
Residentiële verwarmingssystemen  
op gas.

Heating systems
with a future.
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Een rendabele oplossing.
Het is belangrijk om zuinig om te springen met waardevolle energiebronnen. 
Buderus helpt u energie te besparen zonder aan uw comfort te raken.

Buderus heeft expertise in huis op het vlak van de modernste condensatietechniek, 
vermogensmodulatie en intelligente regeling. Zo staan onze gasverwarmingssystemen 
garant voor een efficiënte en milieuvriendelijke verwarming.



4    Inleiding

Expertise op maat.
Dankzij meer dan 280 jaar expertise in verwarmingstechnieken en continue investeringen in 
onderzoek en ontwikkeling, kan Buderus systemen aanbieden die klaar zijn voor de toekomst. 
Buderus is Europees marktleider op het vlak van energie-efficiënte verwarmingsoplossingen. 
In ons uitgebreide kwaliteitsgamma vindt u steeds een oplossing op maat van uw woning en 
van uw energiebehoeften.

Uw Buderus systeem, een totaaloplossing
Dankzij de allesomvattende aanpak van Buderus zijn alle toestellen ontworpen om perfect 
samen te functioneren, aangestuurd door een gebruiksvriendelijke, geconnecteerde 
regeling. Buderus biedt u uitsluitend beproefde producten aan. Zodat elk onderdeel van uw 
verwarmingssysteem even goed presteert en even betrouwbaar is. Zo zorgen we ervoor dat u 
het maximum uit uw verwarmingssysteem haalt. 

Systemen die meegroeien met uw levensstijl
Als systeemexpert kan Buderus u niet alleen alle elementen voor een efficiënt en comfortabel 
verwarmingssysteem aanbieden, maar ook de mogelijkheid voor een eventueel latere 
uitbreiding met hernieuwbare energie. Dankzij de modulaire opbouw is uw Buderus installatie 
altijd makkelijk aanpasbaar en uitbreidbaar. Kortom: een verwarmingssysteem op maat van 
uw leven.

Vooruitstrevend titaniumdesign
Buderus streeft voortdurend naar innovatie en verbetering. De gasverwarmingssystemen 
in de nieuwe titaniumlijn zijn hier een goed voorbeeld van. Met hun frisse design in 
onderhoudsvriendelijk titaniumglas, hun handige touchscreen en ingebouwde connectiviteit 
behoren ze tot de meest vooruitstrevende toestellen in hun klasse. Bovendien hebben alle 
ketels dezelfde opbouw en zijn alle onderdelen langs de voorzijde toegankelijk, wat plaatsing 
en onderhoud sterk vereenvoudigt. 

Volledige controle over uw verwarmingssysteem via uw smartphone
Buderus verwarmingssystemen zijn voorzien van een internetverbinding 
(standaard of als optie) zodat u uw gebruik en verbruik in één oogopslag 
via een applicatie op uw smartphone of tablet kunt opvolgen. Zo kunt u 
uw verwarmingssysteem online controleren en regelen, waar u zich ook 
bevindt. Op vakantie vertrokken en vergeten uw regeling aan te passen? 
Geen nood, het is met enkele klikken geregeld. Ook uw gasverbruik kunt 
u steeds raadplegen in een handig overzicht.  
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Buderus MyMode app



Een vloerketel of een wandketel?
Condenserende gaswandketels.
Wandketels zijn compact en hebben een laag gewicht. Ideaal als u weinig plaats hebt. Bij Buderus zijn alle onderdelen 
langs de voorzijde bereikbaar, waardoor een kleine ruimte voldoende is. Deze ketels zijn geschikt voor zowel nieuwbouw 
als renovatie.

Compacte oplossingen voor renovaties.
Bij renovaties hebt u vaak niet zomaar de keuze voor een wandtoestel. Wil u toch graag de compacte afmetingen 
behouden? Dan kunt u kiezen voor de Logano plus GB102. Hij heeft dezelfde hydraulische aansluitingen als oudere 
Buderus ketels, waardoor vervanging eenvoudig is. 

Vloerstaande gascondensatieketels.
Vloerketels zijn robuuster en hebben een grote waterinhoud. De vloerstaande gascondensatieketels van Buderus zijn 
ideaal voor de vervanging van oude cv-installaties, aangezien de hydraulische aansluitingen dezelfde zijn. 

