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Teplo pre život
Teplo pre život – toto motto má u nás dlhoročnú tradíciu. Teplo je pre ľudí základnou potrebou. Bez tepla

Dôsledne jednoduchšie

sa necítime dobre a teplo robí z domu útulný domov. Ale teplo neznamená vždy to isté, každý človek tu

Ako súčasť skupiny Bosch je Junkers

má svoje individuálne predstavy. Preto viac ako 100 rokov vyvíjame riešenia pre teplo, ktoré sú také všestranné, aby dokázali splniť každé Vaše želanie. Ponúkame teplo a teplú vodu pre každý obytný priestor
a pre každú potrebu. Jednoducho zhrnuté: od nás môžete očakávať riešenia ušité na mieru Vašim individuálnym požiadavkám a pohodliu.
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Teplo pre život má aj úplne konkrétny význam:

Kondenzačná technika Junkers je mimoriadne
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22 − 25

Junkers sú technicky vyspelé a spoľahlivé.
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Pracujú veľmi ticho tak, že svoje vykurovacie

a nenáročné na údržbu. Tak vám zostane čas

toho dôslednou jednoduchosťou pri

Systémové rugulátory
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zariadenie už nebudete viac počuť.

na veci, ktoré sú skutočne dôležité.
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Smernica Ekodizajn (ErP)
Viac transparentnosti pre vykurovacie zariadenia

Ktoré produkty
musia byť vybavené štítkom?

Čo je pre domáce spotrebiče už roky štandardné, bude teraz povinnosťou aj pre vykurovacie zariadenia:

Európske jednotné štítky pre produkty súvisiace so spotrebou energie (ErP) sa od 26.09.2015 týkajú

Od septembra 2015 musia nové vykurovacie systémy v rámci EU spĺňať zákonné minimálne požiadavky

nasledovných zariadení Junkers. V prípade dodávky a inštalácie kompletného systému napr. kondenzačného

na spotrebu energie a zaťaženie životného prostredia (emisie spalín a hluku) a mať štítok s energetickou

kotla so solárnym systémom pre ohrevom teplej vody musí byť vytvorený energetický štítok pre celý systém

účinnosťou. Štítok má koncového spotrebiteľa informovať, ako je energeticky účinné vykurovacie zariadenie

ako jeden komplet.

a jeho komponenty. Klasifikácia siaha od A++ (A+++ u systémov) pri veľmi dobrej po G pri nedostatočnej
účinnosti. Okrem toho musia byť podľa ErP vyhotovené údajové listy. V spolupráci s výrobcom, predajcom
a odborným kúrenárom sa vytvára šanca vytvorenia optimalizovanej ponuky pre koncových zákazníkov

Vykurovacie zariadenia (0 –70 kW)

Plynové ohrievače TÚV (0 –70 kW)

Kombinované vykurovacie zariadenia (0 –70 kW)

Zásobníky TÚV (do 500 l)

a ich konkrétne podmienky.

Štítok produktu

Štítok systému

príklad pre kondenzačný kotol

príklad pre kúrenie a prípravu teplej vody

1

výrobca

2

názov produktu,
typ produktu,
materiálové číslo

3

funkcia vykurovania

4

trieda účinnosti

5

hladina akustického
výkonu vo vnútorných priestoroch

6

tepelný výkon

7

rok platnosti 
nariadenia

8

9

9
11

1

10
13

2
3

12

16

15

11 kombinovaný vykurovací
prístroj
12 kombinácia so solárnym
zariadením, zásobníkom TÚV,
regulátorom a p
 rídavným
vykurovacím zariadením
14 funkcia prípravy TÚV

14
5

10 názov produktu, typ produktu,
materiálové číslo

13 funkcia vykurovania

4

číslo smernice

výrobca

15 trieda účinnosti

6

16
15

16 energetická účinnosť vykurovania a prípravy TÚV pre kombináciu vykurovania, regulátora
a solárneho zariadenia
17 rok platnosti nariadenia

7

8

17

18

18 číslo smernice

Systémové balíky (0 –70 kW)

Štítok produktu

Štítok systému

Štítky produktu sú určené pre samostatné riešenia,

Štítky systému sú určené pre systémové riešenia, ktoré napr.

napr. kondenzačný kotol

pripravujú teplo a teplú vodu
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Predĺžená záruka
na produkty značky Junkers

Produktové kategórie Junkers
Závesné kondenzačné kotly
CerapurCompact

CerapurSmart

CerapurAcu-Smart

CerapurComfort

V rámci skvalitňovania služieb ponúkame užívateľom zariadení Junkers
produkt “5-ročná záruka“ na vybrané závesné kondenzačné kotly bez
obmedzenia výkonu. Kúpou tohto produktu sa záručná doba predĺži
zo zákonných 2 rokov na nami poskytovaných 5 rokov. Za jednorazový
poplatok tak zákazník získa 3 roky záruky navyše.

Zariadenia

Jednorázový poplatok v ¤ s DPH

CerapurSmart, CerapurComfort, CerapurAcu-Smart

120

Stacionárne kondenzačné kotly
Suprapur

Prietokové ohrievače
Oxystop

miniMaxx

Aké výhody nová služba prinesie?
XX
XX
XX
XX
XX

Predĺžená záruka je ponúkaná na závesné kondenzačné kotly bez obmedzenia výkonu
Predĺžená záručná doba až na 5 rokov (2 + 3 roky)
Jednorazový poplatok, žiadna starosť s pravidelnými ročnými platbami
Bezplatná oprava zariadenia
Bezplatná výmena náhradného dielu

Ako postupovať?
Získať predĺženú záruku je jednoduché. Stačí ak si zakúpený kotol zákazník zaregistruje na našom webe do 90 dní
od jeho uvedenia do prevádzky. Po zaregistrovaní zariadenia mu na e-mail zašleme zálohovú faktúru na jednorazový
poplatok. Predĺžená záruka bude aktívna uhradením tejto faktúry. K zaregistrovaniu zariadenia je potrebný doklad o
kúpe/faktúra a záručný list, ktorý obsahuje sériové číslo zariadenia, ktoré je nutné uviesť pri registrácii.

