
KOCIOŁ JUNKERS CERASTAR SMART - z
otwartą komorą spalania

(dwufunkcyjny)

DWUFUNKCYJNY KOCIOŁ JUNKERS CERASTAR SMART
- z otwartą komorą spalania
Kocioł gazowy Junkers Cerastar SMART jest urządzeniem dwufunkyjnym z otwartą komorą
spalania przeznaczonym do modernizowanych budynków - do podłączenia do wspólnego komina dla wielu mieszkań. 
Dzięki temu urządzeniu, użytkownik pomija znaczące w kosztach zmiany wymagane w przejściu na kocioł
kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania:

zmianę komina●

wymianę wentylacji kotłowni●

montowanie dodatkowej kanalizacji do odprowadzenia kondensatu●

najczęściej nie ma konieczności wymiany rurociągów czy grzejników●

Urządzenie występuje wyłącznie w mocy 24 kW i wersji dwufunkcyjnej - oznacza to, że jest źródłem ciepła
dla centralnego ogrzewania oraz przepływowo grzeje ciepłą wodę użytkową. 
Kocioł posiada panel sterujący Bosch Heatronic 3 i jest przystosowany do współpracy z regulatorami :

POKOJOWYMI (klik)●

POGODOWYMI (klik)●

MODULACJA KOTŁA DLA POSZCZEGÓLNYCH MODELI
CERASTAR SMART●

10,6 - 24,0 kW❍

PODWÓJNE BEZPIECZEŃSTWO
Kocioł posiada podwójne zabezpieczenie ciągu kominowego. Jeden czujnik tradycyjnie umieszczony jest w przerywaczu
ciągu kominowego, drugi zaś, usytuowany jest pod palnikiem kotła

DEKLARACJA B1
Ten kocioł o ciągu naturalnym jest przeznaczony do podłączenia do komina wspólnego dla wielu mieszkań
w istniejących budynkach, usuwającego pozostałości po spalaniu poza pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł.

https://www.junkers-sklep.pl/automatyka/regulatory-pokojowe
https://www.junkers-sklep.pl/automatyka/regulatory-pogodowe


Kocioł pobiera powietrze do spalania bezpośrednio z pomieszczenia i zawiera przerywacz ciągu. Ze względu na niższą
sprawność należy unikać jakiegokolwiek innego wykorzystania tego kotła, które może spowodować wyższe zużycie
energii i wyższe koszty eksploatacji.

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA
płynna niezależna modulacja mocy na c.o. i c.w.u.●

wskaźnik wielofunkcyjny (wyświetlacz)●

panel sterowania Bosch Heatronic® 3●

zapłon elektroniczny●

odprowadzanie spalin do komina●

płyta montażowa z zaworami odcinającymi (wyposażenie dodatkowe)●

wysoki komfort c.w.u.●

cicha praca●

możliwość tworzenia układów kaskadowych do 16 szt. kotłów●

 

ZALETY URZĄDZENIA
do modernizowanych instalacji z kotłem w wersji kominowej●

najwyższe bezpieczeństwo●

dwa czujniki ciągu kominowego●

łatwa obsługa i szerokie możliwości zastosowania●

panel sterowania Bosch Heatronic®3●

ekologiczna praca i wysoka klasa NOx●

palnik chłodzony wodą●

akcesoria ułatwiające montaż (opcjonalne zestawy hydrauliczne ułatwiające montaż)●

Wymiary kotła Junkers Cerastar Smart



Dane ErP Junkers Cerastar Smart

Dane techniczne Junkers Cerastar Smart


