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Dzięki temu wiele napraw można wykonać już 
przy pierwszej wizycie serwisu.
Zasada działania nowych urządzeń nie zmieniła się  
w stosunku do poprzedniej wersji. Ekotechnolo-
gia zapewnia niską emisję tlenków azotu. Prze-
budowany został palnik. Zwiększono jego po-

wierzchnię, wydłużono dysze doprowadzające 
paliwo – mieszankę powietrza i gazu, przez co 
uzyskano bardzo stabilny i jednorodny płomień. 
Żeby dodatkowo obniżyć temperaturę płomie-
nia, palnik jest chłodzony wodą. Przepływająca 
woda odbiera część energii cieplnej z palnika 
jednocześnie podgrzewając się. Niższa tempe-
ratura płomienia to niższa emisja tlenków azo-
tu. Urządzenia Junkers Hydro mają znacząco 
niższe emisje NOx niż określone w dyrektywie 
ErP. Mniejsza emisja to mniej zanieczyszczeń i 
zdrowsze powietrze. 

Design Junkers Hydro 4000 nawiązuje do nowa-
torskiej linii kotłów Bosch Condens 9000i. Biała 
obudowa, zaokrąglone narożniki oraz czarny sy-
metrycznie rozplanowany panel sterowania wy-
posażony w dwa ergonomiczne pokrętła sprawia, 
że regulacja urządzenia jest prosta i intuicyjna. 

Poprawiona ergonomia jeszcze bardziej ułatwia 
sterowanie urządzeniem, dzięki czemu urządze-
nie jest trwałe i niezawodne. Czytelny panel LCD 
informuje o aktualnej temperaturze przepływa-
jącej wody lub w przypadku awarii – wyświetla 
kody błędów. Pozwala to na szybką diagnostykę.  

Nowoczesne podgrzewacze Junkers-Bosch to szeroka gama urządzeń, które spełnią oczekiwania nawet 
najbardziej wymagających klientów. wszystkie urządzenia są zgodne z wymaganiami dyrektywy ErP.  
Nowa seria gazowych przepływowych podgrzewaczy wody Junkers Hydro 4000 to przede wszystkim  
design, uznana jakość, bezpieczeństwo, oszczędna praca i technologia w służbie środowiska. 

Nowa liNia gazowych przepływowych 
podgrzewaczy wody Junkers-Bosch
wybierz lidera

Przepływowe podgrzewacze to spraw-
dzona technologia, którą Junkers-Bosch 
rozwija i ulepsza od ponad 100 lat. Tech-
nologia i zasady działania są dobrze 
znane instalatorom i użytkownikom. 
Wysoka jakość i bezawaryjność została 
potwierdzona licznymi nagrodami. Na 
dowód tego Junkers-Bosch udziela na-
wet do 5 lat gwarancji na gazowe prze-
pływowe podgrzewacze wody. Gwa-
rancja podstawowa, która wynosi 24 
miesiące może zostać przedłużona na 
kolejne lata z zachowaniem określonych 
warunków i wymagań opisanych szcze-
gółowo w regulaminie. Najważniejszym 
warunkiem udzielenia tak długiej gwa-
rancji jest regularne wykonywanie prze-
glądów technicznych urządzenia. 
5 lat gwarancji to:
- brak niespodziewanych usterek,
- większe bezpieczeństwo,
- mniejsze koszty eksploatacji,
- wyższy komfort użytkowania,
- minimum formalności – wszystkim zaj-
muje się serwisant wykonujący prze-
gląd.

http://www.instalreporter.pl
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ny i cichy start. Energia elektryczna potrzebna do 
uruchomienia zapłonu czerpana jest z dwóch ba-
terii. w momencie poboru wody w pierwszej ko-
lejności zapalany jest płomyk pilot, a następnie 
od niego cały palnik – unikając przy tym efektu 
„wybuchu” i zapewniając delikatny start urządze-
nia. Junkers Hydro 4200 może być w wersji z wy-
świetlaczem LCD lub bez. Dostępne wydajności 
urządzeń to 9 i 10 l/min. w IV kwartale 2019 do-
stępne będą urządzenia o wydajności 14 l/min 
przeznaczone dla osób, które potrzebują jesz-
cze większego komfortu. 
Dla tych, którzy oczekują jeszcze większych 
oszczędności i wygody użytkowania dostęp-
ny jest model Junkers Hydro 4300 wyposażo-
ny w automatyczny zapłon z hydrogeneratora. 
Urządzenie nie potrzebuje baterii do uruchomie-
nia palnika. Niezbędną energię do wytworzenia 
iskry czerpie z hydro turbiny, która jest napędza-
na przepływającą wodą. wszystkie modele serii 
4300 wyposażono w wyświetlacz LCD. Dostęp-
na wydajność urządzeń to 10 l/min. w IV kwar-
tale 2019 dostępne będą urządzenia o wydajno-
ści 14 l/min.

