Plynová kondenzaãní technika JUNKERS
CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Projekãní podklady

ZSBR 3 - 16 A
ZSBR 7 - 28 A
ZWBR 7 - 28 A
ZBR 11 - 42 A

ZSB 3 - 16 A
ZB 7 - 22 A
ZWB 7 - 26 A
ZBS 3 - 16 MA
ZBS 7 - 22 MA

VáÏení obchodní pﬁátelé,
v souladu s poÏadavky trhu jsme roz‰íﬁili na‰i
JUNKERS nabídku v kondenzaãní technice.
Nov˘, roz‰íﬁen˘ kondenzaãní program má nyní k dispozici zaﬁízení rÛzn˘ch v˘konÛ, které jsou vhodné pro
ﬁadu instalací. UmoÏÀuje pouÏití rÛzn˘ch variant provedení v etáÏov˘ch bytech nebo v jedno- a vícebytov˘ch rodinn˘ch domech. Díky roz‰íﬁenému pﬁíslu‰enství odtahu spalin je umoÏnûno flexibilní nasazení
jak v samotném bytû, tak i ve sklepû nebo pﬁípadnû
pod stﬁechou. K dodání jsou samotná topná zaﬁízení
s moÏností pﬁipojení zásobníku teplé vody, ale i klasická kombinovaná zaﬁízení s integrovanou pﬁípravou teplé vody, pﬁípadnû nové pokrokovû ﬁe‰ené
zaﬁízení sdruÏující v sobû prÛtokov˘ a akumulaãní
zpÛsob v tzv. vrstveném zásobníku TV.
V nabídce Junkers jsou:
Závûsn˘ plynov˘ kondenzaãní kotel Cerapur s v˘konem do 28 kW, kter˘ obsahuje standardnû obûhové ãerpadlo s víceparametrovou charakteristikou,
textov˘ displej s nekódovan˘mi informacemi, integrovanou ekvitermní regulaci s tﬁíkanálov˘mi hodinami, ﬁídicí jednotku s elektronikou Bosch Heatronic,
v˘mûník ze slitiny kovÛ Al-Si-Mg doplnûn˘ odolnou
plastovou ãástí z polypropylenu, ...
Kotel Cerapur existuje ve ãtyﬁech provedeních – k samostatnému vytápûní jsou kotle ZSBR 3-16A,
ZSBR 7-28 A s jiÏ vmontovan˘m pﬁepínacím ventilem k moÏnému pﬁipojení zásobníku teplé vody. Klasické kombinované provedení s prÛtokov˘m principem ohﬁevu TV je oznaãeno ZWBR 7-28 A a k vytápûní vût‰ích objektÛ jsou urãeny kotle ZBR 11-42 A,
které nemají ãerpadlo, expanzní nádobu, poji‰Èovací
a pﬁepínací ventil. Jsou vhodné do kaskád a dle konkrétních poÏadavkÛ topného systému se dokompletovávají na místû.
Dal‰ím kondenzaãním kotlem je cenovû v˘hodnûj‰í
zaﬁízení ﬁady Cerasmart, které pﬁiná‰í ve‰keré v˘hody kondenzaãní techniky s obdobn˘mi moÏnost-

mi, jako poskytují kotle Cerapur. Kotel Cerasmart je
vybaven tﬁístupÀov˘m obûhov˘m ãerpadlem, standardní ﬁídící jednotkou s elektronikou Bosch Heatronic s diagnostikou a stejn˘m tepeln˘m v˘mûníkem,
jako kotel Cerapur. Cerasmart je k dispozici ve dvou
v˘konov˘ch ﬁadách (topn˘ v˘kon 3-16 nebo 7-22 kW),
ve dvou provedeních - kotel na topení - Z(S)B 3-16/
7-22 A s moÏností pﬁipojení nepﬁímo ohﬁívaného zásobníku (po doplnûní u varianty ZB... pﬁíslu‰enstvím
ã. 844 vznikne provedení ZSB...), a provedení kombinované - kotel s prÛtokov˘m principem ohﬁevu TV zaﬁízení ZWB 7 - 26 A.
NOVOU v kondenzaãní technice Junkers je úãinnûj‰í,
komfortní, kompaktní stacionární jednotka Cerasmartmodul, která vznikla konstrukãním spojením
vylep‰eného kombinovaného kotle Cerasmart a integrovaného stacionárního zásobníku s vrstvov˘m
ukládáním TV. Dodává se ve dvou v˘konech ZBS 722 MA a ZBS 3-16 MA* (* na objednávku s dodávkou
do 4 t˘dnÛ).
V‰echny modifikace kondenzaãních kotlÛ JUNKERS
jsou kompatibilní s doposud pouÏívan˘m pﬁíslu‰enstvím, s pouÏívan˘mi nepﬁímoohﬁevn˘mi zásobníky
TV a se zavedenou regulací JUNKERS komunikující
s elektronikou Bosch Heatronic pﬁípadnû i po
BUSové sbûrnici.
Uvedené pﬁíklady hydraulického zapojení s regulací
jsou principielní, bez nároku na úplnost, dimenzování
a pouÏití. Podrobnosti nutno pﬁevzít z návodÛ pouÏit˘ch pﬁístrojÛ Junkers, platn˘ch âSN a provádûcích
stavebních pﬁedpisÛ.
Vûﬁíme, Ïe tento materiál Vám pomÛÏe pﬁi navrhování
kondenzaãní techniky a za ve‰keré doplÀky k tomuto
v˘tisku pﬁedem dûkujeme.
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Divize JUNKERS
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Kondenzaãní kotle Cerapur a Cerasmart/modul

JUNKERS

Pﬁehled typÛ a v˘znam znaãení
ZSBR 3-16

A

23

ZSBR/ZWBR 7-28

A

23

ZBR 11-42

A

23

ZSB 3-16

A

23

ZB 7-22

A

23

ZWB 7-26

A

23

ZBS 3-16 M

A

23

ZBS 7-22 M

A

23

PouÏití pﬁístrojÛ
Uvedené pﬁístroje mohou b˘t pouÏity pro v‰echny
teplovodní otopné systémy vãetnû podlahov˘ch.
Zvlá‰tû hospodárn˘ provoz pﬁístrojÛ zaruãují regulátory ﬁady TR ... a TA ..., ovládající plynulou regulaci
v˘konu. To platí i pro systémy vybavené termostatick˘mi ventily topn˘ch tûles.
Závûsn˘ kotel je vybaven obvykl˘mi pojistn˘mi a regulaãními prvky.
Aby nedocházelo k poruchovému vypínání kotle pojistn˘m termostatem pﬁi vy‰‰í teplotû topné vody, zapﬁíãinûné nepﬁízniv˘mi provozními podmínkami, je
kotel opatﬁen hlídaãem teploty na vstupu, kter˘ ovládá regulaãní ﬁadu. Automatické odvzdu‰nûní a rychloodsávání zjednodu‰uje uvedení systémÛ do provozu.
- Pﬁed instalací je tﬁeba získat stanovisko plynárenského rozvodného závodu.
- Pokud je stavebním úﬁadem vyÏadováno pouÏití
neutralizaãního zaﬁízení, pouÏít neutralizaãní box
NB100, pﬁípadnû doplnit ãerpacím boxem KP130
z pﬁíslu‰enství Junkers.
Otevﬁené topné systémy a samotíÏné vytápûní
Vestavba závûsného kotle je dovolena pouze do
uzavﬁen˘ch teplovodních otopn˘ch systémÛ dle âSN
pﬁípadnû dle DIN 4751, oddíl 3. Otevﬁené topné
systémy musí b˘t pﬁestavûny na systémy uzavﬁené.
Pﬁed instalací kotle je tﬁeba dÛkladnû propláchnout
potrubní síÈ. U vytápûní s pﬁirozen˘m obûhem je tﬁeba závûsn˘ kotel pﬁipojit k potrubní síti pﬁes hydraulickou v˘hybku.
Potrubí a instalaãní pﬁíslu‰enství
PouÏití pozinkovaného instalaãního materiálu, potrubí a radiátorÛ se nedoporuãuje. Mohlo by docházet
k tvorbû plynu v topném systému.
Pﬁi nekvalitní vodû, obsahující pevné ãástice nebo
kaly, je nutno namontovat pﬁedfiltr.
Pﬁidávání tûsnících prostﬁedkÛ do otopné vody mÛÏe
podle na‰ich zku‰eností zpÛsobit problémy (usazeniny v tepelném v˘mûníku). Proto jejich pouÏití nedoporuãujeme. ·kody vzniklé pﬁimísením tûsnících prostﬁedkÛ do otopné vody nespadají do záruãních závad.

Z
ústﬁední topení
S
pﬁípojka zásobníku TV
W
pﬁíprava TV prÛtokov˘m zpÛsobem
B
kondenzaãní technologie
R
kotel Cerapur
ZB, ZSB a ZWB... kotel Cerasmart
ZBS...M Cerasmartmodul - stacionární kompaktní
jednotka se zásobníkem
3-16, 7-22, 7-28, 11-42, ... ãíselné oznaãení udávající
rozsah topného v˘konu pﬁístroje
7-26, 11-26 rozsah v˘konu k ohﬁevu TV
(u Cerasmartu)
A
ventilátorem podporované zaﬁízení bez
pojistky proudûní
23
zemní plyn H (s moÏností seﬁízení pﬁístrojÛ
na kapaln˘ plyn)
31
provedení na kapaln˘ plyn

Nábûhov˘ a zpûtn˘ okruh systému topení
Doporuãuje se namontovat vypou‰tûcí a plnící kohout*) otopné vody na nejniÏ‰ím místû systému tak,
aby bylo moÏno pﬁi plnûní systému sledovat pﬁetlak
vody v systému a aby bylo umoÏnûno provedení
oboustranného proplachu potrubí pﬁi periodick˘ch
kontrolách.
RovnûÏ se doporuãuje namontovat pﬁed vstupem
zpûtného okruhu do kotle filtr otopné vody. Pﬁi závadách vznikl˘ch prÛnikem zbytkÛ ze sváﬁení ãi kalÛ
pÛvodního topení nepﬁebírá JUNKERS zodpovûdnost za ‰kody vzniklé na kotli.
Místo instalace
Pﬁi volbû umístûní pﬁístroje je nutno dbát na pﬁíslu‰né
pﬁedpisy, vyhlá‰ky a normy, platné v âR.
Spalovací vzduch
K zábranû koroze nesmí spalovací vzduch obsahovat
agresivní látky. Za silnû koroznû pÛsobící platí halogenové uhlovodíky, které obsahují chlorové nebo
fluorové slouãeniny napﬁ.: rozpou‰tûdla, barvy, lepidla, pohonné plyny sprejÛ a domácí ãisticí prostﬁedky.
Maximální povrchová teplota závûsného kondenzaãního kotle vãetnû vedení odtahu spalin je niÏ‰í neÏ
85°C. Tím nejsou podle âSN 06 1008 PoÏární ochrana pﬁi instalaci a pouÏívání tepeln˘ch spotﬁebiãÛ a
podle Technick˘ch pravidel TRGI nebo TRF nutná
opatﬁení pro hoﬁlavé stavební materiály a vestavn˘
nábytek. Z dÛvodu údrÏby by v‰ak mûly b˘t dodrÏeny
patﬁiãné odstupy.
Systémy na kapaln˘ plyn pod úrovní terénu
Zaﬁízení splÀuje poÏadavky TRF 1996, odstavec 7.7
pﬁi instalaci pod úrovní terénu. Doporuãujeme vestavbu magnetického ventilu (není souãástí dodávky)
pﬁipojeného na LSM5*). Tím je zaji‰tûna dodávka kapalného plynu pouze pﬁi poÏadavku na teplo.

Prostﬁedky proti zamrznutí a proti korozi jsou
zakázané!

*) instalaãní pﬁíslu‰enství
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Kondenzaãní kotle Cerapur a Cerasmart/modul
Pﬁívod plynu
Stanovte svûtlost potrubí podle Technick˘ch pravidel. Pﬁed pﬁístroj nainstalujte plynov˘ uzavírací kohout pﬁípadnû regulaãní membránov˘ ventil. Do kaÏdé montáÏní pﬁipojovací li‰ty je zamontováno pﬁipojovací ‰roubení R 3/4", pro kapaln˘ plyn se dodává
redukce R 1/2" Ermeto 12 mm jako pﬁíslu‰enství ã.
252. Maximální zku‰ební tlak je 150 mbar.
Expanzní nádoba
Je souãástí kondenzaãních kotlÛ do 28 kW a její kontrola je dle pﬁíslu‰n˘ch diagramÛ pﬁípadnû v˘poãtÛ.
Jednotka Cerasmartmodul má stejnou velikost expanzní nádoby jako kotel Cerapur, proto je ﬁe‰ena
v ãásti Cerapur.
Kondenzaãní kotel CERAPUR v základním provedení
ZBR 11-42 A je sériovû dodáván bez expanzní nádoby. V místû instalace je tedy potﬁeba kotel doplnit
vhodnou expanzní nádobou, jeÏ je stanovena dle DIN
4807. K montáÏní pﬁipojovací desce ã. 759 je pﬁiloÏeno „téãko“, které slouÏí k pﬁipojení expanzní nádoby mezi montáÏní pﬁipojovací desku a údrÏbov˘
kohout.
Obûhové ãerpadlo
Kondenzaãní kotle do 28 kW obsahují standardnû
obûhová ãerpadla, jejichÏ parametry jsou podrobnû
uvedeny v dal‰ím popisu.
Kotel CERAPUR v základním provedení ZBR 11-42 A
není vybaven obûhov˘m ãerpadlem, mÛÏe b˘t v‰ak
v pﬁípadû potﬁeby vestavûno do kotle (viz. pﬁíslu‰enství Junkers) po odstranûní propojovacího dílu (ã. 391
na obr. 3), nebo dodáno dle potﬁeb systému ãerpadlo
jiné namontované mimo kotel.
Membránov˘ pojistn˘ ventil (15)
Tento ventil je souãástí dodávky kotlÛ, které mají
zabudovanou expanzní nádobu. U kotle ZBR 11-42 A
je nutné doplnit expanzní nádobu a v‰e zkontrolovat
dle pﬁíslu‰ného systému.
Sifon pro jímání úkapÛ (14)
Toto pﬁíslu‰enství ﬁe‰í problém zachytávání úkapÛ
pojistn˘ch ventilÛ topení a pﬁívodu TV. Otvor „A“
montáÏní ‰ablony udává místo pﬁipojení sifonu pro
jímání úkapÛ do odpadního potrubí. Pokud ústí odkapávací potrubí do sítû odpadních vod, doporuãuje se
vestavût zápachov˘ uzávûr (pﬁíslu‰enství ã. 432).
Sifon pro jímání úkapÛ musí b˘t jednoznaãnû
namontován kvÛli odvodu kondenzátu!

JUNKERS

Upevnûní pﬁístroje
UpevÀovací ‰rouby, podloÏky a hmoÏdinky jsou pﬁibaleny v dodávce kotle.

Zvlá‰tní pﬁípady
PouÏití zaﬁízení s topn˘mi systémy s více jak jedním topn˘m okruhem.
U topn˘ch systémÛ s více jak jedním topn˘m okruhem je nutné pouÏít odpovídající regulátor topení se
sbûrnicovou komunikací.
Funkce textového displeje (u kotle Cerapur) jsou pﬁi
pouÏití regulátorÛ se sbûrnicovou - BUSovou komunikací omezeny.
• Venkovní ãidlo (u kotle Cerapur) je nutno napojit
na regulátor.
Paralelní zapojení zaﬁízení (hydraulická kaskáda)
Paralelnû lze zapojit s regulátorem TA 300 maximálnû
5 pﬁístrojÛ. S regulátorem TA 270 maximálnû tﬁi pﬁístroje. Pro kaÏd˘ dal‰í pﬁístroj po prvním pﬁístroji je
potﬁebn˘ kaskádov˘ modul BM 2.
• Dbát instalaãní návody pro pouÏitá pﬁíslu‰enství.
• âidlo venkovní teploty (u kotle Cerapur) lze pﬁipojit na regulátor.
• Doplnit VF ãidlo a HSM modul na snímání v˘stupní
teploty kaskády (podrobnû v projekãním podkladu na regulace)

Pﬁíslu‰enství (viz. také ceník)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pﬁíslu‰enství odtahu spalin
montáÏní pﬁipojovací deska
pﬁipojovací pﬁíslu‰enství pﬁi instalaci nad omítku
pﬁipojovací pﬁíslu‰enství pﬁi instalaci pod omítku
ekvitermní vestavná regulace pro Cerasmart
vestavné spínací hodiny pro Cerasmart
prostorová a ekvitermní regulace Junkers
hydraulická v˘hybka HW 25 nebo HW 50
ãerpadlo s víceparametrovou charakteristikou
pro zaﬁízení ZBR...
pﬁíslu‰enství na pﬁestavbu kotle ZB... na ZSB...
pﬁíslu‰enství pro pﬁipojení zásobníku TV
termostatické hlavice a ventily
pﬁíslu‰enství k neutralizaci
pﬁíslu‰enství pro pﬁipojení Cerasmartmodulu
(ã. 862 komplet kohoutÛ, ã. 870 komplet pro
pﬁipojení zhora, ...)

