
Energievriendelijk wonen 
met de garantie van  
een optimaal comfort

Het PIT woonproject  
in Tienen

Waar vroeger het Provinciaal Internaat Tienen stond, op een geprivilegieerde plek 

tussen stad en groen, rijst nu het gloednieuwe PIT wooncomplex uit de grond. Het 

kroonjuweel van het ambitieus Anemoon woonproject. Licht, lucht en ruimte zijn 

de ordewoorden in deze fraaie woonconstructie. Werkelijk niets is aan het toeval 

overgelaten om de bewoners te verzekeren van een aangename omgeving en een 

optimaal comfort. Uiteraard is de toegepaste verwarmingstechniek daarbij van 

essentieel belang. Ook daarvan wordt verwacht dat ze een meerwaarde toevoegt aan 

het leven en het samenleven in deze unieke woonomgeving…

Condensatie 
gaswandketel
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Installatie 94 CerapurSmart A TOP 22/28-3 CE gaswandketels

Kenmerk
CerapurSmart A TOP 22/28-3 CE ZWB 
gaswandketels



De Junkers oplossing

Het PIT wooncomplex verwelkomt 94 gezinnen in 

appartementen die qua grootte variëren van 58 tot 135 m2. 

Gezien de hoge isolatiewaarde van de woonruimten, de 

beperkte bergingsruimte in de units en de behoefte aan 

een perfect geregeld, energiezuinig wooncomfort was de 

CerapurSmart A TOP 22/28-3 condensatie-gaswandketel 

al snel een logische keuze. Deze combiketel koppelt een 

lage modulatie aan een hoog rendement. Hij verzekert het 

nodige én gewenste verwarmings- en warmwatercomfort 

ook in de PIT-appartementen met meerdere badkamers. 

En door zijn compacte vormgeving vindt hij probleemloos 

zijn plek in de geoptimaliseerde woonruimten van het 

wooncomplex. Ook de bediening en het onderhoud zijn 

’in goede handen’ via de multifunctionele display en de 

slimme thermostaat JunkersControl CT100. Kortom, PIT 

en Junkers vormen de perfecte match voor een lang en 

gelukkig wooncomfort.

Het resultaat

�	Snelle en makkelijke montage via de gekende 

aansluitingstechniek, een complete montageplaat, 

eenvoudige inbouw regelfuncties en gering gewicht

�	Vlotte bediening via overzichtelijke, multifunctionele 

display                                  

�	Digitale diagnosecode en controle van de installatie

�	Alles in dienst van een optimale klanttevredenheid

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden.

�	Moderne, compacte vormgeving en stille 

werking

�	Innovatief Heatronic III bedieningspaneel 

met digitale aanduiding

�	Energiebesparing door geïntegreerde 

modulerende hoogrendement 

circulatiepomp

�	21 kW maximumvermogen voor cv en 

warmwaterdebiet van 15,8 l/min

Voordelen in één oogopslag

CerapurSmart A TOP