Rynek gazowych przepływowych podgrzewaczy 
wody to głównie rynek wymian. Konstruktorzy 
Junkers Hydro pomyśleli również o tym. Urządze-
nia zostały zaprojektowane tak, żeby umożliwić 
łatwą i szybką wymianę 1:1. wszystkie przyłącza 
oraz uchwyty mocujące zostały rozmieszczone  
w tych samych miejscach co w poprzedniej wersji. 
Nie ma konieczności przerabiania instalacji czy 
mocowania uchwytów w innych miejscach. wy-
starczy zdemontować stare urządzenie i na jego 
miejscu powiesić nowe. Docenią to użytkowni-
cy, którzy nie będą musieli dodatkowo remon-
tować łazienki oraz instalatorzy, którzy szybko  
i łatwo dokonają wymiany. Baterie i wężyki nie-
zbędne do podłączenia urządzenia dostarczane 
są w komplecie. 
Bezpieczeństwo to dla firmy Junkers-Bosch 
sprawa kluczowa. Urządzenia zostały wypo-
sażone w szereg czujników bezpieczeństwa, 
które kontrolują aktualne parametry pracy  
i w razie zaistnienia niebezpiecznej sytuacji 

wyłączają urządzenie. Użytkownik może czuć 
się komfortowo i bezpiecznie. 
Urządzenie wyposażono w standardowy czujnik 
zaniku ciągu kominowego. Dodatkowo zamon-
towano czujnik wypływu spalin do pomieszcze-
nia, który wyłączy urządzenie jeżeli stwierdzi, że 
mogą do niego wydostawać się spaliny. w celu 
ochrony palnika przed uszkodzeniami w wyni-
ku działania wysokiej temperatury zastosowa-
no czujnik cofania płomienia.
Przepływowe podgrzewacze wody Junkers-
-Bosch zapewniają oszczędną i ekonomiczną 
pracę. woda podgrzewana jest w sposób prze-
pływowy tylko wtedy, kiedy jest potrzebna. Uni-
kamy postojowych strat ciepła. Z urządzeniami 
Junkers-Bosch zawsze oszczędzasz.

Szeroki wybór modeli
Urządzenia z zapłonem bateryjnym Junkers  
Hydro 4200. Nie mają palnika dyżurnego tylko 
tak zwany płomyk pilot, który zapewnia delikat-
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To proste, niezawodne i wydajne rozwiązanie.

Junkers Hydro 4200
technologia, której możesz zaufać

Po prostu oszczędzaj energię
Podgrzewacz wyposażony jest w automatyczny zapłon 
bateryjny. Tak zwany płomyk pilot zapewnia delikatny 
i cichy start. Energia elektryczna potrzebna do 
uruchomienia zapłonu czerpana jest z dwóch baterii. 
W momencie poboru wody w pierwszej kolejności 
zapalany jest płomyk pilot a następnie od niego cały 
palnik. Płomyk pilot gaśnie chwilę po zapłonie palnika 
głównego.

Łatwość regulacji
Nowoczesny panel sterowania wyposażony w dwa 
symetrycznie rozłożone pokrętła pozwala w łatwy 
sposób dostosować parametry pracy urządzenia.  
Moc palnika regulowana jest pokrętłem z lewej strony, 
a natężenie przepływu pokrętłem z prawej strony. 
Po wstępnym ustawieniu urządzenie samo reguluje 
moc palnika tak, aby uzyskać stałą temperaturę wody 
niezależnie od zmian natężenia przepływu wody. 
W zależności od wersji urządzenia mogą być 
wyposażone w wyświetlacz LCD. Na wyświetlaczu 
standardowo pokazywana jest aktualna temperatura 
przepływającej wody. Natomiast w przypadku awarii 
wyświetlane są kody błędów, co pozwala na szybką 
identyfikację usterki.

Łatwa modernizacja
To idealne rozwiązanie w przypadku wymiany 
dotychczasowego podgrzewacza na nowy. Rozstaw 
przyłączy jest standardowy – niezmieniony 
w stosunku do poprzedniej wersji. Dzięki temu 
wymiana urządzenia jest możliwa bez konieczności 
modyfikacji instalacji. Urządzenia fabrycznie 
przystosowane są do spalania gazu GZ50, ale mają 
także możliwość przezbrojenia na inne popularne 
rodzaje gazu tj. GZ35, GZ41,5 oraz gaz płynny. Wężyki 
oraz baterie dostarczane są w komplecie 
z urządzeniem. 

