit 
cu strat protector "ALUPro"

• Montaj rapid, operare şi întreţinere simplă cu acces 
comod la toate componentele

• Măsurare uşoară a gazelor de ardere, din afară, fără 
deschiderea centralei

• Tehnologie eficientă de ardere prin reglarea arderii 
adaptată la gaz, cu auto-calibrare, cu ajustare indepen-
dentă la calitatea gazului

• O conversie la un alt tip de gaz se face independent de 
către centrală, fără set de conversie şi fără conversie 
de la regulator

• Reglare automată a CO2 prin reglarea cu auto-calibrare 
a aerului de ardere pentru toate tipurile de gaz (gaz 
metan, gaz lichefiat)

• Nou sistem de reglare Wolf WRS poate fi setat şi reglat 
prin smartphone sau calculator

• Valorificare optimă a tehnologiei cu condensare prin 
reglarea dispersiei fără limitator de debit, nu este nece-
sară ridicarea returului

• Comunicare prin smartphone, laptop sau calculator  
prin modul LAN/WLAN ISM7i

• Plajă de modulare la tur/retur 50/30°C: 
 CSZ-2-14/300R de la 2,1 până la 15,2 kW 
 CSZ-2-20/300R de la 4,4 până la 20,4 kW 
 CSZ-2-24/300R de la 5,6 până la 25,8 kW

• Putere amplificată la încărcarea rezervorului: 
 CSZ-2-20/300R 22,2 kW 
 CSZ-2-24/300R 27,1 kW

KW
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Date tehnice CGB-2 / CGB-2K
Tip CGB-2 14 20 24 - -

CGB-2K - - - 20 24
Putere calorică nominală la 80/60°C kW 13,5 18,9/22,2 1) 23,8/27,1 1) 18,9/22,2 1) 23,8/27,1 1)

Putere calorică nominală la 50/30°C kW 15,2 20,4 25,8 20,4 25,8
Solicitarea nominală din diferenţa de temperatură kW 14,0 19,6/23,0 24,6/28,0 19,6/23,0 24,6/28,0
Puterea calorică minimă (modulată) la 80/60°C kW 1,8/4,6 2) 3,8/6,8 2) 4,8/6,8 2) 3,8/6,8 2) 4,8/6,8 2)

Puterea calorică minimă (modulată) la 50/30°C kW 2,1/5,4 2) 4,4/7,4 2) 5,6/7,4 2) 4,4/7,4 2) 5,6/7,4 2)

Solicitarea minimă din diferenţa de temperatură 
(modulată)

kW 1,9/4,9 2) 3,9/6,9 2) 4,9/6,9 2) 3,9/6,9 2) 4,9/6,9 2)

Racordul turului circuitului de încălzire G ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20)
Racordul returului circuitului de încălzire G ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20)
Racord apă rece / circulare G ¾“ ¾“ ¾“ ¾“ ¾“
Racord apă rece G ¾“ ¾“ ¾“ ¾“ ¾“
Racord de gaze R ½“ ½“ ½“ ½“ ½“
Racordul conductei de ventilaţie/evacuare a gazelor 
de ardere

mm 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100

Dimensiuni
 Adâncime mm 378 378 378 378 378
 Lăţime mm 440 440 440 440 440
 Înălţime mm 790 790 790 790 790
Conductă de ventilaţie/evacuare a gazelor de ardere Tip B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), 

C63(x), C83(x), C93(x)
Categoria de gaz II2N3D1P II2N3D1P II2N3D1P II2N3D1P II2N3D1P

Valoarea racordului de gaze
 Gaz metan H (Hi=9,5kWh/m³=34,2MJ/m³) m³/h 1,44 2,06/2,42 2,52/2,95 2,06/2,42 2,52/2,95
 Gaz lichefiat H (Hi=12,8kWh/m³=46,1MJ/m³) kg/h 1,07 1,53/1,80 1,87/2,19 1,53/1,80 1,87/2,19
Presiune de racord a gazului metan (min-max 
admisă)

mbar 20 (17-25) 20 (17-25) 20 (17-25) 20 (17-25) 20 (17-25)

Presiune de racord a gazului lichefiat (min-max 
admisă)

mbar 50 (42,5-
57,5)

50 (42,5-
57,5)

50 (42,5-
57,5)

50 (42,5-
57,5)

50 (42,5-
57,5)

Rată standard de utilizare la 40/30°C (Hi/Hs) % 110/99 110/99 110/99 110/99 110/99
Rată standard de utilizare la 75/60°C (Hi/Hs) % 107/96 107/96 107/96 107/96 107/96
Randament la sarcină nominală la 80/60°C (Hi/Hs) % 98/88 98/88 98/88 98/88 98/88
Randament la 30% sarcină parţială şi TR=30°C (Hi/Hs) % 108/97 108/97 108/97 108/97 108/97
Temperatură pe tur reglaj din fabrică °C 75 75 75 75 75
Temperatură pe tur până la cca. °C 90 90 90 90 90
suprapresiune totală max. bar 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
înălţime reziduală max. de sarcină pentru circuitul de încălzire: 
Pompă cu eficienţă ridicată (EEI <0,23)
 600 l/h cantitate transportată (14kW la ∆t=20K) mbar 550 550 550 550 550
 860 l/h cantitate transportată (20kW la ∆t=20K) mbar - 430 430 430 430
 1030 l/h cantitate transportată (24kW la ∆t=20K) mbar - - 280 - 280
Debit apă caldă l/min - - - 2,0-6,5 2,0-8,0
Presiune minimă de curgere conform EN 625 bar - - - 0,4 0,65
Debit de apă special „D” la ∆T=30K l/min - - - 10,3 13,0
suprapresiune totală max. admisă apă caldă bar - - - 10 10
Plajă de temperatură - apă caldă (reglabilă) °C - - - 45-65 45-65
Volumul de apă caldă al schimbătorului de căldură 
pentru apă de încălzire

l 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Volum total vas de expansiune l 10 10 10 10 10
Presiune preliminară vas de expansiune bar 0,75-0,95 0,75-0,95 0,75-0,95 0,75-0,95 0,75-0,95
Temperatura gazelor de ardere 80/60-50/30 la Qmax °C 62-45 70-50 76-50 70-50 76-50
Temperatura gazelor de ardere 80/60-50/30 la Qmin °C 30-25 30-25 33-27 30-25 33-27
Debit masic al gazelor de ardere la Qmax g/s 6,2 8,8/10,7 1) 10,9/13,0 1) 8,8/10,7 1) 10,9/13,0 1)

Debit masic al gazelor de ardere la Qmin g/s 0,9 1,8 2,3 1,8 2,3
Presiune de transport disponibilă a suflantei de gaze 
la Qmax

