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Tepelná technika JUNKERS

Řešení s budoucností 

Ve směru vývoje v oblasti tepelné techniky a regulá torů 
sleduje firma Junkers nejnovější technologické trendy, 
nabízí špičkové technologie, rozšiřuje tech nic  ké mož-
nosti přístrojů, ale používá i několik nových vlastních 
patentů. Největší prioritou firmy Junkers však je, že smě-
řuje značnou část svého úsilí směrem k ma ximální bez-
pečnosti, ekonomickému provozu a v neposlední řadě 
ke zpřístupňování svých přístrojů nejširší veřejnosti, 
zachováním jejich jed noduché ovla datelnosti.

Naše prodejní a servisní síť hustě pokrývá celé území 
České republiky a je organizována systémem velko ob-
chodních a montážních středisek, které uvádí vý robky 
do provozu a provádí záruční a pozáruční ser vis. Jak 
firma Junkers, tak i naši prodejci, úzce spo    lu  pracují 
s řadou projektantů a projekčních firem. Doufáme tak, 
že tento technický podklad přispěje k dalšímu rozvoji 
a zkvalitnění této spolupráce.
Změny projekčního podkladu jsou vyhrazeny. 

Přehled použitého značení regulátorů:

T - regulátor teploty
R - prostorový
Z - dvoubodový
12 - typ regulátoru pro připojení 

k dvoubodově ovládaným kotlům
-2 - konstrukční řada

Příklad: TRZ 12-2 = prostorový regulátor teploty pro 
dvoubodově řízené kotle, s týdenním progra-
mem.

 Přehled použitého značení kotlů:

Z - závěsný kotel s modulovaným výkonem
W - kombinovaný kotel s integrovanou 

přípravou TV průtokovým způsobem
S - provedení pouze pro vytápění 

s možností připojení nepřímo ohřívaného 
zásobníku TV

24 - jmenovitý tepelný výkon 24 kW
18 - jmenovitý tepelný výkon 18 kW
12 - jmenovitý tepelný výkon 12 kW
A - provedení s odtahem spalin přes 

obvodovou zeď (Turbo)
K - komínové provedení
E - elektronické zapalování a hlídání 

plamene
D - digitální displej
H - horizontální připojení

Rozsah dodávky
• Plynový závěsný kotel pro ústřední vytápění
• Spojovací materiál (šrouby s příslušenstvím)
• Montážní sada (těsnění)
• Sada škrtících clon (AE)
• Sada tiskopisů k dokumentaci kotle

Popis kotle
• Kotel pro montáž na stěnu
• Ukazatele teploty, provozu hořáku a poruch
• Atmosférický hořák pro zemní plyn/kapalný plyn
• Elektronické zapalování
• Třírychlostní oběhové čerpadlo
• Expanzní nádoba
• Snímač průtoku a regulátor teploty vody
• Manometr
• Bezpečnostní zařízení:
 - kontrola plamene (ionizační kontrolka)
 - pojistný ventil (přetlak v otopném okruhu)
 - bezpečnostní omezovač teploty
 - kontrola odtahu spalin
• Elektrický přípoj: 230 V, 50 Hz

Příslušenství (viz. také ceník)
• Sada připojovacích kolínek č. 1054
• Plastový předmontážní rám č. 1008
• Montážní připojovací lišta (dle výběru z ceníku Jun-

kers, nejpoužívanější je č. 869 s ventily na vodu)
• Regulátory teploty místnosti:
 - TR 12
 - TRZ 12-2 s týdenním programem
 - TR 12-1F dálkový bezdrátový s týdenním progra-

mem
• Sada pro přestavbu na jiný druh plynu: zemní plyn 

na kapalný plyn a obráceně
• Příslušenství pro odtah spalin ∅ 60 / 100 (pro typ 

AE)
• Příslušenství pro dělený odtah spalin ∅ 80 / 80 (pro 

typ AE)
• Instalační příslušenství pro připojení potrubí pod/ 

nad omítku (při použití montážní lišty)

Úvod JUNKERS

Příklad: ZW 24-2DH KE = plynový závěsný kotel 
s integrovanou přípravou TV, modulací výko-
nu pro vytápění i pro přípravu TV, jmenovitý 
tepelný výkon 24 kW, provedení s odtahem 
spalin do komína, elektronické zapalování 
a hlídání plamene, s digitálním displejem 
a horizontálním připojením.
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Typ kotle Jednotky ZS 12-2DH KE ZW 18-2DH KE ZS/ZW 24-2DH KE ZS 12-2DH AE ZS/ZW 24-2DH AE

Výkon*  

Pro vytápění  

Tepelný výkon (pulsní regulace) kW 4,0 - 12,0 6,0 - 18,0 8,0 - 23,6 4,0 - 12,0 10,0 - 24,0

Tepelný příkon kW 4,8 - 13,8 7,1 - 20,5 9,5 - 26,5 4,8 - 13,3 11,9 - 26,5

Pro přípravu TV   

Tepelný výkon (plynulá regulace) kW 4,0 - 12,0 6,0 - 20,0 7,0 - 23,6 4,0 - 12,0 7,0 - 24,0

Tepelný příkon kW 4,8 - 13,8 7,1 - 22,8 8,4 - 26,5 4,8 - 13,3 8,4 - 26,5

   

Připojovací hodnoty plynu

zemní plyn „H” (HUB = 9,4 kWh/m3) m3/h 1,4 2,4 2,8 1,4 2,8

propan (HUB = 12,8 kWh/kg) kg/h 1,0 1,8 2,1 1,0 2,1

 

Přípustný připojovací přetlak plynu**

index „23”  mbar 20 20 20 20 20

index „31” mbar 28 - 37 28 - 37 28 - 37 28 - 37 28 - 37

Topný okruh

Jmenovitý průtok vody při tΔ = 20 K   l/h 520 800 800 520 800

Zbytková dopravní výška
(při jmenovitém průtoku)  bar 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Rozsah teploty vody v náběhovém okruhu °C 45 - 88 45 - 88 45 - 88 45 - 88 45 - 88

Max. provozní přetlak bar 3 3 3 3 3

 

Expanzní nádoba 

přetlak bar 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

celkový objem  l 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Příprava TV (provedení ZW)   

Teplota teplé vody (nastavitelná) °C - 40 - 60 40 - 60 - 40 - 60

Maximální přetlak vody (při Δt 30 °C) bar - 10 10 - 10

Maximální průtok vody 
(při Δt 30 °C dle EN 625) l/min - 9,8 11,8 - 11,8

Minimální provozní přetlak  bar - 0,35 0,35 - 0,35

Hodnoty spalin

Požadovaný tah  mbar 0,015 0,015 0,015 - -

Hmotnostní tok spalin (při jmen. výkonu) kg/h 48 57 85 32 53

Třída NOx (dle EN 483)  III III III III IV

Teplota spalin při jmenovitém výkonu °C  120 140 140 130 140

∅ odtahu spalin mm 110 110 130 60/100 (80/80) 60/100 (80/80)

   

Připojení k elektrické síti   

El. napětí V-AC 230 230 230 230 230

Frekvence Hz 50 50 50 50 50

Max. příkon W 90 90 90 110 130

Druh krytí IP X 4 D X 4 D X 4 D X 4 D X 4 D

Hmotnost, bez obalu kg 25,5 27,5 30,0 31,5 33,0

Certifikováno dle  ČSN EN 297 297 297 483 483

Technické údaje – CERACLASS  JUNKERS

* hodnoty platí pro zemní plyn, pro čistý propan je nutno tyto snížit o cca. 15 %
** označení pro daný druh plynu: 23 – zemní a ropné plyny skupina H, 31 – kapalné plyny (propan, propan – butan,…)
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Projekční pokyny Připojovací rozměry pro kotle CERACLASS

CERACLASS ZS/ZW 24-2DH KE, ZS 12-2DH KE, ZW 18-2DH KE

Obrázek 1

Legenda obr. 1 a 2:

36 plášť kotle
88 ovládací panel
90 závěsná lišta

540 vývody s vnějším závitem ukotvené v rámu kotle
 3/4" připojení topení a plynu
 1/2" připojení studené a teplé vody (v případě kotle ZS připojení
 otopné vody pro ohřev zásobníku TV)
 (43, 45, 47 a 114 viz legenda k Montážní listě)

Obrázek 2

CERACLASS ZS/ZW 24-2DH AE, ZS 12-2DH AE

* platí pro ZS 12-2DH KE a ZW 18-2DH KE
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Schematické řezy CERACLASS JUNKERS

