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Artyku  promocyjny

NOWOCZESNE INSTALACJE

Kompaktowe rozmiary
Nowoczesne kondensacyjne gazowe kot y
grzewcze marki Junkers to urz dzenia o znacz-
nie mniejszych rozmiarach ni  ich odpowied-
niki zasilane olejem opa owym lub paliwa-
mi sta ymi. Kompaktowe rozmiary kot ów 
marki Junkers powoduj , e mo na je insta-
lowa  zarówno w oddzielnych kot owniach, 
jak i w azienkach, kuchniach, pralniach, po-
mieszczeniach gospodarczych, zlokalizowa-
nych zarówno w piwnicach, w pomieszcze-
niach na dowolnych kondygnacjach budynków 
oraz na poddaszach.

Oszcz dno  miejsca
W odró nieniu od kot ów zasilanych olejem, 
w glem, granulatem w glowym tzw. ekogrosz-
kiem, drewnem lub pelletem, kot y na gaz ziem-
ny marki Junkers nie wymagaj  dodatkowych 
powierzchni lub wr cz pomieszcze  potrzeb-
nych na magazyn paliwa. Dzi ki temu cenne 
metry kwadratowe domów lub mieszka  mo -
na najcz ciej zagospodarowa  zgodnie z po-
trzebami mieszka ców.

Czysto i bez nieprzyjemnych zapachów
U ytkowanie kondensacyjnego kot a gazowe-
go marki Junkers to równie  komfort zwi zany 
z brakiem py u z paliw sta ych w domu oraz 
dymu spalanego w gla lub nieprzyjemnego za-
pachu oleju opa owego w powietrzu.

Bezawaryjnie
U ytkownicy gazowych kot ów kondensacyj-
nych nie musz  obawia  si  równie , e ich 
urz dzenia przestan  pracowa  z powodu pro-
blemów z zapowietrzenia instalacji olejowej, 

blokowaniem si  palników z powodu starzenia 
si  paliwa, czy w przypadku kot ów na pellet 
lub granulat w glowy, zacinaniem si  podaj-
ników lub cofaniem p omienia.

Cerapur Midi
Najnowszy kocio  kondensacyjny w ofercie 
Junkersa to Cerapur Midi. U ytkownik nie musi 
ju  wybiera  pomi dzy oszcz dno ciami in-
westycyjnymi a eksploatacyjnymi. Korzystna 
cena urz dzenia pozwala na oszcz dno ci ju
na etapie zakupu. Natomiast technika konden-
sacyjna (wykorzystywana do ogrzewania i pod-
grzewu wody u ytkowej) gwarantuje wymier-
ne oszcz dno ci paliwa podczas eksploatacji 
kot a oraz wysoki komfort jego u ytkowania.

Komfort u ytkowania
Wysoka wydajno  ciep ej wody u ytkowej to 
tylko jedna z zalet zapewniaj cych du y kom-
fort eksploatacji kot a Cerapur Midi ZWB 24-1 
AR. Kocio  zosta  wyposa ony w wentylator 
o znacznej wydajno ci i modulacji w ca ym za-
kresie pracy. Dzi ki temu dzia a on bardzo ci-
cho nawet przy wspó pracy z d ugimi przewo-
dami powietrzno-spalinowymi. Maksymalny 
poziom emisji ha asu wynosi do 36 dB(A), cho
zwykle dzi ki modulacji jest jeszcze ni szy.

Intuicyjna obs uga
atw  obs ug  Cerapur Midi ZWB 24-1 AR za-

pewnia panel sterowania Cotronic III z wbu-
dowanym du ym i czytelnym wy wietlaczem 
LCD. Dodatkowo kocio  mo e wspó pracowa
z opcjonalnymi termostatami i regulatorami 
np. TR12, TRZ12-2 lub dowolnym pokojowym 
termostatem programowalnym typu w cz/wy-

cz (ON/OFF).

D uga ywotno  i ekonomiczna eksploatacja
W kotle zastosowano a  dwa wymienniki cie-
p a odporne na dzia anie kondensatu – je-
den ze specjalnego stopu aluminium-krzem 
o wysokiej przewodno ci cieplnej, drugi z po-
wierzchniami wymiany ciep a wykonany-
mi ze stali nierdzewnej. Precyzyjna kontrola 
temperatury i inteligentne sterowanie za po-

moc  Cotronic III sprawiaj , e kondensacja 
pary wodnej i odbiór ciep a ze spalin prze-
biegaj  intensywnie, obni aj c zu ycie gazu 
oraz, w sposób precyzyjnie kontrolowany, za-
pewniaj c d ug ywotno  kot a. Dodatkowo 
technologia „rura w rurze” zastosowana w ko-
t ach Cerapur Midi ZWB 24-1 AR zapewnia in-
tensywn  kondensacj  zarówno podczas pracy 
dla potrzeb ogrzewania, jak i produkcji ciep ej 
wody u ytkowej. Pozwala tak e na bezpieczn
oraz komfortow  eksploatacj  nawet w przy-
padku gorszej jako ci wody wodoci gowej.

Wysoka estetyka
Atrakcyjne wzornictwo kot a Cerapur Midi 
ZWB 24-1 AR oraz jego kompaktowa budowa 
(wszystkie elementy ukryte s  pod estetycz-
na obudow ) sprawiaj , e urz dzenie nie wy-
maga stosowania dodatkowych os on masku-
j cych i prac monta owych.

Przewaga kondensacyjnych gazowych kot ów grzewczych marki Junkers nad 
urz dzeniami spalaj cymi inne rodzaje paliw wynika nie tylko z niskich kosz-
tów eksploatacyjnych. Istniej  równie  inne wa ne czynniki powoduj ce, e
u ytkownicy wybieraj  w a nie te urz dzenia. 
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