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Pfiíslu‰. odkoufiení Rozm. YA Rozm. Hmin

AZB 600 21201)/21002) 2400

AZB 601/602 – *2390*

*Minimální rozmûr pfii ploché stfie‰e!

Obrázek 52

 

ST 120-1 E ST 160-1 E

Rozmûr X 60 0

V‰echny rozmûry v mm.

1) pfii pouÏití T kusu
2) pfii pouÏití 90° kolena

Pokyny pro pfiipojení zásobníkÛ TV JUNKERS

CERAPUR ZSBR 3-16/7-28 A + ST 120/160-1E CERASMART ZSB 3-16/7-22 A + ST 120/160-1E

Obrázek 53

B4: AZB 601, AZB 602
B5: AZB 603
13: montáÏní li‰ta

INFORMATIVNù - Obvykle pouÏívané sestavy

Obrázek 54 Detail li‰ty a v˘vodÛ pro ST 120/160 pfii
pouÏití pfiíslu‰enství ã.615/CZ (montáÏ pod omítku)

WW KW A

G Plyn DN 20 (pro kotle Junkers)
V Nábûhov˘ okruh 
R Zpûtn˘ okruh
WW pfiípoj teplé vody ze zásobníku
KW pfiívod studené vody do zásobníku
A napojení sifonu na úkap pojistného ventilu
13 MontáÏní pfiipojovací li‰ta
43 Nábûhov˘ okruh otopného systému 
44 V˘tok teplé vody
46 Pfiipojení studené vody
47 Zpûtn˘ okruh otopného systému 
71 Nábûhov˘ okruh zásobníku
85 Zpûtn˘ okruh zásobníku (zpûtná klapka v montáÏní

li‰tû, dodavatelná i jako pfiíslu‰. ã. 414)
112 Pfiipojení plynu (DN20)
122 MontáÏní ‰ablona (pfiíslu‰. 8 719 918 020)

Pro kotle Junkers LG = 75 mm
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Elektrické pfiipojení kotlÛ Cerapur a Cerasmart JUNKERS

Obrázek 55

KabeláÏ

Závûsné plynové kondenzaãní kotle Cerapur jsou jiÏ
vnitfinû elektricky propojeny, pfiepínaã rychlostí obû-
hového ãerpadla u kotle Cerasmart je v poloze II,
u kotle Cerapur ZSBR a ZWBR je nastavení moÏné
upravit na textovém displeji. âidlo pojistného teplot-
ního omezovaãe je napojeno v okruhu 24 V. Elektric-
kou instalaci proveìte podle norem a zvlá‰tních
pfiedpisÛ místních rozvodn˘ch závodÛ. Elektrické vy-
bavení odpovídá stupni krytí (IP X4D) a stupni radio-
vého odru‰ení N. 

Elektrick˘ pfiívod se provede jako pevn˘ ve smyslu
pfiedpisÛ, na svorkovnici závûsného kotle, se spína-
cími pfiístroji s viditelnou drahou odepnutí 3 mm,
(napfi. pojistky nebo ochranné jistiãe vedení).

Odboãení z pfiívodu k dal‰ím spotfiebiãÛm se nesmí
provést.

13: MontáÏní li‰ta
122: MontáÏní ‰ablona
338: Kabelové napojení sítû a regulátoru

Poloha kabelového napojení sítû a regulátoru je patr-
ná z obrázku 55 (pozice 338).

Druh spínání obûhového ãerpadla kotle Cerasmart
s prostorov˘m regulátorem teploty typu TR ...

Nastavení funkce 2 : regulátor teploty spíná pouze
plyn, prostorov˘ regulátor teploty spíná plyn a obû-
hové ãerpadlo.

Druh spínání obûhového ãerpadla kondenzaãní-
ho kotle s ekvitermní regulací TA ...
Automaticky se nastaví do funkce 3 : Obûhové ãer-
padlo je spínáno ekvitermním regulátorem v závislos-
ti na vnûj‰í teplotû.

Pfiipojení regulátorÛ

Pro bezporuchov˘ a úsporn˘ provoz se doporuãuje
pfiipojení regulátorÛ typové fiady TR ... nebo TA ...

Jedná se o prostorové regulátory teploty (TR ...) nebo
ekvitermní regulátory (TA ...).

Pfii pfiipojování je potfieba respektovat tyto prÛfiezy:
Do 20 m délky vedení 0,75 mm2 - 1,5 mm2

Do 30 m délky vedení 1,0 mm2 - 1,5 mm2

Nad 30 m délky vedení 1,5 mm2

V‰echna vedení napûÈové úrovnû 24 V (mûfiicí sig-
nály) se musejí pokládat oddûlenû od vedení úrovnû
230 V, aby nedocházelo k indukãnímu ovlivÀování.

Pokud se oãekávají vlivy zpÛsobené napfi. silov˘mi
kabely, trolejov˘mi vedeními, trafostanicemi, vysílaãi
rozhlasu a televize, amatérsk˘ch stanic, kabelové te-
levize a mikrovlnn˘ch zafiízení, pak se provede vedení
mûfiicího signálu stínûn˘m kabelem.

CAN-BUS vedení s regulátory TR 220, TA 250, TA 270 a
TA 300 a dal‰ím pfiíslu‰enstvím je maximální délka
100 m, CU-kabelem, 4x 0,25 mm2, CU-vedení fie‰it fólií
stínûn˘m kabelem.
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Elektrické pfiipojení kotlÛ Cerapur a Cerasmart JUNKERS

Pfiipojení omezovaãe teploty ve v˘luãnû podlaho-
v˘ch topn˘ch jednookruhov˘ch systémech

Pfii aktivaci omezovaãe teploty se pfieru‰í topn˘ provoz
i dodávka TV. Omezovaã se montuje na nábûh podla-
hového topení a zapojuje se na LSM 5 jak je zobrazeno
na obr. 59.

Obrázek 58

Obrázek 57

Obrázek 56

Elektrické zapojení dálkové signalizace s aku-
stick˘m hlá‰ením stavu s LSM 5

Pfii pojistném odpojení plynového závûsného kotle,
napfi. pfii nedostatku plynu, se na svorce LS objeví na-
pûtí AC 230 V. Dálková signalizace zapÛsobí. Porucha
je signalizována tak dlouho, dokud nedojde k jejímu
odstranûní a odblokování chodu závûsného kotle.

Propojky oznaãené * se vytvofií pfii montáÏi

Obrázek 59

Zvlá‰tní zapojení plynov˘ch závûsn˘ch kotlÛ na
kapaln˘ plyn

Podle âSN 38 6460 smûjí b˘t plynové závûsné kotle
na kapaln˘ plyn provozovány v prostorách pod úrov-
ní terénu.
Doporuãujeme v‰ak vestavbu elektromagnetického
ventilu v bezprostfiední blízkosti vstupu do objektu
nebo místnosti instalace, tím je zabránûno pfiívodu
kapalného plynu pfii vypnutí plynového spotfiebiãe.
Pro zemní plyn toto neplatí.

Legenda k obr. 54
1 Domovní skfiíÀ pfiívodu kapalného plynu
2 NádrÏ kapalného plynu
3 Elektromagnetick˘ ventil
4 Kondenzaãní kotel

U takov˘chto zafiízení je potfieba pouÏít ventilátorov˘
modul LSM 5. Propojení mezi tímto modulem a mag-
netick˘m ventilem se provede v místû instalace ka-
belem (1,5 mm2).

Elektrické zapojení magnetického ventilu kapal-
ného plynu a modulu LSM 5

Pfii poÏadavku tepla (otopn˘ systém nebo pfiíprava
TV) magnetick˘ ventil zapne a kotel se spustí.

Poznámka:
Zapojení podle obrázkÛ 56 a 57 není potfiebné, pokud
má místo instalace vûtrací zafiízení urãené pro ko-
telny.

Elektromagnetick˘ ventil
kapalného plynu

Omezovaã
teploty
podlahového
topení
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Odtah spalin pro kotle Cerapur a Cerasmart JUNKERS

V‰eobecnû

Plynové kondenzaãní kotle Junkers jsou odzkou‰eny
autorizovanou osobou AO 202 a je na nû vydáno pro-
hlá‰ení o shodû s harmonizovan˘mi normami. Vodní
objem kondenzaãních kotlÛ Junkers leÏí pod hod-
notou 10 litrÛ a odpovídá 1. skupinû zákona o kotlích.
NepoÏaduje se tak registrace konstrukãního prvku
odvodu spalin.

Pfied instalací plynového kotle se informujte u pfiíslu‰-
ného stavebního úfiadu a u kominické správy, zda
není námitek k instalaci (napfi. kvÛli kontrolním otvo-
rÛm).

Vodorovné vedení spalin popfi. jeho úseky je tfieba
vÏdy budovat se sklonem 3° (smûrem toku konden-
zátu do kotle).

Vlivem vysoké úãinnosti plynov˘ch kondenzaãních
kotlÛ a s tím spojené nízké teploty spalin je tfieba dbát
na to, Ïe ve spalinách obsaÏené zbytkové vodní páry
mohou na venkovním vzduchu kondenzovat a tím
mohou vznikat viditelné stopy po kondenzátu!

Ve vlhk˘ch prostorách je tfieba potrubí ãerstvého
vzduchu izolovat.
Instalace s vyústûním dvojité trubky do ‰achty pod
úroveÀ terénu je nepfiípustná.

Odstupy od hofilav˘ch stavebních materiálÛ
Povrchová teplota na vedení ãerstvého vzduchu je
niÏ‰í neÏ 85 °C. Dle âSN 06 1008 PoÏární ochrana pfii
instalaci a pouÏívání tepeln˘ch spotfiebiãÛ a podle
TRGI 1996 nebo TRF tak nejsou nutná opatfiení pro
hofilavé stavební materiály a vestavn˘ nábytek.

