
In warmte samenleven,
met de focus op 
een energiezuinig comfort

WEST, een samenlevings vriendelijk 
woonproject in Hasselt

Referenties

WEST woonproject met 125 woonunits van 80 tot 135m2

Planning verwarmingssysteem

Christophe Vercauteren,  
Junkers Business Developer Residential Projects

CORES Development, 2018 Antwerpen

Uitvoering Penxten CV & Sanitair, 3570 Alken

Installatie
125 CerapurCompact combi-gaswandketels met 
klokthermostaat CR 50 

Kenmerk ZWB 28-1 DE

WEST is een woonproject waarmee CORES Development een nieuwe toon zet 

in ons samenlevingsmodel. 125 woonunits vormen er samen een harmonisch 

geheel dat meteen opvalt door zijn aantrekkelijke visuele vormgeving en zijn 

bijzonder duurzame afwerking en inrichting. Een nieuwe trendy woonwijk die in 

het teken staat van een optimale levenskwaliteit en een spontaan en ongedwongen 

gemeenschapsleven. Afgewerkt met duurzame materialen, een buurtpark, een eigen 

boomgaard, groendaken en andere slimme oplossingen waarin ook energie-efficiënte 

verwarmingstoepassingen een belangrijke rol zullen spelen.

Condensatie 
gaswandketel



De Junkers oplossing

De installatie van de verwarmingssystemen in WEST 

werd toevertrouwd aan een specialist die, op grond van 

zijn positieve ervaringen bij tal van andere grootschalige 

projecten, koos voor de technologie van Junkers. Om 

tegemoet te komen aan het gewenste prestatieniveau 

en de hoge efficiëntie-verwachtingen bevel hij de 

CerapurCompact wandgasbrander aan, in combinatie 

met de klokthermostaat CR 50. Door de supercompacte 

vormgeving is deze doorstroomketel perfect geschikt voor 

de plaatsing en het onderhoud in kleine bergingen, want 

elke woonruimte in WEST wordt optimaal benut. Met 

een modulatiebereik van 15 tot 100% en een vermogen 

tot 3,7 kW staat de CerapurCompact bovendien borg 

voor een warmte- en warmwatervoorziening op maat van 

elke woonunit, en dat tegen een minimale kostprijs. Een 

troef die alvast interessante perspectieven biedt voor de 

leefkwaliteit van deze en volgende generaties. 

Het resultaat

�	Snelle en makkelijke montage via de gekende 

aansluitingstechniek

�	Eenvoudige en duidelijke bediening met lcd-scherm en 

knoppen

�	Digitale diagnosecode en controle van de 

installatie 

�	Alles in dienst van een optimale klanttevredenheid

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden.

�	Moderne, supercompacte vormgeving en 

stille werking

�	Warmtewisselaar in aluminium/silicium, 

met inox ommanteling voor een hoog 

rendement, een lange levensduur en een 

eenvoudig onderhoud

�	Modulatiebereik van 15 tot 100% van het 

maximaal cv-vermogen

�	Digitale aanduiding en diagnosecode

Voordelen in één oogopslag

CerapurCompact


