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Zestaw hydrauliczny do kotła 
dwufunkcyjnego CHFO-995462 135,00 / 

166,05 CO

Zestaw hydrauliczny do kotła 
jednofunkcyjnego CHFO-995463 135,00 / 

166,05 CO

Sterownik kotła  
EASY CONTROL
Intuicyjne programowanie 
ogrzewania w trybie tygodniowym 
oraz wiele innych funkcji specjalnych 
ułatwiających prostą obsługę.
Możliwość korygowania ustawionej 
na kotle temperatury pomieszczenia, 
która pojawia się na wyświetlaczu. 
Przyciski funkcyjne do łatwego 
wyboru tryb pracy ogrzewania.
•  dostępny również w wersji 

bezprzewodowej
• łatwość obsługi
FUNKCJE:
• możliwość programowania 
tygodniowego
• funkcja przeciwzamrożeniowa
•  możliwość ręcznego wyboru 

dziennego  
trybu ogrzewania 

• możliwość ręcznego wyboru 
nocnego trybu ogrzewania
• wyświetlanie temperatury

CHFO-995458 269,00 / 
330,87 CO
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Sterownik kotła ZONE CONTROL 
(e-bus)
Modulowany czujnik temperatury 
pomieszczenia służy do kontrolowania 
temperatury i trybu ogrzewania w 
strefie w której jest zainstalowany. 
Za pomocą prostego ruchu pokrętła 
można skorygować ustawioną na kotle 
temperaturę pomieszczenia, która 
pojawia się na wyświetlaczu, a za 
pomocą przycisku wielofunkcyjnego 
ustawić tryb pracy ogrzewania.
•  czytelny wyświetlacz
•  łatwość obsługi
FUNKCJE:
•  funkcja przeciwzamrożeniowa
•  możliwość ręcznego wyboru 

dziennego trybu trybu ogrzewania 
•  możliwość ręcznego wyboru 

nocnego trybu trybu ogrzewania
•  wyświetlanie temperatury

CHFO-995459 269,00 / 
330,87 CO

Sterownik kotła EXPERT CONTROL 
(e-bus)
EXPERT CONTROL pozwala na kontrolę 
funkcjonowania każdego elementu 
systemu z najwyższą łatwością.
Zaawansowany protokół E-BUS® 
umożliwia:
•   zarządzanie pracą kotła, kolektorów 

solarnych, a także regulację 
temperatury w strefach grzewczych,

•  możliwość programowania czasów 
ogrzewania i produkcji CWU.

Duży i czytelny wyświetlacz pozwala na:
•  personalizację ekranu głównego
•  generowanie raportów wykorzystania 

energii solarnej, ograniczenia emisji 
CO2 oraz dostępnej ilości CWU.

CHFO-995460 595,00 / 
731,85 CO

Sterownik kaskadowy RVS 63 CHFO-208255 2999,00 / 
3688,77 CO

Interfejs c.o. do sterownika 
kaskadowego CHFO-208257 590,00 / 

725,70 CO



39

OPIS SYMBOL
CENA 
(PLN) 

netto/brutto

GRUPA  
RABATOWA

AKCESORIA TERMOREGULACYJNE

Sonda zewnętrzna temperatury
Zewnętrzny czujnik (sonda) temperatury 
zbiera informację na temat warunków 
klimatycznych i przekazuje je do 
sterownika kotła w celu automatycznej 
regulacji jego pracy w zależności 
od wymaganej temperatury w 
pomieszczeniu, a także panujących 
warunków zewnętrznych. Taki sposób 
sterowania pogodowego zapewnia 
maksymalny komfort i oszczędności, 
poprzez modulowaną pracę przy 
wykorzystaniu funkcji AUTO.

CHFO-995461 118,00 / 
145,14 CO

Sonda zewnętrzna do sterownika 
kaskadowego CHFO-208258 98,00 / 120,54 CO

Sonda temperatury strefy 
do sterownika kaskadowego CHFO-208259 185,00 / 

227,55 CO

Sonda temperatury sprzęgła 
do sterownika kaskadowego. CHFO-208260 245,00 / 

301,35 CO

Moduł MGM II EVO
• 1 strefa gorąca, 
• 1 strefa chłodna, 
• zawór z siłownikiem elektrycznym,  
• pompa modulawana elektronicznie

CHFO-995457 4450,00 / 
5473,50 CO
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Moduł MGM III EVO
Zewnętrzny moduł hydrauliczny:
• 1 strefa gorąca, 
•  2 strefy chłodne (podłogowe) 

z wbudowanymi 3 pompami 
MODULOWANYMI, 2 zaworami 
mieszającymi z SIŁOWNIKAMI  
oraz układem sterowania do 
połączenia z kotłem

CHFO-914700 5850,00 /  
7195,50 CO

Zestaw CWU z zaworem 3 drogowym 
45-65 kW CHFO-208249 1350,00 / 

1660,50 CO

Zestaw CWU z zaworem 3 drogowym 
85-100 kW CHFO-208250 2220,00 / 

2730,60 CO

Termostat strefy grzewczej  
do sterownika kaskadowego CHFO-208256 740,00 / 

910,20 CO

Trójnik 87°, rewizyjny z króćcami 
pomiarowymi, przyłączający do kotła 
Chaffoteux Turbo/Kondensacyjnego 
60/100

ALTH-995299 148,00 / 
182,04 OJ
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Trójnik 87°, rewizyjny z króćcami 
pomiarowymi i odwodnieniem 
przyłączający, rozszerzający  
60/100-80/125 do kotła  
Chaffoteux Turbo

ALTH-995300 215,00 / 
264,45 OJ

Trójnik 87°, rewizyjny z króćcami 
pomiarowymi przyłączający, 
rozszerzający 60/100-80/125  
do kotła Chaffoteux 
Kondensacyjnego

ALTH-995301 165,00 / 
202,95 OJ

Wkład kom-złączka 60/100x80, IRYD 
rozdziel, Chaffoteaux Ariston GENUS, 
CLAS, BS – zasys

ALTH-914729 42,00 / 51,66 OJ

Wkład kom-złączka 60/100x80, IRYD 
rozdziel, Chaffoteaux Ariston GENUS, 
CLAS, BS

ALTH-106484 80,00 / 98,40 OJ

Wkład kom-złączka 60/100x80, IRYD 
rozdziel, Chaffoteaux Ariston GENUS, 
CLAS, BS – komplet

ALTH-095228 47,00 / 57,81 OJ


