
Komfortní nepfiímo ohfiívané
JUNKERS zásobníky teplé vody 

·irok˘ sortiment provoznû úsporn˘ch zásobníkÛ s rÛzn˘m v˘konem nepfiímého ohfievu,
s odli‰n˘m tvarov˘m provedením, s objemem 50-1000 litrÛ, s vysokou odolností proti
korozi a s moÏností pfiipojení cirkulace.
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Neustál˘m zvy‰ováním Ïivotního standardu vzrÛstají i nároky na spotfiebu teplé vody v domácnostech. U sou-
ãasného Ïivotního standardu stoupá denní spotfieba aÏ nad 90 litrÛ na osobu, proto je nutné provozovat
zafiízení, které zajistí co nejvût‰í mnoÏství teplé vody na více odbûrn˘ch místech souãasnû. Tyto poÏadavky
mohou zabezpeãit nepfiímo ohfiívané  zásobníky JUNKERS fiady Storacell s moÏnou kapacitou 50 aÏ 1000 litrÛ
teplé vody, v hranatém nebo kulatém provedení, závûsné nebo stacionární, s moÏností instalace pod kotel,
vedle kotle nebo oddûlenû od kotle ale vÏdy v designu, velikosti a tvaru, kter˘ bude splÀovat Va‰e poÏadavky.

Znaãení zásobníkÛ TV

ST... závûsn˘ nebo stacionární zásobník v hranatém plechovém (pfiípadnû koÏenkovém) oplá‰tûní
(urãen˘ obvykle k závûsnému kotli)

SK... v˘konn˘ stacionární zásobník válcového tvaru
SK 130-2E v˘konn˘ stacionární zásobník v designu kotle Suprastar KN...-8 DP
SO... stacionární zásobník válcového tvaru s men‰í otopnou spirálou
...50-1000... ãísla za písmen˘m znaãením znamenají objem zásobníku TV v litrech
...-1/2/3/4/5 ãísla za pomlãkou oznaãují v˘vojovou fiadu

V˘znam pouÏitého znaãení zásobníkÛ TV JUNKERS
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Pfiehled zásobníkÛ TV JUNKERS

ST 75 ST 120-1 Z ST 120-1 E SO 120-1
ST 50/80-5 (bez vypou‰tûcího ST 160-1 E SO 160-1
(závûsné zásobníky) ventilu) SO 200-1

SK 120-4 ZB SK 300-3 ZB SK 130-2 E
SK 160-4 ZB SK 400-3 ZB
SK 200-4 ZB SK 500-3 ZB

SK 800/1000-ZB

Typ Doporuãen˘ Max. v˘kon teplosmûnné Doba ohfievu MnoÏství vody
zásobníku pro kotel plochy (kW) na 60 °C (min) 45 °C (l/h)
ST 50-5 závûsn˘ do 15 kW 14 29 140
ST 80-5 závûsn˘ do 15 kW 14 39 140
ST 75 závûsn˘ do 28 kW 25 17 614
ST 120-1 E/Z závûsn˘ do 28kW 25 20 590
ST 160-1 E závûsn˘ do 28 kW 25 26 590
SO 120-1 do 28 kW 25 31 590
SO 160-1 do 28 kW 25 37 590
SO 200-1 do 28 kW 25 44 590
SK 130-2 E KN...-8 DP do 36 kW 36 57 880
SK 120-4 ZB do 30 kW 26 25 646
SK 160-4 ZB do 36 kW 34 28 842
SK 200-4 ZB do 42 kW 39 32 958
SK 300-3 ZB do 90 kW 45 56 1 081
SK 400-3 ZB do108 kW 60 69 1 450
SK 500-3 ZB do120 kW 78 81 1 917
SK 800-ZB od MKN... 200
SK 1000-ZB od MKN... 225

Zásobníky ST 50/80-5 a ST 75 jsou závûsné zásobníky s moÏností umístûní vedle a nebo odlouãenû od kotle, zásobníky ST 50/80-5 je
moÏno téÏ zavûsit na stûnu pod závûsn˘ kotel. Ostatní typy zásobníkÛ jsou stacionární s moÏností umístûní dle rozmûrÛ pod, vedle a
nebo odlouãenû od kotle.
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Projekãní pokyny pro pfiipojení zásobníkÛ TV JUNKERS

Ohfiev teplé vody v nepfiímo ohfiívan˘ch zásobnících
probíhá ve spolupráci se závûsn˘mi nebo stacionár-
ními kotli. V pfiípadû závûsn˘ch kotlÛ to jsou varianty
ZS.., které mají tfiícestn˘ ventil vestavûn z v˘robního
závodu. Vyjímku tvofií varianty Junkers kotlÛ ZE… a
ZB…, do kter˘ch se tfiícestn˘ ventil (jako pfiíslu‰en-
ství) vmontuje na místû montáÏe sestavy závûsného
kotle a zásobníku a vytvofií se tak varianta kotle
ZSE… nebo ZSB… (od 1.4.2004 jsou dodávány pou-
ze typy ZSE...).
V fiídící jednotce závûsného kotle Junkers je integro-
váno pfiednostní spínání ohfievu Junkers zásobníku a
nebo je moÏno nabíjení zásobníku fiídit buì elektro-
nikou Bosch Heatronic pfiípadnû voliteln˘m pfiíslu-
‰enstvím.
Kotel komunikuje se zásobníkem prostfiednictvím
teplotního NTC ãidla, kter˘mi jsou Junkers zásobníky
standardnû vybaveny. Pak je moÏné pomocí konek-
torové zástrãky vytvofiit fiídicí vazbu mezi kotlem a
zásobníkem a jednodu‰e na ovládacím panelu kotle
nastavovat teplotu vody pro zásobník s nepfiím˘m
ohfievem. 
K zásobníkÛm teplé vody mohou b˘t pfiipojeny
v‰echny obvyklé jednopákové armatury a termo-
statické smû‰ovací baterie. Pfii provozu s ãast˘m
krátkodob˘m odbûrem mÛÏe dojít k pfiekmitu nasta-
vené teploty vody nepfiímo ohfiívaného zásobníku
a vytvofiení horkovodních vrstev v horní ãásti jeho
nádrÏe. Pfiipojením cirkulaãního potrubí s ãasovû
fiízen˘m obûhov˘m ãerpadlem lze toto pfiekmitávání
teploty redukovat.
Pfii pfiipojování zásobníku na studenou a teplou vodu
je tfieba dodrÏet normy âSN, jakoÏ i pfiedpisy míst-
ních vodárensk˘ch podnikÛ. Pro zásobníky teplé vo-
dy Junkers do obsahu 200 l je moÏno objednat pojist-
nou skupinu pro studenou vodu z programu pfiíslu-
‰enství. Pro zásobníky s objemem vût‰ím neÏ 200 l
není pojistná skupina pro vstup studené vody v nabídce
pfiíslu‰enství firmy Junkers a je potfieba jí navrhnout
v závislosti na kaÏdé instalaãní situaci podle plat-
n˘ch norem.
Spínací hodiny pro fiízení doby nabíjení zásobníku
jsou rovnûÏ v nabídce programu pfiíslu‰enství Jun-
kers (viz . pfiehled regulátorÛ). 
Pfii v˘bûru provozního tlaku pro armatury je tfieba
dbát na to, Ïe maximální dovolen˘ tlak pfied arma-
turami je omezen platn˘mi normami a pfiedpisy.
U zafiízení s vy‰‰ím klidov˘m tlakem je nutno vestavût
redukãní ventil. Vestavba redukãního ventilu je jedno-
duché a velmi úãinné opatfiení ke sníÏení nadmûrné
hladiny hluku. Pfii sníÏení prÛtoãného tlaku o 1 bar
klesá hladina hluku jiÏ o 2 aÏ 3 dbA.

Pfiipojení vody

Pfiipojení na potrubí studené vody je tfieba provést
podle platn˘ch norem a pfiedpisÛ za pouÏití jednot-
liv˘ch armatur nebo jedné kompletní pojistné skupiny
armatur. Pojistn˘ ventil musí b˘t konstrukãnû schvá-
len a nastaven tak, aby bylo zamezeno pfiekroãení
pfiípustného provozního tlaku zásobníku o více neÏ
10 %. Pokud klidov˘ tlak systému pfiekraãuje 80 %
aktivaãního tlaku pojistného ventilu, musí b˘t tomuto
pfiedfiazen redukãní ventil.

Pfii chybné instalaci bez pojistného ventilu se
dají oãekávat ‰kody zpÛsobené pfietlakem, na
které se nevztahuje záruka v˘robce.
V˘fukové potrubí pojistného ventilu nesmí b˘t uzav-
fieno a musí volnû s moÏností vizuální kontroly ústit
nad odvodÀovacím místem.
Je-li pfiípojka vody v mûdûném provedení, pak musí
b˘t pfiipojovací fitinka z mosazi nebo ãerveného
bronzu, aby se zabránilo kontaktní korozi na spojova-
cích závitech zásobníku. Je úãelné provést pfiipojení
pfies izolaãní dûlící ‰roubení. Izolaãní dûlící ‰roubení
pro stranu teplé vody je moÏno dodat jako pfiíslu-
‰enství Junkers.

Cirkulaãní potrubí

Témûfi v‰echny zásobníky Junkers jsou vybaveny cir-
kulaãní pfiípojkou. Není-li cirkulaãní potrubí pfiipoje-
no, je nutno pfiípoj uzavfiít. K pfiipojení cirkulaãního
potrubí je moÏno pouÏít pfiíslu‰enství ZL 102/1, kter˘m
se zajistí bezproblémové pfiipojení a správná, cirku-
laãní funkce v celém objemu zásobníku TV.
Cirkulace je, s pfiihlédnutím na ztráty ochlazováním,
doporuãená s ãasovû nebo teplotnû fiízen˘m obûho-
v˘m ãerpadlem pro teplou vodu. 