Obrázek 3

Obrázek 4

2 pojistný teplotní omezovač
3 hrdlo pro měření přetlaku na tryskách
5 čidlo teploty TV na výstupu
6 snímač průtoku vody (vodní spínač)
6/1 čidlo hlídače odtahu spalin
7 hrdlo pro měření připojovacího přetlaku plynu
8 manometr
8/1 digitální displej
9 plynová armatura
12 obtokové vedení
15 pojistný ventil
18 oběhové čerpadlo s odvzdušňovačem
20 expanzní nádoba
26 ventil pro plnění expanzní nádoby dusíkem
27 automatický odvzdušňovač
29 hlavní tryska
30 hořák
32 ionizační elektroda
33 zapalovací elektroda
36 NTC – čidlo náběhové teploty

38 ventil pro ruční plnění (otopný okruh u ZW...)
43 náběh otopného systému
44 TV výstup (ZW)
45 plyn
46 přítok studené vody (ZW)
47 zpátečka otopného systému
55 plynový filtr
71 náběhový okruh zásobníku TV
72 zpětný okruh zásobníku TV se zpětnou klapkou
84 třícestný elektromotorický přepínací ventil
93 regulátor množství vody s filtrem
179 vnitřní nádoba zásobníku TV
185 zpětný ventil
186 topná spirála
189 ochranná anoda
191 připojení TV
198 kohout pro vyprázdnění (u typu ST 120-1 Z nutno 

doplnit)
200 napojení studené vody s pojistnou skupinou
205 cirkulační okruh (možnost napojení)
219 teploměr
220 náporová clona
221 koncentrické potrubí vzduch – spaliny
224 snímač tlakového rozdílu proudění spalin
226 ventilátor odtahu spalin
228 diferenční tlakový spínač
229 spalovací komora
304 NTC čidlo zásobníku TV
380 stavěcí šroub maximálního množství plynu
381 deskový nerezový výměník TV
382 motor třícestného ventilu

ZS 12-2DH KE + ST 120...
ZS 24-2DH KE + ST 120...
(komínové provedení)

ZW 24-2DH AE (Turbo provedení)
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Montážní lišta č. 869 (obr. 7)
Montážní lišta umožňuje provést přípravu instalace 
a po dokončení stavebních a instalačních prací dokon-
čit čistou montáž kotle. Montážní lišta č. 869 obsahuje 
kulové ventily na připojení otopného okruhu a vstupu 
studené vody. Nejprve se provede mon táž připojova-
cí lišty na zeď, pak se na příslušný spodní vývod hrdla 
lišty doplní ventil na plyn a připojí se přívod plynu, pří-
vody vstupu a výstupu otopné vody systému vytá pění 
a vstupy a výstupy teplé vody, případně připojení nábě-
hového a zpětného okruhu nepřímo ohřívaného zásob-
níku. K tomu je možné využít příslušenství do dá vané 
firmou Junkers. Teprve po ukončení insta latér ských 
a staveb ních prací se nad lištou na montuje kotel a při-
pojí se pomocí kolínkového příslušenství č. 1054  k hor-
ním vývodům lišty. Tato lišta má již více jak 50 let stejné 
montážní rozměry! Může se však vyskytovat v růz ných 
provedeních (s napouštěním, se zpětnou klapkou, ...).

13 Montážní připojovací lišta č. 869
43 Náběhové potrubí otopného systému R3/4"
45 Připojovací šroubení R3/4" pro plyn (přiložena 

přechodka R1/2" na Ermeto)
47 Zpětné potrubí otopného systému R3/4"
114 Připojovací šroubení R1/2" pro teplou a stude-

nou vodu (kombinované provedení ZW), resp. 
ná běh a zpátečku zásobníku (provedení ZS)

Elektrické připojení
Závěsné plynové kotle jsou již vnitřně elektricky pro-
pojeny. Všechny regulační, řídicí a bezpečnostní prvky 
kotlů jsou odzkoušeny a připraveny k provozu. Elek-
trická výzbroj odpovídá stupni krytí IP X4D a stup ni 
radiového odrušení N. Elektrický přívod se provede 
ve smyslu předpisů síťovou šňůrou.

Funkční a konstrukční popis, připojení a montážní lišta č. 869 JUNKERS

Plynové závěsné kotle s obchodním označením 
CERACLASS ZW/ZS 24/18/12-2DH AE/KE jsou určeny 
pro ústřední vytápění a pří pravu teplé vody buď prů to-
ko vým způsobem (v případě kombinovaného pro ve-
de ní - typ ZW 18/24-2DH KE/AE) nebo v při po je  ném 
ne přímo ohří vaném zásobníku (typ ZS 24-2DH KE/AE, 
ZS 12-2DH KE/AE). Jak již označení napo vídá, jedná 
se o novou řadu, která na hra zuje, pro dejně úspěšné 
zá věsné kotle Junkers NOVASTAR.
Hlavními přednostmi této nové řady závěsných kotlů 
Junkers CERACLASS jsou: modulovaný výkon v reži mu 
ohřevu TV i pro vy tápění, vylepšená elektronika a diagnos-
tika na ovládacím panelu kotle, vyšší komfort přípravy teplé 
vody tzv. QUICK TAP režim, u verzí ZW..možnost nastavení 
tzv. SOLÁRNÍHO režimu, při němž je kotel schopen průto-
kovým způsobem dohřívat např.solárním systémem pře-
dehřátou vodu. Samozřejmostí jsou malé  nároky na veli-
kost prostoru - z tohoto pohledu jde o jedinečný kotel, který 
patří ve své kategorii k rozměrově nejmenším na trhu. 
Další výhoda je ve způsobu připojování. Kotel lze nain-
stalovat horizontálním připojením bez tzv. montážní lišty 
rovnou přes připojovací šroubení a ventily k vývodům 
ústícím ze zdi. Při záměnách za starší kotel značky Jun-
kers nebo při nové instalaci s použitím montážní lišty je 
doporu čeno použít příslu šenství č. 1054 (obr. 5 a 6).
Příslušenství č. 1054, sada propojovacích kolínek a montáž-
ní lišta příslušenství č. 869 nebo 258 (není sou částí dodáv-
ky kotle) a je možné je přiobjednat z nabídky Junkers.

Obrázek 5

Obrázek 6 Propojení kotle (předmontážního rámu č. 1008) 
s montážní lištou pomocí příslušenství č. 1054

Obrázek 7
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Závěsné plynové kotle CERACLASS jsou složeny 
z ná  sle dujících konstrukčních prvků:
Vestavěná plynová armatura VK 4015 G (9) pro 
všechny druhy plynu se skládá z jednoho uzavíracího 
pojistného ventilu a jednoho regulačního ventilu. Filtr 
na vstupu plynové armatury (55) brání zanesení cizími 
tělesy. Na měřicím hrdle (7) lze přez koušet připojova cí 
přetlak plynu a na měřicím hrdle (3) přetlak na trys kách. 
Dvěma nastavovacími šrouby se nastavuje mi nimální 
a maximální množství plynu (380). Tato ply   nová arma-
tura umožňuje nejen plynulou modulaci výkonu pro 
přípravu TV, a tím i provoz při kolísavém přetla ku a mě-
nicím se průtoku vody, ale také modu laci výkonu pro 
vytápění a úsporný provoz kotle. 
Atmosférický hořák z nerezové oceli (30) je vyba ven 
automatickým zapalováním a ionizační elek tro dou pro 
hlídání plamene (32). 
Dokonalé předávání energie umožňuje mě dě ný te pel -
ný výměník s dobrou odol ností proti korozi. Kom bi-
no vané provedení kotle CERACLASS má navíc ješ-
tě nový sekundární deskový vý mě ník z ne  rezo vé 
oceli (381) se zvětšenou otopnou plo chou pro rovno-
měrnější a komfortnější ohřev TV. Je umístěn v novém 
tzv. hy drau lickém bloku. 
Právě změnou konstrukce hydraulické části se po dařilo 
zásadně zmenšit velikost objemu kotle. V hy draulickém 
bloku se dále nachází třístupňové obě hové čerpadlo 
(18) s integro va ným odvzdušňo vačem, který zajišťuje 
automatické od vzduš  ňo vání kotle. Dále je zde nový 
elektromotorický krokový třícestný ventil (84), který 
přepí ná mezi dodávkou tepla buďto do otopného okru-
hu nebo do nepřímo ohříva ného zásobníku TV případ-
ně do sekundárního výměníku TV (v kombino va ném 
kotli ZW...).
Navíc součástí kompaktního hydrobloku je pojišťo vací 
ventil, teplotní čidlo a v provedení ZW i napou štecí ven-
til (38).
Hlídač odtahu spalin (u provedení KE) zajišťuje odsta-
vení kotle z provozu při nedostatečném odvodu spalin. 
Systém disponuje čidlem (6/1), které hlídá odtah spalin 
nad tepelným výměníkem. 
Ventilátor odtahu spalin (226) (u provedení AE) zajiš-
ťuje nucený odtah spalin a přívod spalovacího vzdu chu. 
Kon tro la správného a dostatečného odvo du spalin je 
zajiš těna snímačem tlakového rozdílu proudění spa-
lin (224) a diferenčním tlakovým spínačem (228). 
Zabudovaný membránový pojistný ventil (15) ome zu-
je přetlak v otopném okruhu na 3 bary. 
Teplota v náběhovém potrubí je sledována pomocí 
čidla NTC (36) a zobrazena pomocí digitálního dis-
pleje (8/1) v panelu kotle. Zároveň v rámci autodia-
gnostického systému kotle je signalizována případná 
zá va da a její druh. Kotel obsahuje jeden po jist ný tep-
lot  ní omezovač (2).
Pomocí vestavěného plnicího ventilu (38) lze snad no 
naplnit otopný okruh (u ZW... kotlů). 
Z manometru (8) lze odečíst provozní resp. plnicí pře-
tlak otopného systému. 
U kotle v kombinovaném provedení (typ ZW) je v pří-
vodním potrubí studené vody umístěn vodní spínač 
(6) a regulátor množství vody s filtrem (93). Vod ní 
spínač funguje jako senzor. Při požadav ku TV za zna-