Pa 125 135 180 135 180

Presiune de transport disponibilă a suflantei de gaze 
la Qmin

Pa 10 14 17 14 17

Grupă valorică gaze de ardere G52 G52 G52 G52 G52

Clasa NOx 5 5 5 5 5
Cantitatea de apă condensată la 50/30°C l/h aprox. 1,4 aprox. 2,0 aprox. 2,4 aprox. 2,0 aprox. 2,4
valoarea pH-ului condensului aprox. 4,0 aprox. 4,0 aprox. 4,0 aprox. 4,0 aprox. 4,0
Consumul de energie electrică standby W 3 3 3 3 3
Consumul de energie electrică maxim W 17-45/59 1) 17-51/63 1) 17-62/88 1) 17-51/63 1) 17-62/88 1)

Tip de protecţie IP IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D
Conexiune electrică/asigurare 230V / 50Hz / 16A/B
Greutate totală kg 33 33 33 35 35
Număr de identificare CE CE-0085CO0098

1) Mod de funcţionare încălzire / Mod de funcţionare apă caldă 
2) Gaz metan / gaz lichefiat (G31)
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Dimensiuni şi dimensiuni de racordare CGB-2/CGB-2K

4
4

5
5

2 21 13 3

Racorduri CGB-2
1 Tur încălzire G¾“

2 Racord gaz R½“

3 Retur încălzire G¾“

4 Tur rezervor G¾“

5 Retur rezervor G¾“

Racorduri CGB-2K
1 Tur încălzire G¾“

2 Racord gaz R½“

3 Retur încălzire G¾“

4 Racord apă caldă 
cu cot de racord G¾“

5 Racord apă rece 
cu cot de racord G¾“

Vedere de jos
CGB-2

Vedere de jos
CGB-2K

Vedere laterală
CGB-2/CGB-2K

Ø 80/125
Ø 60/100

Vedere frontală
CGB-2

Ø 80/125
Ø 60/100

Ø 80/125
Ø 60/100

Vedere frontală
CGB-2K

*variantă opţională a centralei  
(în funcţie de versiunea naţională)

**
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Date tehnice CGW-2
Tip CGW-2 14/100L 20/120L 24/140L
Putere calorică nominală la 80/60°C kW 13,5 18,9/22,2 1) 23,8/27,1 1)

Putere calorică nominală la 50/30°C kW 15,2 20,4 25,8
Solicitarea nominală din diferenţa de temperatură kW 14,0 19,6/23,0 1) 24,6/28,0 1)

Puterea calorică minimă (modulată) la 80/60°C kW 1,8/4,6 2) 3,8/6,8 2) 4,8/6,8 2)

Puterea calorică minimă (modulată) la 50/30°C kW 2,1/5,4 2) 4,4/7,4 2) 5,6/7,4 2)

Solicitarea minimă din diferenţa de temperatură 
(modulată)

kW 1,9/4,9 2) 3,9/6,9 2) 4,9/6,9 2)

Racordul turului circuitului de încălzire G ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20)
Racordul returului circuitului de încălzire G ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20)
Racord apă caldă G ½“ ½“ ½“
Racord apă rece / circulare G ¾“ ¾“ ¾“
Racord de gaze R ½“ ½“ ½“
Racordul conductei de ventilaţie/evacuare a gazelor de 
ardere

mm 60/100 60/100 60/100

Dimensiuni
 Adâncime mm 378 378 378
 Lăţime mm 800 800 800
 Înălţime mm 790 790 790
Conductă de ventilaţie/evacuare a gazelor de ardere Tip B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), 

C63(x), C83(x), C93(x)
Categoria de gaz II2N3D1P II2N3D1P II2N3D1P

Valoarea racordului de gaze
 Gaz metan H (Hi=9,5kWh/m³=34,2MJ/m³) m³/h 1,44 2,06/2,42 2,52/2,95
 Gaz lichefiat H (Hi=12,8kWh/m³=46,1MJ/m³) kg/h 1,07 1,53/1,80 1,87/2,19
Presiune de racord a gazului metan (min-max admisă) mbar 20 (17-25) 20 (17-25) 20 (17-25)
Presiune de racord a gazului lichefiat (min-max admisă) mbar 50 (42,5-57,5) 50 (42,5-57,5) 50 (42,5-57,5)
Rată standard de utilizare la 40/30°C (Hi/Hs) % 110/99 110/99 110/99
Rată standard de utilizare la 75/60°C (Hi/Hs) % 107/96 107/96 107/96
Randament la sarcină nominală la 80/60°C (Hi/Hs) % 98/88 98/88 98/88
Randament la 30% sarcină parţială şi TR=30°C (Hi/Hs) % 108/97 108/97 108/97
Temperatură pe tur reglaj din fabrică °C 75 75 75
Temperatură pe tur până la cca. °C 90 90 90
Suprapresiune totală maximă circuit de încălzire bar 3 3 3
Înălţime reziduală de sarcină pentru circuitul de încălzire:  
Pompă cu eficienţă ridicată (EEI <0,23)
 600 l/h cantitate transportată (14kW la ∆t=20K) mbar 550 550 550
 860 l/h cantitate transportată (20kW la ∆t=20K) mbar - 430 430
 1030 l/h cantitate transportată (24kW la ∆t=20K) mbar - - 280
suprapresiune totală max. admisă apă caldă bar 10 10 10
Plajă de temperatură - apă caldă (reglabilă) °C 15-65 15-65 15-65
Volumul de apă al schimbătorului de căldură pentru apă 
de încălzire

l 1,3 1,3 1,3

Volum nominal al rezervorului stratificat / volum nominal 
echivalent

l 44 / 100 44 / 120 44 / 140

Debit de apă special „D” la ∆T=30K l/min 14,3 18,0 20
Putere continuă apă caldă l/h (kW) 366 (14,6) 560 (23,1) 684 (27,8)
Indice de performanţă conform DIN 4708 NL 0,8 1,1 1,5
Putere de ieşire apă caldă l/10 min 115 150 171
Consum de căldură pentru disponibilitate conform DIN 
EN 12897

kWh/24 h 0,8 0,8 0,8

Protecţie anti-corozivă schimbător de căldură apă caldă / recipient 
rezervor

Oţel inoxidabil Oţel inoxidabil Oţel inoxidabil

Volum total vas de expansiune l 10 10 10
Presiune preliminară vas de expansiune bar 0,75-0,95 0,75-0,95 0,75-0,95
Temperatura gazelor de ardere 80/60-50/30 la Qmax °C 62-45 70-50 76-50
Temperatura gazelor de ardere 80/60-50/30 la Qmin °C 30-25 30-25 33-27
Debit masic al gazelor de ardere la Qmax g/s 6,2 8,8/10,7 1) 10,9/13,0 1)

Debit masic al gazelor de ardere la Qmin g/s 0,9 1,8 2,3
Presiune de transport disponibilă a suflantei de gaze la 
Qmax

