
 
 
 
 
ZBR 70-3 A 23 (31) CerapurMaxx 
ZBR 100-3 A 23 (31) CerapurMaxx 
 
 
Condensatie-wandketels op gas, met modulerende premixbrander  
 
Warmtewisselaar 
Materiaal 
Corrosiebestendige warmtewisselaar met ribbenbuizen, vervaardigd uit een speciale legering van aluminium en silicium, met 
ALU-plus technologie. Bij de ALU-plus technologie krijgen de ribbenbuizen van de warmtewisselaar een oppervlaktecoating van 
plasmapolymeren voor een hoog rendement, een lange levensduur en een eenvoudig onderhoud.  
Zeer compacte afmetingen voor een vermogen tot 100 kW dankzij de zeer efficiënte warmteoverdracht op een minimum aan 
ruimte door de snel roterende beweging van het verwarmingswater in de ribbenbuizen. 
Opbouw 
Systeem ETA-plus voor optimale benutting van de energie en een zeer laag aantal branderstarts dankzij de modulerende 
brander. Zeer hoog rendement van de warmtewisselaar voor condenserende werking gedurende het hele jaar. Modulatie van 
de circulatiepomp in functie van het vermogen (externe circulatiepomp in optie).  
Systeem FLOW-plus voor laag stroomverbruik dankzij de zeer efficiënte, circulatiepomp met modulatie in functie van het 
vermogen (PWM-signaal).  
"Flow Detection System" (FDS) voor bewaking van de modulatie van het toestel. 
 
Brander 
Keramische premixbrander met zwarte coating voorzien van een geperforeerde plaat voor een uniforme verdeling van de vlam 
over de gehele oppervlakte van de brander. 
Werking 
De verbranding wordt geregeld door een modulerende gas-luchtverhouding CombiVent, die gebaseerd is op het principe van de 
venturi met optimalisatie van de verhouding gas/lucht. Ontsteking met gloeiontstekingselektrode voor een betrouwbare en 
zachte start van de brander. Vlambewaking door de ionisatie-elektrode. 
Vermogensbereik (modulatie) 
De brander moduleert tussen 20 en 100 %. 
Brandstof 
Geschikt voor werking met aardgas I2E(S) (G20/G25) en vloeibaar gas I3P (G31) 
Emissies 
Zeer lage emissies van CO (< 110 mg/kWh) en NOx (< 70 mg/kWh) conform de KB’s van 08/01/2004 en van 17/07/2009. 
NOx-klasse: 5 
NOx-emissies G20 bij vollast conform EN 15502 (gemiddeld): 
ZBR 70-3 A: 27 mg/kWh 
ZBR 100-3 A: 48 mg/kWh 
CO-emissie G20 bij vollast: 
ZBR 70-3 A: 61 mg/kWh 
ZBR 100-3 A: 107 mg/kWh 
 
Componenten 
Toerentalgeregelde ventilator voor aanvoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas 
Automatische ontluchter 
Modulerende hoogrendement cv-pomp (aansluitgroep) 
Veiligheidsventiel 3 bar (aansluitgroep) 
Watergebrekbeveiliging 
Thermometer op vertrek en retour (aansluitgroep) 
Manometer (aansluitgroep) 
Vul- en leegloopkraan (aansluitgroep) 
Sifon voor de evacuatie van het condenswater 
 
Regeling 
Uitgerust met een universele branderautomaat BC15 met microprocessor voor het beheer en de modulerende werking van het 
toestel door aanpassing van het vermogen. De branderautomaat met microprocessor is universeel voor het hele gamma van 
deze wandketel en bevat een programma voor het detecteren van pannes voor het elektronische en elektrische gedeelte van de 
ketel; deze worden in de vorm van een alfanumerieke code weergeven op het scherm. De werkingsstatus van de ketel wordt 
eveneens weergegeven op het scherm, net als de verwarmingsmodus.  
Uitgerust met het regelsysteem EMS 2. Dit modulaire regelsysteem kan uitgebreid worden met bijkomende functiemodules naar 
keuze die de ketelregeling perfect aanvullen. Mogelijke functiemodules zijn o.a. modules voor sturing van een 
warmwatersysteem en kring(en) voorbij een evenwichtsfles, een cascademodule en een  module voor sturing van een 
zonnesysteem. Met behulp van de regelaar CW 400 (optie) kunnen alle parameters van de installatie ingesteld en gewijzigd 
worden.  
Systeem voor herhaalde automatische ontsteking (3x). Als de ketel een probleem detecteert, probeert hij 3 keer te starten 
vooraleer hij definitief blokkeert, waarna hij manueel gereset moet worden. Op dat ogenblik knippert de alfanumerieke code op 
de display van de ketel en de (EMS 2) regelaar. 



