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Artykuł promocyjny

Kompaktowe rozmiary
Nowoczesne kondensacyjne gazowe kotły 
grzewcze marki Junkers to urządzenia o znacz-
nie mniejszych rozmiarach niż ich odpowied-
niki zasilane olejem opałowym lub paliwa-
mi stałymi. Kompaktowe rozmiary kotłów 
marki Junkers powodują, że można je insta-
lować zarówno w oddzielnych kotłowniach, 
jak i w łazienkach, kuchniach, pralniach, po-
mieszczeniach gospodarczych, zlokalizowa-
nych zarówno w piwnicach, w pomieszcze-
niach na dowolnych kondygnacjach budynków 
oraz na poddaszach.

Oszczędność miejsca
W odróżnieniu od kotłów zasilanych olejem, 
węglem, granulatem węglowym tzw. ekogrosz-
kiem, drewnem lub pelletem, kotły na gaz 
ziemny marki Junkers nie wymagają dodat-
kowych powierzchni lub wręcz pomieszczeń 
potrzebnych na magazyn paliwa. Dzięki temu 
cenne metry kwadratowe domów lub miesz-
kań można najczęściej zagospodarować zgod-
nie z potrzebami mieszkańców.

Czysto i bez nieprzyjemnych zapachów
Użytkowanie kondensacyjnego kotła gazowe-
go marki Junkers to również komfort zwią-
zany z brakiem pyłu z paliw stałych w domu 
oraz dymu spalanego węgla lub nieprzyjem-
nego zapachu oleju opałowego w powietrzu.

Bezawaryjnie
Użytkownicy gazowych kotłów kondensacyj-
nych nie muszą obawiać się również, że ich 
urządzenia przestaną pracować z powodu 
problemów z zapowietrzenia instalacji ole-
jowej, blokowaniem się palników z powodu 
starzenia się paliwa, czy w przypadku ko-
tłów na pellet lub granulat węglowy, zacina-
niem się podajników lub cofaniem płomienia 
w kierunku zbiornika paliwa.

Nowość – Cerapur Midi
Junkers wprowadził do oferty nowy kocioł 
kondensacyjny - Cerapur Midi. Teraz użyt-
kownik nie musi już wybierać pomiędzy 
oszczędnościami inwestycyjnymi a eksplo-
atacyjnymi. Korzystna cena urządzenia po-
zwala na oszczędności już na etapie zakupu. 
Natomiast technika kondensacyjna (wykorzy-
stywana do ogrzewania i podgrzewu wody 
użytkowej) gwarantuje wymierne oszczęd-
ności paliwa podczas eksploatacji kotła oraz 
wysoki komfort jego użytkowania.

Komfort użytkowania
Wysoka wydajność ciepłej wody użytkowej 
to tylko jedna z zalet zapewniających duży 
komfort eksploatacji kotła Cerapur Midi ZWB 
24-1 AR. Kocioł został wyposażony w wenty-
lator o znacznej wydajności i modulacji w ca-
łym zakresie pracy. Dzięki temu działa on 
bardzo cicho nawet przy współpracy z dłu-
gimi przewodami powietrzno-spalinowymi. 
Maksymalny poziom emisji hałasu wynosi 
do 36 dB(A), choć zwykle dzięki modulacji 
jest jeszcze niższy.

Intuicyjna obsługa
Łatwą obsługę Cerapur Midi ZWB 24-1 AR za-
pewnia panel sterowania Cotronic III z wbu-
dowanym dużym i czytelnym wyświetlaczem 
LCD. Dodatkowo kocioł może współpracować 
z opcjonalnymi termostatami i regulatorami 
np. TR12, TRZ12-2 lub dowolnym pokojowym 
termostatem programowalnym typu włącz/
wyłącz (ON/OFF).

Długa żywotność i ekonomiczna eksploatacja
W kotle zastosowano aż dwa wymienniki cie-
pła odporne na działanie kondensatu – jeden ze 
specjalnego stopu aluminium-krzem o wyso-
kiej przewodności cieplnej, drugi z powierzch-
niami wymiany ciepła wykonanymi ze stali 
nierdzewnej. Precyzyjna kontrola temperatury 
i inteligentne sterowanie za pomocą Cotronic 
III sprawiają, że kondensacja pary wodnej i od-
biór ciepła ze spalin przebiegają intensywnie, 
obniżając zużycie gazu oraz w sposób precy-
zyjnie kontrolowany, zapewniając długą ży-
wotność kotła. Dodatkowo technologia „rura 
w rurze” zastosowana w kotłach Cerapur Midi 
ZWB 24-1 AR zapewnia intensywną kondensa-
cję zarówno podczas pracy dla potrzeb ogrze-
wania, jak i produkcji ciepłej wody użytkowej. 
Pozwala także na bezpieczną oraz komforto-
wą eksploatację nawet w przypadku gorszej 
jakości wody wodociągowej.

Przewaga kondensacyjnych gazowych kotłów grzewczych marki Junkers nad urządze-
niami spalającymi inne rodzaje paliw wynika nie tylko z niskich kosztów eksploatacyjnych. 
Istnieją również inne ważne czynniki powodujące, że użytkownicy wybierają właśnie te 
urządzenia.

Duże oszczędności
z kotłem Cerapur Midi marki Junkers
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