Pa 125 135 180

Presiune de transport disponibilă a suflantei de gaze la 
Qmin

Pa 10 14 17

Grupă valorică gaze de ardere G52 G52 G52

Clasa NOx 5 5 5
Cantitatea de apă condensată la 50/30°C l/h aprox. 1,4 aprox. 2,0 aprox. 2,4
Valoarea pH-ului condensului aprox. 4,0 aprox. 4,0 aprox. 4,0
Consumul de energie electrică standby W 3 3 3
Consumul de energie electrică maxim W 17-45/93 1) 17-51/110 1) 17-62/135 1)

Tip de protecţie IP IPX4D IPX4D IPX4D
Conexiune electrică/asigurare 230V / 50Hz / 16A/B 230V / 50Hz / 16A/B 230V / 50Hz / 16A/B
Greutate totală kg 54 (35+19) 54 (35+19) 54 (35+19)
Număr de identificare CE CE-0085CO0098

1) Mod de funcţionare încălzire / Mod de funcţionare apă caldă 
2) Gaz metan / gaz lichefiat (G31)
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Dimensiuni şi dimensiuni de racordare CGW-2

Racorduri CGW-2
1 Tur încălzire G¾“

2 Racord gaz R½“

3 Retur încălzire G¾“

4 Racord apă caldă G½“

5 Racord apă rece G¾“

6 Racord apă circulare G¾“

7 Robinet de umplere/golire

vedere de jos
CGW-2

7

21 3 4 5 6

Vedere laterală
CGW-2

Ø 80/125

Ø 60/100
Ø 80/125

Ø 60/100

Vedere frontală
CGW-2

*variantă opţională a 
centralei (în funcţie de 
versiunea naţională)

*
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Date tehnice CGS-2L
Tip CGS-2 14/120L 20/160L 24/200L
Putere calorică nominală la 80/60°C kW 13,5 18,9/22,2 1) 23,8/27,1 1)

Putere calorică nominală la 50/30°C kW 15,2 20,4 25,8
Solicitarea nominală din diferenţa de temperatură kW 14,0 19,6/23,0 1) 24,6/28,0 1)

Puterea calorică minimă (modulată) la 80/60°C kW 1,8/4,6 2) 3,8/6,8 2) 4,8/6,8 2)

Puterea calorică minimă (modulată) la 50/30°C kW 2,1/5,4 2) 4,4/7,4 2) 5,6/7,4 2)

Solicitarea minimă din diferenţa de temperatură 
(modulată)

kW 1,9/4,9 2) 3,9/6,9 2) 4,9/6,9 2)

Racordul turului circuitului de încălzire G ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20)
Racordul returului circuitului de încălzire G ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20)
Racord apă caldă G ¾“ ¾“ ¾“
Racord apă rece / circulare G ¾“ ¾“ ¾“
Racord de gaze R ½“ ½“ ½“
Racordul conductei de ventilaţie/evacuare a gazelor de 
ardere

mm 60/100 60/100 60/100

Dimensiuni
 Adâncime mm 635 635 635
 Lăţime mm 600 600 600
 Înălţime mm 1462 1462 1462
Conductă de ventilaţie/evacuare a gazelor de ardere Tip B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), 

C63(x), C83(x), C93(x)
Categoria de gaz II2N3D1P II2N3D1P II2N3D1P

Valoarea racordului de gaze
 Gaz metan H (Hi=9,5kWh/m³=34,2MJ/m³) m³/h 1,44 2,06/2,42 2,52/2,95
 Gaz lichefiat H (Hi=12,8kWh/m³=46,1MJ/m³) kg/h 1,07 1,53/1,80 1,87/2,19
Presiune de racord a gazului metan (min-max admisă) mbar 20 (17-25) 20 (17-25) 20 (17-25)
Presiune de racord a gazului lichefiat (min-max admisă) mbar 50 (42,5-57,5) 50 (42,5-57,5) 50 (42,5-57,5)
Rată standard de utilizare la 40/30°C (Hi/Hs) % 110/99 110/99 110/99
Rată standard de utilizare la 75/60°C (Hi/Hs) % 107/96 107/96 107/96
Randament la sarcină nominală la 80/60°C (Hi/Hs) % 98/88 98/88 98/88
Randament la 30% sarcină parţială şi TR=30°C (Hi/Hs) % 108/97 108/97 108/97
Temperatură pe tur reglaj din fabrică °C 75 75 75
Temperatură pe tur până la cca. °C 90 90 90
Suprapresiune totală maximă circuit de încălzire bar 3 3 3
Înălţime reziduală de sarcină pentru circuitul de încălzire: Pompă cu 
eficienţă ridicată (EEI <0,23)
 600 l/h cantitate transportată (14kW la ∆t=20K) mbar 550 550 550
 860 l/h cantitate transportată (20kW la ∆t=20K) mbar - 430 430
 1030 l/h cantitate transportată (24kW la ∆t=20K) mbar - - 280
suprapresiune totală max. admisă apă caldă bar 10 10 10
Plajă de temperatură - apă caldă (reglabilă) °C 15-65 15-65 15-65
Volumul de apă al schimbătorului de căldură pentru apă 
de încălzire

l 1,3 1,3 1,3

Volum nominal al rezervorului cu tub spiralat / volum 
nominal echivalent

l 90 / 120 90 / 160 90 / 200

Debit de apă special „D” la ∆T=30K l/min 18,7 23,2 25,2
Putere continuă apă caldă conform DIN 4708 l/h (kW) 366 (14,6) 560 (23,1) 684 (27,8)
Indice de performanţă conform DIN 4708 NL 1,3 2,1 2,5
Putere de ieşire apă caldă l/10 min 161 199 215
Consum de căldură pentru disponibilitate conform DIN 
EN 12897

kWh/24 h 1,0 1,0 1,0

Protecţie anti-corozivă schimbător de căldură apă caldă / recipient 
rezervor

Oţel inoxidabil / emailare în strat dublu conform DIN 4753

Volum total vas de expansiune l 10 10 10
Presiune preliminară vas de expansiune bar 0,75-0,95 0,75-0,95 0,75-0,95
Temperatura gazelor de ardere 80/60-50/30 la Qmax °C 62-45 70-50 76-50
Temperatura gazelor de ardere 80/60-50/30 la Qmin °C 30-25 30-25 33-27
Debit masic al gazelor de ardere la Qmax g/s 6,2 8,8/10,7 1) 10,9/13,0 1)

Debit masic al gazelor de ardere la Qmin g/s 0,9 1,8 2,3
Presiune de transport disponibilă a suflantei de gaze la 
Qmax

Pa 125 135 180

Presiune de transport disponibilă a suflantei de gaze la 
Qmin

Pa 10 14 17

Grupă valorică gaze de ardere G52 G52 G52

Clasa NOx 5 5 5
Cantitatea de apă condensată la 50/30°C l/h aprox. 1,4 aprox. 2,0 aprox. 2,4
Valoarea pH-ului condensului aprox. 4,0 aprox. 4,0 aprox. 4,0
Consumul de energie electrică standby W 3 3 3
Consumul de energie electrică maxim W 17-45/93 1) 17-51/110 1) 17-62/135 1)