Je tfieba pouÏít vhodn˘ zpûtn˘ ventil!

KW: Vstup studené vody
WW: V˘stup teplé vody
ZL: Cirkulaãní potrubí

VSp: Nábûhov˘ okruh zásobníku 
RSp: Zpûtn˘ okruh zásobníku

Obrázek 1
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Projekãní pokyny pro pfiipojení zásobníkÛ TV JUNKERS

Typ zásobníku Pfietlak nádoby= Velikost nádoby
tlak studené vody v litrech podle

vstupního tlaku
pojistného ventilu

6 bar 8 bar 10 bar

ST 75 3 bar 8 - 8
SK 120 3 bar 8 8 –
SO 120 4 bar 12 8 8
ST 120 3 bar 12 - 8

SK 160 3 bar 8 8 –
SO 160 4 bar 12 8 8
ST 160 4 bar 12 - 8

Provedení SK 200 3 bar 12 8 –
10 bar SO 200 4 bar 18 12 12

SK 300 3 bar 18 12 12
4 bar 25 18 12

SK 400 3 bar 25 18 18
4 bar 36 25 18

SK 500 3 bar 36 25 25
4 bar 50 36 25

Expanzní nádoba pro teplou vodu

Zabudováním vhodné expanzní nádoby pro teplou
vodu lze zabránit zbyteãn˘m ztrátám vody. Vestavba
musí b˘t provedena do pfiívodního potrubí studené
vody mezi zásobník a pojistnou skupinu.

Následující pfiehled slouÏí jako orientaãní pomÛcka
pro dimenzování expanzní nádoby. Z rozdílného uÏit-
kového obsahu nádob rÛzn˘ch v˘robcÛ mohou vy-
pl˘vat li‰ící se velikosti nádob. Údaje se vztahují na
teplotu vody v zásobníku 60 °C.

Trval˘ v˘kon teplé vody

Trvalé v˘kony uvedené v technick˘ch údajích se
vztahují na teplotu vstupu otopné vody cca. 90 °C,
teplotu na v˘toku teplé vody ze zásobníku 45 °C a
teplotu vstupní studené vody 10 °C pfii maximálním
v˘konu tepelného nabíjení (v˘kon tepelného zdroje
má b˘t minimálnû tak velk˘, jako v˘kon teplo-
smûnn˘ch ploch zásobníku).

SníÏení uvedeného mnoÏství obûhové otopné vody
resp. nabíjecího otopného v˘konu nebo teploty ná-
bûhového okruhu má za následek sníÏení trvalého
v˘konu i v˘konového ukazatele NL.

Pokyny pro plánování

Pro plynové závûsné kotle Junkers existují rÛzné
moÏnosti instalace resp. kombinace s nepfiímo ohfií-
van˘mi zásobníky teplé vody:

1. Závûsn˘ zásobník TV o objemu 50 resp. 80 l
Zapojení pod kotel
Zapojení vedle kotle
Oddûlené zapojení

2. Závûsn˘ zásobník TV o objemu 75 l
3. Stacionární zásobník TV o objemu 117

resp. 152 l
4. Stacionární zásobník TV o objemu 114 aÏ 470 l
5. Zásobník SK 130-2 E
6. Stacionární velkoobjemové zásobníky TV

SK 800/1000-ZB

Omezení prÛtoku

K nejlep‰ímu vyuÏití kapacity zásobníku a k zamezení
pfiedãasného promíchání vody doporuãujeme upravit
pfiívod studené vody k zásobníku na následující prÛ-
toãné mnoÏství:

• ST 50/80-5 10 l/min
• ST 75 10 l/min
• ST 120-1 E/Z,SO 120-1 12 l/min
• SK 120-4 ZB 13 l/min
• ST 160-1 E,SO 160-1 16 l/min
• SK 160-4 ZB 18 l/min
• SK 200-4 ZB 22 l/min
• SO 200-1 20 l/min
• SK 300-3 Z 30 l/min
• SK 400-3 Z 40 l/min
• SK 500-3 Z 50 l/min
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Projekãní pokyny pro pfiipojení zásobníkÛ TV JUNKERS

Závûsn˘ zásobník teplé vody 
ST 50/80-5 

Zásobník teplé vody Junkers ST 50/80-5 s bíl˘m ple-
chov˘m oplá‰tûním je zkonstruován tak, Ïe ve‰keré
jeho pfiípojky jsou vyvedeny jak na horní, tak i na
spodní stranu. Tepelná izolace, neobsahující fluoro-
vané ani chlorované uhlovodíky, sniÏuje spotfiebu po-
hotovostní energie. Zásobník ST 50/80-5 by mûl b˘t
vzhledem k v˘konu topné spirály pfiipojován ke kot-
lÛm s men‰ím v˘konem z nabídky Junkers, obvykle
ke kotlÛm Ceramini.

Pro rÛzné instalaãní moÏnosti je k dispozici speciální
pfiipojovací pfiíslu‰enství zkracující dobu montáÏe.
Zásobník TV ST 50/80-5 je na horní stranû vybaven
vlastní cirkulaãní pfiípojkou Rp1". Pro pfiipojení na
cirkulaãní okruh se pouÏívá ponorné potrubí ZL 102
z programu pfiíslu‰enství Junkers. 

Obrázek 2: Schéma principu cirkulaãního potrubí u ST50/80

Obrázek 4: Rozmûrové údaje za lomítkem platí pro zásobník ST 80-5

Konstrukãní a pfiipojovací rozmûry
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Pojistná skupina armatur

KW: Vstup studené vody
WW: V˘stup teplé vody
ZL: Cirkulaãní potrubí

VSp: Nábûhov˘ okruh zásobníku 
RSp: Zpûtn˘ okruh zásobníku

Viditelné odtokové
potrubí

VyprazdÀování

VSp R 3/4" RSp R 3/4"

WW R 3/4"
ZL Rp 1"

KW R 3/4"

Pohled z hora

Pohled ze spodu

WW R 3/4"
KW R 3/4"

RSp R 3/4"VSp R 3/4"

V‰echny pfiívody mají vnûj‰í závit!

Cirkulace je, s pfiihlédnutím na ztráty ochlazováním,
doporuãená s ãasovû nebo teplotnû fiízen˘m obûho-
v˘m ãerpadlem pro teplou vodu do sanitárních roz-
vodÛ.

Obrázek 3: Ztráta tlaku topné spirály v mbar
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MnoÏství topné vody v m3/hod
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Zapojení zásobníku ST 50/80-5 pod kotel

Upozornûní: S propojovacím pfiíslu‰enstvím ã. 677
je moÏná instalace sanitárního pfiipojení pouze pod
omítku.

Rozmûry s kotlem CERAMINI
ST 50-5 ST 80-5

C 770 1170
A min 1150 1550
H min 2210 (2220) 2610 (2620)

Rozmûry v závorkách se vztahují k provedení KE

Obrázek 5 Obrázek 6

Obrázek 8

Legenda k obr. 7 a 8: 
G Plyn DN 15 (u kotle Ceramini)
V Nábûhov˘ okruh topení
R Zpûtn˘ okruh topení
KW Studená voda
WW Teplá voda 
A Odtok do kanalizaãní pfiípojky                         
13 MontáÏní pfiipojovací li‰ta
15 Pfiipojení plynu (DN 15)
22 MontáÏní ‰ablona 

(pfiíslu‰enství 8 719 918 020)
43 Nábûhov˘ okruh topení
44 Zpûtn˘ okruh topení
45 Pfiipojení teplé vody - ze zásobníku
46 Pfiipojení studené vody - do zásobníku
71 Nábûhov˘ okruh zásobníku
72 Zpûtn˘ okruh zásobníku 
85 Zpûtná klapka pro zpûtn˘ okruh zásobníku

Obrázek 7

ZSN 7/11-6 AE ZSN 5/11-6 KE
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Projekãní pokyny pro pfiipojení zásobníkÛ TV JUNKERS

Zapojení zásobníku ST 50/80-5 vedle kotle ZSN 7/11-6 AE s vodorovn˘m potrubím
odtahu spalin AZ 182, 183, 184, 185

Zapojení zásobníku ST 50/80-5 vedle kotle ZSN 5/11-6 KE

Obrázek 9

Obrázek 10

Rozmûry CERAMINI

ST 50-5 ST 80-5

Amin 1070 1320

Bmin 300 150

C 770 1170

Legenda k obr. 9:

10: AZ 168 (zahrnuje dodávka 
kotle ZSN 7/11-6 AE)

13: MontáÏní pfiipojovací li‰ta

ZSN 5/11-6 KE

ZSN 7/11-6 AE
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Projekãní pokyny pro pfiipojení zásobníkÛ TV JUNKERS

Legenda k obr. 11:
G Plyn DN 15 (u kotle Ceramini)
V Nábûhov˘ okruh topení
R Zpûtn˘ okruh topení
KW Studená voda
WW Teplá voda 
A Odtok do kanalizaãní pfiípojky
13 MontáÏní pfiipojovací li‰ta
43 Nábûhov˘ okruh topení 
45 Teplá voda – v˘tok ze zásobníku
46 Studená voda – pfiítok do zásobníku
44 Zpûtn˘ okruh topení 
71 Nábûhov˘ okruh zásobníku 
72 Zpûtn˘ okruh zásobníku (nutno pfiidat do

montáÏní li‰ty zpûtnou klapku poz. 85)
115 Pfiipojení plynu (DN 15 u kotle Ceramini)
122 MontáÏní ‰ablona 

(pfiíslu‰enství 8 719 918 020)

Nepfiímo ohfiívan˘ zásobník TV ST 50/80-5 mÛÏe b˘t
umístûn podle potfieby buì nalevo nebo napravo od
plynového závûsného kotle Junkers. 