Funkční a konstrukční popis, Projekční pokyny - čerpadlo JUNKERS

mená průtok vody a dá pokyn řídicímu mikropro ce soru 
kotle, který přejde do režimu ohřevu TV. Vesta vě né 
čidlo (5) tr va le měří teplotu TV na výstupu z kotle a ak-
tiv ně zasahuje do regu lačního řetězce. Předností, kte-
rou pozná zá kaz ník, je okam ži té při způsobení vý konu 
kotle požado vanému množ ství a teplotě TV. Obzvlášť 
výrazné vylepšení komfortu ohřevu vody je v tzv. „Quik 
Tap“ režimu, při kterém uživatel krátkým puštěním teplé 
vody (cca 3-4 vteřiny) a následným zavřením kohout-
ku TV zaktivuje kotel k maximálnímu výkonu na ohřev 
TV, aby byl co nejrychlejší. Za podobnou dobu jako byl 
spouštěcí impuls, je v kotli připravená teplá voda a uži-
vatel zbytečně neodpouští neohřátou vodu.

Otopný provoz
Při požadavku tepla iniciovaném regulátorem teploty 
v náběhovém okruhu (36) nebo, dle vybavení otopné-
ho systému prostorovým regulátorem, se rozběhne 
oběhové čerpadlo (18). U kotle typu AE ventilátor 
(226) zapne a odvede eventuelní zbytky spalin. Jak mile 
je dosaže no potřebné proudění ve spalino vém po tru bí, 
zapne diferenční tlakový spínač (228) a uvol  ní přívod 
plynu. Plynový ventil na plynové ar ma  tuře (9) uvolní 
starto vací množství plynu. Pře pne se třícestný ventil 
(84) a sou časně vyvolá řídicí au to matika na zapalo va-
cí elektrodě (33) vysoko napě ťo vé jiskry, které zapálí 
směs plynu a vzduchu vy stupující z hořá ku (30). Ioni-
zační elek troda (32) pak přebírá kontrolu plamene. Je-
-li dosa žena po třeb ná teplota ve sledovaném prostoru 
nebo v otopném okru hu, následuje působením plynulé 
regulace vý konu klesat dodávka tepla až k úplnému 
vypnutí. Přívod plynu se uzav ře, poté následuje cca. 
3 minuty doběh oběhového čerpadla.

Čerpadlo 
Závěsný plynový kotel CERACLASS je vybaven tří stup-
ňovým čerpadlem. Přepínač je na svorkovnici.
Na obrázku 8 jsou průběhy charakteristik. Zbyt ková 
dopravní výška je měřená na výstupu z kotle. V pří-
padě, že výtlačná vý ška nevyhovuje projek to vým po ža -
dav kům, obraťte se na smluvní servis JUNKERS a ten 
s Vámi zkonzultuje řešení.
Pokud ke kotli není připojen regulátor teploty místnosti 
nebo spínací hodiny, pak se rozběh ne čer padlo ihned, 
jakmile je kotel nastaven na otopný provoz.

Diagram chodu oběhového čerpadla

Obrázek 8 ZS/ZW 12/18/24-2DH KE/AE

Množství oběhové vody
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Projekční pokyny - expanzní nádoba, Použití kotlů JUNKERS

Použití kotlů CERACLASS
Tyto kotle mohou být použity pro běžné teplovodní 
otopné systémy. Připojení na trubkový roz vod otopné 
soustavy, rozvod TV a přívod plynu byly již popsány. 
Do připojovacího potru bí se doporučuje umístit uzaví-
rací armatury, aby při opra vách kotle nebylo nutno 
vypouštět otopnou vo du z celé otopné soustavy po kud 
nejsou součástí mon tážní lišty. Dále se dopo ru čuje 
zabudovat filtr, ob zvláš tě pokud se jedná o mon táž 
do staršího sys tému. Při použití termostatických ventilů 
na všech radiáto rech v systému, se doporu čuje, dopl-
nit systém zkrato vacím potrubím - bypas sem (pokud 
je použita mon tážní lišta, lze využít pří slušenství č. 687 
z nabídky Junkers). Kotle jsou vy ba veny všemi regulač-
ními a zabezpe čovacími prvky. 

Pulsní modulace pro vytápění a plynulá modulace pro 
ohřev TV (u kombinovaného provedení) se na základě 
vyhodnocení údajů z čidel stará o přívod op ti málního 
množství plynu do hořáku. Ve spojení s pro  storovým 
regulátorem teploty pro dvoubodovou regulaci Jun-
kers TR 12, TRZ 12-2 a TR 12-1F je pak dosa ženo opti-
mální tepelné pohody, zvýšeného komfortu vytá pění 
a úspory plynu.

Otevřené otopné systémy a samotížné vytápění
Vestavba závěsného kotle je dovolena pouze do uzav-
řených teplovodních otopných systémů dle ČSN. Ote-
vřené otopné systémy se doporučují přestavět na sys-
témy uzavřené. Před instalací kotle je třeba dů klad ně 
propláchnout potrubní síť. U vytápění s přiro zeným 
samotížným oběhem je vhodné závěsný kotel připojit 
k po trub ní síti přes hydraulickou výhybku.

Potrubí a instalační příslušenství
Použití pozinkovaného instalačního materiálu, potru-
bí a radiátorů se nedoporučuje. Mohlo by docházet 
k tvorbě plynu v otopném systému.

Odtah spalin – provedení KE
Při instalování je nutno se řídit normou ČSN 73 4201 
pro navrhování komínů a kouřovodů a ostatními plat-
nými předpisy. Aby se zabránilo korozi je nutné pou ží-
vat pouze spalinové roury z povolených materiálů.

U provedení AE je nutno používat originální Junkers 
příslušenství pro odtah spalin, dbát TPG 800.01 o vý-
ústění odtahu spalin, místních hygie nických před pisů 
a zejména mít umístění odta hu spalin již schvá lené 
místním stavebním úřadem.

Ochrana proti zamrznutí a korozi 
V případě instalace kotle do budov, které nejsou trva-
le obydleny, doporučujeme přimísit do otopné vo dy 
v předepsaném poměru prostředek proti zamrz nu tí 
„Varidos 1+1” nebo „Fritherm (výrobce  Velvana)”. Pou-
žité ochran né prostředky proti korozi musí být schvá-
leny firmou Junkers. Přidáváním těsnících prostředků 
do otopné vody mů že podle našich zku šeností způso-
bit pro blémy (usa ze niny v tepelném výměníku), proto 
jejich použití ne do  poručujeme. Škody, vzniklé přimí-
sením neschválených protikoroz ních a nemrznoucích 
pro středků do otopné vody, ne spadají do záruč ních 
závad.

Náběhový a zpětný okruh otopného systému 
Doporučuje se namontovat vypouštěcí a plnící ko hout 
otopné vody na nejnižším místě systému tak, aby bylo 
možno při plnění sledovat přetlak vody v sys tému, 
a aby bylo umožněno provedení obou stran ného pro-
plachu potrubí při periodických kontro lách. Rovněž 
se doporučuje namontovat před vstu pem vratného 
okruhu do kotle filtr otopné vody. Při záva dách vznik-
lých průnikem zbytků ze sváření či kalů původního 
vytápění nepřebírá JUNKERS zodpo věd nost za škody 
vzniklé na kotli (na čerpadle).

Expanzní nádoba
Závěsný kotel obsahuje expanzní nádobu s obje-
mem 6 litrů a plnicím přetlakem 0,75 bar, za účelem 
vy rovnání tlakového nárůstu, který vzniká zvýšením tep-
loty v otopné soustavě.