Zásobníky teplej vody

Link pre registráciu zariadenia je:
http://www.junkers.sk/produkty/zaruka.html

Solárne kolektory
FCC-2 S

Regulátory
FKC-2 S/W

CR 10

CR 100

CW 100

CW 400
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CerapurCompact
Kompaktný, kvalitný, úsporný
Kondenzačný závesný kotol CerapurCompact splní všetky požiadavky vašej rodiny na vykurovanie

CerapurCompact – pohľad dovnútra

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

1

Expanzná nádoba (8 l)

2

Plynová armatúra (SIT 848)

3

Doskový výmenník

4

Ventilátor

5

Výmenník WB 6 s veľkou teplovýmennou

a zároveň vám pomôže usporiť energiu. Kombinácia vysokej kvality, technológie s dlhou životnosťou
a výhodný pomer cena/výkon - to správne riešenie pre vás

1

4

plochou

Úspora miesta a nákladov

Riešenie s viacerými možnosťami

Nájsť vhodné miesto pre kotol CerapurCompact

Kotol CerapurCompact je dostupný ako štandardný kotol vo
výkonoch 14 a 24 kW len pre vykurovanie s možnosťou pripojenia nepriamoohrievaného zásobníka alebo ako kotol s prietokovým ohrevom teplej vody s výkonom 24 kW. Inovatívna
elektronická jednotka je veľmi ľahko kombinovateľná so všetkými 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 vykurovací systém podľa vonkajšej teploty, udržiava váš domov
komfortne vyhriaty po celý čas. Kombinácia kotla Cerapur−
Compact so solárnym systémo je taktiež veľmi jednoduchá
a umožní vám profitovať z bezplatnej slnečnej energie.

u vás doma je oveľa ľahšie ako by ste si mysleli.
Vďaka svojmu modernému kompaktnému dizajnu 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 komponentov.

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.

6

Vysoko efektívne čerpadlo

7

Sifón

8

Elektronika Bosch Heatronic

5
2

6
7

3

8

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 výkonu 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

integrované

integrované

integrované

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

Vybavenie:
Vysoko efektívne čerpadlo EEI ≤ 0,23
Rozmery:

CerapurCompact
Plynový kondenzačný kotol
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CerapurSmart
Úspešný model s viacerými
prednosťami
Kondenzačný kotol CerapurSmart ponúka celý rad predností, Dá sa jednoducho obsluhovať,
inštalovať a kombinovať so solárnymi systémami Junkers. Tieto vlastnosti spolu s ostatnými
zabezpečujú vysoký komfort vykurovania a prípravy teplej vody pri jeho použití.
Jedným slovom vhodné riešenie pre každý prípad.

Moderná kondenzačná technika
CerapurSmart ponúka všetko čo je možné

Riešenie pre každú domácnosť
Kotol je vhodný pre inštaláciu do nových vykurovacích systémov

očakávať od moderného kondenzačného kotla
− úspornú prevádzku, vysoký komfort vykurovania a prípravy teplej vody, jednoduchú
obsluhu a údržbu. V prípade, že sa rozhodnete inštalovať i solárny systém, jeho pripojenie
nie je žiadny problém.

v rodinných domoch a bytoch. V prípade modernizácie existujúceho vykurovacie systému nie je jeho použitie taktiež žiadny
problém. Veľmi ľahko nahradí starší závesný kotol.
Prípravu teplej vody zabezpečuje buď v externem zásobníku
(prevedenie ZSB) alebo prietokom (prevedenie ZWB).
V závislosti od potrieb konkrétneho objektu máte možnosť voľby
z výkonových verzií 14, 22 a 24 kW. Ďalej je výhodné kotol kombinovať s ekvitermickým regulátorom Junkers, ktorý umožní
komfortné ovládanie vykurovacieho systému.
Tepelný výmenník z vysoko odolnej a trvácnej hliníkovo-kremíkovej zliatiny s veľkou teplovýmenou plochou zabezpečuje vysokú
účinnosť. Jeho údržba a čistenie sú veľmi jednoduché čo je
ďalšou prednosťou tohto kotla.
Vyobrazená trieda energetickej účinnosti udáva energetickú účinnosť produktu ZSB 14-3 CE,
modelu produktovej rady CerapurSmart. Trieda energetickej účinnosti iných produktov z tejto
produktovej rady sa môže líšiť.

Od septembra 2015 musia byť zariadenia
na výrobu tepla a prípravu teplej vody
označené štítkom s energetickou účinnosťou, ako to už poznáte z elektrických
spotrebičov ako práčky alebo chladničky.

XL

A
A+

V prípade dodávky a inštalácie kompletného systému, ktorý obsahuje viac produktov súvisiacich so spotrebou energie (ErP)
napr.kondenzačného kotla so solárnym
systémom pre ohrev teplej vody musí byť
vytvorený energetický štítok pre celý systém ako jeden komplet.

Technické údaje:
Označenie kotla

ZSB 14-3 CE

ZSB 22-3 CE

ZWB 24-3 CE

Max. menovitý tepelný výkon 50/30°C v kW

14,1

21,6

21,6

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

3,7

8,0

8,0

Hladina akustického výkonu podľa erP15 v dB(A)

46

46

46

Ročným obdobím podmienená energetická účinnosť vykurovania v %

92

92

93

NOx podľa ErP15 v mg/kWh

23

34

42

XXmoderný energeticky úsporný kondenzačný kotol vhodný

Trieda energetickej účinnosti vykurovania

A

A

A

Trieda energetickej účinnosti prípravy teplej vody

−

−

A

Uvádzaný záťažový profil

−

−

XL

integrované

integrované

integrované

pre rodinné domy i byty
solárnej optimalizácii „solarInside-ControlUnit“, pripojenie

Vybavenie:

solárnych kolektorv je bezproblémové a možné aj dodatočne

Vysoko efektívne čerpadlo EEI ≤ 0,23

XXenergeticky úsporné čerpadlo, ktoré spĺňa hodnotu indexu

Plynový kondenzačný kotol

Za touto skratkou sa ukrýva nová
energetická smernica, ktorá má
významný dosah:

Výhody na prvý pohľad:

XXkompatibilný so solárnym systémom vďaka integrovanej

CerapurSmart

ErP 2015

Rozmery:

energetickej účinnosti podľa najnovších požiadaviek

Výška v mm

850

850

850

európskej legislatívy

Šírka v mm

400

400

400

XXjednoduchá obsluha a inštalácia

Hĺbka v mm

370

370

370

XXtichá prevádzka

Hmotnosť bez obalu v kg

41

41

44
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CerapurAcu-Smart
Vrátane zásobníka teplej vody

Štítok produktu
CerapurAcu - Smart ZWSB 30-4 E
1

2

1

výrobca

2

názov produktu, typ produktu,
materiálové číslo

závesný kotol obsahuje integrovaný smaltovaný zásobník teplej vody s objemom 48 l.

3

funkcia vykurovania

Vďaka svojim rozmerom si môže nájsť miesto v každom byte alebo rodinnom dome.