Tip de protecţie IP IPX4D IPX4D IPX4D
Conexiune electrică/asigurare 230V / 50Hz / 16A/B 230V / 50Hz / 16A/B 230V / 50Hz / 16A/B
Greutate totală kg 84 (35+49) 84 (35+49) 84 (35+49)
Număr de identificare CE CE-0085CO0098

1) Mod de funcţionare încălzire / Mod de funcţionare apă caldă 
2) Gaz metan / gaz lichefiat (G31)
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Prindeţi în stânga 
capacul regulatorului

Dimensiuni şi dimensiuni de racordare CGS-2L

Racorduri CGS-2L
1 Tur încălzire G¾“

2 Retur încălzire G¾“

3 Racord gaz R½“

4 Racord apă circulare G¾“

5 Racord apă caldă G½“

6 Racord apă rece G¾“

2

1

54 6

3

Vedere de sus
CGS-2L

Vedere posterioară
CGS-2L

Vedere laterală
CGS-2L

Ø 80/125
Ø 60/100

Vedere frontală
CGS-2L

Ø 80/125
Ø 60/100

*variantă opţională a centralei  
(în funcţie de versiunea naţională)

**
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Date tehnice CGS-2R
Tip CGS-2 14/150R 20/150R 24/150R
Putere calorică nominală la 80/60°C kW 13,5 18,9/22,2 1) 23,8/27,1 1)

Putere calorică nominală la 50/30°C kW 15,2 20,4 25,8
Solicitarea nominală din diferenţa de temperatură kW 14,0 19,6/23,0 1) 24,6/28,0 1)

Puterea calorică minimă (modulată) la 80/60°C kW 1,8 3,8/6,8 2) 4,8/6,8 2)

Puterea calorică minimă (modulată) la 50/30°C kW 2,1 4,4/7,4 2) 5,6/7,4 2)

Solicitarea minimă din diferenţa de temperatură 
(modulată)

kW 1,9 3,9/6,9 2) 4,9/6,9 2)

Racordul turului circuitului de încălzire G ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20)
Racordul returului circuitului de încălzire G ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20)
Racord apă caldă G ¾“ ¾“ ¾“
Racord apă rece / circulare G ¾“ ¾“ ¾“
Racord de gaze R ½“ ½“ ½“
Racordul conductei de ventilaţie/evacuare a gazelor de 
ardere

mm 60/100 60/100 60/100

Dimensiuni
 Adâncime mm 635 635 635
 Lăţime mm 600 600 600
 Înălţime mm 1792 1792 1792
Conductă de ventilaţie/evacuare a gazelor de ardere Tip B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), 

C63(x), C83(x), C93(x)
Categoria de gaz II2N3D1P II2N3D1P II2N3D1P

Valoarea racordului de gaze
 Gaz metan H (Hi=9,5kWh/m³=34,2MJ/m³) m³/h 1,44 2,06/2,42 2,52/2,95
 Gaz lichefiat H (Hi=12,8kWh/m³=46,1MJ/m³) kg/h 1,07 1,53/1,80 1,87/2,19
Presiune de racord a gazului metan (min-max admisă) mbar 20 (17-25) 20 (17-25) 20 (17-25)
Presiune de racord a gazului lichefiat (min-max admisă) mbar 50 (42,5-57,5) 50 (42,5-57,5) 50 (42,5-57,5)
Rată standard de utilizare la 40/30°C (Hi/Hs) % 110/99 110/99 110/99
Rată standard de utilizare la 75/60°C (Hi/Hs) % 107/96 107/96 107/96
Randament la sarcină nominală la 80/60°C (Hi/Hs) % 98/88 98/88 98/88
Randament la 30% sarcină parţială şi TR=30°C (Hi/Hs) % 108/97 108/97 108/97
Temperatură pe tur reglaj din fabrică °C 75 75 75
Temperatură pe tur până la cca. °C 90 90 90
Suprapresiune totală maximă circuit de încălzire bar 3 3 3
Înălţime reziduală de sarcină pentru circuitul de încălzire:  
Pompă cu eficienţă ridicată (EEI <0,23)
 600 l/h cantitate transportată (14kW la ∆t=20K) mbar 550 550 550
 860 l/h cantitate transportată (20kW la ∆t=20K) mbar - 430 430
 1030 l/h cantitate transportată (24kW la ∆t=20K) mbar - - 280
suprapresiune totală max. admisă apă caldă bar 10 10 10
Plajă de temperatură - apă caldă (reglabilă) °C 15-65 15-65 15-65
Volumul de apă al schimbătorului de căldură pentru apă 
de încălzire

l 1,3 1,3 1,3

Volum nominal al rezervorului cu tub spiralat l 145 145 145
Debit de apă special „D” la ∆T=30K l/min 19,7 21,4 21,7
Putere continuă apă caldă conform DIN 4708 l/h (kW) 324 (13,6) 555 (22,6) 612 (25)
Indice de performanţă conform DIN 4708 NL 1,4 1,6 1,8
Putere de ieşire apă caldă l/10 min 162 176 182
Consum de căldură pentru disponibilitate conform DIN 
EN 12897

kWh/24 h 1,47 1,47 1,47

Protecţie anti-corozivă schimbător de căldură apă caldă / recipient 
rezervor

Oţel inoxidabil / emailare în strat dublu conform DIN 4753

Volum total vas de expansiune l 10 10 10
Presiune preliminară vas de expansiune bar 0,75-0,95 0,75-0,95 0,75-0,95
Temperatura gazelor de ardere 80/60-50/30 la Qmax °C 62-45 70-50 76-50
Temperatura gazelor de ardere 80/60-50/30 la Qmin °C 30-25 30-25 33-27
Debit masic al gazelor de ardere la Qmax g/s 6,2 8,8/10,7 1) 10,9/13,0 1)

Debit masic al gazelor de ardere la Qmin g/s 0,9 1,8 2,3
Presiune de transport disponibilă a suflantei de gaze la 
Qmax

Pa 90 90 90

Presiune de transport disponibilă a suflantei de gaze la 
Qmin

Pa 12 12 12

Grupă valorică gaze de ardere G52 G52 G52

Clasa NOx 5 5 5
Cantitatea de apă condensată la 50/30°C l/h aprox. 1,4 aprox. 2,0 aprox. 2,4
Valoarea pH-ului condensului aprox. 4,0 aprox. 4,0 aprox. 4,0
Consumul de energie electrică standby W 3 3 3
Consumul de energie electrică maxim W 17-59/45 1) 17-51/63 1) 17-62/88 1)

Tip de protecţie IP IPX4D IPX4D IPX4D
Conexiune electrică/asigurare 230V / 50Hz / 16A/B 230V / 50Hz / 16A/B 230V / 50Hz / 16A/B
Greutate totală kg 115 (35+80) 115 (35+80) 115 (35+80)
Număr de identificare CE solicitat

1) Mod de funcţionare încălzire / Mod de funcţionare apă caldă 
2) Gaz metan / gaz lichefiat (G31)
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Dimensiuni şi dimensiuni de racordare CGS-2R