Hluky proudûní vody v topném okruhu
Lze jim zabránit vestavbou trojcestného ventilu nebo
ﬁízen˘m ãerpadlem s promûnn˘mi charakteristikami.
Pﬁed instalací zaﬁízení je tﬁeba propláchnout potrubní síÈ!

*) instalaãní pﬁíslu‰enství
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Závûsn˘ kondenzaãní plynov˘ kotel CERAPUR
ZSBR 3-16 A, ZSBR 7-28 A, ZWBR 7-28 A a ZBR 11-42 A

JUNKERS

Popis pﬁístroje
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zaﬁízení pro montáÏ na stûnu pracující na kondenzaãním principu.
Nezávislé na pﬁívodu vzduchu z místnosti.
Pﬁístroje na zemní plyn mají nízkou úroveÀ ‰kodliv˘ch emisí dle RAL UZ 61 (Modr˘ andûl).
MoÏnost seﬁízení na tekuté plyny.
Bosch Heatronic se sbûrnicovou komunikací BUS s integrovan˘m textov˘m displejem pro:
- ekvitermnû ﬁízenou regulaci s venkovním ãidlem teploty a 3-kanálov˘mi spínacími hodinami pro topn˘
okruh, s moÏností roz‰íﬁení
- servisní funkce a diagnostika poruch
U zaﬁízení ZSBR/ZWBR ãerpadlo s víceparametrovou charakteristikou (v˘konovû regulované):
- 2 proporcionální tlakové charakteristiky
- 3 konstantní tlakové charakteristiky
- 6 nastaviteln˘ch rychlostí a dal‰í funkce
Automatické zapalování.
Plynule regulovan˘ v˘kon.
Plné zabezpeãení pomocí Bosch Heatronic s ionizaãní kontrolou a magnetick˘mi ventily dle EN 298.
Vhodné pro podlahové topení.
Dvojité potrubí pro spaliny/spalovací vzduch a mûﬁící místo pro CO2/CO.
Ventilátor ﬁízen˘ podle otáãek.
Hoﬁák s pﬁedsmû‰ováním.
Teplotní ãidlo a regulátor teploty pro topení.
Teplotní ãidlo v nábûhu, teplotní omezovaã ve 24 voltovém okruhu.
Pojistn˘ ventil, manometr, automatick˘ odvzdu‰Àovaã, u zaﬁízení ZSBR.. a ZWBR.. expanzní nádoba.
MoÏnost pﬁipojení NTC ãidla zásobníku nebo termostatu zásobníku.
Omezovaã teploty spalin (105 °C).
Pﬁednostní spínání pﬁípravy TV s COM-fortním nebo ECO-nomick˘m reÏimem.
Motoricky ovládan˘ pﬁepínací ventil (ZSBR.. a ZWBR..).
Sekundární deskov˘ tepeln˘ v˘mûník (ZWBR).
Normovan˘ stupeÀ vyuÏití aÏ 109 %.

Funkãní popis pﬁístroje ZSBR 3-16A, ZSBR 7-28A pﬁípadnû ZWBR 7-28A
Provoz plynového kotle
Pﬁi vzniku poÏadavku na tepelnou energii je pomocí
elektroniky Bosch-Heatronic vybuzen chod ventilátoru s regulovan˘mi otáãkami (226). Spalovací
vzduch hoﬁáku se nasává prostﬁednictvím koaxiálního vedení spalin do prostoru komory (229). Uvolnûní
plynu je po otevﬁení pojistn˘ch plynov˘ch ventilÛ (52)
a (52.1). OkamÏitá potﬁeba vzduchu je nastavena
pÛsobením vzájemnû spﬁaÏené regulace vzduchu a
plynu. Vytvoﬁení smûsi plynu a spalovacího vzduchu
probíhá v mísícím prostoru (29). K elektrickému zapálení smûsi dojde zapalovací elektrodou(33) pod
nerezov˘m hoﬁákem (30). Sledování plamene je zaji‰tûno ionizaãní elektrodou (32). Spaliny prochází v˘mûníkem a jsou odvádûny ventilátorem do odtahu
spalin. V reÏimu vytápûní se pﬁizpÛsobuje plynule
v˘kon kotle okamÏité potﬁebû spojitou regulací v souãinnosti s vestavûn˘m ekvitermním nebo jin˘m zvolen˘m regulátorem tak, aby byl udrÏován neustále ideální pomûr pﬁebytku vzduchu.
V tepelném bloku z antikorozní slitiny Al/Si/Mg s plastovou ãástí odolnou pÛsobení kondenzátu, protéká
otopná voda. Teplo spalin se pﬁená‰í teplosmûnnou
plochou v˘mûníku do otopné vody a pﬁi tom vzniká
kondenzát, kter˘ se odvádí do sifonu (358) a následnû do spla‰kové kanalizace.
Vestavûná membránová expanzní nádoba (20) má
celkov˘ obsah 18 litrÛ a vyrovnává objemové zmûny
otopné vody. Pomocí samoãinného odvzdu‰Àovaãe
(27) dochází k automatickému odvzdu‰Àování otopného systému.
Textov˘ displej (400) zobrazuje nekódované informace v textov˘ch zprávách a poskytuje tak provozovateli a odborníkovi nejvy‰‰í podporu pﬁi obsluze,
diagnostice, údrÏbû a pﬁi nastavování programu
vytápûní a pﬁípravy teplé vody. V servisní rovinû pro

6

odborníka se vyvolávají údaje o poruchách a servisnû
nastavovan˘ch parametrech jako napﬁ. nastavení
taktovací uzávûry, omezení topného v˘konu, v˘kon
nabíjení zásobníku TV, nastavování promûnliv˘ch
oblastí charakteristik ãerpadla, apod…. V pﬁípadû
vzniku poruch, je moÏné jednoduché rozpoznání
závady. Textov˘ displej umoÏÀuje dál napﬁ. volbu
jazyka zobrazovaného textu, program dovolené,….
Topn˘ reÏim kotle
Plynov˘ kotel typu Cerapur je vybaven obûhov˘m
ãerpadlem topného okruhu s regulovan˘mi otáãkami
(18), u nûhoÏ se mohou nastavovat rÛzné oblasti charakteristik chodu ãerpadla (oblast práce proporciálního nebo konstantního tlaku ãerpadla). To umoÏÀuje
automatické pﬁizpÛsobení se ãerpadla na existující
hydraulické pomûry otopného systému, ãímÏ se kotel
ideálnû pﬁizpÛsobí na dan˘ otopn˘ systém a poskytuje úsporn˘ provoz.
Obsluha obûhového ãerpadla se dûje pﬁes textov˘
displej, na kterém jsou i funkce rozpoznání chodu
ãerpadla na sucho, funkce proti blokování chodu ãerpadla a automatick˘ program odvzdu‰nûní. Motoricky ovládan˘ pﬁepínací ventil (88) uvolÀuje cestu otopné vody pﬁes nábûhov˘ okruh vytápûní (43) do otopné sítû (nebo pﬁi ohﬁevu teplé vody do okruhu jejího
ohﬁevu). Regulace teploty nábûhového okruhu se
dûje v souladu s nastavenou otopnou kﬁivkou na textovém displeji (400), na kterém se nastavuje i omezení topného v˘konu na potﬁebnou velikost.
Nabíjení zásobníku teplé vody (u ZSBR..)
Teplá voda (TV) se ohﬁívá v nepﬁímo ohﬁívaném zásobníku TV s pﬁedností tepelného nabíjení (pﬁed
provozem vytápûní). Pﬁi tom je nábûhov˘m okruhem
zásobníku (71) vedena otopná voda pﬁes zabudo-

Závûsn˘ kondenzaãní plynov˘ kotel CERAPUR
ZSBR 3-16 A, ZSBR 7-28 A, ZWBR 7-28 A
van˘, motoricky pohánûn˘ pﬁepínací ventil (88) do
otopné smyãky zásobníku TV. Teplotní regulace je
pﬁes NTC ãidlo, kter˘m jsou Junkers zásobníky
standardnû vybaveny. Na textovém displeji (400) je
moÏné nastavovat nabíjecí v˘kon kotle do zásobníku
(nezávisle na topném v˘konu) a ãasov˘ program
„COM-fortního“ nebo „ECO-nomického“ ohﬁevu.
Ohﬁev teplé vody prÛtokov˘m zpÛsobem (u ZWBR…)
V kombinovan˘ch pﬁístrojích ZWBR… probíhá ohﬁev
TV prÛtokov˘m zpÛsobem v deskovém nerezovém
v˘mûníku (355) pﬁi dvojnásobném prÛtoku. Díky velké
teplosmûnné plo‰e deskového v˘mûníku je zaji‰tûn
ohﬁev teplé vody s moÏn˘m niÏ‰ím teplotním spádem

JUNKERS

otopné vody a tím i plné vyuÏití spalného tepla plynu
i pﬁi pﬁípravû TV.
Odbûr TV se rozpozná vodním spínaãem (98) a následnû vestavûn˘ motoricky ﬁízen˘ pﬁepínací ventil
(88) zavede otopnou vodu do deskového v˘mûníku
(355). Teplota odebírané TV je regulována pomocí
NTC ãidla (6.1) dle zadání uÏivatelem. Pﬁíprava TV má
vÏdy pﬁednost pﬁed otopn˘m provozem plynového
kotle. Je-li aktivován tzv. „COM-fortní“reÏim ohﬁevu
TV, pak je teplota v deskovém v˘mûníku neustále
udrÏována na nastavené hodnotû, aby byla TV okamÏitû pﬁi zahájení odbûru k dispozici. Tento zpÛsob
ohﬁevu TV mÛÏe b˘t na ovládání kotle „naãasován“ a
stﬁídán s tzv. „ECO-nomick˘m“ reÏimem.

Funkãní schéma ZSBR...

Obrázek 1
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Závûsn˘ kondenzaãní plynov˘ kotel CERAPUR
ZSBR 3-16 A, ZSBR 7-28 A, ZWBR 7-28 A

JUNKERS

Funkãní schéma ZWBR...

Obrázek 2
Legenda k obr. 1, 2 a 3:
4
deska Bosch Heatronic
4.3
pﬁipojovací modul ãerpadla (u ZBR...)
6
omezovaã teploty - tepeln˘ blok
6.1
NTC ãidlo teplé vody (u ZWBR...)
7
mûﬁící hrdlo pﬁipojovacího tlaku plynu
8.1
manometr
9
omezovaã teploty spalin
13
montáÏní pﬁipojovací deska (pﬁíslu‰enství)
14
nálevkov˘ sifon (pﬁislu‰enství ã. 432)
15
pojistn˘ ventil
18
obûhové ãerpadlo topení (ne u ZBR...)
20
expanzní nádoba (ne u ZBR...)
26
ventil pro plnûní expanzní nádoby
27
automatick˘ odvzdu‰Àovaã
29
mísicí zaﬁízení smûsi plynu a vzduchu
29.1
bimetal pro kompenzaci spalovacího vzduchu
30
hoﬁák
32
ionizaãní elektroda
33
zapalovací elektroda
35
tepeln˘ blok s chlazenou spalovací komorou
36
snímaã teploty nábûhu
43
nábûh topení
44
teplá voda (u ZWBR...)
45
plyn
46
studená voda (u ZWBR...)
47
zpáteãka topení
48
v˘tok
52
magnetick˘ ventil 1
52.1
magnetick˘ ventil 2
55
sítko (na neãistoty v plynu)
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56
57
61
63
64
66.1
69
84
88
90
91
93
94
95
96
97
98
150
221
226
229
234
234.1
317
355
358
361
391
400

plynová armatura CE 427
talíﬁ hlavního ventilu
odblokovací tlaãítko
nastaviteln˘ ‰krtící ventil plynu
stavûcí ‰roub pro min.mnoÏství plynu
‰krtící clona (kapaln˘ plyn)
regulaãní ventil
motor
trojcestn˘ ventil (ne u ZBR...)
Venturiho trubice (u ZWBR...)
pﬁetlakov˘ ventil (u ZWBR...)
regulátor prÛtoku (u ZWBR...)
membrána (u ZWBR...)
zdvihátko se spínací vaãkou (u ZWBR...)
mikrospínaã (u ZWBR)
ventil mnoÏství teplé vody (u ZWBR...)
vodní díl (u ZWBR...)
‰krtící clonka (u ZSBR...)
spalinová roura
ﬁízen˘ ventilátor
vzduchová komora
mûﬁící hrdlo spalin
mûﬁící hrdlo spalovacího vzduchu
displej
deskov˘ v˘mûník (u ZWBR...)
sifon kondenzátu
plnicí a vypou‰tûcí kohout
(pﬁíslu‰enství u zaﬁízení ZSBR/ZWBR)
spojka pro vestavbu ãerpadla topení (u ZBR...)
textov˘ displej

Závûsn˘ kondenzaãní plynov˘ kotel CERAPUR
v základním provedení ZBR 11- 42 A

JUNKERS

Popis pﬁístroje a funkce kotle ZBR 11- 42 A
Nástûnné kondenzaãní kotle Cerapur ZBR… jsou
dodávány v základním provedení, tzn. bez obûhového ãerpadla, expanzní nádoby a pﬁepínacího ventilu.
Tím jsou tato kondenzaãní zaﬁízení ideální pro pouÏití
v nejrÛznûj‰ích hydraulicky odli‰n˘ch topn˘ch systémech, neboÈ je lze doplnit pﬁíslu‰enstvím, které je
k dispozici napﬁ. ﬁízen˘m obûhov˘m ãerpadlem,
regulací, pﬁíslu‰n˘m odtahem spalin, hydraulickou
v˘hybkou a samozﬁejmû pﬁíslu‰nou expanzní nádobou, ãerpadlem, ... – v‰e dle konkrétních poÏadavkÛ
a platn˘ch pﬁedpisÛ.
Zaﬁízení ZBR… jsou k dodání v provedení pro zemní
plyn a kapaln˘ plyn. VyuÏitím tepla spalin dosahuje
tento kotel normovan˘ stupeÀ vyuÏití aÏ 106 %.
Provoz zaﬁízení
Provoz zaﬁízení a funkce je obdobná jako u kondenzaãního kotle ZSBR... (uvedená na pﬁedchozí stranû)
s tím rozdílem, Ïe kotel ZBR… neobsahuje nûkteré jiÏ
uvedené ãásti.
Obûhové ãerpadlo je tﬁeba zvolit pﬁi instalaci zaﬁízení
dle hydraulick˘ch podmínek a mÛÏe b˘t flexibilnû
zamontováno do otopného systému. Buì je pro zabudování do kondenzaãního zaﬁízení k dispozici jako
pﬁíslu‰enství nebo je moÏná vestavba ãerpadla topení u více okruhov˘ch topn˘ch systémÛ do primárního okruhu nebo do sekundárního okruhu. Elektrické pﬁipojení ãerpadel je provádûno k pﬁipojovacímu
modulu (4.3).
Expanzní nádoba je volena dle vypoãtu a montována
uÏivatelem mimo kotel. Automatick˘m vestavûn˘m
odvzdu‰Àovaãem (27) uniká vzduch z topného systému.
Bosch Heatronic® je vybavena textov˘m displejem
(400), kter˘ poskytuje nekódovan˘ text a nabízí
provozovateli a odborníkovi nejvy‰‰í komfort pﬁi instalaci, provozu, diagnostice a údrÏbû. Pomocí textového displeje jsou provádûna nastavení topení a

ohﬁevu teplé vody v nepﬁímo-ohﬁevném pﬁipojeném
zásobníku.
V rovinû odborníka lze odeãíst potﬁebné hodnoty a
zmûnit parametry napﬁ. nastavení poãtu sepnutí, mûniteln˘ topn˘ v˘kon, v˘kon k ohﬁevu zásobníku, nastavení ãerpadla s víceparametrovou charakteristikou apod.
V pﬁípadû funkãní poruchy je vût‰ina závad odhalena
pﬁímo zprávou na displeji.
Topn˘ provoz
Pﬁi poÏadavku tepla pro vytápûní je otopná voda pomocí pﬁipojeného obûhového ãerpadla dopravena do
topn˘ch okruhÛ.
Regulace nábûhové teploty je provádûna dle na displeji nastavené otopné kﬁivky nebo pomocí regulátoru topení pﬁes teplotní ãidlo nábûhu (36).
Ohﬁev zásobníku TV (pokud je pﬁipojen)
Pﬁipojení zásobníku s nepﬁím˘m ohﬁevem teplé vody
je moÏné ve dvou hydraulick˘ch variantách:
a Ohﬁev zásobníku pomocí ãerpadla primárního
okruhu. ¤ízení je pﬁes tﬁícestn˘ ventil (k dodání
jako pﬁíslu‰enství).
b) Ohﬁev zásobníku pomocí samostatného nabíjecího ãerpadla zásobníku.
Úprava zvolené varianty je provádûna pﬁes textov˘
displej (400).
Pﬁíprava TV v nepﬁímo ohﬁívaném zásobníku teplé
vody probíhá s pﬁedností ohﬁevu zásobníku. Regulace teploty teplé vody je provádûna dle nastavené
poÏadované teploty pﬁes NTC ãidlo zásobníku. V˘kon kotle k ohﬁevu zásobníku mÛÏe b˘t na textovém
displeji (400) omezen nezávisle na topném v˘konu a
tím pﬁizpÛsoben v˘konu zásobníku TV. âasy ohﬁevu
zásobníku jsou nastavovány textov˘m displejem a
pﬁizpÛsobeny efektivnímu provozu.

