
Revoluce ve vytápění 
Condens 9000i



Condens 9000i 
Kotel, který Vás nadchne

Kotel jako žádný jiný 
Kondenzační kotel Condens 9000i přináší novou dimenzi 
do světa tepelné techniky. Kompletně přepracovaný 
design Vás přesvědčí. Důraz byl kladen nejen na elegantní 
vzhled, ale především na komfortní a intuitivní obsluhu, 
rychlou montáž a snadnou údržbu kotle. Především 
montážní firmy ocení vnitřní uspořádání komponentů, 
které jim nabízí více prostoru pro práci než kdykoliv 
předtím. 

Snadněji už to nejde
Základní parametry kotle můžete snadno a rychle  
nastavit na dotykovém displeji na čelním panelu kotle. 
Pro detailnější nastavení kotle stačí odklopit spodní část 
krytu a změnit parametry na regulátoru s přehledným 
textovým displejem. Regulátor je ukryt přímo v kotli  
a není tedy nutná jeho montáž na stěnu. 

Pravá chvíle pro výměnu kotle
Pro ty, co už doma kotel Junkers mají, máme další 
dobrou zprávu. Kotel Condens 9000i má stejné 
připojovací rozměry jako předchozí typy kotlů Junkers. 
To tedy znamená, že nemusíte řešit velké stavební 
úpravy a stačí vybrat pouze vhodnou variantu pro  
Vaši domácnost.



Výhody na první pohled:
▶ energeticky úsporný kondenzační kotel s vysokým 

rozsahem modulace

▶ atraktivní design kotle se skleněným povrchem 
předního krytu kotle

▶ jednoduchá obsluha díky intuitivnímu  
dotykovému displeji

▶ snadná a rychlá montáž i údržba kotle

▶ stejné připojovací rozměry jako předchozí typy kotlů 
Junkers

Ekvitermní regulátor CW400



Technické údaje 
Condens 9000i GC9000i W
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Technické údaje

Max. jmenovitý tepelný výkon (40/30°C) kW 20,3 31,5 41,6 50,7

Min. jmenovitý tepelný výkon (40/30°C) kW 2,9 3,3 5,6 6,9

Max. tepelné zatížení kW 19,3 30 39,6 48,3

Max. jmenovitý tepelný výkon (příprava teplé vody) kW 18,6 29 38,2 46,6

Energetická třída účinnosti A A A A

Příkon el. energie W 18 - 53 20 - 120 13 - 79 13 - 87

Spotřeba el. energie (Stand-by) W < 2 < 2 < 2 < 2

Hladina akustického výkonu dB(A) 44 50 50 51

Sezónní účinnost vytápění % 93 93 93 93

Rozměry

Výška mm 735 735 735 735

Šířka mm 520 520 520 520

Hloubka mm 425 425 425 425

Hmotnost kg 52 52 46 47

Barva předního krytu bílá/černá bílá/černá bílá bílá

Zařízení

Expanzní nádoba l 15 15 není není

Vysoce úsporné čerpadlo integrované integrované není není

3-cestný ventil integrován integrován není není

Změny a tiskové chyby vyhrazeny.
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