MINIMAXX

Topla voda

Plinski stenski pretočni grelnik vode
Maksimalna moč minimalnih dimenzij

Topla voda: kadarkoli in kjerkoli
Naši plinski pretočni grelniki vode so hkrati najzmogljivejši in cenovno najbolj dosegljivi v svoji kategoriji. Ne ponašajo se samo s svojo veliko učinkovitostjo, ampak so tudi enostavni za uporabo, montažo
ter izredno kompaktnih dimenzij.Pri WRD modelih lahko na vgrajenem LCD zaslonu takoj vidite vse
potrebne podatke – od uporabniškega menija do temperatu-re iztočne vode. Če povzamemo – pretočni
grelniki vode Junkers MiniMaxx vam ponujajo vrhunsko tehnologijo v kompaktni izvedbi. Vsekakor pa je
seveda samoumevno, da pretočni grelniki Junkers ustrezajo vsem varnostnim predpisom.

Prednosti












Poceni in enostavna rešitev priprave tople vode
Široka paleta modelov - možnost izbire ustreznega
grelnika glede na vaše dejanske potrebe po topli
sanitarni vodi
Prihranek prostora zahvaljujoč kompaktnim
dimenzijam grelnika
Prihranek energije (še posebej WRD modeli s
hidrogeneratorskim vžigom)
Modulacija plamena odvisno od trenutne potrebe
po topli vodi
Enostavna montaža in upravljanje
LCD zaslon s prikazom iztočne temperature vode
(WRD modeli)

Toplota za življenje

MINIMAXX
Genialno enostavno, enostavno genialno
Poleg preglednih upravljalnih gumbov, imajo pretočni
grelniki vode Junkers tudi LCD zaslon, na katerem vam
sproti izpisujejo temperaturo iztočne vode. V kolikor pa
se na grelniku proti pričakovanju pojavi kakšna napaka, pa se vam na zaslonu izpiše koda napake, ki vam in
vašemu serviserju takoj poda ustrezno rešitev problema.
Junkersove ideje ki vžgejo
Z Junkers pretočnimi grelniki vode MiniMaxx stavite na
prihranek energije. Pretočni princip delovanja grelnika

Krmilno polje plinskega pretočnega grelnika WRD... z LCD

vode vam zagotavlja toplo vodo le takrat, kadar jo zares

zaslonom



potrebujete. Z inovativno hidrogeneratorsko tehnologijo,
s katero je Junkers postavil nove mejnike v pripravi tople
sanitarne vode, se vaš grelnik vključi popolnoma avtomatsko, vendar šele takrat, ko odprete pipo. Prav tako
pa grelnik s pomočjo modulacije plamena vzdržuje temperaturo sanitarne vode ves čas na nivoju, katerega ste
nastavili. Na ta način, lahko znižate porabo plina za celo
do 25%, tako prihranite denar in varujete okolje.
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Dodatna ponudba
Ker vemo, da kljub pestrosti izbire ne moremo zadostiti

Funkcionalno deluje vžig na plinskem pretočnem grelniku

vsem vašim potrebam, smo vam dodatno v ponudbi pri-

vode WRD po enakem principu kot delujejo vodne turbine v

pravili tudi najmanjšo izvedbo pretočnega grelnika vode

hidroelektrarnah. V trenutku, ko odpremo pipo, voda steče

in sicer grelnik Jetatherm moči 5l vode na minuto, kateri

po cevi in s tem zavrti vodno turbino, katera poganja gene-

zahvaljujoč svoji majhnosti za svoje delovanje ne potre-

rator, ta pa proizvede ravno dovolj električnega toka, da

buje niti odvodnika dimnih plinov, ter izvedbo na prisilni

lahko elektroda s pomočjo iskre prižge plamen na gorilcu

vlek model Celzius z 14l tople vode na minuto.

pretočnega grelnika vode.

Tehnični podatki
Oznaka aparata

JETATHERM

MINIMAXX
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CELZIUS

Tip

W 125 V2 P

WR 11-2 P

WR 14-2 P

WRD 11-2 G

WRD 14-2 G

WRD 18-2 G

WT 14 AM2E

8,7

19,2

24,4

19,2

24,4

31,0

23,8

5

11

14

11

14

18

14

Moč (kW)
Največji pretok
(l/min)
∆T pri največjem
pretoku (K)

25

Vrsta vžiga
Mere v mm
(v x š x g)
Izvedba dimnika

piezo
438x270x169 580x310x228
brez

generator
665x350x228 580x310x220 655x350x220 655x425x220
naravni vlek
Vaš Junkers prodajalec :

Robert Bosch d.o.o.
Toplotna Tehnika Junkers
Celovška 228
1000 Ljubljana
tel: 01 583 91 51
www.junkers.si

elektronski
700x388x220
prisilni vlek