Instalace mÛÏe b˘t v provedena pod nebo nad omítku.

Pro pfiívodní plynové potrubí je tfieba jmenovitá svût-
lost DN 15 (s kotlem Ceramini).

Pfiípojky studené a teplé vody jsou zakonãeny na
Rp 1/2".

Nutné je pfiipojení na kanalizaãní pfiípojku. Dopo-
ruãuje se, aby odtoková trubka pojistného ventilu to-
pení (48.1) i pojistného ventilu bezpeãnostní skupiny
studené vody konãila v odtokovém trycht˘fii, zkracu-
je se tak i doba montáÏe (viz. obr. 12).

Obrázek 11 Pfiipojovací rozmûry li‰ty a zásobníku

Obrázek 12
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Projekãní pokyny pro pfiipojení zásobníkÛ TV JUNKERS

Obrázek 13: Pfiíklad pro oddûlené zapojení

Zásobník ST 50/80-5 pfii oddûleném zapojení
Pfii tomto zpÛsobu zapojení je plynov˘ závûsn˘ kotel
Junkers a nepfiímo ohfiívan˘ zásobník TV ST 50-5 a
ST 80-5 instalovan˘ kaÏd˘ v jiném prostoru.

Pfiipojení okruhu otopné vody z kotle mÛÏe b˘t pro-
vedeno pfiíslu‰enstvím Junkers pod omítku nebo nad
omítku a to v horní ãásti zásobníku nebo ve spodní
ãásti.

Sanitární vedení mÛÏe b˘t pfiipojeno shora nebo
zdola zásobníku a opût v provedení pod omítku nebo
nad omítku.

Pfii pfiipojování zásobníku ST 50/80 je v‰ak nutno
zachovávat pravidlo, Ïe teplá voda se odebírá z horní
ãásti objemu zásobníku a studená voda se pfiivádí do
spodní ãásti zásobníku. Pfiedejde se tzv. „Hydrau-

Legenda k obr. 14 a 15:

4 Elektronická fiídicí jednotka
kotle (Heatronic)

13 MontáÏní pfiipojovací li‰ta
14 Odpadní trycht˘fiov˘ sifon
43 Nábûhov˘ okruh otopného

systému
45 Plyn
47 Zpûtn˘ okruh otopného

systému
48 Odtok do kanalizaãní

pfiípojky
71 Nábûhov˘ okruh

zásobníku TV
72 Zpûtn˘ okruh zásobníku TV
179 Vnitfiní nádoba

zásobníku TV
183 Membránov˘ pojistn˘ ventil

(nepfi. ohfi. zásobníku TV)
z pojistné skupiny

185 Zpûtná klapka
186 Topná spirála
189 Ochranná anoda
191 Pfiipojení TV
198 VyprazdÀovací ventil
200 Napojení studené vody

s pojistnou skupinou
205 MoÏnost pfiipojení

cirkulaãního okruhu
304 NTC ãidlo zásobníku

Obrázek 14

Obrázek 15

lickému zkratu“ a cel˘ objem zásobníku TV je k dis-
pozici a rovnomûrnû ohfiíván. Na obrázku 14 je vidût,
Ïe pfii zapojení zásobníku pod kotel je pfiívod studené
vody (200) prodlouÏen do spodní ãásti a teplá voda
(191) je odebírána z horních vrstev objemu zásob-
níku. Na obrázku 15 je zapojení zásobníku vedle
kotle, kde pfiívod studené vody (200) je do spodní
ãásti zásobníku a v˘vod teplé vody (191) je prodlou-
Ïen do horní ãásti zásobníku.

V˘vody ze závûsného kotle

V˘vody ze závûsného kotle
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Obrázek 19

Legenda k obr. 16, 17, 18 a 19: 
G Plyn DN 15 (u kotle Ceramini)
V Nábûhov˘ okruh topení
R Zpûtn˘ okruh topení
VSp Nábûhov˘ okruh zásobníku R 3/4"

(vnûj‰í závit)
RSp Zpûtn˘ okruh zásobníku R 3/4" (vnûj‰í závit)
KW Studená voda R 3/4" (vnûj‰í závit)
WW Teplá voda R 3/4" (vnûj‰í závit)
A Odtok do kanalizaãní pfiípojky
13 MontáÏní pfiipojovací li‰ta
43 Nábûhov˘ okruh topení
44 Zpûtn˘ okruh topení
45 Pfiipojení teplé vody - ze zásobníku
46 Pfiipojení studené vody - s pojistnou

skupinou do zásobníku
71 Nábûhov˘ okruh zásobníku R 3/4"

(vnûj‰í závit)
72 Zpûtn˘ okruh zásobníku R 3/4" (vnûj‰í závit)
115 Pfiipojení plynu (DN 15 u kote Ceramini)
122 MontáÏní ‰ablona 

(pfiíslu‰enství 8 719 918 020)
170 ÚdrÏbov˘ kohout topného okruhu

(pfiíslu‰enství)
172 Uzavírací plynov˘ kohout s termo-pojistkou

(pfiíslu‰enství)
181.1 Pfiipojení topné vody k zásobníku - montáÏ

pod omítku
181.2 Pfiipojení „zpáteãky“ ze zásobníku - montáÏ

pod omítku
185 Zpûtná klapka pro zpûtn˘ okruh zásobníku

Obrázek 16

Obrázek 17

Pfiipojovací rozmûry pro montáÏní pfiipojovací
li‰ty závûsn˘ch kotlÛ CERAMINI a vyvedení
k zásobníkÛm

Obrázek 18

Pfiipojovací rozmûry zásobníku pfii zapojení
shora

Rozmûry ST 50-5 ST 80-5

Bmin 900 1300

C 770 1170

m
in

. 3
0
0
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Obrázek 20

Obrázek 22: UpevÀovací místa na zadní stûnû zásobníku
ST 50-5 / ST 80-5

Obrázek 23: UpevÀovací místa na zadní stûnû zásobníku
ST 75

Pfiipojovací rozmûry zásobníku pfii pfiipojení zdola

Obrázek 21

Rozmûr ST 50-5 ST 80-5

C 770 1170

Legenda k obr. 20 a 21:
KW Studená voda
WW Teplá voda
A Odtok do kanalizaãní pfiípojky
45 Pfiipojení teplé vody – ze zásobníku
46 Pfiipojení studené vody – do zásobníku
71 Nábûhov˘ okruh zásobníku 
72 Zpûtn˘ okruh zásobníku 

Legenda k obr. 22 a 23:
12 Závûsné body pro hák (souãástí dodávky)
14 Závûsné body pro závûsnou kolejnici

(souãástí pfiipojovacího pfiíslu‰enství)
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Technické údaje

Typ zásobníku ST 50-5 ST 80-5 ST 75

Pfienos tepla topná spirála topná spirála topná spirála
Poãet vinutí 6,5 6,5 13
UÏiteãn˘ objem l 50 80 75
Objem otopné vody l 1,6 1,6 3,2
Teplosmûnná plocha m2 0,33 0,33 0,73

Max. v˘kon teplosmûnné plochy pfii
• tV=90 °C a tSP = 45 °C kW 14 14 25

tV=85°C a tSP = 60 °C kW 8,1 8,1 23
max. trval˘ v˘kon pfii
• tV = 90°C a tSP = 45 °C l/h 140 140 614

tV=85°C a tSP = 60 °C l/h 138 138 396
UvaÏované mnoÏství cirkulaãní vody l/h 1300 1300 1000

V˘konov˘ ukazatel *) 
pfii max. v˘konu teplosmûnné plochy NL 0,3 0,7 1,0
s otopn˘m kotlem a pfiíslu‰enstvím Junkers
• 18 kW NL - - 0,7
• 24 kW NL - - 0,9

Min. doba ohfievu z tK = 10 °C
na tSP = 60 °C s tV = 85 °C pfii
• v˘konu  11 kW min. 29 39 -
• v˘konu  18 kW min. - - 21
• v˘konu  24 kW min. - - 17

UÏiteãné mnoÏství vody
(bez dobíjení) **
tSP = 60 °C a
• tZ = 45 °C l 61 97 90
• tZ = 40 °C l 71 113 105

Pohotovostní spotfieba 
energie (24h)** kWh/d 1,3 1,7 1,2
Max. provozní tlak vody bar 10 10 10
Max. provozní tlak topení bar 4 4 4
Hmotnost prázdného zásobníku (bez obalu) kg 31 50 56

Barva bílá bílá bílá

*) V˘konov˘ ukazatel NL udává poãet bytÛ s 3,5 oso-
bami, normální koupelovou vanou a dal‰ími dvûmi
odbûrn˘mi místy, plnû zásobovan˘ch teplou vo-
dou. Ukazatel NL byl zji‰tûn pfii tSp=60 °C,
tZ=45 °C a tK=10 °C a max. v˘konu teplosmûnné
plochy. Pfii sníÏení nabíjecího v˘konu a men‰ím
mnoÏství obûhové vody se NL pfiíslu‰nû zmen‰í.

**) Ztráty v rozvodu vnû zásobníku nejsou zohled-
nûny.

tV = teplota nábûhového okruhu zásobníku   
tSp = teplota pfiipravované vody v zásobníku 
tZ = v˘toková teplota teplé vody
tK = pfiítoková teplota studené vody

V tabulce uvedené trvalé v˘kony se vztahují na te-
plotu otopné vody na vstupu 90 °C, v˘tokovou teplo-
tu teplé uÏitkové vody 45 °C a pfiítokovou teplotu stu-
dené vody 10 °C pfii maximálním nabíjecím v˘konu
(v˘kon tepelného zdroje musí b˘t minimálnû tak vel-
k˘, jako v˘kon teplosmûnné plochy zásobníku).
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Závûsn˘ zásobník teplé vody ST 75

Zásobník teplé vody Junkers ST 75 s bíl˘m plecho-
v˘m oplá‰tûním je zkonstruován tak, Ïe ve‰keré jeho
pfiípojky konãí na spodní stranû. Tepelná izolace, ne-
obsahující fluorované ani chlorované uhlovodíky,
sniÏuje pohotovostní spotfiebu energie.

