
Gazowe kot∏y stojàce

SUPRALINE, SUPRASTAR, SUPRAMAX

Ciep∏o, które polubisz

zgodnie z warunkami zawartymi 
w ksià˝ce gwarancyjnej
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Wszechstronne rozwiàzania

Kot∏y Supraline wyst´pujà 
w wielkoÊciach mocy od 15 
do 54 kW. Mogà byç stosowane 
zarówno w budownictwie jedno-
jak i wielorodzinnym, w obiektach
nowych i modernizowanych. 
Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç 
∏àczenia dwóch kot∏ów w kaskad´,
co pozwala na dobranie urzàdzenia
w instalacjach do 108 kW. 

Regulacja – do wyboru

Podstawowym wyposa˝eniem 
regulacyjnym w kot∏ach Supraline
jest termostat kot∏owy. Jednak˝e
w ofercie znajdujà si´ ró˝ne 
rozwiàzania dodatkowej regulacji –
od sterowania ciep∏à wodà 
po regulatory pogodowe. 

Regulatory pokojowe znajdujà 
zastosowanie przede wszystkim 
w ma∏ych i dobrze ocieplonych 
obiektach. Przyk∏adem mo˝e byç 
regulator TRZ 12-2, który 
wyst´puje w wersji z programem 
tygodniowym.

SUPRALINE

SUPRALINE

Gazowy kocio∏ stojàcy Supraline 

z zasobnikiem typu SK



Nowoczesne i elastyczne rozwiàzania

systemowe dla ma∏ych budynków

˚eliwny kocio∏ stojàcy Suprastar-8 
z przeznaczeniem dla mniejszych 
budynków, dost´pny jest w wielkoÊciach
mocy od 18 kW do 42 kW, co pozwala 
na dobór odpowiedniego urzàdzenia przy 
projektowaniu niewielkiego, oszcz´dnego
i wydajnego systemu grzewczego. 
Panel TAC-BUS obs∏uguje 1 obieg c.o., 
podgrzewanie wody w 1 zasobniku, oraz
pomp´ cyrkulacyjnà c.w.u. Dodatkowe 
modu∏y rozszerzajà mo˝liwoÊci sterowania
o dodatkowe obiegi c.o. z zaworami 
mieszajàcymi: MM1 dla 1 obiegu c.o., 
MM2 dla 2 obiegów c.o. ¸àcznie 
mo˝na zaprogramowaç do 5 obiegów. 
Dla tych kot∏ów nie przewiduje si´ 
uk∏adów kaskadowych.

Podsumowanie: 

–– Kot∏y Suprastar, Supramax i Supraline wyposa˝one sà w ˝eliwny wymiennik ciep∏a,

dzi´ki czemu osiàgajà wysokà sprawnoÊç i dzia∏ajà niezawodnie przez wiele lat.

–– Kot∏y stojàce mogà wspó∏pracowaç z zasobnikami ciep∏ej wody u˝ytkowej typu SK,

SL i SO. Zasobniki mo˝na dobraç do mocy kot∏a i zapotrzebowania na ciep∏à wod´

tak, aby spe∏niç najwy˝sze oczekiwania u˝ytkownika. Zasobniki typu SK 130-2 E do-

pasowane sà wymiarami i kszta∏tem obudowy do wyglàdu kot∏ów Suprastar. Tworzy

to estetycznie wyglàdajàcà ca∏oÊç.

–– Kot∏y wyposa˝one sà w szereg specjalnych zabezpieczeƒ: czujnik ciàgu kominowe-

go, ogranicznik temperatury STB i urzàdzenie przerywajàce prac´ kot∏a w przypadku

braku dop∏ywu gazu. Sprawia to, ˝e urzàdzenia sà absolutnie bezpieczne.

–– Kot∏y sà przyjazne Êrodowisku. Dzi´ki nowoczesnemu palnikowi atmosferycznemu,

emisja substancji szkodliwych NOx jest znacznie ni˝sza.