4

trieda energetickej účinnosti
vykurovania

5

hladina akustického výkonu vo
vnútorných priestoroch

6

trieda energetickej účinnosti
prípravy teplej vody

7

tepelný výkon

8

rok platnosti nariadenia

9

číslo smernice

Kondenzačný kotol CerapurAcu-Smart to je teplo a teplá voda v jednom zariadení,

3

najnovšie technológie prípravy vody s minimálnou potrebou miesta. Tento kompaktný

6
4

Viac komfortu, menšie nároky na priestor
Kotol CerapurAcu-Smart je ideálne riešenie
pre vykurovanie a prípravu teplej vody u vás

Dostatok teplej vody, jednoduchá obsluha a údržba
Integrovaný zásobník teplej vody s objemom 48 l vám zabezpečí
vždy dostatok teplej vody a na všetkých odberných miestach

doma v prípade, že máte málo priestoru pre
inštaláciu kotla, ale napriek tomu chcete
využivať komfort prípravy teplej vody v zásobníku. Závesný kotol s integrovaným zásobníkom CerapurAcu-Smart je vďaka svojim rozmerom 890x600x482 mm veľmi kompaktný
a môžte ho umiestniť v kuchyni alebo i v kúpeľni napr. do priestoru nad práčkou.

súčasne. Po otvorení vodovodného kohútika vám tečie priamo
nastavená teplá voda s konštantnou teplotou.
Vďaka overeným a spoľahlivým komponentom je tiež prevádzka
a obsluha kotla bezproblémová. Elektronika Bosch Heatronic
umožňuje pripojenie všetkých regulátorov Junkers a nastavenie
vykurovania a prípravy teplej vody presne podľa požiadaviek
vašej domácnosti.

5

7

8

9

Vyobrazená trieda energetickej účinnosti udáva energetickú účinnosť produktu ZWSB 30-4 E,
modelu produktovej rady CerapurAcu-Smart.

Technické údaje:
Označenie kotla

ZWSB 30-4 E

Max. menovitý tepelný výkon 50/30°C v kW

23,7

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

7,3

Objem integrovaného zásobníka teplej vody v l

48

Hladina akustického výkonu podľa erP15 v dB(A)

48

Ročným obdobím podmienená energetická
účinnosť vykurovania v %

93

NOx podľa ErP15 v mg/kWh

39

Trieda energetickej účinnosti vykurovania

A

Trieda energetickej účinnosti prípravy teplej vody

A

CerapurAcu-Smart – pohľad dovnútra

Uvádzaný záťažový profil

XL

1

integrovaný zásobník s objemom 48 l

Vybavenie:

2

expanzná nádoba

Vysoko efektívne čerpadlo EEI ≤ 0,23

3

tepelný výmenník WB 6 s veľkou

integrované

2
3

1

teplo výmennou plochou

Rozmery:
890

4

vysoko efektívne čerpadlo

Šírka v mm

600

5

elektronika Bosch Heatronic

Hĺbka v mm

482

Hmotnosť bez obalu v kg

78

Výška v mm

CerapurAcu-Smart
Plynový kondenzačný kotol

4

5
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CerapurComfort
Spojenie komfortu a efektívnosti

Štítok produktu

1

výrobca

2

názov produktu,
typ produktu,
materiálové číslo

v priebehu celého roka. Pre vytvorenie maximálneho komfortu ho môžte podľa svojich požiadaviek

3

funkcia vykurovania

kombinovať so zásobníkmi teplej vody, regulátormi a odvodmi spalín Junkers.

4

trieda účinnosti

5

hladina akustického
výkonu vo vnútorných priestoroch

6

trieda energetickej
účinnosti vykurovania

CerapurComfort - znamená maximálne pohodlie pri minmálnej spotrebe energie. Ponúka špičkovú
rokmi overenú kondenzačnú technológiu, ktorá zabezpečí efektívne vykurovanie a ohrev teplej vody

Vysoká účinnosť počas celého roka
Kondenzačná technika premieňa energiu
obsiahnutú v plyne prakticky úplne na teplo,
je teda mimoriadne účinná. S touto technológiou dosahuje kotol CerapurComfort ročným
obdobím podmienenú účinnosť vykurovania
93%* (zodpovedá normovanému stupňu
využitia > 107,7%) a dosahuje tým podľa ErP
energetickú účinnosť A. Horák pritom pracuje
modulačne v širokom rozsahu maximálneho
vykurovacieho výkonu.
To znamená: Aj keď nepotrebujete plný výkon,
profitujete z úsporného zaobchádzania s plynným palivom a môžete kotol celý rok efektívne

využívať. Tepelný výmenník z odolnej hliníkovo-kremíkovej zliatiny je overený v miliónoch produktov a vyznačuje sa nenáročnou
údržbou a dlhou životnosťou.

Vysoko efektívne riešenia
V závislosti od potrieb konkrétneho objektu máte možnoť voľby
z viacerých výkonových verzií 16, 28 a 42 kW. Okrem toho máte
k dispozícii externé zásobníky teplej vody, aby ste váš domov
zásobovali komfortne i teplou vodou. Osobitne výhodné je
použitie moderných regulátorov, ktoré umožnia nielen komfortné
ovládanie vykurovania, ale aj zvýšia energetickú účinosť celého
vykurovacieho systému. Kombinácia kotla CerapurComfort so
solárnym systémom nie je taktiež žiadnym problémom a prinesie
vám ďalšiu úsporu pri ohreve teplej vody alebo i vykurovaní.

ErP 2015

CerapurComfort ZSBR 16-3 E

Za touto skratkou sa ukrýva nová
energetická smernica, ktorá má
významný dosah:
1

2

Sú ňou stanovené prísne podmienky
vzhľadom na energetickú účinnosť výroby
tepla a prípravy teplej vody pre všetky
vykurovacie systémy – preto teraz je ten
správny čas pre prechod na energeticky
účinnú kondenzačnú techniku!

3

4
6

To podstatné:

7

tepelný výkon

Od septembra 2015 musia byť zariadenia

8

rok platnosti 
nariadenia

9

číslo smernice

na výrobu tepla a prípravu teplej vody
označené štítkom s energetickou účinnosťou, ako to už poznáte z elektrických
spotrebičov ako práčky alebo chladničky.

5

7

Pre vás to znamená:
8

Na základe rozličných farieb a písmen na
prvý pohľad rozpoznáte energetickú účinnosť produktu.

