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Ciep∏o, które polubisz

CERACLASS

Gazowy kocio∏ wiszàcy konwencjonalny
Uniwersalny, kompaktowy o du˝ych mo˝liwoÊciach 
– idealny dla wi´kszoÊci potrzeb

zgodnie z warunkami zawartymi 
w ksià˝ce gwarancyjnej



Idealnie zaprojektowany w najdrobniejszych szczegó∏ach: 
Ró˝nice tkwià w detalach! 

Nowe kot∏y Ceraclass marki Junkers opcjonalnie mogà byç wyposa˝one 

w szuflad´, w której mo˝na zamontowaç zegar cyfrowy (EU 9D) sterujàcy 

centralnym ogrzewaniem. SSzzuuffllaaddaa jest równie˝ praktycznym sposobem 

na zamaskowanie przy∏àczy hydraulicznych.

Nowa funkcja „„QQuuiicckkTTaapp”” pozwala na znacznà oszcz´dnoÊç wody.

Nowoczesny wwyyÊÊwwiieettllaacczz  cciieekk∏∏ookkrryyssttaalliicczznnyy  pozwala na bie˝àcà kontrol´ 

parametrów urzàdzenia m.in. wskazuje wartoÊç temperatury centralnego 

ogrzewania i ciep∏ej wody u˝ytkowej oraz umo˝liwia wyÊwietlanie kodów

b∏´dów, co znacznie u∏atwia zdiagnozowanie ewentualnej usterki i prac´ serwisu. 

Wychodzàc naprzeciw Paƒstwa oczekiwaniom, w jednej z wersji urzàdzeƒ

ograniczono moc nominalnà c.o. do 14 kW przy jednoczesnym zachowaniu

mocy c.w.u na poziomie 24 kW. Wymienionà wersj´ kot∏a szczególnie polecamy

wsz´dzie tam, gdzie pomimo ma∏ej powierzchni mieszkaƒ wyst´puje znaczàce

zapotrzebowanie na ciep∏à wod´ u˝ytkowà. 
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Ogrzewanie, goràca woda, komfort ˝ycia

Nowej rodzinie gazowych wiszàcych

kot∏ów CERACLASS z powodzeniem

mo˝na przyznaç mistrzostwo 

w swojej klasie. Urzàdzenia ∏àczà 

w sobie zalety energooszcz´dnoÊci oraz

wysokiego komfortu ciep∏ej wody

u˝ytkowej, za co zosta∏y nagrodzone

zgodnie z normà europejskà EN 13203

dwiema gwiazdkami komfortu.

Ponadto dzi´ki kompaktowym

wymiarom, kot∏y Ceraclass idealnie

nadajà si´ do instalacji nawet 

w najmniejszych przestrzeniach

monta˝owych. Ich wymiary sà na

tyle niewielkie, ˝e z ∏atwoÊcià mo˝na 

je zainstalowaç w wi´kszoÊci wn´k

∏azienkowych oraz kuchennych.

JesteÊmy jednak przekonani, ˝e nie

b´dziecie Paƒstwo chcieli tego robiç,

poniewa˝ dzi´ki nowoczesnemu

wzornictwu, urzàdzenia wizualnie

prezentujà si´ wyÊmienicie.

– nowoczesne wzornictwo

– wysoka wydajnoÊç oraz komfort ciep∏ej wody u˝ytkowej dzi´ki
mocy urzàdzeƒ do 30 kW

– wyÊwietlacz LCD w ka˝dym urzàdzeniu oraz dwa ergonomiczne
pokr´t∏a zapewniajà bardzo ∏atwà obs∏ug´ kot∏a zarówno 
dla u˝ytkownika jak i instalatora

– funkcja „QuickTap” pozwala na oszcz´dnoÊç wody

– ∏atwa i szybka instalacja dzi´ki kompaktowym wymiarom kot∏a
(700x400x298) oraz p∏ycie monta˝owej dostarczanej wraz 
z urzàdzeniem

– szeroki asortyment urzàdzeƒ: moce od 12 do 30 KW,
urzàdzenia w wersji jedno- lub dwufunkcyjnej, z zamkni´tà 
lub otwartà komorà spalania.

Ju˝ na pierwszy rzut oka same korzyÊci:

CERACLASS

Moc nominalna c.o./c.w.u. (kW)

Jednofunkcyjny

Dwufunkcyjny 

Otwarta komora spalania

Zamkni´ta komora spalania

Max. wydajnoÊç c.w.u. 
przy ∆Τ 30oC (l/min)

Wymiary (mm)

Waga (kg)

ZS12-2 DV KE23

12/-

•

•

–

700 x 400 x 298

23,5

ZS12-2 DV AE23

12/-

•

•

–

700 x 400 x 298

24,5

ZS14-2 DV KE23

14/-

•

•

–

700 x 400 x 298

30

ZS14-2 DV AE23

14/-

•

•

–

700 x 400 x 298

31

ZW14-2 DV KE23

14/24

•

•

11,4

700 x 400 x 298

30

ZW14-2 DV AE23

14/24

•

•

11,4

700 x 400 x 298

31

ZW28-2 DV KE23

28/28

•

•

13,3

700 x 400 x 298

35

ZW30-2 DV AE23

30/30

•

•

14,3

700 x 400 x 298

36

12 kW*
Typ urzàdzenia

14 kW 28/30 kW*

Szuflada wraz z zamontowanym zegarem EU 9D ¸atwoÊç regulacji i serwisu – dzi´ki szybkiemu i ∏atwemu 
dost´powi do wszystkich komponentów od czo∏a urzàdzenia

Wszystko w zasi´gu r´ki – dla ∏atwoÊci i wygody obs∏ugi

* Wersje dost´pne od listopada 2006 r.



Robert Bosch Sp. z o.o.

Dzia∏ Termotechniki Junkers

ul. Poleczki 3

02-822 Warszawa

wwwwww..jjuunnkkeerrss..ppll

Dodatkowe informacje:

Infolinia 0 801 600 801*

Junkers Serwis 0 801 300 810**

*  koszt po∏àczenia – 1 jedn. taryf. za ka˝dà rozpocz´tà min.

** koszt po∏àczenia – jak za po∏àczenie lokalne


