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   Die Kompetenzmarke für

Λέβητας συμπύκνωσης
πετρελαίου COB:
Λάβετε θέσεις για το μέλλον,
έτοιμοι, φύγαμε!

ΝΕΟ
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Ενθουσιάστε εκ νέου
τους πελάτες.
Wolf ComfortLine 
Λέβητες συμπύκνωσης
πετρελαίου COB.
Τεχνολογία θέρμανσης για το μέλλον. Πλεονεκτήματα για
όλους! 
Ο νέος λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB της Wolf δίνει στους πελάτες και
στον κλάδο της θέρμανσης ισότιμα μεγάλα πλεονεκτήματα. Εξοπλισμένος με τη νέα
τεχνολογία Wolf BioÖl-Ready χαρακτηρίζεται από την φιλικότητα στην προστασία του
περιβάλλοντος, ιδαίτερα μεγάλη αποδοτικότητα και μεγάλη σιγουριά για το μέλλον
του καταναλωτή. Ο εγκαταστάτης κερδίζει προ πάντων από την δυνατότητα απλής
εγκατάστασης, διαχείρισης και συντήρησης.

Το πετρέλαιο στην αλλαγή.
Η μελλοντική τροφοδοσία με πετρέλαιο είναι ακόμα εξασφαλισμένη για τις επόμενες
γενεές. Το πετρέλαιο θα παραμείνει ακόμα και στο μέλλον μία σχετικά φθηνή μέθοδος
θέρμανσης. Το πετρέλαιο στη σημερινή μορφή θα είναι στο μέλλον περιορισμένο. Και
αυτό για περιβαλλοντικούς λόγους και για την σωστή διαχείριση των ενεργειακών
αποθεμάτων, σε κάθε λίτρο πετρελαίου θα αναμιγνύονται όλο και περισσότερα βιολο-
γικά πρόσθετα.

Τι είναι το BioÖl-Ready;
BioÖl-Ready σημαίνει θέρμανση από σήμερα με την τεχνολογία του αύριο.
Ο λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου της Wolf είναι ήδη από τώρα προετοιμα-
σμένος για τις μελλοντικές μορφές και γενεές πετρελαίου. 
Μπορεί να λειτουργήσει τόσο με κανονικό, με χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο 
πετρέλαιο όσο και με biodiesel*. Η Wolf χαρακτηρίζει
αυτή τη μελλοντική τεχνολογία ως BioÖl-Ready.

*Σημερινή αναλογία 5%.
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Έτοιμο
προσυναρμο-

λογημένο

Πρότυπος
βαθμός απόδο-

σης

Εύκολη ανακαί-
νιση καμινάδας

Συμβατός με
ηλιακή θέρμανση

Με δικά του εργα-
λεία συντήρησης

99% (Hs)
105% (Hi)
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Για περισσότερη ευελιξία: 
Χωρίς μεγάλη καθυστέρηση στη
συντήρηση και συναρμολόγηση
Ο νέος COB: Εγκατάσταση που είναι πραγματικά ευχάριστη. Γιατί εδώ
ταιριάζουν όλα! Βάρος, μέγεθος και τα τυπικά πλεονεκτήματα της Wolf
στη συναρμολόγηση και στη συντήρηση.

• Μέγιστη απόδοση – ο πρότυπος βαθμός απόδοσης είναι
99% (Hs) / 105 % (Hi).

• Εντελώς απλός – ο λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου
παραδίδεται πλήρως προσυναρμολογημέ
νος και με τα καλύμματα.

• Ιδιαίτερα ελαφρύς – με μόνο 92 kg μεταφέρεται χωρίς κόπο.

• Απαίτηση ελάχιστου ο COB μπορεί να τοποθετηθεί όρθιος 
χώρου – κοντά στον τοίχο.

Απαίτηση χώρου περίπου 1/2m2

• Άμεσα λειτουργεία – με σύνδεσή Plug & Play.

• Γρήγορα προσβάσιμος – για ελαφριές εργασίες συντήρησης και 
επιθεώρησης,
ιδανική θέση συντήρησης της μονάδας 
καύσης.

• Έξυπνα ρυθμιζόνενος – Μέσω των πινάκων ελέγχου της WOLF
και του συστήματος WRS.