Obrázek 26

Konstrukãní a pfiipojovací rozmûry

4 474-4.1 R

Obrázek 24: Schéma principu

KW: Vstup studené vody
WW: V˘stup teplé vody

VSp: Nábûhov˘ okruh zásobníku
RSp: Zpûtn˘ okruh zásobníku

Obrázek 25: Ztráta tlaku topné spirály v mbar
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MnoÏství topné vody v m3/hod

Pro tento zpÛsob instalace (zásobník zavû‰en˘ vedle
kotle) je k dispozici speciální propojovací pfiíslu‰en-
ství ã. 667, které zkracuje dobu montáÏe.

Pfiímé pfiipojení cirkulaãního potrubí na zásobník tep-
lé vody ST 75 není moÏné, nutno pouÏít speciální tfií-
cestné armatury.

V‰echny pfiívody mají vnûj‰í závit!
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Obrázek 27

Rozmûr Umístûní Závûsné kotle
zásobníku Junkers

F1 vpravo max. 430

F2 vlevo max. 560

G1 vpravo max. 495

G2 vlevo max. 495

H1 vpravo max. 560

H2 vlevo max. 430

G Plyn DN 20 (mimo kotlÛ Ceramini)
V Nábûhov˘ okruh 
R Zpûtn˘ okruh 
KW V˘tok studené vody
WW Pfiípojka teplé vody
A Odtok do kanalizaãní pfiípojky
13 MontáÏní pfiipojovací li‰ta
43 Nábûhov˘ okruh otopného systému 
44 V˘tok teplé vody
46 Pfiipojení studené vody
47 Zpûtn˘ okruh otopného systému 
71 Nábûhov˘ okruh zásobníku
85 Zpûtn˘ okruh zásobníku (zpûtná klapka

v montáÏní li‰tû, dodavatelná i jako
pfiíslu‰enství ã. 414)

112 Pfiipojení plynu (DN20)
122 MontáÏní ‰ablona

(pfiíslu‰enství 8 719 918 020)
320.4 DrÏák odstupu od stûny pro montáÏní

pfiipojovací li‰tu

Zásobník ST 75

Zásobník ST 75

Rozmûry nutno dodrÏet pfii pouÏití propojovacího
pfiíslusenství ã. 667.
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Obrázek 30

Obrázek 28: Pfiíklad instalace spojovacích ohebn˘ch trubek pfii umístûní zásobníku vlevo

Obrázek 29: Pfiíklad instalace spojovacích ohebn˘ch trubek pfii umístûní zásobníku vpravo

Zásobník teplé vody ST 75 mÛÏe b˘t umístûn dle vol-
by napravo nebo nalevo od plynového závûsného
kotle vhodného v˘konu.

Instalace mÛÏe b˘t provedena nad nebo pod omítku.

Pro pfiívodní plynové potrubí kotle je tfieba jmenovitá
svûtlost DN 20.

Spojovací ohebné trubky pro nábûhov˘ a zpûtn˘
okruh zásobníku (181) jsou dodávány rovné a musí
b˘t pfii instalaci pfiizpÛsobeny umístûní zásobníku.
Není k tomu zapotfiebí náfiadí.

Pfiípoje studené a teplé vody jsou zakonãeny na
Rp 1/2". 

Je nutné správnû urãit polohu pfiipojení na kanali-
zaãní pfiípojku, jelikoÏ odtoková trubka pojistného
ventilu topení z kotle (48.1) i pojistného ventilu bez-
peãnostní skupiny studené vody zásobníku TV konãí
ve stejném odtokovém trycht˘fii. Zkracuje se tak do-
ba montáÏe (viz. obr. 30 a 31).
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Legenda k obr. 31:

10: Pojistn˘ ventil 10 bar
11: Spojovací trubka pojistného ventilu ∅ 15 x1
11.1: Pfievleãná matice 
15: Rozdûlovací kus se zpûtn˘m a uzavíracím

ventilem 
48: Odpadní sifon
183.2 Záslepka

Pfii této instalaci je vhodné udrÏet minimální vzdále-
nost Y=20 mm.

Obrázek 32

Pfiíklad zapojení zásobníku teplé vody ST 75 vedle kotle ZSN 18, 24-6 AE s vodo-
rovn˘m potrubím odtahu spalin pomocí AZ 182, 183, 184, 185.

Obrázek 31

Legenda k obr. 32:

13 MontáÏní pfiipojovací li‰ta
122 MontáÏní ‰ablona
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Stacionární zásobník teplé vody ST 120/160-1 E, ST 120-1Z

Zásobník teplé vody Junkers ST 120-1 E/Z (uÏiteãn˘ obsah 117 l) resp. ST
160-1 E (uÏiteãn˘ objem 152 l) s oplá‰tûním z bílého plechu (u ST 120-1Z i z
bílé koÏenky) a ‰ediv˘m víkem je zkonstruovan˘ tak, Ïe ve‰keré jeho pfiípojky
konãí na vrchní stranû víka. Tepelná izolace, neobsahující fluorované ani
chlorované uhlovodíky, sniÏuje pohotovostní spotfiebu energie.
Pfiipojení zásobníku TV je moÏné provést instalací pod i nad omítku. Pfiipo-
jovací potrubí lze vyvést za zadní stranou zásobníku ST 120/160-1 E nahoru,
pokud je dodrÏen doporuãen˘ 60 mm odstup mezi stûnou a zadní stranou
zásobníku.
Pro rychlou a z hlediska nákladÛ  nenároãnou montáÏ se nabízí instalaãní
sada z programu pfiíslu‰enství ã. 615/1 nebo ã. 615/CZ, která obsahuje
ohebné vlnité trubky z u‰lechtilé oceli vãetnû tepelné izolace, montáÏní
pfiipojovací li‰tu (v pfiípadû pfiíslu‰enství ã. 615/CZ se vyuÏívá li‰ty, která je
souãástí dodávky závûsného kotle), izolaãní rozpojovací ‰roubení pro hrdlo
teplé vody atd. Zásobník teplé vody ST 160-1 E musí b˘t pfii pouÏití instalaãní
sady ã. 615/1 nebo ã. 615/CZ postaven tûsnû ke stûnû (bez odstupu).
Dále existuje jako pfiíslu‰enství ã. 619 designovû fie‰en˘ kryt, kter˘m lze
zakr˘t propojovací potrubí mezi vhodnym plynov˘m závûsn˘m kotlem
Junkers a zásobníkem teplé vody ST 120/ 160-1 E.

Obrázek 34: Rozmûry uvedené za lomítkem se vztahují na provedení zásobníku ST 160-1 E.

Konstrukãní a pfiipojovací rozmûry

Hofiãíková anoda

Kontaktní 
teplomûr 
v oddûlené 
jímce 

VyprazdÀování

Kabelová
prÛchodka

Nábûhov˘
okruh R3/4
(vnûj‰í závit)

Zpûtn˘ okuh 
R3/4 
(vnûj‰í závit)

Teplá voda R3/4
(vnej‰í závit)

Studená voda R3/4
(vnej‰í závit)

Cirkulace Rp1 (vnitfiní závit)
MontáÏní
body pro
SE 8

Ponorná jímka
regulátoru

Obrázek 33: Ztráta tlaku topné
spirály v mbar
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MnoÏství topné vody v m3/hod
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Obrázek 35: Zásobník ST 120-1Z (pouze s kotli Novastar)

Hofiãíková
anoda

Kontaktní 
teplomûr 
v oddûlené 
jímce 

VyprazdÀování
Nutno doplnit 1/2"
vypou‰tûcí ventil

Ponorná
jímka ãidla
NTC

Zpûtn˘ okuh 
R3/4"
(vnûj‰í závit)

Teplá voda R3/4"
(vnej‰í závit)

Nábûhov˘
okruh R3/4"
(vnûj‰í závit)

Studená voda
R3/4"
(vnej‰í závit)

Cirkulace Rp1"
(vnitfiní závit)

Ponorná
jímka ãidla

NTC
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Obrázek 38

Obrázek 39 Detail li‰ty a v˘vodÛ pro ST 120/160 pfii
pouÏití pfiíslu‰enství ã.615/CZ (montáÏ pod omítku)

13:   MontáÏní pfiipojovací li‰ta

ST 120-1 E ST 160-1 E

X 60 0

Minimální pfiipojovací rozmûry pro ZSN 18, 24-6 AE (i ZSE 24-4 MFA) se zásobníkem ST 120/160-1 E
a odkoufiením AZ 182, 183, 184, 185

Pokyny pro zhotovení propojení:
- Pfii propojení rozdûlovacího kusu (15) a trubky studené vody

(12) je potfieba prodlouÏit namûfien˘ rozmûr „y“ navíc o 20 mm. 
- Rozmûr „z“ spojovací trubky (9) je potfieba prodlouÏit o 30 mm.
- DodrÏet vzdálenost A = cca 20 mm.