9

Vyobrazená trieda energetickej účinnosti udáva energetickú účinnosť produktu ZSBR 16-3 E,
modelu produktovej rady CerapurComfort. Trieda energetickej účinnosti iných produktov z tejto
produktovej rady sa môže líšiť.

Technické údaje:
Označenie kotla

ZSBR 16-3 E

ZSBR 28-3 E

ZBR 42-3 A

Max. menovitý tepelný výkon 50/30°C v kW

15,9

27,4

40,4

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

3,7

7,1

10,1

Hladina akustického výkonu podľa erP15 v dB(A)

46

52

55

Ročným obdobím podmienená energetická účinnosť vykurovania v %

93

92

92

NOx podľa ErP15 v mg/kWh

12

18

57

Trieda energetickej účinnosti vykurovania

A

A

A

integrované

integrované

bez

Výška v mm

850

850

850

Šírka v mm

440

440

440

Hĺbka v mm

350

350

350

Hmotnosť bez obalu v kg

50

50

40

Vybavenie:
Vysoko efektívne čerpadlo EEI ≤ 0,23
Rozmery:

Výmenník WB5

CerapurComfort
Plynový kondenzačný kotol

* Platí pre ZSBR 16-3 E
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1

Suprapur
Jednoduchý spôsob výroby tepla
Kondenzačný stacionárny kotol Junkers Suprapur vám jednoducho zabezpečí príjemné teplo
u vás doma. Vďaka spoľahlivej kondenzačnej technike pracuje s vysokou efektívnosťou – a to
s mimoriadne atraktívnym pomerom cena − výkon. Potrebuje pritom iba malú inštalačnú plochu
a má nízku hmotnosť, čo uľahčí vášmu inštalatérovi jeho montáž. Ideálne riešenie pre výmenu
starého atmosferického kotla. Podľa vašich požiadaviek môžete kotol kombinovať so zásobníkmi
teplej vody, regulátormi a systémami odvodu spalín Junkers a tak uskutočniť vašu predstavu
o perfektnom kúrení pre váš domov.
Kompaktný a hospodárny

Riešenie s mnohými možnosťami

Vďaka svojim šikovným rozmerom (inštalačná plocha
< 0,2m) ľahko nájdete vhodné miesto pre jeho inštaláciu a hmotnosť iba 52 kg uľahčí prácu vášmu inštalatérovi. Integrovaný výmenník tepla je osvedčený
v miliónoch produktov a vyznačuje sa nenáročnosťou
na údržbu a hydraulickou spoľahlivosťou.

Kotol Suprapur je k dispozícii ako štandardný vykurovací
kotol a ako systémový variant pre spoluprácu s priamo
pripojeným zásobníkom teplej vody. Kotol môžete prevádzkovať aj v kombinácii so solárnym systémom Junkers, jeho
elektronické riadenie je na to pripravené. Okrem toho máte
k dispozícii externé zásobníky teplej vody Junkers, aby ste
váš domov komfortne zásobovali teplou vodou. Osobitne
výhodné je použitie moderných regulátorov. Umožňuje vám
nielen komfortné ovládanie vykurovania, ale aj zvyšuje energetickú účinnosť vášho vykurovacieho zariadenia. To šetrí
energiu a pomáha vám znižovať náklady na vykurovanie.

Suprapur si môžete zakúpiť vo výkonových variantoch
16, 30 alebo 42 kW. Okrem štandardného vykurovacieho kotla (Suprapur KBR) je k dispozícii aj systémový variant (Suprapur KSBR) s integrovanou hydraulickou skupinou, ktorý sa vyznačuje mimoriadne jednoduchou inštaláciou.

2

Značková technika, ktorá vám bude dlho slúžiť
Kotol sa skladá z kvalitných komponentov, ktoré váš
inštalatér pozná z iných vykurovacích zariadení Junkers.
Vďaka používaniu takýchto osvedčených dielov zo sériovej
výroby je možné značkovú kvalitu Suprapur ponúkať
s mimoriadne priaznivým pomerom cena – výkon.
Dobrým príkladom pre mimoriadnu kvalitu kotla je tepelný
výmenník. Je vyrobený z vysoko kvalitnej zliatiny hliníka
s kremíkom a je preto mimoriadne odolný voči korózii.
Zároveň materiál umožňuje spoľahlivý prenos tepla
a prispieva k vysokej účinnosti kotla.

3

4

5

8

6

Suprapur – pohľad dovnútra
1

Prípojka odvodu spalín

2

Ovládací panel s displejom

3

Manometer

4

Tepelný blok

5

Hydraulická jednotka s čerpdlom (iba KSBR)

6

Prepínací ventil teplej vody

7

Sifón na kondenzát

8

Poistný ventil

7

(voliteľné príslušenstvo KSBR)

Vyobrazená trieda energetickej účinnosti udáva energetickú účinnosť produktu KBR 16,
modelu produktovej rady Suprapur. Trieda energetickej účinnosti iných produktov z tejto
produktovej rady sa môže líšiť.

Technické údaje Suprapur:
Inteligentná kombinácia: Suprapur a regulátor

Označenie kotla

V kombinácii s vykurovacím kotlom Suprapur možno použiť širokú škálu regulátorov

Max. menovitý tepelný výkon (50/30 °C)

pracujúcich na základe vonkajšej alebo priestorovej teploty

Min. menovitý tepelný výkon (50/30 °C)

KBR 16

KBR 30

KBR 42

KSBR 16

KSBR 30

kW

17,0

34,0

41,9

17,0

34,0

kW

3,8

8,3

10,6

3,8

8,3

Max. menovité tepelné zaťaženie

kW

16,0

30,9

39,0

16,0

30,9

Elektrický príkon

W

28

48

68

97

116

Elektrická pohotovostná spotreba

W

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

dB(A)

47,9

54,9

52,6

47,9

54,9

%

93

93

93

93

93

mg/kWh

32

29

27

32

29

A

A

A

A

A

Vysoko efektívne čerpadlo EEI ≤ 0,23

bez

bez

bez

integrované

integrované

Vratný ventil

bez

bez

bez

Hladina akustického výkonu podľa ErP15
Ročným obdobím podmienená energetická účinnosť vykurovania
NOx podľa ErP15
Trieda energetickej účinnosti
Vybavenie

CW 400
Suprapur
Plynový kondenzačný kotol

CW 100 / CR 100

CR 10

príslušenstvo príslušenstvo

Rozmery a hmotnosť
Výška

mm

900-930

900-930

900-930

900-930

900-930

Šírka

mm

394

394

394

394

394

Hĺbka

mm

466

466

466

466

466

kg

52

52

52

54

54

Hmotnosť netto
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Prietokový ohrievač Oxystop
Teplá voda v každom mieste

Prietokové ohrievače miniMAXX
Konštantná teplota pri každom prietoku

Prietokový ohrievač bez potreby odťahu spalín s bezpečnostným zariadením pre automatické vypnutie

Plynový prietokový ohrievač teplej vody s hydropower alebo piezoelektrickým zapaľovaním a prietokom

tzv. oxystop. Pri prekročení bezpečnej koncentrácie CO2 nastane automatické vypnutie ohrievača.

vody 11, 14 alebo 18 l/min charakteristický maximálnym výkonom pri minimálnych rozmeroch.