Rozmûry pro instalaci: Cerapur Z.BR . . . A . . (Cerasmart)

Obrázek 60: G = pfiívod plynu

Vyústûní vedení spalin nad stfiechu dle TRGI
JelikoÏ jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon kondenzaãních kotlÛ
je niÏ‰í neÏ 50 kW, staãí mezi vyústûním pfiíslu‰enství
AZB 600 resp. AZB 601/602 a plochou stfiechy odstup
0,4 m. Rozmûr je mûfien kolmo k plo‰e stfiechy.

Místo instalace a pfiívodu vzduchu/odvodu spalin
Je-li plynov˘ kondenzaãní kotel instalován v místno-
sti, ve které se nad stropem nachází pouze stropní
konstrukce, platí následující poÏadavky:

Pokud je pro strop poÏadována ãasová odolnost
proti prohofiení, pak musí mít pfiívod ãerstvého
vzduchu/odvod spalin v oblasti mezi horní hranou
stropu a plá‰tûm stfiechy kryt, proveden˘ z nehofila-
vého stavebního materiálu se stejnou ãasovou odol-
ností proti prohofiení.

Není-li pro strop poÏadovaná ãasová odolnost proti
prohofiení, pak musí b˘t pfiívod ãerstvého vzdu-
chu/odvod spalin od horní hrany stropu aÏ k stfie‰ní-
mu plá‰ti obestavûn ‰achtou z nehofilav˘ch, tvarovû
stál˘ch stavebních hmot nebo zakryt kovovou
ochrannou trubkou (mechanická ochrana).

Upozornûní: Kondenzaãní kotle Junkers jsou
schváleny tzv. systémovû, to zna-
mená, Ïe jsou zkou‰eny a schvalo-
vány souãasnû s pfiíslu‰enstvím
odtahu spalin.

v!
Tlou‰Èka stûny ∅ prÛchodu (K)
15–24 cm 155 mm
24–33 cm 160 mm
33–42 cm 165 mm
42–50 cm 170 mm
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Odtah spalin pro kotle Cerapur, Cerasmart a Cerasmartmodul JUNKERS

MoÏnosti odtahu spalin (podrobnû viz. ceník kondenzaãní techniky)

Základní systém odtahu spalin ∅ 80/125 pro Cerapur, Cerasmart a Cerasmartmodul

Obrázek 61

Obrázek 62

∅ 80/125 ZBS/ZSB(R) 3-16 ZBS/Z.B 7-22/Z.BR 7-28 ZBR 11-42

Vodorovnû s délkou L1 max. 4 m1 15 m 9 m

Svisle s max. délkou L2 max. 4 m1 (10 m)1,2 17 m 11 m

Redukování délky na kaÏdé 90° koleno - 2 m 2 m

Redukování délky na kaÏdé 30°
nebo 45° koleno - 1 m 1 m

1 - vãetnû 3x90° kolen (6x45° kolen)
2 - pfii min. v˘konu 6 kW

Svislé pfies ‰ikmou stfiechu Svislé pfies plochou stfiechu Vodorovné pfies ‰ikmou stfiechu
s nástavbou

7 1 8

Podrobnû v‰e uvedeno v ceníku odkoufiení kondenzaãní techniky.
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âerpací box kondenzátu má na sobû dva nezávislé
plovákové spínaãe. Plovákov˘ spínaã (2) zapíná a vy-
píná ãerpadlo v závislosti na stavu naplnûní boxu
kondenzátem. Pokud kondenzát není odãerpán a od-
veden, vypne pojistn˘ kontakt (1) plynové konden-
zaãní zafiízení.

Kondenzát a neutralizace JUNKERS

Odvod kondenzátu

Vedení pro odvod kondenzátu je tfieba provést z ko-
rozivzdorn˘ch materiálÛ. 

Mezi nû patfií: 
• kameninové trubky 
• PVC-U trubky 
• PE-HD trubky
• PP trubky
• trubky ABS/ASA
• nerezové ocelové trubky
• borokfiemiãitanové trubky

V pfiípadû plánovaného smû‰ování kondenzátu
s ostatními odpadními (pfiiveden˘mi) vodami:
• cementovláknité trubky
• litinové trubky bez hrdla (SML)

Rozbor kondenzátu [mg/l]
kotlÛ Cerapur a Crasmart

âpavek 1,2 Nikl 0,15
Olovo ≤ 0,01 RtuÈ  0,0001
Kadmium ≤ 0,001 Sulfát 1
Chrom ≤ 0,005 Zinek 0,015
Halogenové
uhlovodíky ≤ 0,002 Cín  0,01

Chlorované
uhlovodíky 0,015 Vanad  0,001

Mûì 0,028 Hodnota pH 4,8

 

Obrázek 64

  

Obrázek 65

âerpací box kondenzátu KP 130

Legenda k obr. 64:
1 pojistn˘ kontakt 
2 plovákov˘ spínaã 
3 filtraãní podloÏka 
4 filtr 
5 pfiítok kondenzátu 40 mm
6 ãerpadlo 
7 v˘tok kondenzátu 6 mm 
8 boãní otvor pro odvod

kondenzátu 
9 granulát pro neutralizaci 
161 pfiipojovací kabel

bezpeãnostního kontaktu 
386 pfiipojovací kabel pro

ãerpadlo kondenzátu

P
rÛ

to
k

Dopravní v˘‰ka [m]

   

Obrázek 63

Hodnota pH kondenzátu z kondenzaãních kotlÛ 
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Kondenzát a neutralizace JUNKERS

Firma Junkers nabízí Neutralizaãní box NB100 , obj.ã.
7719001994 (obr. 66), kter˘ je urãen pro kaÏd˘ch 100
kW instalovaného v˘konu. V souãasné dobû zatím
nejsou jasná legislativa a pfiedpisy k pouÏívání neu- Obrázek 67

Neutralizace

Pokud je tfieba, lze pouÏít z obchodní sítû dostupné
neutralizaãní prostfiedky (informujte se u vodárenské-
ho závodu), nebo vyuÏít nabídky Junkers.

Obrázek 66

Neutralizaãní box NB 100 tralizaãních boxÛ a proto NB100 mÛÏeme pouze do-
poruãit pfii instalování vût‰ích v˘konÛ kondenzaãními
kotli nebo pfii svedení kondenzátu do samostatné
odpadní jímky. Pokud je kondenzát svádûn do klasic-
ké spla‰kové kanalizace rozhoduje o pouÏití NB100
instalovan˘ v˘kon kondenzaãní techniky a moÏné
mnoÏství spla‰kového odpadu, kter˘m se kondenzát
pfiíslu‰nû zfiedí.
DoplÀujícím pfiíslu‰enstvím k NB100 je 4 kg náplÀ-
neutralizaãní granulát (obj.ã. 7719001995),
kter˘ se má pfii v˘konu 100 kW jednou roãnû zkontro-
lovat a pfiípadnû vymûnit. 
Tento komplet je doplÀován boxem s ãerpadlem kon-
denzátu KP130, obj.ã. 7719001970 (obr. 64), z nûhoÏ
je nejen kondenzát dopravován na poÏadovaná mí-
sta, ale zároveÀ zaji‰Èuje blokování chodu konden-
zaãního kotle, pokud by kondenzát nebyl fiádnû od-
ãerpán a odveden.

Legenda k obr. 66 a 67:
5 pfiítok kondenzátu 40 mm
8 boãní otvor pro odvod kondenzátu 
9 granulát pro neutralizaci 
A závûsné kondenzaãní kotle
B ãerpací box KP 130
C neutralizaãní box NB 100
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Regulace a pfiíslu‰enství JUNKERS

TR 100* TR 200* TR 220 TA 211* TA 250 TA 270 TA 300
+ DT 2

PouÏití pro budovy, byty • • • •

Rodinné domy/rekreaãní domy • • • • • •

Rodinné domy pro více rodin • •

Men‰í nebytové stavby • • •

·koly • •

Obchody • •

Pomoc pfii volbû
Tato pomoc pro v˘bûr má umoÏnit hrubou pfiedbûÏ-
nou volbu regulaãního systému. Uvedené pouÏití
udává standardní pfiípad. Zmûny jsou samozfiejmû
moÏné. Regulaãní systém se musí orientovat pfiedev-
‰ím dle tvaru budovy, její velikosti a úãelu pouÏití.

Pomoc pfio volbû pouÏití regulátorÛ

Legenda k tabulce na str. 49:

Obecnû je nutné zváÏit pouÏití ekvitermní regulace a
upfiednostnit ji ve spojení s vyuÏitím kondenzace.
Tento zpÛsob regulace minimalizuje pomocí promûn-
livé nábûhové teploty recirkulaãní teplotu zpáteãky a
optimalizuje tím vyuÏití kondenzace.
Pro byty nabízí tento zpÛsob regulace ãásteãnû
i TR 220.

* nevhodné pro kotel Cerapur

❶ V jednom ze dvou topn˘ch okruhÛ se pouÏije dálkové ovládání TF 20 a ve druhém regulátor TA 270 nebo
TA 300. 

❷ Od 2. smû‰ovaného topného okruhu je TF 20 nutné.
❸ V závislosti na provedení systému
❹ V závislosti na provedení systému je moÏné aÏ 10 zásobníkÛ TV.
➎ Volitelné v nastavení programu daného regulátoru.

