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Конвенционални газови котли 
с отворена и затворена горивна камера
CGU-2 / CGU-2K  •  CGG-2 / CGG-2K

Техническа документация
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Конвенционален газов котел с отворена горивна камера за отопление с 
опция за връзка на бойлер за БГВ, напр. CSW-120; електронен контрол 
на емисиите на димните газове; тестван съгл. EC директивите

Конвенционални газови котли - отворена и затворена 
горивна камера

• Изпитани в съответствие с EC директиви
• Електронно запалване и контрол на пламъка
• Атмосферна premix горелка с предварително смесване и водно 

охлаждане за природен газ E, LL и LPG

• Енергийно ефективни в съответствие с енергийната директива
 (3 звезди съгласно 92/42/EEC за CGG-2(K))
• Wolf low NOx ниско емисионна горелка с Hydro Tec System 
• eBUS връзка за свързване на дигитални управления и аксесоари WOLF 
• Модулиращ контрол на мощността при отопление и БГВ
• Стандартно оборудване с тристепенна циркулационна помпа, трипътен 

вентил и разширителен съд 10л.
• Лесни монтаж и експлоатация
• Електронно регулиране на мощността без корекция на комбинирания 

газов клапан
• Високо КПД до >94% (Hi) / 85% (Hs) за оптимално използване на енергията
• Емисии на NOx клас 5
• Прахово покритие на корпуса цвят бял RAL 9016
• Висока енергийна ефективност и компактен дизайн
• 2 години гаранция

CGU-2-18, -24 конвенционален газов котел за отопление

Предимства на конвенционални газови WOLF

CSW-120

* BM като аксесоар



3

Конвенционален газов котел с отворена горивна камера за отопление 
и БГВ с вграден топлообменник и електронен контрол на емсиите на  
димните газове; тестван съгл. EC директивите.

CGU-2K-18, -24 конвенционален газов котел за отопление и БГВ

Конвенционален газов котел със затворена горивна камера за отопление и 
БГВ с вграден топлообменник; “ERA”електронна настройка по дължината 
на тръбите; променлива скорост оборотите  на вентилатора;тестван 
съгл. EC директивите.

CGG-2K-18, -24 конвенционален газов котел за отопление и БГВ

Конвенционални газови котли - отворена и 
затворена горивна камера

Конвенционален газов котел със затворена горивна камера за отопление 
с опция за връзка на бойлер за БГВ, напр. CSW-120; "ERA"електронна 
настройка по дължината на тръбите; променлива скорост оборотите  на 
вентилатора;тестван съгл. EC директивите.

CGG-2-18, -24 конвенционален газов котел за отопление

CSW-120
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• Връзки R ¾" за подаване,връщане,студена вода,студена вода и 
рецуркалация БГВ, ревизионен отвор в горната част на бойлера за 
лесно почистване

• Прахово покритие на корпуса цвят бял RAL 9016
• Високоефективна топлоизолация от полиуретанова пяна и ниски 

топлинни загуби
• Корозионна защита чрез емайлирано покритие на бойлера и 

серепетината съгл. DIN 4753 part 3. 
Допълнителна корозионна защита  с магнезиев анод монтиран на 
отвора за ревизия

• Серпетина с голяма топлообменна повърхност за кратко време на 
загряване на водата

• Висока постоянна мощност за производство на вода за БГВ
• Изход за източване R ½" в предната част вкл. кран и гъвкава връзка
• Регулируеми крачета
• 5 години гаранция

Бойлер за БГВ CSW-120
изработен от стомана с емайлирано покритие

Размери

542

542

810

Конвенционален 
газов котел за 

отопление и БГВ

Конвенционален 
газов котел за 

отопление
1 Подаване 

отопление
Подаване 
отопление

2 Топла вода БГВ Подаване бойлер

3 Студена вода Връщане бойлер

4 Връщане отопление Връщане отопление

5 Връзка за газ Връзка за газ

БГВ бойлер Тип CSW-120

Обем на бойлера l. 115

Постоянна БГВ мощност (80/60 - 
10/45 °C)

kW - l/h 29-710

Загуби на топлина kWh/24 h 1.5

Изходящ фактор NL 1.0

Макс. работно налягане – БГВ bar 10

Макс.раб. налягане – топла вода bar 12

Макс. допустима температура-БГВ °C 95

Макс. доп. температура-топла вода °C 110

Тегло (празен) kg 65

Новите аксесоари за скрит и открит монтаж, са предназначени за ново 
строителство и ремонти.
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Тип CGU-2-18 CGU-2-24 CGU-2 K-18 CGU-2K-24 CGG-2-18 CGG-2-24 CGG-2 K-18 CGG-2K-24

