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Installatie CerapurSmart A gaswandketel

Kenmerk 22/28 3-CE ZWB 

Onder de noemer ‘Exceptional Waterfront Living’ wordt op de Oosteroever in Oostende een 

uitzonderlijk woonproject gerealiseerd. De Versluys Groep die als projectontwikkelaar het 

project uitvoert, voegt met het appartementsgebouw “Baelskaai 8” een nieuw hoofdstuk toe aan 

dit unieke verhaal. Het gebouw omvat 25 royale appartementen en 4 commerciële panden in een 

minimalistisch laagbouwconcept. Alle appartementen zijn zuidgeorienteerd en genieten van een 

adembenemend panoramisch uitzicht op de havengeul, de stad Oostende en de Noordzee. Alle 

units zijn voorzien van vloerverwarming. Om het gewenste basiscomfort te kunnen realiseren 

was er een verwarmings- en warmwatersysteem nodig dat een slim, compact geheel combineert 

met een optimale energie-efficiëntie. 

Van Severen installeerde ook de verwarmingsoplossingen in het project Baelskaai 12, waaronder 

3 energiezuinige, duurzame Junkers solar systemen in appartementen met specifieke warmte- 

en waterverwarmingsbehoeften. 

Condensatie 
gaswandketel

Exceptioneel wonen aan het 
water met al het gewenste 
verwarmingscomfort

Baelskaai 8, luxe-appartementen-
complex in Oostende



De Junkers oplossing

Versluys Groep deed een beroep op een vertrouwde cv- 

en sanitairspecialist om het gebouw aan de Baelskaai 8 

te verzekeren van een verwarmingssysteem dat zowel 

tegemoetkomt aan de kwaliteitseisen in het lastenboek 

als aan de basiscomfortbehoeften van de bewoners. 

Van Severen zocht en vond de ideale oplossing in het 

Junkers CerapurSmart A gaswandketel-gamma. Een 

verwarmingstoepassing die perfect in lijn ligt met het 

vloerverwarmingssysteem en het voordeel biedt van 

een krachtigere doorstroming (15,8 l/min), een groter 

expansievat en een inclusief bedieningscomfort. Maar 

hét grote pluspunt is het all-in concept. De ketel, de 

hydraulische module en de weersafhankelijke, op afstand 

regelbare LAN-CW 400 thermostaat worden in één pakket 

aangeboden, met een efficiëntere werking, een duurzaam 

verwarmings- en warmwatercomfort en een vlotte, 

energiebesparende regeling als resultaat. De bewoners 

die nood hadden aan extra-comfort konden kiezen voor de 

CerapurComfort (42 kW) of de CerapurModul (30l/min). 

Het resultaat

�	Snelle, makkelijke montage 

�	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

�	Energiebesparende modulerende 

hoogrendement circulatiepomp

�	20,3 kW (max.) vermogen voor cv en een 

warmwaterdebiet van 15,8 l/min

�	Ingebouwd expansievat van 8 liter

�	Montageplaat voor een eenvoudige 

installatie

�	VK 120-2 CPC

�	Vacuümbuiscollectoren met 6 vacuüm-

buizen en CPC technologie

Voordelen in één oogopslag

CerapurSmart A

Zonnepanelen Solar VK