Funkãní schéma ZBR...

Obrázek 3
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Závûsn˘ kondenzaãní plynov˘ kotel CERAPUR
ZSBR 3-16 A, ZSBR 7-28 A, ZWBR 7-28 A a ZBR 11-42 A

JUNKERS

Rozmûry kotle

Obrázek 4

MontáÏní pﬁipojovací li‰ta pro kotel
CERAPUR ZBR 11-42 A
MontáÏní pﬁipojovací li‰ta ã. 759 - stav pﬁi dodání

Obrázek 5

Legenda k obr. 4:
13 montáÏní pﬁipojovací deska
101 plá‰È
103 kryt ovládacího panelu
122 montáÏní ‰ablona pro instalaci pod omítku
338 pozice pro stûnov˘ v˘stup elektrického kabelu
Legenda k obr. 5 a 6:
13
MontáÏní pﬁipojovací li‰ta ã. 759
43
Nábûhov˘ okruh otopného systému R 1"
47
Zpûtn˘ okruh otopného systému R 1"
112
Pﬁípojovací ‰roubení R 3/4" pro plyn
(pﬁíslu‰enství ã. 759)
113
Pﬁechodka R 1/2" na Ermeto
(pﬁíslu‰enství ã. 766)
115
Pﬁipojovací ‰roubení R 1/2"
(pﬁíslu‰enství ã. 766)
170
Kohout údrÏby R1" (nábûhov˘ a zpûtn˘
okruh)
172
Uzavírací plynov˘ kohout s termo-pojistkou
174
Vyprázdnûní
390
MoÏnost pﬁipojení expanzní nádoby v místû
instalace R 1/2"
(poloÏky 170 - 174 nejsou v dodávce, moÏno
doobjednat jako pﬁíslu‰enství Junkers)

Obrázek 6 MontáÏní pﬁipojovací li‰ta ã. 759
- namontovaná (provedení ZBR)
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MontáÏní pﬁipojovací li‰ta pro kotel CERAPUR a CERASMART
ZSBR ..., ZWBR ..., Z(S)B 3-16/7-22 A a ZWB 7-26 A
MontáÏní li‰ta ã. 869 (obr. 7) (dodávka s kotlem)
MontáÏní li‰ta umoÏÀuje provést pﬁípravu instalace a
po dokonãení stavebních a instalaãních prací dokonãit ãistou montáÏ kotle. MontáÏní li‰ta ã. 869 obsahuje
kulové ventily na pﬁipojení topného okruhu a vstupu
studené vody a je souãástí kotlÛ Junkers dodávan˘ch
od 1.4.2004. Nejprve se provede montáÏ pﬁipojovací
li‰ty na zeì, pak se na pﬁíslu‰n˘ spodní v˘vod hrdla
li‰ty doplní ventil na plyn a pﬁipojí se pﬁívod plynu,
pﬁívody vstupu a v˘stupu otopné vody systému vytápûní a vstupy a v˘stupy teplé vody, pﬁípadnû pﬁipojení
nábûhového a zpûtného okruhu nepﬁímo ohﬁívaného
zásobníku. K tomu je moÏné vyuÏít pﬁíslu‰enství dodávané firmou Junkers. Teprve po ukonãení instalatérsk˘ch a stavebních prací se nad li‰tou namontuje
kotel. Tato li‰ta má jiÏ více jak 50 let stejné montáÏní
rozmûry! MÛÏe se v‰ak vyskytovat v rÛzn˘ch provedeních (s napou‰tûním, se zpûtnou klapkou, ...).

JUNKERS

MontáÏní pﬁipojovací li‰ta ã. 258 - stav pﬁi dodání
li‰ty (alternativní dodávka - v pﬁípadû pﬁedmontáÏe)

Obrázek 8

Typ pﬁístroje
ZSBR.., ZB(ZSB)..
ZWBR.., ZWB..

Rozmûr X
75 mm
75 mm

Rozmûr Y
86-123 mm

MontáÏní pﬁipojovací li‰ta ã. 258 - namontovaná
(provedení ZSBR nebo ZSB)

Obrázek 7

Legenda k obr. 7, 8, 9 a 10:
13
MontáÏní pﬁipojovací li‰ta
14
Sifon pro jímání úkapÛ pojistného ventilu
a kondenzátu (pﬁíslu‰enství ã. 432)
43
Nábûhov˘ okruh otopného systému R 3/4"
47
Zpûtn˘ okruh otopného systému R 3/4"
71
Nábûhov˘ okruh zásobníku TV (R 1/2")
72
Zpûtn˘ okruh zásobníku TV (R 1/2")
110 Pﬁipojovací pﬁevleãná matice kotle
(nábûhov˘ i zpûtn˘ okruh)
111 Tûsnûní
112 Pﬁípojovací ‰roubení R 3/4" pro plyn
113 Pﬁechodka R 1/2" na Ermeto
114 Pﬁipojovací ‰roubení R 1/2" pro studenou a
teplou vodu (pﬁípadnû nábûh a zpáteãka
spirály zásobníku TV)
115 Pﬁipojovací ‰roubení R 1/2" (volnû pﬁiloÏeno)
122 MontáÏní ‰ablona
170 Rohov˘ kohout údrÏby (nábûhov˘ a zpûtn˘
okruh)
171 Kolínko (v˘tok TV)
172 Uzavírací plynov˘ kohout s termo-pojistkou
173 Rohov˘ ventil (pﬁipojení studené vody)
174 Vyprázdnûní
(poloÏky 170 - 174 nejsou v dodávce, moÏno
doobjednat jako pﬁíslu‰enství Junkers)

Obrázek 9

MontáÏní pﬁipojovací li‰ta ã. 258 - namontovaná
(provedení ZWBR nebo ZWB..)

Obrázek 10
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Technické údaje pro kotel CERAPUR
ZSBR ..., ZWBR ... a ZBR ...
jednotka Z.BR 3-16
Druh plynu3)
Z
Max. jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon 40/30°C
kW
16,1
Max. jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon 50/30°C
kW
15,9
Max. jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon 80/60°C
kW
14,7
Max. jmenovit˘ tepeln˘ pﬁíkon
kW
15
Min. jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon 40/30°C
kW
4,3
Min. jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon 50/30°C
kW
4,2
Min. jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon 80/60°C
kW
3,8
Min. jmenovit˘ tepeln˘ pﬁíkon
kW
3,9
Max. jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon - TV
kW
14,7
Max. jmenovit˘ tepeln˘ pﬁíkon - TV
kW
15
Pﬁipojovací hodnota plynu
Zemní plyn L/LL (HUB = 8,1 kWh/m3)
m3/h
1,8
Zemní plyn H (HUB = 9,5 kWh/m3)
m3/h
1,6
Kapaln˘ plyn (HUB = 12,8 kWh/kg)
kg/h
Pﬁípustn˘ pﬁipojovací pﬁetlak plynu
Zemní plyn L/LL a H
mbar
18 - 24
Kapaln˘ plyn (vstupní mezní hodnoty)
mbar
Kapaln˘ plyn (vstupní mezní hodnoty)
mbar
Expanzní nádoba
Nastaven˘ tlak
bar
0,75
Celkov˘ objem u ZSBR/ZWBR
l
18
Teplá voda u ZWBR
Max. mnoÏství vody (60 °C)
l/min
Max. mnoÏství vody (40 °C)
l/min
V˘toková teplota
°C
40-60
Max. pﬁípustn˘ tlak teplé vody
bar
10
Min. proudov˘ tlak
bar
Hodnoty z nichÏ se vychází pro v˘poãet prÛﬁezu dle DIN 4705
Hmotnostní proud spalin max. /min.
g/s
6,5/1,8
Teplota spalin (80/60°C)
°C
57/54
Teplota spalin (40/30°C)
°C
43/30
Zbytkov˘ pﬁetlak
Pa
65
CO2 pﬁi max. jmenovitém tepelném v˘konu
%
9,7
CO2 pﬁi min. jmenovitém tepelném v˘konu
%
9,2
Skup. hodnot ‰kodliv. ve spal. podle G 636 G61/G62
G61/G62
Tﬁída NOX
5
Kondenzát
Max. mnoÏství kondenzátu (tR=30°C)
l/h
1,2
PﬁibliÏná hodnota pH
4,8
V‰eobecné
Elektrické napûtí
AC…V
230
Frekvence
Hz
50
Pﬁíkon
W
44 - 108
ÚroveÀ akustického tlaku
dB(A)
33
Druh krytí
IP
X4D
Max. nábûhová teplota
°C
cca. 90°
Max. pﬁípustn˘ provozní tlak (topení)
bar
3
Pﬁípustná teplota okolí
°C
0 - 60
Jmenovit˘ obsah topení ZSBR/ZWBR
l
3,5
Hmotnost ZSBR/ZWBR (bez obalu)
kg
50
Normovan˘ stupeÀ vyuÏití
%
aÏ 109

JUNKERS

ZSBR 5-16
P1)
B1)
16,1 18,3
15,9 18,1
14,7 16,8
15
17,1
6,4
7,3
6,3
7,2
5,6
6,4
5,8
6,6
14,7 16,8
15
17,1

Z.BR 7-28
Z
27,5
27,2
25,7
26
8,6
8,5
7,6
7,8
25,7
26

Z.BR 11-28 ZBR 11-42
P1)
B
Z
27,5
31,4
41,4
27,2
31
41,4
25,7
29,3
39,1
26
29,6
40
11,6
13,2
12,9
11,4
13
12,8
10,5
12
11,4
10,8
12,3
11,8
25,7
29,3
39,1
26
29,6
40

1,1

3,2
2,7
-

2

4,9
4,2
-

3,1

30 - 402)
45 - 552)

18 - 24
-

30 - 402)
45 - 552)

18 - 24
-

30 - 402)
45 - 552)

0,75
18

0,75
18

0,75
18

-

-

-

8
14
40-60
10
0,2

8
14
40-60
10
0,2

-

-

6,3/2,5
57/54
43/30
65
11,3 13,4
11
13,1
G61/G62
5

11,3/3,5
67/55
43/32
65
9,7
9,2
G61/G62
5

10,9/4,7
67/55
43/32
65
11,3
13,4
11
13,1
G61/G62
5

17,8/5,3
87/58
65/43
100
9,5
9,5
5

17,2/6,4
87/58
65/43
100
11
13,1
11
13,1
5

1,2
4,8

2,3
4,8

2,3
4,8

3,5
4,8

3,5
4,8

230
50
44 - 108
33
X4D
cca. 90°
3
0 - 60
3,5
50
aÏ 109

230
50
46 - 116
35
X4D
cca. 90°
3
0 - 60
3,5/3,75
50/53
aÏ 109

230
50
46 - 116
35
X4D
cca. 90°
3
0 - 60
3,5/3,75
50/53
aÏ 109

230
50
19 - 112
42
X4D
cca.90°
3
0 - 60
3,5
39
aÏ 106

230
50
19 - 112
42
X4D
cca. 90°
3
0 - 60
3,5
39
aÏ 106

standardní hodnota pro kapaln˘ plyn u stacionárních nádob do obsahu 15 000 l
na meﬁicím hrdle za ‰krticí clonou (66.1)
3)
Z = zemní plyn, P = propan, B = butan
1)
2)
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ZBR 14-42
P1)
B
41,4 47,2
41,4 47,2
39,1 44,6
40
45,6
16,2 18,5
16,1 18,4
14,3 16,3
14,8 16,9
39,1 44,6
40
45,6

Informace o ãerpadle
pro kotel CERAPUR ZSBR ..., ZWBR ... (pﬁípadnû i ZBR...)

JUNKERS

âerpadlo s víceparametrovou charakteristikou
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

âerpadlo s ﬁízen˘m v˘konem
Inteligence ﬁídící elektroniky Bosch Heatronic
Dálkové ovládání textov˘m displejem
2 proporcionální charakteristiky tlaku
3 konstantní charakteristiky tlaku
6 manuelnû nastaviteln˘ch stupÀÛ
Rozpoznání bûhu na sucho
Antiblokaãní funkce
Odvzdu‰Àovací spínání
Diagnostika provozu na displeji

Obrázek 12

Obrázek 11

Legenda k obr. 11:
1 = 3 konstantní charakteristiky tlaku
2 = 2 proporcionální charakteristiky tlaku
3 = 6 rychlostí ãerpadla
Víceparametrová charakteristika ãerpadel udává, jak
má b˘t ãerpadlo v topném provozu regulováno. âerpadlo pﬁitom spíná mezi jednotliv˘mi stupni ãerpadla
tak,aby byla dodrÏena zvolená kﬁivka. Zmûna víceparametrové charakteristiky je smysluplná pouze
tehdy, staãí-li men‰í zbytková ãerpací v˘‰ka k zaji‰tûní potﬁebného mnoÏství cirkulaãní vody.

Obrázek 13

StupeÀ charakteristiky ãerpadla
Tato servisní funkce odpovídá dosavadnímu spínaãi
stupÀÛ ãerpadla.
StupeÀ víceparametrové charakteristiky je aktivní
pouze po navolení servisní funkce 7.0 -víceparametrová charakteristika ãerpadel „0 stupeÀ ãerpadla nastaviteln˘“. Nastavení z v˘robního podniku je „stupeÀ
ãerpadla s víceparametrovou charakteristikou 7“.

Za úãelem co moÏná nejvy‰‰í úspory energie a co moÏná nejvût‰ího potlaãení eventuelních hlukÛ proudûní je tﬁeba volit nízkou
kﬁivku.
MoÏnosti volby víceparametrové charakteristiky:
• 0 stupeÀ ãerpadla je nastaviteln˘ (viz. servisní
funkce 7.1 - stupeÀ víceparametrové charakteristiky v návodu k instalaci)
• 1 konstantní tlak vysok˘
• 2 konstantní tlak stﬁední
• 3 konstantní tlak nízk˘
• 4 proporcionální tlak vysok˘
• 5 proporcionální tlak nízk˘
Obrázek 14

Nastavení z v˘robního podniku je: „4 proporcionální
tlak vysok˘“ (viz. obr. 13).

Legenda k obr. 12, 13 a 14:
1-7 charakteristiky
H
zbytková ãerpací v˘‰ka na v˘stupu z kotle
Q
mnoÏství cirkulaãní vody
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Informace o ãerpadle
pro kotel CERAPUR ZSBR ..., ZWBR ... (pﬁípadnû i ZBR...)

JUNKERS

ZpÛsob ãinnosti
Konstantní
charakteristika tlaku

Tl
ak
ov
á

Dopravní v˘‰ka v bar

• Bûhem provozu probíhá regulace v˘konu ãerpadla
• Na základû zátûÏového signálu
(urãeného z rozdílu otáãek) je
stanoven rozdíl tlaku a prÛtoku
• V závislosti na zátûÏovém signálu pﬁepojuje Bosch Heatronic
ãerpadlo podle zvolené charakteristiky z jednoho stupnû
na dal‰í. Kritériem je opu‰tûní
vymezeného pásma zvolené
charakteristiky.

zt
rá
ta

na

síÈ

Horní
hranice
tlaku
Spodní
hranice
tlaku

ti
hlos
Ryc padla
ãer

Obrázek 15

DOPORUâENÍ pro nastavování charakteristiky ãerpadel
Regulace tlakového rozdílu
• Konstantní regulace tlakového rozdílu, tzn. v˘tlaãná v˘‰ka zÛstává pﬁi klesajícím dopravovaném objemovém mnoÏství konstantní.

• PﬁizpÛsobená regulace tlakového rozdílu, tzn.
v˘tlaãná v˘‰ka klesá pﬁi sniÏujícím se dopravovaném objemovém mnoÏství proporcionálnû.