Slúži na zásobovanie teplou vodou jedného odberného miesta (umývadlo, kuchynský drez).
Vlastnosti:

ka teplej vody začne generátorom pretekať voda.
Turbínka generátora, poháňaná len silou prúdiacej
vody, zabezpečí výrobu elektrického prúdu potrebného
na zapojenie elektroniky ohrievača a na zapálenie
horáka. Okrem vody a plynu nie sú potrebné žiadne
ďalšie zdroje energie

XX všetky prietokové ohrievače miniMAXX majú technológiu
POWERCONTROL - plynulú reguláciu výkonu, ktorá
zabezpečuje konštantnú teplotu vody pri každom prietoku. Všetky modely majú zároveň zabudovanú reguláciu
maximálneho výkonu

XX technológia HydroPower zaručuje výraznú úsporu
plynu (100 m3/rok) v porovnaní so zariadeniami
s trvalo horiacim plamienkom
XX displej zobrazujúci teplotu vody, príp. kód poruchy
(platí pre WRD)
XX atraktívny dizajn, minimálne rozmery a nízka
hmotnosť. Prietokové ohrievače miniMAXX môžu
v závislosti od výkonu zásobovať teplou vodou jedno
(umývadlo, sprcha, kuchynský drez) alebo i viac
odberných miest (umývadlo + sprcha).

XX v súlade s dlhoročnou tradíciou značky Junkers −
európskej špičky medzi prietokovými ohrievačmi, je
miniMAXX vybavený komponentami najnovších technológií, ktoré zaručujú maximálnu bezpečnosť:
• bezolovnatý tepelný výmenník
• vodná armatúra z polyamidu spevneného
sklennými vláknami odolná voči tlaku
• bezpečnostná poistka proti prehriatiu
• kontrola odťahu spalín
XX technológia HydroPower zapaľovania (typ WRD..G)
v potrubí úžitkovej vody ohrievača sa nachádza hydrodynamický generátor s turbínkou. Ihneď po otvorení kohúti-

Vyobrazená trieda energetickej účinnosti udáva energetickú účinnosť produktu
WRD 11-2 G, modelu produktovej rady miniMaxx. Trieda energetickej účinnosti
iných produktov z tejto produktovej rady sa môže líšiť.

Technické parametre

Oxystop
Prietokový ohrievač

Označenie výrobku

W 125 V2P

WR 11-2 P

WR 14-2 P

WRD 11-2 G

WRD 14-2 G

WRD 18-2 G

Max. menovitý tepelný výkon v kW

8,7

19,2

23,6

19,2

23,6

30,5

Min. menovitý tepelný výkon v kW

4,4

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Hladina akustického výkonu podľa erP15 v dB(A)

60

69

69

69

69

65

Energetická účinnosť prípravy teplej vody v %

48

43

72

71

74

76

NOx podľa ErP15 v mg/kWh

177

167

189

183

189

195

Trieda energetickej účinnosti prípravy teplej vody

A

A

B

A

B

B

Uvádzaný záťažový profil

XS

S

XL

M

L

XL

Maximálne množstvo teplej vody v l/min.

5

11

14

11

14

18

Odvod spalín do komína Ø v mm

−

110

130

110

130

130

Výška x šírka x hĺbka v mm

438 x 270 x 190

580 x 310 x 220

655 x 350 x 220

580 x 310 x 220

655 x 350 x 220

655 x 425 x 220

miniMaxx
Prietokový ohrievač
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Zásobníky
na prípravu teplej vody
Nepriamoohrievané zásobníky slúžia na prípravu teplej vody v spojení s plynovým závesným kotlom,
vodu v zásobníku ohrieva pripojené vykurovacie zariadenie. K dispozícii sú v rôznych výkonoch
a tvarových prevedeniach - hranaté alebo oválne, s možnosťou inštalácie ako závesné alebo stacionárne
umiestnené pod kotlom alebo vedľa neho. Majú široké využitie v domácnostiach a iných objektoch
kde sú vyššie nároky na množstvo teplej vody na viacerých odberných miestach súčasne.

ST 65 E

ST 120-2 E, ST 160-2 E

XXvyužiteľný objem 63 l

XXvyužiteľný objem 115/149 l

XXmax. výkon vykurova-

XXmax. výkon vykurovacej

cej vložky 25 kW
XXrozmery (v x š x h)
840 x 440 x 370 mm
XXinštalácia pod alebo
vedľa kotla
XXzávesný na stenu
Vyobrazená trieda energetickej
účinnosti udáva energetickú účinnosť produktu ST 65 E, modelu
produktovej rady závesných
zásobníkov. Trieda energetickej
účinnosti iných produktov z tejto
produktovej rady sa môže líšiť.

SK 300-5 ZB, SK 400-5 ZB, SK 500-5 ZB

XXzásobníky s väčším

vložky 25,1 kW
XXmnožstvo 45˚C teplej
vody 590 l/hod
XXrozmery (v x š x h)
929x500x585 mm (120 l),
929x600x585 mm (160 l)
Vyobrazená trieda energetickej
účinnosti udáva energetickú účinnosť produktu ST 120-2 E, modelu
produktovej rady stacionárnych
zásobníkov ST.... Trieda energetickej účinnosti iných produktov z tejto produktovej rady sa môže líšiť.

SKE 290-5 solar, SKE 400-5, SP 750 solar

Využiteľný
objem
vl

Trieda energetickej
účinnosti
prípravy
teplej vody

Strata pri
udržiavaní
tepla
vo W

66,0

D

73,8

ST 120-2 E

120,0

B

51,7

ST 160-2 E

149,2

C

60,8

SK 300-5 ZB

300,0

B

70,0

SK 400-5 ZB

380,9

C

98,3

SK 500-3 ZB

470,0

D

129,2

SKE 290-5 solar

290,0

C

93,0

SKE 400-5 solar

371,1

C

98,3

XXsolárne zásobníky

objemom 300, 400

pre solárne systémy

alebo 500 l vhodné

na ohrev teplej vody

pre väčšie rodinné

(SKE 290-5 solar,

domy, priemyselné

SKE 400-5 solar) a

objekty, objekty

podporu vykurovania

občianskej vybave-

(SP 750 solar)

nosti a iné

Vyobrazená trieda energetickej
účinnosti udáva energetickú účinnosť produktu SK 300-5 ZB, modelu produktovej rady stacionárnych zásobníkov SK...ZB. Trieda
energetickej účinnosti iných produktov z tejto produktovej rady
sa môže líšiť.