Při teplotě otopné vody cca. 88 °C v náběhovém okru-
hu kotle  se dá sta novit max. přetlak soustavy takto:

Maximální 
přetlak (bar) 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Množství 
vody (l) 150 143 135 127 119 111

S regulátorem teploty místnosti nebo spínacími hodi-
nami běží čerpadlo když:
• teplota místnosti je nižší než teplota nastavená 

na regulátoru (TR 12, TRZ 12-2, ...).
• kotel je v provozu a teplota místnosti je nižší než 

teplota nastavená na regulátoru (TRZ 12-2, ...).
• kotel se nachází v provozním režimu útlumu a teplota 

místnosti je nižší než teplota útlumu (TRZ 12-2, ...).
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Projekční pokyny JUNKERS

Minimální odstupy
A – 1 cm
B – 40 cm

Obrázek 10

Místo instalace
Při volbě umístění přístroje je nutno dbát Instalační-
ho návodu zejména pak dbát na příslušné předpisy, 
vyhlášky a normy, platné v ČR.
Kotel CERACLASS má elektrické krytí IP X4D a je ho 
proto možné instalovat i v zóně 2 a 3 (v prostoru s va-
nou nebo sprchou a umývacích prostorách dle ČSN 
33 2000-7-701). Při instalaci v uvedených prostorách 
musí být provedena ochrana před úrazem elektric kým 
proudem podle výše uvedené normy. Maximální povr-
chová teplota plynového závěsného kotle je niž ší než 
85 °C. Tím nejsou podle ČSN 06 1008 Požár ní ochrana 
při instalaci a používání tepelných spotře bičů a podle 
Technických pravidel TRGI nebo TRF nutná opatření 
pro hořlavé stavební materiály a vestav ný nábytek. Při 
dodržení ostatních pokynů pro zajištění údržby je mož-
né ponechat minimální boční odstup pouze 1 cm.

Spalovací vzduch – provedení KE
K zábraně koroze musí být spalovací vzduch prostý 
agresivních látek. Za silně korozně působící platí halo-
genové uhlovodíky, které obsahují chlorové nebo flu-
orové sloučeniny např.: rozpouštědla, barvy lepid la 
a pohonné plyny sprejů a domácí čistící prostředky.
Při volbě umístění kotle je nutné dodržet základní 
pravidla pro zajištění dostatečného přívodu vzduchu, 
a to i v případě, že dojde k dodatečné montáži izolací 
oken nebo dveří. Rovněž je nutné zachovat minimální 
odstupy pro přívod spalovacího vzduchu. V případě, 
že se v místnosti instalace společně s kotlem nachází 
také digestoř, je nutné zajistit blokaci ventilátoru diges-
toře, aby nedocházelo při současném provozu kotle 
a odtahu digestoře k obrácenému proudění spalin 
do místnosti vlivem vzniklého podtlaku.

Připojení kotle CERACLASS
Kotel CERACLASS ZS/ZW 12/18/24-2DH AE/KE je 
možno při pojit bez montážní lišty na připravené vývo-
dy (kulové ventily se šroubením) dle předinstalační 
pomůcky (při slu šenství č. 1008). V případě použití 

montážní lišty č. 258, 869 nebo jejich variant, je nut-
no použít pro po jo vacích kolen (přislušenství č. 1054) 
a dál po kra čovat obvyklým postupem. Pro připoje-
ní kotle s mon tážní lištou č. 258 je možno využít pro 
připojení plynu a vytápění rohové ven tily R3/4" příslu-
šenství č 223/1 s obj. č. 7 719 001 280 a pro připojení 
teplé vody v pří padě ZW ... kolena R1/2" příslu šen ství 
č. 220 s obj. č. 7 719 000 044. Tyto díly lze ob jed nat 
z na bídky příslu šen  ství Junkers. Pro insta laci nad omít-
ku je možno využít přímé ventily R3/4" příslu šen ství č. 
224 s obj. č. 7 719 000 048 a případně č. 240 s obj. 
č. 7 719 000 085 - na TV. Pro připojení plynu lze pou-
žít příslu šenství č. 440/14 obj. č. 7 719 001 284 nebo 
celou soupravou č. 528/1 obj. č. 7 719 001 279.

Teplou vodou z kotle ZW... může být zásobováno něko-
lik odběrných míst. Pro současný odběr na ně kolika 
místech je nutné doporučit vhodnější kombi naci ply-
nového závěsného kotle ZS... s nepří mo ohří va ným 
zá sob níkem TV.

Provoz bez nepřímo ohřívaného zásobníku TV
Pokud není ke kotli CERACLASS v provedení ZS připo-
jen nepřímo ohřívaný zásobník TV, měly by se  na vý-
vody z kotle pro náběhový a zpětný okruh zásob níku 
připojit záslepky nebo při montáži kotle na lištu využít 
příslušenství č. 304 z Junkers nabídky. 

Přívod plynu
Stanovte světlost potrubí podle Technických pravi del. 
Před spotřebič nainstalujte plynový uzavírací kohout*)  
případně regulační membránový ventil*).

Membránový pojistný ventil (15)
Tento ventil je součástí dodávky kotle.

Hluky proudění vody v otopném systému 
Lze jim zabránit vestavbou automatického bypas-
su (možno použít příslušenství č. 687 s obj. č. 
7 719 001 574, ale pouze při montáži kotle na lištu), 
resp. u dvou potrubních vytápění vestavbou třícestné-
ho ven ti lu na nejvzdálenější otopné těleso. Před insta-
lací je rovněž nutné provést proplá chnutí otopného 
systé mu za účelem odstra nění možných nečistot. 

Upevnění kotle
Upevňovací šrouby, podložky a hmoždinky jsou při ba-
leny v dodávce.

*) příslušenství obvykle dodavatelné z nabídky trhu. 
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Projekční pokyny  JUNKERS

Předpisy a normy 

Při plánování a instalaci otopné soustavy je nutno do držet 
všechny normy a předpisy pro zapojení ply nových spo-
třebičů, pitné a teplé vody, elek tric kých zařízení a připo-
jení na odtah spalin platné v ČR. Podle ustanovení ČSN 
38 6441, článek 71 je odbě ratel (provozovatel) povinen 
svěřit montáž, údržbu a opravy přístroje výlučně oprávně-
né spe cializo vané firmě. Před instalací je nutné si vyžádat 
souhlas plynárenské společnosti, místního stavebního 
úřadu a mít příslušné revize.  
Kotle jsou konstruovány jako zdroj tepla a jsou urče-
ny výhradně pro připojení na teplovodní otopný okruh 
a pro připojení na rozvod teplé vody při dodržení para-
metrů dle údajů v tabulce tech nic kých hodnot.
Kotel nesmí být využit jako zdroj tepla k ohřevu rozto-
ků jiných než voda nebo směs vody a pro ti zámrzového 
prostředku a rovněž nesmí být přístroj provozován jako 
zdroj páry. 
Kotel nesmí být konstrukčně upravován. Nesmí být 
měněno vnitřní elektrotechnické ovládání a auto ma-
tika. Nesmí být měněny a vyřazovány pojistné a za-
bezpečovací prvky. 
U kotle nesmí být nastaven vyšší výkon, než je uve den 
v nastavovacích tabulkách.

Instalační podmínky pro plynové kotle 
s výkonem do 50 kW
Při instalaci a používání plynového spotřebiče musí být dodr-
ženy všechny předpisy ČSN 0601008 čl. 21, zejména:
• Plynový spotřebič obsluhujte dle pokynů v návo du 

k obsluze.
• Obsluhu plynového spotřebiče smí provádět pouze 

dospělé osoby.
• Plynový spotřebič smí být bezpečně používán v pro-

středí s vnějšími vlivy normálními ve smyslu ČSN 
33 2000-5 a ČSN 33 2000-3. Za okolností vedou-
cích k nebezpečí přechodného vzniku ne bez pečí 
požáru nebo výbuchu (např. lepení lino lea, PVC 
apod.), musí být plynový spotřebič včas před vzni-
kem nebezpečí vyřazen z provozu.

• Připojení plynového spotřebiče ke komínovému 
so pou chu smí být provedeno jen se souhlasem 
ko minického podniku dle ČSN 73 4201.

• Před montáží plynového spotřebiče musí mít uži-
vatel od plynárny povolení k připojení plyno vého 
spot řebiče na plynovou přípojku, dále je nutno zís-
kat souhlas příslušného stavebního úřadu a míst-
ního kominictví na provedení odtahu spalin, proto 
je doporučeno zpracování projektové dokumenta-
ce na připojení plynového spotřebiče a na vyřešení 
způsobu odtahu spalin.

