
Inteligentna, oszczędna i komfortowa
– AUTOMATYKA SERII FX

Regulatory pokojowe
Regulatory typu FR to regulatory pokojowe bez 
programowania czasowego lub ze zintegrowanym, 
cyfrowym zegarem sterującym. Sterują pracą kotła 
i inteligentnie współpracują z automatyką BOSCH 
HEATRONIC® 3 na podstawie temperatury  
w pomieszczeniu. Mogą być instalowane  
w mieszkaniach o małej i średniej powierzchni. 
Obsługa jest przejrzysta i prosta. Przyciski służące  
do programowania regulatora znajdują się  
w widocznym miejscu i oznaczone są czytelnymi 
symbolami. Komunikaty wyświetlane są w języku 
polskim.

Regulatory pogodowe
Dla obiegów grzewczych w mieszkaniach o dużej 
powierzchni, domach jedno- i wielorodzinnych 
zalecamy regulatory pogodowe. Połączenie 
regulatora pogodowego z kotłem umożliwia zmiany 
temperatury zasilania instalacji: gdy temperatura  
na zewnątrz obniża się, wzrasta temperatura 
zasilania i odwrotnie. Wszystkie regulatory typu FW 
posiadają zintegrowane zegary sterujące.

Regulatory pogodowe typu FW mogą być 
montowane zarówno w panelu sterowania kotła  
jak i na ścianie. Wszystkie regulatory typu FW  
w standardowym zakresie dostawy wyposażone  
są w czujnik temperatury zewnętrznej. Przyciski 
służące do programowania regulatora znajdują się  
w widocznym miejscu i oznaczone są czytelnymi 
symbolami. Komunikaty wyświetlane są w języku 
polskim.

Regulatory serii FX są przeznaczone są do współpracy z kotłami  
wyposażonymi w panel sterowania BOSCH HEATRONIC® 3 lub BOSCH HEATRONIC® 4:  
CERAPUR SMART, CERAPUR COMFORT, CERAPUR ACU, CERAPUR ACU SMART, 
CERAPUR MODUL, CERAPUR MODUL SOLAR, CERAPURMAXX, SUPRAPUR.

Regulatory pokojowe

Regulatory pogodowe

FR 10 (1 obieg c.o. bez programowania czasowego)

FR 110  (1 obieg c.o. z programowaniem tygodniowym 
i dobowym, 1 obieg c.w.u., 1 cyrkulacja c.w.u.,  
dodatkowa funkcja solarna z modułem ISM1)

FW 200  (do 2 obiegów c.o., do 4 obiegów c.o. przy zastoso-
waniu regulatorów FB100, 1 obieg c.w.u., 1 cyrkulacja 
c.w.u., dodatkowa funkcja solarna z modułem ISM1)

FW 100  (1 obieg c.o., z programowaniem tygodniowym 
i dobowym, 1 obieg c.w.u., 1 cyrkulacja c.w.u., 
dodatkowa funkcja solarna z modułem ISM1)

FW 500  (do 2 obiegów c.o., do 10 obiegów c.o. przy 
zastosowaniu regulatorów FB100, 1 obieg c.w.u., 
1 cyrkulacja c.w.u., dodatkowe funkcje solarne  
z modułem ISM1 lub ISM2)
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Moduły
Szeroka gama modułów umożliwia  
rozbudowanie zarówno układów kotłowych  
(kaskady do 16 kotłów), jak i obiegów wtórnych  
(do 10 obiegów c.o. przy zastosowaniu zdalnych 
sterowników FB, ciepła woda, cyrkulacja) 
zgodnie z potrzebami najbardziej wymagających 
użytkowników.

Zaletą układów modułowych marki Junkers  
jest możliwość rozbudowy układu grzewczego  
o dodatkowe współpracujące z kotłem źródła 
ciepła (moduł IGM) oraz kolektory słoneczne 
(moduły ISM). Dzięki modułowej strukturze 
automatyki marki Junkers, dodatkowe moduły 
mogą zostać podłączone podczas pierwotnego 
montażu systemu lub w dowolnym momencie, 
podczas jego rozbudowy lub modernizacji.

Zdalne sterowniki
Sterowniki FB umożliwiają zdalne  
programowanie i kontrolę pracy kotła. 
W przypadku NETCOM 100 możliwa jest  
mobilna kontrola pracy kotła oraz zmiana  
nastaw temperatury telefonicznie.
Zdalne sterowniki FB są również niezbędne  
w przypadku rozbudowanych systemów  
z kilkoma obiegami grzewczymi. 

Moduły

IPM 2 (dla 2 obiegów c.o lub c.w.u.)

IPM 1 (dla 1 obiegu c.o lub c.w.u.)

ISM 1 (dla solarnego przygotowania c.w.u.)

ISM 2 (dla solarnego przygotowania c.w.u i wspomagająca c.o.)

ICM  (do regulacji systemów kaskadowych kotłów 
z panelem Bosch Heatronic® 3)

IEM  (do 3 dodatkowych obiegów grzewczych np. nagrzewnice 
powietrza, instalacje basenowe, itp., do współpracy z FW 500)

IGM  (do podłączenia i sterowania dodatkowymi źródłami 
ciepła np. kotły gazowe, olejowe, stałopalne lub 
pompy ciepła bez panela Bosch Heatronic® 3, układy 
kaskadowe z modułem ICM, do współpracy z regula-
torami FR…, FW..., sterownikami FB… oraz modułami 
IPM…, ISM…, IEM)

Zdalne sterowniki telefoniczne

Netcom 100  (mobilna kontrola kotła, zmiany nastaw 
temperatur c.o.)

Zdalne sterowniki

FB 10  (zdalne sterowanie obiegiem c.o. nr 1 lub nr 2, 
do współpracy z FW 100 lub FW 200 lub FW 500)

FB 100  (zdalne sterowanie obiegiem c.o. nr 3 lub nr 4 
przy współpracy z FW 200 oraz nr 3 lub nr 4  
lub .... nr 10 przy współpracy z FW 500)
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