Označenie
zásobníka

Vyobrazená trieda energetickej
účinnosti udáva energetickú účinnosť produktu SKE 290-5 solar,
modelu produktovej rady solárnych
zásobníkov SKE..solar a SP...solar.
Trieda energetickej účinnosti iných
produktov z tejto produktovej rady
sa môže líšiť.

ST 65 E

SP 750 solar

741,0

C

133,0

Štítok produktu

1

Storacell ST 120-2 E

2

3
1

výrobca

2

názov produktu,
typ produktu,
materiálové číslo

3

funkcia ohrevu vody
v zásobníku

4

trieda účinnosti

5

trieda energetickej
účinnosti prípravy teplej
vody daného zásobníka

6

strata pri udržiavaní
tepla

7

využiteľný objem

8

rok platnosti nariadenia

9

číslo smernice

4
5

6

7
8

9
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Efektívne využitie solárnej energie
Úspora v domácom rozpočte
Slnko ponúka energetický potenciál, ktorý sa dá neobmedzene využívať. Prostredníctvom
slnečných lúčov posiela na Zem obrovské množstvo energie. Inštaláciou solárneho systému
môžete túto bezplatnú energiu využívať aj pre vašu tepelnú pohodu - na prípravu teplej vody
alebo podporu vykurovania. Ploché solárne kolektory Junkers FCC a FKC-2 spájajú vysoký výkon
s enormnou flexibilitou, jednoduchou inštaláciou a dlhou životnosťou.

Teplo a teplá voda zo slnka
V prípade, že chcete využiť čo najviac zo slnečnej energie
odporúčame použiť solárne zariadenie, ktoré ohrieva nielen teplú vodu, ale podporuje aj vykurovanie. Pre dosiahnutie maximálnej efektívnosti odporúčame kombinovať
solárne zariadenie s kondenzačným kotlom Junkers.
Teplo z kolektora je prostredníctvom teplonosnej kvapaliny
odovzdané do zásobníka. Teplo sa odovzdáva vykurovacej

vode vo vonkajšej časti zásobníka, súčasne sa ohrieva
teplá voda vo vnútornom zásobníku. Solárny kombinovaný zásobník (SP 750) na podporu vykurovania
pomocou solárnej energie je vybavený dvomi navzájom
vnorenými zásobníkmi. Vnútorný slúži na solárnu prípravu teplej úžitkovej vody a obsahuje dva vykurovacie
registre. Vonkajší je vyhrievaný pomocou vnútorného
zásobníka a v prípade potreby dá predhriatu vodu pre
výstup vykurovania.

Teplá voda zo slnka
Nezáleží akú formu energie dnes využívate – solárny
systém na prípravu teplej vody je možné použiť takmer
v každej domácnosti. Platí to nielen pre novostavby, ale
taktiež aj pre staršie budovy. Solárny systém možno
pripojiť k existujúcemu vykurovaciemu zariadeniu, alebo
vytvoriť nové riešenie pre vykurovanie.
Solárny kolektor prijíma cez absorbér slnečné lúče a
premieňa ich na teplo. Slnečné lúče zohrievajú teplonosnú
kvapalinu v kolektore. Obehové čerpadlo prenesie zohriatu
kvapalinu do solárneho zásobníka. Tam odovzdá teplonos-

ná kvapalina obsiahnuté teplo prostredníctvom tepelného výmenníka vode v zásobníku. Vychladnutá kvapalina sa vracia do kolektora na opätovné zohriatie.
V prípade zlého počasia keď nie je dostatok slnečnej
energie nasleduje prostredníctvom druhej vykurovacej
špirály v zásobníku dohrievanie vody kotlom. Solárne
systémy na prípravu teplej vody ušetria ročne až 70%
energie potrebnej na prípravu teplej vody.

Výhody na prvý pohľad:
XX doplnkový zdroj energie šetrný k životnému prostrediu a vašej peňaženke
XX solárnu energiu možno využiť na príparvu teplej vody i podporu vykurovania
XX vysoká úspora energie − až do 60% pri príprave teplej vody a 30% pri podpore
vykurovania
XX vďaka jednoduchej inštalácii vhodný pre novostavby a taktiež pre staršie budovy
pri modernizácii vykurovacieho systému
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Maximálny solárny zisk
vďaka jedinečnému systému solárnej
optimalizácie
Solárna optimalizácia pri vykurovaní

Kombinácia solárnej a kondenzačnej techniky výrazne znižuje účet
za energiu a to bez zníženia tepelného komfortu. SolarInside-ContolUnit
so svojím patentovaným algoritmom pre optimalizáciu solárneho zisku

Základom je využívanie dodatočnej slnečnej
energie, ktorá sa dostáva do budovy cez okná.
Regulátor zhromažďuje údaje o počasí.

1

využíva potenciál šetrenia ešte viac. Princíp je úplne jednoduchý: Solárne zariadenie a kondenzačná technika pracujú zásadne v tíme a solárna
optimalizácia zosúlaďuje ich spoluprácu aj s počasím - tak je pri každom
počasí zaručený rovnaký komfort a dodatočná úspora energie pri príprave teplej vody a podpore vykurovania.

2

Keď systém očakáva dostatok slnečnej energie,
klesne teplota výstupu o vypočítanú hodnotu.

1

Solárna optimalizácia pri príprave teplej vody

1

3

21° C

Raumtemperatur

Inteligentná systémová technológia ukladá
údaje o solárnom zisku v mieste inštalácie

3

Dodatočná úspora energie pri
podpore vykurovania:
až 5 %

1

2

Získané údaje sa porovnávajú s aktuálnymi údajmi o počasí
a zisťuje sa možný solárny zisk. Tieto údaje sa následne
použijú pri ohreve vody v zásobníku.