Prindeţi în stânga 
capacul regulatorului Racorduri CGS-2R

1 Tur încălzire G¾“

2 Retur încălzire G¾“

3 Racord gaz R½“

4 Racord apă circulare G¾“

5 Racord apă caldă G½“

6 Racord apă rece G¾“

3

1

54 6

2

Vedere de sus
CGS-2R

Vedere posterioară
CGS-2R

Vedere laterală
CGS-2R

Ø 80/125
Ø 60/100

Vedere frontală
CGS-2R

Ø 80/125
Ø 60/100

*variantă opţională a centralei  
(în funcţie de versiunea naţională)

* *
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Date tehnice CSZ-2
Tip CSZ-2 14/300R 20/300R 24/300R
Putere calorică nominală la 80/60°C kW 13,5 18,9/22,2 1) 23,8/27,1 1)

Putere calorică nominală la 50/30°C kW 15,2 20,4 25,8
Solicitarea nominală din diferenţa de temperatură kW 14,0 19,6/23,0 1) 24,6/28,0 1)

Puterea calorică minimă (modulată) la 80/60°C kW 1,8/4,6 2) 3,8/6,8 2) 4,8/6,8 2)

Puterea calorică minimă (modulată) la 50/30°C kW 2,1/5,4 2) 4,4/7,4 2) 5,6/7,4 2)

Solicitarea minimă din diferenţa de temperatură 
(modulată)

kW 1,9/4,9 2) 3,9/6,9 2) 4,9/6,9 2)

Racordul turului circuitului de încălzire G ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20)
Racordul returului circuitului de încălzire G ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20)
Racord apă caldă G ¾“ ¾“ ¾“
Racord apă rece / circulare G ¾“ ¾“ ¾“
Racord de gaze R ½“ ½“ ½“
Racordul conductei de ventilaţie/evacuare a gazelor de 
ardere

mm 60/100 60/100 60/100

Dimensiuni
 Adâncime mm 1013 1013 1013
 Lăţime mm 600 600 600
 Înălţime mm 1785 1785 1785
Conductă de ventilaţie/evacuare a gazelor de ardere Tip B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), 

C63(x), C83(x), C93(x)
Categoria de gaz II2N3P II2N3P II2N3P

Valoarea racordului de gaze
 Gaz metan H (Hi=9,5kWh/m³=34,2MJ/m³) m³/h 1,44 2,06/2,42 2,52/2,95
 Gaz lichefiat H (Hi=12,8kWh/m³=46,1MJ/m³) kg/h 1,07 1,53/1,80 1,87/2,19
Presiune de racord a gazului metan (min-max admisă) mbar 20 (17-25) 20 (17-25) 20 (17-25)
Presiune de racord a gazului lichefiat (min-max admisă) mbar 50 (42,5-57,5) 50 (42,5-57,5) 50 (42,5-57,5)
Rată standard de utilizare la 40/30°C (Hi/Hs) % 110/99 110/99 110/99
Rată standard de utilizare la 75/60°C (Hi/Hs) % 107/96 107/96 107/96
Randament la sarcină nominală la 80/60°C (Hi/Hs) % 98/88 98/88 98/88
Randament la 30% sarcină parţială şi TR=30°C (Hi/Hs) % 108/97 108/97 108/97
Temperatură pe tur reglaj din fabrică °C 75 75 75
Temperatură pe tur până la cca. °C 90 90 90
Suprapresiune totală maximă circuit de încălzire bar 3 3 3
Înălţime reziduală de sarcină pentru circuitul de încălzire:  
Pompă cu eficienţă ridicată (EEI <0,23)
 600 l/h cantitate transportată (14kW la ∆t=20K) mbar 550 550 550
 860 l/h cantitate transportată (20kW la ∆t=20K) mbar - 430 430
 1030 l/h cantitate transportată (24kW la ∆t=20K) mbar - - 280
suprapresiune totală max. admisă apă caldă bar 10 10 10
Plajă de temperatură - apă caldă (reglabilă) °C 15-65 15-65 15-65
Volum de apă al schimbătorului de căldură încălzire/
solar

l 6,6/8,8 6,6/8,8 6,6/8,8

Volum nominal al rezervorului l 285 285 285
Debit de apă special „D” la ∆T=30K l/min 20,5 24,5 24,5
Putere continuă apă caldă l/h (kW) 366 (14,6) 560 (23,1) 684 (27,8)
Indice de performanţă conform DIN 4708 NL 1,5 2,3 2,3
Putere de ieşire apă caldă l/10 min 175 210 210
Consum de căldură pentru disponibilitate conform DIN 
EN 12897

kWh/24 
h

2,3 2,3 2,3

Protecţie anti-corozivă recipientul rezervorului Emailare în strat dublu conform DIN 4753
Volum total vas de expansiune l 10 10 10
Presiune preliminară vas de expansiune bar 0,75-0,95 0,75-0,95 0,75-0,95
Temperatura gazelor de ardere 80/60-50/30 la Qmax °C 62-45 70-50 76-50
Temperatura gazelor de ardere 80/60-50/30 la Qmin °C 30-25 30-25 33-27
Debit masic al gazelor de ardere la Qmax g/s 6,2 8,8/10,7 1) 10,9/13,0 1)

Debit masic al gazelor de ardere la Qmin g/s 0,9 1,8 2,3
Presiune de transport disponibilă a suflantei de gaze la 
Qmax

Pa 125 135 180

Presiune de transport disponibilă a suflantei de gaze la 
Qmin

Pa 10 14 17

Grupă valorică gaze de ardere G52 G52 G52

Clasa NOx 5 5 5
Cantitatea de apă condensată la 50/30°C l/h aprox. 1,4 aprox. 2,0 aprox. 2,4
Valoarea pH-ului condensului aprox. 4,0 aprox. 4,0 aprox. 4,0
Consumul de energie electrică standby W 3 3 3
Consumul de energie electrică maxim W 17-45/59 1) 17-51/63 1) 17-62/88 1)

Tip de protecţie IP IPX4D IPX4D IPX4D
Conexiune electrică/asigurare 230V / 50Hz / 16A/B
Greutate totală kg 160 (35+125) 160 (35+125) 160 (35+125)
Număr de identificare CE CE-0085CO0098

1) Mod de funcţionare încălzire / Mod de funcţionare apă caldă 
2) Gaz metan / gaz lichefiat (G31)
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Dimensiuni şi dimensiuni de racordare CSZ-2
Vedere frontală

CSZ-2R
Vedere laterală

CSZ-2R

Vedere de sus
CSZ-2R

Prindeţi în stânga 
capacul regulatorului

*variantă opţională a centralei  
(în funcţie de versiunea naţională)