• Připojení plynového spotřebiče na komín, k odtahu 
spalin, plyn a el. síť smí provádět jen odborně vyško-
lený pra covník (s příslušným platným oprávněním).

• Plynový spotřebič je nutno umístit tak, aby visel pev ně 
na nehořlavém podkladu, přesahujícím půdorys plyno-
vého spotřebiče nejméně o 100 mm na všech stranách.

• Na plynový spotřebič a do vzdálenosti menší, než 
bezpečná vzdálenost od něho, nesmí být kla deny 
předměty z hořlavých hmot.

• Při instalaci spotřebiče v koupelně, sprše nebo 
umývárně respektujte ČSN 33 2000 - 7 - 701.

Související normy a předpisy

ČSN 07 0240 Teplovodní a parní kotle
ČSN 06 1008 Požární bezpečnost lokálních spotře bi-

čů a zdrojů tepla.
ČSN 06 0310 Ústřední vytápění. Projektování a mon   -

táž.
ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední 

vytápění a ohřívání užitkové vody.
ČSN 38 6441 Odběrní plynová zařízení na svítiplyn, 

na zemní plyn v budovách.
ČSN 73 4201 Navrhování komínů a kouřovodů.
ČSN 33 2180 Připojování elektrických přístrojů a spo -

třebičů.
ČSN 38 6460 Předpisy pro instalaci a rozvod pro pan 

- butanu v obytných budovách.
ČSN 33 2000 - 7 - 701 Elektrická zařízení 
 Část 7: Zařízení jednoúčelo vá 

ve zvláštních objektech
 Oddíl 701: Prostory s vanou 

nebo sprchou a umývacím pro-
storem

ČSN 33 2000 - 3 Elektrická zařízení
 Část 3: Stanovení základ ních 

charakteristik
ČSN 33 2000 - 5 - 51 Elektrická zařízení
 Část 5: Výběr a stavba elek tric-

kých zařízení
 Kapitola 51: Všeobecné před  -

pisy
ČSN 32 2000 - 4 - 41 Elektrická zařízení
 Část 4: Bezpečnost
 Kapitola 41: Ochrana před úra-

zem elektrickým proudem
TPG 800.01 Vyústění odtahu spalin na venkovní zdi 

(případné další hygienické předpisy 
a místní vyhlášky)

ČSN EN 483 Kotle pro plynná paliva v provedení C.

České technické normy vztahující se k nařízení vlá-
dy č. 177/1997 Sb., kterými se stanoví tech nic ké 
požadavky na spotřebiče plynných paliv:

ČSN EN 449 Spotřebiče spalující zkapalněné uhlo  -
vodíkové plyny. Spotřebiče k vy tá pě ní 
pro domácnost bez připojení ke kou-
řovodu (včetně spotřebičů s difú zním 
katalytickým spalováním).

ČSN EN 625 Kotle pro ústřední vytápění. Zvlášt-
ní po žadavky na funkci ohřevu vody 
kom binovaných kotlů pro domác nost 
o jme novitém tepelném příkonu nej-
výše 70 kW.

ČSN EN 297 Kotle ústředního topení na plynná pali-
va. Provedení B11 a B11BS s at mo-
sférickými hořáky se jmenovitým top-
ným příkonem nejvýše 70 kW.

ČSN 60335-1:1999 Bezpečnost elektrických spo-
třebičů pro domácnost a po-
dobné účely.

 Část 1: Všeobecné poža dav ky.
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Projekční pokyny pro připojení zásobníků TV  JUNKERS

Ohřev teplé vody u plynových závěsných kotlů 
CERACLASS v provedení ZS je řešen připojením k zá-
sobníku teplé vody s nepřímým ohřevem. V kotli je již 
vesta věn třícestný ventil, který přepíná mezi prou děním 
otopné vody do otopného systému a nepří mo ohříva-
ného zásobníku. Není již proto třeba pří dav né nabí jecí 
čerpadlo zásobníku.
Při provozu s častým krátkodobým odběrem může dojít 
k rozvrstvení různě teplé vody v objemu zásob níku a tím 
snížení kapacity dodávky TV. Připojením cirku lačního 
potrubí s časově řízeným oběhovým čer pad lem lze 
toto rozvrstvení teplot redukovat. Při při pojování zásob-
níku na studenou a teplou vodu je tře ba dodržet normy 
ČSN, jakož i předpisy míst ních vodárenských podniků. 
Pro zásobníky teplé vody Junkers do obsahu 200 l je 
možno objednat pojistnou skupinu pro studenou vodu 
z programu pří slušenství. 
Při výběru provozního přetlaku pro armatury je třeba 
dbát na to, že maximální dovolený přetlak před arma-
-turami je omezen platnými normami a předpisy. U za ří-
zení vyššího přetlaku je třeba vestavět redukční ventil. 
Vestavba redukčního ventilu je jedno duché, avšak vel-
mi účinné opatření ke snížení nad měrné hladiny hluku. 
Při snížení průtočného přetlaku o 1 bar klesá hladina 
hluku již o 2 až 3 dbA.

Připojení vody
Připojení na potrubí studené vody je třeba provést 
podle platných norem a předpisů. Je nutné mít vždy 
připojen pojistný ventil, který musí být konstrukčně 
schvá len a na sta ven tak, aby bylo zamezeno překro-
čení přípust ného provozního přetla ku zásobníku o více 
než 10 %. Pokud klidový přetlak systému pře kračuje 
80 % aktivačního přetlaku po jistného ventilu, musí být 
předřazen redukční ventil.
Při chybné instalaci bez pojistného ventilu dojde 
k mechanickému poškození zásobníku přetla kem.
Výfukové potrubí pojistného ventilu nesmí být uzav řeno 
a musí volně ústit  nad odvodňovacím místem s mož-
ností vizuální kontroly.
Je-li přípojka teplé vody v měděném provedení, pak 
musí být připojovací fitinka z mosazi nebo červe ného 
bronzu, aby se zabránilo kontaktní korozi na spojo-
vacích závitech zásobníku. Je účelné pro vést připo jení 
přes izolační dělící šroubení, které je pro stranu teplé 
vody k dodání jako pří  slu šenství. 
U zásobníku ST 120-1 Z, který je dodáván v sesta vách 
s kotli CERACLASS je nutno namontovat vypou štěcí 
ventil (v dodávce se zásobníkem není obsažen).

Cirkulační potrubí
Většina zásobníků Junkers je vybavena cirkulační pří-
pojkou. Není-li cirkulační potrubí připojeno, je tře ba pří-
poj uzavřít. K připojení cirkulačního potrubí je možno 
použít příslušenství Zl 102/1, kterým se zajistí bezpro-
blémové připojení a správná cirkulační funk ce v celém 
objemu zásobníku TV.
Cirkulace je, s přihlédnutím na ztráty ochlazováním, pří-
pustná pouze s časově a/nebo teplotně řízeným obě-
hovým čerpadlem pro teplou vodu.
Do zpětného okruhu směrem od zásobníku ke kotli 
je vhodné nainstalovat zpětný ventil (185 viz obr. 3), 
z důvodů zabránění samotížné cirkulaci vody a ochla-
zování.

Expanzní nádoba teplé vody
Zabudováním vhodné expanzní nádoby pro teplou 
vodu lze zabránit zbytečným ztrátám vody. Vestav ba 
musí být provedena do přívodního potrubí studené 
vody mezi zásobník a pojistnou skupinu.
Následující přehled slouží jako orientační pomůcka pro 
dimenzování expanzní nádoby. Z rozdílného užit kového 
objemu nádob různých výrobců mohou vy plývat lišící 
se velikosti nádob. Údaje se vztahují na teplotu vody 
60 °C v zásobníku.

Omezení průtoku
K nejlepšímu využití kapacity zásobníku a k zamezení 
předčasného promíchání vody se doporučuje omezit 
průtočné množství studené vody v přívodu k zásob níku.

• Pro zásobník ST 120-... = 10 l/min
• Pro zásobník ST 50/80-... = 10 l/min

Pokyny pro projektování
Plynové závěsné kotle CERACLASS v provedení ZS lze 
kombinovat jak se zásobníky firmy Junkers, tak i se zá-
sobníky dalších výrobců. Na tuto možnost se infor mujte 
u zastoupení firmy Junkers v ČR viz. kon takt na zadní 
straně tohoto projekčního podkladu nebo vy užijte pro-
jekční podklady pro Junkers zásobníky TV.

Následně zde představíme sestavu kotle ZS 24-2.. s no  -
vým zásobníkem ST 120-1 Z.

