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Minicentrala termică pe gaz EUROMAXX
Trecere în revistă a tipurilor constructive
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Minicentrala termică pe gaz EUROMAXX
Descrierea produsului
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 Puterea (ACM)   6,5-24 kW resp. 6,5-28 kW
 H x h x a   850 x 440 x 364 mm
 Greutatea fără manta (5 Kg)   Tiraj natural 32 kg – forţat 39 kg
 Debitul   11,5 resp. 13,4 l/min la 60o C
 Debitul minim / maxim   De la 3 până la 14 resp. 15 l/min
 Vasul de expansiune   8 l. sau 11 l.

Placă de racordare orizontală, cu distanţă de 18 cm faţă de perete

Combi 24 + 28 kW cu modulare

Nivel zgomot: 39 dB (A)
Autodiagnoză
Funcţie Confort / ECO

Separatoare de impurităţi pe circuitele de ACM şi de căldură, pentru
îmbunătăţirea siguranţei de funcţionare

Turbină + schimbător în plăci: confort ACM EN 13203

Instalarea:
- pe părţile laterale necesită minim 1 cm spaţiu
- acces din faţă la toate componentele
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Schema de principiu a ZWC 24-1 MFK
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Schema de principiu a ZWC 24-1 MFA
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Principalele părţi componente
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Racord gaze arse / aer 
pentru ardere

Vas de expansiune

Panou de comandă
Bosch Heatronic

(în poziţia Service)

Electrod de 
aprindere

Vană de gaz CE 428 cu 
trei electroventile

Bloc hidraulic cu 
turbină

Ventilator

Limitator de 
temperatură

Arzător atmosferic

Manometru

Schimbător de 
căldură

Cameră de 
ardere

Schimbător de 
căldură în plăci Pompă

ZWC 24-1 MFA
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Arzătorul atmosferic
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Reglare continuă a puterii, cu un domeniu larg de modulare

Arzător din inox

Aprindere electronică

Supraveghere a arderii cu ajutorul unui electrod de ionizare

Transformare uşoară pe alt tip de gaz
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Arzătorul atmosferic
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Überzündbrücke

Ştuţ de măsură a presiunii la duze

Überzündbrücke

Zona de ardere

Electrodul de aprindere

Electrodul de ionizare
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Schimbătorul de căldură - combi
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Randament înalt

Lamele din cupru, rezistente la coroziune

Bună accesibilitate

Sondă de temperatură

Lamele din 
cupru

Limitator de 
temperatură

Circuitul 
agentului termic
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Elementele de siguranţă

Siguranţă garantată prin:

1 ventil de modulare

1 ventil de siguranţă

faţă spate
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Elementele de siguranţă
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Electroventil 
de siguranţă

ARZĂTOR

Şurub de reglare 
a puterii minime

INTRARE 
GAZ

Şurub de reglare 
a puterii maxime

Electroventil 
pentru 
modulare 
continuă
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Tastele funcţionale ale Bosch Heatronic
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LED pentru
alimentarea cu 
curent electric

Întreruptor 
principal

Termostatul
circuitului de 

încălzire

Termostatul
circuitului de ACM

Manometru

Tasta “Service” pentru 
reglarea şi interogarea
parametrilor aparatului

Display multifuncţional
pentru o diagnoză 
rapidă a defectelor

Tasta de avarie

Tasta “coşar“

Tasta ECO / 
confort LED pentru 

controlul arderii
Ceas programator

DT1/DT2
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Diagnoza defectelor
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Defect la pornirea arzătorului

Alte exemple de coduri de avarie:
E9 Limitatorul de temperatură a deconectat
C1 Presostatul diferenţial nu deschide
A7 NTC-ul de ACM este defect
AC Defect la termostatul de ambianţă

Organigrama de căutare a avariei EA

Afişarea codului EA la 
pornirea arzătorului
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Racordurile electrice
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1    Nulul de protecţie
2  Racordarea la reţeaua electrică
3    Presetupă
4  Ştecher pentru racordarea pompei
5    Regletă pentru termostatul de ambianţă (Nr. 1-2-4)
6    Regletă pentru termostatul de boiler (Nr. 7-9)
7    Ştecher codat
8    Ştecher pentru cabul programatorului electronic
9    Ştecher pentru componentele electrice ale aparatului (vana de gaz, sonda de pe tur
etc.)
10  Loc pentru ceasul programator
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Soluţia este aici !