*
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Date tehnice CSW-120
Tip CSW 120
Volumul rezervorului l 115
Putere continuă rezervor (80/60 – 10/45° C) kW – l/h 29 – 710
Consum energetic pentru disponibilitate kWh/24h 1,5
Indice de performanţă NL 1,0
Suprapresiune admisă apă de consum bar 10
Suprapresiune admisă apă caldă bar 12
Temperatură maxim permisă a apei din rezervor °C 95
Temperatură maxim permisă a apei pentru încălzire °C 110
Racord apă rece R ¾“
Racord apă caldă R ¾“
Tur boiler R ¾“
Retur  boiler R ¾“
Circulare R ¾“
Golire R ½“
Teacă de termocuplu Ø mm 12
Greutate gol kg 65
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Racorduri CSW-120
1 Tur rezervor R¾“

2 Racord apă caldă R¾“

3 Circulare R¾“

4 Racord apă rece R¾“

5 Retur rezervor R¾“

6 Deschidere pentru curăţare cu 
anod de protecţie

7 Teacă de termocuplu Ø 12mm

8 Golire R½“

Dimensiuni şi dimensiuni de racordare CSW-120

6
7

1

8

2 3 4 5

Vedere frontală
CSW-120

Vedere de sus
CSW-120

5
4
2

1
2
2

1
7
5

542

154 144

120344

2
7
0
-
4
2
0

7
9
0

440

8
1
0

1
8
0
0
-
1
9
5
0
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Accesorii de reglare CGB-2(K) / CGW-2 / CGS-2 / CSZ-2
Pentru funcţionarea unei centrale termice pe gaz cu condensare  
CGB-2(K)/CGW-2/CGS-2/CSZ-2 se va folosi fie un modul de afişare AM 
sau un modul de operare BM-2.

Neapărat necesar modul de afişare AM sau modul de operare BM-2

Modul de operare BM-2 (incl. senzor extern) 
temperatură pe tur cu control compensat de intemperii
• Programe temporale pentru încălzire, apă caldă şi 

circulaţie
• Ecran color 3,5’’
• Navigare simplă prin meniu prin afişare clară a 

textului
• Operare prin generator rotativ cu funcţie de tastă
• 4 taste de pornire rapidă pentru funcţii des folosite

• Slot microSD pentru card pentru actualizarea 
software

• Montaj la alegere în reglajul generatorului de 
căldură sau în soclul de perete ca telecomandă

• În cazul instalaţiilor cu mai multe circuite este 
necesar doar un modul de operare

• Extensibil cu modulul de amestecare MM  
(max. până la 7 circuite de amestecare)

• La CSZ-2 inclus deja în volumul de livrare

Modul de afişare AM
• Modul de afişare pentru instalaţia de încălzire
• Necesar doar dacă BM2 este folosit ca 

telecomandă sau într-o conexiune în cascadă
• Operare prin generator rotativ cu funcţie de 

tastă
• 4 taste de pornire rapidă pentru funcţii des 

folosite
• Ecran LC cu iluminare de fundal

De respectat:

• Utilizare, dacă BM-2 este folosit ca telecomandă 
sau într-o conexiune în cascadă

• AM este întotdeauna în instalaţia de încălzire

sau

Modul de operare BM-2 cu soclu de 
perete (accesoriu) ca telecomandă

Modul de operare BM-2 (incl. senzor 
extern) ca regulator de temperatură 
cu control compensat de intemperii
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Accesorii de reglare CGB-2(K) / CGW-2 / CGS-2 / CSZ-2

Modul de operare MB-2 ca telecomandă pentru alte circuite de ames-
tecare (dacă BM-2 este în generatorul de căldură, sunt posibile max. 
6 telecomenzi suplimentare) temperatură pe tur cu control compensat de 
intemperii

• Programe temporale pentru încălzire, apă caldă şi circulaţie

• Ecran color 3,5’’

• Navigare simplă prin meniu prin afişare clară a textului

• Operare prin generator rotativ cu funcţie de tastă

• 4 taste de pornire rapidă pentru funcţii des folosite

• Montaj la alegere în reglajul generatorului de căldură sau în soclul de 
perete ca telecomandă

• În cazul instalaţiilor cu mai multe circuite este necesar doar un modul de 
operare

• Extensibil cu modulul de amestecare MM  
(max. până la 7 circuite de amestecare)
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1     ...      7Modul de amestecare MM

• Modul de extindere pentru  
reglarea unui circuit  
de amestecare

• Reglare a temperaturii cu  
control compensat de intemperii

• Configuraţie simplă a regulatorului prin selectarea variantelor predefinite 
ale instalaţiei

• Modulul de operare BM-2 poate fi extins cu soclu de perete ca 
telecomandă

• Suport 5 tehnologie de conectare

• Incl. senzor de temperatură pe tur
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Accesorii de reglare CGB-2(K) / CGW-2 / CGS-2 / CSZ-2
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Modul solar SM1

• Modul de extindere pentru reglarea unui circuit solar

• În legătură cu instalaţii de încălzire Wolf o mai mare  
economie de energie datorită încărcării ulterioare 
inteligente a boilerului, adică blocarea încărcării 
ulterioare a boilerului la un randament solar suficient 
de mare

• Reglarea diferenţei de temperatură pentru un 
consumator de căldură

• Limitarea temperaturii maxime a boilerului

• Afişarea valorilor de referinţă şi a celor reale în modulul de operare MB-2

• Contor integrat al orelor de funcţionare

• Posibilitate de racord pentru contoare ale cantităţii de căldură

• Suport 5 tehnologie de conectare

• Incl. senzor pentru colector şi senzor pentru rezervor, fiecare cu teacă de 
termocuplu

• La CSZ-2 inclus deja în volumul de livrare

Modul solar SM2

• Modul de extindere pentru reglarea unei instalaţii 
solare cu până la 2 rezervoare şi 2 câmpuri 
de colector, incl. 1 senzor pentru colector, 1 
senzor pentru rezervor fiecare cu teacă pentru 
termocuplu

• Configuraţie simplă a regulatorului prin 
selectarea variantelor predefinite ale instalaţiei

• În legătură cu instalaţii de încălzire Wolf o mai mare economie de energie 
datorită încărcării ulterioare inteligente a boilerului, adică blocarea 
încărcării ulterioare a boilerului la un randament solar suficient de mare

• Înregistrarea cantităţii de căldură

• Afişarea valorilor de referinţă şi a celor reale în modulul de operare MB-2

• Interfaţă eBus cu management automat al energiei

• Suport 5 tehnologie de conectare

Modul cascadă KM

• Modul de extensie pentru reglarea de instalaţii cu 
schimbător hidraulic sau activare în cascadă

• Utilizabil pentru reglaje cu condensare (4 instalaţii)

• Configuraţie simplă a regulatorului prin selectarea 
variantelor predefinite ale instalaţiei

• Activarea unui circuit de amestecare

• Modulul de operare BM-2 poate fi extins cu soclu de perete ca 
telecomandă

• Intrare 0-10V pentru instalaţii GLT, ieşire notificare de defecţiune 230V

• Interfaţă eBus cu management automat al energiei

• Suport 5 tehnologie de conectare
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Accesorii de reglare CGB-2(K) / CGW-2 / CGS-2 / CSZ-2

Telecomandă radio
(doar în legătură cu receptor pentru senzor exterior radio şi 
telecomandă)
Pentru fiecare circuit de amestecare este posibilă maxim o 
telecomandă radio.