Ekvitermní regulátory: TA 211 E; TA 250; TA 270; TA 300

Prostorové regulátory: TR 100; TR 200; TR 220

Spínací hodiny: DT 1; DT 2; EU 8 T

Dálkové ovládání: TF 20

Spínací moduly: HSM; HMM



Prostorov˘ Ekvitermní

Regulátor TR 100 TR 200 TR 220 TA 211 E TA 250 TA 270 TA 300

Pfiíslu‰enství EU 8T EU 8T HSM DT 1 DT 2 TW 2 HSM HSM HMM TF 20 HSM HMM TF 20

Funkce

Kaskáda aÏ 3 kotlÛ ● ●

s BM2 od 2. kotle

Kaskáda aÏ 5 kotlÛ ●

s BM2 od 2. kotle

1 nesmû‰ovan˘ ● ● ● ● ● ● ● ●

topn˘ okruh

1 nesmû‰ovan˘ a ● ❸ ● ❶ ● ❸ ● ❶

1 smû‰ovan˘ 
topn˘ okruh 

2 aÏ 10 
smû‰ovan˘ch ● ● ❷ ● ● ❷

topn˘ch okruhÛ

Nabíjení 
zásobníku/ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

pfiíprava uÏitkové ❸ ❹

vody

Upfiednostnûní 
pfiípravy ● ● ● ● ● ● ●

teplé vody

Dílãí 
upfiednostnûní ● ●

pfiípravy teplé 
vody

Cirkulaãní ● ● ● ● ● ● ● ●

ãerpadlo

CAN-BUS ● ● ● ●

âasov˘ program ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Program pro 
dovelenou ● ● ● ● ● ● ●

Optimalizace 
vytápûní ●

Rychloohfiev ● ● ● ● ●

Systémové info ● ● ● ● ● ● ●

Chybové hlá‰ení ● ● ● ● ● ● ●

Spínání dle 
teploty ● ● ● ➎ ➎ ➎ ➎ ➎ ➎
místnosti

Kontakt pro 
dálkové ● ● ● ● ● ● ● ●

ovládání 
telefonem

Pokojové 
ãidlo RF 1 ● ● ● ● ● ● ● ●

(pfiíslu‰enství)
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Pfiehled funkcí regulátorÛ

Regulace a pfiíslu‰enství JUNKERS
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Prostorové regulátory fiady CERACONTROL

TR 100 PouÏití
• Prostorov˘ regulátor pro plynulou regulaci v˘konu závûsn˘ch kotlÛ Junkers.

Funkce
• Digitální hodiny s denním programem a jedním spínacím cyklem.
• Tlaãítka pro pfiepínání mezi komfortním a úsporn˘m provozem. 
• Zobrazení ãasu.
• Nastaviteln˘ útlumov˘ provoz.
• Regulaãní rozsah 5-30 °C. 
• Kontakt pro dálková ovládání.

MontáÏ
• MontáÏ na omítku.
• Pfiípojka: 24 V ze závûsného kotle Junkers.

Pfiíslu‰enství
• âidlo teploty místnosti RF 1.
• Spínací hodiny EU 8 T.

TR 200 PouÏití
• Prostorov˘ regulátor pro plynulou regulaci v˘konu závûsn˘ch kotlÛ Junkers.

Funkce
• Digitální hodiny se 6 spínacími body na den. 
• Denní a t˘denní program. 
• Program pro dovolenou. 
• Zobrazení ãasu a teploty místnosti.
• Textov˘ fiádek pro vedení obsluhy.
• Tlaãítka pro pfiepínání mezi komfortním a úsporn˘m provozem. 
• Nastaviteln˘ útlumov˘ provoz.
• Regulaãní rozsah 5-30 °C. 
• Kontakt pro dálková ovládání.

MontáÏ
• MontáÏ na omítku.
• Pfiípojka: 24 V DC ze závûsného kotle Junkers.

Pfiíslu‰enství
• âidlo teploty místnosti RF 1.
• Spínací hodiny EU 8 T.

TR 220 PouÏití
• Prostorov˘ regulátor s optimalizací pro fiízení plynulé regulace v˘konu závûsn˘ch

kotlÛ Junkers.
• Komunikace s kotlem pfies CAN-BUS (4Ïilové vedení).

Funkce
• Digitální spínací hodiny s 6 spínacími body na den, vÏdy pro 

-    nesmû‰ovan˘ topn˘ okruh
- nabíjení zásobníku, resp. pfiípravu teplé vody (kombinované provedení kotle)
- cirkulaãní ãerpadlo
s denním a t˘denním programem.

• Regulace teplé vody fiízena buì ãasovû nebo ãasovû a teplotnû.
• Dovolenkov˘ program pro v‰echny v regulátoru uloÏené programy.
• Tlaãítka pro pfiepínání mezi komfortním a úsporn˘m provozem. 
• Optimalizace vytápûní.
• Textov˘ fiádek pro vedení obsluhy.
• Indikace stavov˘ch veliãin, diagnóza a chybové hlá‰ení.
• Kontakt pro dálková ovládání. 

Rozsah dodávky 
• CAN-BUS modul BM 1

MontáÏ
• MontáÏ na omítku.
• Napájení pfies CAN-BUS (4Ïilov˘ kabel).

Pfiíslu‰enství
• âidlo teploty místnosti RF 1.
• Spínací modul topení HSM (pouze pro cirkulaãní ãerpadlo).

Regulace a pfiíslu‰enství JUNKERS
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Regulace a pfiíslu‰enství JUNKERS

Ekvitermní (na vnûj‰í teplotû závislé) regulátory

TA 211 E

Regulace k zabudování do kotlÛ
s elektronikou Bosch Heatronic,
nastavení otopné kfiivky, s auto-
matick˘m vypínáním hofiáku a ãer-
padla, vymezením max. a min. te-
ploty. Dále moÏnost spínání pro-
vozních stavÛ prostfiednictvím spí-
nacích hodin DT 1 nebo DT 2 (jako
pfiíslu‰enství) s pfiípojkou pro
TW 2-dálkové ovládání, napájení
24 V pfies kotel.

Obrázek 68

Obrázek 71

Obrázek 69 Obrázek 70

7.5144-53.1 CMC

DT 1

Vestavné spínací hodiny (digitální
jednokanálové) s t˘denním pro-
gramem pro ekvitermní regulátor
TA 211 E. Napûtí 24 V (není moÏné
kombinovat se star‰ímy typy TFQ 2
T/W, TFP 3). Jsou samostatnû za-
budovatelné do kotle, fungují i jako
ãasov˘ regulátor topného reÏimu.

DT 2

Vestavné spínací hodiny (digitální,
dvoukanálové) pro ekvitermní re-
gulátor TA 211 E s t˘denním pro-
gramem pro ãasové fiízení top-
ného reÏimu a pfiípravy TV. Napûtí
24 V (není moÏné kombinovat 
se star‰ímy typy TFQ 2 T/W,
TFP 3). Jsou samostatnû zabudo-
vatelné do kotle, fungují i jako ãa-
sov˘ regulátor. 

kotel
Cerasmart

Obrázek 72

kotel
Cerasmart-

modul

TA 211 E/C1 =
SLP = ãerpadlo vrstveného zásobníku
TW 2 = dálkové ovládání
WW = teplá voda

AV = uzavírací armatura
AF    = ãidlo vnûj‰í teploty
DT 2/C1 = 2kanálové hodiny
KP = ãerpadlo kotle
KW = studená voda

ZBS . . . MA
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Regulace a pfiíslu‰enství JUNKERS

TA 250 PouÏití
• Ekvitermní (fiízen˘ v závislosti na povûtrnostních vlivech) regulátor teploty. 
• ¤ízení plynulé regulace v˘konu závûsn˘ch kotlÛ Junkers s elektronikou 

Bosch Heatronic®.
• Komunikace s kotlem pfies CAN-BUS (4Ïilové vedení).
• PouÏiteln˘ jako dálkové ovládání.

Funkce 
• Nastavení otopn˘ch kfiivek.
• Digitální spínací hodiny s 6 spínacími body na den, vÏdy pro 

- nesmû‰ovan˘ topn˘ okruh
- nabíjení zásobníku, resp. pfiípravu teplé vody (kombinované provedení kotle)
- cirkulaãní ãerpadlo
s denním a t˘denním programem.

• Tlaãítka pro pfiepínání mezi komfortním a úsporn˘m provozem. 
• Rychloohfiev. 
• Nastaviteln˘ kontrolovateln˘ útlumov˘ provoz.
• Regulace teplé vody fiízena buì ãasovû nebo ãasovû a teplotnû.
• Dovolenkov˘ program pro v‰echny v regulátoru uloÏené programy.
• ¤ádek s ne‰ifrovan˘m textem pro vedení obsluhy.
• Indikace stavov˘ch veliãin, diagnóza a chybové hlá‰ení.
• Kontakt pro dálková ovládání. 
• Pfiepnutí pro moÏnost regulace dle pokojové teploty. 

Rozsah dodávky 
• CAN-BUS modul BM 1
• Venkovní ãidlo

MontáÏ
• MontáÏ na omítku.
• Napájení pfies CAN-BUS (4Ïilov˘ kabel)

Pfiíslu‰enství
• âidlo teploty místnosti RF 1
• Spínací modul topení HSM (jen pro cirkulaãní ãerpadlo)

Ekvitermní regulátory fiady CERACONTROL

AB = uzavírací armatura
AF    = ãidlo vnûj‰í teploty
BM1 = modul CAN - BUS
HSM = spínací modul topení
KP = ãerpadlo závûsného kotle
KW = studená voda
MAG = membránová expanzní

nádoba
RV = zpûtná klapka
SF = ãidlo teploty zásobníku
TA 250 = regulátor
UMV = pfiepínací ventil
WW = teplá voda
Z = cirkulace
ZP = cirkulkaãní ãerpadlo

CERAPUR ZBR 11-42 A s regulátorem TA 250
1 nesmû‰ovan˘ okruh, pfiepínací ventil pro zásobník TV

síÈ

Obrázek 73

Zásobník TV

sbûrnicové 4-Ïilové vedení

síÈ
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Regulace a pfiíslu‰enství JUNKERS

TA 270 PouÏití
• Ekvitermní (fiízen˘ v závislosti na povûtrnostních vlivech) regulátor teploty. 
• ¤ízení plynulé regulace v˘konu závûsn˘ch kotlÛ Junkers s elektronikou 

Bosch Heatronic®.
• Komunikace s kotlem pfies CAN-BUS (4Ïilové vedení).
• PouÏiteln˘ jako dálkové ovládání.
• 3-násobná kaskáda (pouze ve spojení s BM 2, HSM modulem a VF ãidlem).