Legenda k obr. 36 a 37: 
9 spojovací trubka pro studenou vodu ∅ 15x1   
10 pojistn˘ ventil 8 bar
11 spojovací trubka pojistného ventilu ∅ 15x1   
12 trubka pro studenou vodu ∅ 15x1 s maticí   
15 rozdûlovací kus s pojistkou proti zpûtnému toku a

s uzavíracím ventilem
48 nálevkov˘ sifon s otoãn˘m vtokem nálevky, ‰roubení R 1"
48.1 v˘toková trubka pojistného ventilu topení

Obrázek 36 a 37: Propojení kotle a zásobníku pomocí pfiíslu‰enství ã. 615/1 (s ã. 615/CZ je montáÏ obdobná viz návod)

Pozn: Pokud se z rÛzn˘ch dÛvodÛ nepouÏije pfiísl. ã. 615 a
propojení kotle a zásobníku se provede napfi. pancéfiov˘mi
hadicemi je nutno na zpáteãku zásobníku (poz. 72) namontovat
zpûtnou klapku ã. 414 z pfiísl. Junkers. RovnûÏ je nutno zvolit
vhodné pojistné prvky na stranû pfiívodu studené vody do
zásobníku.

180 spojovací vlnitá trubka pro pfiívodní potrubí zásobníku
s izolací

181 spojovací vlnitá trubka pro zpûtné potrubí zásobníku
s izolací

183.2 záslepka
192     svûrací ‰roubení R 1/2" (vnûj‰í závit) - ∅ 15
200     spojovací vlnitá trubka pro teplou vodu s izolací
290     prodlouÏení R 3/4" (vnitfiní závit) – R 3/4" (vnûj‰í závit)
290.1 svûrací ‰roubení R 3/4" (vnitfiní závit) - ∅ 15

WW KW A

G Plyn DN 20 (mimo kotlÛ Ceramini)
Plyn DN 15 (pro kotle Ceramini)

V Nábûhov˘ okruh 
R Zpûtn˘ okruh
WW pfiípoj teplé vody ze zásobníku
KW pfiívod studené vody do zásobníku
A napojení sifonu na úkap pojistného ventilu
13 MontáÏní pfiipojovací li‰ta
43 Nábûhov˘ okruh otopného systému 
44 V˘tok teplé vody
46 Pfiipojení studené vody
47 Zpûtn˘ okruh otopného systému 
71 Nábûhov˘ okruh zásobníku
85 Zpûtn˘ okruh zásobníku (zpûtná klapka v montáÏní

li‰tû, dodavatelná i jako pfiíslu‰. ã. 414)
112 Pfiipojení plynu (DN20)
122 MontáÏní ‰ablona (pfiíslu‰. 8 719 918 020)

Pro kotle Ceramini rozmûr LG = 63 mm
pro ostatní kotle Junkers LG = 75 mm
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Rozmûry v˘vodu pro stacionární
zásobník ST 120-1 Z/E a ST 160-1 E

 

 

Obrázek 40 - s 60 mm posunem zásobníku od stûny

Obrázek 41 - s pfiisazením zásobníku ke stûnû

Obrázek 42

ZSN 5/11-6 KE se zásobníkem ST 120/160-1 E

ZSN 11/ -6 AE se zásobníkem ST 120/160-1 E

VyprazdÀování

ZSN 5/11-6 KE

Obrázek 43
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Obrázek 44 Obrázek 45

Legenda k obr. 44, 45 a 46:
13: MontáÏní pfiipojovací li‰ta
B4: AZB601, AZB 602
B5: AZB 603

Sestava s kotlem Cerasmart se li‰í kótou
uvedenou v závorce a designem kotle.

PrÛmûr odtahu spalin

ZSN 18-6 KE... ZSN 24-6 KE...

D = 110 mm D = 130 mm

ST 120-1 E ST 160-1 E

X 60 0

ZSN 18/24-6 KE (i ZSE 24-4 MFK) se
zásobníkem ST 120/160-1 E

NOVASTAR ZS 23 KE/AE se zásobníkem
ST 120/160-1 E

CERAPUR a CERASMART se zásobníkem
ST 120/160-1 E

VyprazdÀování

ZSN 18/24-6 KE

Obrázek 46

VyprazdÀování
Nutno doplnit 1/2"
vypou‰tûcí ventil

Ponorná
jímka ãidla

NTC

Tabulka k obr. 44:

Legenda k obr. 40 a 41:
V Nábûhov˘ okruh 
R Zpûtn˘ okruh 
KW V˘tok studené vody
WW Pfiípojka teplé vody
A Odtok do kanalizaãní pfiípojky
13 MontáÏní pfiipojovací li‰ta
43 Nábûhov˘ okruh otopného systému 
44 V˘tok teplé vody
46 Pfiipojení studené vody
47 Zpûtn˘ okruh otopného systému 
71 Nábûhov˘ okruh zásobníku
85 Zpûtn˘ okruh zásobníku (zpûtná klapka v mon-

táÏní li‰tû, dodavatelná i jako pfiíslu‰. ã. 414)
112 Pfiipojení plynu (DN20) (pro Ceramini DN 15)
122 MontáÏní ‰ablona (pfiíslu‰enství 8 719 918 020)



22

Projekãní pokyny pro pfiipojení zásobníkÛ TV JUNKERS

Technické údaje

Typ zásobníku ST 120-1 Z (■ ) ST 120-1 E ST 160-1 E

Pfienos tepla topná spirála topná spirála topná spirála

Poãet vinutí 7 7 7

UÏiteãn˘ objem l 117 117 152

Objem otopné vody l 3,0 3,0 3,0

Teplosmûnná plocha m2 0,61 0,61 0,61

Max. v˘kon teplosmûnné plochy pfii

• tV = 90 °C a tSp = 45 °C kW 25,1 25,1 25,1

• tV = 85 °C a tSp = 60 °C kW 13,9 13,9 13,9

max. trval˘ v˘kon pfii

• tV = 90 °C a tSp = 45 °C l/h 590 590 590

• tV = 85 °C a tSp = 60 °C l/h 237 237 237

UvaÏované mnoÏství cirkulaãní vody l/h 1300 1300 1300

V˘konov˘ ukazatel *) pfii

max. v˘konu teplosmûnné plochy NL 1,4 1,4 2,0

s otopn˘m kotlem a pfiíslu‰enstvím Junkers

• 24 kW NL 1,3 1,3 1,9

• 18 kW NL 1,1 1,1 1,7

• 11 kW NL 1,0 1,0 1,5

Min. doba ohfievu z tk = 10 °C

Na tSP = 60 s tV = 85 °C pfii

• v˘konu 24 kW min. 20 20 26

• v˘konu 18 kW min. 25 25 32

• v˘konu 11 kW min. 49 49 62

UÏiteãné mnoÏství vody

(bez dobíjení )**

tSP = 60 °C a

• tZ = 45 °C l 145 145 190

• tZ = 40 °C l 170 170 222

Pohotovostní spotfieba

energie (24 h) **) kWh/d 1,35 1,35 1,61

Max. provozní tlak vody bar 10 10 10

Max. provozní tlak topení bar 4 4 4

Hmotnost prázdného zásobníku (bez obalu) kg 50 50 60

Barva bílá/‰edá bílá/‰edá bílá/‰edá

*) V˘konov˘ ukazatel NL udává poãet bytÛ s 3,5 oso-
bami, normální koupelovou vanou a dal‰ími dvûmi
odbûrn˘mi místy, plnû zásobovan˘ch teplou
vodou. Ukazatel NL byl zji‰tûn pfii tSp=60°C,
tZ=45 °C a tK=10 °C a max. v˘konu teplosmûnné
plochy. Pfii sníÏení nabíjecího v˘konu a men‰ím
mnoÏství obûhové vody se NL pfiíslu‰nû zmen‰í.

**) Ztráty v rozvodu vnû zásobníku nejsou zohled-
nûny.

tV = teplota nábûhového okruhu zásobníku   
tSp = teplota pfiipravované vody v zásobníku 
tZ = v˘toková teplota teplé vody
tK = pfiítoková teplota studené vody

V tabulce uvedené trvalé v˘kony se vztahují na teplo-
tu otopné vody na vstupu 90 °C, v˘tokovou teplotu
teplé uÏitkové vody 45 °C a pfiítokovou teplotu stu-
dené vody 10 °C pfii maximálním nabíjecím v˘konu
(v˘kon tepelného zdroje musí b˘t minimálnû tak vel-
k˘, jako v˘kon teplosmûnné plochy zásobníku).

(■ ) K zásobníku je nutno doplnit 1/2“ vypo‰tûcí

ventil.
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Obrázek 47

Legenda k obr. 47:

SpV: Nábûhov˘ okruh  zásobníku
SpR: Zpûtn˘ okruh zásobníku
RK: Zpûtná klapka

B1: Termostat nebo odporové NTC
ãidlo zásobníku 

E: Odvzdu‰nûní

V‰eobecnû
Z programu zásobníkÛ teplé vody Junkers mohou b˘t
dvû konstrukãní fiady:

- SO 120/160/200-1 a
- SK 120/160/200-4 ZB a SK 300/400/500-3 ZB

kombinovány s plynov˘mi závûsn˘mi kotli  Junkers
v provedení ZS.... V‰echny zásobníky teplé vody jsou
vybaveny odporov˘m NTC ãidlem s konektorovou
zástrãkou, kterou se jednodu‰e propojí s elektro-
nikou Bosch Heatronic plynového závûsného kotle. 
U zásobníkÛ teplé vody SO… -1 se jedná o klasickou
typovou fiadu s vyuÏitím v rodinn˘ch domcích. Pomo-
cí této fiady zásobníkÛ lze zajistit cenovû v˘hodnou
pfiípravu teplé vody.
Pro vût‰í spotfiebu vody jsou vhodné zásobníky SK… -
3/-4 ZB, které jsou sv˘m provedením (silnûj‰í izolace,
oplá‰tûní z bílého ocelového plechu, ãistící pfiíruba,
vût‰í teplosmûnné plochy) optimálnû dimenzovány
pro pouÏití v rodinn˘ch domech s vût‰í spotfiebou TV
nebo ve vût‰ích objektech.
Pfii stanovení rozmûrÛ potrubí nábûhového a zpût-
ného okruhu zásobníku je tfieba vycházet z mnoÏství
cirkulaãní vody pro jednotlivé kotle.

