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Ceraclass – nowa rodzina kotłów

wiszących marki Junkers
Kotły wiszące to jeden z najważniej-

szych segmentów urządzeń grzewczych

wykorzystywanych do ogrzewania do-

mów oraz zapewnienia ciepłej wody użyt-

kowej. Junkers posiada szeroką ofertę ko-

tłów wiszących, która w tym roku została

poszerzona o nową rodzinę kotłów o na-

zwie Ceraclass. Nowe kotły polecane są

użytkownikom ceniącym kompaktowe

wymiary i nowoczesny design urządzeń.

Urządzenia dostępne są w sprzedaży od

września.

Obserwując tendencje na rynku można

zauważyć, iż klienci coraz bardziej cenią so-

bie nie tylko walory techniczne, ale również

estetyczne urządzeń grzewczych. Elegancki

kocioł nie burzy wyglądu nowoczesnego

wnętrza domu. Takim urządzeniem jest no-

wy kocioł Ceraclass marki Junkers. Nowy

design sprawia, iż urządzenie bardzo dobrze

prezentuje się na każdej ścianie.

Poza tym Ceraclass jest jednym z naj-

bardziej kompaktowych i najlżejszych

urządzeń w swojej klasie. Wszystkie typy

kotłów niezależnie od mocy, mają te sa-

me rozmiary 700 x 400 x 298 mm (wy-

sokość x szerokość x głębokość). Ozna-

cza to, że urządzenie nadaje się do mon-

tażu we wnękach w kuchni czy łazience.

Urządzenie waży 28 lub 33 kg, w zależ-

ności od wersji, co ułatwia jego instala-

cję. Innowacyjny system QuickTap in-

stalowany w kotłach dwufunkcyjnych

z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym

zapewnia gorącą wodę „za naciśnięciem

przycisku”. Po krótkim otwarciu kranu

system rozpoznaje, że potrzebna jest

ciepła woda użytkowa i uruchamiany

jest palnik. Pozwala to zaoszczędzić du-

że ilości wody i gazu.

Nowe kotły oferowane są w wer-

sjach o mocach nominalnych: 12, 24

i 28 (30) kW zarówno z otwartą jak i za-

mkniętą komorą spalania. Zapewniają

dużą wydajność grzewczą oraz wysoki

komfort c.w.u., co potwierdza oznaczenie

urządzeń dwiema gwiazdkami (**), zgod-

nie z normą EN 13.203, która określa ja-

kość dostarczania ciepłej wody użytkowej.

Dysponując szeroką gamą mocy kotłów

oraz dostępnością urządzeń zarówno

z otwartą jak i zamkniętą komorą spalania

w wersji jedno- i dwufunkcyjnej, kotły

Ceraclass są odpowiednie do każdych

warunków instalacji: w mieszkaniach,

domach szeregowych i domach wolno

stojących. 

Kotły Ceraclass są proste w obsłudze.

Dzięki wyposażeniu w wyświetlacz ciekło-

krystaliczny umożliwiają użytkownikowi

sterowanie i odczyt temperatury zasilania

centralnego ogrzewania oraz w przypadku

kotłów dwufunkcyjnych, temperatury cie-

płej wody użytkowej. Wszelkie problemy

mogą być szybko rozwiązane dzięki wy-

świetlaniu kodów błędów. Wyświetlacz jest

bardzo przydatny w czasie serwisowania

i konserwacji urządzenia. 
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