Logamax plus GB192i

 � Uitstekend modulatiebereik van 1 op10
 � Integreerbare internetmodule  
(gratis aan te vragen via voucher)

 � Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming: A

Logano plus GB102

 � Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
 � Ideaal bij ketelvervanging waar de plaats beperkt is
 � Zuinige, modulerende werking van 1 op 4
 � Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming: A

Logamax plus GB172i

 � Geïntegreerde warmwaterbereiding of in 
combinatie met externe sanitaire boiler

 � Optionele internetmodule
 � Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming: A

Logano plus GB212

 � Ideaal voor de vervanging van een oude vloerketel
 � Zuinige, modulerende werking
 � Compacte combinatie met onderstaande boiler in 
dezelfde design mogelijk

 � Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming: A

Logamax plus GB072

 � Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
 � Ook verkrijgbaar als combitoestel met geïntegreerde 
warmwaterbereiding (Type K)

 � Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming: A

Logamax plus GB192iT

 � Zeer compact dankzij geïntegreerde 
warmwaterboiler van 100 of 150 liter

 � Integreerbare internetmodule  
(gratis aan te vragen via voucher)

 � Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming: A

Logamax plus GB172

 � Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
 � Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming: A

Logano plus KB192i

 � Een uitstekend modulatiebereik van 1 op 7
 � Compacte combinatie met onderliggende boiler in  
hetzelfde design mogelijk

 � Geïntegreerde internetconnectie
 � Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming: A

Logamax plus GB172T

 � Compacte uitvoering met onderstaande 
warmwaterboiler van 150 liter

 � Snelmontageconcept voor de montage van het  
toestel op de boiler

 � Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming: A

6    Overzicht gascondensatieketels 7
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Overzicht Logamatic regelingen.
U hebt steeds de controle over uw verwarmingssysteem. 

Overzicht Logalux boilers.

8    Overzicht regelingen Overzicht boilers    9  

Logamatic RC100

 � Regelaar van kamertemperatuur of  
afstandbediening van Logamatic RC310

Logamatic TC 100

 � Intelligente thermostaat
 � Op afstand bedienbaar via smartphone
 � Regelt elke ruimte afzonderlijk via thermostatische kranen
 � Leert uw gewoontes kennen en weet wanneer u thuis bent
 � Monitort uw energiegebruik

Logalux SU 160 - SU 400

 � Inspectie- en reinigingsopening aan de bovenzijde.
 � Regelbare voetjes voor gemakkelijke opstelling op een 
hellende of oneffen bodem

KM 200 - v2

 � Module voor internetverbinding, voor toestellen zonder IPinside
 � Voor afstandsbediening en bewaking via smartphone applicatie

Logamatic RC200 (RF)

 � Regelaar met klokprogramma
 � Weersafhankelijke of kamerafhankelijke werking
 � RF-versie werkt draadloos met draadloze 
buitentemperatuursensor

Logalux WU120 W - WU160 W

 � Groot (continu) vermogen door 
gladdebuiswarmtewisselaar

 � Grote, gemakkelijk te openen inspectieopening vooraan

Logamatic RC310

 � Stuurt tot 4 verwarmingskringen 
 � Touchscreen 
 � Beschikbaar in zwarte of witte uitvoering

Logalux H65.2 W

 � Eenvoudig onderhoud en montage
 � Zeer effectieve corrosiebescherming en  
warmte-isolatie

A+→ F

A+→ F

Logalux L135.3 RS-B; L160.3 RS-B; L200.3 RS-B

 � Onderstaande boiler met ingelaste 
gladdebuiswarmtewisselaar en plaatstalen mantel

 � In vorm en kleur afgestemd op cv-toestel Logano plus 
KB192i

A+→ F

A+→ F
A+→ F

Logalux S120.5 S-A

 � Verticale boiler met ingelaste 
gladdebuiswarmtewisselaar (hoog continu debiet)

 � Mantel van wit of zilverkleurig gelakte staalplaat
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Alles wat u nodig hebt, 
bij één specialist.
Als systeemexpert biedt Buderus totaaloplossingen op alle gebieden van de verwarmingstechniek. Dit 
houdt in dat u bij Buderus niet alleen terecht kunt voor de verwarmingsketel, maar ook voor alle direct 
gerelateerde producten. Denk aan rookgasafvoersystemen, pompen, ventielen en armaturen, alsook 
een volledig assortiment van radiatoren en vloerverwarmingssystemen.

