
CerapurCompact
Kondenzačná technológia, ktorá zaručuje
vysoký komfort a nízke náklady
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Závesné kondenzačné kotly CerapurCompact  

Úspora miesta a nákladov
Nájsť vhodné miesto pre kotol CerapurCompact 
u vás doma je oveľa ľahšie ako by ste si mysleli. 
Vďaka svojmu modernému kompaktnému di- 
zajnu tento závesný kondenzačný kotol nie len 
dobre vyzerá, ale zaberie veľmi málo miesta. 
Inštalácia je veľmi rýchla a jednoduchá vďaka 
čomu sú náklady na práce minimálne. Následne 
údržba je taktiež rýchla a jednoduchá vďaka 
ľahkej dostupnosti všetkých dôležitých kompo-
nentov.

CerapurCompact
Kompaktný, kvalitný, úsporný

Kondenzačný závesný kotol CerapurCompact splní všetky požiadavky vašej rodiny na vykurovanie  

a prípravu teplej vody. Spoľahlivo a úsporne bude vašu domácnosť zásobovať teplom a teplou vodou  

a zároveň vám pomôže usporiť energiu. Kombinácia vysokej kvality, technológie s dlhou životnosťou  

a výhodný pomer cena/výkon - to správne riešenie pre vás

CerapurCompact
Plynový kondenzačný kotol

Riešenie s viacerými možnosťami
Kotol CerapurCompact je dostupný ako štandardný kotol vo 
výkonoch 14 a 24 kW len pre vykurovanie s možnosťou pripo-
jenia nepriamoohrievaného zásobníka alebo ako kotol s prieto-
kovým ohrevom teplej vody s výkonom 24 kW. Inovatívna 
elektronická jednotka je veľmi ľahko kombinovateľná so všet-
kými regulátormi a modulmi Junkers. Spojením s vhodným 
regulátorom si tak môžte svoj vykurovací systém zostaviť 
presne podľa svojich požiadaviek. Kombinácia s ekvitemickým 
regulátorom prináša ďalšie výhody. Tento regulátor riadi vy- 
kurovací systém podľa vonkajšej teploty, udržiava váš domov 
komfortne vyhriaty po celý čas. Kombinácia kotla Cerapur−
Compact so solárnym systémom je taktiež veľmi jednoduchá  
a umožní vám profitovať z bezplatnej slnečnej energie.

Vyobrazená trieda energetickej účinnosti udáva energetickú účinnosť produktu ZSB 14-1 DE, 
modelu produktovej rady CerapurCompact. Trieda energetickej účinnosti iných produktov  
z tejto produktovej rady sa môže líšiť.

Závesné kondenzačné kotly CerapurCompact

1 Expanzná nádoba (8 l)

2 Plynová armatúra (SIT 848)

3 Doskový výmenník

4 Ventilátor

5 Výmenník WB 6 s veľkou teplovýmennou  

 plochou

6 Vysoko efektívne čerpadlo

7 Sifón

8 Manometer

CerapurCompact – pohľad dovnútra

Technické údaje:

Označenie kotla ZSB 14-1 DE ZSB 24-1 DE ZWB 24-1 DE

Max. menovitý tepelný výkon 50/30°C v kW 15 25,2 25,2

Min. menovitý tepelný výkon 50/30°C v kW 2,2 3,3 3,3

Hladina akustického tlaku podľa erP15 v dB(A) 50 50 50

Ročným obdobím podmienená energetická účinnosť vykurovania v % 93 93 93

NOx podľa ErP15 v mg/kWh 17 40 40

Trieda energetickej účinnosti vykurovania A A A

Trieda energetickej účinnosti prípravy teplej vody − − A

Uvádzaný záťažový profil − − XL

Vybavenie:

Vysoko efektívne čerpadlo EEI ≤ 0,23 integrované integrované integrované

Rozmery:

Výška v mm 815 815 815

Šírka v mm 400 400 400

Hĺbka v mm 300 300 300

Hmotnosť bez obalu v kg 36 36 36

Odporúčaná cenníková cena ZSB 14-1 DE ZSB 24-1 DE ZWB 24-1 DE

EUR bez DPH 766,67 800,00  841,67

EUR s DPH 920,00 960,00 1010,00



Call Centrum:

Tel. číslo: 02 / 3228 4888

pondelok − piatok: od 8:00 do 19:00 hod. 
sobota − nedeľa: od 9:00 do 14:00 hod.

Robert Bosch, spol. s r.o.
Divízia Termotechnika - značka Junkers
Ambrušova 4 
821 04 Bratislava

www.junkers.sk