SUPRAMAXSUPRASTAR

Cyfrowy panel sterowania – TAC gwarancjà

inteligentnego i oszcz´dnego ogrzewania

Panel TAC, z wbudowanym regulatorem 
pogodowym i wyÊwietlaczem w j´zyku 
polskim, wyst´puje w dwóch wersjach: 
TAC-BUS dla kot∏ów Suprastar-8 
i Supramax oraz TAC-M dla kot∏ów 
Suprastar-9. To supernowoczesne 
rozwiàzanie elektroniczne pozwala 
na precyzyjne programowanie pracy 
kot∏a, przez co wp∏ywa na zwi´kszenie 
oszcz´dnoÊci pracy systemu z wieloma 
obiegami grzewczymi.

Wi´ksza moc dla wi´kszych 

zapotrzebowaƒ na ciep∏o

Kot∏y Suprastar-9 wyst´pujà w wielkoÊciach
mocy od 45 kW do 117 kW.
Panel TAC-M posiada jeszcze wi´ksze
dodatkowe mo˝liwoÊci: obs∏uguje 
1 obieg c.o., podgrzewanie wody 
w 2 zasobnikach lub w 1 zasobniku 
i 1 obiegu basenowym, oraz steruje pompà
cyrkulacyjnà c.w.u. Mo˝na do niego
pod∏àczyç 1 lub 2 szt. modu∏ów MMX 
(1 lub 2 dodatkowe obiegi c.o.), oraz 
do 20 szt. TAC Plus 2 (modu∏y naÊcienne –
ka˝dy steruje 2 obiegami c.o.), co zwi´ksza
∏àcznà mo˝liwà iloÊç obs∏ugiwanych obiegów
do 46 szt. Dzi´ki budowie modu∏owej
mo˝liwe jest ciàg∏e rozbudowywanie 
systemu grzewczego. Panel TAC-M
umo˝liwia prac´ do 10 kot∏ów w kaskadzie –
∏àczna moc do 1,17 MW.

Maksymalna moc

Kot∏y Supramax wyst´pujà 
w wielkoÊciach mocy – 144,
180, 234 i 306 kW i dlatego
znajdujà zastosowanie 
w du˝ych obiektach. 
Panel TAC-BUS i pod∏à-
czone do kot∏a dodatkowe
modu∏y – MM1, MM2 
i  TAC Plus 2 (do 10 szt.),
umo˝liwiajà niezale˝ne
sterowanie do 25 obiegów.
Po∏àczenie kot∏ów w kaska-
d´ (2 lub 3 kot∏y) umo˝liwia
osiàgni´cie  maksymalnej
mocy – 918 kW, co pozwala
na ogrzanie powierzchni 
do ok. 10 000 m2. 
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SUPRASTAR

Suprastar-9 z panelem TAC-M

Kaskada kot∏ów SUPRAMAX



Modu∏ zdalnego, telefonicznego uruchamiania kot∏ów 

i automatycznego powiadamiania o usterkach

Specjalny modu∏ pod∏àczony 
do jednego z regulatorów Junkersa 
typu CERACONTROL, umo˝liwia
zdalne przesy∏anie za pomocà telefo-
nu stacjonarnego lub komórkowego,
sygna∏u w∏àczenia lub wy∏àczenia 
kot∏a wyposa˝onego w panel sterujàcy
Bosch Heatronic®.

W przypadku telefonu komórkowego,
polega to na wys∏aniu zakodowanego
has∏a SMS do modu∏u telefonicznego
pod∏àczonego do kot∏a. U˝ytkownik
sam mo˝e zdefiniowaç zaszyfrowane
has∏o, które jest „kluczem” do kot∏a.
W przypadku telefonu stacjonarnego
nale˝y wybraç tonowo zakodowany
numer.

