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Wyświetlacz z dotykowym ekranem
i jego intuicyjna obsługa wyznaczają
+
nowy kierunek w branży grzewczej

A

Logamax plus GB192i /GB192iT jest kluczowym rozwiązaniem nowej generacji urządzeń marki Buderus, łączącym
w sobie zarówno nowoczesny wygląd, łatwy dostęp do elementów wewnętrznych oraz długą trwałość.
Obudowa kotłów wykonana z solidnego szkła tytanowego to absolutna nowość w branży grzewczej.
Urządzenia dostępne są w wersji z czarnym lub białym frontem.

Klasyfikacja efektywności energetycznej Logamax GB192i/GB192iT w zestawie z regulatorem RC300FA.
Klasyfikacja może ulec zmianie w zależności od komponentów systemu i mocy grzewczej.

Ciepło jest naszym żywiołem

Przyszłość w Twoim domu

Nowe systemy grzewcze marki Buderus to nie tylko nowoczesność,
to znaczący krok w przyszłość. Urządzenia wyposażone są w inteligentne
komponenty. Logamax plus GB192i łączy najnowszą technikę systemową
i elastyczną kompatybilność przyłączy.

Łatwy montaż
Wyjątkowość tego naściennego gazowego urządzenia kondensacyjnego polega
na kompatybilności jego przyłączy. Wszystkie istniejące przyłącza hydrauliczne,
gazu i spalin są umiejscowione tak, jak w innych modelach kotłów* marki Buderus.
Dzięki temu urządzenia nowej generacji można bardzo szybko i sprawnie
zainstalować.

Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny
Logamax plus GB192i
* Szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziałach Buderus.

EMS Plus z regulatorem RC300FA

Możliwość zmiany rodzaju gazu
dzięki zwężce Venturiego
Bardziej niezależne ogrzewanie dzięki
innowacyjnej zwężce Venturiego używanej
przy zmianie typu gazu. Przez wykonanie
zaledwie jednego obrotu możliwe jest
przejście z gazu ziemnego E na gaz
ziemny Lw lub Ls.

../04/2013

Technika, która zachwyca
Obudowa z nietłukącego się szkła tytanowego – w kolorze białym lub czarnym
wraz z dotykowym panelem sterowania – urzeka już od pierwszego wejrzenia.
Materiał stworzony specjalnie dla marki Buderus zachowuje najwyższą jakość
również po wieloletnim użytkowaniu. Nie widać na nim śladów eksploatacji i jest
łatwy do czyszczenia. Do ustawień podstawowych programów służy dotykowy panel
sterowania z wyświetlaczem, umieszczony na ścianie przedniej urządzenia.
Do rozszerzonych ustawień służy natomiast regulator Logamatic RC300FA (opcja),
montowany od wewnętrznej strony osłony regulatora. Obsługuje się go intuicyjnie,
a w razie potrzeby można zamontować go również na ścianie.

Logamax plus GB192i
Logamax plus GB192iT

Przyszłość techniki grzewczej
zaczyna się dzisiaj
Nowe systemy grzewcze wybiegają w przyszłość i technicznie przygotowane
są do wielostronnego doposażenia i rozbudowy.
Ogrzewanie pomieszczeń i komfort ciepłej wody na najwyższym poziomie
Logamax plus GB192iT w połączeniu z systemowym pojemnościowym
podgrzewaczem c.w.u. zapewnia bardzo wysoki komfort ciepłej wody.
Do solarnego podgrzewania wody służy 210-litrowy podgrzewacz
z techniką ładowania warstwowego i wymiennikiem ciepła do podłączenia instalacji
solarnej.
Zużycie energii dopasowane do potrzeb
W połączeniu z podgrzewaczem buforowym i czterema kolektorami płaskimi
wysokiej mocy, urządzenie Logamax plus GB192iT osiąga jako system hybrydowy
bardzo wysoką klasę efektywności energetycznej: według Dyrektywy ErP
w sprawie efektywności energetycznej jest to klasa A+ w przypadku ogrzewania
pomieszczeń i nawet klasa A+++ w przypadku przygotowania ciepłej wody.

EMS Plus z regulatorem RC300FA

Kompaktowa centrala grzewcza
zajmująca jedynie 0,4 m2
Na powierzchni mniejszej niż pół metra
kwadratowego znajdują się wszystkie istotne
elementy systemu nowoczesnej instalacji
grzewczej. Dzięki temu urządzenie spełnia
oczekiwania pod względem przestrzennym.
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Stojący gazowy kocioł kondensacyjny
Logamax plus GB192iT
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Centra Logistyczne i Sprzedaży:
Oddział

kod
pocztowy

miasto

ulica

telefon

fax

e-mail:

Buderus Katowice

41-253

Czeladź

Wiejska 46

+48 32 295 04 00

+48 32 295 04 14

katowice@buderus.pl

Buderus Poznań

62-080

Tarnowo Podgórne

Krucza 6

+48 61 816 71 00

+48 61 816 71 60

poznan@buderus.pl

Buderus Warszawa

02-230

Warszawa

Jutrzenki 102/104

+48 22 57 801 20

+48 22 57 801 21

warszawa@buderus.pl

Buderus Gdańsk

80-299

Gdańsk

Galaktyczna 32

+48 58 340 15 00

+48 58 340 15 15

gdansk@buderus.pl

Buderus Lublin

20-484

Lublin

Inżynierska 8 H

+48 81 441 59 41

+48 81 441 59 40

lublin@buderus.pl

Buderus Łódź

94-104

Łódź

Obywatelska 102/104

+48 42 648 87 60

+48 42 648 89 09

lodz@buderus.pl

Buderus Rzeszów

35-222

Rzeszów

Al. Gen.
L. Okulickiego 13C

+48 17 863 51 50

+48 17 863 51 50

rzeszow@buderus.pl

Buderus Wrocław

55-070

Nowa Wieś Wrocławska

Wymysłowskiego 3

+48 71 364 79 00

+48 71 364 79 06

wroclaw@buderus.pl

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
Infolinia Buderus 801 777 801
www.buderus.pl

06.2016
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P
 odane w ulotce informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i mogą różnić się od rzeczywistych parametrów urządzeń.

Biura Sprzedaży:

