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Technika kondensacyjna nie musi być droga. 
Najlepszym przykładem jest najnowszy kocioł 
kondensacyjny Cerapur Smart. Atrakcyjne cenowo 
urządzenie, które oferuje wszystkie korzyści związane 
z zastosowaniem techniki kondensacyjnej i ma 
kompaktową budowę – to nowy wiszący kocioł 
kondensacyjny Cerapur Smart marki Junkers.

Kocioł Cerapur Smart
Elegancki i w korzystnej cenie

Cerapur Smart (wersja ...-
5C) ZSB 14-5C ZSB 24-5C ZWB 28-5C

Wersja jednofunkcyjny dwufunkcyjny
Nominalna moc cieplna 
40/30°C 2,3-15,2 kW 3,4-25,3 kW 4,1-21,5 kW

Maksymalna moc dla c.w.u. 15,1 kW 24 kW 28 kW
Sezonowa efektywność 
energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń ηS

93% 92% 92%

Klasa efektywności 
energetycznej A A A

Klasa efektywności 
energetycznej 
podgrzewania wody

- - A

Deklarowany profil 
obciążeń - - XL

Wymiary wys./szer./głęb. 840/440/350 mm
Poziom mocy akustycznej 
Lwa 47 dB(A) 50 dB(A) 49 dB(A)

Masa 43 kg 43 kg 44 kg

Nowy kocioł Cerapur Smart ma tylko 44 cm 
szerokości, dlatego też szczególnie nadaje się do za-
budowy w niewielkich pomieszczeniach. Zalecany 
jest do ogrzewania zarówno mieszkań etażowych, 
jak i domów jednorodzinnych.
Wbudowany elektroniczny układ regulacji Bosch  
Heatronic® 4 gwarantuje łatwą obsługę urządzenia  
i niskie zużycie energii elektrycznej w trybie czuwa-
nia (do 2 W). Wszystkie parametry kotła prezentowa-
ne są na wielofunkcyjnym wyświetlaczu. Ponadto 
automatyka pogodowa z możliwością dopasowa-
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Kocioł kondensacyjny Cerapur Smart występuje 
zarówno w wersji dwufunkcyjnej (ZWB), jak i jed-
nofunkcyjnej (ZSB) z wbudowanym zaworem 
trójdrogowym (możliwość współpracy z zasobni-
kiem c.w.u. bez konieczności montażu dodatkowe-
go zaworu przełączeniowego poza kotłem).

Zalety urządzenia:
•	moc	optymalnie	dostosowana	do	potrzeb:	14	kW	
albo 24 kW (wersje jednofunkcyjne gotowe do współ-
pracy z zasobnikiem) lub 20 kW ogrzewanie i 28 kW 
ciepła woda użytkowa (wersja dwufunkcyjna)
•	z	zamkniętą	komorą	spalania	–	praca	niezależna	od	
powietrza w pomieszczeniu i od ciągu kominowego
•	płynna	modulacja	mocy	do	1:8
•	zapłon	elektroniczny
•	adapter	powietrzno-spalinowy	w	komplecie
•	pojemne	naczynie	wzbiorcze	(12	l)
•	obniżona	emisja	NOx	–	zgodny	z	normą	Błękitnego	
Anioła
•	funkcja	inteligentnej	współpracy	z	systemami	so-
larnymi Solar ControlUnit Inside
•	kompaktowy,	aluminiowo-krzemowy	wymiennik	
ciepła
•	współpraca	z	regulatorami	serii	Cx
•	możliwość	zabudowy	regulatora	CW400	w	kotle	lub	
na ścianie
•	czytelny	wyświetlacz	LCD
•	tryb	poboru	c.w.u.:	COM	(komfortowy)	i	ECO	(eko-
nomiczny)
•	komora	zmieszania	wstępnego	z	zabudowaną	kla-
pą spalinową, umożliwiającą pracę kilku kotłów ze 
wspólnym kominem
•	ochrona	przeciwzamarzaniowa	(przy	temp.	6°C)
•	ochrona	przed	zablokowaniem	pompy

nia krzywej grzewczej do indywidualnych potrzeb 
systemu ogrzewania umożliwia uzyskanie dodat-
kowych oszczędności energii i kosztów ogrzewania.
System optymalizacji solarnej Solar ControlUnit Inside 
to kolejne oszczędności gazu i zmniejszenie opłat eks-
ploatacyjnych przy współpracy z systemem solarnym.
Dzięki	wykorzystaniu	ciepła	skraplania	pary	wod-
nej zawartej w spalinach, Cerapur Smart osiąga 

sprawność znormalizowaną 109% i efektywność 
energetyczną do 93% przy minimalnej emisji spa-
lin. Skondensowana para wodna oddaje ciepło wo-
dzie	grzewczej.	Dzięki	temu	wykorzystywana	jest	
dodatkowa energia dla efektywnego ogrzewania, 
a użytkownik oszczędza pieniądze. Kocioł Cerapur 
Smart	jest	przyjazny	środowisku	–	spełnia	wymaga-
nia znaku Błękitnego Anioła.

Więcej o promocji 
„Kondensacja 
oszczędności”

Pobierz

PROMOCJA	„Kondensacja	oszczędności”	

Pakiety z kotłem kondensacyjnym Cerapur Smart dostępne w ofercie promocyjnej od sierpnia 2016: 

kocioł kondensacyjny zasobnik c.w.u. regulator pogodowy z czujnikiem  
temperatury zewnetrznej

system powietrzno-
spalinowy cena pakietu netto [zł] oszczędność [zł]

ZSB 14-5C ST 120-5Z - - 9017,80 400
ZSB 24-5C ST 120-5Z - - 9608,80 400
ZSB 24-5C ST 160-2E - - 11 279,80 400
ZSB 14-5C ST 120-5Z CW400 AZB 616/1 10 390,20 600
ZSB 24-5C ST 120-5Z CW400 AZB 616/1 10 981,20 600
ZSB 24-5C ST 160-2E CW400 AZB 616/1 12 652,20 600
ZSB 14-5C ST 120-5Z CW400 AZB 600/3 10 546,20 600
ZWB 28-5C - CW400 AZB 616/1 9693,59 600

+ lub + + lub
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