Poprzez modu∏ telefoniczny kocio∏
mo˝e zostaç w∏àczony do czasu osià-
gni´cia w pomieszczeniu temperatury

Wiele osób posiada domki letniskowe lub zimowe, w których ma lub zamierza zainstalowaç kocio∏ 
gazowy c.o. Cz´sto zdarza si´ wyjazd do takiego domku w czasie ch∏odnej pory roku. Wówczas wejÊcie
do ca∏kowicie zimnego i wych∏odzonego budynku nie nale˝y do przyjemnoÊci. Po w∏àczeniu 
ogrzewania trzeba cz´sto czekaç wiele godzin, a˝ temperatura w pomieszczeniach osiàgnie w∏aÊciwy
dla u˝ytkownika poziom. Idealnym, rozwiàzaniem w takich sytuacjach by∏oby w∏àczenie centralnego
ogrzewania z pewnym wyprzedzeniem, aby po przyjeêdzie wejÊç z przyjemnoÊcià do ogrzanego 
wczeÊniej mieszkania. Takà mo˝liwoÊç oferuje swoim u˝ytkownikom Junkers.

Funkcja automatycznego powiada-
miania telefonicznego o awarii 
kot∏a, jest szczególnie interesujàca 
dla obs∏ugi wi´kszych ogrzewanych 
obiektów np. budynków wielo-
rodzinnych (kot∏y SUPRASTAR, 
SUPRAMAX).

W wi´kszoÊci przypadków o wy∏àcze-
niu instalacji c.o., administracja 
dowiaduje si´ dopiero kilka godzin po
wystàpieniu usterki, od zniecierpliwio-
nych lokatorów informujàcych o spad-
ku temperatury w mieszkaniach.

Teraz administracja budynku (serwis,
konserwator itp.) mo˝e natychmiast
otrzymaç informacj´ o awaryjnym
wy∏àczeniu kot∏a (przerwa w dostawie
pràdu, przerwa w dostawie gazu,
awaria kot∏a itp.) jeszcze zanim
nastàpi wych∏odzenie budynku 
i natychmiast usunàç awari´.

komfortowej nastawionej na regulato-
rze Ceracontrol, lub wy∏àczony 
do czasu osiàgni´cia temperatury 
dy˝urnej (która b´dzie stale utrzymy-
wana przez automatyk´ kot∏a). 

Modu∏ telefoniczny posiada wiele 
ró˝nych dodatkowych mo˝liwoÊci, np.:
– dowolne zakodowanie has∏a 

w∏àczenia i wy∏àczenia kot∏a,
– otrzymanie zwrotnego komunikatu

SMS o wykonanej operacji,
– zdalne kontrolowanie stanu innych

parametrów kot∏a lub otoczenia
(np. obecnoÊç lub brak zasilania
elektrycznego budynku, stan awarii
kot∏a, w∏àczenie systemu alarmowe-
go, itp.),

– automatyczne wysy∏anie komunika-
tów o stanie otoczenia lub awarii
kot∏a do 4 ró˝nych odbiorców 
(aparatów telefonicznych).



Modu∏ sterowniczy obiegu basenowego MSB-1

do wspó∏pracy z kot∏ami stojàcymi

SUPRASTAR/SUPRAMAX

oczekiwaç w trybie ogrzewania (tzn.
z goràcà wodà w kotle) na ewentualny
pobór ciep∏a do basenowego wymien-
nika ciep∏a, lecz w∏àcza si´ tylko
w chwili rzeczywistego zapotrzebowa-
nia na ciep∏o do basenu. 

Rozwiàzanie to, oprócz prostego 
systemu programowania, pozwala
na znaczne oszcz´dnoÊci eksploata-
cyjne, wynikajàce z wyeliminowania
tzw. strat postojowych kot∏a w trybie
gotowoÊci do pracy.

Do programowania mo˝na wykorzys-
taç znany ju˝ instalatorom i u˝ytkow-
nikom zamontowany w kot∏ach 
SUPRASTAR/SUPRAMAX cyfrowy
panel sterujàcy TAC. 