Alles past perfect bij elkaar.
Buderus kan de belangrijkste materialen en accessoires direct uit voorraad leveren. 
U bent zeker dat alles bij elkaar past. Alles komt van één enkele bron: overzichtelijk en handig voor u 
en uw installateur. 

Hoogwaardige kwaliteit.
Buderus maakt het u makkelijk met zijn eigen toebehorenmerk Logafix. De kwaliteit van deze 
producten wordt gegarandeerd door de continue samenwerking met toonaangevende fabrikanten. 
Met Logafix levert Buderus u volledige systemen en bijpassende componenten. Alles is niet alleen 
technisch, maar ook op het vlak van design perfect op elkaar afgestemd.
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Hoogst mogelijk verwarmings- en 
warmwatercomfort.
Logamax plus GB192iT 
Met de Logamax plus GB192iT kiest u voor het neusje van de zalm op het gebied van verwarmingscomfort. U kiest 
voor een uiterst efficiënte verwarmingsketel, die tot op één tiende van zijn totale vermogen kan werken, wat hem zuinig 
maakt op elk moment. U geniet bovendien van het comfort van een ingebouwde boiler van 100 of 150 liter voor uw 
sanitair warm water. Dit alles komt samen in een compacte behuizing met een elegant design. Dit systeem zorgt voor 
een uitstekend sanitair comfort, zelfs indien u meer dan één badkamer moet voorzien van sanitair warm water.

Intelligent design, handige bediening.
De Logamax plus GB192iT heeft een intelligent design dat zich op twee manieren uit. De buitenkant typeert zich door 
een stijlvolle uitvoering in zwart titaniumglas en een groot touchscreen. Het display maakt de bediening intuïtief en 
handig, met duidelijke meldingen en functies. Binnenin het toestel komt dezelfde intelligentie tot uiting in de vorm van de 
doordachte opbouw, die het onderhoud vergemakkelijkt. 

Lage energiekosten.
De Logamax plus GB192iT werd ontworpen voor een zo laag mogelijk energieverbruik. De modulatie heeft een 
verhouding van 1 tot 10, wat betekent dat de ketel tot op 10% van zijn volledige vermogen kan werken.
Dit zorgt ervoor dat de ketel uw woning efficiënt verwarmt, ook bij een wisselende warmtevraag.

Nog milieuvriendelijker verwarmen.
Buderus biedt u in dit gamma ook een solarversie met een zonneboiler en een model met een buffervat van 400 liter. Zo 
kan u upgraden naar een volledig hybride verwarmingssysteem voor warm water en verwarmingsondersteuning.

Het bedieningssysteem dat perfect bij u past.
De Logamax plus GB192iT is compatibel met de gebruiksvriendelijke thermostaat Logamatic RC310. Via deze
regelaar bedient u uw verwarmingssysteem in uw eigen taal en past u de instellingen aan volgens uw levensstijl.
De thermostaat heeft een elegant design in zwart of wit glas en past zo in elk interieur.

Logamatic RC310

Logamax plus 
GB192iT

Logamax Plus
GB192iT 
-15/150 

GB192iT 
-25/150

GB192-25 
iT100S

GB192 
-15iT150 S

GB192 
-25iT150 S

GB192 
-15 iT210 S

GB192 
-25 iT210 S

GBH192 
-25 iT100 S

GBH192 
-15 iT150S 

GBH192 
-25iT150 S

Energie-efficiëntieklasse voor 
ruimteverwarming

A

Energie-efficiëntieklasse voor 
waterverwarming

A

Spectrum energie- 
efficiëniteklasse

A+++ --> D

Maximaal vermogen in kW  
(aardgas G20)

16,7 24,5 24,5 16,7 24,5 16,7 24,5 24,5 16,7 24,5

Volume boiler (in l) 150 150 100 150 150 210 210 100 150 150

Kleur zwart

Modulatiebereik in kW  
(aardgas G20)

