CerapurAcu en
CerapurAcu-Smart
Condensatieketels
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CerapurAcu

CerapurAcu-Smart

CerapurAcu-Smart
De CerapurAcu-Smart is een compacte gascondensatieketel met ingebouwde boiler met
spiraalwarmtewisselaar. Dit toestel biedt een hoog warmwatercomfort en is redelijk goed bestand
tegen water met een hogere kalkgraad.

Voor kleine ruimtes
Dankzij de ingebouwde boiler is de CerapurAcu-Smart
een verwarmingsketel die weinig plaats in beslag
neemt. Alle componenten zijn langs voor bereikbaar,
waardoor je minder extra ruimte moet voorzien naast
de ketel. Bovendien is dit toestel net zo betrouwbaar
als alle andere toestellen uit het Junkers Bosch
gamma.
Hoog warmwatercomfort
De CerapurAcu-Smart technologie zorgt voor een
constante aanvoer van warm water. Dankzij de
ingebouwde boiler van 48 liter, beschik je binnen de
10 minuten over 154 liter warm water. Bovendien is
de CerapurAcu-Smart ideaal wanneer er wat meer
kalk in het water zit. Het modulatiebereik van 1 op 4
zorgt bovendien voor een energiezuinige werking.

CerapurAcu en
CerapurAcu-Smart

CerapurAcu
De CerapurAcu is een compacte en eenvoudig te installeren gascondensatieketel met ingebouwde
stratificatieboiler. Dit toestel garandeert een hoog verwarmings- en warmwatercomfort.
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Easy solutions
Condensatiegaswandketel met
ingebouwde boiler
Maximaal warmwatercomfort
Energielabel voor ruimte- en 		
waterverwarming: A

A+ → F

Easy solutions
Condensatiegaswandketel met
ingebouwde boiler
Budgetvriendelijke oplossing
met hoog warmwatercomfort
Energielabel voor ruimte- en 		
waterverwarming: A

Technische gegevens (berekend op aardgas G20):
Type:

A+++ → D

A+++ → D

CerapurAcu
CerapurAcu-Smart
TOP 22/175-3 ZSB ZWSB 30-4

Min./max. vermogen in kW bij systeemtemperaturen 80/60°C

7,3/20,9

6,6/22,8

Compact
De CerapurAcu is een compacte verwarmingsketel die
net zo betrouwbaar is als alle andere toestellen uit
het Junkers Bosch gamma. Dankzij de ingebouwde
boiler neemt het toestel zeer weinig plaats in
beslag. Bovendien zijn alle componenten langs voor
bereikbaar, waardoor je geen extra ruimte moet
voorzien naast de ketel.

Min./max. vermogen in kW bij systeemtemperaturen 40/30°C

8/21,7

7,3/24

28

29,7

880 x 600 x 482

880 x 600 x 482

69,5

78

A

A

A+++ → D

A+++ → D

Zeer hoog warmwatercomfort
Dankzij de CerapurAcu technologie geniet je van een
constante aanvoer van warm water. De ingebouwde
boiler van 42 liter voorziet je binnen de 10 minuten
van niet minder dan 175 liter warm water. Bovendien
heeft de CerapurAcu een modulatiebereik van 1 op 4,
wat zorgt voor een energiezuinige werking.

Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming

A

A

A+ → F

A+ → F

Capaciteitsprofiel

XL

XL

Nominale warmteafgifte in kW (Prated)

21

23

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in % (ŋS)

91

93

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor waterverwarming in % (ŋwh)

82

81

Geluidsvermogensniveau binnen in dB (LWA)

43

48

Max. vermogen warmwaterbereiding in kW (PnW)
Afmetingen (h x b x d) in mm
Gewicht in kg
EU-richtlijn voor energie-efficiëntie
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming
Spectrum energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming
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