Z tohoto dÛvodu je tfieba pro pfiípojná potrubí zvolit
minimálnû jmenovitou svûtlost DN 20. Pfii pouÏití
flexibilních spojovacích vedení, jako ohebn˘ch vlni-
t˘ch hadic z u‰lechtilé oceli, je tfieba zapoãítat vy‰‰í
tlakové ztráty neÏ u pevn˘ch systémÛ potrubních
rozvodÛ. Aby se pfii letním provozu zabránilo samo-
tíÏné cirkulaci, a tím ochlazení zásobníku teplé vody,
je tfieba do zpûtného potrubí zásobníku vestavût
zpûtnou klapku. Jako vestavba do montáÏní pfiipo-
jovací li‰ty se zpûtná klapka dodává jako pfiíslu‰en-
ství ã. 414.

Pfiipojení nábûhového okruhu zásobníku je provádû-
no zásadnû v blízkosti vstupu studené vody. To zna-
mená, Ïe pfii provozu zásobníku teplé vody je vyuÏí-
váno „souproudé” zapojení. Tím je nabíjecí  v˘kon
optimálnû pfiená‰en. Vrstvení teplot v zásobníku se
sniÏuje a nemohou se vytváfiet zóny studené vody.

Nezapomínat na odvzdu‰nûní vûtve natápûní zásob-
níku (E), obzvlá‰È pokud není zásobník TV u kotle.

Zásobník
teplé vody

Stacionární zásobník TV  SO...-1 a SK...-3/-4 ZB
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Obrázek 48

Konstrukãní a pfiipojovací rozmûry SO 120/160/200-1

Obrázek 49: Rozmûry uvedené za lomítkem platí pro nejbliÏ‰í vût‰í provedení zásobníku

* spodní hrana spínacího modulu SE 8 (pokud je pouÏit)

Konstrukãní a pfiipojovací rozmûry SK 120/160/200-4 ZB

jímka
teplomûru

moÏnost pfiipojení
spínacího modulu SE 8

hofiãíková
anoda

ponorná 
jímka
regulátoru

ponorná 
jímka regulátoru

teplá voda
R 3/4“ (vnûj. závit)

kabelové
prÛchodky

vratn˘ okruh
R 1“ (vnûj. závit)

cirkulace
R 3/4“ (vnûj. závit)

nábûhov˘ okruh
R 1“ (vnûj. závit)

studená voda
R 3/4“ (vnûj. závit)

jímka
teplomûru

teplá voda
R 3/4“ (vnûj. závit)

vratn˘ okruh
R 1“ (vnûj. závit)

cirkulace
R 3/4“ (vnûj. závit)

nábûhov˘ okruh
R 1“ (vnûj. závit)

studená voda
R 3/4“ (vnûj. závit)
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Konstrukãní a pfiipojovací rozmûry SK 300/400/500-3 ZB

Konstrukãní a pfiipojovací rozmûry SK 130-2 E

Obrázek 50: Rozmûry uvedené za lomítkem platí pro nejbliÏ‰í vût‰í provedení zásobníku

* spodní hrana spínacího modulu SE 8 (pokud je pouÏit)

Obrázek 51

jímka teplomûru

hofiãíková
anoda

ponorná jímka
regulátoru

teplá voda
R 3/4“ (vnûj. závit)

kabelové
prÛchodky

vratn˘ okruh
R 1“ (vnûj. závit)

cirkulace
R 3/4“ (vnûj. závit)

nábûhov˘ okruh
R 1“ (vnûj. závit)

vyprazdÀování

studená voda
R 3/4“ (vnûj. závit)

moÏnost
pfiipojení
spínacího
modulu SE 8

VSp: Vstup otopné vody
RSp: V˘stup otopné vody

(„zpáteãka“ ze zásobníku)
KW: Napojení studené vody
WW: Napojení teplé vody
ZA: Cirkulaãní napojení

V‰echny pfiívody jsou R 3/4" (vnûj‰í závit).
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Obrázek 52

Ztráta tlaku topné spirály u SO 120/160/200-1

Obrázek 54

Ztráta tlaku topné spirály u SK 120/160/200-4 ZB

Obrázek 55

Ztráta tlaku topné spirály u SK 300/400/500-3 ZB

∆∆ p
 (
b
a
r)

V (m3/h)

Obrázek 53

∆∆ p
 (
b
a
r)

V (m3/h)

∆∆ p
 (
b
a
r)

V (m3/h)

∆∆ p
 (
b
a
r)

V (m3/h)

Ztráta tlaku topné spirály u SK 130-2 E
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Technické údaje

Typ zásobníku SO 120-1 SO 160-1 SO 200-1 SK 120-4 ZB SK 160-4 ZB SK 200-4 ZB SK 130-2E

Pfienos tepla topná topná topná topná topná topná topná

spirála spirála spirála spirála spirála spirála spirála

Poãet vinutí 6 6 6 7 10 12 8

UÏiteãn˘ objem l 114 153 192 114 152 190 127

Objem otopné vody l 4,0 4,0 4,0 5,02 6,88 8,2 6,1

Teplosmûnná plocha m2 0,6 0,6 0,6 0,7 1,0 1,2 0,88

Max. v˘kon teplosmûnné  

plochy pfii

• tV = 90 °C a tSp = 45 °C kW 24,8 24,8 24,8 26,3 34,3 39 36

• tV = 85 °C a tSp = 60 °C kW 13,8 13,8 13,8 14,1 17,7 19,9 20

Max. trval˘ v˘kon pfii

• tV = 90 °C a tSp = 45 °C l/h 590 590 590 646 842 958 640

• tV = 85 °C a tSp = 60 °C l/h 237 237 237 242 303 341 286

UvaÏované mnoÏství

cirkulaãní vody l/h 2400 2400 2400 1900 2350 2350 1500

V˘konov˘ ukazatel *)

pfii max. v˘konu

teplosmûnné plochy NL 1,4 2,8 4,4 1,5 3,0 4,2 2,9

Min. doba ohfievu z tk = 10 °C

na tSp = 60 °C s tV = 85 °C pfii

• v˘konu 24 kW min. 31 37 44 25 28 32 19

• v˘konu 18 kW min. 36 42 51 28 34 38 25

• v˘konu 11 kW min. 49 62 74 38 47 55 -

UÏiteãné mnoÏství vody

(bez dobíjení) **

tSp = 60 °C a

• tZ = 45 °C l 147 204 254 147 204 254 158

• tZ = 40 °C l 171 238 296 171 238 296 184

Pohotovostní spotfieba

energie (24h) ** kWh/d 1,35 1,61 1,81 1,56 1,86 2,24 1,59

Max. provozní tlak vody bar 10 10 10 10 10 10 10

Max. provozní tlak topení bar 4 4 4 10 10 10 4

Hmotnost prázdného zásobníku 

(bez obalu) kg 43 49 54 55 67 79 82

Barva bílá/‰edá bílá/‰edá bílá/‰edá bílá/‰edá bílá/‰edá bílá/‰edá bílá/‰edá

*) V˘konov˘ ukazatel NL udává poãet bytÛ s 3,5 osobami,
normální koupelovou vanou a dal‰ími dvûmi odbûrn˘mi
místy, plnû zásobovan˘ch teplou vodou. Ukazatel NL
byl zji‰tûn pfii tSp=60 °C, tZ=45 °C a tK=10 °C a max.
v˘konu teplosmûnné plochy. Pfii sníÏení nabíjecího v˘-
konu a men‰ím mnoÏství obûhové vody se NL pfiíslu‰nû
zmen‰í.

**) Ztráty v rozvodu vnû zásobníku nejsou zohlednûny.

tV = teplota nábûhového okruhu zásobníku   
tSp = teplota pfiipravované vody v zásobníku 
tZ = v˘toková teplota teplé vody
tK = pfiítoková teplota studené vody

V tabulce uvedené trvalé v˘kony se vztahují na teplotu
otopné vody na vstupu 90 °C, v˘tokovou teplotu teplé uÏit-
kové vody 45 °C a pfiítokovou teplotu studené vody
10 °C pfii maximálním nabíjecím v˘konu (v˘kon tepelného
zdroje musí b˘t minimálnû tak velk˘, jako v˘kon teplosmûn-
né plochy zásobníku).
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Technické údaje 

Typ zásobníku SK 300-3 ZB SK 400-3 ZB SK 500-3 ZB SK 800 SK 1000

Pfienos tepla topná topná topná topná topná

spirála spirála spirála spirála spirála

Poãet vinutí 10 12 17 32 32

UÏiteãn˘ objem l 293 388 470 760 950

Objem otopné vody l 10 13 17 36,1 42,1

Teplosmûnná plocha m2 1,5 1,88 2,55 5,7 6,7

Max. v˘kon teplosmûnné  plochy pfii

• tV = 90 °C a tSp = 45 °C kW 45 60 78 200 225

• tV = 85 °C a tSp = 60 °C kW 25 33 44 - -

Max. trval˘ v˘kon pfii 

• tV = 90 °C a tSp = 45 °C l/h 1081 1450 1917 4914 5529

• tV = 85 °C a tSp = 60 °C l/h 423 566 748 1911 2150

UvaÏované mnoÏství cirkulaãní vody l/h 2100 2700 3400 6000 6000

V˘konov˘ ukazatel *) pfii

max. v˘konu teplosmûnné plochy NL 8,7 13,5 17 35 45

Min. doba ohfievu z tk = 10 °C

na tSp = 60 °C s tV = 85 °C pfii

• v˘konu 24 kW min. 56 69 81 - -

• v˘konu 39 kW min. 50 64 76 - -

UÏiteãné mnoÏství vody

(bez dobíjení) **

tSp = 60 °C a

• tZ = 45 °C l 365 482 584 1010 1262

• tZ = 40 °C l 426 563 682 1178 1473

Pohotovostní spotfieba

energie (24h) ** kWh/d 2,2 2,5 3,1 4,6 4,8

Max. provozní tlak vody bar 10 10 10 10 10

Max. provozní tlak topení bar 4 4 4 10 10

Hmotnost prázdného zásobníku (bez obalu) kg 135 150 170 310 414

Barva bílá/‰edá bílá/‰edá bílá/‰edá bílá/‰edá bílá/‰edá

*) V˘konov˘ ukazatel NL udává poãet bytÛ s 3,5 osobami,
normální koupelovou vanou a dal‰ími dvûmi odbûrn˘mi
místy, plnû zásobovan˘ch teplou vodou. Ukazatel NL
byl zji‰tûn pfii tSp=60 °C, tZ=45 °C a tK=10 °C a max.
v˘konu teplosmûnné plochy. Pfii sníÏení nabíjecího
v˘konu a men‰ím mnoÏství obûhové vody se NL pfií-
slu‰nû zmen‰í.