2,9 - 16,7 2,9 - 24,5 2,9 - 24,5 2,9 - 16,7 2,9 - 24,5 2,9 - 16,7 2,9 - 24,5 2,9 - 24,5 2,9 - 16,7 2,9 - 24,5

Afmetingen in mm (h x b x d) 1800 x 600 x 670

Gewicht in kg 136 127 136 148 127 136

Logalux PNRZ400

Logasol SKR10 CPC
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Het neusje van de zalm onder de 
verwarmingsketels.
Logamax plus GB192i 
Hoog rendement, laag verbruik.
Buderus heeft de Logamax plus GB192i gaswandketel voorzien van de modernste condensatietechniek en 
opgebouwd uit energiebesparende componenten. Dankzij het grote modulatiebereik van 1 tot 10 blijft ook bij een 
lagere warmtevraag de efficiëntie van het verwarmingssysteem behouden. Op deze manier haalt het systeem hoge 
rendementen terwijl de energiefactuur laag blijft. Ook in stand-by bespaart het toestel veel meer energie dan de andere 
verwarmingssystemen die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn.

Intelligent over heel de lijn.
De Logamax plus GB192i heeft dezelfde intelligente uitvoering als de titaniumlijn van Buderus. Alle onderdelen zijn langs 
de voorzijde bereikbaar, waardoor er geen extra ruimte moet worden voorzien naast de ketel. Verder zijn alle elementen 
van de verwarmingsketels in dit gamma op dezelfde manier opgebouwd, waardoor de installatie en het onderhoud voor 
onze experts geen geheimen meer kennen.

Voor een grote warmwaterbehoefte.
Door de Logamax plus GB192i te combineren met de robuuste externe boiler Logalux SU van 300 liter kunt u voldoen 
aan een grote vraag naar warm water. Dankzij de gepatenteerde Buderus boilertechnologie zult u vele jaren van een 
uitzonderlijk comfort kunnen genieten.

Het bedieningssysteem dat perfect bij u past.
Door de integratie van de Logamatic RC310 kan dit verwarmingssysteem tot 4 verwarmingskringen aansturen. Met zijn 
elegante uitvoering in zwart of wit en zijn glazen touchscreen, past deze thermostaat in elk interieur.

Logalux SU 300/5 S-B

Logamax plus 
GB192i

15

Logamatic RC310

Logamax Plus GB192-15 i GB192-25 i GB192-35 i GB192-45 i

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwar-
ming

A

Spectrum energie- efficiëniteklasse A+++ --> D

Maximaal vermogen in kW (aardgas G20) 16,7 23,6 33,7 42

Maximum nominaal vermogen voor boilerop-
warming in kW (aardgas G20)

19,3 24,1 34,4 43,5

Kleur wit zwart/wit zwart/wit wit

Modulatiebereik in kW (aardgas G20) 2,5 - 16,7 2,7 - 23,6 5,1 -33,7 6,3 - 42

Afmetingen in mm (h x b x d) 735 x 520 x 425

Gewicht in kg 48

MyDevice applicatie



16    Systeem Logamax plus GB192iT40   17

Hoog comfort, weinig verbruik.
Logamax plus GB192iT40

Hoog comfort, weinig verbruik.
Net als alle ketels in de Logamax plus GB192i reeks, wordt de GB192iT40 gekenmerkt door zijn zeer zuinige werking. 
Dankzij het hoge modulatiebereik van 1 tot 10 blijft de ketel zuinig werken, ook bij een lage warmtevraag.  
De ingebouwde boiler van 40 liter zorgt voor ruim voldoende warmwatercomfort voor kleine gezinnen.  
Doordat de boiler naast de ketel hangt, neemt het gehele systeem zeer weinig plaats in beslag. Een ideale compacte 
oplossing voor appartementen. 

Gratis internetmodule.
De gratis internetmodule zorgt ervoor dat u uw verwarming vanop afstand kunt bedienen met de MyDevice applicatie, 
waar u ook bent. In combinatie met de intelligente thermostaat Logamatic TC100.2 en bijhorende radiatorknoppen, kunt 
u bovendien verschillende zones in uw woning apart aansturen. 

