
CerapurCompact

Condensatieketels



Betrouwbare basisketel
De CerapurCompact is net zo betrouwbaar als alle andere toestellen 
uit het Junkers Bosch gamma. Het toestel is gemakkelijk te installeren 
en te bedienen via het lcd-scherm. Bovendien is de ketel zeer 
onderhoudsvriendelijk. Zo is bijvoorbeeld het expansievat langs voor 
bereikbaar. Het toestel is beschikbaar in verschillende vermogens en 
heeft een modulatie van 1 op 6, wat zorgt voor een hoger rendement en 
dus een lager verbruik. 

Afgestemd op je behoeften
Afhankelijk van je warmwaterbehoeften, kun je kiezen tussen een ketel 
met geïntegreerde warmwaterbereiding of een systeemketel die je 
eenvoudig combineert met een Stora boiler van 120 tot 500 liter.

De CerapurCompact is een compact basismodel dat een hoog 
verwarmings- en warmwatercomfort garandeert. Deze gas-
condensatieketel is uiterst budgetvriendelijk en is beschikbaar in 
verschillende vermogens en met of zonder geïntegreerde 
warmwaterbereiding.

CerapurCompact
Zeer compacte condensatieketel 
met hoog rendement.

Technische gegevens (berekend op aardgas G20):

Type: 

CerapurCompact

ZSB 14-1 
DE

ZSB 24-1 
DE

ZWB 28-1 
DE

ZWB 30-1 
DE

Min./max. vermogen in kW bij systeemtemperaturen 80/60°C 2,9/13 6,6/22,8 3,7/24,1 6,6/22,8

Min./max. vermogen in kW bij systeemtemperaturen 50/30°C 3,2/14 7,1/23,9 4/25,2 7,1/23,9

Max. vermogen warmwaterbereiding in kW (PnW) 14,7 24,1 28,2 30,1

Afmetingen (h x b x d) in mm 815 x 400 x 300

Gewicht in kg 36 36 36 36

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming A A A A

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming A+++ → D A+++ → D A+++ → D A+++ → D

Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming n.v.t. n.v.t. A A

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming n.v.t. n.v.t. A+ → F A+ → F

Capaciteitsprofiel n.v.t. n.v.t. XL XL

Nominale warmteafgifte in kW (Prated) 14 23 24 23

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimte verwarming in % (ŋS) 93 93 93 93

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor waterverwarming in % (ŋwh) n.v.t. n.v.t. 83 81

Geluidsvermogensniveau binnen in dB (LWA) 47 47 49 47

Easy solutions
  Condensatiegaswandketel
  Budgetvriendelijke en  

betrouwbare basisketel met 
hoog rendement

 Energielabel voor ruimte- en   
 waterverwarming: A

A+ → F

A+++ → D
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