Regulace konstantního tlaku

Regulace proporcionálního tlaku

pro dvoutrubková topení s termostatick˘mi
ventily pﬁi vysoké spotﬁebû:

pro dvoutrubková topení s termostatick˘mi
ventily pﬁi nízké spotﬁebû:

• systémy s HN < 2 m
• dﬁívûj‰í samotíÏné systémy
• systémy se silnû pﬁi‰krcen˘mi vûtvov˘mi uzavíracími ventily
• systémy s nízkou ztrátou tlaku v ãástech systému, kter˘mi prochází cel˘ objemov˘ proud
(topné zaﬁízení, v˘mûník tepla a rozvodné potrubí aÏ k 1. odboãce)
• systémy s velk˘m obsahem

• systémy s HN < 4 m
• systémy s velmi dlouh˘mi rozvodn˘mi potrubími
• systémy s vûtvov˘mi uzavíracími ventily tlakového rozdílu
• systémy s vysokou ztrátou tlaku v ãástech systému, kter˘mi prochází cel˘ objemov˘ proud
(topné zaﬁízení, v˘mûník tepla a rozvodné potrubí aÏ k 1. odboãce)
• systémy s mal˘m obsahem

Regulace konstantního tlaku

Regulace proporcionálního tlaku

pouÏitelná u jednotrubkov˘ch topení:

pouÏitelná u jednotrubkov˘ch a podlahov˘ch
topení:

• pﬁi pouÏití jednotrubkov˘ch termostatick˘ch
ventilÛ se zónov˘mi ventily pro rozdílné okruhy
pouÏitelná u podlahov˘ch topení :

• pﬁi pouÏití termostatick˘ch ventilÛ a vysok˘ch
ztrátách tlaku v ãástech systému, kter˘mi prochází cel˘ objemov˘ proud (topné zaﬁízení, v˘mûník tepla a rozvodné potrubí aÏ k 1. odboãce)

• pﬁi pouÏití termostatick˘ch ventilÛ
pouÏitelná v primárních okruzích:
pouÏitelná v primárních okruzích :
• pﬁi vysoké ztrátû tlaku v primárním okruhu
• pﬁi nepatrné ztrátû tlaku v primárním okruhu
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Vestavné ãerpadlo pro kotel CERAPUR
ZBR 11-42 A
MontáÏ ãerpadla topení - pﬁíslu‰enství ã.852
• Odstranit spojku (391)a namontovat ãerpadlo.

JUNKERS
MontáÏ obûhového ãerpadla, které není souãástí
dodávky
UÏivatelsky mÛÏe b˘t obûhové ãerpadlo namontováno do zpûtného potrubí pﬁed zaﬁízení.
Má-li b˘t obûhové ãerpadlo zabudováno do pﬁívodního potrubí za zaﬁízením,je tﬁeba dodrÏet minimální
tlak 1,5 bar.
Doporuãujeme vestavbu do zaﬁízení nebo zpûtného
potrubí pﬁed zaﬁízení.

Obrázek 17: Ztráta tlaku u ZBR 11(14)-42 …

Q mnoÏství obûhové vody
∆p tlaková ztráta

Obrázek 16

MoÏnosti umístûní doplÀkov˘ch obûhov˘ch ãerpadel ke kotlÛm Cerapur

Obrázek 18

Legenda k obr. 18:
KV: nábûh kotle
KR: zpûtn˘ tok do kotle
UP: obûhové ãerpadlo
(topn˘ okruh)

HV: nábûh topení
HR: zpáteãka z topného okruhu

Dﬁíve pouÏívané hydraulické spínaãe v závûsn˘ch
kondenzaãních kotlech byly podporovány hydraulick˘m servomechanismem a tlakem ãerpadla. Nyní pouÏívaná verze tûchto pﬁepínaãÛ je ovládána ãistû
elektronicky a mechanicky.

X = hydraulická v˘hybka HW
nebo v˘mûník tepla, podle
provedení systému

Proto mohou b˘t obûhová ãerpadla – pokud je to
hydraulicky nutné – instalována v ﬁadû s ãerpadlem
kotle bez chybné funkce v procesu pﬁepínání mezi
topn˘m provozem a ohﬁevem teplé vody.
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JUNKERS

Teplota nábûhového okruhu tv [°C]

Kontrola expanzní nádoby pro CERAPUR ZSBR ..., ZWBR ...
a pro CERASMARTMODUL ZBS 7-22 (3-16) MA

Objem otopné soustavy Va [dm3]
Obrázek 19

Kontrola velikosti membránové expanzní nádoby:
Následující diagramy umoÏÀují pﬁibliÏn˘ odhad, zda vestavûná expanzní nádoba staãí, nebo zda je tﬁeba
pﬁídavná expanzní nádoba (ne pro podlahová topení).
Pro zobrazené charakteristiky bylo pﬁihlíÏeno k následujícím klíãov˘m údajÛm:
• 1% vodní pﬁedloha v expanzní nádobû nebo 20 % jmenovitého objemu expanzní nádoby.
• Rozdíl pracovního tlaku pojistného ventilu 0,5 bar, podle DIN 3320.
• Vstupní tlak expanzní nádoby odpovídá statické v˘‰ce zaﬁízení nad tepeln˘m v˘mûníkem.
• Maximální provozní tlak: 3 bar.
I
II
III
IV
V
VI
VII
Vt
VA

vstupní pﬁetlak 0,2 bar
vstupní pﬁetlak 0,5 bar
vstupní pﬁetlak 0,75 bar (nastavení z v˘roby)
vstupní pﬁetlak 1,0 bar
vstupní pﬁetlak 1,2 bar
vstupní pﬁetlak 1,3 bar
vstupní pﬁetlak 1,5 bar
nábûhová teplota
obsah systému v litrech

• V mezní oblasti:stanovit pﬁesnou velikost expanzní nádoby.
• Pokud prÛseãík leÏí vpravo vedle kﬁivky: instalovat dodateãnou expanzní nádobu.

Pﬁíklad 1:
zadáno:
tV = 45 °C
VA = 550 dm3
statická v˘‰ka = 2 m (kﬁivka I)
Postaãuje vestavûná expanzní nádoba? Z diagramu
je dán maximální objem otopné soustavy
VA = 600 dm3.
V tomto pﬁípadû expanzní nádoba postaãuje.
Pﬁíklad 2:
zadáno:
tV = ?
VA = 275 dm3
statická v˘‰ka = 7,5 m (kﬁivka III)
Z diagramu se zjistí, Ïe aÏ do teploty nábûhového
okruhu 75 °C postaãuje pracovní rozsah vestavûné
expanzní nádoby.

Diagram v obrázku 19 slouÏí jako pﬁehledné znázornûní, zda-li vestavûná membránová expanzní nádoba
postaãuje. Pokud vznikne limitní oblast, je nutné zjistit pﬁesnou velikost expanzní nádoby dle DIN 4807.
LeÏí-li prÛseãík vpravo vedle kﬁivky je potﬁeba pﬁídavná nádoba.
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Kontrola expanzní nádoby (obecnû)

JUNKERS
vitého objemu jako vodní pﬁedlohu. Expanzní
nádoby s vût‰ím jmenovit˘m objemem musí
pojmout minimálnû 0,5 % objemu vody systému
(VA), minimálnû v‰ak 3 l, jako vodní pﬁedlohu. Pﬁi
materiálem podmínûn˘ch ztrátách vody je tﬁeba
stanovit vût‰í vodní pﬁedlohu.

V˘poãet membránov˘ch expanzních nádob je
rozdíln˘ pro konvenãní a podlahové topné systémy.
a) konvenãní topné systémy
Pe + 1
VNmin = (Ve + VV) ·

Pe – P0

b) podlahové topné systémy
Pe + 1
VNmin = 1,2 · V0 ·

Pe – P0

Za Vo se dosazuje (Ve + VV).

Pe: Koncov˘ tlak Pe je v˘poãtem stanoven˘ pﬁetlak
na pﬁipojovacím hrdle expanzní nádoby pﬁi maximální pﬁípustné teplotû v nábûhovém potrubí
otopného systému. Koncov˘ tlak (Pe) nesmí b˘t
zvolen vy‰‰í, neÏ nastaven˘ pﬁetlak pojistného
ventilu po odeãtení rozdílu k uzavíracímu pﬁetlaku.
P0: Pﬁedtlak P0 se musí minimálnû rovnat souãtu
statického tlaku Pst a tlaku páry PD.

Pe + 1
Pe – P0

Z dÛvodÛ ochrany proti tvorbû koroze u podlahov˘ch
topn˘ch systémÛ s potrubím z umûl˘ch hmot je tﬁeba
uÏitn˘ objem dimenzovat o 20 % vût‰í. Toto je ve v˘‰e
uvedeném vzorci zohlednûno.

Definice pojmÛ:
VA: Objem vody je celkové mnoÏství vody obsaÏené
v okruhu zaﬁízení a vypoãítává se zásadnû
z objemÛ
• v kotli
• potrubních vedení
• topn˘ch ploch
VN: Jmenovit˘ objem expanzní nádoby je její celkov˘ objem.
VNmin: Minimální velikost potﬁebné expanzní nádoby. Pﬁípadnû musí b˘t pﬁizpÛsobena nejbliÏ‰ímu vy‰‰ímu vyrábûnému (bûÏnû dosaÏitelnému) objemu.
V0: Jako uÏitn˘ objem expanzní nádoby rozumíme
mnoÏství kapaliny, které mÛÏe expanzní nádoba
urãité konstrukce maximálnû pojmout.
Platí tedy: V0 > Ve + Vv !

RoztaÏnost vody n v % →

VNmin = 1,2 · (Ve + VV) ·

Max. teplota nábûhového potrubí υV v °C →
Obrázek 20: RoztaÏnost vody n v % v závislosti na
maximální teplotû v nábûhovém potrubí (vztaÏeno na
plnící teplotu 10 °C).

Ve: Expanzní objem vyjadﬁuje zmûnu objemu, která
nastane pﬁi zmûnû teploty. Proto platí:
VA
Ve = n ·

n:

100

Odli‰nû od známé praxe je objemová roztaÏnost
otopné vody vztaÏena na maximální dimenzovanou teplotu v nábûhovém potrubí otopného
systému a uÏ ne na tzv. stﬁední teplotu! Odpovídající hodnoty pro n jsou znázornûny na obr. 20.

VV: Vodní pﬁedloha je pﬁi dimenzování stanoven˘
takov˘ objem vody, kter˘ se pﬁi nejniÏ‰í teplotû
otopného systému akumuluje v expanzní nádobû. Expanzní nádoby se jmenovit˘m objemem
do 15 l musí pojmout minimálnû 20 % jmeno-
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Ovládací panel a textov˘ displej kotle Cerapur

JUNKERS

Textov˘ displej
Pﬁehled obsluÏn˘ch prvkÛ
a
indikace
b
tlaãítko „nahoru“, nebo „více“
c
tlaãítko „dolu“, nebo „ménû“
d
tlaãítko „zpût“
e
tlaãítko „dal‰í“
f
tlaãítko „vymazat“
Podrobnû jsou moÏnosti textového displeje a nastavování parametrÛ uvedeny v návodu kotle, se
kter˘m uÏivatele seznámí servisní firma pﬁi uvádûní kotle JUNKERS do provozu.
Obrázek 21

Ovládací panel

Obrázek 22

8.1
14
15
15.1
27
61
135
136
170
171
172
173
18

manometr
nálevkov˘ sifon (pﬁíslu‰enství ã. 432)
pojistn˘ ventil
v˘toková trubka
automatick˘ odvzdu‰Àovaã
tlaãítko pro odblokování poruchy
hlavní vypínaã
regulátor teploty pro pﬁívodní potrubí topení
kohouty pro údrÏbu v pﬁívodním i zpûtném
potrubí
pﬁipojení TV
plynov˘ kohout (uzavﬁen˘)
uzavírací ventil studené vody

295
310
317
358
361
363
364
365
366
367
400

nálepka - typ zaﬁízení
regulátor teploty teplé vody
multifunkãní displej
sifon kondenzátu
plnicí/vypou‰tûcí kohout (zaﬁízení ZBR)
kontrolka provozu hoﬁáku
kontrolka ZAP/VYP sítû
tlaãítko „Kominík“
servisní tlaãítko
tlaãítko ECO
textov˘ displej

Systémová schémata s kotlem CERAPUR

JUNKERS

Hydraulika s regulací
Topná soustava
- plynov˘ závûsn˘ kondenzaãní kotel Cerapur
- 1 radiátorov˘ topn˘ okruh
- zásobník TV
- ekvitermní regulace sériovû integrovaná do
zaﬁízení

komunikacní vedení BUS (4Ïilové)

Obrázek 23

Vlastnosti a doporuãení
- Ohﬁev teplé vody pomocí zásobníku TV .
- Zkontrolovat obsah vody systému, je-li tﬁeba doplnit expanzní nádobu.
- Nainstalovat bezpeãnostní skupinu dle DIN 1988!

-

AV
AF
BM1
HSM
KP

=
=
=
=
=

KW
RV
SF
TA 250
TD
TW 2

=
=
=
=
=
=

WW
Z
ZP
TR 220

=
=
=
=

uzavírací armatura
ãidlo vnûj‰í teploty
modul CAN - BUS
spínací modul topení
ãerpadlo s
víceparametrovou
charakteristikou
studená voda
zpûtná klapka
ãidlo teploty zásobníku
regulátor topení
textov˘ displej
dálkové ovládání
(volitelnû)
teplá voda
cirkulace
cirkulaãní ãerpadlo
prostorov˘ regulátor

V ﬁídící místnosti regulátoru teploty nesmí b˘t namontován termostatick˘ ventil topného tûlesa!
Kotel je vybaven textov˘m displejem.
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Systémová schémata s kotlem CERAPUR

JUNKERS

Hydraulika s regulací

sbûrnicové vedení (4Ïilové)

Topná soustava
- plynov˘ závûsn˘ kondenzaãní kotel Cerapur
- 2 radiátorové topné okruhy
- 2 okruhy podlahového vytápûní
- zásobník TV
- ekvitermní regulace

Obrázek 24

sbûrnicové vedení (4Ïilové)

HV 25

Obrázek 25

AV
AF
BM1
HMM
P1, P2,...
HSM
KP
KW
MI
DV
UP
RV
SB

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

uzavírací armatura
ãidlo vnûj‰í teploty
modul CAN - BUS
smû‰ovací modul topení
ãerpadlo okruhu vytápûní
spínací modul topení
ãerpadlo závûsného kotle
studená voda
trojcestn˘ smû‰ovaã
‰krtící ventil
ãerpadlo obûhové (ﬁízené z HSM)
zpûtná klapka
ãidlo teploty pro bezpeãnostní
omezovaã

1) Regulátor TA 270 lze montovat vedle kotle.
2) Volitelnû.
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Topná soustava
- plynov˘ závûsn˘ kondenzaãní kotel Cerapur
- 1 radiátorov˘ topn˘ okruh
- 2 okruhy podlahového vytápûní
- zásobník TV
- ekvitermní regulace

SF
TA 270
TF 20
TD
VF
MF

=
=
=
=
=
=

WW
Z
ZP
HW 25

=
=
=
=

ãidlo teploty zásobníku
ekvitermní nástûnn˘ regulátor
dálkové ovládání
textov˘ displej
ãidlo teploty nábûhového okruhu
ãidlo teploty nábûhu smû‰ovaného
topného okruhu
teplá voda
cirkulace
cirkulaãní ãerpadlo
hydraulická v˘hybka

Pro schémata platí obdobné vlastnosti a doporuãení
uvedené na str. 21.
3) Pokud se pouÏije TA 270 a TF 20, tak lze zamûnit
pﬁiﬁazení k topn˘m okruhÛm.

Systémová schémata s kotlem CERAPUR

JUNKERS

Hydraulika s regulací

komunikacní vedení BUS (4Ïilové)

Topná soustava
- plynov˘ závûsn˘ kondenzaãní kotel Cerapur
- 1 radiátorov˘ topn˘ okruh
- aÏ 10 smû‰ovan˘ch topn˘ch okruhÛ
- solární zásobník
- ekvitermní regulace

Obrázek 26

Vlastnosti a doporuãení
- Maximální prÛtok vody zaﬁízením 1000 l/hodinu.
Pﬁi vy‰‰ím prÛtoku zabudovat hydraulickou v˘hybku.
- âerpadlo závûsného kotle zásobuje zaﬁízení, zásobník a topné okruhy.
- Zkontrolovat obsah vody systému, je-li tﬁeba doplnit expanzní nádobu.

AV
AF
HMM
HSM
KF
KP

=
=
=
=
=
=

P1, P2,...
DV
KW
MI
MAG
HP
RV
SF

=
=
=
=
=
=
=
=

uzavírací armatura
ãidlo vnûj‰í teploty
smû‰ovací modul topení
spínací modul topení
teplotní ãidlo solárního kolektoru
ãerpadlo s víceparametrovou
charakteristikou
ãerpadlo topného okruhu
‰krtící ventil
studená voda
trojcestn˘ smû‰ovaã
membránová expanzní nádoba
ãerpadlo topného okruhu
zpûtná klapka
ãidlo teploty zásobníku

1) Regulátor TA 300 (TA 270) lze montovat vedle
kotle.

-

Informace o solárních systémech Junkers naleznete v pﬁíslu‰ném projekãním podkladu.
Nainstalovat bezpeãnostní skupinu dle DIN 1988!
Regulátor TA 300 lze zamûnit za TA 270.
Návrhy jsou principielní, bez nároku na úplnost,
dimenzování a pouÏití

SP
TA 300
TD
TDS1
BM1
TF 20
VF
MF

=
=
=
=
=
=
=
=

WW
Z
ZP
SB

=
=
=
=

solární ãerpadlo
regulátor topení
textov˘ displej
solární regulátor
modul CAN - BUS
dálkové ovládání
ãidlo teploty nábûhového okruhu
ãidlo teploty nábûhu smû‰ovaného
topného okruhu
teplá voda
cirkulace
cirkulaãní ãerpadlo
ãidlo teploty pro bezpeãnostní
omezovaã

3) Pokud se pouÏije TA 300 (TA 270) a TF 20, tak lze
zamûnit pﬁiﬁazení k topn˘m okruhÛm.