2

3

2

 o porovnaní môže teplota v zásobníku v očakávaní solárneho
P
zisku klesnúť o definovanú hodnotu – dohrev je potlačený

3

Dodatočná úspora energie pri
príprave teplej vody: až 15 %

Tak je možné obytné priestory chrániť
pred prehriatím a ušetriť energiu

3

*

* ilustračné vyobrazenie
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Ploché solárne kolektory FCC-2
Kompaktné rozmery, veľký solárny zisk

Ploché solárne kolektory FKC-2
Pre najvyššie nároky s osvedčenou technikou

Aby vám neunikol žiadny slnečný lúč: S kolektorom FCC-2 môžete využívať aj malé plochy striech

Plochý kolektor FKC-2 produktovej rady Comfort vás presvedčí svojou ľahkosťou. Jednoliata kolekto-

na výrobu solárnej energie. S plochou kolektora iba 2,09 m2 vám zostane dostatočný priestor

rová vaňa vystužená sklennými vláknami je nielen mimoriadne stabilná a má dlhú životnosť, ale vďaka

na uskutočnenie vašich ďalších nápadov.

nej sa znižuje aj hmotnosť celého kolektora. Uľahčuje manipuláciu a umožňuje jednoduchý transport
na strechu. Inštalačný systém a rýchla spojovacia technika umožňujú rýchlu montáž. Na streche chráni kolektor kvalitné solárne bezpečnostné sklo voči korózii a poveternostným vplyvom. Výkonný hliní-

Hospodárny na malých plochách

Jednoduchá montáž

FCC-2 spája kompaktné rozmery s vysokou
výkonovou kapacitou. Jeho kvalitné solárne
bezpečnostné sklo vynikajúco absorbuje slnečné
svetlo. Kolektor tak dosahuje porovnateľne vysoký
solárny zisk. Taktiež atraktívny pomer cena − výkon
je presvedčivým argumentom pre jeho kúpu.

Kolektor sa inštaluje zvisle. Je vhodný pre montáž na šikmú i na
plochú strechu. Stabilný hliníkový rám zabezpečuje úsporu hmotnosti a uľahčuje transport na strechu. Štandardizované spojovacie prvky umožňujú jednoduchú a rýchlu montáž bez potreby špeciálneho náradia. Prepravné nárazuodolné obaly na rohoch kolektora zabraňujú aby sa pri manipulácii poškodil alebo poškriabal.

kový celoplošný absorbér vám zabezpečuje vysoký tepelný výnos a súčasne poskytuje atraktívny
vzhľad kolektora.

Prierez plochého kolektora FKC-2:
9
1 Solárne bezpečnostné sklo
2 Ponorné púzdro

Výhody na prvý pohľad:
XX Mimoriadne kompaktný kolektor pre solárnu
prípravu teplej vody
XX Dobré výkonové hodnoty vďaka hliníkovému
celoplošnému absorbéru s vysoko selektívnou
povrchovou vrstvou
XX Veľmi dobrý pomer cena − výkon

8 	Jednodielna

2

XX Bezproblémový transport na strechu vďaka kompaktným
rozmerom a nízkej hmotnosti
XX Jednoduchá a rýchla montáž bez špeciálneho náradia
pomocou štandardizovaných spojovacích prvkov

sklolaminátová

snímača

vaňa

3 Výstup
4 2-K lepenie

10

1

3

5 Priehlbina pre

absorbéra
a vetranie

4

uchopenie

10 	Hliníkový celo-

6 Tepelná izolácia

6

7 Nemrznúca solárna

Oblasť použitia

Príprava teplej vody
podpora vykurovania

Príprava teplej vody
podpora vykurovania

zvislá

Druh montáže

zvislá

vodorovná

2,09

Brutto plocha v m²

2,37

2,37

XXAtraktívny vzhľad

1,94

Plocha apertúry v m²

2,25

2,25

XXNízka hmotnosť vďaka vani

2,18

2,18

Druh montáže

Plocha absorbéra v

XXDobré výkonové hodnoty vďaka

FKC-2 W

príprava teplej vody

m2

Výhody na prvý pohľad:
FKC-2 S

Oblasť použitia

Plocha apertúry v m2

s vysoko selektív-

Označenie kolektora

FCC-2S

m2

plošný absorbér
nou PVD vrstvou

Technické údaje

Označenie kolektora

Brutto plocha v

7
8

5

kvapalina

Technické údaje

9 	Priechodka

1,92

Plocha absorbéra v m²

Povrchová vrstva

vysoko selektívna

Povrchová vrstva

vysoko selektívna (PVD)

vysoko selektívna (PVD)

Hmotnosť v kg

30

Hmotnosť v kg

40

41

Obsah absorbéra v l

0,8

Objem absorbéra v l

0,94

1,35

Maximálna prevádzkový tlak v bar

6

Max. prevádzkový tlak v bar

6

6

Tepelný výkon (pri G = 1000 W/m2):

vysoko selektívnej vrstve a ultrazvukom zváranému hliníkovému
absorbéru

z plastu vystuženého sklenými
vláknami
XXKvalitné solárne bezpečnostné

sklo
XXDlhá životnosť a nízka hmotnosť

vďaka použitiu inovatívnych mate-

Tepelný výkon (pri G = 1000 W/m²):

(dt = 0 K) vo Wp_th

1474

(dt = 0 K) vo Wp_th

1725

1725

riálov z oblasti automobilového

(dt = 10 K) vo W

1392

(dt = 10 K) v W

1650

1650

a leteckého priemyslu

(dt = 30 K) vo W

1215

(dt = 30 K) v W

1478

1478

(dt = 50 K) vo W

1020

(dt = 50 K) v W

1279

1279

2017 x 1175 x 87

1175 x 2017 x 87

Rozmery kolektora:

Rozmery v mm (d x š x h)

Rozmery v mm (d x š x h)

nia do 10 kolektorov v rade alebo
5 kolektorov pri pripojení z jednej

Rozmery kolektora:

2025 x 1030 x 67

XXMnohostranné možnosti pripoje-

strany
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Systémová regulácia
Pre vykurovanie a prípravu teplej vody

Moduly
Jednoduchá inštalácia, efektívne riadenie

Regulačný systém Junkers ponúka flexibilné riešenie pre vykurovacie systémy od bytovej výstavby,

Funkčné moduly je možné inštalovať do jednotlivých vykurovacích systémov podľa individuálnych

rodinných domov až po priemyselné objekty. Ako modulárne koncipovaný regulačný systém môže byť

požiadaviek užívateľov. Vzniká tým komplexné systémové riešenie zvyšujúce komfort a tiež ener-

individuálne zvolený pre konkrétne požiadavky objektu a jeho užívateľov. Inteligentné regulačné funkcie

getickú účinnosť.

umožňujú komplexné systémové riešenia zvyšujúce energetickú účinnosť.
Systémové regulátory Junkers nahrádzajú doterajšie regulátory Fx a sú spätne kompatibilné so zdrojmi
tepla s 2-drôtovou zbernicou (zbernica regulátorov Fx). Ponúkajú veľký grafický displej so zobrazovaním
nekódovaných textov obsiahlych informácií, stavových správ a pomocných pokynov pre ovládanie.