G∏ównym argumentem przemawiajà-
cym za stosowaniem tego rozwiàzania,
jest mo˝liwoÊç podgrzewania wody 
basenowej w tzw. trybie pracy letniej,
tzn. przy wy∏àczonej instalacji c. o. 
Kocio∏ nie musi ju˝, tak jak w trady-
cyjnie stosowanych rozwiàzaniach, 
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Coraz wi´cej osób buduje w swoich
mieszkaniach lub na dzia∏kach w∏asne
„kàpieliska”. G∏ównymi problemami
eksploatacyjnymi sà: filtrowanie,
uzdatnianie i podgrzewanie wody
w basenie. Ogrzewanie wody 
basenowej z uwagi na jej du˝à iloÊç,
powinno byç wyjàtkowo dobrze 
zaprojektowane i wykonane, aby nie
nara˝aç przysz∏ego u˝ytkownika
na du˝e koszty eksploatacyjne.

Rozwiàzanie Junkersa spotka si´
z pewnoÊcià z du˝ym zainteresowa-
niem instalatorów, gdy˝ b´dà mogli
zaproponowaç swoim klientom dobry
i oszcz´dny system podgrzewania 
wody w basenie kàpielowym.
Modu∏ MSB-1 umo˝liwia rozszerzenie
dotychczasowych mo˝liwoÊci 
sterowania obiegów c. o. lub c. w. u.
przez kocio∏ SUPRASTAR lub 
SUPRAMAX o dodatkowy obieg 
podgrzewania wody w basenie.
Umo˝liwia to zaprogramowanie 
czasów, w których woda w basenie 
b´dzie mia∏a ˝àdanà temperatur´ 
i b´dzie si´ nadawa∏a do u˝ytkowania.



Przeglàd kot∏ów stojàcych i zasobników c.w.u.

Typ kot∏a Symbol kot∏a Powierzchnia Zalecane zasobniki c.w.u. 
i moc cieplna do ogrzania

SUPRALINE 
KN 15…54 - 8 E KN 15 - 8 E – 15 kW od 190 do 680 m2

KN 23 - 8 E – 23 kW
KN 30 - 8 E – 30 kW (od 100 do 360 m2)*
KN 36 - 8 E – 36 kW
KN 42 - 8 E – 42 kW
KN 48 - 8 E – 48 kW
KN 54 - 8 E – 54 kW

SUPRASTAR 
KN 18…42 - 8 DP KN 18 - 8 DP – 18 kW od 230 do 530 m2

KN 24 - 8 DP – 24 kW
KN 30 - 8 DP – 30 kW (od 120 do 280 m2)*
KN 36 - 8 DP – 36 kW
KN 42 - 8 DP – 42 kW

SUPRASTAR KN 45 - 9 D/F – 45 kW
KN 45…117 - 9 D/F KN 54 - 9 D/F – 54 kW od 560 do 1460 m2

KN 63 - 9 D/F – 63 kW
KN 72 - 9 D/F – 72 kW (od 300 do 780 m2)*
KN 81 - 9 D/F – 81 kW
KN 90 - 9 D/F – 90 kW
KN 99 - 9 D/F – 99 kW

KN 108 - 9 D/F – 108 kW
KN 117 - 9 D/F – 117 kW

SUPRAMAX 
K 144…306 - 8 DM/DL K 144 - 8 DM (DL) – 144 kW od 1800 do 3830 m2

K 180 - 8 DM (DL) – 180 kW
K 234 - 8 DM (DL) – 234 kW (od 960 do 2040 m2)*
K 306 - 8 DM (DL) – 306 kW

SK 120/160/200 - 4 ZB

SK 120/160/200 - 4 ZB

SL 130/200 - 1SO 120/160/200 - 1

SK 130 - 2 E

SK 300/500 - 3 ZB

SK 300/500 - 3 ZB

SK 300/500 - 3 ZB

SL 130/200 - 1

* dla starego budownictwa



Dane techniczne kot∏ów: 