KW: Vstup studené vody
WW: Výstup teplé vody
ZL: Cirkulační potrubí
VSp: Náběhový okruh zásobníku 
RSp: Zpětný okruh zásobníku

Obrázek 11

         Typ zásobníku Přetlak nádoby=  Velikost nádoby
   přetlak studené vody  v litrech podle
     vstupního přetlaku
     pojistného ventilu
    6 bar 8 bar 10 bar

 Provedení ST 120 4 bar 12 8 8
 10 bar
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Projekční pokyny pro připojení zásobníků TV  JUNKERS

Stacionární zásobník teplé vody 
ST 120-1 Z
Zásobník teplé vody Junkers ST 120-1 Z (užitečný 
objem 117 l) s bílým opláštěním a šedivým víkem je 
zkon struován tak, že veškeré přípojky končí na vrch ní 
straně víka. Tepelná izolace, neobsahující fluo ro vané 
ani chlorované uhlovodíky, snižuje pohoto vost ní spo-
třebu energie.
Připojení zásobníku teplé vody je možné provést insta-
lací pod i nad omítku. Připojovací potrubí lze vyvést 
na zadní straně zásobníku teplé vody ST 120-1 Z naho-
ru, pokud je dodržen doporučený 60 mm od stup mezi 
stěnou a zadní stranou zásobníku (viz. obr. 12) případ-
ně je možné zásobník přisunout ke stěně a vyvést při-
pojení dle obr. 13.

Pro rychlou a z hlediska času  nenáročnou montáž je 
možno použít instalační sadu - příslušenství č. 778/1, 
která obsahuje ohebné vlnité trubky z ušlechtilé oceli 
včetně tepelné izolace, šroubení, klapky atd. Při použití 
těchto insta lačních sad je nutno připojit kotel na mon-
tážní lištu spolu s propo jovacími koleny příslušenství 
č. 1054 a doplnit příslušenství č. 432 - sifon na jímání 
úkapů.
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Obrázek 14

Konstrukční a připojovací rozměry

Hořčíková 
anoda

Kontaktní 
teploměr 
v oddělené 
jímce 

Vyprazdňování
Nutno doplnit 1/2" 
vypouštěcí ventil

Ponorná 
jímka čidla 
NTC

Zpětný okuh 
R3/4"
(vnější závit)

Teplá voda R3/4" 
(vnejší závit)

Náběhový 
okruh R3/4" 
(vnější závit)

Studená voda 
R3/4"
(vnejší závit)

Cirkulace Rp1"
(vnitřní závit)

 

  

Obrázek 12 Obrázek 13

Ponorná 
jímka čidla 

NTC
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Projekční pokyny pro připojení zásobníků TV JUNKERS

Při těchto rozměrech a při montáži kotle na montážní lištu, je možné použít propojovací sadu č. 778/1 i pro kotel 
CERACLASS ZS 12/24-2 AE/KE.
(Sada č. 778/1 neobsahuje sifon č. 432 a montážní lištu, na kterou se kotel CERACLASS po doplnění montážní 
lišty a příslušenství č. 1054 připojí a násled ně propojí se zásobníkem.)
Pokud se kotel CERACLASS bude montovat bez lišty - s využitím zadních přímých vývodů pro napojení kotle 
a připojení zásobníku, je nutné vše  připojit a propojit montážně-instalatérsky, při dodržení obvyklých pravidel, 
předpisů a norem. V tomto případě je pak možné nainstalovat kotel až o 10 cm níže a snížit tak potřebnou mini-
mální výšku sestavy pod 2 m.

Obrázek 15

Vyprazdňování
Nutno doplnit 1/2" 
vypouštěcí ventil

Kotel ZS 12-2DH KE*, ZS 24-2DH KE + zásobník ST 120-1 Z

Ponorná 
jímka čidla 

NTC

** pro upevnění montážní lišty
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 Typ zásobníku  ST 120-1 Z ST 120/160-1E

 Počet vinutí  7 7
 Užitečný objem l 117 117/152
 Objem otopné vody l 3,0 3,0
 Teplosměnná plocha m2 0,61 0,61

 Max. výkon teplosměnné plochy při
 • tV = 90 °C a tSp = 45 °C kW 25,1 25,1
 max. trvalý výkon při
 • tV = 90 °C a tSp = 45 °C l/h 590 590
 Uvažované množství cirkulační vody l/h 1300 1300

 Výkonový ukazatel *) při
 max. výkonu teplosměnné plochy NL 1,4 1,4/2,0
 s otopným kotlem a přísluš. Junkers
 • 24 kW NL 1,3 1,3/1,9
 • 12 kW NL 1,0 1,0/1,5

 Min. doba ohřevu z tk = 10 °C
 Na tSP = 60 °C s tV = 85 °C při
 • výkonu 24 kW min. 25 25/31
 • výkonu 12 kW min. 45 45/62

 Užitečné množství vody
 (bez dobíjení )**
 tSP = 60 °C a
 • tZ = 45 °C l 145 145/190

 Pohotovostní spotřeba
 energie (24 h) ** kWh/d 1,35 1,35/1,61
 Max. provozní tlak vody bar 10 10
 Max. provozní tlak vytápění bar 4 4
 Hmotnost prázdného zásobníku
 (bez obalu) kg 50 50/60

 Barva  bílá/šedá bílá/šedá

Projekční pokyny pro připojení zásobníků TV JUNKERS

Technické údaje

*) Výkonový ukazatel NL udává počet 
bytů s 3,5 oso bami, normální kou-
pelovou vanou a dalšími dvěmi 
odběrnými místy, plně zásobo-
vaných teplou vodou. Ukazatel NL 
byl zjištěn při tSp=60°C, tZ=45 °C 
a tK=10 °C a max. výkonu teplos-
měnné plochy. Při snížení na bí je-
cího výkonu a menším množství 
oběhové vody se NL pří slušně 
zmenší.

**) Ztráty v rozvodu vně zásobníku 
nejsou zohled něny.

tV = teplota náběhového okruhu 
zásobníku   

tSp = teplota připravované vody 
v zásobníku 

tZ = výtoková teplota teplé vody
tK = přítoková teplota studené 

vody

V tabulce uvedené trvalé výkony 
se vztahují na teplo tu otopné vody 
na vstupu 90 °C, výtokovou teplotu 
tep lé vody 45 °C a přítokovou teplotu 
stu dené vody 10 °C při maximálním 
nabíjecím výkonu (vý kon tepelného 
zdroje musí být tak vel ký, jako výkon 
teplo směnné plochy zásobníku).

Kotel Ceraclass umožňuje sériové zapojení solárního systému. Na elek-
tronice kotle se nastaví SOLÁRNÍ režim a kotel bude teplotu topné vody 
a výkon korigovat a modulovat s ohledem na nastavenou konstatní tep-
lotu výstupní vody.
- Nezbytnou podmínkou je, že 

vstupní teplota vody ze solár-
ního zásobníku k průtokovému 
doohřevu musí být do 60 °C.

- Pokud kombinovaný kotel pracu-
je v normálním klasickém režimu 
průtokového ohřevu, je nastavení 
teploty topné vody na deskovém 
výměníku o cca 20 °C větší než je 
požadovaná teplota výstupní tep-
lé vody. 

- Pokud je nastaven SOLÁRNÍ 
režim, teplota topné vody v des-
kovém výměníku je udržována 
o cca 2 °C větší než má být poža-
dovaná teplota teplé vody na 
výstupu.

Solární režim nastavitelný u kotlů ZW...

Teplota vstupní vody nesmí 
být vyšší než 60 °C

SK_Ceraclass_2007.indd   15 3.7.2007   13:27:25



16

Regulace a příslušenství JUNKERS

Prostorové regulátory teploty
Vytápění plynovým kotlem ve spojení s prostorovým regulátorem teploty Junkers TR12 nebo s digi tálním regulá-
torem TRZ 12-2 případně s novým dálkovým (bezdrátovým) prostorovým regulátorem TR 12-1F je optimalizováno 
a  při zachování tepelné pohody se značně uspoří na spotřebě plynu oproti soustavám bez regulátoru. Z tohoto 
důvodu se doporučuje tyto regulátory ke kotlům doplnit.  

TR 12
Prostorový regulátor s umístěním na stěnu, regulační 
rozsah 5-30 °C, spínací kontakt bez poten ciálu, přípoj-
ka 230 V, 50 Hz. (obj. č. 7 719 001 861)

Místo montáže regulátoru musí být vhodné pro regulaci celé otopné soustavy. V místnosti, kde je umístěn regu-
látor – tzn. „v referenční místnosti“ se nedoporučuje na otopných tělěsech montovat termostatické hlavice. Zde 
se používají ručně ovládané ventily. Jako místo montáže se volí vnitřní stěna vytápěného objektu. Dál je nutno 
dbát, aby na regulátor nepůsobil průvan ani tepelné záření. Pod regulátorem by měl být dostatek volného prosto-
ru, aby k regulátoru mohl bez omezení cirkulovat vzduch referenční místnosti (obr. 19).