Мощност                                            kW 8-18 10.9-24 8-18 10.9-24 8-18 10.9-24 8-18 10.9-24

Топлинен товар                                 kW 8.8-20.2 12.0-26.5 8.8-20.2 12.0-26.5 8.5-19.7 11.7-26.5 8.5-19.7 11.7-26.5

КПД при 75/60°C (Hi/Hs)                       % 93/85 94/85 93/85 94/85 >94/85 >94/85 >94/85 >94/85

Ширина                                              mm

Височина                                           mm

Дълбочина                                        mm

440 440

855 855

393 393

Димоотвод/разст. от стена            mm 226 190

Връзка комин Ø                               mm 110 130 110 130 - - - -

Връза коакс димоотовд Ø             mm - - - - 60/100 60/100 60/100 60/100

Вариант на димоотвеждане              type B 11BS B32, C12x, C32x, C42x, C52, C82

Категория газ II2ELL3P (Germany) / II2H3P (Austria) II2ELL3P bzw. II2ELL3B/P (DE) / II2H3P bzw. II2H3B/P  (AT)

Връзка за газ, външен Ø                    G ¾” ¾”

Подаване отопление, външен Ø     G ¾” ¾”

Връщане отопление, външен Ø       G ¾” ¾”

Връзка за студена вода                     G - - ¾” ¾” - - ¾” ¾”

Връзка БГВ                                           G - - ¾” ¾” - - ¾” ¾”

Подаване бойлер                                G ¾” ¾” - - ¾” ¾” - -

Връщане бойлер                                 G ¾” ¾” - - ¾” ¾” - -

Остатъчен напор на помпата:ст. 1/2/3
430 l/h дебит (10kW at ∆t = 20K)        mbar 250/250/250 250/250/250 250/250/250 250/250/250 250/250/250 250/250/250 250/250/250 250/250/250

770 l/h дебит (18kW at ∆t = 20K)        mbar 180/250/250 160/250/250 180/250/250 160/250/250 180/250/250 160/250/250 180/250/250 160/250/250

1030 l/h дебит (24kW at ∆t = 20K)       mbar - / - / -    -  / 210/250 - / - / -    -  / 210/250 - / - / -    -  / 210/250 - / - / -    -  / 210/250

Обем на разширителния съд             l 10 10

Вх. налягане на разш. съд             bar 0.75 0.75

Максимална температура БГВ2)     °C - - 55 55 - - 55 55

при разход                                     l/min - - 2.7-5.8 2.7-7.7 - - 2.7-5.8 2.7-7.7

Разход газ
Прир. газ E/H(Hi = 9.5 kWh/m3 = 34.0 MJ/ m3) m3/h

Прир. газ  LL(Hi = 8.1 kWh/m3 = 29.2 MJ/ m3)  m3/h

LPG P (Hi = 12.9 kWh/kg = 46.3 MJ/kg)                 kg/h

2.1 2.8 2.1 2.8 2.1 2.8 2.1 2.8

2.3 3.1 2.3 3.1 2.3 3.1 2.3 3.1

1.5 2.1 1.5 2.1 1.5 2.1 1.5 2.1

Захранващо налягане на газ:

Природен газ                                  mbar 20 20

LPG P                                                           mbar 50 50

Макс. налягане, отопл.с-ма            bar 3 3

Необходимо налягане на котела        Pa 1.5 -

Температура изходящи газове1)          °C 80/123 80/125 80/123 80/125 100/160 100/165 100/160 100/165

Количество изходящи газове         g/s 12.8/13.9 15.0/19.0 12.8/13.9 15.0/19.0 6.8/8.5 10.0/13.2 6.8/8.5 10.0/13.2

Категория изходящи газове            g/s - - - - G01 (previously II1)

Общо тегло                                         kg 39 41 39 41 42 43.5 42 43.5

Вграден предпазител                         A 3.15 3.15

Тип защита IPX4D

Ел. захранване 230V/50 Hz

Консум. ток раб.режим/р. готовност   83/6 120/6

CE ID CE-0085BS0516 CE-0085BT0420

Технически данни

1) Да се има предвид когато има димоотвеждане в комин
2) При температура на студената вода 10 °C.
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Стандартни
управления 

Вкл./Изкл. Бутон за 
рестарт

Регулиране на 
температурата 

на водата за БГВ

Регулиране на 
температ. на вода 

за отопление
Термометър

МанометърСветещ пръстен

91

2 8

3 7

4 6
5 Регулатор на температурата на водата за БГВ

Диапазонът за настройката от 1-9 отговаря на температура на 
топлата вода 40-65 °C при комбинирани газови котли, респ. 15-65 °C 
при газови котли с бойлер. В комбинация с температурен регулатор 
за газови котли настройката с ключа за избор на температурата на 
топлата вода не действа и се извършва с температурния регулатор 
за газови котли.