MM 100

Modul regulátora pre pripojenie jedného vykurovacieho okruhu za hydraulickou
výhybkou resp. akumulačného zásobníka, ako napr. okruh podlahového vykurovania,
konštantný vykurovací okruh (vetranie, bazén) alebo nabíjací okruh TÚV.

CR 10

Jednoduchý priestorový regulátor pre jeden nemiešaný vykurovací okruh. Môže slúžiť i ako
diaľkové ovládanie pre regulátor CW 400 alebo tiež pre zónovú reguláciu v spojení s modulom
MZ 100 (max. 3 x CR 10 pre jeden modul). Displej zobrazuje priestorovú teplotu, príp. kód
poruchy.

MS 100

Solárny modul pre základný solárny systém pre solárny ohrev teplej vody.
Integrovaná funkcia „solar inside control unit“. Meranie solárneho zisku.

CR 100

Regulátor s týždenným programom riadený podľa priestorovej teploty pre jeden miešaný
alebo nemiešaný vykurovací okruh s prípravou teplej vody a voliteľne so základným solárnym
systémom. Môže slúžiť i ako diaľkové ovládanie pre regulátor CW 400 alebo tiež pre zónovú
reguláciu v spojení s modulom MZ 100 (max. 3 x CR 100 pre jeden modul). Týždenný program
pre vykurovanie so 6 spínacími bodmi v priebehu dňa. Dve nastaviteľné úrovne teploty.
Kompatibilný s modulom MM 100 a MS 100.

CW 100

Ekvitermický regulátor s týždenným programom riadený podľa vonkajšej teploty pre jeden
miešaný alebo nemiešaný vykurovací okruh s prípravou teplej vody a voliteľne so základným
solárnym systémom. Môže slúžiť i ako diaľkové ovládanie pre regulátor CW 400. Týždenný
program pre vykurovanie so 6 spínacími bodmi v priebehu dňa. Dve nastaviteľné úrovne
teploty. Kompatibilný s modulom MM 100 a MS 100.

MS 200

Solárny modul pre komplexné solárne systémy so solárnou podporou vykurovania.
Integrovaná funkcia „solar inside control unit“. Meranie solárneho zisku. Použiteľný
pre väčšie solárne systémy (2 kolektorové polia, 2-3 zásobníky).

MZ 100

Modul pre vytvorenie jednoduchej zónovej regulácie. Každá zóna môže byť riadená
regulátorm CR 10 alebo CR 100. Jeden modul môže obsluhovať maximálne tri
samostatné zóny.

CW 400

Systémový regulátor riadený podľa vonkajšej teploty pre plynové kotly do 4 vykurovacích
okruhov bez diaľkového ovládania a 2 nabíjacie okruhy TÚV, pre jednoduché/komplexné vykurovacie systémy. Týždenný program pre vykurovanie so 6 spínacími bodmi v priebehu dňa.
Dve nastaviteľné úrovne teploty. Kompatibilný s modulom MM 100 a MS 100/200, MC 400.
2 okruhy teplej vody, solárny ohrev teplej vody, solárna podpora vykurovania. Možnosť výberu
dvoch voľne nastaviteľných týždenných programov pre vykurovací okruh. Program pre cirkulačné čerpadlo, dovolenkový program.

MB LAN 2

Zbernicový modul MB LAN 2 umožňuje ako internetové rozhranie pre plynové kotly
ovládanie vykurovania prostredníctvom aplikácie Junkers Home.

30 | JunkersHome

JunkersHome | 31

JunkersHome
Moderné ovládanie vykurovania
História
Prehľad o vnútornej a vonkajšej teplote a taktiež energetickom zisku zo solárneho systému
v prípade systému s modulom MS100/200

Vďaka JunkesHome sa stáva ovládanie základných funkcií vykurovacieho systému mobilným. Zabezpečuje prístup k vykurovaciemu

Poruchy
Automatické hlásenia
o poruchách vo vykurovacom systéme

systému cez internet odkiaľkoľvek na svete. JunkersHome neznamená len zvýšenie užívateľského komfortu ale tiež skutočnú
pomoc pri úspore energie.

Kompatibilita:

Ovládanie dotykom prsta

iPhone, iPad

S aplikáciou JunkesHome sú všetky dôležité nastavenia vykurovacieho systému
dostupné iba dotykom prsta. Uskutočniť zmenu priestorovej teploty, režimu
prevádzky, spínacích časov alebo získať informáciu o energetickom zisku
solárneho systému či o prípadnej poruche je možné kedykoľvek a kdekoľvek
sa užívateľ nachádza.

a iPod touch
s operačným
systémom
iOS 4.3 a
novším alebo
Smartphone
s Androidom 2.1
a vyšším.

Technické predpoklady pre použitie JunkersHome:
XXvykurovací systém obsahujúci vykurovacie zariadenie Junkers

s ekvitermickým alebo priestorovým regulátorom kompatibilným
s JunkesHome - FR/FW 100-500, CW 400 (s dátumom výroby od 09/2008)
XXRouter s LAN- a WLAN-pripojením, internetové pripojenie.
XXZariadenie iPhone, iPad, iPod Touch s operačným systémom

iOS 4.3 a novším alebo zariadenie s operačným systémom Android.
XXKomunikačný modul MB LAN
XXAplikácia JunkersHome

Internet

Zariadenie
s Apple iOS,
alebo s Android

W-LAN

Zariadenie
s Apple iOS,
alebo s Android

Router
(WPA2-zabezpečenie)
LAN

Regler-Bus

Vykurovacie
zariadenie

Komunikačný modul
MB LAN2

Internet
(zabezpečenie AES 256)

Bosch
Firewall

Bosch
Server

Router zabezpečuje pripojenie do Internetu:
Rozhranie medzi vykurovacím systémom a Internetom
vykonáva komunikačný modul MB LAN2.
V offline móde funguje JunkersHome cez router
aj bez pripojenia do Internetu.

Komfortná obsluha
Jednoduché a rýchle
nastavenie režimu
prevádzky, teplotnej
úrovne a ich zmena

Nastavenia
Jednoduché nastavovanie teplôt

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