Obrázek 18 Obrázek 19

Obrázek 16

TRZ 12-2
Prostorový digitální regulátor s tý den ním programem, 
regulační roz sah 5-39 °C, dovolenkový pro gram, ochra-
na proti mrazu, ka li b ra ce, úsporný ECO provoz, připo-
jení 2ži lo vým kabelem, zatí ži telnost kon taktů 2A 250 
V AC, pře pínací bez napěťový kontakt, gal va nicky od  dě-
lený, napájení - 2 al kalické  baterie LR6 .
(obj. č. 7 719 002 103)

Obrázek 17

TRZ 12-2

ZS 24-2 KE

Instalace a připojení

Připojení regulátorů
Připojení regulátorů typové řady TR/TRZ 12 se dopo ručuje pro zajiš tění úsporného provo zu kotle. 
Při připojování je potřeba respekto vat tyto průřezy kabelů Cu: - 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
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Regulace a příslušenství JUNKERS

TR 12-1F
Dálkový bezdrátový prostorový regulátor, včetně přijímače rádiového signálu k řízení kotlů s dvoubodovým říze-
ním hořáku.

Technické údaje

Regulátor TR 12-1 F:

provoz s bateriemi 2 x Alkaline LR 03 / AAA

rozsah nastavení 
prostorové teploty

+ 5… +30 °C
(vytápění a útlum)
+ 5… +15 °C
(protizámrazová ochrana)

adresování 65536 kombinace

rozměry V x Š x H 128 x 85 x 31 mm

rezerva chodu cca. 1 minuta (teplota 
a program zůstanou 
uloženy)

třída ochrany III

druh krytí IP 30

ostatní údaje individuální týdenní 
vytápěcí program pro 
teplotní úrovně topení 
nebo útlumu; max. 24 
spínacích intervalů za den 
(nejmenší spínací interval: 
1 hodina = 1 segment)

Rádiový přijímač:

napájecí napětí 230 V, 50 Hz

elektrický příkon 0,5 VA

spínací kontakt – výstup 5 A, 230 V   cos φ = 1

délka vodiče cca. 2 m

příjem integrovaná anténa

přípustná teplota okolí 0…+50 °C

rozměry V x Š x H 170 x 50 x 25 mm

třída ochrany II

druh krytí IP 40

ostatní údaje při výpadku proudu 
se uloží poslední vstupní/
výstupní informace

Společné údaje:

frekvence vysílače/
přijímače

868 MHz (podle EN 
300 220)

Superhet-Technik

přenosový protokol X2D

střední dosah rádiového 
signálu

100 m ve volném prostoru 
25 m v budovách

Použití pro podlahové 
vytápění nebo 
klimatizované podlahy

Regulátor není vhodný, 
doporučit ekvitermní 
regulátor

Přijímač rádiového signálu
• Zásady pro volbu místa přijímače rádiového signálu: 

- Neinstalovat přijímač rádiového signálu ve vlh-
kých prostorách (např.v koupelně) a nevytvářet 
elektrické připojení ke kotlům v rámci II. ochran-
ného pásma (dle ČSN 33 2000).

- Dodržet minimálně 400 mm odstup od horkých 
spalinových trubek.

- Neumístit za kovový kryt nebo dřevěné opláštění 
(např. příslušenství č. 601).

- Instalovat rádiový přijímač a regulátor na stej-
ném podlaží a pokud možno  i ve stejné místnos-
ti s rozestupem  ≤ 25 m.

- Zajistit, aby mezi rádiovým přijímačem   a regulá-
torem nebyly pokud možno žádné překážky. 

- Vyhnout se elektromagnetickým rušivým vlivům 
(např. televizorům atp.). 

Nástěnný kotel  
s elektronikou 
Bosch Heatronic 
bez textového 
displeje

Doporučené místo instalace 
přijímače u závěsných kotlů
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Připojovací příslušenství (pro montáž na lištu) JUNKERS

7.5144-69.1 CMC

7.5144-70.1 CMC

7.5144-71.1 CMC

 Označení Příslušenství č.

 Příslušenství č. 440/12 
 plynový kohout R 3/4" v nárožním provedení 

s termo-pojistkou a rozetou   440/12
  

(obj. č. 7 719 001 282)

 Příslušenství č. 687
 Automatický bypass k montážní liště   687

  (obj. č. 7 719 001 574)

 Příslušenství č. 432
 Trychtýřový sifon s přípojkou R 1"  432

  
(obj. č. 7 719 000 763)

 Příslušenství č. 224
 2 údržbové kohouty R 3/4" v průchozím provedení  224

  (obj. č. 7 719 000 048)

 Příslušenství č. 440/14
 Plynový kohout R 3/4" v průchozím provedení s termo-pojistkou  440/14

  
(obj. č. 7 719 001 284)

 Příslušenství č. 528/1
 2 údržbové kohouty R 3/4" v průchozím provedení 

1 plynový kohout R 3/4" v průchozím provedení s termo-pojistkou  528/1

  
(obj. č. 7 719 001 279)

 Příslušenství č. 1008
 Plastový předmontážní rám - předinstalační pomůcka s možností 
 tlakové zkoušky systému  1008
 (používá se při montáži kotle CERACLASS bez montážní lišty).
  (obj. č. 7 719 002 369)

 Příslušenství č. 1054
 Sada propojovacích kolínek 90°pro připojení kotle CERACLASS  1054
 ZS/ZW..-1 .. na vertikální lištu č. 869, 415, 269 a 258.
  

(obj. č. 7 719 002 496)

 Příslušenství č. 869
 Montážní lišta na zemní plyn s připojovacími kulovými  869
 ventily na vodu. (Nutno doplnit plynový kohout)
  

(obj. č. 7 719 002 091)

 Příslušenství č. 304
 Krytky vývodů (2x) na montážní liště pro kotle ZS ... s motorickým  304
 přepínacím třícestným ventilem při provozu bez zásobníku TV.

 
(obj. č. 7 709 000 227)
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Připojovací příslušenství (pro montáž na lištu) JUNKERS

Sanitární připojovací příslušenství, instalace nad omítku 
- pro kombinované provedení kotlů

Připojovací příslušenství pro zásobník ST 120-...

Sanitární připojovací příslušenství, instalace pod omítku 
- pro kombinované provedení kotlů

 Příslušenství č. 220 
 1 rohový ventil R 1/2", 1 kolínko R 1/2"
 2 pochromované měděné trubky 12 x 100 mm s převlečnými 

maticemi, 2 rozety R 1/2"  220

  (obj. č. 7 719 000 044)

 Příslušenství č. 240 
 1 ventil v průchozím provedení R 1/2"
 1 připojovací šroubení R 1/2"  240

  (obj. č. 7 719 000 085)

 Příslušenství č. 429
 Pojistná skupina bez redukčního ventilu (DN 15) pro tlaky v síti do

4 bar a zásobníky teplé vody s obsahem do 200 l.  429
  (obj. č. 7 719 000 758)

 Příslušenství č. 430
 Pojistná skupina s redukčním ventilem (DN 15) pro tlaky v síti nad 

4 bar a zásobníky teplé vody s obsahem do 200 l.  430
  (obj. č. 7 719 000 759)

 Příslušenství č. 778/1
 Sada připojení zásobníku ST 120/160-1 E, ST 120-1 Z*
 Výměnné přechodky se zpětnou klapkou (do montážní lišty)
 Ohebné trubky z ušlechtilé oceli s tepelnou izolací   778/1
 Pojistná skupina studené vody
 Vhodné doplnit trychtýřový sifon č. 432
  

(obj. č. 7 719 001 939)

 Příslušenství č. 618
 Redukční ventil pro vestavbu do připojovacích příslušenství 

s pevně nastaveným prac. tlakem 4 bary 
(obj. č. 7 719 001 357)

 618

 Příslušenství č. 620
 Redukční ventil pro vestavbu do připojovacích příslušenství

s nastavitelným pracovním tlakem   620

  
(obj. č. 7 719 001 359)

 Příslušenství č. 414
 Zpětná klapka určená k montáži do připojovací lišty na „Zpátečku“ 

natápěcího okruhu zásobníku TV (ve směru zásobník - kotel),  414
 zabraňuje tak samotížné cirkulaci a ochlazování (již obzaženo 
 v příslušenství č. 778/1) (obj. č. 7 719 000 705)

 Příslušenství ZL 102/1
 Ponorná trubice pro cirkulační přípojku u zásobníků ST 50/80-5 

a ST 120/160 ...  ZL 102/1
  

(obj. č. 7 719 001 934)
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Svislé vedení odtahu spalin s použitím AZ 369 a dalších 
dílů z ceníku Junkers

Lmax (12 kW)
[mm]

Lmax (24 kW)
[mm]

0 x 90° 3750 3850

2 x 90° 2500 1850

Odtah spalin pro ZS/ZW 12/24-2DH AE JUNKERS

Obrázek 21

Obrázek 22Obrázek 20

Obrázek 23 Způsob montáže AZ 361 nebo AZ 362

S kotli CERACLASS nové řady je najít způsob odtahu spalin jednoduchý díky novému příslušenství o ∅ 60/100 mm. 
POZOR! Kotle jsou atestovány s originálním pří slu šenstvím Junkers (viz. ceník). Přesné popisy s rozměry, včetně dal-
ších příkladů najdete v návodech pro instalaci vedení odtahu spalin.