(BM2 modul je souãástí dodávky odahu spalin pro kaskády (viz ceník Odkoufiení 
kondenzaãních kotlÛ)

Funkce 
• Nastavení otopn˘ch kfiivek.
• Digitální spínací hodiny s 6 spínacími body na den, vÏdy pro 

- nesmû‰ovan˘ topn˘ okruh
- smû‰ovan˘ topn˘ okruh
- nabíjení zásobníku, resp. pfiípravu teplé vody (kombinované provedení kotle)
- cirkulaãní ãerpadlo
s denním a t˘denním programem.

• Systémové hodiny
• Tlaãítka pro pfiepínání mezi komfortním a úsporn˘m provozem. 
• Rychloohfiev. 
• Nastaviteln˘ kontrolovateln˘ útlumov˘ provoz.
• Regulace teplé vody fiízena buì ãasovû nebo ãasovû a teplotnû.
• Dovolenkov˘ program pro v‰echny v regulátoru uloÏené programy.
• ¤ádek s ne‰ifrovan˘m textem pro vedení obsluhy.
• Indikace stavov˘ch veliãin, diagnóza a chybové hlá‰ení.
• Kontakt pro dálková ovládání. 
• Pfiepnutí pro moÏnost regulace dle pokojové teploty. 

Rozsah dodávky 
• CAN-BUS modul BM 1
• Venkovní ãidlo

MontáÏ
• MontáÏ na omítku
• Napájení pfies CAN-BUS (4Ïilov˘ kabel)

Pfiíslu‰enství
• âidlo teploty místnosti RF 1
• Dálkové ovládání TF 20 (aÏ 10x)
• Spínací modul topení HSM (pouze 1x)
• Smû‰ovací modul topení HMM (aÏ 10x)
• BUS-modul kaskády BM 2 (aÏ 2x)
• âidlo nábûhu VF

Ekvitermní regulátory fiady CERACONTROL

  

 

CERASMARTMODUL ZBS 7-22 (3-16) MA
1 radiátorov˘ topn˘ okruh, 1 okruh podlahového vytápûní

AV = uzavírací armatura
AF    = ãidlo vnûj‰í teploty
HMM = smû‰ovací modul topení
HSM = spínací modul topení
HP = ãerpadlo topného okruhu
KP = ãerpadlo závûsného kotle
KW = studená voda
MI = trojcestn˘ smû‰ovaã
RV = zpûtná klapka
SLP = ãerpadlo vrstveného zásobníku
TB = hlídaã teploty
TA 270 = ekvitermní nástavbov˘ regulátor
WW = teplá voda

Obrázek 74
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Regulace a pfiíslu‰enství JUNKERS

Ekvitermní regulátory fiady CERACONTROL

TA 300 PouÏití 
 • Ekvitermní (fiízen˘ v závislosti na povûtrnostních vlivech) regulátor teploty
 • ¤ízení plynulé regulace v˘konu závûsn˘ch kotlÛ Junkers s elektronikou 

Bosch Heatronic®

 • Komunikace s kotlem pfies CAN-BUS (4Ïilové vedení)
• PouÏiteln˘ jako dálkové ovládání

 • 5-násobná kaskáda (pouze ve spojení s BM 2, HSM modulem a VF ãidlem).
(BM2 modul je souãástí dodávky odahu spalin pro kaskády (viz ceník
Odkoufiení kondenzaãních kotlÛ) 

Funkce 
 • Nastavení otopné kfiivky pro kaÏd˘ topn˘ okruh 
 • Digitální spínací hodiny s 6-ti spínacími body na den pro kaÏd˘ 

- nesmû‰ovan˘ topn˘ okruh 
- aÏ 10 smû‰ovan˘ch topn˘ch okruhÛ (ve spojení s HMM) 
- aÏ 10 zásobníkÛ

pfies spoleãn˘ HSM 
- aÏ 10 obûhov˘ch ãerpadel

 • Systémové hodiny s kalendáfiem 
 • Rychloohfiev 
 • Program vysou‰ení podlahy 
 • ¤ízení teplé vody buì ãasovû nebo ãasovû a teplotnû 
 • Program dovolené pro v‰echny programy uloÏené v regulátoru 
 • Nekódovan˘ text pro vedení obsluhy 
 • Zobrazení stavov˘ch veliãin, diagnóza a hlá‰ení poruch 
 • Tfii úrovnû teplot: topení 

spofiení
ochrana proti mrazu 

 • Nastavitelné trvalé provozní reÏimy: 
trvalé topení 
trvalé spofiení 
trvalá ochrana proti zamrznutí 

 • Definice kaskády definování fiídícího zafiízení 
nastavitelná zmûna pofiadí 
automatické pfiepnutí pofiadí 

 • 12-ti hodinov˘ záloÏní chod 

Obsah dodávky 
 • CAN-BUS modul BM 1
 • Venkovní ãidlo 

MontáÏ 
• MontáÏ na stûnu 
• Zdrojové napájení pfies CAN-BUS (4-Ïilov˘ kabel) 

Pfiíslu‰enství
• âidlo teploty místnosti RF 1
• Dálkové ovládání TF 20 (aÏ 10x)
• Spínací modul topení HSM  (aÏ 10x)
• Smû‰ovací modul topení HMM (aÏ 10x)
• Kaskádov˘ BUS-modul BM 2 (aÏ 4x)
• âidlo nábûhu VF

Podrobnû uvedeno v projekãním podkladu SK regulace Junkers.
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Ekvitermní regulátory fiady CERACONTROL

TA 250 Digitální hodiny
s t˘denním MoÏnost dálkového Funkce obsaÏena
programem ovládání po v digitálních
(integrovány telefonní lince hodinách
v regulátoru)

TA 270 Digitální hodiny TF 20
s t˘denním Funkce obsaÏena
programem v digitálních
(integrovány hodinách
v regulátoru)

MoÏnost dálkového 
ovládání pomocí TF 20
a ovládání po telefonní 
lince

TA 300 Digitální hodiny
s t˘denním MoÏnost dálkového Funkce obsaÏena
programem ovládání pomocí TF 20 v digitálních
(integrovány a ovládání po telefonní hodinách
v regulátoru) lince

Jiné ekvitermní regulátory

TA 211 E DT 1 TW 2 EU 8 T
pro 1 topn˘ okruh

DT 2 TW 2 Funkce obsaÏena 
v EU 2 D

Regulace a pfiíslu‰enství (pfiehled) JUNKERS

Prostorové a ekvitermní regulátory (pro byty, rodinné domy, ...)

Typ regulátorÛ Spínací hodiny Dálkové ovládání Spínací hodiny
pro vytápûní regulátorÛ pro pfiípravu TV

Prostorové regulátory fiady CERACONTROL

TR 100 Digitální hodiny EU 8 T
s denním MoÏnost dálkového
programem ovládání po
(integrovány telefonní lince
v regulátoru)

TR 200 Digitální hodiny EU 8 T
s t˘dením MoÏnost dálkového
programem ovládání po
(integrovány telefonní lince
v regulátoru)

TR 220 Digitální hodiny
s t˘dením MoÏnost dálkového Funkce obsaÏena
programem ovládání po v digitálních
(integrovány telefonní lince hodinách
v regulátoru)

P
o

u
Ïi

tí
*

S

S

C

S

C

S

C

S

C

S

S

S

* Obvyklé pouÏití pro kondenzaãní kotle: C - Cerapur, S - Cerasmart, Cerasmartmodul
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Pfiíslu‰enství pro CAN-BUS regulátory

HSM  PouÏití
• Spínací modul pro fiízení (jen v pfiípadû TA 270 a TA 300)

- ãerpadla topného okruhu (nesmû‰ovan˘ topn˘ okruh)
- externího nabíjecího ãerpadla zásobníku
- cirkulaãního ãerpadla 

• Pfii fiízení modulu HSM pfies TA 220 a TR 250 je moÏn˘ pouze provoz 
cirkulaãního ãerpadla.

• Vstupy pro externí ãidlo nábûhové teploty (NTC) a jedno ãidlo zásobníku (NTC)
nebo termostat zásobníku.

• Komunikace s regulátorem a kotlem Junkers pfies CAN-BUS. 

MontáÏ
• Na montáÏní kolejnice nebo na omítku.
• SíÈová pfiípojka: 230 V, 50 Hz, AC, 4 A
• ¤ídicí v˘stupy: 230 V, 50 Hz, AC
• Pfiípoj CAN-BUS (4Ïilov˘ kabel)

HMM PouÏití
• Spínací modul pro fiízení (jen v pfiípadû TA 270 a TA 300) 

- trojcestného smû‰ovaãe topení
- pfiíslu‰ného ãerpadla topného okruhu  

• Vstup pro ãidlo nábûhové teploty (NTC) ve smû‰ovaném okruhu 
a teplotní omezovaã. 

• Komunikace s regulátorem a kotlem Junkers pfies CAN-BUS. 

MontáÏ
• Na montáÏní kolejnice nebo na omítku.
• SíÈová pfiípojka: 230 V, 50 Hz, AC, 4 A
• ¤ídicí v˘stupy: 230 V, 50 Hz, AC
• Pfiípoj CAN-BUS (4Ïilov˘ kabel)

TF 20 PouÏití
• Dálkové ovládání ekvitermního regulátoru TA 270 a TA 300. 
• Komunikace pfies CAN-BUS.