2 8

3 7

4 6
5 Регулатор на температурата на водата за отопление

Диапазонът за настройка от 2-8 отговаря на температура на водата 
за отопление 20-75 °C. В комбинация с температурен регулатор за 
газови котли настройката с ключа за избор на температурата на 
водата за отопление не действа и се извършва с температурния 
регулатор за газови котли.

Настройки Зимен режим (положение 2 до 8)
Циркулационната помпа работи в режим отопление.

Летен режим
При завъртане на регулатора на позиция     циркулационната помпа 
е Изкл. (отопление Изкл.); работи само загряване на вода за БГВ , 
защита от замръзване, защита на помпата при престой е активна,т.е. 
циркулационната помпа работи за приблиз. 30сек. на всеки 24 часа.

°C

0 120

bar

04

2

13

Термометър/манометър
Температурата на водата за отоплението се показва в горната половина, 
налягането на водата за отопление се показва в долната половина. 

Режим коминочистач
При завъртане на регулатора в позиция        котела работи на максимална 
отоплителна мощност. Светещия пръстен мига в жълто за около 15 минути 
или докато се достигне максималната температура на подаване за 
отопление.

Статус на светещия 
пръстен

Индикация Значение
Мига зелено Режим изчакване (захр. е включено, 

горелката не работи)
Свети постоянно зелено Заявка за топлина: Помпата работи, 

горелката е изключена
Мига жълто Режим коминочистач

Свети постоянно жълто Горелката е включена, наличие на пламък

Мига червено Повреда
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Стандартно управление; част от стандартната доставка за 
конвенционалните газови котли 

Смесителен модул MM
• Допълнителен модул за управление
   на един смесителен кръг
• Управление по външна температура
• Лесна конфигурация на контролера,
   чрез избор на предварително
   определени варианти на инсталации
• BM контролера може да се монтира в конзолата на модула и в конзолата на 

стената
• Rast-5 технология на свързване
• Вкл. датчик за температурата на подаващата вода

1     ...      7

Соларен модул SM1
• Допълнителен модул за управление на един соларен
   кръг
• Съвместим с котли Wolf , по-големи енергийни 
   икономии чрез интелигентно загряване на бойлера, 
   т.е. спира загряването на бойлера от котела,когато 
   има достатъчно акумулирана слънчева енергия
• Управление на темп. разлика за един потребител
• Ограничение на максим. температура на бойлера 
• Показване на настроените и действителни 
   стойности на BM модула
• Вграден брояч на часове за работа
• Възможност за свързване с топломер
• Rast-5 технология на свързване
• Вкл. датчик за колектора и датчик за бойлер с гилзи

• Управление по стайна/външна температура
• Времеви програми за отпление и топла вода за БГВ
• LCD осветен дисплей 
• Лесен достъп до менютата с показване на текст на дисплея
• Управление чрез въртящи селектори имащи и функция на бутон
• Четири функционални бутона за често използвани функции (отопление, БГВ, 

назад, информация)
• Монтаж както в конзолата на котела така и на конзолата за стена
• Опция за свързване със смесителен модул MM 
• При работа на повече котли е нужен само един контролер
• Може да бъде разширен с смесителен модул MM (макс. до 7 смесителни кръга)
• Диагностика на грешките

 BM контролер BM контролер
 (вкл. външен темп. датчик)  с конзола за стена (аксесоар)
 управление по като дистанционно управление
 външна температура
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AWT
• Аналогов термостат по външна температура
   с дневна програма за отопление и БГВ
• Температура на подаване зависима от
   външна температура
• Дисплей за показване на стайна температура,
външна температура,време и съобщения за грешки
• Превключване на стайна температура
• Защита от замръзване
• Устройство за автоматично пестене на енергия

ART
• Аналогов стаен термостат с дневна програма  

за отопление и БГВ
•  Температура на подаване зависима
от стайната температура
• Дисплей за показване на стайна температура,
време и съобщения за грешки
• Защита от замръзване зависима от стайна температура