**) Ztráty v rozvodu vnû zásobníku nejsou zohlednûny.

tV = teplota nábûhového okruhu zásobníku   
tSP = teplota pfiipravované vody v zásobníku 
tZ = v˘toková teplota teplé vody
tK = pfiítoková teplota studené vody

V tabulce uvedené trvalé v˘kony se vztahují na teplotu
otopné vody na vstupu 90 °C, v˘tokovou teplotu teplé
uÏitkové vody 45 °C a pfiítokovou teplotu studené vody
10 °C pfii maximálním nabíjecím v˘konu (v˘kon tepelného
zdroje musí b˘t minimálnû tak velk˘, jako v˘kon teplosmûn-
né plochy zásobníku).
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Obrázek 57

Ztráta tlaku topné spirály u SK 800-ZB
a SK1000-ZB

Stacionární zásobník teplé vody SK 800-ZB / SK 1000-ZB

Projekãní pokyny pro pfiipojení zásobníkÛ TV JUNKERS

Obrázek 56

Konstrukãní a pfiipojovací rozmûry SK 800/1000 ZB

Rozmûry pfied lomítkem platí pro SK-800, rozmûry za
lomítkem platí pro SK-1000.

Legenda k obr. 56:
E: Pfiipojení vypou‰tûní R 1" (vnitfiní závit) 
EL: Pfiipojení napou‰tûní R 1" (vnitfiní závit)
KW: Pfiípoj studené vody R 6/4" (vnûj‰í závit)
L: PrÛchodka kabelu NTC ãidla
MA: Hofiãíková anoda
RSP: „Zpáteãka“ ze zásobníku R 6/4"

(vnitfiní závit)
T: Teplomûr
T1: NTC ãidlo
VSP: Vstup otopné vody do spirály zásobníku

R 6/4" (vnitfiní závit)
WW: V˘stup teplé vody ze zásobníku

SK 800-ZB: R 5/4" (vnûj‰í závit)
SK 1000-ZB: R 6/4" (vnûj‰í závit)

ZL: Pfiipojení cirkulace R 3/4" (vnitfiní závit)
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Upozornûní: K vyrovnání rozdíln˘ch tlakov˘ch ztrát je tfieba zásobníky zapojit jak na stranû topné, tak
i teplé vody.

Obrázek 58

Paralelní zapojení dvou zásobníkÛ

Legenda k obr. 58:

KV Vstup studené vody
WW V˘stup teplé vody
ZL Pfiípojka cirkulace
VSP Nábûhov˘ okruh zásobníku
RSP Zpûtn˘ okruh zásobníku 
1 Uzavírací ventil
2 Membránov˘ pojistn˘ ventil
3 OdvodÀovací místo
4 Redukãní ventil (pokud je tfieba)
5 Zku‰ební ventil
6 Zpûtn˘ ventil
7 Hrdlo pro manometr (nad celkov˘ objem

1000 l s manometrem)
8 ·oupátko
10 Zpûtn˘ ventil
11 Teplovodní obûhové ãerpadlo, ãasovû nebo

teplotnû fiízené
12 VyprazdÀování

Pokyny k paralelnímu zapojení:

• K vyrovnání rozdíln˘ch tlakov˘ch ztrát je tfieba zá-
sobníky diagonálnû zapojit jak na stranû otopné,
tak i teplé vody.

• Pfii paralelním zapojení mÛÏe b˘t pouÏito pouze
jedno odporové NTC ãidlo.

Pfiipojení ze strany topení

Za úãelem co moÏná nejvíce prÛbûÏného a rovno-
mûrného tepelného nabíjení zásobníku se doporuãu-
je „souproudé" zapojení, tzn. nábûhov˘ okruh dole
a zpûtn˘ nahofie.

V nejvy‰‰ím místû mezi zásobníkem a otopn˘m ko-
tlem je tfieba pro zamezení provozních poruch zpÛso-
ben˘ch vniknutím vzduchu do potrubí vestavût úãin-
né odvzdu‰nûní.

Nabíjecí potrubí mají b˘t co nejkrat‰í a dobfie tepelnû
izolovaná, aby se zabránilo neúãeln˘m tlakov˘m
ztrátám a ochlazování zásobníku vlivem cirkulace
v potrubí.

7.5226-30.1 CMC
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Pfiipojovací pfiíslu‰enství pro zásobník ST 50/80-5

Pfiipojovací pfiíslu‰enství pro nepfiímo ohfiívané zásobníky TV JUNKERS

Pfiíslu‰enství ã. 678
Sada pfiipojení zásobníku ST 50/80-5 pfii zapojení vedle kotle
MontáÏní pfiipojovací li‰ta 
Propojovací potrubí
Pojistná skupina studené vody
Trycht˘fiov˘ sifon
Zavû‰ovací profil 678

(obj. ã. 7 719 001 479)

Oznaãení Pfiíslu‰enství ã.

Pfiíslu‰enství ã. 677
Sada pfiipojení zásobníku ST 50/80-5 pfii zapojení pod závûs. kotlem
MontáÏní pfiipojovací li‰ta se zpûtnou klapkou
Propojovací potrubí
Pojistná skupina studené vody
Trycht˘fiov˘ sifon
ÚdrÏbové kohouty
Plynov˘ ventil (DN 15) v rohovém provedení s termo-pojistkou 677

(obj. ã. 7 719 001 480)

Pfiíslu‰enství ã. 679
Sada pfiipojení zásobníku ST 50/80-5 pfii oddûleném zapojení
MontáÏní pfiipojovací li‰ta 
Propojovací potrubí
Pojistná skupina studené vody
Trycht˘fiov˘ sifon

(obj. ã. 7 719 001 486)
679

Pfiipojovací pfiíslu‰enství pro zásobník ST 75 pfii zapojení vedle závûsného kotle

Pfiipojovací pfiíslu‰enství pro zásobník ST 120/160-1 E pfii zapojení pod závûsn˘ kotel

7.5226-133.1 CMC

7.5238-199.1 CMC

Oznaãení Pfiíslu‰enství ã.

Pfiíslu‰enství ã. 667/1
Sada pfiipojení zásobníku ST 75 pfii zapojení vedle kotle
MontáÏní pfiipojovací li‰ta 
Propojovací potrubí
Pojistná skupina studené vody
Trycht˘fiov˘ sifon
Zavû‰ovací profil 667/1

(obj. ã. 7 719 002 095)

Oznaãení Pfiíslu‰enství ã.

Pfiíslu‰enství ã. 615/1
Sada pfiipojení zásobníku ST 120/160-1 E 
MontáÏní pfiipojovací li‰ta se zpûtnou klapkou
Ohebné trubky z u‰lechtilé oceli s tepelnou izolací 
Pojistná skupina studené vody
Trycht˘fiov˘ sifon
Izolaãní rozpojovací ‰roubení pro pfiipojení  teplé vody 615/1

(obj. ã. 7 719 001 937)

Pfiíslu‰enství ã. 619/C1
Kryt pfiívodÛ k zásobníku ST 120/160-1 E 619/C1

(obj. ã. 7 719 002 031)
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Pfiíslu‰enství ã. 432
Trycht˘fiov˘ sifon s pfiípojkou R 1" 432

(obj. ã. 7 719 000 763)

Pfiipojovací pfiíslu‰enství pro nepfiímo ohfiívané zásobníky TV JUNKERS

Oznaãení Pfiíslu‰enství ã.