Funkce
• Nastavení topn˘ch kfiivek pfiíslu‰ného topného okruhu.
• âasové nastavení s 6 spínacími cykly na den. 
• Denní a t˘denní program. 
• Dovolenkov˘ program pro pfiifiazen˘ topn˘ okruh. 
• Tlaãítka pro pfiepínání mezi komfortním a úsporn˘m provozem.
• Rychloohfiev.
• Nastaviteln˘ kontrolovateln˘ útlumov˘ provoz.
• Textov˘ fiádek pro vedení obsluhy.
• Zobrazení ãasu a teploty místnosti.
• Indikace stavov˘ch veliãin, diagnóza a chybové hlá‰ení.
• Pfiepnutí pro moÏnost regulace dle pokojové teploty. 
• Kontakt pro dálkové ovládání.

MontáÏ
• MontáÏ na omítku.
• Napájení pfies CAN-BUS (4Ïilov˘ kabel).

Pfiíslu‰enství
• âidlo teploty místnosti RF 1.
• Spínací modul topení HMM.

Regulace a pfiíslu‰enství JUNKERS
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Regulace a pfiíslu‰enství JUNKERS

Spínací hodiny

Smû‰ovaãe

SM 2
• servomotor pro trojcestn˘ (DWM…) smû‰ovaã Junkers 
• pfiipojovací kabel, 3 m 
• materiál: plast, ãern˘ 
• kroutící moment 7 Nm 
• úhel natoãení 90°
• doba chodu 100 sec/90°
• pfiípojka: 230 V, AC, 50 Hz

DWM 
• trojcestn˘ smû‰ovaã DWM…
• ‰edá litina
• otoãné ‰oupátko s povrchovou úpravou z mûdi a pochromované
• optimální regulaãní charakteristika 
• úhel natoãení 90°
• vyuÏiteln˘ pro pravé, levé, úhlové pfiipojení.
• kombinovateln˘ se servomotorem SM 2

DN 15 / RP /” hodnota KVS 4,0DWM 15
DN 20 / RP /” hodnota KVS 6,3DWM 20
DN 25 / RP 1” hodnota KVS 10,0DWM 25
DN 32 / RP &” hodnota KVS 16,0DWM 32
DN 40 / RP 6/4” hodnota KVS 25,0DWM 40
DN 50 / RP 2” hodnota KVS 40,0DWM 50

SM 2

DWM . .  .

DT 1 PouÏití
• Spínací hodiny pro ekvitermní regulátor TA 211 E.
Funkce
• Digitální hodiny, jednokanálové.
• T̆ denní program pro jeden topn˘ okruh.
MontáÏ
• K zabudování do elektronické fiídicí jednotky Bosch Heatronic®.
• Napájení 24 V pfies Bosch Heatronic®.
• Pfiipojovací kabel pfiipraven˘ k zasunutí.

DT 2 PouÏití
• Spínací hodiny pro ekvitermní regulátor TA 211 E.
Funkce
• Digitální hodiny, dvoukanálové.
• T̆ denní program pro jeden topn˘ okruh a nabíjení zásobníku s ãidlem NTC.
MontáÏ
• K zabudování do elektronické fiídicí jednotky Bosch Heatronic®.
• Napájení 24 V pfies Bosch Heatronic®.
• Pfiipojovací kabel pfiipraven˘ k zasunutí.

EU 8 T PouÏití
• Spínací hodiny k ãasovému fiízení komfortu teplé vody.
Funkce
• Analogové hodiny, jednokanálové.
• Denní program pro fiízení komfortu teplé vody u kombinovan˘ch kotlÛ

nebo nabíjení zásobníku s ãidlem NTC.
MontáÏ
• K zabudování do elektronické fiídicí jednotky Bosch Heatronic®.
• Napájení 24 V.
• Pfiipojovací kabel pfiipraven˘ k zasunutí.

âidlo teploty místnosti RF 1

RF 1 PouÏití
• âidlo teploty místnosti.
• Ve spojení s TR 100, TR 200, TR 220, TA 250, TA 270, TA 300
Funkce
• SlouÏí ke sledování teploty místnosti v pfiípadû, Ïe pfiímo do ní není vhodné 

resp. Ïádané instalovat regulátor nebo dálkové ovládání.
MontáÏ
• MontáÏ na omítku.
• 3 m pfiipojovacího kabelu, ∅ 3,7 mm.
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Dimenzování smû‰ovaãÛ je jednoduché v pfiípadû,
kdy tlaková ztráta v potrubí, ve kterém se mûní
mnoÏství, leÏí ve známém pásmu tolerance (cca. 1,5
– 4,0 kPa resp. 15 … 40 mbar). 
Pro dosaÏení dobré regulaãní charakteristiky by
mûla b˘t tlaková ztráta ve smû‰ovaãi pfiibliÏnû
stejná jako tlaková ztráta tzv. „mnoÏstevnû
variabilní“ ãásti potrubní sítû, takÏe rovnûÏ cca. 1,5
… 4,0 kPa. Tato závislost je základem diagramu pro
dimenzování (obr. 75). 

Pfii dimenzování je tfieba postupovat dle pfiíkladu
následovnû: 

Dimenzování smû‰ovaãe  
Dané hodnoty: tepeln˘ proud Q

•
= 42 kW; 

∆ϑ = 20K (napfi. 90/70 °C)

Hledaná hodnota: jmenovitá svûtlost smû‰ovaãe

1. Tepeln˘ tok Q
•

(kW) pfiepoãítat na objemov˘ tok
dle vzorce

Q
•

V
•

=
1,163 x ∆ϑ

Q
•

= tepeln˘ proud v kW
1,163 = faktor (zahrnuje hustotu a specif. teplotní 

kapacitu vody)
∆ϑ = teplotni rozdíl mezi nábûhovou a

zpûtnou teplotou

z toho plyne 

2. V diagramu vyhledat objemov˘ tok V (l/h),
vodorovnû doprava vyhledat prÛseãík s nejbliÏ‰í
jmenovitou svûtlostí smû‰ovaãe.

3. Z prÛseãíku spustit kolmici na spodní ãáru
diagramu a odeãíst tlakovou ztrátu smû‰ovaãe
v kPa (mbar).

pro uveden˘ pfiípad z diagramu vyplynul:

smû‰ovaã DN 25; tlaková ztráta 3,1 kPa 
(31 mbar; 310 mm 
vodního sloupce)

Pfiepoãet jednotek:
1 kW = 860 kcal/h

3600 kJ/h
1 bar = 10 m VS

100 kPa
1 mbar = 10 mm VS

V•  = 42 = 1,806 m3/h
1,163 · 20

Obrázek 75

Pfiíslu‰enství – smû‰ovaãe/dimenzování 

Regulace a pfiíslu‰enství JUNKERS
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Hydraulická v˘hybka HW 25/50 pro kondenzaãní a konvenãní kotle Junkers se
jmenovit˘m tepeln˘m v˘konem 25 resp. 50 kW

PouÏití hydraulické v˘hybky Junkers

Hydraulická v˘hybka (jinak také anuloid) pfiizpÛso-
buje pfiedávku tepla z okruhu s mal˘m objemem vody
do okruhu s velk˘m objemem vody a souãasnû plní
i funkce hydraulické brzdy, hydraulického oddûlení
a filtru a slouÏí i jako zábrana pronikání kalÛ z top-
ného systému do kotle, protoÏe funguje jako odkalo-
vaã.
Pfii plánování systému je tfieba dbát na to, Ïe celkové
prÛtoãné mnoÏství pfies závûsn˘ otopn˘ kotel smí
maximálnû dosáhnout uvádûn˘ch hodnot: 

- u kotle s v˘konem max. do 28 kW = 1000 l/h
- u kotle s v˘konem do 50 kW = 2100 l/h

(zbytková dopravní v˘‰ka právû 0,1 bar)

Pokud je celkové prÛtoãné mnoÏství v okruhu kotle
vût‰í neÏ v˘‰e uvedené hodnoty, musí b˘t pouÏita
hydraulická v˘hybka Junkers HW 25 resp. HW 50.
Pfiímé pfiipojení by mohlo vést k problematickému
natápûní soustavy, speciálnû v období studen˘ch
startÛ, tzn. po dlouhodobé nepfiítomnosti. Nastarto-
vání kotle v pfiímém pfiipojení by také nemuselo opti-
málnû fungovat. Zkrátka nebyl by úplnû sladûn˘ pro-
voz kotle s topnou soustavou.
Hydraulická v˘hybka se ãasto pouÏívá pfii rekon-
strukcích pÛvodních samotíÏn˘ch topn˘ch systémÛ
s velk˘m mnoÏství obûhové vody a také v pfiípadû, Ïe
je ke kotli napojeno nûkolik topn˘ch okruhÛ (napfi.
radiátory a podlahové vytápûní).   

PouÏití - shrnutí

Hydraulická v˘hybka je pouÏívána k rozpojení  okru-
hu kotle od okruhu otopného systému. Hydraulické
rozpojení je smysluplné vÏdy tehdy, kdyÏ:

• jsou dány nízké objemy vody v kotli,
• prÛtok v systému je vût‰í, neÏ max. dovolen˘

prÛtok v topném zafiízení
• je ke kotli napojeno nûkolik topn˘ch okruhÛ (napfi.

radiátory a podlahové vytápûní)

V˘hody hydraulické v˘hybky HW 25/50

• Bezproblémové dimenzování ãerpadla topného
okruhu a stavûcího ãlenu.

• Neexistuje hydraulické ovlivnûní mezi okruhem
kotle a topn˘m okruhem (okruhy). 

• Kotel resp. spotfiebiã tepla je dimenzován pouze
pro pfiíslu‰né prÛtoãné mnoÏství vody. 

• Regulaãní ãleny na stranû topného okruhu hy-
draulické v˘hybky pracují optimálnû (za pfiedpo-
kladu správného dimenzování).