Каскаден модул KM
• Допълнителен модул за управление на системи
   с хидравличен разделител или за работа в каксадаl
• Подходящ за управление на конвенционални
   газови котли в каскада (4 единици)
• Лесна конфигурация на контролера, чрез избор
   на предварително определени варианти на
   инсталации
• Управление на един смесителен кръг
• BM контролера може да се монтира в конзолата
   на модула или в конзолата на стената
• 0-10 V вход за BMS системи; алармен изход 230 V
• eBus връзка с автоматично енергийно управление
• Rast-5 технология на свързване

Соларен модул SM2
• Допълнителен модул за управление на слънчева
   система включваща до 2 броя бойлери и 
   2 колекторни полета, вкл. датчик за колектор и 
   бойлер с гилзи
• Лесна конфигурация на контролера, чрез избор на
   предварително определени варианти на инсталации
• Съвместим с котли Wolf , по-големи енергийни 
   икономии чрез интелигентно загряване на бойлера, 
   т.е. спира загряването на бойлера от котела,когато 
   има достатъчно акумулирана слънчева енергия
• Възможност за свързване с топломер
• Показване на настроените и действителни стойности на BM модула
• eBus връзка с автоматично енергийно управление
• Rast-5 технология на свързване
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Радио часовник (DCF 77 сигнал) с датчик за външна температура 
за автоматична времева настройка

Радио часовник (DCF 77 сигнал) 
за автоматична времева настройка. 

Безжичен радиоприемник за датчик за външна температура 
и дистанционно управление
вкл. радио часовник (DCF 77 сигнал) 

Безжично дистанционно управление 
(само с комбинация с безжични радиоприемник за
датчик за външна температура и дистанционно управление)
Макс.едно безжично дистанционно управление на    
смесителен кръг.

Външен безжичен датчик
(само с комбинация с безжични радиоприемник и 
дистанционно управление, кат.N:2744209)

ISM1 - RS232 интерфейсен модул (Система за дистанционно управление)
за директен или отдалечен достъп до системата за контрол чрез компютър
и за прехвърляне на текстови съобщения(SMS) за грешка
състоящ се от интерфейсен модул ISM1 и
софтуер „WRS-Soft“.

ISM2 - USB/eBUS интерфейсен модул
за директен достъп до системата за контрол чрез компютър
aи за прехвърляне на текстови съобщения(SMS) за грешка,
състоящ се от: интерфейсен модул ISM2 и софтуер “WRS-Soft”.
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CGG-2/CGG-2 K

Забележка: Варианти C12x, C32x и C42x са подходящи за монтаж в гаражи.

1) При необходимост вариантите на димоотвеждане да се съгласуват със строителните наредби и 
изисквания на страната/региона. Въпроси свързани с инсталацията и свързването на димоотовдите, 
както ревизионните и вентилационни отвори да се обсъдят с инженер.

Димоотвеждане

Димоотвеждане 
през комин

Димоотвеждането не трябва да бъде повече от 2 m дължина когато 
се монтира към въздуховоден/димоходен комин (ВДК) или комини. 
Допълнително към връзката на котела могат да бъдат монтирани 
максимум 2 колена 90°.

Изчислената дължина на димотвеждане не трябва да надвишава 4 m 
при монтаж на котела на външна стена или когато димоотвеждането 
е през покрива.

Изчислената дължина на димоотвеждането се състои от дължината 
на правите елементи и дължината на колената. В това изчисление, 
коляно 90° се изчислява като 1 m коляно 45° като 0.5 m.

L = права дължина + коляно дължина
L = 1.5 m + 1 x 1 m + 2 x 0.5 m
L = 3.5 m

Пример:
Дължинас на димоотвод 1.5 m
1 x 90° коляно = 1 m 
2 x 45° колена = 2 x 0.5 m

Димоотвеждане
Варианти

^

^

Варианти Максимална дължина1) [m]
Система Ø 60/100

B32 Димоотвеждане във влагоустойчив комин, макс. дължина от средата на 
котела до връзката 2 m (оворена горивна камера)

Изчисление по EN13384
(производител комин)

C12x Димоотвеждане през външна стена (затворена горивна камера) 4

C32x Димоотвеждане вертикално през наклонен или плосък покрив 
(затворена горивна камера)

4

C42x Димоотвеждане през въздуховоден/димоходен комин (ВДК), макс. 
дължина на димоотвода от средата на котела до връзката е 2 m 
(затворена горивна камера)

Изчисление по EN13384
(производител комин)

C52 Димоотвеждане през покрив и вземане на въздух за горене през 
външна стена (затворена горивна камера)

25

C82 Димоотвеждане в комин и вземане на въздух за горене през външна 
стена (затворена горивна камера) system

25
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Конвенционални газови котли
CGU-2 Конвенционален газов котел за отопление с опция за връзка на бойлер за БГВ.
CGU-2K Конвенционален газов котел за отопление и БГВ.
CGG-2 Конвенционален газов котел за отопление с опция за връзка на бойлер за БГВ.
CGG-2K Конвенционален газов котел за отопление и БГВ.