Toebehoren (opties) 
Aansluitgroep (pompgroep) 
Complete hydraulische set voor aansluiting van meerdere (max. 8) ketels in cascade op een frame, opstelling in een rij of rug 
aan rug.  
Rookgascascadesets 
Hydraulische collectorset 
Cascaderegeling 
 
Rookgasafvoer 
Hermetisch afgedichte verbrandingskamer voor kamerluchtonafhankelijke werking. Kan indien gewenst open 
(kamerluchtafhankelijk)  aangesloten worden.  
De rookgasafvoersystemen maken deel uit van de systeemcertificering CE. Deze ketel is een toestel met gedwongen afvoer dat 
kamerluchtafhankelijk kan werken (toesteltype B23, B23P of B33) of kamerluchtonafhankelijk, d.w.z. als gesloten toestel 
(toesteltype C13, C33, C43, C53, C83 of C93). Het toestel moet conform de Belgische norm NBN B51-003 geïnstalleerd 
worden. De ketel moet aangesloten worden met een rookgasafvoersysteem van Junkers  (C63 is verboden in België). 
 
Homologaties 
Condenserende gaswandketel die beantwoordt aan de Europese richtlijnen voor gastoestellen 90/396/CEE, evenals aan de 
Europese normen EN 437, EN 483 en EN 677, met rendementseisen conform 92/42/CEE. 
 
Waterbehandeling 
De waterkwaliteit is zeer belangrijk. Een slechte waterkwaliteit beschadigt verwarmingsinstallaties door vorming van kalk en 
corrosie.  
De handleiding “logboek waterkwaliteit” omschrijft aan welke eisen het vulwater moet voldoen en welke maatregelen indien 
nodig moeten getroffen worden. 
 
Fabrieksgarantie 
Fabriekswaarborg van 2 jaar op alle componenten van de ketel, verplaatsing en werkuren inbegrepen. Extra 
onderdelenwaarborg van 3 jaar op de aluminium/silicium warmtewisselaar. 
Deze waarborg vangt aan bij de voorlopige oplevering in zoverre die gebeurt binnen de 3 maanden na plaatsing van de ketel. 
De fabrikant beschikt over een nationale dienst-na-verkoop die de interventies onder garantie uitvoert. De fabrikant kan 
eveneens herstellingen en onderhouden uitvoeren na de waarborgperiode. De beschikbaarheid van wisselstukken wordt 
gegarandeerd tot ten minste 10 jaar na stopzetting van de fabricatie van het product. 
 
 
 
 



Technische gegevens 
 ZBR 70-3 A ZBR 100-3 A 
Vermogen bij systeemtemperaturen 80/60°C   
Nominaal vermogen (aardgas G20) vollast kW 62,6 94,5 
(regelbaar – traploos modulerend) deellast kW 13,0 19,0 
Nominaal vermogen (aardgas G25) vollast kW 52,0 78,4 ** 
(regelbaar – traploos modulerend) deellast kW 10,8 15,7 ** 
Vermogen bij systeemtemperaturen 50/30°C   
Nominaal vermogen (aardgas G20) vollast kW 69,5 99,5 
(regelbaar – traploos modulerend) deellast kW 14,3 20,8 
Nominaal vermogen (aardgas G25) vollast kW 57,7 82,5 ** 
(regelbaar – traploos modulerend) deellast kW 11,8 17,2 ** 
Rendement   
30% deellast – terugloop 30°C Hs % 97,1 97,2 
(volgens EN15502) Hi % 107,8 107,9 
Rookgasafvoer   
Type   B23, B23P, B33, C13, C33, C43, C53, C83, C93 
Rookgasdebiet vollast g/s 29,8 43,8 
Rookgastemperatuur (vollast) 80/60°C °C 62 68 
 50/30°C °C 39 53 
Algemene gegevens   
Gewicht  kg 70 70 
Maximum aanvoertemperatuur  °C 90 90 
Maximum bedrijfsdruk CV  bar 4 4 
Beschikbare overdruk ventilator vollast Pa 130 220 
Elektrisch opgenomen vermogen vollast W 82 155 
CE-label   CE0063CO3391 CE0063CO3391 
EU-richtlijn voor energie-efficiëntie   
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming   A A 
Nominale warmteafgifte Prated kW 63 95 
Seizoensgebonden energie-efficiëntie 
voor ruimteverwarming ŋS % 92 92 

Geluidsvermogensniveau, binnen LWA dB 61 niet van toepassing 
 
 
 
** De ketel van 100 kW is vanuit de fabriek afgeregeld voor het referentiegas G20/20 mbar (rijk gas) overeenkomstig 

categorie I2E(R).  
In een gebied met referentiegas G25/25mbar mag de CO2 waarde van de ketel aangepast worden door de installateur 
naar de waarden van G20/20mbar overeenkomstig de normen NBN-D51-003 en NBN B61-001. En dit overeenkomstig de 
instructies van Bosch Thermotechnology nv/sa. 
Het vermogen van de ketel wordt op die manier opgetrokken naar de waarde van G20/20mbar. 
De installateur dient een database op te maken van de installaties waar hij deze aanpassing heeft uitgevoerd en moet 
Bosch Thermotechnology nv/sa hiervan op de hoogte brengen! 
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