• Obsahuje pfiípoje pro expanzní nádobu a rychlo-
odvzdu‰Àovaã.

• Lze pfiipojit kompletní program pfiíslu‰enství
Junkers.

Pfii pouÏití hydraulické v˘hybky HW 25/50 je
tfieba dodrÏet následující body:

1. Hydraulická v˘hybka funguje pouze ve spojení
s obûhov˘m ãerpadlem kotle (u závûsn˘ch kotlÛ
Junkers je ãerpadlo jiÏ vmontováno s v˘jimkou
provedení kotle ZBR 11–42 A) a s pfiídavn˘m ãer-
padlem topného okruhu.

2. Hydraulické v˘hybky je tfieba pfiednostnû instalo-
vat ve svislé poloze, s nábûhem nahofie. V˘hybku
lze namontovat nalevo nebo napravo od kotle.

3. Pro bezvadnou funkci v˘hybek Junkers HW 25/50
je tfieba dodrÏet následující upozornûní:

• U konvenãní fiady kotlÛ je poÏadováno nav˘-
‰ení teploty zpáteãky. Pfiesné vyrovnání prÛ-
toãn˘ch mnoÏství (okruhu kotle a okruhu otop-
ného systému) není potfieba.

• K plnému vyuÏití úãinnosti kondenzaãních kot-
lÛ fiady Cerapur je tfieba nav˘‰ení teploty zpá-
teãky zamezit. Vyrovnání je provádûno pfiiba-
len˘m vyrovnávacím ventilem. Pfiesn˘ popis je
uveden v návodu k instalaci.

4. Regulace topného systému s hydraulickou v˘hyb-
kou mÛÏe b˘t provádûna pouze pomocí povûtr-
nostnû fiízen˘ch regulátorÛ Junkers. 

5. Pfii pouÏití regulátoru Junkers TA 270 a TA 300 po-
uÏít pfiiloÏené ãidlo hydraulické v˘hybky HW 25.

6. Pokud jsou pouÏity regulátory Junkers TA 21…
a TA 213…, smí b˘t pouÏito v˘hradnû ãidlo nábû-
hu HW 25.
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Hydraulická v˘hybka HW 25/50 pro kondenzaãní a konvenãní kotle Junkers se
jmenovit˘m tepeln˘m v˘konem 25 resp. 50 kW

Obrázek 76:  Diagram 10 K

Obrázek 77:  Diagram 15 K

Obrázek 78:  Diagram 20 K

Rychlost proudûní pfii ∆T = (TV - TR) = 10 K Teplotní v˘kon [kW]  →

Rychlost proudûní pfii ∆T = (TV - TR) = 15 K Teplotní v˘kon [kW]  →

Rychlost proudûní pfii ∆T = (TV - TR) = 20 K Teplotní v˘kon [kW]  →
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Rychlost proudûní pfii rÛzn˘ch teplotních spádech

Maximální rychlost proudûní 0,9 m/s v pfiipojovacím prÛfiezu by nemûla b˘t pfiekroãena

PrÛfiez HW 25 = 0,004 m2

PrÛfiez HW 50 = 0,0081 m2
HW - hydraulická v˘hybka
TV - teplota nábûhu
TR - teplota zpáteãky
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Hydraulická v˘hybka HW 25/50 pro kondenzaãní a konvenãní kotle Junkers se
jmenovit˘m tepeln˘m v˘konem 25 resp. 50 kW

Rozsah dodávky hydraulické v˘hybky HW 25 
objednací  ã. 7 719 001 677

1 hydraulická v˘hybka vãetnû ochrann˘ch krytek
pfiípojÛ

2 vyrovnávací ventil (Taco-Setter)
3 dvojité ‰roubení /HH-1HH
4 ohebná trubka DN 20 z u‰lechtilé oceli
5 pojistn˘ krouÏek

6 pfievleãná matice
7 izolace ohebné trubky
8 T-kus s ponornou jímkou 
9 nábûhové teplotní NTC ãidlo s kabelem
10 drÏák pro pfiipevnûní na zeì
11 ‰rouby a hmoÏdinky pro drÏák
12 koncovky izolace ohebné trubky
13 tûsnící krouÏky

Rozmûrové údaje jsou v mm

Obrázek 79

3. ‰rouby a hmoÏdinky pro drÏák
4. nábûhové teplotní NTC ãidlo s kabelem

Rozsah dodávky hydraulické v˘hybky HW 50 
objednací  ã. 7 719 001 780

1. hydraulická v˘hybka vãetnû ochrann˘ch krytek
pfiípojÛ

2. drÏák pro pfiipevnûní na zeì

Obrázek 80 Obrázek 81
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Pfiíslu‰enství odtahu spalin kotlÛ Cerapur, Cerasmart a Cerasmartmodul JUNKERS

Oznaãení Poznámka

41
0665

550

7.5229-24.1S

255

535

715

810

41
0

7.5229-23.1S

255

535

715

990

AZ 122 (barva: ãerná) ManÏeta vodorovného PouÏitelná pro sklon 30-45°. *)
prÛchodu

*) O pfiesném zpÛsobu provedení prÛchodu stfiechou se poraìte s dodavatelem stfie‰ní krytiny.

AZ 123 ManÏeta vodorovného PouÏitelná pro sklon 45-60°. *)
prÛchodu

obj. ã. 7 719 001 028

obj. ã. 7 719 001 031

AZ 136 Vlepovací manÏeta svislého Lepící manÏeta se musí vlepit a
odkoufiení pro plochou zalít do stfie‰ního povrchu!
stfiechu PouÏití volného poloÏení je

nepfiípustné!

AZ 137                                              AZ 207 ManÏeta svislého odkoufiení PouÏitelná pro sklon 25-50°.
pro ‰ikmou stfiechu Ve spojení s AZ 601/602 je
AZ 137 ãerná moÏn˘ sklon do 45°. *)
AZ 207 ãervená

obj. ã. 7 719 001 187obj. ã. 7 719 000 839

obj. ã. 7 719 000 838

AZ 243 Univerzální prÛchodka Univerzální olovûná stfie‰ní ta‰ka, 
stfiechou ∅ 125 mm olovûn˘ límec mÛÏe b˘t

pfiizpÛsoben pfiíslu‰nému tvaru
stfie‰ních ta‰ek.

obj. ã. 7 719 001 603
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obj. ã. 7 719 001 025

AZB 524 Vymezovací díl ∅ 80 DrÏák k upevnûní potrubí
spalin v ‰achtû.
Pfiíslu‰enství obsahuje vÏdy
4 drÏáky.

Pfiíslu‰enství odtahu spalin kotlÛ Cerapur, Cerasmart a Cerasmartmodul JUNKERS

Oznaãení Poznámka

AZB 538 Krycí rozeta ∅ 80 PfiíloÏná clona na vnitfiní zeì
(pro AZB 173).

AZB 537 Krycí deska na zeì PfiiloÏná clona na vnitfiní zeì
200x330 mm, ∅  125 napfi. pro AZB 604, 605, 606, ...

obj. ã. 7 719 001 094

AZB 600/1 Odkoufiení vodorovné • Základní pfiíslu‰enství pro
s kontrolním T-kusem vodorovné vedení spalin pfies
∅  80/125 venkovní stûnu nebo stfie‰ní
L = 1200 mm vik˘fi.

Pfiipojitelné na rÛzné systémy
komínÛ a vedení odtahu spalin.
Základní sada se skládá z:
• 1 prÛchodky zdí
• 1 revizního T-dílu
• 2 krycích clon
• vedení spalin ∅ 80, 500 mm

obj. ã. 7 719 002 045obj. ã. 7 719 002 044

AZB 603 Trubka odkoufiení Díl pro vestavbu kontrolního
s kontrolním otvorem otvoru do potrubí spalin za
L = 250 mm, ∅ 80/125 obloukem.

obj. ã. 7 719 001 518

obj. ã. 7 719 002 025

obj. ã. 7 719 001 093

200

AZB 601/1, AZB 602/1 Odkoufiení svislé Svislé vedení spalin stfiechou
délka 1365 mm • Délka nad stfiechou = 865 mm
∅ 80/125 • Max. sklon stfiechy 45°
AZB 601/1 ãerné provedení • Kombinace s AZ 137, AZ 207 a
AZB 602/1 ãervené provedení AZ 136 je moÏná
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obj. ã. 7 719 001 524

obj. ã. 7 719 001 519, -520, -521

obj. ã. 7 719 001 522

obj. ã. 7 719 001 523

Pfiíslu‰enství odtahu spalin kotlÛ Cerapur, Cerasmart a Cerasmartmodul JUNKERS

Oznaãení Poznámka

obj. ã. 7 719 001 525, -526, -527

AZB 604, AZB 605, AZB 606 ProdlouÏení ProdluÏovací díl
dvojitá trubka

AZB 604 = 500 mm
AZB 605 = 1000 mm
AZB 606 = 2000 mm

∅ 80/125

AZB 608 Koleno 45°
∅ 80/125
2 kusy

AZB 607 Koleno 90°
∅ 80/125

AZB 609 Kontrolní T-kus K instalaci pfiímo nad zafiízení
∅ 80/125 (slouÏí k revizím)

AZB 610, AZB 611, AZB 612 ProdlouÏení ProdluÏovací trubka potrubí
spalin

AZB 610 = 500 mm
AZB 611 = 1000 mm
AZB 612 = 2000 mm

∅ 80
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obj. ã. 7 719 001 530

obj. ã. 7 719 001 531

obj. ã. 7 719 001 947

obj. ã. 7 719 001 982

Pfiíslu‰enství odtahu spalin kotlÛ Cerapur, Cerasmart a Cerasmartmodul JUNKERS

Oznaãení Poznámka

Sada AZB 617/1 Souprava pro vedení spalin Vedení spalin ve dvojité trubce
na fasádû a pfiisávání  80/125 mm. Prostor v mezikruÏí
vzduchu slouÏí k izolaci, nasávání ãerstvého
∅ 80/125 vzduchu je ve spodní ãásti.

