Cerastar
Stenski plinski nizkotemperaturni grelnik

Plin

Kompakten, varčen, cenovno ugoden
Nizkotemperaturni
Stenski

Junkers plinski grelniki naredijo
iz vaše hiše dom
Kompaktni nizkotemperaturni plinski grelnik Junkers Cerastar vam
ponuja toploto za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode.
Grelniki so kompaktnih dimenzij, odlikuje pa jih tudi zelo dostopna
cena in izjemno tiho delovanje. Načrtujete posodobitev vašega ogrevalnega sistema in želite obdržati vse ostale sestavne dele sistema
(dimnik, ventili,…)?
Z najnovejšo generacijo Junkers nizkotemperaturnih grelnikov
Cerastar to ni problem. Z nakupom grelnika Cerastar boste pridobili preverjeno tehnologijo plinskega ogrevanja, prihranili boste pri
stroških obnove sistema ogrevanja ter hkrati občutno zmanjšali vašo
trenutno porabo plina.

Prednosti
- Nizkotemperaturna tehnologija - nižja poraba plina kot klasični plinski grelniki
- Najmanjše možne emisije v okolje (primerljivo z kondenzacijsko tehnologijo)
- Kompatibilen za uporabo skupaj s solarnimi sistemi (novi programski
vmesnik), tako da izkoristite kar največ uporabne sončne energije
- Mirnejše in tišje delovanje (zaradi novih hidravličnih sklopov v grelniku)
- Enostavna montaža (posodobitev obstoječih ogrevalnih sistemov)
- Ugodna cena

Udobje za življenje

Stenski plinski nizkotemperaturni grelnik Cerastar

Junkers plinski nizkotemperaturni grelniki toplota za vaš dom
Visoka tehnologija v majhnem ohišju
Srce kompaktnega nizkotemperaturnega grelnika je patentiran termo-lamelni gorilnik, za katerega je značilno izjemno
tiho delovanje. Grelniki Cerastar imajo vgrajeno energetsko
učinkovito obtočno črpalko, kar vam omogoča še dodatne
prihranke pri porabi električnega toka.
Dodatne možnosti prihranka pri stroških ogrevanja, vam
grelnik Cerastar ponuja, z možnostjo priključitve na solarni
sistem, saj vam s pomočjo inovativne krmilne enote omogoča

kakovostnih, trpežnih materialov. Na kratko: odlična kakovost, ki

optimalno izrabo sončne energije. Hkrati pa z takšno kombi-

izpolnjuje vse zahteve okoljevarstvenih predpisov ter izpolnjuje

nacijo ogrevalnega sistema pripomorete k varovanju okolja.

vsa pričakovanja tako inštalaterja, kot uporabnika. Hitra montaža,
preprosto vzdrževanje, zanesljivo delovanje ter izjemno enostavno
upravljanje, so argumenti, kateri vas bodo zagotovo prepričali.

Tehnologija, ki ima smisel
Nizkotemperaturni plinski grelniki Junkers so idealna rešitev,
ko razmišljate o zamenjavi vašega starega plinskega grel-

Regulacije ogrevanja serije FX

nika. Zahvaljujoč sodobnemu termo-lamelnemu gorilniku in
vgrajeni energetsko učinkoviti obtočni črpalki, pomeni nakup

Junkers vam ponuja različne

grelnika Cerastar velik korak naprej v energetski učinkovitosti

možnosi krmiljenja vašega ogre-

– in vse to brez večjih stroškov.

valnega sistema - vse od digitalnih tedenskih sobnih termostatov

Kakovost z veliko kvalitetetami

do vremensko vodenih regulacij

Nizkotemperaturni plinski grelniki Junkers, ponujajo

za en ali več ogrevalnih krogov.

preizkušene tehnologije s sodobnimi komponentami iz visoko

Izbira je vaša !

Podrobnosti
Dimniška izvedba
Dimniški priključek

AE

Kaminska izvedba

koaksialno

Ø 80 / 110

Dimniški priključek

ločen odvod / dovod

Ø 80 / 80

KE
priključek na dimnik

Ø 110 (18 kW)

priključek na dimnik

Ø 130 (24 kW)

Kombinirani grelnik ali priključitev bojlerja

ZWN ali ZSN

Kombinirani grelnik ali priključitev bojlerja

ZWN ali ZSN

Nazivna moč

18 ali 24 kW

Nazivna moč

18 ali 24 kW

Mere v mm (v x š x g)
Teža

850 x 512 x 380
40 oz. 43 kg

Mere v mm (v x š x g)
Teža

Vaš Junkers prodajalec :

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

850 x 512 x 380
40 oz. 43 kg