SUPRALINE, SUPRASTAR, SUPRAMAX

Typ kot∏a SUPRASTAR-9 Jednostka KN 45-9 KN 54-9 KN 63-9 KN 72-9 KN 81-9 KN 90-9 KN 99-9 KN 108-9 KN 117-9

Nominalna moc cieplna kW 45 54 63 72 81 90 99 108 117

Nominalne obcià˝enie cieplne kW 49,3 59,1 68,9 78,7 88,4 98,1 107,8 117,5 127,2

SprawnoÊç Êrednioroczna % 95 95 95 95,5 95,5 95,5 96 96 96

Max. temperatura zasilania °C 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Dopuszczalne ciÊnienie robocze bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Ârednica odprowadzania spalin mm 150 160 180 180 200 200 200 225 225

Wymiary (szer. x wys. x g∏´b.) cm 817x930x970 900x930x970 1067x930x1025       1234x930x1025           1401x930x1025

Typ kot∏a SUPRAMAX Jednostka K 144 - 8 DM/DL K 180 - 8 DM/DL K 234 - 8 DM/DL K 306 - 8 DM/DL

Nominalna moc cieplna kW 115-144 144-180 187-234 245-306

Nominalne obcià˝enie cieplne

- dwóch stopni pracy palnika kW 126,5-158,1 157,9-197,4 205,0-256,3 267,5-334,4

- pierwszego stopnia pracy palnika kW 79,7-99,6 99,5-124,3 129,2-161,5 168,6-210,7

SprawnoÊç Êrednioroczna % 92,8 93,1 93,2 93,4

Maksymalna temperatura zasilania °C 90 90 90 90

Dopuszczalne ciÊnienie robocze bar 6 6 6 6

Ârednica przewodu spalinowego mm 250 300 350 350

Ci´˝ar kg 635 750 920 1150

Typ kot∏a SUPRALINE Jednostka KN 15-8 E KN 23-8 E KN 30-6 E KN 36-8 E KN 42-8 E KN 48-8 E KN 54-8 E

Nominalna moc cieplna kW 15,0 23,0 30,0 36,0 42,0 48,0 54,0

Nominalne obcià˝enie cieplne kW 17,0 25,8 33,5 40,0 46,6 53,1 59,6

SprawnoÊç Êrednioroczna % 91,0 91,7 92,1 92,4 92,7 92,9 93,1

Max. temperatura zasilania °C 90 90 90 90 90 90 90

Dopuszczalne ciÊnienie robocze bar 4 4 4 4 4 4 4

Ârednica odprowadzania spalin mm 130 130 150 150 180 180 180

Wymiary (szer. x wys. x g∏´b.) cm 46x85x71 60x85x71 74x85x74 89x85x74

Typ kot∏a SUPRASTAR-8 Jednostka KN 12-8 DP KN 18-8 DP KN 24-8 DP KN 30-8 DP KN 36-8 DP KN 42-8 DP

Nominalna moc  kW 12,0 18,0 23,7 30,0 36,0 42,0

Nominalne obcià˝enie cieplne kW 13,4 20,1 26,4 33,3 39,9 46,4

SprawnoÊç Êrednioroczna % 92,5 92,7 93,1 93,1 93,4 93,5

Max. temperatura zasilania °C 90 90 90 90 90 90

Dopuszczalne ciÊnienie robocze bar 4 4 4 4 4 4

Ârednica odprowadzania spalin mm 110 110 130 150 150 150

Wymiary (szer. x wys. x g∏´b.) cm 47x97x70 60x97x70 75x97x70
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Robert Bosch Sp. z o.o.
Dzia∏ Termotechniki Junkers
ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa

www.junkers.pl

Dodatkowe informacje:

Infolinia 0 801 600 801*

Junkers Serwis 0 801 300 810**

*  koszt po∏àczenia – 1 jednostka taryfikacyjna za ka˝dà rozpocz´tà minut´

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