• Απόλυτα δυνατός – Περιοχή ισχύος από 13,3 – 29kW
με 2-βάθμιο καυστήρα.

• Εργαλεία στον λέβητα – για απλή συντήρηση υπάρχουν τρία εργα-
λεία στάνταρντ μέσα στον COB: 
Οδηγός ρυθμίσεων, βούρτσα καθαρισμού
από ανοξείδωτο χάλυβα, χειρολαβή 
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Ποιότητα και αξιοπιστία
„Made in Germany“.
Ο νέος COB: Η τελευταία εξέλιξη στην τεχνολογία συμπύκνωσης πετρε-
λαίου, που δημιουργήθηκε από τις καινοτόμες και αξιόπιστες  ιδέες της
Wolf. Για μέγιστη απόδοση ενέργειας. Για σίγουρη θέρμανση του μέλλο-
ντος. Για ικανοποιημένους πελάτες.

• Με σίγουρο μέλλον – κατάλληλο για πετρέλαιο χαμηλής
περιεκτικότητας σε θείο και απλό
πετρέλαιο EL. Έτοιμο για βιολογικό 
πετρέλαιο.

• Άνετο σύστημα ρυθμίσεων – πολύ απλό στη χρήση. Επεκτάσιμο 
σύστημα ρυθμίσεων για μέχρι 7 
μονάδες για ρύθμιση κυκλώματος 
ανάμιξης, θέρμανσης ή ηλιακού. 
Επεκτάσιμο με μονάδα με ασύρμα
το ρολόι, ασύρματο εξωτερικό αισθη
τήρα.

• Εύκολη ανακαίνιση καμινάδας – μικρή διάμετρος αγωγού καυσαε-
ρίων των 80 mm, τοποθετούμενο
χωρίς πρόβλημα σε υπάρχουσες
καμινάδες ή φρεάτια.

• Συμβατή ηλιακή θέρμανση – με μποϊλερ διαστρωμάτωσης BSP, 
ηλιακό συλλέκτη TopSon και αυτο
ματισμό εξέγχου ηλιακήςιακής ρύθ
μισης SM1/SM2.

• Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος – δεν χρειάζεται προθέρμανση 
πετρελαίου, ο καυστήρας δουλεύει 
με πολύ λίγο ρεύμα,κατανάλωση 
ηλεκτρικής ισχύς στη: 
βαθμίδα ισχύος 1 < 100 Watt 
βαθμίδα ισχύος 2 < 140 Watt.

• Μικρό χρόνο απόσβεσης - σε μία ανακαίνιση εγκατάστασης
θέρμανσης (παλιός λέβητας έναντι 
λέβητα συμπύκνωσης πετρελαίου
COB) αποσβαίνεται η επένδυση
μέσα περίπου σε μόλις 3 χρόνια
(*με μια τιμή πετρελαίου στα 90 
Cent/Lit.).

5
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Ανοίξτε το κάλυμμα και περι-
στρέψτε το κουτί του πίνακα
ρυθμίσεων προς τα εμπρός και
κάτω

Ξεβιδώστε τις 3 βίδες Τραβήξτε προς τα έξω τον καυ-
στήρα

Κρεμάστε τον καυστήρα στη
θέση συντήρησης

Έλεγχος των ηλεκτροδίων
έναυσης

Ξεβιδώστε τις βίδες πεταλόυδα Βγάλτε το καπάκι του θαλάμου
καύσης

Τραβήξτε προς τα έξω με το
εργαλείο συντήρησης τον θά-
λαμο καύσης

Αλλαγή ακροφυσίων (μπεκ)

Καθαρίστε το σιφώνι, τον ουδε-
τεροποιητή και την αντλία
συμπυκνωμάτων

Συναρμολογήστε το κάλυμμα
και ελέγξτε τις τιμές της καύσης

Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερ-
μότητας με την βούρτσα
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Πάντα ζεστό νερό χρήσης. 
Όσο και αν χρειαζόμαστε. 
Ο νέος COB-CS με μποϊλερ διαστρωμάτωσης: Αυτή είναι η πιο σύγχρονη πατε-
νταρισμένη τεχνολογία για αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού χρήσης μέσω της
συμπύκνωσης πετρελαίου. Με χαμηλό κόστος λειτουργίας και με ελάχιστη απαί-
τηση χώρου με την ποιότητα της Wolf.