Základní sada se skládá z:
• nasávání ãerstvého vzduchu
• dvojitého násuvného nátrubku

80/125 mm
• 4 drÏákÛ AZB 657

ProdluÏovací trubky • 1 neroz‰ífieného oblouku
AZB 604, AZB 605, AZB 606 • 1 krycí desky dûlené + krycí desky
musí b˘t pfii montáÏi • 1 dvojité trubky s kontrolním
obloÏeny. otvorem AZB 603
Kombinovat s AZB 601,
AZB 602, AZB 831.

Sada Odkoufiení do strany pro Tato sada je pro vedení spalin
AZB 616 LAS komín k ‰achtû, mÛÏe b˘t pouÏita

∅ 80/125 pro provoz závislém na vzduchu
L = 0,80 m v místnosti i pro provoz nezávisl˘

na vzduchu v místnosti s vedením
spalin v ochranné trubce.
Základní sada se skládá z:

Max. dovolená délka trubek • 1 krycí deska na zeì AZB 537
aÏ k ‰achtû ãiní 3 m! • 1 prodluÏovací trubky AZB 604
Spojovací potrubí je tfieba (l = 500 mm)
nainstalovat vÏdy se • 1 kontrolního T-dílu AZB 609
sklonem 3 %! • pfiípoje k LAS AZB 610

Sada Souprava pro vedení odtahu Tato sada je pro vedení spalin 
AZB 615 ke komínu ∅ 80 k ‰achtû, mÛÏe b˘t pouÏita pouze 

L = 0,90 m pfii provozu závislém na vzduchu 
v místnosti. PouÏití v místnostech
s trval˘m pobytem lidí není
dovoleno!
Základní sada se skládá z:
• 1 krycí rozeta AZB 538
• 1 prodluÏovací trubky AZB 610

Max. dovolená délka trubek (l = 500 mm)
aÏ k ‰achtû ãiní 3 m! • 1 kontrolního otvoru o délce
Spojovací potrubí je tfieba 250 mm AZB 618
nainstalovat vÏdy se • 1 kolena 90° AZB 619
sklonem 3 %! • dlouhé matice

Sada AZB 614/1 Souprava pro vedení odtahu Tato sada AZB (provedení spalin
komínem ∅ 80 v ‰achtû) mÛÏe b˘t pouÏita pro
L = 1,65 m provoz závislém na vzduchu

v místnosti i pro provoz nezávisl˘
na vzduchu v místnosti.

Základní sada se skládá z:
• krytu ‰achty 626/1
• kontrolního otvoru AZB 618
• opûrného bloku vãetnû kolejnice
• drÏákÛ AZB 524
• dvou prodluÏovacích trubek

AZB 610, 611
• vûtrací mfiíÏky
• koleno s opûrnou kolejnicí

AZB 625
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obj. ã. 7 719 001 535

obj. ã. 7 719 001 534

AZB 624 Kontrolní T-kus 90° K instalaci pfiímo nad zafiízení.
∅ 80 Pouze pro odtah spalin.

Pfiíslu‰enství odtahu spalin kotlÛ Cerapur, Cerasmart a Cerasmartmodul JUNKERS

Oznaãení Poznámka

obj. ã. 7 719 001 533

AZB 618 Trubka s kontrolním Díl pro vestavbu zku‰ebního
otvorem otvoru do potrubí spalin za
∅ 80 kolenem.
L=250 mm

AZB 619 Koleno 90° Pouze pro odtah spalin.
∅ 80 mm

AZB 620 Koleno 45° Pouze pro odtah spalin.
∅ 80 mm
(2 kusy)

AZB 626/1 Kryt ‰achty pro odtah Kryt ‰achty vybaven˘
spalin ∅ 80 sefiíznutelnou hranou.

Standardní krycí rozmûr 400x400.
Minimální krycí rozmûr 340x340.

obj. ã. 7 719 001 945

obj. ã. 7 719 001 536
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Pfiíslu‰enství odtahu spalin kotlÛ Cerapur, Cerasmart a Cerasmartmodul JUNKERS

Oznaãení Poznámka

AZB 657 DrÏák odkoufiení na fasádu DrÏák odtahu spalin na vnûj‰í
∅ 125 mm stûnû.

AZB 661 Koleno 15° Pouze pro odtah spalin.
∅ 80 mm

AZB 662 Koleno 30° Pouze pro odtah spalin.
∅ 80 mm

obj. ã. 7 719 001 850

obj. ã. 7 719 001 644

AZB 663 Koleno 15° Pro odtah spalin kotle
∅ 100 mm ZBR 11-42 A.

AZB 664 Koleno 30° Pro odtah spalin kotle
∅ 100 mm ZBR 11-42 A.

obj. ã. 7 719 001 851

obj. ã. 7 719 001 852

obj. ã. 7 719 001 853



68

obj. ã. 7 719 001 864

obj. ã. 7 719 001 866

obj. ã. 7 719 001 867

obj. ã. 7 719 001 868

obj. ã. 7 719 001 865

Pfiíslu‰enství odtahu spalin kotlÛ Cerapur, Cerasmart a Cerasmartmodul JUNKERS

Oznaãení Poznámka

AZB 665 Základní souprava flexibilního Sadu AZB lze pouÏít pro provoz
odkoufiení (pro vedení spalin závisl˘ i nezávisl˘ na vzduchu
v ‰achtû, do délky 12 m) v místnosti.
∅ 80 mm. Sada se skládá z:

• flexibilního vedení ∅ 80 mm,
L = 12 m

• 2 ks drÏákÛ odstupu AZB 669
• raménko
• kontrolního T-kus AZB 667
• prodluÏovací trubky L = 500 mm

AZB 610
• koleno 90° s opûrnou kolejnicí 

AZB 625
• vûtrací mfiíÏky

AZB 666 Roz‰ifiující souprava pro Sada se skládá z:
kombinaci s AZB 665 (pro délku • flexibilní vedení ∅ 80 mm,
‰achty do 17 m) L = 5 m
∅ 80 mm • spojovací hrdla

• 1 ks drÏákÛ odstupu AZB 669

AZB 667 Kontrolní T-kus (pro flexibilní Kontrolní otvor pro vestavbu do
odkoufiení) ∅ 80 mm ‰achty.

AZB 668 Spojovací díl ∅ 80 mm Spojovací díl se pouÏívá pfii
spojení flexibilního odtahu
spalin.

AZB 669 DrÏák odstupu (pro flexibilní DrÏák odstupu pouÏiteln˘ pro
vedení spalin) flexibilní vedení spalin
∅ 80 (∅ 100) ∅ 80 mm, ∅ 100 mm.
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Pfiíslu‰enství odtahu spalin kotlÛ Cerapur, Cerasmart a Cerasmartmodul JUNKERS

Oznaãení Poznámka

obj. ã. 7 719 002 013

obj. ã. 7 719 001 984

obj. ã. 7 719 001 935

obj. ã. 7 719 002 254

AZB 831 Koncov˘ kus na odtah Koncovku lze pouÏít pouze
spalin na fasádû v kombinaci s AZB 617/1.
∅ 80/125 mm

AZB 817/1 Pfiipoj dûleného odkoufiení Adaptér se montuje na kotel
∅ 80 (náhrada za AZB 542) v pfiípadû oddûleného nasávání
(lze nahradit pfiíslu‰enstvím vzduchu. Souãástí dodávky je
AZB 859, které je nutné vzduchové hrdlo a ko‰.
v pfiípadech pro 
ZSB(R) 3-16 A)

AZB 859 T kus pro pfiipojení dûleného
odtahu spalin ∅ 80/80 mm
(nutn˘ v pfiípadech pro
ZSB(R) 3-16 A)

AZB 832 Koleno 30° ∅ 80/125 mm
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Pfiipojovací pfiíslu‰enství JUNKERS

Pfiipojovací pfiíslu‰enství pro zvlá‰tní elektrická zapojení

LSM 5
Modul pro spínání ventilátoru, urãen˘ k ovládání LSM 5
• Motorové klapky spalin
• Klapky vzduchu pro spalování
• Klapky vzduchu v místnosti
• Digestofie
• Dálkové indikace závad
• Pfiípojky 2bodov˘ch regulátorÛ
• Pfiípojky pro mechanick˘ omezovaã
• Ventilátoru s dobûhov˘m relé (obj. ã. 7 719 001 570)

Pfiíslu‰enství ã. 869
MontáÏní li‰ta na zemní plyn s pfiipojovacími kulov˘mi 869
ventily na vodu.

