Słoneczny Pakiet Zimowy 2007
Solar Pakiet 1

Przyjazne Technologie

Indeks: Pakiet Solarny 1, cena netto: 4.500 Euro

W skład pakietu wchodzi:
● kocioł kondensacyjny CGB-24 na gaz GZ 50 z modulowanym palnikiem od 7,1 - 24 kW,
praca na c.w.u. 27,6 kW
● automatyka BM pogodowa Wolf WRS z podświetlanym wyświetlaczem oraz szerokim
zakresem nastaw i możliwością umieszczenia w pomieszczeniu
● 2 próżniowe rurowe kolektory słoneczne TRK o wysokiej sprawności absorbującej
oraz wysokiej sprawności izolacji, pracujący także w chłodne i zimowe słoneczne dni.
Wysoka sprawność i trwałość dzięki zastosowaniu szkła borowo-krzemowego
● regulacja solarna SM1 Wolf WRS do obsługi pracy instalacji solarnej, z funkcją
zabezpieczenia układu solarnego
● zasobnik dwuwężownicowy SEM-1 300 litrów posiadający wysoką sprawność wężownic,
posiada również wysokiej klasy izolację z pianki poliuretanowej, wewnętrzna część
zasobnika zabezpieczona podwójną emalią i anodą ochronną
● pakiet akcesoriów: nadachowy zestaw przyłączeniowy do TRK, zestaw montażowy na
dachówkach do 2 kolektorów TRK, odpowietrznik mechaniczny, grupa pompowa nr 10,
solarne naczynie wzbiorcze 25dm3, płyn solarny G-LS 20 kg, płyn solarny G-LS 10 kg,
zestaw przyłączeniowy natynkowy, oruowanie kocioł CGB-zasobnik SE, SEM
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Solar Pakiet 2

Indeks: Pakiet Solarny 2, cena netto: 3.850 Euro

W skład pakietu wchodzi:
● kocioł kondensacyjny CGB-24 na gaz GZ 50 z modulowanym palnikiem od 7,1 - 24 kW,
praca na c.w.u. 27,6 kW
● automatyka BM pogodowa Wolf WRS z podświetlanym wyświetlaczem oraz szerokim
zakresem nastaw i możliwością umieszczenia w pomieszczeniu
● 2 kolektory słoneczne płaskie CFK-1 o zabudowie pionowej, posiadające wysokosprawny
absorber pokryty warstwą wysokoselektywną TINOX, kolektory posiada trwałą i sztywną
konstrukcję dzięki aluminiowej wannie kolektora
● regulacja solarna SM1 Wolf WRS do obsługi pracy instalacji solarnej, z funkcją
zabezpieczenia układu solarnego
● zasobnik dwuwężownicowy SEM-1 300 litrów posiadający wysoką sprawność wężownic,
posiada również wysokiej klasy izolację z pianki poliuretanowej, wewnętrzna część
zasobnika zabezpieczona podwójną emalią i anodą ochronną
● pakiet akcesoriów: elastyczny zestaw przyłaczeniowy, odpowietrznik mechaniczny, grupa
pompowa nr 10, zestaw przyłączeniowy natynkowy, oruowanie kocioł CGB-zasobnik
SE, SEM, zestaw montażowy na dachówkach do 2 kolektorów, nadachowy zestaw
przyłączeniowy, 2 kompensatory do kolektora, solarne naczynie wzbiorcze 18dm3, płyn
solarny ANRO 20 kg

Solar Pakiet 3

Indeks: Pakiet Solarny 3, cena netto: 3.100 Euro

W skład pakietu wchodzi:
● kocioł kondensacyjny CGB-24 na gaz GZ 50 z modulowanym palnikiem od 7,1 - 24 kW,
praca na c.w.u. 27,6 kW
● automatyka BM pogodowa Wolf WRS z podświetlanym wyświetlaczem oraz szerokim
zakresem nastaw i możliwością umieszczenia w pomieszczeniu
● 2 kolektory słoneczne płaskie CFK-1 o zabudowie pionowej, posiadające wysokosprawny
absorber pokryty warstwą wysokoselektywną TINOX, kolektory posiadają trwałą i
sztywną konstrukcję dzięki aluminiowej wannie kolektora
● zestaw montażowy na dachówkach do 2 kolektorów
● regulacja solarna SM1 Wolf WRS do obsługi pracy instalacji solarnej, z funkcją
zabezpieczenia układu solarnego
● pakiet akcesoriów: zestaw przyłączeniowy natynkowy, grupa pompowa nr 10, solarne
naczynie wzbiorcze 18dm2, oruowanie kocioł CGB-zasobnik SE, SEM, nadachowy
zestaw przyłączeniowy, 2 kompensatory do kolektora, elastyczny zestaw przyłączeniowy,
płyn solarny ANRO 20 kg, odpowietrznik mechaniczny
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Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. · 04 - 028 Warszawa · Al. Stanów Zjednoczonych 61A
Tel.: (+48)22 516 20 60 · Fax:(+48)22 516 20 61 · Internet: www.wolf-polska.pl · e-mail: wolf@wolf-polska.pl