Изпитани в съответствиес EC директиви и DIN EN 297, 483 и 625, и за отоплителни системи съгл. DIN 
EN 1282 с температури до 95 °C and 3 bar допустимо работно налягане. Подходящи за модулираща 
работа при стайна температура; модулираща мощност; автоматично регулиране на съотношението 
на количеството въздух при димоотвеждане при котли CGG-2.Контрол на димните газове при CGU-2. 
Premix горелка оборудвана и регулирана фабрично за природен газ E или LL. Когато се поръчва за 
работа с LPG преработката е отделно. CGU-2... за връзка с комин, CGG-2... със затворена горивна 
камера и вземане на въздух от вън.
Автоматичен контрол на горелката, електроннно запалване и контрол на пламъка;променлива скорост 
на вентилатора.Прахово покритие на корпуса цвят бял RAL 9016

Аксесоари за управления CGU-2 CGU-2K CGG-2 CGG-2K
BM контролер • • • •
Конзола за стена • • • •
Смесителен модул MM • • • •
Соларен модул SM1 • • • •
Соларен модул SM2 • • • •
Каскаден модул KM • • • •
Аналогов стаен термостат с дневна програма ART • • • •
Аналогов термостат по външна температура AWT • • • •
Радио часовник с датчик за външна температура • • • •
Радио часовник с автоматична времева настройка • • • •
Безжичен радиоприемник за датчик за външна температура и дистанционно управление • • • •
WRS - система за дистанционно управление • • • •

Хидравлични аксесоари и аксесоари за газ
Сферичен кран за газ (ъглов или прав), хромиран, с или без термично вкл./изкл. • • • •
Предпазен вентил Rp ½" до 3 bar, хромиран
Комплект за отвеждане на конденз 1” със вентил,маркуч,сифон и розетка,прозрачна пластмаса • • • •
Комплет за свързване на вода за БГВ и студена вода • •

Аксесоари за монтаж инсталация скрит монтаж
Свързваща стойка за инсталация скрит монтаж • • • •
Свързващ комплект за инсталация скрит монтаж
Ъглов кран G ¾", хромиран • • • •
Ъглов кран G ¾" с връзка R ½" за предпазен клапан, хромиран • • • •
Връзка за БГВ G ½", хромирана • •
Връзка за студена вода G ½", хромирана • •

Аксесоари за монтаж инсталация открит монтаж
Свързващ комплект за инсталация открит монтаж • • • •
Прав кран Rp ¾", хромиран • • • •
Прав кран Rp ¾" с връзка R ½" за предпазен клапан, хромиран • • • •
Връзка за БГВ R ½”, хромирана • •
Връзка за студена вода R ½" със спирателен кран, хромиран • •
Свързваща стойка за инсталация открит монтаж • • • •

Бойлер БГВ CSW-120 • •
Комплект връзка CSW за инсталация скрит монтаж • •
Комплект връзка CSW за инсталация открит монтаж • •
Комплект връзка за инсталация • •

Аксесоари димоотвеждане
Коаксиален димоотвод Ø 60/100 mm • •
Алуминиев димоотвод Ø 110 mm • •
Алуминиев димоотвод Ø 130 mm • •
Адаптор от Ø 60/100 mm към Ø 63/96 mm • •
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Широката гама от оборудване от системния доставчик Wolf предлага идеалното решение 
за търговски и промишлени сгради, за нови сгради и проекти за модернизация. Обхвата на 
управленията на Wolf отговаря на всички нужди по отношение топлинен комфорт. Продуктите 
са лесни за експлоатация, енергийно-ефективни и надеждни. Фотоволтаичните и слънчеви 
отоплителни системи могат бързо да бъдат интегрирани в съществуващи системи. Всички 
продукти на Wolf са лесни и бързи за монтаж,подръжка и експлоатация.

Wolf GmbH, PO Box 1380, D-84048 Mainburg, Tel.: +49 87 51 / 74-0, Fax: +49 87 51 / 74-1600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de
„ЕРАТО“АД, 6300 Хасково, Тел..:038/603044, 603046 Fax: 038/603045, Internet: www.erato.bg

Компетентната марка за енергийно ефективни системи

Part no. 4800589