2) Volitelnû.
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Systémová schémata s kotlem CERAPUR ZBR 11-42 A

JUNKERS

Hydraulická v˘hybka, 2 topné okruhy, nabíjecí ãerpadlo zásobníku

SíÈ
Topn˘ okruh 1

SíÈ
Topn˘ okruh 2

ZBR 11-42 A

pﬁípoj
ãerpadla
SíÈ

Obrázek 27
Zásobník TV

Beztlak˘ rozdûlovaã, 2 topné okruhy, trojcestn˘ ventil

SíÈ

SíÈ

Topn˘ okruh 1

SíÈ
Topn˘ okruh 2

ZBR 11-42 A

pﬁípoj
ãerpadla

SíÈ

Obrázek 28

Zásobník TV

AB
= uzavírací armatura
AF
= ãidlo vnûj‰í teploty
BM1
= modul CAN - BUS
DR
= pﬁivírací klapka
HMM
= smû‰ovací modul topení
HSM
= spínací modul topení
KP
= ãerpadlo závûsného kotle
KW
= studená voda
LP
= nabíjecí ãerpadlo zásobníku
M1,2
= trojcestn˘ smû‰ovaã
MAG
= membránová expanzní nádoba
MI
= trojcestn˘ smû‰ovaã
P1, P2, ... = ãerpadlo topného okruhu
RV
= zpûtná klapka
1) Regulátor TA 270 lze montovat vedle kotle.
2) Volitelnû.
22

RE
SB
SF
TA 270
TF 20
TD
UMV
VF
MF
WW
Z
ZP

= pﬁivírací klapka nebo Taco-Setter
= ãidlo teploty pro bezpeãnostní
omezovaã
= ãidlo teploty zásobníku
= regulátor
= dálkové ovládání
= textov˘ displej
= pﬁepínací ventil
= ãidlo teploty nábûhového okruhu
= ãidlo teploty nábûhu smû‰ovaného
topného okruhu
= teplá voda
= cirkulace
= cirkulkaãní ãerpadlo

Pro schémata platí obdobné vlastnosti a doporuãení
uvedené na str. 21.

Systémová schémata s kotlem CERAPUR ZBR 11-42 A

JUNKERS

Hydraulická v˘hybka, 4 topné okruhy, nabíjecí ãerpadlo zásobníku

SíÈ
Topn˘ okruh 1

SíÈ

SíÈ
Topn˘ okruh 2

topn˘
okruh 5-10

SíÈ

SíÈ
Topn˘ okruh 3

Topn˘ okruh 4

ZBR 11-42 A

pﬁípoj
ãerpadla
SíÈ

Obrázek 29
Zásobník TV

Kaskáda kondenzaãních kotlÛ, hydraulická v˘hybka, nabíjecí ãerpadlo zásobníku

SíÈ
Topn˘ okruh 1

SíÈ
ZBR 11-42 A

pﬁípoj
ãerpadla
SíÈ

Zásobník TV

Obrázek 30

AB
AF
BM1
DR
HMM
HSM
KP
KW
LP
MAG
M1-4
P1, P2,...
RV

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ZBR 11-42 A

ZBR 11-42 A

pﬁípoj
ãerpadla
SíÈ

SíÈ
Topn˘ okruh 2

SíÈ
Topn˘ okruh 3

SíÈ
Topn˘ okruh 4

topn˘
okruh
5-10

pﬁípoj
ãerpadla
SíÈ

U kaskád je nutno k ekvitermní regulaci doplnit HSM
modul s VF ãidlem a BM2 moduly. B2 moduly jsou souãástí odtahu spalin pro kaskády (viz ceník kondenzaãních kotlÛ - AZB 700, 701, 707).

uzavírací armatura
ãidlo vnûj‰í teploty
modul CAN - BUS
pﬁivírací klapka
smû‰ovací modul topení
spínací modul topení
ãerpadlo kotlového okruhu
studená voda
nabíjecí ãerpadlo zásobníku
membránová expanzní nádoba
trojcestn˘ smû‰ovaã
ãerpadlo topného okruhu
zpûtná klapka

1) Regulátor TA 270 lze montovat vedle kotle.
2) Volitelnû.
3) Obdobné schéma je moÏné pouÏít i na kotle
Cerapur ZSBR... a Cerasmart Z.B...

SB
SF
TA 270
TF 20
TD
VF
MF
WW
Z
ZP

Topná soustava3)
- kaskáda 3 plynov˘ch závûsn˘ch kondenzaãních kotlÛ Cerapur (provedení bez
expanzní nádoby, obûhového ãerpadla a
hydraulického trojcestného ventilu)
- aÏ 10 topn˘ch okruhÛ
- hydraulická v˘hybka
- nabíjecí ãerpadlo zásobníku
- ekvitermní regulace

= ãidlo teploty pro bezpeãnostní
omezovaã
= ãidlo teploty zásobníku
= regulátor
= dálkové ovládání
= textov˘ displej
= ãidlo teploty nábûhového okruhu
= ãidlo teploty nábûhu smû‰ovaného
topného okruhu
= teplá voda
= cirkulace
= cirkulkaãní ãerpadlo

4) Pokud se pouÏije TA 270 a TF 20, tak lze zamûnit
pﬁiﬁazení k topn˘m okruhÛm.
Pro schémata platí obdobné vlastnosti a doporuãení
uvedené na str. 21.
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Kondenzaãní plynov˘ kotel CERASMART a CERASMARTMODUL
Z(S)B 3-16/7-22 A, ZWB 7-26 A a ZBS 7-22 (3-16) MA

JUNKERS

Popis zaﬁízení Z(S)B 3-16/7-22 A, ZWB 7-26 A s ZBS 7-22 (3-16) MA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Závûsn˘ kondenzaãní kotel provozovan˘ na zemní plyn nebo tekuté plyny.
Zaﬁízení na zemní plyn mají nízkou úroveÀ ‰kodliv˘ch emisí dle RAL UZ 61 (Modr˘ andûl).
Multifunkãní displej s elektronikou.
Bosch Heatronic se sbûrnicovou komunikací (BUS).
Automatické zapalování.
Plynule regulovan˘ v˘kon.
Plné zabezpeãení pomocí Bosch Heatronic s ionizaãní kontrolou a magnetick˘mi ventily dle EN 298.
Vhodné pro podlahové topení.
Dvojité potrubí pro spaliny/spalovací vzduch a mûﬁící místo pro CO2/CO.
Ventilátor ﬁízen˘ podle otáãek.
Diagnostické hlá‰ení poruch.
Hoﬁák s pﬁedsmû‰ováním.
Teplotní ãidlo a regulátor teploty pro topení.
Teplotní ãidlo v nábûhu, teplotní omezovaã ve 24 voltovém okruhu.
TﬁístupÀové ãerpadlo topení s automatick˘m odvzdu‰Àovaãem.
Pojistn˘ ventil, manometr, expanzní nádoba.
MoÏnost pﬁipojení NTC ãidla zásobníku nebo termostatu zásobníku (u ZSB).
Omezovaã teploty spalin (105 °C).
Pﬁednost ohﬁevu teplé vody v COM-fortním nebo ECO-nomickém reÏimu.
Trojcestn˘ ventil s motorem (ZWB, ZSB i ZBS).
Deskov˘ v˘mûník (ZWB i ZBS).
Dosahovan˘ normovan˘ stupeÀ vyuÏití aÏ 108 %.

Pouze ZBS 7-22 (3-16) MA
•
•
•
•
•
•
•
•

Kompaktní stacionární jednotka se zásobníkem TV nezávislá na komínu a na velikosti prostoru místa instalace.
Pﬁípoje plynu/vody moÏné vlevo, vpravo nebo shora.
Vrstven˘ zásobník s dvûma ãidly teploty zásobníku (NTC1 a NTC2).
Smaltovaná nádrÏ zásobníku.
Celková tvrdopûnová izolace zásobníku neobsahující freony a FKW.
Hoﬁãíková ochranná anoda.
Nabíjecí ãerpadlo vrstvového zásobníku.
Dosahovan˘ normovan˘ stupeÀ vyuÏití aÏ 109 %.

Funkãní popis pﬁístroje Z(S)B 3-16/7-22 A, ZWB 7-26 A a ZBS 7-22 (3-16) MA
Typ ZB 7-22 A je urãen pro vytápûní, s pﬁíslu‰enstvím ã. 844 se upravuje pro napojení nepﬁímo ohﬁívaného zásobníku teplé vody, pak se jedná o typ
ZSB…, typ ZSB 3-16 A je dodáván jiÏ s vmontovan˘m
pﬁíslu‰enstvím ã. 844 a je pﬁipraven na pﬁipojení
k nepﬁímo ohﬁevnému zásobníku, typ ZWB 7-26 A je
kombinovan˘ kondenzaãní kotel.
Provoz kondenzaãního kotle
Pﬁi vzniku poÏadavku na tepelnou energii je pomocí
elektroniky Bosch-Heatronic vybuzen chod ventilátoru s regulovan˘mi otáãkami (226). Spalovací vzduch
hoﬁáku se nasává prostﬁednictvím koaxiálního vedení
spalin a vzduchu do prostoru komory (229). Uvolnûní
plynu se dûje po otevﬁení pojistn˘ch plynov˘ch ventilÛ (52) a (52.1). OkamÏitá potﬁeba vzduchu je nastavena pÛsobením vzájemnû spﬁaÏené regulace mnoÏství vzduchu a plynu. Vytvoﬁení smûsi plynu a spalovacího vzduchu se dûje v mísícím zaﬁízení (29).
K elektrickému zapálení smûsi dojde zapalovací
elektrodou (33) pod nerezov˘m hoﬁákem (30). Sledování plamene je zaji‰tûno ionizaãní elektrodou (32).
Spaliny prochází v˘mûníkem a jsou odvádûny ventilátorem do odtahu spalin. V reÏimu vytápûní se pﬁizpÛsobuje plynule v˘kon pﬁístroje okamÏité potﬁebû
spojitou regulací v souãinnosti s prostorov˘m nebo
ekvitermním regulátorem tak, aby byl udrÏován ideální pomûr pﬁebytku vzduchu.
V tepelném bloku z antikorozní slitiny Al/Si/Mg s plastovou ãástí odolnou pÛsobení kondenzátu, protéká
otopná voda. Teplo spalin se pﬁená‰í teplosmûnnou
plochou tepelného v˘mûníku do otopné vody. Pﬁi
pﬁedávání tepla ze spalin vzniká kondenzát, kter˘ se
24

odvádí do sifonu (358) a následnû do spla‰kové
kanalizace.
Vestavûná membránová expanzní nádoba (20) má
celkov˘ obsah 10 litrÛ (u ZBS.. 18 l) a vyrovnává objemové zmûny otopné vody. Pomocí zabudovaného
samoãinného odvzdu‰Àovaãe (27) dochází k automatickému odvzdu‰Àování otopného systému.
V ﬁízení Bosch-Heatronic je multifunkãní ukazatel
(317), kter˘ zobrazuje kódy poruch a prostﬁednictvím
nastavené symboliky se mûní i servisnû nastavované
parametry napﬁ. ãasová taktovací uzávûra, zmûna
otopného v˘konu, nabíjecí v˘kon zásobníku TV,
„COM-fortní“ nebo „ECO-nomick˘“ reÏim ohﬁevu
TV, ....
Provoz vytápûní
Pﬁi poÏadavku na teplo z regulace vytápûní, nebo
z ruãního ﬁízení (4) proudí otopná voda pomocí obûhového ãerpadla (18) do otopného okruhu. Motoricky
ﬁízen˘ pﬁepínací ventil (88) vede vodu pﬁes nábûhov˘
okruh (43) do sítû otopného systému (nebo pﬁi ohﬁevu
teplé vody do okruhu jejího ohﬁevu). Spojitá regulace
v˘konu kotle pro topn˘ okruhu se dûje odpovídajícím
zpÛsobem za spolupÛsobení zvoleného regulátoru a
kontroly NTC ãidlem (36). Ohraniãení topného v˘konu
je nastavováno na panelu elektronického ﬁízení
Bosch Heatronic(4) dle individuální potﬁeby, nezávisle na max. v˘konu pﬁípravy TV.
Ohﬁev zásobníku teplé vody (u ZSB…)
Pﬁíprava teplé vody(TV) v nepﬁímo-ohﬁevn˘ch zásobnících probíhá s pﬁedností nabíjení zásobníku TV.
Otopná voda je vedena motoricky ﬁízen˘m ventilem

Kondenzaãní plynov˘ kotel CERASMART a CERASMARTMODUL
Z(S)B 3-16/7-22 A, ZWB 7-26 A a ZBS 7-22 (3-16) MA
(88) pﬁes nábûhov˘ okruh zásobníku (71) do otopné
smyãky zásobníku. Regulace teploty vody je ﬁízena
teplotním (NTC) ãidlem, kter˘m jsou Junkers zásobníky TV standardnû vybaveny. Nabíjecí v˘kon kotle
mÛÏe b˘t pﬁizpÛsoben v˘konu zásobníku. „ECO-nomick˘“ nebo „COM-fortní“ ohﬁev je moÏno individuálnû nastavit na ﬁídícím panelu kotle, pﬁípadnû pomocí spínacích hodin(pﬁíslu‰enství) dle potﬁeb uÏivatele.
Pﬁi úsporném ECO reÏimu stﬁídá kotel se zásobníkem
topn˘ reÏim kaÏd˘ch 12 minut mezi topn˘m provozem a ohﬁevem do zásobníku. Pﬁi COM-fortním
provozu se pﬁednostnû ohﬁívá zásobník TV a je v nûm
udrÏována teplota TV v nastaven˘ch parametrech.
Ohﬁev teplé vody prÛtokov˘m zpÛsobem (u ZWB…)
K pﬁípravû teplé vody u typu ZWB… dochází v deskovém nerezovém tepelném v˘mûníku(355) pﬁi dvojnásobném prÛtoku. Díky velké teplosmûnné plo‰e
deskového v˘mûníku, a tím potﬁebû niÏ‰ího teplotního spádu otopné vody, která ohﬁívá TV v deskovém
v˘mûníku, je zaji‰tûno plné vyuÏití spalného tepla
plynu i pﬁi pﬁípravû TV. Odbûr TV se rozpozná vodním
spínaãem (98). Vestavûn˘ motoricky ﬁízen˘ pﬁepínací
ventil (88) vpustí otopnou vodu do deskového v˘mûníku (355). Teplota odebírané TV je snímána pomocí
teplotního (NTC) ãidla (6.1) a regulována pﬁesnû dle
nastaven˘ch potﬁeb. Pﬁíprava TV má vÏdy pﬁednost
pﬁed otopn˘m provozem plynového kotle a mÛÏe b˘t
v tzv. „COM-fortní“ reÏimu ohﬁevu TV, pak je teplota
v deskovém v˘mûníku neustále udrÏována na poÏadované hodnotû, aby byla okamÏitû pﬁi zahájení odbûru TV k dispozici, nebo mÛÏe b˘t na ovládání kotle
nastaven, pﬁípadnû doplnûn˘mi spínacími hodinami
zaktivován tzv. „ECO-nomick˘“ reÏim, kdy kotel nehlídá teplotu TV na nastavené teplotû, ale pﬁednostní

JUNKERS

sepnutí pﬁípravy TV zÛstává aktivní. Ohlá‰ení potﬁeby
TV je automaticky pﬁi krátkém otevﬁení a zavﬁení
kohoutu teplé vody (i pákové baterie). Pak dojde
ihned k pﬁepnutí kotle do komfortního reÏimu COM a
k okamÏitému ohﬁevu TV na poÏadovanou teplotu. Po
opûtovném pu‰tûní teplé vody je ve velmi krátké
dobû pﬁipravena TV dle nastaven˘ch parametrÛ a
neodtéká zbyteãnû studená voda.
Ohﬁev teplé vody nov˘m zpÛsobem - do zásobníku
s vrstven˘m ukládáním TV (u ZBS...). Toto revoluãní
konstrukãnû nové ﬁe‰ení je umoÏnûno spojením klasického kombinovaného kondenzaãního kotle, kde je
teplá voda ohﬁívána na principu prÛtoku v sekundárním deskovém v˘mûníku (355) a akumulaãního
zásobníku (429), do nejÏ je teplá voda ukládána po
vrstvách a je zde v dostateãné zásobû. Díky tomuto
principu je zabezpeãen ohﬁev TV ve velkém komfortu,
rychleji neÏ klasick˘m zásobníkem s topnou spirálou,
s potﬁebou niÏ‰ího teplotního spádu a tím i s vût‰í
úãinností. Pomocí ãerpadla (430) zde dochází k vrstvení ohﬁáté vody do chvíle, kdy ãidlo NTC (432, 433)
zaznamená dosaÏení poÏadované teploty a ãerpadlo
(430) vypne. Stejn˘m zpÛsobem ãerpadlo sepne,
zjistí-li ãidlo NTC pokles teploty ve vrstveném zásobníku o 5 °C. Tento pokles teploty vzniká odbûrem
naakumulované teplé vody nebo pﬁirozen˘m vychladnutím vody v zásobníku. MÛÏe zde pak probíhat
vrstvení TV v zásobníku, ale i odbûr TV na principu
prÛtokového ohﬁevu najednou. Tato moÏnost odbûru
vody pomocí vrstveného zásobníku zaruãí uÏivateli
vysok˘ komfort pﬁi déle trvajícím odbûru TV a kotli
zaruãí podmínky pro provoz v úsporném nízkoteplotním reÏimu a to po celou dobu pﬁípravy a odbûru
teplé vody. V‰e je dobﬁe znázornûno na obr. 39-42.

