CERASMART

M ODUL

Plinska kondenzacijska ogrevalna tehnika s
hranilnikom sanitarne vode
Nova vsestranskost

Nova vsestranskost - udoben,
kompakten in kompleten –
CerasmartModul
Še fleksibilnejši, še učinkovitejši, še enostavnejši in še
kompaktnejši. Tako vsestranski je CerasmartModul grelnik.
Pri razvoju CerasmartModul grelnika smo pri Junkersu upoštevali
vaše želje in potrebe. Tako, da je vseeno kakšne zahteve posta
vite pred njega, ponuja vam ogrevanje in pripravo tople vode na
najvišjem nivoju.

Prednosti
– Najvišje udobje pri pripravi tople sanitarne vode pri kompaktnih izmerah,
zahvaljujoč plastno ogrevanem hranilniku (topla voda takoj – brez čakanja
na segretje hranilnika)
– Enostavna in hitra montaža (Cross-Matrix priključitev)
– Enostavno upravljanje
– Prihranek prostora zaradi kompaktne izvedbe grelnika
– Okolju prijazna kondenzacijska tehnika (Normni izkoristek do 109%)

Toplota za življenje
Skupina Bosch
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Cerasmart M odul
Individualen, kompakten in hiter
Za vsakogar najdemo ustrezno, individualno rešitev ogre

-

vanja in priprave tople sanitarne vode. Glede na potrebe
lahko izberete med tremi grelniki 16, 22 ali 30 kW. Vsi
vam ponujajo visoko udobje tople sanitarne vode, zase
pa zahtevajo zelo malo prostora. Ponujajo vam vse, kar
lahko pričakujete od modernega grelnika – enega za vse
– vse z enim. Poleg modernega designa se ponašajo tudi
s kondenzacijsko tehnologijo v povezavi z plastnim ogre
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vanjem hranilnika sanitarne vode.
Priključitev s pomočjo Cross-Matrix sistema omogoča
individualno priključitev in umestitev v prav vsak prostor.
Cevne priključke lahko namreč priključite levo, desno
zgoraj ali pa za grelnikom. Na voljo je tudi priključek za
cirkulacijski vod.
plastnega ogrevanja hranilnika vam prihrani prostor, saj je pla

Plastno ogrevani hranilnik:
Za izjemno udobje pri pripravi sanitarne
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stno ogrevani hranilnik v primerjavi s klasičnimi (ogrevanimi s

vode

Hranilniki, vgrajeni v CerasmartModul grelnike shranjujejo

t.i. kačo) za polovico manjši. Če to pretvorimo v število: pla

-

toplo sanitarno vodo po posebnem postopku – energijsko

stno ogrevani hranilnik volumna 83 litrov vam ponuja enako

-

zelo učinkovitem. Plastno ogrevanje hranilnika pomeni, da

vredno količino tople sanitarne vode kot pa klasični 150 litrski

grelnik sanitarno vodo segreje preko visoko učinkovitega

hranilnik vode.

ploščnega izmenjevalca in jo nato z vrha polni v hranilnik
Poenostavljeno

(zaradi tega dobimo različno segrete plasti vode in od tod

upravljanje

Še nikoli upravljanje grelnika ni bilo tako enostavno in upravl

tudi ime te tehnologije – plastno ogrevanje).
Plastno ogrevani hranilnik vas prepriča na celi črti - ogre
vanje hranilnika je ekonomičnejše, kar vam posledično
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jalni elementi tako pregledno in intinuitivno razporejeni.
Uživajte toploto vašega doma po vaših individualnih potrebah.

zniža stroške pri pripravi tople sanitarne vode. Tehnologija

Podrobnosti
M odel

ZBS 16/83-2

ZBS 22/120-2

ZBS 30/150-2

Moč (kW)

16

22

30

Kapaciteta hranilnika (l)

83

120

150

Uporaba

enodružinske hiše

enodružinske hiše z večjo družino

Večdružinske hiše

Dimenzije (mm)
Višina

1396

1596

1746

Širina

600

600

600

Globina

600

600

600
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