Svislý odtah spalin (viz obr. 20 a 21) lze realizovat se 
svislým odkouřením AZ 369 (viz. pozice 4), s připo-
jovacím adaptérem AZ 370 (viz.pozice 16) a s dalším 
koaxiálním příslušenstvím do délky až 3,8 m v závislosti 
na počtu kolen (viz příslušné návody). Ve svislém smě-
ru je doporučeno, při délkách odtahu spalin větších jak 
1,5 m, vkládat jímač kondenzátu AZ 375.

Vodorovný odtah spalin lze reali zovat s koaxiálním odkou-
řením Junkers AZ 361, AZ 362 nebo s AZ 368 a s dalším 
příslušenstvím dle ceníku Junkers až do vzdálenosti 4 m 
v závislosti na typu kotle a počtu kolen. Ve vodorovném 
směru je doporučeno, při délkách odtahu spalin delších 
jak 1,5 m, vkládat jímač kondenzátu AZ 374.

* Kóty jsou platné pro odkouření AZ 361 a AZ 362 (detaily 
odkouření AZ 368 jsou v instalačním návodu)

Vodorovné vedení odtahu spalin s použitím AZ 361, AZ  
362 nebo AZ368, ...

Lmax (12 kW)
[mm]

Lmax (24 kW)
[mm]

1 x 90° 4000 3500

2 x 90° 3000 3500

3 x 90° 2000 2000

Způsob montáže připojo-
vacího adaptéru AZ 370 
a svislého odkouření.
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Odtah spalin pro ZS/ZW 12/24-2DH AE JUNKERS

B22 C12

C42C32

Odvod spalin koaxiálním způsobem -  klasifikace druhů dle ČSN EN 483

Kombinace s příslušenstvími k odvodu spalin
Plynové nástěnné kotle mohou být v systémech s koaxiálními trubkami kombinovány s příslušenstvím k odvodu 
spalin podle následující tabulky:

Označení Číslo výr.

Odkouření do strany (vodorovné) s kolenem DN 60/100
- teleskopické (425 - 725 mm)

AZ 361 7 716 050 036

Odkouření do strany (vodorovné) s kolenem DN 60/100, (810 mm) AZ 362 7 716 050 037

Prodloužení DN 60/100 Délka 350 mm AZ363 7 716 050 038

Délka 750 mm AZ 364 7 716 050 039

Délka 1500 mm AZ 365 7 716 050 040

Koleno DN 60/100, 90˚ AZ 366 7 716 050 041

Koleno DN 60/100, 45˚ 2 ks AZ 367 7 716 050 042

Vodorovné ukončení (365 mm) s připojovacím adaptérem DN 60/100 AZ 368 7 716 050 043

Odkouření svislé - komínek, 1460 mm, s připoj. adaptérem  DN 60/100, černé AZ 369 7 716 050 044

Připojovací adaptér DN 60/100 AZ 370 7 716 050 045

Manžeta svislého odkouření - plochá střecha provedení hliníkové AZ 371 7 716 050 046

Manžeta svislého odkouření - střecha  šikmá barva černá AZB 925 7 719 002 857

barva červená AZB 923 7 719 002 855

Jímač kondenzátu DN 60/100 mm - vodorovný AZ 374 7 716 050 049

Jímač kondenzátu DN 60/100 mm - svislý AZ 375 7 716 050 050

Příslušenství pro koaxiální odtah spalin ∅ 60/100 mm
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Plynové nástěnné kotle mohou být v systémech s oddělenými trubkami kombinovány s příslušenstvím k odvodu 
spalin podle následující tabulky:

Označení Číslo výr.

Manžeta svislého odkouření - plochá střecha provedení hliníkové AZ 371 7 716 050 046

Manžeta svislého odkouření - střecha  šikmá barva černá AZB 925 7 719 002 857

barva červená AZB 923 7 719 002 855

Základní díl děleného odtahu DN 80/80 AZ 377 7 716 050 052

Odkouření svislé - komínek, 1350  mm, černé AZ 378 7 716 050 053

Koncová sada děleného odkouření (vodorovná) DN 80/80 (600 mm) AZ 379 7 716 050 054

Adaptér svislého připojení komínku DN 80/80 AZ 380 7 716 050 055

Koleno DN 80, 90˚ AZ 381 7 716 050 056

Koleno DN 80, 45˚ AZ 382 7 716 050 057

Prodloužení DN 80 Délka 500 mm AZ 383 7 716 050 058

Délka 1000 mm AZ 384 7 716 050 059

Délka 2000 mm AZ 385 7 716 050 060

Jímač kondenzátu DN 80 - svislý AZ 386 7 716 050 062

Vodorovné ukončení DN 80 (1000mm) AZ 387 7 716 050 062

Odtah spalin pro ZS/ZW 12/24-2DH AE  JUNKERS

Příslušenství pro realizaci děleného odtahu spalin ∅ 80/80 mm

C12

C32

C42

C52

Odvod spalin oddělenými trubkami -  klasifikace druhů dle ČSN EN 483

B32
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Odtah spalin pro ZS/ZW 12/24-2DH AE  JUNKERS

Možnosti děleného odtahu spalin s použitím AZ 377 (údaje v závorce platí pouze pro 12 kW kotle)

4.2: redukce na ∅ 80
6: AZ 378
14.1: AZ 377
22: AZ 383, 384, 385
23: AZ 381
25: AZ 379 
26: AZ 387

 Lmin  Lmax  Lmin  Lmax

 spaliny spaliny spalovací  spalovací 
 [m] [m] vzduch [m] vzduch [m]

Konstrukční provedení B32, spalovací vzduch z prostoru instalace, odtah spalin vertikálně

0 x 90° – 1,3  12,3 (12) – – ∅ 74 (34)

2 x 90°  1,3  12,3 (12)   ∅ 76 (34)

Konstrukční provedení B22, spalovací vzduch z prostoru instalace, odtah spalin horizontálně

1 x 90° – 1  12 – – ∅ 75 (34)

3 x 90°  3  12   ∅ 76 (36)

Konstrukční provedení C12, spalovací vzduch horizontálně, odtah spalin horizontálně

1 x 90° 1 x 90° 1  10  0,15  8 ∅ 76 (34)

1 x 90° 3 x 90° 1  9  3  6 ∅ 76 (36)

3 x 90° 1 x 90° 3  6  0,15  6 ∅ 76 (36)

3 x 90° 3 x 90° 3  3  3  3 ∅ 76 (36)

Dle B32

Dle B22

Dle C12

Detailní informace jsou v ná-
vodech na instalaci odtahu 
spalin. Pozor na použití jíma-
če kondenzátu AZ 386 a izo-
lace (viz poslední strana). 

Dle C12
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Robert Bosch odbytová s.r.o.
Divize JUNKERS
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Váš prodejce:

Odtah spalin pro ZS/ZW 12/24-2DH AE  JUNKERS

  Lmin  Lmax  Lmin  Lmax

 spaliny spaliny spalovací  spalovací 
 [m] [m] vzduch [m] vzduch [m]

Konstrukční provedení C52, spalovací vzduch horizontálně, odtah spalin vertikálně

0 x 90° 
1 x 90° 1,3 12,3 (12) 0,6 10

 ∅ 74 (34)

2 x 90°      ∅ 76 (36)

Konstrukční provedení C32, spalovací vzduch vertikálně, odtah spalin vertikálně

0 x 90° 0 x 90° 2,3 12,3 (12) 2,3 12,3 (12) ∅ 74 (34)

4: redukce na ∅ 80
6: AZ 378
14: AZ 377
21: AZ 380
22: AZ 383, 384, 385
23: AZ 381
26: AZ 387

Dle C52 Dle C32

Délka vodorovné části odtahu spalin smí činit max. 2 m, 
při délce vedení odtahu spalin větší jak 4 m je doporučeno 
použití jímače kondenzátu AZ 386, při délkách větších jak 
8 m, je nutno toto potrubí vhodně izolovat.

Možnosti děleného odtahu spalin s použitím AZ 377 (údaje v závorce platí pouze pro 12 kW kotle)
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