Funkãní schéma ZB 7-22 A s pﬁíslu‰enstvím ã. 844
(vzníká pak kotel ZSB 3-16/7-22 A) pro pﬁipojení zásobníku TV

Obrázek 31
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Závûsn˘ kondenzaãní plynov˘ kotel CERASMART
ZWB 7-26 A

JUNKERS

Funkãní schéma ZWB…

Obrázek 32
Legenda k obr. 31, 32, 33 a 34:
4
Bosch Heatronic
6
Omezovaã teploty tepelného bloku
6.1
NTC teplé vody (v pﬁipojovacím dílu
pﬁímo na zásobníku)
7
Mûﬁící hrdlo pﬁipojovacího pﬁetlaku
plynu
8.1
Manometr
9
Omezovaã teploty spalin
13
montáÏní pﬁipojovací deska
(pﬁíslu‰enství)
14
nálevkov˘ sifon
(pﬁíslu‰enství ã. 432)
15
pojistn˘ ventil (topn˘ okruh)
15.1 Pﬁepadová trubice pojistného
ventilu
18
Obûhové ãerpadlo topení
18.1 Spínaã otáãek ãerpadla
20
Expanzní nádoba
26
Ventil pro plnûní dusíku
27
Automatick˘ odvzdu‰Àovaã
29
Smû‰ovací zaﬁízení
29.1 Bimetal pro kompenzaci
spalovacího vzduchu
30
Hoﬁák
32
Ionizaãní elektroda
32.1 Sada elektrod
33
Zapalovací elektroda
35
Tepeln˘ blok s chlazenou komorou
hoﬁáku
36
Teplotní ãidlo v nábûhu
43
Nábûh topení
44
V˘stup teplé vody
45
Plynov˘ vstup
46
Vstup studené vody
47
Vratná vûtev topení
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48
52
52.1
55
56
57
61
63
64

V˘tok
Pojistn˘ magnetick˘ ventil 1
Pojistn˘ magnetick˘ ventil 2
Sítko
Plynová armatura
Talíﬁ hlavního ventilu
Tlaãítko pro odblokování poruchy
Staviteln˘ ‰krtící ventil plynu
Stavûcí ‰roub pro min. mnoÏství
plynu
66.1 ·krtící clona (kapaln˘ plyn)
69
Regulaãní ventil
71
nábûh zásobníku (u ZSB...
pﬁíslu‰enství ã. 844)
72
zpáteãka zásobníku
(u ZSB... pﬁíslu‰enství ã. 844)
84
Motor (u ZSB... pﬁíslu‰enství ã. 844)
88
Trojcestn˘ ventil (u ZSB...
pﬁíslu‰enství ã. 844)
90
Venturiho trubice (u ZWB)
91
Pﬁetlakov˘ ventil (u ZWB)
93
Regulátor prÛtoku (u ZWB)
94
Membrána (u ZWB)
95
Zdvihátko se spínací vaãkou (u
ZWB)
96
Mikrospínaã (u ZWB)
97
Ventil mnoÏství teplé vody (u ZWB)
98
Vodní díl (u ZWB)
102
Kontrolní okno
185
Zpûtn˘ ventil
221
Spalinová roura
221.1 Hrdlo odtahu spalin
221.2 Hrdlo pﬁívodu spalovacího vzduchu
226
Ventilátor
229
Spalovací komora
234
Mûﬁící hrdlo spalin

234.1
271
295
317
349

Mûﬁící hrdlo spalovacího vzduchu
Mezikus spalinového potrubí
Samolepící typov˘ ‰títek kotle
Displej
Víko pro hrdlo pﬁívodu spalovacího
vzduchu (v pﬁípadû dûleného
odtahu spalin)
355
Deskov˘ tepeln˘ v˘mûník
358
Sifon kondenzátu
361
Plnicí a vypou‰tûcí kohout
(pﬁíslu‰enství)
361.1 Vypou‰tûcí kohout
396
Hadice kondenzátu
415
Víko ãistícího otvoru
416
Vana kondenzátu
418
Typov˘ ‰títek
419
Hadice automatického
odvzdu‰Àovaãe
421
Ekvitermní regulátor topení (moÏné
doplnit jako pﬁíslu‰enství)
422
Digitální hodiny (moÏné doplnit jako
pﬁíslu‰enství)
426
Pﬁípojka 230 V
427
Pﬁípojka venkovního tepelného
ãidla (pouze s TA 211E)
429
Akumulaãní vrstven˘ zásobník TV
430
Nabíjecí ãerpadlo vrstveného
zásobníku
431
Stavitelné nohy
432
NTC 1
433
NTC 2
434
Ochranná anoda

Kondenzaãní plynov˘ kotel CERASMARTMODUL
ZBS 7-22 (3-16) MA
Konstrukãní provedení

Obrázek 33

JUNKERS

Funkãní schéma

Obrázek 34

Hlavní pﬁednosti a vlastnosti Cerasmartmodulu ZBS 7-22 (3-16) MA
• Kompletní a kompaktní stacionární jednotka s kondenzaãním kotlem a zásobníkem TV pro v˘tápûní a
pﬁípravu TV
• Nov˘ vysoce úãinn˘ zpÛsob nabíjení zásobníku TV - zásobník s vrstven˘m ukládáním TV
• Nenároãná instalace - Cross Matrix technika - kompletní systém s pﬁíslu‰enstvím v jednom celku
• Variabilní moÏnosti jednoduchého pﬁipojení, kompletní stavební jednotka
• VyuÏití kondenzace i pﬁi ohﬁevu TV - nov˘ zpÛsob nabíjení zásobníku s vy‰‰ím stupÀem vyuÏití
• Mal˘ objem s velk˘m v˘konem (NL - index = 2,1, coÏ je srovnatelné s klasick˘m spirálov˘m zásobníkem
o objemu aÏ 160 litrÛ). Cerasmartmodul obsahuje integrovan˘ zásobník o objemu 83 litrÛ, to znamená, Ïe
díky vy‰‰í úãinnosti ohﬁevu TV pﬁes sekundární v˘mûník a tzv. vrstvenému ukládání TV témûﬁ zdvojnásobuje dodávku TV
• Úspora místa i ãasu pﬁi montáÏi - dodávka kompletnû propojené a pﬁedpﬁipravené jednotky
• MoÏnost montáÏe i v nízk˘ch sklepních nebo stﬁe‰ních prostorách díky mal˘m rozmûrÛm
(v x ‰ x h: 1400 x 550 x 580 mm)
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Kondenzaãní plynov˘ kotel CERASMART a CERASMARTMODUL
Z(S)B 3-16/7-22 A, ZWB 7-26 A a ZBS 7-22 (3-16) MA

JUNKERS

Rozmûry kotle ZSB 3-16 A, ZB 7-22 A, ZWB 7-26

Obrázek 35

13 montáÏní pﬁipojovací deska (rozmûry na str. 11)
101 plá‰È
103 kryt ovládacího panelu

122 montáÏní ‰ablona pro instalaci pod omítku
(pﬁíslu‰enství)
338 pozice pro stûnov˘ v˘stup elektrického kabelu

Rozmûry kondenzaãní jednotky ZBS 7-22 (3-16) MA
Obrázek 36

X
Dbát na dostateãn˘ odstup od
stûny pro pﬁípojky
vody a plynu.

14

nálevkov˘ sifon DN 50
(v pﬁíslu‰enství ã. 885)
15.1 hadice od pojistného ventilu
43
nábûh topení R3/4“
44
teplá voda R1/2“
45
plyn R1/2“
46
studená voda R 1/2“
47
vratná vûtev topení R3/4“

28

101
101.1
103
396
426
427

horní kryt
spodní kryt
klapka
hadice sifonu kondenzátu
pﬁípojka 230 V
pﬁípojka venkovního tepelného
ãidla (pﬁi spojení s TA 211 E)

Kondenzaãní plynov˘ kotel CERASMARTMODUL
ZBS 7-22 (3-16) MA
Pﬁipojovací rozmûry pﬁi pouÏití kompletu ã. 870

JUNKERS

Zv˘‰ení indexu NL díky vrstvenému zásobníku

Pﬁíklad - zásobník 83l:
- 83 l pﬁi 16 kW:
- 83 l pﬁi 26 kW:

NL = 1,6
NL = 2,1

NL = 1 je dostaãující pro 1 domácnost
s 3,5 osobami, 1 vanou, 1 sprchou,
2 dal‰ími odbûrn˘mi místy
43
44
45
46
47

Nábûh topení R 3/4“
Teplá voda R 1/2“
Plyn R 1/2“
Studená voda R 1/2“
Zpûtná voda topení R 3/4“
Obrázek 37

Obrázek 38

Vysok˘ stupeÀ úãinnosti je dosaÏen následovnû:
• V pﬁístroji je pouÏit velkoplo‰n˘ sekundární deskov˘ tepeln˘ v˘mûník, ãímÏ je zaji‰tûn ohﬁev TV s niÏ‰ím
teplotním spádem, s dostateãn˘m ochlazením „zpáteãky“ a zaruãen˘m kondenzaãním reÏimem i pﬁi
ohﬁevu TV.
• Teprve aÏ od vût‰ího odebíraného prÛtoãného mnoÏství vody dochází k zapnutí topného pﬁístroje. Tím
dochází k omezení ztrát pﬁi pﬁepínání reÏimu topení pﬁístroje.
• âerpadlo u zásobníku s vrstven˘m ohﬁevem vody se zapne teprve aÏ v okamÏiku, kdy topn˘ pﬁístroj
dosáhne poÏadované teploty. Tím nedochází ke zbyteãnému promíchávání se studenou vodou.
• Po dokonãení nabíjení dobíhá dál ãerpadlo zásobníku s vrstven˘m ohﬁevem vody. Tím je zaji‰tûno, aby
i dno zásobníku bylo zaplnûno rovnomûrnû teplou vodou (lep‰í vyuÏití).
• Redukovan˘ obûh v provozu teplé vody vede k niÏ‰ím teplotám zpáteãky v primárním okruhu. Tím dochází
k dodateãnému zlep‰ení vyuÏití kondenzaãní techniky - ke zlep‰ení úãinnosti.
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Princip ãinnosti jednotky CERASMARTmodul pﬁi ohﬁevu TV

JUNKERS

Zaãátek dohﬁevu vrstveného zásobníku TV
Vstup studené vody pﬁes pojistnou soupravu
NTC 3 kontroluje v˘stupní teplotu TV
60 °C

Kondenzaãní kotel

K v˘tokÛm
10 °C
Deskov˘ v˘mûník
âerpadlo
vrstveného
zásobníku

Vrstven˘ zásobník TV

âerpadlo
topného
okruhu
70 °C

NTC 2

40 °C

NTC 1 = vypnutí nabíjení
NTC 2 = zapnutí nabíjení

NTC 1

VL-NTC zapíná ãerpadlo vrstveného zásobníku, kdyÏ
teplota otopné vody dosáhne poÏadované hodnoty

Obrázek 39

Krátkodob˘ odbûr TV, prÛtok = 5 l/min (bez dohﬁevu zásobníku)
Studená voda 5 l/min
Kondenzaãní kotel

K v˘tokÛm
5 l/min
5 l/min

âerpadlo
vrstveného
zásobníku

Vrstven˘ zásobník TV

NTC 2

Není
v provozu

Deskov˘ v˘mûník
âerpadlo
topného
okruhu

NTC 1 = vypnutí nabíjení
NTC 2 = zapnutí nabíjení

NTC 1

Îádné dohﬁívání

Obrázek 40

Odbûr TV, prÛtok = 5 l/min (s dohﬁevem zásobníku)
Studená voda - pﬁítok 5 l/min
K v˘tokÛm
5 l/min

5 l/min

Kondenzaãní kotel

7 l/min
2 l/min

60 °C

5 l/min
2 l/min

Vrstven˘ zásobník TV

Deskov˘ v˘mûník
âerpadlo
vrstveného
zásobníku
7 l/min

âerpadlo
topného
okruhu
10 °C

NTC 2
NTC 1

NTC 1 = vypnutí nabíjení
NTC 2 = zapnutí nabíjení

Obrázek 41

Odbûr TV, prÛtok cca 7 l/min (s dohﬁevem zásobníku)
Studená voda - pﬁítok 10 l/min
K v˘tokÛm
10 l/min

7 l/min
7 l/min
3 l/min

Kondenzaãní kotel
60 °C

7 l/min
3 l/min
Vrstven˘ zásobník TV

Deskov˘ v˘mûník
âerpadlo
vrstveného
zásobníku
7 l/min

âerpadlo
topného
okruhu
10 °C

NTC 2
NTC 1

30

NTC 1 = vypnutí nabíjení
NTC 2 = zapnutí nabíjení

70 °C
40 °C
Nabíjení zaãne nejdﬁíve, kdyÏ je
dosaÏena teplota NTC 2 tKW = 10 °C

Obrázek 42

Technické údaje pro jednotku CERASMARTMODUL
ZBS 7-22 (3-16) MA

JUNKERS

Technické údaje
Jednotka

ZBS
3-16
Zemní
plyn
16,1
15,9
14,7
15,0
4,3
4,2
3,8
3,9
14,7
15,0

Max. jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon pﬁi 40/30 °C
kW
Max. jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon pﬁi 50/30 °C
kW
Max. jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon pﬁi 80/60 °C
kW
Max. jmenovit˘ tepeln˘ pﬁíkon
kW
Min. jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon pﬁi 40/30 °C
kW
Min. jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon pﬁi 50/30 °C
kW
Min. jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon pﬁi 80/60 °C
kW
Min. jmenovit˘ tepeln˘ pﬁíkon
kW
Max. jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon - TV
kW
Max. jmenovit˘ tepeln˘ pﬁíkon - TV
kW
Pﬁipojovací hodnota plynu
Zemní plyn H (HiS = 9,5 kWh/m3)
m3/h
1,6
Kapaln˘ plyn (Hi = 12,9 kWh/kg)
kg/h
Pﬁípustn˘ pﬁipojovací pﬁetlak plynu
Zemní plyn H
mbar
18 - 24
Kapaln˘ plyn
mbar
Expanzní nádoba
Vstupní pﬁetlak
bar
0,75
Celkov˘ objem
l
18
Hodnoty z nichÏ se vychází pro v˘poãet prÛﬁezu dle DIN 4705
Hmotnostní proud spalin max./min.
g/s
7,2/1,9
Teplota spalin pﬁi 80/60 °C
°C
57/54
Teplota spalin pﬁi 40/30 °C
°C
43/30
Zbytkov˘ pﬁetlak
Pa
80
%
8,8
CO2 pﬁi max. jmenovitém tepelném v˘konu
CO2 pﬁi min. jmenovitém tepelném v˘konu
%
8,6
Tﬁída NOx
5
Kondenzát
Max. mnoÏství kondenzátu
l/h
1,2
PﬁibliÏná hodnota pH
4,8
V‰eobecné
Elektrické napûtí
AC...V
230
Frekvence
Hz
50
Pﬁíkon - topn˘ provoz
W
49 - 85
Pﬁíkon - ohﬁev vody
W
89 - 125
ÚroveÀ akustického tlaku
dB (A)
33
Druh krytí
IP
X4D
Max. nábûhová teplota
°C
ca. 90
Max. pﬁípustn˘ provozní pﬁetlak (topení)
bar
3
Pﬁípustná teplota okolí
°C
0 - 50
Jmenovit˘ obsah v˘mûníku
l
3,5
Hmotnost
kg
107
Normovan˘ stupeÀ vyuÏití (úãinnost)
%
109

ZBS 5-16
Propan
16,1
15,9
14,7
15,0
6,4
6,3
5,6
5,8
14,7
15,0

Butan
18,3
18,1
16,8
17,1
7,3
7,2
6,4
6,6
16,8
17,1

ZBS
7-22
Zemní
plyn
21,8
21,6
20,6
20,8
8,6
8,6
7,6
7,8
25,7
26,0

ZBS 11-22
Propan
21,8
21,6
20,6
20,8
11,6
11,4
10,5
10,8
25,7
26,0

Butan
24,9
24,7
23,5
23,7
13,2
13,0
12,0
12,3
29,3
29,6

1,1

2,7
-

2,0

45 552)

18 - 24
-

45 - 552)

0,75
18

0,75
18

0,75
18

6,4/2,7
57/54
43/30
80

10,5/5,4
67/55
43/32
80

5

12,3/3,5
67/55
43/32
80
8,8
8,6
5

1,2
4,8

2,2
4,8

2,3
4,8

230
50
49 - 85
89 - 125
33
X4D
ca. 90
3
0 - 50
3,5
107
109

230
50
51 - 91
91 - 131
35
X4D
ca. 90
3
0 - 50
3,5
107
109

230
50
51 - 91
91 - 131
35
X4D
ca. 90
3
0 - 50
3,5
107
109

10,8
10,5

12,6
12,2

10,8
10,5

12,6
12,2
5

1) standardní hodnota pro kapaln˘ plyn u stacionárních nádob do obsahu 15000 l
2) na mûﬁícím hrdle za ‰krtící vloÏkou (66.1)

Vrstven˘ zásobník
UÏitn˘ obsah
Pohotovostní spotﬁeba energie (24 h)
Specifick˘ prÛtok TV
Poloha pﬁepínaãe nabíjecího ãerpadla vrstveného zásobníku2)
UÏitné mnoÏství teplé vody (bez dobíjení ) 1) tSp=60 °C a
- tZ = 45 °C
- tZ = 40 °C
Max. provozní pﬁetlak
Max. trval˘ v˘kon pﬁi:
- tV = 75 °C a tSp = 45 °C
- tV = 75 °C a tSp = 60 °C
Min. doba ohﬁevu z tK = 10 °C na tSp = 60 °C pﬁi tV = 75 °C
Ukazatel v˘konu3) dle DIN 4708 pﬁi tV = 75 °C
(max. v˘kon ohﬁevu zásobníku)
1)
2)
3)
tV
tSp
tZ
tK

ZBS 3(5)-16

ZBS 7(11)-22

l
kWh/d
l/min

83
1,25
17,6
1

83
1,25
24,9
1

l
l
bar

112
131
10

112
131
10

l/h
l/h
min.