MontáÏní pfiipojovací li‰ta ã. 269
pro kapaln˘ plyn s pfiipojovacími ‰roubeními 
namontovan˘m plynov˘m nátrubkem R 1/2" a pfiiloÏen˘m 
pfiechodov˘m kusem R 1/2" x 12mm Ermeto 269

(obj. ã. 7 719 000 661)

Pfiíslu‰enství ã. 429
Pojistná skupina bez redukãního ventilu (DN 15) pro tlaky v síti do
4 bar a zásobníky teplé vody s obsahem do 200 l. 429

(obj. ã. 7 719 000 758)

Pfiíslu‰enství ã. 430
Pojistná skupina s redukãním ventilem (DN 15) pro tlaky v síti nad 
4 bar a zásobníky teplé vody s obsahem do 200 l. 430

(obj. ã. 7 719 000 759)

Pfiíslu‰enství ã. 618
Redukãní ventil pro vestavbu do pfiíslu‰enství ã. 615, 677, 678, 679 618
s pevnû nastaven˘m pracovním tlakem 4 bary (obj. ã. 7 719 001 357)

Pfiíslu‰enství ã. 620
Redukãní ventil pro vestavbu do pfiíslu‰enství ã. 615, 677, 678, 679 620
s nastaviteln˘m pracovním tlakem

(obj. ã. 7 719 001 359)

Pfiíslu‰enství ã. 400
2 pochromované mûdûné trubky R 1/2" s pfievleãn˘mi maticemi
a rozetami, 2 kolínka R 1/2" (pro pfiipojení nepfiímo ohfiívaného 
zásobníku) 400

(obj. ã. 7 719 000 633)

Pfiíslu‰enství ZL 102/1
Ponorná trubka pro cirkulaãní pfiípojku zásobníkÛ ST 50/80-5
a ST 120/160-1 E ZL 102/1

(obj. ã. 7 719 001 934)

MontáÏní pfiipojovací li‰ta ã. 869
pro zemní plyn s pfiipojovacími ‰roubeními
namontovan˘m plynov˘m nátrubkem R 3/4"
a s ventily na vodu 869

(obj. ã. 7 719 002 091)

Pfiíslu‰enství ã. 414
Zpûtná klapka pro vestavbu do zpûtného okruhu zásobníku 414
v montáÏní pfiipojovací li‰tû u kotle (obj. ã. 7 719 000 705)



Pfiíslu‰enství ã. 615/CZ
Sada pfiipojení a propojení zásobníku ST 120/160 k závûsn˘m
kotlÛm Junkers s montáÏní li‰tou.
Obsahuje: klapku ã. 414, tûsnûní, flexibilní nerezové trubky s izolací, 
pojistnou skupinu pro pfiipojení studené vody, chromované krycí 
rÛÏice a pfiipojovací fitinky 615/CZ

(obj. ã. 7 719 002 615)
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Oznaãení Pfiíslu‰enství ã.

Pfiipojovací pfiíslu‰enství pro nepfiímo ohfiívané zásobníky TV JUNKERS

Postup montáÏe s pfiíslu‰enstvím ã. 615/CZ
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Úvod k solárnímu ohfievu TV JUNKERS

Sluneãní energie
Slunce nám poskytuje energetick˘ potenciál, kter˘
lze bez omezení vyuÏívat.

Proã solární energii?
ProtoÏe slunce je bezplatn˘m, ãist˘m a témûfi nevy-
ãerpateln˘m zdrojem energie, která mÛÏe b˘t bez-
problémovû vyuÏívána pro pfiípravu teplé vody (TV) a
k podpofie vytápûní. Tímto vyuÏitím lze uspofiit peníze
a chránit Ïivotní prostfiedí.

gie od Státního fondu Ïivotního prostfiedí a od âeské
energetické agentury.

Jak funguje solární systém?
“Srdcem” kaÏdého solárního systému je solární ko-
lektor. Ten absorbuje sluneãní paprsky pfies absorbér
a pfiemûÀuje je na teplo. V tenk˘ch trubkách absor-
béru proudí teplonosná kapalina (smûs vody a pro-
stfiedku proti zamrznutí), protéká absorbérem, pfiitom
se ohfiívá a transportuje teplo do v˘mûníku v solárním
zásobníku, kter˘ pfiená‰í teplo a ohfiívá vodu.
Návaznû pfiepravuje ãerpadlo ochlazenou teplonos-
nou kapalinu k opûtovnému ohfievu do kolektorÛ.

Solární sety Junkers 
RÛzné prvky k realizaci solárního systému pro pfiípra-
vu teplé vody jsou sestaveny do solárních setÛ Jun-
kers, které obsahují solární kolektory, montáÏní pfií-
slu‰enství, odvzdu‰nûní, solární stanici, solární ex-
panzní nádobu, teplonosnou kapalinu, solární regulá-
tor a solární zásobník. Dodává se SET se zásobníkem
SK 300 se 2 nebo 3 kolektory, pfiípadnû SK 400 se 3
nebo 4 kolektory. Kolektory jsou v provedení pro
montáÏ na ‰ikmou stfiechu nebo do stfiechy.

Vyplatí se solární systémy?
Ano, protoÏe slunce dodává spoustu energie a nepo-
sílá Ïádné faktury. Solární systém zvy‰uje hodnotu
domu a nabízí bezplatnû, ekologické teplo po neo-
mezenou dobu. Navíc je moÏné získat dotace za pou-
Ïívání netradiãního zdroje energie a za úspory ener-

Solární kolektory
Vysoká úãinnost solárních kolektorÛ FK 260
je zaji‰tûna díky potahu „sunselect“ absor-
bujícímu sluneãní paprsky s vysokou efek-
tivitou.

Solární stanice s expanzní nádobou
Vestavûné ãerpadlo v solární stanici AGS 1
pfiená‰í teplo ze stfiechy do zásobníku. Pojist-
né prvky s expanzní nádobou SAG 18 zaru-
ãují dlouholet˘ a bezpeãn˘ provoz.

Solární regulace
Solární regulátor TDS 1 zaji‰Èuje optimální re-
gulaci solárního systému. Je pfiipraven k pro-
vozu ihned bez jakéhokoliv programování.

Solární zásobník
Solární zásobníky Junkers SK 300/
400 1 Solar se dvûma tepeln˘mi
pfievodníky kombinují vysok˘ kom-
fort pfiípravy TUV s optimálním
vrstvením solární energie.Teplá vo-
da je stále k dispozici,v létû solár-
nû ohfiívaná aÏ ze 100 %, v zimû
s podporou kotlÛ Junkers.

Podrobnû je solární ohfiev TV solárními sety Junkers fie‰en v pfiíslu‰ném projekãním podkladu.
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Popis zásobníku
• zásobník teplé vody s tlakuvzdornou

smaltovanou ocelovou nádrÏí
• plá‰È z PVC-fólie s podkladem z mûkké

pûny

Vybavení
• ochranná anoda 
• tepelná izolace neobsahující freony 
• cirkulaãní pfiípojka 
• ãistící pfiíruba 
• NTC ãidlo zásobníku 
• hrdlo Rp 11/2" se zátkou pro elektrické

vytápûní 
• 2 topné spirály: horní pro topn˘ kotel,

spodní pro solární kolektory 
• barevné provedení bílo-‰edivé

tK Pfiítoková teplota studené vody
tSP Teplota pfiipravované vody

v zásobníku
tV Teplota nábûhového okruhu

v zásobníku
tZ V˘toková teplota teplé vody

Pfiepravované mnoÏství topné vody    [m3/h]

Pfiepravované mnoÏství topné vody    [m3/h]

Tlaková ztráta topné spirály

Solární zásobník pro pfiípravu TV JUNKERS

 

     
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 

  

 
 

Typ zásobníku SK 300-1 solar SK 400-1 solar

Horní v˘mûník  okruh z kotle:

Pfienos tepla Topná spirála Topná spirála
Poãet vynutí 7 7
UÏiteãn˘ objem:
celkem l 286 364
bez solárního systému l 132 150
Objem otopné vody l 5 6,5
Otopná plocha m2 0,8 1
max. v˘kon pfii:
tV = 90 °C a tSp = 45 °C dle DIN 4708 kW 30,6 36,8
tV = 85 °C a tSp = 60 °C kW 21 25,5
max. trval˘ v˘kon pfii:
tV = 90 °C a tSp = 45°C dle DIN 4708 l/h 757 891
tV = 85°C a tSp = 60°C l/h 514 624
UvaÏované mnoÏství cirkulaãní vody l/h 1300 1300
V˘konov˘ ukazatel dle DIN 4708 pfii tV = 90 °C
(max. v˘kon) NL 1,6 2,5
Min. doba ohfievu tK = 10 °C na tSp = 60 °C
s tV = 85 °C pfii:
v˘konu 24 kW Min. 20 22
v˘konu 18 kW Min. 26 29

Spodní v˘mûník  solární okruh:

Pfienos tepla Topná spirála Topná spirála
Poãet vynutí 13 13
UÏiteãn˘ objem l 286 364
Objem otopné vody l 10,4 12,2
Otopná plocha m2 1,45 1,75
max. v˘kon pfii:
tV = 90 °C a tSp = 45 °C dle DIN 4708 kW 52,6 60,1
max. trval˘ v˘kon pfii
tV = 90 °C a tSp = 45 °C dle DIN 4708 l/h 1299 1485
UvaÏované mnoÏství cirkulaãní vody l/h 1300 1300

Ostatní údaje:

UÏiteãné mnoÏství vody (bez solárního
topení, popfi. dobíjení)
tSp = 60°C a
tZ = 45°C l 145 164
tZ = 40°C l 168 192
Pohotovostní spotfieba energie (24h) dle
DIN 4753 kWh/d 2,2 2,6
max. tlak vody bar 10 10
max. tlak topení bar 10 10
Hmotnost prázdného zásobníku (bez obalu) kg 130 185
Barva bílá/‰edá (C1) bílá/‰edá(C1)

Rozmûry SK 300-1/SK 400-1 Solar

Údaje uvedené v za lomítkem platí pro SK 4001

E Vypou‰tûní
T Teplomûr
KW Studená voda
WW Teplá voda
Z Cirkulace R3/4”
EH MoÏnost vloÏení el. topení R 6/4”
VHSP Vstup z kotle R1”

RHSP Zpáteãka do kotle R1”
VSSP Vstup ze solárního kolektoru R1”
VHSP Zpáteãka do solárního kolektoru

R1”
T2 NTC ãidlo pro solár (TDS1)
T3 NTC ãidlo pro kotel
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Robert Bosch odbytová s.r.o.
Divize JUNKERS
Pod Vi‰Àovkou 35/1661
142 01 Praha 4 - Krã
Tel: 261 300 461-6
Fax: 261 300 516
Internet: www.junkers.cz
E-mail: junkers.cz@bosch.com
Hotline: 261 300 200
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