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Viac komfortu, menšie nároky na priestor
Kotol CerapurAcu-Smart je ideálne riešenie 
pre vykurovanie a prípravu teplej vody u vás 
doma v prípade, že máte málo priestoru pre 
inštaláciu kotla, ale napriek tomu chcete 
využivať komfort prípravy teplej vody v zásob-
níku. Závesný kotol s integrovaným zásobní-
kom CerapurAcu-Smart je vďaka svojim roz-
merom 890x600x482 mm veľmi kompaktný  
a môžte ho umiestniť v kuchyni alebo i v kú- 
peľni napr. do priestoru nad práčkou.

Dostatok teplej vody, jednoduchá obsluha a údržba
Integrovaný zásobník teplej vody s objemom 48 l vám zabezpečí 
vždy dostatok teplej vody a na všetkých odberných miestach 
súčasne. Po otvorení vodovodného kohútika vám tečie priamo 
nastavená teplá voda s konštantnou teplotou. 
Vďaka overeným a spoľahlivým komponentom je tiež prevádzka 
a obsluha kotla bezproblémová. Elektronika Bosch Heatronic 
umožňuje pripojenie všetkých regulátorov Junkers a nastavenie 
vykurovania a prípravy teplej vody presne podľa požiadaviek 
vašej domácnosti.

Vyobrazená trieda energetickej účinnosti udáva energetickú účinnosť produktu ZWSB 30-4 E, 
modelu produktovej rady CerapurAcu-Smart.

CerapurAcu-Smart
Vrátane zásobníka teplej vody

Kondenzačný kotol CerapurAcu-Smart to je teplo a teplá voda v jednom zariadení, 

najnovšie technológie prípravy vody s minimálnou potrebou miesta. Tento kompaktný 

závesný kotol obsahuje integrovaný smaltovaný zásobník teplej vody s objemom 48 l. 

Vďaka svojim rozmerom si môže nájsť miesto v každom byte alebo rodinnom dome.
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Technické údaje:

Označenie kotla ZWSB 30-4 E

Max. menovitý tepelný výkon 50/30°C v kW 23,7

Min. menovitý tepelný výkon 50/30°C v kW 7,3

Objem integrovaného zásobníka teplej vody v l 48

Hladina akustického výkonu podľa erP15 v dB(A) 48

Ročným obdobím podmienená energetická  
účinnosť vykurovania v %

93

NOx podľa ErP15 v mg/kWh 39

Trieda energetickej účinnosti vykurovania A

Trieda energetickej účinnosti prípravy teplej vody A

Uvádzaný záťažový profil XL

Vybavenie:

Vysoko efektívne čerpadlo EEI ≤ 0,23 integrované

Rozmery:

Výška v mm 890

Šírka v mm 600

Hĺbka v mm 482

Hmotnosť bez obalu v kg 78CerapurAcu-Smart
Plynový kondenzačný kotol
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1 integrovaný zásobník s objemom 48 l

2 expanzná nádoba

3 tepelný výmenník WB 6 s veľkou  

 teplo výmennou plochou

4 vysoko efektívne čerpadlo

5 elektronika Bosch Heatronic

CerapurAcu-Smart – pohľad dovnútra

1 výrobca

2 názov produktu, typ produktu,  
materiálové číslo

3 funkcia vykurovania

4 trieda energetickej účinnosti 
vykurovania

5 hladina akustického výkonu vo 
vnútorných priestoroch

6 trieda energetickej účinnosti 
prípravy teplej vody

7 tepelný výkon

8 rok platnosti  nariadenia

9 číslo smernice

Štítok produktu 
CerapurAcu - Smart ZWSB 30-4 E