368
258
25

614
430
15

NL

1,6

2,1

Ztráty pﬁi rozvodu mimo zásobník nejsou zohlednûny.
V˘robní nastavení nabíjecího ãerpadla vrstveného zásobníku nesmí b˘t pozmûÀováno.
Index v˘konu NL udává poãet plnû zásoben˘ch bytÛ s 3,5 osobami, normální koupelnovou vanou a dvûma dal‰ími místy
odbûru. NL bylo zji‰tûno pﬁi tSp = 60 °C, tZ = 45 °C, tK = 10 °C a pﬁi maximálním v˘konu otopné plochy. Pﬁi sníÏení v˘konu ohﬁevu
a men‰ím mnoÏství obûhové vody se NL odpovídajícím zpÛsobem sníÏí.
= nábûhová teplota
= teplota zásobníku
= v˘toková teplota teplé vody
= vstupní teplota studené vody
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Technické údaje pro kotel CERASMART
Z(S)B 3-16/7-22 A a ZWB 7-26 A
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jednotka ZSB 3-16 A
Druh plynu3)
Max. jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon 40/30 °C
kW
Max. jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon 50/30 °C
kW
Max. jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon 80/60 °C
kW
Max. jmenovit˘ tepeln˘ pﬁíkon
kW
Min. jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon 40/30 °C
kW
Min. jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon 50/30 °C
kW
Min. jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon 80/60 °C
kW
Min. jmenovit˘ tepeln˘ pﬁíkon
kW
Max. jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon - TV
kW
Max. jmenovit˘ tepeln˘ pﬁíkon - TV
kW
Pﬁipojovací hodnota plynu
Zemní plyn L/LL (HUB = 8,1 kWh/m3)
m3/h
Zemní plyn H (HUB = 9,5 kWh/m3)
m3/h
Kapaln˘ plyn (HUB = 12,8 kWh/kg)
kg/h
Pﬁípustn˘ pﬁipojovací pﬁetlak plynu
Zemní plyn L/LL a H
mbar
Kapaln˘ plyn (vstupní mezní hodnoty)
mbar
Kapaln˘ plyn (vstupní mezní hodnoty)
mbar
Expanzní nádoba
Vstupní tlak
bar
Celkov˘ objem
l
Teplá voda (u ZWB)
Max. mnoÏství vody (nastavení z v˘roby)
l/min
Max. mnoÏství vody
l/min
V˘toková teplota
°C
Max. pﬁípustn˘ tlak teplé vody
bar
Min. proudov˘ tlak
bar
Specifick˘ prÛtok (pﬁi 60 °C)
l/min
Hodnoty z nichÏ se vychází pro v˘poãet prÛﬁezu dle DIN 4705
Hmotnostní proud spalin max. /min
g/s
Teplota spalin (80/60 °C)
°C
Teplota spalin (40/30 °C)
°C
Zbytkov˘ pﬁetlak
Pa
CO2 pﬁi max. jmenovitém tepelném v˘konu
%
CO2 pﬁi min. jmenovitém tepelném v˘konu
%
Skup. hodnot ‰kodliv. ve spal. podle G 636
Tﬁída NOX
Kondenzát
Max. mnoÏství kondenzátu (tR=30 °C)
l/h
PﬁibliÏná hodnota pH
V‰eobecné
Elektrické napûtí
AC…V
Frekvence
Hz
Pﬁíkon
W
ÚroveÀ akustického tlaku
dB(A)
Druh krytí
IP
Max. nábûhová teplota
°C
Max. pﬁípustn˘ provozní tlak (topení)
bar
Pﬁípustná teplota okolí
°C
Jmenovit˘ obsah topení ZB/ZWB
l
Hmotnost ZB/ZWB (bez obalu)
kg
Normovan˘ stupeÀ vyuÏití
%

Z
16,1
15,9
14,7
15,0
4,3
4,2
3,8
3,9
14,7
15,0

ZSB 5-16 A
P1)
16,1
15,9
14,7
15,0
6,4
6,3
5,6
5,8
14,7
15,0

B
18,3
18,1
16,8
17,1
7,3
7,2
6,4
6,6
16,8
17,1

ZB, ZSB 7-22...
ZWB 7-26...
Z
21,8
21,6
20,6
20,8
8,6
8,6
7,6
7,8
25,7
26

1,8
1,6
-

1,1

3,2
2,7
-

2

18 - 24
-

45 - 552)
37 - 472)

18 - 24
-

30 - 402)
45 - 552)

0,75
10

0,75
10

0,75
10

0,75
10

-

-

8
14
40-60
10
0,2
6,5

8
14
40-60
10
0,2
6,5

7,2/1,9
57/54
43/30
80
8,8
8,6
G61/G62
5

6,2/2,7
57/54
43/30
80
10,8
12,6
10,5
12,2
G61/G62
5

11,3/3,5
67/55
43/32
65
9,7
9,2
G61/G62
5

1,2
4,8

1,2
4,8

2,2
4,8

2,2
4,8

230
50
96
33
X4D
cca. 90°
3
0 - 50
3,5
43
109

230
50
96
35
X4D
cca. 90°
3
0 - 50
3,5
43
109

230
50
96
35
X4D
cca. 90°
3
0 - 60
3,5/3,75
43/46
aÏ 108

230
50
96
35
X4D
cca. 90°
3
0 - 60
3,5/3,75
43/46
aÏ 108

standardní hodnota pro kapaln˘ plyn u stacionárních nádob do obsahu 15 000 l
na meﬁicím hrdle za ‰krticí clonou (66.1)
3)
Z = zemní plyn, P = propan, B = butan
1)
2)
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ZB, ZSB 11-22...,
ZWB 11-26...
P1)
B
21,8
24,9
21,6
24,7
20,6
23,5
20,8
23,7
11,6
13,2
11,4
13
10,5
12
10,8
12,3
25,7
29,3
26
29,6

10,9/4,7
67/55
43/32
65
11,3
13,4
11
13,1
G61/G62
5

Informace o ãerpadle pro CERASMART Z(S)B 3-16/7-22 A, ZWB 7-26 A
a pro CERASMARTMODUL ZBS 7-22 (3-16) MA

JUNKERS

Zmûna charakteristiky ãerpadla topení
Poãet otáãek ãerpadla lze zmûnit pﬁepínaãem na
svorkovnici ãerpadla.
Pﬁi poloze spínaãe 1 není pﬁi pﬁípravû teplé
vody pﬁená‰en maximální v˘kon. Proto
pouÏívat pouze pro ãistû topná zaﬁízení.
Legenda k obr. 43:
A charakteristika polohy spínaãe 3
B charakteristika polohy spínaãe 2
C charakteristika polohy spínaãe 1
H zbytková ãerpací v˘‰ka na v˘stupu kotle
Q mnoÏství obûhové vody

Obrázek 43

MoÏnosti umístûní doplÀkov˘ch obûhov˘ch ãerpadel ke kotlÛm Cerasmart/modul

Obrázek 44

Legenda k obr. 44:
KV: nábûh kotle
KR: zpûtn˘ tok do kotle
UP: obûhové ãerpadlo
(topn˘ okruh)

HV: nábûh topení
HR: zpáteãka z topného okruhu

Dﬁíve pouÏívané hydraulické spínaãe v závûsn˘ch
kondenzaãních kotlech byly podporovány hydraulick˘m servomechanismem a tlakem ãerpadla. Nyní
pouÏívaná verze tûchto pﬁepínaãÛ je ovládána ãistû
elektronicky a mechanicky.
Proto mohou b˘t obûhová ãerpadla – pokud je to
hydraulicky nutné – instalována v ﬁadû s ãerpadlem
kotle bez chybné funkce v procesu pﬁepínání mezi
topn˘m provozem a ohﬁevem teplé vody.

X = hydraulická v˘hybka HW
nebo v˘mûník tepla, podle
provedení systému

Ochrana proti zablokování ãerpadla
Po kaÏdém vypnutí ãerpadla dochází k aktivaci ãasového obvodu, kter˘ po kaÏd˘ch 24 hod. od posledního vypnutí uvede ãerpadlo na krátkou dobu do
chodu.
Nabíjecí ãerpadlo vrstveného zásobníku
u Cerasmartmodulu
Nabíjecí ãerpadlo vrstveného zásobníku je z v˘robního podniku nastaveno na polohu 1. Tato poloha se
nesmí mûnit! (Jiné charakteristiky nabíjecího ãerpadla neÏ jsou uvedeny na obr. 43)
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Kontrola expanzní nádoby kotle CERASMART

JUNKERS

Následující diagram umoÏÀuje odhad, zda vestavûná expanzní nádoba staãí nebo zda je nutná pﬁídavná
expanzní nádoba (NE pro podlahové topení). (Pro jednotku Cerasmartmodul je kontrola expanzní nádoby dle
diagramu v ãásti Cerapur strana 16.)

Teplota nábûhového okruhu tv [°C]

Je nutná pﬁídavná
expanzní nádoba

Obrázek 45

Objem otopné soustavy Va [dm3]

Upozornûní na obrázek 45:
V charakteristikách se respektují tato limitní data:
• vodní pﬁedloha: 1 % objemu zaﬁízení, popﬁ. 20 % jmenovitého objemu membránové expanzní nádoby
• rozdíl pracovního tlaku pojistného ventilu 0,5 barÛ podle DIN 3320
• pﬁetlak v nádobû = statická v˘‰ka otopné soustavy nad tepeln˘m agregátem
• max. pﬁípustn˘ tlak: 3 bary
Kﬁivka I
Kﬁivka II
Kﬁivka III
Kﬁivka IV
Kﬁivka V
Kﬁivka VI
Kﬁivka VII

Nábûhov˘ tlak
Nábûhov˘ tlak
Nábûhov˘ tlak
Nábûhov˘ tlak
Nábûhov˘ tlak
Nábûhov˘ tlak
Nábûhov˘ tlak

0,2 baru
0,5 baru (v grafu pomyslnû mezi kﬁivkami I a II)
0,75 baru
1,0 baru
1,2 baru
1,3 baru
1,5 baru

Pﬁíklad 1:
zadáno:
tV = 55 °C
VA = 200 dm3
statická v˘‰ka = 2 m

Pﬁíklad 2:
zadáno:
tV = ?
VA = 140 dm3
statická v˘‰ka = 7,5 m

Postaãuje vestavûná expanzní nádoba? Z diagramu
je dán maximální objem otopné soustavy
VA = 270 dm3.
V tomto pﬁípadû expanzní nádoba postaãuje.

Z diagramu se zjistí, Ïe aÏ do teploty nábûhového
okruhu 75 °C postaãuje pracovní rozsah vestavûné
expanzní nádoby.

Diagram v obrázku 45 slouÏí jako pﬁehledné znázornûní, zda-li vestavûná membránová expanzní nádoba
postaãuje. Pokud vznikne limitní oblast, je nutné zjistit pﬁesn˘ objem expanzní nádoby dle DIN 4807. LeÏí-li
prÛseãík vpravo vedle kﬁivky je potﬁeba pﬁídavná expanzní nádoba.
Pro podlahové topení nutná kontrola v˘poãtem dle naznaãeného postupu v ãásti Cerapur str. 17.
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Závûsn˘ kondenzaãní plynov˘ kotel CERASMART Z(S)B 3-16/7-22 A
a ZWB 7-26 A, CERASMARTMODUL ZBS 7-22 (3-16) MA

JUNKERS

Ovládací panel kotle a Bosch Heatronic
Obsluha Bosch Heatronic
Bosch Heatronic umoÏÀuje komfortní nastavení a kontrolu mnoha funkcí zaﬁízení.
Popis se omezuje pouze na základní funkce.
Pﬁi pﬁipojení ekvitermního regulátoru není tﬁeba
na kotli provádût Ïádná nastavení.
Omezení poãtu cyklÛ sepnutí diference spínání a dal‰í parametry jsou optimalizovány ekvitermním regulátorem.
Podrobnû jsou moÏnosti Bosch Heatronic a nastavování parametrÛ uvedeny v návodu kotle, se
kter˘m uÏivatele seznámí servisní firma pﬁi uvádûní kotle JUNKERS do provozu.
ReÏim nastavení
ZpÛsob spínání ãerpadla
V˘kon ohﬁevu zásobníku
Taktovací závora
Max. nábûhová teplota
Diference spínání
Automat. taktovací závora
Max. topn˘ v˘kon

Doba taktu udrÏování tepla
Funkce odvzdu‰nûní
Program plnûní sifonu

Obrázek 46

Pﬁehled obsluÏn˘ch prvkÛ
1 servisní tlaãítko
4
2 tlaãítko „Kominík“
3 regulátor teploty
5
nábûhu topení
6

regulátor teploty
teplé vody
displej
tlaãítko ECO/COM

Servisní Popis
funkce
2.2
Dle typu regulace je pﬁedurãen pﬁíslu‰n˘ zpÛsob spínání.
2.3
MÛÏe b˘t nastaven mezi min. a max. tepeln˘m v˘konem kotle pro
reÏim ohﬁevu TV.
2.4
Omezení poãtu cyklÛ sepnutí mÛÏe b˘t nastaveno v rozsahu od
0 -15 min (seﬁízení z v˘robního podniku: 3 minuty).
2.5
Maximální nábûhová teplota mÛÏe b˘t nastavena vrozmezí od 35 °C
do 88 °C (nastavení z v˘robního závodu).
2.6
Diference spínání je pﬁípustná odchylka od poÏadované nábûhové
teploty.MÛÏe b˘t nastavena v krocích po 1 K. Rozmezí nastavení je
0 aÏ 30 K (nastavení z v˘robního závodu: 0 K).
2.7
Pﬁi pﬁipojení ekvitermnû ﬁízeného regulátoru je taktovací uzávûra
automaticky uzpÛsobena.
5.0
Topn˘ v˘kon lze mezi minimem a jmenovitou hodnotou omezit na
specifickou potﬁebu tepla.
Pﬁi omezeném v˘konu topení je k dispozici pﬁi ohﬁevu teplé vody
v zásobníku max. jmenovit˘ topn˘ v˘kon.
Z v˘robního podniku je nastaven max. jmenovit˘ topn˘ v˘kon.
6.8
U kombinovan˘ch verzí je moÏno touto funkcí zamezit pﬁíli‰ ãastému
spínání kotle pﬁi komfortním reÏimu ohﬁevu TV. Dobu taktu lze nastavit
0-60 minut. Z v˘robního závodu je nastaveno 0 min.
7.3
Pﬁi prvním zapnutí se zaﬁízení jednorázovû odvzdu‰ní. âerpadlo topení
se v intervalech zapíná a vypíná. Tento proces trvá cca. 8 minut.
8.5
Program plnûní sifonu zaji‰Èuje, Ïe sifon kondenzátu bude po
instalaci nebo po del‰í provozní v˘luce zaﬁízení naplnûn.