Intelligent.
De Logamax plus GB192i heeft dezelfde intelligente uitvoering als de gehele titaniumlijn van Buderus. Alle onderdelen 
zijn langs de voorzijde bereikbaar, waardoor er geen extra ruimte moet worden voorzien naast de ketel. Verder zijn 
alle elementen op dezelfde manier ingebouwd als bij alle verwarmingsketels in deze lijn, waardoor de installatie en het 
onderhoud voor onze experts geen geheimen meer kennen.

Logamax plus GB192-30 iT40

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming A

Spectrum energie-efficiëntieklasse A+++ --> D

Seizoensafhankelijk verwarmingsrendement Ꞃs (%) 94

Nominaal warmtevermogen bij 80/60°C in kW 24

Maximaal vermogen in kW 29,6

Geluidsvermogensniveau in binnenruimten (dB (A)) 46

Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming A

Capaciteitsprofiel XL

Energie-efficiëntie van warmwaterbereiding Ꞃwh bij 
gemiddeld klimaat (%)

81

Maximum nominaal vermogen voor boileropwarming 
in kW

34,40

Inhoud boiler in l 40

Afmetingen in mm (h x b x d) 735 x 920 x 425

Gewicht in kg 73

Kleur wit

Logamax plus 
GB192iT40

Logatrend radiatoren Logamatic TC100.2

Logasol zonnepanelen
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De ideale middenklasse ketel. 
Logamax plus GB172i

Bent u op zoek naar een condensatieketel met een modern design, maar hebt u niet de ruime functionaliteiten 
van een Logamax plus GB192i nodig? Met de Logamax plus GB172i brengt Buderus een verwarmingsketel op de 
markt die voor iedereen toegankelijk is. Met zeven types in verschillende vermogens (mét en zonder geïntegreerde 
warmwaterbereiding) vindt u zeker het ideale systeem voor uw woonsituatie. 
 
Een doorstroomtoestel dat past in elk interieur.
De combi-uitvoering van de Logamax plus GB172i stuurt niet enkel uw centrale verwarming aan, maar produceert ook 
op een spaarzame en betrouwbare manier het warm water. Dit doorstroomtoestel heeft een stijlvol design in krasvrij en 
makkelijk te reinigen titaniumglas. Dit design, in sober wit of zwart, past in de meeste interieurs. 

Een systeem dat meegroeit met uw levensstijl.
Buderus houdt als systeemexpert steeds rekening met een mogelijke uitbreiding in de toekomst. Dankzij de modulaire 
opbouw van onze systemen kan de Logamax plus GB172i makkelijk verbonden worden met zonnepanelen, een 
warmtepomp en een intelligente, geconnecteerde Logamatic TC100-v2 thermostaat.

Een intelligente regeling voor een nog lager verbruik.
Intelligente regelingen zijn momenteel erg in trek. Ze stemmen de werking van de ketel af op de aanwezigheid van de 
gebruiker in het huis. Vaak verhogen ze echter het verbruik van de ketel en doen ze alle voordelen van modulatie teniet. Dat 
is niet wat u wilt. Daarom biedt Buderus u met de Logamatic TC 100-v2 een Smart regeling die perfect is afgestemd op 
Buderus systemen en die het modulatievermogen van uw ketel respecteert. De nieuwe generatie intelligente thermostaten 
van Buderus kunnen in combinatie met intelligente thermostatische kranen elke individuele woonruimte apart sturen. Indien 
u het zo instelt, leert de thermostaat tevens uw gewoontes kennen om te weten wanneer u thuis zult komen en hij dus de 
verwarming moet inschakelen. Via het energy-monitoringrapport kunt u bovendien uw verbruik opvolgen. In de toekomst 
zal de Buderus regeling compatibel zijn met het Bosch Smart Home systeem en andere domotica-oplossingen. 

Boilertechnologie tegen corrosie.
Indien u kiest voor de systeemversie van de Logamax plus GB172i kunt u deze combineren met een vrijstaande boiler. 
De Buderus boiler Logalux SU160/5 S-B is de ideale systeempartner voor uw condenserende gasketel. Hij draagt 
met zijn inhoud van bijna 160 liter bij tot een uitzonderlijk comfort. De robuuste boilers van Buderus zijn dankzij het 
gepatenteerde thermoglazuur beschermd tegen alle vormen van corrosie. 