Doriţi :

Un aparat compact, care să furnizeze 

căldură şi apă caldă menajeră ?

O instalare uşoară şi rapidă ?

Un confort foarte bun de apă caldă               

                               menajeră ?

Un excelent raport preţ / putere ?
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Design-ul
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Calitate şi stil

Modernă şi actuală

Prezintă încredere şi este

simpatică

Simplitate în utilizare

Cel mai nou standard al 

tehnicii
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Argumente de vânzare

Saubere und schnelle 
Installation
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Confort de ACM EN 13203 

Funcţionare silenţioasă

Împachetare robustă:

Posibilitate de transport / depozitare verticală sau orizontală

Economie de energie:

Funcţionare în modul ECO sau COM, după dorinţă

Utilizare clară şi simplă: Depanare uşoară, datorită display-ului

multifuncţional
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Dimensiuni
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Aparat compact:
înălţime: 850 mm 
lăţime: 440 mm
adâncime: 364 mm

Datorită dimensiunilor sale compacte, EUROMAXX poate fi 
montat chiar şi în cele mai mici spaţii.

Un avantaj suplimentar: în părţile laterale necesită spaţiu de 
numai 1 cm !
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Variante de montare
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Variante de montare
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Variante de montare
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Racordurile aparatului

placă de racordare orizontală, cu 
o distanţă faţă de perete de 18 cm:
montare rapidă şi uşoară

şablonul de montare însoţeşte 
aparatul
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Aparatul
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ZWC 24-1 MFA
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Aparatul
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Confortul de apă caldă menajeră

Conform normei europene EN 13203, care clasifică aparatele după 
confortul de apă caldă menajeră, EUROMAXX-ul este recomandat ca un 

aparat de excepţie: 3 stele !
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Turbina înglobată face posibilă
corespondenţa rapidă între debitul 

şi temperatura dorită a apei calde 
menajere.



Norma europeană EN 13203 

Turbină
Schimbător de căldură

cu lamele

Schimbător de căldură

în plăci

+ +

Minicentrala termică pe gaz EUROMAXX
Confortul de apă caldă menajeră
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Confortul de apă caldă menajeră
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Necesarul de apă caldă menajeră poate fi “anunţat”
printr-o scurtă deschidere a robinetului de ACM (<5 sec).

Arzătorul începe să funcţioneze şi încălzeşte 
schimbătorul de căldură.

După scurt timp este atinsă temperatura dorită. Acum 
puteţi utiliza fără grijă apa caldă menajeră.

O idee strălucită a lui Junkers: puteţi economisi apă, chiar şi în 
modul de lucru ECO !
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Partea hidraulică
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Ventil de suprapresiune
Limitator de debit 

NTC pentru ACM      

Turbină
Filtru

Racord opţional pentru
circulaţia de ACM

Turbină
Schimbător în plăci, cu suprafaţă de schimb
de căldură mărită ( - )
Întreţinere cu acces frontal
Acces uşor la racorduri

Dezaerator şi separator de 
impurităţi

Vană cu 3 căi motorizată

Robinet de golire

Întreţinere cu acces frontal
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Elementele de siguranţă
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Limitator de temperatură pe schimbătorul de căldură

Sondă de presiune pentru verificarea funcţionării 
ventilatorului

Supravegherea arderii cu ajutorul unui electrod de ionizare

Supapă de siguranţă pe circuitul de încălzire

Vas de expansiune

Sondă de temperatură pe tur

Vană de gaz CE 428 cu ventile de siguranţă şi de modulare

Display multifuncţional: afişarea defectelor, în concordanţă
cu principalele elemente de siguranţă

Sondă de temperatură pe circuitul de apă caldă menajeră


