
Az árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák! A változtatás jogát fenntartjuk!

Érvényes: 2022. május 1-től május 31-ig

Megnevezés Cikkszám Forint  
(Áfa nélkül)

Kiemelt kedvezményes termékeink

G4 csereszűrő készlet;
4 pár/8db/csomag

CWL-2-225 1670405ACS 25.900,-

CWL-2 325/400 1669551ACS 23.900,-

M6 aktív szén szűrő és G4  
szűrő készlet; 1-1 db/csomag

CWL-2-225 1670752ACS 17.900,-

CWL-2 325/400 1670897ACS 30.900,-

F7 csere szűrő és G4 szűrő  
készlet; 1-1 db/csomag

CWL-2-225 1670445ACS 14.900,-

CWL-2 325/400 1669521ACS 22.900,-

Akciós tartalékszűrő csomagok

Egy- és többlakásos családi házak, irodák 
szellőztetésére. A CWL-2 berendezés a szűrt 
friss levegőt a távozó levegővel melegíti fel 
lemezes hővisszanyerőn keresztül (98% 
feletti hatásfok). Beépített elektromos 
előfűtő, bypasszos lemezes hővisszanyerő, 
érintőkijelző.

CWL-2-225
(4/Ø L) 71 00 867A

709.000,-
(4/Ø R) 71 00 868A

CWL-2-325
(4/Ø L) 71 00 747A

789.000,-
(4/Ø R) 71 00 748A

CWL-2-400
(4/Ø L) 7 100 749A

849.000,-
(4/Ø R) 71 007 50A

Kondenzációs falikazán fűtésre ill. HMV 
készítésre, 109%-os kihasználtsági hatás-
fokkal, energiatakarékos, folyamatos 
sza bályozású szivattyúval és beépített 
szabályozással, HMV váltószeleppel.

FGB-24 86 15 834A 369.000,-

FGB-K-24 (kombi) 86 15 835A 379.000,-

FGB-28 86 16 019A 379.000,-

FGB-K-28 (kombi) 86 16 021A 389.000,-

FGB-35 86 16 020A 439.000,-

FGB-K-35 (kombi) 86 16 022A 449.000,-

Comfort sorozatú kondenzációs falikazán 
fűtésre ill. HMV készítésre, 110%-os 
kihasznált sá gi hatásfokkal, beépített 
HMV váltószeleppel, gázadaptációs 
tüzeléstechnikai szabályozással, ener-
giatakarékos, folyamatos szabályo zású 
szivattyúval.

CGB-2-24 86 15 170A 639.000,-
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Kiemelt kedvezményes termékeink

4 db 90°-os ø160-as ISO könyök
8 db csőcsatlakozó ø160-as ISO csőhöz
2 db 2m-es ø160-as ISO cső 
2 db hangcsillapító ø160-as 
2 db levegő mini osztó doboz
3  db flexibilis levegő elosztó cső  

(ø75/63, 50 méter/tekercs)
6 db csatlakozó elem légszelephez
5 db gyorscsatlakozó
2 db tömítő gyűrű csomag (10 db/csomag) 
2 db rögzítő gyűrű csomag (10 db/
csomag)

2577363
2577365
2577362
2577367
2577837
2577414

2577295
2577416
2577360
2577548

Csomagár PAKCWL 499.000,-

CWL légtechnikai rendszerelemek csomagban

A CWL-400 Excellent berendezéshez történő vásárlás esetén a csomaghoz még 4 db szűkítő 
elem szükséges!

G4 csereszűrő készlet,  
4 pár/8db/csomag 1669013ACS 17.900,-

M6 aktív szén szűrő és G4 szűrő készlet; 
1-1 db/csomag 16690513ACS 13.900,-

F7 csere szűrő és G4 szűrő készlet;  
1-1 db/csomag 16690213ACS 15.900,-

Szűrőtáska NÁ125-ös légszelephez,  
5 db/csomag

7100595A 14.900,-

Akciós tartalékszűrő csomagok

Egy- és többlakásos családi házak, irodák 
szel lőztetésére. A CWL berende zés a 
szűrt friss levegőt a távozó levegővel 
melegíti fel lemezes hővisszanyerőn 
keresztül (90% feletti hatás fok). Beépített 
elektromos előfűtő, bypasszos lemezes 
hővisszanyerő, digitális kijelzés.