Ovládací panel kotle
8.1
14
15
15.1
27
61
135
136
170
171
172
173

Obrázek 47

295
310
317
358
363
364
365-7
419

manometr
nálevkov˘ sifon (pﬁíslu‰enství ã. 432)
pojistn˘ ventil
v˘toková trubka
automatick˘ odvzdu‰Àovaã
tlaãítko pro odblokování poruchy
hlavní vypínaã
regulátor teploty nábûhu topení
kohouty pro údrÏbu v nábûhovém a vratném
potrubí
teplá voda (u ZWB...), nabíjení zásobníku TV
(u ZSB)
plynov˘ kohout (uzavﬁen˘)
uzavírací ventil studené vody (u ZWB...),
zpáteãka zásobníku TV (u ZSB)
nálepka - typ zaﬁízení
regulátor teploty teplé vody
multifunkãní displej
sifon kondenzátu
kontrolka provozu hoﬁáku
kontrolka ZAP/VYP sítû
obsuÏné prvky (viz. obr. 46)
hadice automatického odvzdu‰Àovaãe
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Systémová schémata s kotlem CERASMART
pﬁípadnû CERASMARTMODUL

JUNKERS

Hydraulika s regulací
S ekvitermním vestavn˘m
regulátorem TA 211 E

S ekvitermním nástûnn˘m
regulátorem TA 250

S regulátorem teploty
místnosti TR 100, TR 200

S regulátorem teploty
místnosti TR 220

Obrázek 48

Topná soustava
- plynov˘ závûsn˘ kondenzaãní kotel Cerasmart
- pﬁíslu‰enství - ã. 844
- 1 radiátorov˘ topn˘ okruh
- zásobník TV
- ekvitermní regulace, alternativnû pokojov˘
termostat

Vlastnosti a doporuãení
- Ohﬁev teplé vody prostﬁednictvím zásobníku TV.
- Z dÛvodÛ vy‰‰í úãinnosti upﬁednostnit ekvitermní
regulátor TA ....
- Zkontrolovat obsah vody systému - je-li tﬁeba doplnit expanzní nádobu.
- Nainstalovat bezpeãnostní skupinu dle DIN 1988!
- V ﬁídící místnosti regulátoru teploty nesmí b˘t namontován Ïádn˘ termostatick˘ ventil topného
tûlesa!

AV
AF
BM1
DT 2
HSM
KP
KW
RV

SF
TW 2
WW
Z
ZP
EU 8 T
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=
=
=
=
=
=
=
=

uzavírací armatura
ãidlo vnûj‰í teploty
modul CAN - BUS
dvoukanálové hodiny
spínací modul topení
ãerpadlo kotle
studená voda
zpûtná klapka

=
=
=
=
=
=

ãidlo teploty zásobníku
dálkové ovládání
teplá voda
cirkulace
cirkulaãní ãerpadlo
spínací hodiny pro ohﬁev zásobníku TV

Systémová schémata s kotlem CERASMART/CERASMARTMODUL

JUNKERS

Hydraulika s regulací

komunikaãní vedení BUS (4Ïilové)

Obrázek 49

Topná soustava
- plynov˘ závûsn˘ kondenzaãní kotel Cerasmart
- pﬁíslu‰enství - ã. 844
- 1 podlahov˘ topn˘ okruh
- zásobník TV
- ekvitermní regulace

Vlastnosti a doporuãení
- Ohﬁev teplé vody pomocí zásobníku TV .
- Maximální prÛtok vody zaﬁízením 1000 l/hod. Pﬁi
vy‰‰ím prÛtoku zabudovat hydraulickou v˘hybku.
- Zkontrolovat obsah vody systému - je-li tﬁeba doplnit expanzní nádobu.
- Nainstalovat bezpeãnostní skupinu dle DIN 1988!
- Vybavit podlahové topení podle údajÛ v˘robce
mechanick˘m bezpeãnostním omezovaãem.
- Pﬁímé pﬁipojení na podlahové topení (bez smû‰ování) se nedoporuãuje.

1) Regulátor TA 270 moÏno namontovat vedle kotle.

2) Volitelnû.
Pokud se pouÏije TA 270 a TF 20, tak lze zamûnit
pﬁiﬁazení k topn˘m okruhÛm.
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Systémová schémata s kotlem CERASMART/CERASMARTMODUL

JUNKERS

Hydraulika s regulací

Obrázek 50

Topná soustava
- plynov˘ závûsn˘ kondenzaãní kotel Cerasmart
- kotel na tuhá paliva (pﬁípadnû elektrick˘ kotel)
- akumulaãní nádrÏ topné vody
- 2 topné okruhy
- solární zásobník TV
- ekvitermní regulace
Legenda pro obr. 49 a 50:
AV
= uzavírací armatura
AGS 1
= Solární stanice
AF
= ãidlo vnûj‰í teploty
BM1
= modul CAN - BUS
DV
= ‰krtící ventil
HMM
= smû‰ovací modul topení
HP
= ãerpadlo topného okruhu
HSM
= spínací modul topení
HW
= hydraulická v˘hybka
KF
= ãidlo solárního kolektoru
KP
= ãerpadlo kotle
KW
= studená voda
MI
= trojcestn˘ ventil
MAG
= expanzní nádoba solárního okruhu
MF
= ãidlo teploty nábûhu topného okruhu
P1, P2, ... = ãerpadlo topného okruhu
R
= relé (ze strany stavby)
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Vlastnosti a doporuãení
- Ohﬁev teplé vody pomocí solárního zásobníku TV.
- Zkontrolovat obsah vody systému - je-li tﬁeba doplnit expanzní nádobu.
- Nainstalovat bezpeãnostní skupinu dle DIN 1988!
- Maximální prÛtok vody zaﬁízením 1000 l/hod. Pﬁi
vy‰‰ím prÛtoku zabudovat hydraulickou v˘hybku.

RV
SB
SF
SP
TA 270
TA 250
TB
TDS 1
TF 20
TH
VF
WW
Z
ZP

= zpûtná klapka
= ãidlo teploty pro bezpeãnostní
omezovaã
= ãidlo teploty zásobníku
= solární ãerpadlo
= ekvitermní nástavbov˘ regulátor
= ekvitermní regulace
= hlídaã teploty
= solární regulace
= dálkové ovládání
= termostat
= ãidlo teploty nábûhového okruhu
= teplá voda
= cirkulace
= cirkulaãní ãerpadlo

Pﬁíprava teplé vody s kotli Cerapur a Cerasmart

Vlastnosti a funkce vytápûcí ãásti se neli‰í od provedení kotlÛ pouze pro vytápûní (viz. ZSBR.. a ZB..).

i funkci pohotovostního zásobníku s nepﬁím˘m ohﬁevem.
Díky velikosti deskového v˘mûníku postaãuje k ohﬁevu TV niÏ‰í teplotní spád, tím dochází k dostateãnému ochlazení „zpáteãky“ a k zaji‰tûní ohﬁevu TV
v kondenzaãním reÏimu kotle

Pro pﬁípravu TV je kotel vybaven deskov˘m tepeln˘m
v˘mûníkem, kter˘ díky své velikosti a v˘konu plní

Na kotli lze individuelnû nastavit následující provozní
reÏimy.

PouÏitelnost teplé vody

Kombinovaná verze kotle CERAPUR a CERASMART
tvoﬁí jednotku sestávající z ãásti urãené k vytápûní a
ãásti urãené k pﬁípravû teplé vody.

JUNKERS

COM-nastavení:
teplá voda kdykoliv
a okamÏitû
➜ Vysok˘ komfort
COM-nastavení:
pﬁedohﬁev pomocí
spínacích hodin
➜ Komfort pﬁesnû na minutu

vÏdy

ECO-nastavení:
nahlá‰ení potﬁeby TV
krátk˘m odbûrem vody
➜ Komfort na Vá‰ pﬁíkaz

pﬁi potﬁebû

Úspora energie

Vysok˘ komfort:
Funkce vnitﬁního ohﬁevu
COM umoÏÀuje, aby Vám
byla teplá voda okamÏitû
stále k dispozici.

Komfort pﬁesnû na minutu:
Vestavûn˘ modul ãasov˘ch spínacích hodin Vám umoÏní, napﬁ. v prÛbûhu dne od 6.00 - 10.00 hod. vyuÏívat naplno zv˘‰eného komfortu pﬁedohﬁevu TV a následnû automaticky
nastaví úsporn˘ provoz ECO.

vysoká

Komfort na Vá‰ pﬁíkaz:
JestliÏe chcete vyuÏít v reÏimu ECO komfortní funkce COM, staãí krátk˘ odbûr TV
(< 5 s) a plynov˘ kotel pﬁipraví nezávisle na
nastaveném provozním reÏimu ihned teplou vodu.

Pﬁíprava teplé vody kombinovan˘m
kondenzaãním kotlem
Dbejte pokynÛ místních vodárensk˘ch podnikÛ.
Pﬁi instalaci pod omítku je moÏno vyuÏít pro pﬁipojení
vody pﬁíslu‰enství ã. 220. Pﬁipojovací rozmûry jsou
na montáÏní ‰ablonû – otvory K a W.
Pro instalaci nad omítku je moÏno pouÏít pﬁipojovací
pﬁíslu‰enství ã. 240.
U kombinovaného kondenzaãního kotle CERAPUR a
CERASMART lze v komfortním reÏimu nastavit teplotu
vody mezi 40 °C aÏ 60 °C.

Lze pﬁipojit v‰echny jednopákové armatury a termostatické smû‰ovací baterie.
V pﬁípadû pﬁípravy TV prÛtokovû kombinovan˘m kotlem mÛÏe b˘t teplou vodou zásobováno i více odbûrn˘ch míst. Pro souãasn˘ odbûr teplé vody na více
místech se doporuãuje pouÏít kotel pouze pro vytápûní a kombinovat jej s nepﬁímo ohﬁívan˘m zásobníkem TV, pﬁípadnû pouÏít komfortní jednotku
Cerasmartmodul.

Obrázek 51

* instalaãní pﬁíslu‰enství

39

Pokyny pro pﬁipojení zásobníkÛ TV
U kondenzaãních kotlÛ JUNKERS v provedení na vytápûní je provádûn ohﬁev teplé vody pomocí zásobníku
teplé vody s nepﬁím˘m ohﬁevem. V elektronické ﬁídicí
jednotce Bosch Heatronic je integrováno pﬁednostní spínání zásobníku vãetnû vestavûného pﬁepínaãe (platí pro
provedení ZSBR, do typu ZB nutno namontovat pﬁíslu‰enství ã. 844). Pro tyto typy není jiÏ proto tﬁeba pﬁídavné
nabíjecí ãerpadlo zásobníku (pro typ ZBR je nabíjecí ãerpadlo zásobníku nezbytné).
V˘bûr zásobníkÛ teplé vody
Kritéria pro volbu zásobníku jsou:
• PoÏadovan˘ komfort teplé vody (poãet osob, vyuÏití), hodnota v˘konového ukazatele NL.
• V˘kon kotle, kter˘ je k dispozici.
• Velikost prostoru pro instalaci.
Komfort teplé vody
V˘konov˘ ukazatel NL udává poãet bytÛ s 3,5 osobami, normální koupelovou vanou a dal‰ími dvûmi odbûrn˘mi místy plnû zásobovan˘ch teplou vodou.
Vût‰í koupelnové vany vyÏadují vût‰í hodnotu v˘konového ukazatele NL, ménû osob niÏ‰í hodnotu v˘konového ukazatele NL atd.
Upozornûní: V˘kon kotle pro nabíjení zásobníku (i v˘kon topení) lze na pﬁístroji nastavit mezi min. a max.
Rozsahy v˘konÛ
Typ pﬁístroje
ZSB(R) 3/5-16 A..
ZSBR 7/11-28 A..
ZBR 11-42 A..
ZSB 7-22 A..

zemní plyn
min.
max.
3,8 kW
14,7 kW
7,6 kW
25,7 kW
11,8 kW 39,1 kW
7,6 kW
25,7 kW

kapaln˘ plyn
min.
max.
5,6 kW
14,7 kW
10,5 kW
25,7 kW
14,8 kW
39,1 kW
10,8 kW
25,7 kW

Nastavení v˘konu na minimum zlep‰í úãinnost, prodlouÏí v‰ak dobu nabíjení zásobníku a redukuje v˘konov˘ ukazatel NL a pﬁípadnû komfort teplé vody.
Nabíjení zásobníku
Tlaãítkem ECO lze volit mezi dvûma reÏimy nabíjení
zásobníku:
Komfortní reÏim: dojde k upﬁednostnûní ohﬁevu
vody v zásobníku na poÏadovanou teplotu. Poté
pﬁejde kotel znovu do otopného reÏimu.
ReÏim ECO: v intervalu 12 minut se stﬁídá reÏim
nabíjení zásobníku s topn˘m reÏimem, dokud voda
v zásobníku nedosáhne poÏadovanou teplotu. Poté
pﬁechází kotel trvale do otopného provozu.
PoÏadavek na velikost prostoru pro instalaci
Existuje nûkolik moÏností instalace resp. kombinace
závûsn˘ch kondenzaãních kotlÛ Junkers s nepﬁímo
ohﬁívan˘mi zásobníky teplé vody a vzhledem k nim je
nutno brát zﬁetel na poÏadovanou velikost prostoru.

JUNKERS
• Zásobníky pro SOLÁRNÍ ohﬁev umístûné vedle
kotle.
Trval˘ v˘kon teplé vody
V tabulkách uvádûné trvalé v˘kony se vztahují na
teplotu otopné vody na vstupu 90 °C, v˘tokovou teplotu teplé vody 45 °C a pﬁítokovou teplotu studené
vody 10 °C pﬁi maximálním nabíjecím v˘konu (v˘kon
tepelného zdroje je alespoÀ tak velik˘, jako v˘kon teplosmûnné plochy zásobníku).
Upozornûní: Zmen‰í-li se, napﬁ. v dÛsledku pﬁíli‰n˘ch odporÛ ve spojovacích potrubích, mnoÏství
obûhové vody, sníÏí se zároveÀ v˘kon teplosmûnné
plochy a v˘konov˘ ukazatel NL. NiÏ‰í teplota studené
vody na pﬁítoku má stejn˘ následek.
Trval˘ v˘kon teplé vody mÛÏe maximálnû odpovídat
topnému v˘konu kotle. U kotle s v˘konem napﬁ.
11 kW je to teoreticky 189 l/h. V praxi existují „ztráty“
v kotli, potrubním vedením a v zásobníku.
Instalace/vybavení
V‰echny nepﬁímo ohﬁívané zásobníky Junkers jsou
vybaveny odporov˘m ãidlem zásobníku (NTC) s konektorovou zástrãkou. Pﬁipojení tohoto ãidla k elektronice
Bosch Heatronic je tak moÏné bez pﬁídavného pﬁíslu‰enství. Pﬁi pouÏití ãidla NTC lze na „Heatronicu“ jednodu‰e nastavit teplotu vody pro zásobník.
Pokud jsou pouÏívány nepﬁímo ohﬁívané zásobníky bez
originálního Junkers NTC ãidla, pak musí b˘t pouÏit
spínací modul SE 8 (pﬁíslu‰enství), jinak nemÛÏe b˘t
garantován bezporuchov˘ provoz. Nastavení teploty
teplé vody je pak provádûno na spínacím modulu.
¤ízení doby nabíjení
S ohledem na moÏnosti úspory energie lze obzvlá‰tû
doporuãit spínací hodiny pro omezení doby nabíjení.
Tak mÛÏe b˘t teplá voda pﬁipravována pouze v dobû
kdy jí je zapotﬁebí. Napﬁíklad bûhem noci je moÏné
vypnout ohﬁev vody v zásobníku a závûsn˘ kotel
Junkers tak nemusí zbyteãnû zapínat.
V˘bûr:
Typ
hodin

provedení:

pouÏití

místo
instalace:

DT 2

digitální,
2 kanálové
s t˘denním
programem

Pro ekvitermní
Závûsn˘
regulaci s t˘denním kotel
programem

EU 8 T

analogové,
1 kanálové
s denním
programem

Pro prostorovou
regulaci se
spínacími hodinami

EU 5 T

24 V, analogové,
1 kanálové
s denním
programem

je-li pouÏit vestavn˘ SE 8
spínací modul SE 8

Závûsn˘
kotel

• Závûsn˘ zásobník teplé vody ST 75 s obsahem
75 l. Jeho design je sladûn˘ s designem závûsného kotle firmy Junkers. Zásobník lze zavûsit
nalevo nebo napravo od kotle. Max. v˘kon kotle
do 28 kW.

Cirkulaãní potrubí
V‰echny zásobníky Junkers, kromû ST 75, jsou vybaveny cirkulaãní pﬁípojkou. Není-li cirkulaãní potrubí pﬁipojeno, je tﬁeba pﬁípojku uzavﬁít záslepkou z mosazi.

• Stacionární zásobník teplé vody ST 120/160-1 E
s moÏností umístûní pod kotel. Objemy 117 resp. 152
litrÛ. Max. v˘kon kotle do 28 kW.

Pro provedení zásobníku ST 120/160-1 E je k dispozici
pﬁíslu‰enství ZL 102, skládající se z umûlohmotné ponorné trubky a ‰roubení. Pouze s tímto pﬁíslu‰enstvím
lze zaruãit bezvadnou funkci cirkulaãního provozu.

• Stacionární zásobníky teplé vody SO …-1 s moÏností umístûní vedle kotle. Objemy 114 aÏ 191 litrÛ.
• Stacionární vysokov˘konné zásobníky teplé vody SK …-4 ZB s moÏností umístûní vedle kotle.
Objemy od 114 do 470 litrÛ.
40

Podrobnû je v‰e uvedeno v projekãním materiálu
„Nepﬁímo ohﬁívané zásobníky“ a „Solární zásobníky Junkers“.