Senzor exterior radio
(doar în legătură cu receptor pentru senzor exterior 
radio şi telecomandă nr. art. 27 44 209)

Receptor radio pentru senzor exterior radio şi telecomandă radio
incl. ceas radio (semnal DCF77)
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ISM7i 
Interfaţă LAN / WLAN pentru accesul prin internet sau printr-o reţea locală 
asupra reglajului. Operare prin App pe iPhone sau portal Wolf. Montare în 
reglajul centralei.

Wolf-
Portal-Server

reţea locală

Router DSL
(LAN / WLAN)

W
LA

N

LAN / WLAN

LA
N

 / 
W

LA
N

LAN

Instalaţie de încălzire 
Wolf cu modul 
interfaţă ISM7i

Funcţionare la alegere prin cone-
xiune LAN sau WLAN
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Conductă de ventilaţie/evacuare a gazelor de ardere 
pentru centrale termice pe gaz cu condensare
CGB-2(K) / CGW-2 / CGS-2 / CSZ-2

B23

B33C13x

C53

C83x

C53x

C33x

I IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIII

I IIIII IIII IIIII IIIII III

IIIIIIIIIIIIII

II

III

II

I

I

IIII
I

IIIIIIII
I

IIIIIIIIIIII

C33x

C43x

C83x

C93x C33x B33

C13x

C93x C43x

Se va prevedea o ventilaţie la B23, B33, C53
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Conductă de ventilaţie/evacuare a gazelor de ardere 
pentru centrale termice pe gaz cu condensare
CGB-2(K) / CGW-2 / CGS-2 / CSZ-2

Indicaţie: Sistemele C33x şi C83x pot fi montate şi în garaje. 
Exemplele de montaj trebuie adaptate după caz la reglementările le-
gale şi de construcţii ale ţării. Întrebările legate de instalare, în special 
cele referitoare la montajul componentelor necesare efectuării reviziei 
şi deschiderile de acces a aerului proaspăt (necesară în general venti-
lare cu 50kW), trebuie clarificate cu maistrul coşar, înainte de instalare.

Indicaţiile de lungime se referă la ventilaţie/evacuarea gazelor de 
ardere şi la conducte de evacuare a gazelor de ardere şi doar la 
piese originale Wolf.

Sistemele de ventilaţie/evacuare a gazelor de ardere DN60/100 şi 
DN80/125 sunt certificate ca sistem împreună cu centralele Wolf 
pe gaz cu condensare.

Următoarele conducte de ventilaţie/evacuare a 
gazelor de ardere sau conducte de evacuare 
a gazelor de ardere cu autorizarea CE-0036-
CPD-9169003 pot fi folosite:
- Conductă de evacuare a gazelor de ardere 

DN60, DN80, DN110 şi DN125
- Conductă concentrică de ventilaţie/evacuare a 

gazelor de ardere DN60/100 şi DN 80/125
- Conductă concentrică de ventilaţie/evacuare a 

gazelor de ardere (la faţadă) DN80/125
- Conductă flexibilă de evacuare a gazelor de 

ardere DN60 şi DN83
Plăcuţele de marcare necesare însoţesc 
accesoriile corespunzătoare Wolf. 
Suplimentar, trebuie respectate instrucţiunile de 
montaj care însoţesc accesoriile.

Variante de realizare Lungime maximă 1) [m]

Tip CGB-2-14
CGW-2-14
CGS-2-14
CSZ-2-14

CGB-
2(K)-20

CGW-2-20
CGS-2-20
CSZ-2-20

CGB-
2(K)-24

CGW-2-24
CGS-2-24
CSZ-2-24

B23 Conductă de evacuare a gazelor în cămin şi aer de ardere direct dea-
supra centralei (în funcţie de temperatura ambientală)

DN60
DN80

45
-

25 
50

21 
50

B33 Conductă de evacuare a gazelor în cămin cu conductă de racord 
orizontală concentrică (în funcţie de temperatura ambientală)

DN60
DN80

43 
50

23 
50

19 
50

B33 Racord la coşul de evacuare a gazelor de ardere rezistent la umezea-
lă cu conductă de racord orizontală concentrică (în funcţie de tempe-
ratura ambientală)

Calcul conform EN 13384
(producător LAS)

C13x Străpungere orizontală prin acoperiş înclinat, (independent de tempe-
ratura ambientală - lucarnă asigurată de client)

DN60/100
DN80/125

10
10

10
10

10
10

C33x străpungere verticală concentrică a acoperişului prin acoperiş în pantă 
sau acoperiş plan, conductă verticală concentrică de ventilaţie/evacu-
are a gazelor de ardere pentru montarea în cămin, (independent de 
temperatura ambientală)

DN60/100
DN80/125

DN110/160

16
17
18

14
22
25

12
26
30

C43x Racord la un coş de ventilaţie/evacuare a gazelor de ardere rezistent la umezeală 
(LAS), lungimea maximă a ţevii de la mijlocul cotului instalaţiei până la racord 2m 
(independent de temperatura ambientală)

Calcul conform EN 13384  
(producător LAS)

C53 Racord la conducta de evacuare a gazelor de ardere în cămin şi 
conductă de alimentare cu aer prin peretele exterior (independent de 
temperatura ambientală), 3m conductă de alimentare cu aer inclusiv

DN80/125 50 50 50

C53x Racord la conducta de evacuare a gazelor la faţadă (independent 
de temperatura ambientală) Aspiraţia aerului de ardere prin perete 
exterior

DN60/100
DN80/125

46 
-

24 
50

20 
50

C83x Racordarea la conducta de evacuare a gazelor de ardere în cămin şi 
conductă de alimentare cu aer prin peretele exterior (independent de 
temperatura ambientală)

DN80/125 50 50 50

C83x Racord concentric la coş de evacuare a gazelor de ardere rezistent 
la umezeală şi aer de ardere prin perete exterior (independent de 
temperatura ambientală)

Calcul conform EN 13384  
(producător LAS)

