
Stenski plinski kondenzacijski grelnik

CerapurSmart in CerapurComfort
V prihodnost usmerjen koncept
Za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode

Kompatibilnost s solarnimi sistemi, udob -
nost ogrevanja, prihranek in varstvo okolja

 Prednosti

– Najvišji  možni  normni  izkoristek  kondenzacijske  tehnologije  do  109%  in najmanjše  možne   
 emisije v okolje 
– Kompatibilen  za  uporabo  skupaj  s  solarnimi  sistemi  (novi  programski  vmesnik),  tako  da   
 izkoristite  kar  največ  uporabne  energije  sonca
– Mirnejše  obratovanje  zaradi  novih  hidravličnih  sklopov  v grelniku
– Enostaven  za  upravljanje  preko  tekstovnega  zaslona  (nova  generacija  Junkers  FX  regulatorjev)

CerapurComfort
– Izjemnjo  tih  zahvaljujoč  dodatni  zvočni  izolaciji  grelnika
– Zaradi  optimalne  tehnologije  frekvenčno  krmiljenje  črpalke  še  dodaten  prihranek  energije  
– Zvočni  signal  ob  morebitni  motnji  v delovanju  sistema  (opcijska  nastavitev)

Toplota  za  življenje

Prihodnost  je že tu – z grelniki  CerapurSmart  in CerapurComfort.  Grelniki  vam nudijo  
vse  prednosti  kondenzacijske  tehnologije  – poleg  tega  pa še  celo  vrsto  dodatnih  pred -
nosti.  V vsakem  trenutku  si  lahko  omislite  rešitev  ogrevanja  v kombinacijo  kondenza -
cijske  tehnologije  s solarnim  sistemom.  Energijo  sonca  lahko  pričnete  uporabljati  takoj,  
ali  pa si  solarnni  sistem  dogradite  naknadno.  Zahvaljujoč  patentirani  tehnologiji  opti -
mizacije  ogrevanja,  vam takšen  sistem  ogrevanja,  izkoristi  kar  največ  energije  sonca,  ki  
je na razpolago.  CerapurSmart  in CerapurComfort  grelniki  pa niso  samo  narejeni  za  
prihodnost,  ampak  jih odlikuje  tudi  enostavno  upravljanje  in kompaktna  izvedba.
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Vsestranski talent s sončnim karakterjem

CerapurSmart  in CerapurComfort  grelnike  lahko  brez  težav  

zahvaljujoč  novi  liniji  uporabniku  prijaznih  regulatorjev   kom -

binirate  z Junkers  programom  solarnih  sistemov.  Letno  lahko  

tako  za  pripravo  tople  sanitarne  vode  prihranite  tudi  do 60%  

energije  ter  tudi  do 30%  energije  za  ogrevanje.  Toda  to še  

ni vse:  novi  regulatorje  iz programa  Junkers  so  opremljeni  s  

patentirano  optimizacijo  delovanja  solarnega  sistema.  Tako  

vam  omogočajo  najboljši  možni  izkoristek  obeh  tehnologij  

– kondenzacijske  in solarne.

Končni  rezultat  v prihranku  energije  pri  pripravi  tople  sani -

tarne  vode  je tako  kar  15%  prav  tako  pa  bo tudi  račun  za  

ogrevanje  znatno  razbremenjen.

Še  vedno  neodločeni?  Ni problema  – solarni  sistem  lahko  

vedno  dogradite  tudi  naknadno.

Kompakten in skoraj neslišen

Z dimenzijami  440  x 850  x 350  mm  bosta  oba  modela  

CerapurSmart in CerapurComfort

Cerapur grelnikov lahko našla prostor v še tako majhnem sta -

novanju.  Zahvaljujoč  izredno  tihemu  delovanju,  pa  ne  boste  

imeli  nobenih  zadržkov  pri  namestitvi  v vaš  bivalni  prostor.  Še  

posebno  tiho  delovanje  grelnikov  CerapurComfort  je  rezultat  

vgrajene  posebne  zvočne  izolacije  v notranjosti  grelnikov.

Varnost je na prvem mestu

Z CerapurSmart  in CerapurComfort  ste  vi in vaša  družina  

popolnoma  na  varni  strani.  Preko  posebne  kombinacije  tipk,  

lahko  nastavite  zaporo  tipkovnice,  in tako  shranite  vaše  

nastavljene  parametre  ogrevanja.  Neželjeno  brisanje  ali  spre -

minjanje  nastavitev  tako  ni  več  mogoče.

Vse dosledno krmiljeno

CerapurSmart  in  CerapurComfort  grelniki  so  mojstri  v 

ekonomičnem  delovanju  in  prihrankih  energije.  Preko  na  

novo  razvitega  logaritma  delovanja  obtočne  črpalke,  prih -

rani  grelnik  tudi  do  50%  energije,  katero  normalno  porabi  

obtočna  črpalka.  Frekvenčno  krmiljena  črpalka  obratuje  

res  samo  takrat,  kadar  to  zahtevajo  razmere  v ogrevalnem  

sistemu.  Serija  grelnikov  CerapurComfort  pa  naredi  še  

korak naprej, saj grelnik preko vgrajene krmilne elektroni -

ke  sam,  avtomatično  natančno  prilagodi  in  uskladi  delo -

vanje  črpalke  z vašim  ogrevalnim  sistemom.

Solar Inside

Vaš Junkers prodajalec  
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Tipka za vklop / izklop

Tipka za reset

Gumb za nastavitev temperature ogrevalnega voda

Gumb za nastavitev temperature sanitarne vode

Svetilna dioda (sveti modro v času obratovanja grelnika)

Manometer

Vremensko vodeni regulator ogrevanja z prikazom temperatur in 

parametrov ogrevanja (opcija)
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Multifunkcijski tekstovni zaslon in ergonomično zasnovan 
uporabniški vmesnik
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