Πατενταρισμένη λειτουργία „turbo“ ζεστού νερού χρήσης – το νέο εξελιγ
μένο σύστημα καθοδήγησης και κατανομής για το ζεστό και κρύο νερό 
χρήσης εγγυάται μία ήσυχη και ομοιόμορφη κατανομή του νερού και μία 
έξαιρετική απόδοση ζεστού νερού χρήσης.

Βελτιστοποιημένη τεχνική μόνωσης – χωρίς θερμικές και ενεργειακές
απώλειες με μόνωση υψηλής απόδοσης.

Πολύ μεγάλο, το μικρό – η χωρητικότητα του μποϊλερ των 160 l συγκρίνε-
ται με συμβατικά μποϊλερ των 240 ή και 260l.

“Δώσε μου πέντε” – η ισχύς παραγωγής ζεστού νερού χρήσης είναι 
280l/min. Με αυτή την ισχύ ο CS παρέχει ζεστό νερό χρήσης για μέχρι και
πέντε νοικοκυριά.

4

3

2

1

COB με μποϊλερ διαστρωμάτωσης CS

Αντλία συμπυκνωμ

Ουδετεροποιητής

μονωμένο περίβλη

Σύστημα ανάμιξης
Blauer Engel

2-βάθμια αντλία π
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3

1

4

2

κνωμάτων

ητής

ρίβλημα

μιξης καυστήρα

λία πετρελαίου

Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας

Δοχείο διαστολής ZNX

Μόνωση αφρού πολυουρεθάνης
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Λέβητας συμπύκνωσης 20 20/CS 29 29/CS
πετρελαίου COB                 
Ονομαστική θερμική ισχύς σε 80/60°C βαθμίδα 1/2 kW  13,3 / 19,0 13,3 / 19,0 18,5 / 28,2 18,5 / 28,2

Ονομαστική θερμική ισχύς σε 50/30°C βαθμίδα 1/2 kW 14,0 / 20,0 14,0 / 20,0 19,6 / 29,6 19,6 / 29,6

Παροχή πετρελαίου βαθμίδα 1/2 kg/h 1,20 / 1,70 1,20 / 1,70 1,7 / 2,4 1,7 / 2,4

Ωφέλιμη χωρητικότητα CS (ισοδύναμη ονομαστική) Ltr – 160 (240) - 160 (260)

Ισχύς συνεχούς λειτουργίας μποϊλερ CS Ltr/h  (kW) – 490 (20) - 710 (29)

Δείκτης απόδοσης CS NL60 – 4,5 - 5,0

Κατανάλωση σε λειτουργία αναμονής μποϊλερ kWh/24h – 1,47 - 1,47

Σύνδεση αεραγωγού/καπναγωγού mm 80/125 80/125 80/125 80/125

Πρότυπος βαθμός απόδοσης σε 40/30 °C, (Hi/Hs) % 105/99 105/99 105/99 105/99

Πρότυπος βαθμός απόδοσης σε 75/60 °C, (Hi/Hs) % 101/96 101/96 101/96 101/96

Βάρος λέβητα kg 92 92 99 99

Βάρος μποϊλερ kg – 76 - 76

Διαστάσεις BxΥxT mm 566 x 1.290 x 605 1.132 x 1.290 x 605 566 x 1.290 x 605 1.132 x 1.290 x 605

Διανομείς Β. Ελλάδας:
ΑΡΙΕΣ ΑΕ, τηλ 2310 686440
Ι. ΚΟΥΡΜΠΙΔΗΣ ΑΕΕ, Τηλ

Κρήτη : ΘΕΡΜΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, τηλ 2810

Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, Tel.: 0 87 51 / 74-0, Fax: 0 87 51 / 74-1600, www.wolf-heiztechnik.de
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Art. Nr. 4800567

Η εταιρεία σημείο ανφοράς για συστήμάτα θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού
και ηλιακής ενέργειας

Αριθμοί και δεδομένα.
ComfortLine λέβητας συμπύκνωσης
πετρελαίου COB.
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