C93x Conductă de evacuare a gazelor de ardere pentru montarea în cămin
Conductă de racord DN60/100, vertical DN60

rigidă
flexibilă

17
13

17
13

17
13

C93x Conductă de evacuare a gazelor de ardere pentru montarea în cămin
Conductă de racord DN60/100 resp. DN80/125, vertical DN80

rigidă
flexibilă

18
14

21
17

26
22

1) Lungimea maximă corespunde lungimii totale de la instalaţie până la gura de evacuare a gazelor de ardere
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Centrale termice pe gaz cu condensare ComfortLine
CGB-2 Centrală termică pe gaz cu condensare pentru încălzire cu posibilitate de racord pentru rezervor-
încălzitor de apă
CGB-2K Centrală termică pe gaz cu condensare pentru încălzire şi prepararea apei calde
CGW-2 Centrală termică pe gaz cu condensare pentru încălzire şi prepararea apei calde cu rezervor stratificat 
din oţel inoxidabil, pe perete
CGS-2L Centrală termică pe gaz cu condensare pentru încălzire şi prepararea apei calde cu rezervor stratificat 
din oţel emailat
CGS-2R Centrală termică pe gaz cu condensare pentru încălzire şi prepararea apei calde cu rezervor cu tub 
spiralat, din oţel emailat
CSZ-2 Centrală termică solară pe gaz cu condensare cu structură modulară pentru încălzire şi prepararea 
apei calde
Verificat conform Directivelor CE şi EN 483 pentru instalaţii de încălzire conform EN 12828 cu temperaturi pe tur de 
până la 90°C şi presiune de funcţionare admisă de 3 bar, adecvate pentru funcţionare modulată până la temperatura 
camerei; putere reglată modulat, reglare a arderii cu adaptare la gaz, cu auto-calibrare, pentru emisii foarte reduse 
de poluanţi şi compoziţie schimbătoare a gazului, arzător cu pre-amestecare pentru gaz metan H sau gaz lichefiat, 
cameră de ardere închisă pentru funcţionare dependente şi independentă de temperatura ambientală.

Reglare cu automat de aprindere a gazului, aprindere electronică şi monitorizare a flăcării prin ionizare, ventilator cu 
turaţie reglată.

Carcasă albă RAL 9016 acoperită cu pulbere.

Accesorii

CGB-2
-14
-20
-24

CGB-2 
cu 

CSW-120  

CGB-2K
-20
-24

CGW-2
-14/100L
-20/120L
-24/140L

CGS-2
-14/120L
-20/160L
-24/200L

CGS-2
-14/150R
-20/150R
-24/150R

CSZ-2
-14/300R
-20/300R
-24/300R

Accesorii de reglare

Modul de afişare AM

Modul de operare BM-2  

Soclu de perete

Telecomandă analogă AFB

Modul de amestecare MM

Modul solar SM1

Modul solar SM2

Modul cascadă KM

Set contor căldură pentru măsurarea 
randamentului solar

Ceas radio (semnal DCF77) cu senzor extern de 
temperatură

Ceas radio (semnal DCF77) pentru reglarea 
automată a orei

Receptor radio cu senzor exterior radio şi 
telecomandă radio 
incl. ceas radio (semnal DCF77)

Senzor exterior radio

Telecomandă radio
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Centrale termice pe gaz cu condensare ComfortLine

Accesorii

CGB-2
-14
-20
-24

CGB-2 
cu 

CSW-120  

CGB-2K
-20
-24

CGW-2
-14/100L
-20/120L
-24/140L

CGS-2
-14/120L
-20/160L
-24/200L

CGS-2
-14/150R
-20/150R
-24/150R

CSZ-2
-14/300R
-20/300R
-24/300R

Modul interfaţă ISM 7 - LAN/WLAN incl. software 
pentru calculator

Accesorii hidraulice şi accesorii pentru racord 
gaz

Robinet cu bilă pentru gaz de colţ sau drept, cromat, 
cu dispozitiv termic de blocare

Supapă de siguranţă Rp½“ până la 3 bar

Pâlnie de scurgere R1“ cu sifon şi rozetă, material 
plastic gri

Accesorii pentru instalare sub tencuială

Robinet de colţ pentru întreţinere G¾“, cromat

Robinet de colţ pentru întreţinere G¾“ cu racord 
R½“ pentru supapă de siguranţă,
cromat

Piesă de racord pentru apă caldă G½“, cromată

Piesă de racord pentru apă rece G½“, cromată

Set de racord pentru instalare sub tencuială

Set de racord apă de consum cu şi fără reductor 
de presiune

Accesorii pentru instalare peste tencuială

Robinet pentru întreţinere formă dreaptă Rp¾“, 
cromat

Robinet pentru întreţinere formă dreaptă Rp¾“ cu 
racord R½“ pentru 
supapă de siguranţă, cromat

Piesă de racord apă caldă R½“, cromată

Piesă de racord apă rece R½“, cromată

Set de racord pentru instalare peste tencuială

Set de racord peste tencuială pre-montat

Set de racord apă de consum cu şi fără reductor 
de presiune
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Accesorii

CGB-2
-14
-20
-24

CGB-2 
cu 

CSW-120  

CGB-2K
-20
-24

CGW-2
-14/100L
-20/120L
-24/140L

CGS-2
-14/120L
-20/160L
-24/200L

CGS-2
-14/150R
-20/150R
-24/150R

CSZ-2
-14/300R
-20/300R
-24/300R

Accesorii seturi de racord

Set de racord solar pentru activarea suplimentară 
a unui rezervor solar

Set de racord conducte centrală termică pe gaz cu 
condensare la tur/retur încălzire, apă caldă/rece, 
gaz pre-montat

Set de racord tururi/retururi pentru circuit de încăl-
zire şi solar
şi racord gaz

Set de racord apă caldă/rece cu amestecător 
termostatic de apă şi pompă de circulare de mare 
eficienţă pentru apă de consum

Accesorii circulare

Set circulare conform EnEV incl. pompă de circu-
lare cu întrerupător cu ceas analog

Set circulare conform EnEV incl. pompă de circu-
lare cu întrerupător cu ceas digital

Pompă de circulare de mare eficienţă pentru apă 
de consum

Alte accesorii

Panouri pentru conducte

Platformă de amplasare reglabilă pe înălţime pen-
tru podea nefinisată

Anod curent extern

Set contor căldură solar

Încălzitor de apă cu rezervor CSW-120

Accesorii ventilaţie-evacuare gaze de ardere

Conductă concentrică de ventilaţie/de evacuare a 
gazelor de ardere

Sistem de perete exterior

Set de racord sistem de evacuare a gazelor de 
ardere pentru conductă de evacuare a gazelor de 
ardere în cămin

● Conţinut în volumul de livrare 
○ accesorii posibile

Centrale termice pe gaz cu condensare ComfortLine
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Notiţe



Wolf GmbH, Postfach 1380, DE-84048 Mainburg, Tel.: +49 (0)8751/74-0, Fax: +49 (0)8751/74-1600, www.wolf-heiztechnik.de

Gama de echipamente complete a furnizorului de sisteme Wolf oferă soluţia ideală în construcţii comerciale şi 
industriale, construcţii noi, precum şi în renovare/modernizare. Programul de reglare Wolf îndeplineşte orice 
dorinţă din punctul de vedere al confortului termic. Produsele sunt uşor de operat, funcţionează cu economisirea 
energiei şi sunt fiabile. Instalaţiile termice solare pot fi integrate într-un timp foarte scurt şi în sistemele existente. 
Produsele Wolf pot fi instalate şi întreţinute rapid şi uşor.

Marcă competentă pentru sisteme de economisire a energiei
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Adresă distribuitor:


