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Zdjęcie Numer 
katalogowy Opis

Standardowa 
cena 

katalogowa 
netto
PLN

Cena 
katalogowa 

w ramach oferty 
specjalnej 

netto
PLN

Oszczędność 
netto
PLN

Linki do dokumentacji technicznej

https://junkers-pl.boschtt-documents.com/download/pdf/file/6720800813.pdf 

https://junkers-pl.boschtt-documents.com/download/pdf/file/6720838168.pdf

https://junkers-pl.boschtt-documents.com/download/pdf/file/6720647714.pdf

https://junkers-pl.boschtt-documents.com/download/pdf/file/6720837871.pdf

7 719 002 994

IPM 1 moduł do sterowania przynależnego 
obiegu z FW 120 lub FW 200 lub FW 500. 
Możliwość podłączenia pompy c.o. i zaworu 
mieszającego lub pompy ładującej zasobnik c.w.u. i 
pompy cyrkulacyjnej. Możliwe podłączenie czujników: 1 
zewnętrzny czujnik zasilania np. ze zwrotnicy 
hydraulicznej, 1 czujnik do obiegu c.o. z mieszaczem, 1 
czujnik zasobnika c.w.u., podłączenie do ogranicznika 
temperatury. Czujnik zasilania VF w komplecie.

868,00 399,00 469,00 https://junkers-pl.boschtt-documents.com/download/pdf/file/6720616083.pdf

https://junkers-pl.boschtt-documents.com/download/pdf/file/6720646555.pdf

https://junkers-pl.boschtt-documents.com/download/pdf/file/6720835473.pdf

https://junkers-pl.boschtt-documents.com/download/pdf/file/6720808566.pdf

https://junkers-pl.boschtt-documents.com/download/pdf/file/6720846895.pdf

704,00

7 738 110 532

FR 120 regulator pokojowy z programem 
tygodniowym (6 czasów na dobę) do: 1 
obiegu c.o., 1 c.w.u. (różne tempe ratury) i 1 
cyrkulacji. 
Możliwa termiczna dezynfekcja zasobnika, 
automatyczne przestawienie czasu lato/zima, funkcja 
„urlop”. Wyświetlacz tekstowy (temperatura, tryb pracy, 
kody błędów, kody serwisowe). Wbudowany czujnik 
temperatury pomieszczenia. Do współpracy z kotłami 
Junkers z panelem sterowania Bosch Heatronic 3 lub 4. 
Klasa regulatora temperatury V. Udział regulatora 
temperatury w sezonowej efektywności energetycznej 
ogrzewania pomieszczeń 3%

801,00 399,00 402,00

7 719 002 957

FW 500 regulator pogodowy do montażu w 
kotle lub na ścianie, z programem 
tygodniowym (6 czasów na dobę) do 2 
obiegów c.o., 1 c.w.u. i 1 cyrkulacji. Możliwa 
termiczna dezynfekcja zasobnika,  automatyczne 
przestawienie czasu lato/zima, funkcja „urlop”, 
wyświetlacz tekstowy (temperatura,
tryb pracy, kody błędów, kody serwisowe). W dostawie 
z czujnikiem temperatury zewnętrznej. Do współpracy z 
kotłami Junkers z panelem sterowania Bosch Heatronic 
3 lub 4. Klasa regulatora temperatury VI. Udział 
regulatora temperatury w sezonowej efektywności 
energetycznej ogrzewania pomieszczeń 4%.

1 503,00 799,00

3 000,00

8 718 593 813
SKB200Z emaliowany stojący cylindryczny zasobnik 
ciepłej wody użytkowej z jedną wężownicą 
(podłączenie z tyłu, w komplecie czujnik temperatury 
wody w zasobniku)

5 177,00 3 677,00 1 500,00

7 703 311 079

WTD27 AME 23 S5305 gazowy podgrzewacz wody, 
przepływowy, dużej mocy. 
Jednostka kondensacyjna o mocy maksymalnej 50 kW i 
przepływie 27 l/min przy ΔT=25°C. Bezwzględny 
priorytet utrzymania nastawy temperatury wody ±1°C, 
minimalne ciśnienie wody 0,3 bar (1,9 l/min), możliwość 
podwyższenia temperatury wody wylotowej do maks. 
85°C, zamknięta komora spalania,  czujnik jonizacji, 
czujnik temperatury w komorze spalania, ogranicznik 
temperatury, czujnik temperatury na powrocie, praca 
samodzielna lub w kaskadzie maks. 12 urządzeń, 
możliwa współpraca z systemem solarnym, z pompą 
ciepła, z kotłem i z zasobnikiem,  możliwe podłączenie 
cyrkulacji c.w.u., niska emisja NOx, stopień ochrony 
IPX4, wyprowadzenie spalin B23, C13, C33, C43, C53, 
C83, C93, wielofunkcyjny elektroniczny panel 
sterowania,
niewielkie rozmiary (wys. x szer. x gł.): 775 x 452 x 286 
mm

7 315,00 4 315,00
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