(obj. ã. 7 719 002 091)

MontáÏní pfiipojovací li‰ta ã. 258
pro zemní plyn s pfiipojovacími ‰roubeními
namontovan˘m plynov˘m nátrubkem R 3/4" a pfiiloÏen˘m plynov˘m 258
nátrubkem R 1/2" 

(obj. ã. 7 719 000 660)

MontáÏní pfiipojovací li‰ta ã. 269
pro kapaln˘ plyn s pfiipojovacími ‰roubeními 
namontovan˘m plynov˘m nátrubkem R 1/2" a pfiiloÏen˘m 
pfiechodov˘m kusem R 1/2" x 12mm Ermeto 269

(obj. ã. 7 719 000 661)

Pfiíslu‰enství ã. 252
Pfiechodov˘ kus R 1/2" x 12mm Ermeto 252

(obj. ã. 7 719 000 097)

Pfiíslu‰enství ã. 224
2 údrÏbové kohouty R 3/4" v prÛchozím provedení 224

(obj. ã. 7 719 000 048)

MontáÏní pfiipojovací li‰ta ã. 759
pro zemní plyn s pfiipojovacími ‰roubeními, topn˘ okruh R1, 759
plynov˘ nátrubek R 3/4", T-kus pro moÏnost napojení 
expanzní nádoby (pro ZBR 11-42 A) (obj. ã. 7 719 001 771)

Pfiíslu‰enství ã. 508 – pro provedení ZSBR
Zkratovací potrubní propojení nátrubkÛ nábûhového a zpûtného 508
okruhu zásobníku na montáÏní li‰tû pfiístroje

(obj. ã. 7 719 000 990)

Obûhové ãerpadlo ã. 852
s víceparametrovou charakteristikou - pro provedení ZBR
230 V/50 Hz, vestavné do kotle, bez odluãovaãe 852
vzduchu, vãetnû pfiipojovacího kabelu cca. 1 m dlouhého

(obj. ã. 7 719 002 024)

Oznaãení Pfiíslu‰enství ã.
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Pfiíslu‰enství ã. 223/1
pro zemní plyn, 2 údrÏbové kohouty R 3/4" v nároÏním provedení 
s rozetami (25mm), 1 plynov˘ kohout R 3/4" v nároÏním provedení 223/1
s termo-pojistkou a rozetou (obj. ã. 7 719 001 280)

Pfiíslu‰enství ã. 228 
pro kapaln˘ plyn, 2 údrÏbové kohouty R 3/4" v nároÏním provedení
s rozetami (25mm), 1 membránov˘ uzavírací ventil 12 mm v nároÏním 228
provedení s rozetou (obj. ã. 7 719 000 052)

Pfiíslu‰enství ã. 432
Trycht˘fiov˘ sifon s pfiípojkou R 1" 432

(obj. ã. 7 719 000 763)

Pfiíslu‰enství ã. 440/12
pro zemní plyn 440/12
1 plynov˘ kohout R 3/4" v nároÏním provedení
s termo-pojistkou a rozetou (obj. ã. 7 719 001 282)

Pfiíslu‰enství ã. 440/14
Plynov˘ kohout R 3/4" v pruchozím provedení s termo-pojistkou 440/14

(obj. ã. 7 719 001 284)

Oznaãení Pfiíslu‰enství ã.

Pfiipojení topení a plynu

Pfiipojovací pfiíslu‰enství JUNKERS

Oznaãení Pfiíslu‰enství ã.

Pfiíslu‰enství ã. 220 
1 rohov˘ ventil R 1/2", 1 kolínko R 1/2"
2 pochromované mûdûné trubky 12 x 100 mm s pfievleãn˘mi 
maticemi, 2 rozety R 1/2" 220
(pro kombinované kotle)

(obj. ã. 7 719 001 280)

Pfiíslu‰enství ã. 240 
1 ventil v prÛchozím provedení R 1/2"
1 pfiipojovací ‰roubení R 1/2" 240
(pro kombinované kotle) (obj. ã. 7 719 000 085)

Pfiipojení vody u kombinovan˘ch kotlÛ

Pfiíslu‰enství ã. 528/1
2 údrÏbové kohouty R 3/4" v prÛchozím provedení 
1 plynov˘ kohout R 3/4" v prÛchozím provedení s termo-pojistkou 528/1

(obj. ã. 7 719 001 279)
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Pfiipojovací pfiíslu‰enství JUNKERS

Pfiipojovací pfiíslu‰enství pro nepfiímo ohfiívané zásobníky TV

Pfiíslu‰enství ã. 400 - pro provedení ZSBR nebo ZSB
2 pochromované mûdûné trubky R 1/2" s pfievleãn˘mi maticemi
a rozetami, 2 kolínka R 1/2" (pro pfiipojení nepfiímo ohfiívaného 
zásobníku) 400

(obj. ã. 7 719 000 633)

Pfiíslu‰enství ã. 414
Zpûtná klapka pro vestavbu do zpûtného okruhu zásobníku 414
v montáÏní pfiipojovací li‰tû (obj. ã. 7 719 000 705)

Pfiíslu‰enství ã. 429
Pojistná skupina bez redukãního ventilu (DN 15) pro tlaky v síti do
4 bar a zásobníky teplé vody s obsahem do 200 l. 429

(obj. ã. 7 719 000 758)

Pfiíslu‰enství ã. 430
Pojistná skupina s redukãním ventilem (DN 15) pro tlaky v síti nad 
4 bar a zásobníky teplé vody s obsahem do 200 l. 430

(obj. ã. 7 719 000 759)

Pfiíslu‰enství ã. 778/1
Sada pfiipojení zásobníku ST 120/160-1 E.
·roubení a zpûtná klapka pro zabudování do montáÏní li‰ty.
Ohebné trubky z u‰lechtilé oceli s tepelnou izolací. 778/1
Pojistná skupina studené vody (8 bar).
Doporuãuje se pfiiobjednat sifon na úkapy - pfiíslu‰enství ã. 432.

(obj. ã. 7 719 001 937)

Pfiíslu‰enství ã. 615/CZ
Sada pfiipojení a propojení zásobníku ST 120/160-1 E.
Neobsahuje montáÏní li‰tu, která je dodána s kotlem Junkers
(mimo typy Novastar).
Obsahuje: klapku ã. 414, tûsnûní, flexibilní nerezové trubky s izolací, 
pojistnou skupinu s 8 bar pojistn˘m ventilem, chromované krycí 
rÛÏice a pfiipojovací fitinky. 615/CZ
Doporuãuje se pfiiobjednat i sifon - pfiíslu‰enství ã. 432.

(obj. ã. 7 719 002 615)

Pfiíslu‰enství ã. 618
Redukãní ventil pro vestavbu do pfiíslu‰enství ã. 615, 677, 678, 679 618
s pevnû nastaven˘m pracovním tlakem 4 bary (obj. ã. 7 719 001 357)

Pfiíslu‰enství ã. 619
Kryt pfiívodÛ k zásobníku ST 120/160-1 E 619

(obj. ã. 7 719 001 358)

Oznaãení Pfiíslu‰enství ã.
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Pfiipojovací pfiíslu‰enství pro nepfiímo ohfiívané zásobníky TV

Pfiipojovací pfiíslu‰enství JUNKERS

Pfiíslu‰enství ã. 856
Podhledov˘ kryt pfiipojení

856

(obj. ã. 7 719 002 052)

KP 130 - ãerpací box kondenzátu
KP 130

(obj. ã. 7 719 001 970)

NB 100 - neutralizaãní box
NB 100

(obj. ã. 7 719 001 994)

Neutralizaãní granulát ã. 839
(4 kg na dobu cca 12 mûsícÛ) 839

(obj. ã. 7 719 001 995)

Ostatní pfiíslu‰enství

Oznaãení Pfiíslu‰enství ã.

Pfiíslu‰enství ã. 667
Sada pfiipojení zásobníku ST 75 pfii zapojení vedle kotle 667
MontáÏní pfiipojovací li‰ta 
Propojovací potrubí
Pojistná skupina studené vody (8 bar)
Trycht˘fiov˘ sifon
Zavû‰ovací profil

(obj. ã. 7 719 001 485)

Pfiíslu‰enství ZL 102/1
Ponorná trubka pro cirkulaãní pfiípojku
pro ST 120/160-1 E ZL 102/1

(obj. ã. 7 719 001 934)

Pfiíslu‰enství ã. 620
Redukãní ventil pro vestavbu do pfiíslu‰enství ã. 615, 677, 678, 679 620
s nastaviteln˘m pracovním tlakem

(obj. ã. 7 719 001 359)

Pfiíslu‰enství ã. 844
Pfiestavba Cerasmart ZB 7-22 A na ZSB 7-22 A
(vestavn˘ motorick˘ trojcestn˘ ventil pro pfiipojení zásobníku TV) 844

(obj. ã. 7 719 002 006)



Pfiíslu‰enství ã. 862
Servisní komplet údrÏbov˘ kohoutÛ 862
(pro Cerasmartmodul)

(obj. ã. 7 719 002 072)

Pfiíslu‰enství ã. 864/1
Zadní bíl˘ kryt pfiipojovací instalace 864/1
(pro Cerasmartmodul)

(obj. ã. 7 719 002 083)

Pfiíslu‰enství ã. 870 (bude nahrazeno ã. 1034 obj. ã. 7 719 002 416)
Servisní komplet pro instalaci pfiipojení svisle-shora 870

(1034)
(obj. ã. 7 719 002 101)

Pfiíslu‰enství ã. 885
Souprava pro jímání kondenzátu a pojistné ventily 885
(pro Cerasmartmodul)

(obj. ã. 7 719 002 146)

Pfiíslu‰enství ã. 896 (bude nahrazeno ã. 1032 obj. ã. 7 719 002 414)
Cirkulaãní ãerpadlov˘ set (pro Cerasmartmodul) 896
(s denním programem, zpûtnou klapkou, s pfiipoj. T kusem (1032)
a kabelem se zástrãkou) (obj. ã. 7 719 002 176)
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Pfiipojovací pfiíslu‰enství pro Cerasmartmodul ZBS 7-22 (3-16) MA JUNKERS

Oznaãení Pfiíslu‰enství ã.

  

 

  

Pfiíslu‰enství ã. 845
Ventil pro dopou‰tûní s adaptérem pro motorick˘ pfiepínací 845
trojcestn˘ ventil

(obj. ã. 7 719 002 007)

Pfiíslu‰enství ã. 840
âisticí set na údrÏbu v˘mûníkÛ kondenzaãních kotlÛ Junkers 840

(obj. ã. 7 719 001 996)



75



Robert Bosch odbytová s.r.o.
Divize JUNKERS
Pod Vi‰Àovkou 1661/35
140 00 Praha 4 - Krã
Tel: 261 300 461-6
Fax: 261 300 516
Internet: www.junkers.cz
E-mail: junkers.cz@bosch.com
Hotline: 261 300 200
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