Słoneczny Pakiet Zimowy 2007
Solar Pakiet 4

Indeks: Pakiet Solarny 4, cena netto: 3.450 Euro

W skład pakietu wchodzi:
● kocioł TGU-24 z otwartą komorą spalania na gaz GZ 50, o wysokiej sprawności do 93%,
dzięki zastosowanemu palnikowi chłodzonemu wodą, który obniża temperaturę
spalania i dzięki powierzchniowej budowie posiada wysoką sprawność i cichą pracę
● 2 kolektory słoneczne płaskie CFK-1 o zabudowie pionowej, posiadające wysokosprawny
absorber pokryty warstwą wysokoselektywną TINOX, kolektory posiadają trwałą i
sztywną konstrukcję dzięki aluminiowej wannie
● zasobnik dwuwężownicowy SEM-1 300 litrów posiadający wysoką sprawność wężownic,
posiada również wysokiej klasy izolację z pianki poliuretanowej, wewnętrzna część
zasobnika zabezpieczona podwójną emalią i anodą ochronną
● regulacja solarna SM1 Wolf WRS do obsługi pracy instalacji solarnej, z funkcją
zabezpieczenia układu solarnego
● moduł solarny BM-Solar
● pakiet akcesoriów: zestaw przyłączeniowy natynkowy, oruowanie kocioł-zasobnik,
solarne naczynie wzbiorcze 18dm3, wieszak do kotła, nadachowy zestaw przyłączeniowy,
2 kompensatory do kolektora, zestaw montażowy na dachówkach do 2 kolektorów,
elastyczny zestaw przyłączeniowy, grupa pompowa nr 10, płyn solarny ANRO 20 kg,
odpowietrznik mechaniczny

Solar Pakiet 5

Indeks: Pakiet Solarny 5, cena netto: 3.550 Euro

W skład pakietu wchodzi:
● kocioł TGG-24 z zamkniętą komorą spalania na gaz GZ 50, o wysokiej sprawności do
93%, dzięki zastosowanemu palnikowi chłodzonemu wodą, który obniża temperaturę
spalania i dzięki powierzchniowej budowie posiada wysoką sprawność i cichą pracę
● 2 kolektory słoneczne płaskie CFK-1 o zabudowie pionowej, posiadające wysokosprawny
absorber pokryty warstwą wysokoselektywną TINOX, kolektory posiadają trwałą i
sztywną konstrukcję dzięki aluminiowj wannie
● zasobnik dwuwężownicowy SEM-1 300 litrów posiadający wysoką sprawność wężownic,
posiada również wysokiej klasy izolację z pianki poliuretanowej, wewnętrzna część
zasobnika zabezpieczona podwójną emalią i anodą ochronną
● regulacja solarna SM1 Wolf WRS do obsługi pracy instalacji solarnej, z funkcją
zabezpieczenia układu solarnego
● moduł solarny BM-Solar
● pakiet akcesoriów: zestaw przyłączeniowy natynkowy, oruowanie kocioł-zasobnik,
solarne naczynie wzbiorcze 18dm3, wieszak do kotła, nadachowy zestaw przyłączeniowy,
2 kompensatory do kolektora, zestaw montażowy na dachówkach do 2 kolektorów,
elastyczny zestaw przyłączeniowy, grupa pompowa nr 10, płyn solarny ANRO 20 kg,
odpowietrznik mechaniczny
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DODATKI
ZESTAWY PRZYZBROJENIOWE
Zestaw przezbrojeniowy dla CGB-24 z GZ 50 na gaz płynny:
Zestaw przezbrojeniowy dla TGU/TGG z GZ 50 na gaz płynny:

86 10 839 40 EURO
86 01 300 40 EURO

DOTYCZY SOLAR PAKIET 3
Zastaw do podłączenia zasobników SE-2, SEM-1 lub obcego zasobnika do kotła CGB: 8602715 185 EUR
REGULACJE DOSTĘPNE TYLKO PRZY ZAKUPIE PAKIETU Z KOTŁEM TGU/TGG
Regulacja DWT:
Regulacja DRT:
Regulacja DWTM:

86 10 855
86 10 853
86 10 856

160 EURO
90 EURO
250 EURO

Podstawa ścienna do BM:
2744275
15 EURO
* Akcja „Słoneczny Pakiet Zimowy 2007” trwa od 1 lutego do 31 marca 2007 r. Wszystkie ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT.
Ceny są cenami katalogowymi, w skład pakietu wchodzą opisane elementy jako skład pakietu.
Szczegóły Akcji „Słoneczny Pakiet Zimowy 2007” u naszych Dystrybutorów i Partnerów Handlowych.