CWL-300 Excellent (4/Ø R) 71 00 554A 649.000,-

Megnevezés Cikkszám Forint  
(Áfa nélkül)
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Kiemelt kedvezményes termékeink

180 literes, kettős zománcozású, 75 mm-
es PU habos hőszigetelésű HMV tároló, 
hő szivattyús üzemhez megfelelő kettős 
spirál, simacsöves hőcserélővel.A 
BWL-1S(B) hőszivattyúval összeépítve 
hőközpontot alkot.

CEW-2-200 + bekőtő készlet + 
elektronikus tárolóérzékelő

PAKCEW-2 869.000,-

Megnevezés Cikkszám Forint  
(Áfa nélkül)

Levegő-víz split hőszivattyú hűtésre, 
fűtésre és HMV készítésre, 6 kW-os 
elektromos fűtő betéttel. Kültéri egység 
EC ventilátorral, hangszigetelt folyamatos 
szabályozású kompresszorral, expanziós 
szeleppel és a hűtési körfolyamatot meg-
fordító váltószeleppel.
Beltéri egység hőszi getelt kondenzátorral, 
energiatakarékos fűtőköri szivattyúval, 
fűtés/HMV készítés váltószeleppel, be-
épített fűtőköri biztonsági szeleppel.
A hőszivattyú működtetéséhez BM-2 
szabályozó és külső hőmérséklet érzékelő 
vásárlása szükséges.

BWL-1S-07/230V 9146392A 1.779.000,-

Levegő-víz split hőszivattyú hűtésre, 
fűtés re és HMV készítésre, 6 kW-os 
elektromos fűtő betéttel. Kültéri egység 
EC ventilátorral, hangszigetelt folyamatos 
szabályozású kompresszorral, expanziós 
szeleppel és a hűtési körfolyamatot meg-
fordító váltószeleppel.
Beltéri egység hőszi getelt kondenzátorral, 
energiatakarékos fűtőköri szivattyúval, 
fűtés/HMV készítés váltószeleppel, be-
épített fűtőköri biztonsági szeleppel. 
A hőszivattyú működtetéséhez BM-2 
szabályozó és külső hőmérséklet érzékelő 
vásárlása szükséges.

BWL-1S-10/400V 9146394A 2.499.000,-
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Megnevezés Cikkszám Forint  
(Áfa nélkül)

Külső hőmérséklet érzékelő 27 92021A 7.900,-

Távszabályozó, napi/heti időprogrammal, 
hiba jelek kijelzése, érintőképernyő vilá gítás, 
e-busz csatlakozás, kazánokhoz (fűtő kö-
rön kénti) helyiség hőmérséklet szabályozó.

RM-2 szabályozó 89 08 888A 49.900,-

RM-2 rádiós távszabályozó 
vevőegységgel 8909137ACS 79.900,-

Kiemelt kedvezményes termékek  
szabályozásai
Érvényes: 2022. május 1-től május 31-ig

LAN/WLAN interfész modul, készülék sza-
bá lyozás interneten vagy helyi hálózaton 
keresztül. Kezelés Android, iOS vagy Wolf 
portálon. Készülékbe szerelhető.

Link Home 8908666A 59.900,-

LAN/WLAN interfész modul, készülék sza-
bályozás interneten vagy helyi hálózaton 
keresztül. Kezelés Android, iOS vagy Wolf 
portálon. Külső tápegységgel, készüléken 
kívüli szerelésre.

Link Pro 8908667A 89.900,-

FGB-(K) CGB-2 BWL-1S CWL 
Excellent

CWL-2

RM-2/RM-2 W x x — x x

AM — x x — —

BM-2 x x x x x

Külső hőm. érz. x x x — —

Link Home — x x — x*

Link Pro x — — x —

Alapmodul CGB-2, BWL-1S(B) készülé kek-
hez, csak a készülékben helyezhető el.

AM szabályozó 8908304A 31.900,-

3,5”-os színes kijelző, időprogramok, egy szerű 
menü szöveges kijelzéssel, kezelés forgató-/
nyomógombbal, 4 nyomógomb a gyakran 
használt műveletekhez, microSD kártya hely a 
szoftverfrissítéshez, külső hő mér séklet ér zé-
kelővel időjáráskövető szabályozás.

BM-2 szabályozó + fali keret 8908306ACS 86.900,-

* A Link Home  panel beépítéséhez takaró lemez vásárlása szükséges! (2747551)