Najważniejsze korzyści:
XX automatyczny zapłon bateryjny – nie ma  

konieczności zapalania ręcznego
XX płomyk pilot – cichy start urządzenia
XX wydajność ciepłej wody użytkowej 9, 10, 14 l/min
XX wyświetlacz LCD zapewnia łatwą obsługę, kontrolę 

temperatury, a także łatwą diagnostykę awarii  
(w zależności od modelu)
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Chcesz oszczędzać energię?  
To urządzenie jest idealne dla Ciebie. 

Junkers Hydro 4300
nieprzerwana wydajność

Przemyślana konstrukcja, która zapewnia jeszcze 
większe oszczędności
To najbardziej zaawansowany model. Wyposażony 
jest w hydrogenerator. Do uruchomienia palnika 
baterie nie są potrzebne. Energia niezbędna do 
wytworzenia iskry czerpana jest z hydro turbiny 
napędzanej przepływającą wodą. Automatyczna 
regulacja wydajności dostosowuje moc palnika,  
a co za tym idzie ilość zużywanego gazu  
do aktualnych potrzeb tak aby zachować stałą 
temperaturę przepływającej wody niezależnie  
od wielkości przepływu oraz zapewnić maksymalną 
oszczędność zużycia gazu.

Najwyższy komfort użytkowania
Wszystkie modele z serii Junkers Hydro 4300 
wyposażone są w wyświetlacz LCD. W czasie 
standardowego trybu pracy wyświetlacz wskazuje 
aktualną temperaturę przepływającej wody, co 
znacznie podnosi komfort użytkowania urządzenia. 
W przypadku awarii na wyświetlaczu wyświetlany 
jest kod błędu, co pozwala na szybką identyfikację 
przyczyny usterki. 
Regulacja parametrów pracy możliwa jest za 
pomocą dwóch pokręteł. Lewe służy do ustawienia 
mocy palnika, a prawe do regulacji natężenia 
przepływu wody.

Łatwa instalacja
Podgrzewacz dostarczany jest w komplecie  
z wężykami do podłączenia ciepłej i zimnej wody. 
Dzięki zastosowaniu zapłonu z hydrogeneratora, 
baterie nie są wymagane. Rozstaw przyłączy oraz 
otworów montażowych jest taki sam jak we 
wcześniejszej wersji urządzenia. Dzięki temu 
modernizacja nie będzie wymagała przerabiania 
instalacji. Urządzenia standardowo przystosowane są 
do pracy z gazem GZ50, a po zainstalowaniu zestawu 
przezbrojeniowego mogą pracować również z innymi 
popularnymi rodzajami gazu GZ35, GZ41,5 oraz gazem 
płynnym. 

Najważniejsze korzyści:
XX automatyczny zapłon dzięki hydrogeneratorowi  

– nie ma konieczności użycia baterii
XX płomyk pilot – cichy start urządzenia
XX wydajność ciepłej wody użytkowej 10, 14 l/min
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Nowości w Heat Selector

Nowe narzędzia doboru zaworów regulacyjnych 
dostępne są w Danfoss Heat Selector. wybór 
2-drogowych zaworów regulacyjnych z siłowni-
kiem (MCV) jest teraz dużo prostszy. w oparciu 
o opinie i prośby klientów zaktualizowano na-
rzędzia do obliczania zaworów regulacyjnych  
z napędem, aby przyspieszyć proces ich wyboru.
w zależności od danych, którymi dysponuje projek-
tant, można wybrać jeden z 3 nowych wariantów 
konfiguratora zaworów regulacyjnych z siłownikiem:
•	wariant	1	–	spadek	ciśnienia	na	zawór,
•	wariant	2	–	spadek	ciśnienia	na	obieg,
•	wariant	3	–	kalkulacja	na	podstawie	obu	para-
metrów uwzględniająca autorytet zaworu.
Dzięki mniejszej ilości wymaganych parame-
trów wejściowych nowe konfiguratory są prost-
sze i zapewniają szybsze obliczenia, a wszystko 
to oszczędza czas potrzebny na pełny wybór. Ra-
zem z nowymi konfiguratorami wprowadziliśmy 
kilka dodatkowych zmian:
•	filtrowanie	wyników	w	kolumnach	tabeli,
•	nowe	formaty	raportów	i	dokumentów	przetar-
gowych.
Więcej 

http://www.instalreporter.pl
https://www.danfoss.com/pl-pl/about-danfoss/news/dhs/heat-selector-aktualizacja/