Logamax Plus GB172i  
-14 W H

GB172i  
-24 W H

GB172i  
-14 KD(W) H

GB172i  
-20 KD(W) H

GB172  
-35iK(W) H

GB172  
-35i(W) H

GB172 
-42i(W) H

Energie-efficiëntieklasse voor  
ruimteverwarming

A

Energie-efficiëntieklasse voor  
waterverwarming

NVT A NVT

Spectrum energie- efficiëniteklasse A+++ --> D

Maximaal vermogen in kW  
(aardgas G20)

14 24 14 20 33,1 33,1 39,9

Maximum vermogen voor warmwa-
terbereiding in kW (aardgas G20)

14 24 24 28 34,7 34,7  39,9

Kleur wit wit zwart/wit zwart/wit zwart/wit zwart/wit zwart/wit

Modulatiebereik in kW (aardgas G20) 2,0 - 14,0 3,0 - 24,0 3,0 - 14,0 3,0 - 14,0 5,0 - 33,1 5,0 - 33,1 5,3 - 39,9

Afmetingen in mm (h x b x d) 840 x 440 x 350

Gewicht in kg 43 52

    19

Logalux SU 160/5 S-B

Logamax plus 
GB172i

Logamatic TC100-v2My Device applicatie
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De betaalbare en krachtige oplossing.
Logamax plus GB172

Is design voor u van secundair belang, maar bent u wel op zoek naar een kwaliteitsvolle verwarmingsketel met een groot 
sanitair vermogen, dan is de Logamax plus GB172 iets voor u.

Energiebesparende spitstechnologie.
De Logamax plus GB172 van Buderus minimaliseert uw energieverbruik. De condensatietechnologie met een rendement 
tot 109% Hi (98% Hs) staat garant voor een spaarzame en milieuvriendelijke verwarming. De modulerende brander past 
zijn vermogen aan tussen 23 en 100%, afhankelijk van de behoeften. Daardoor moet de brander minder vaak opstarten 
en verbruikt hij dus minder energie. Hebt u snel veel warm water nodig? Dankzij de speciale boostfunctie van 30 kW kan 
het vermogen van de opwarming tijdelijk verhoogd worden. Sanitair warm water is daardoor bijna onbeperkt beschikbaar 
zonder dat u een grote boiler nodig hebt.

Modules met extra mogelijkheden.
De Logano plus GB172 is compatibel met de gebruiksvriendelijke Logamatic RC200- en 100-bedieningen. Buderus maakt 
het systeem bovendien modulair uitbreidbaar met alle mogelijkheden van de Logamatic EMS plus regeling, zoals het 
toevoegen van een systeem op zonne-energie.

Boilertechnologie tegen corrosie.
De vrijstaande boiler Logalux SU200/5 S-B is de ideale systeempartner voor uw condenserende gasketel.
Dit toestel zorgt met zijn inhoud van bijna 200 liter voor een uitzonderlijk comfort. De robuuste en betrouwbare boilers van 
Buderus zijn dankzij het gepatenteerde thermoglazuur beschermd tegen alle vormen van corrosie.

Logamax Plus GB172 
-24 T50 GB172-24 GB172-24K GB172 

-20 T150
GB172 

-24 T150S
GB172 

-20 T210SR

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming A

Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming B NVT A

Spectrum energie- efficiëniteklasse A+++ --> D

Maximaal vermogen in kW (aardgas G20) 22,8 22,5 22,5 19,5 22,5 19,5

Maximum vermogen voor warmwaterbereiding 
in kW (aardgas G20)

29,7 29,7 29,7 23,8 29,7 23,8

Inhoud boiler (in l) 50 NVT 150 150 210

Modulatiebereik in kW (aardgas G20) 6,6 - 22,8 6,6 - 22,5 6,6 - 22,5 4,7 - 19,5 6,6 - 22,5 4,7 - 19,5

Afmetingen in mm (h x b x d)
880 x 600 

x 482
840 x 440 x 350 1770 x 600 x 600

1860 x 600 
x 696

Gewicht in kg 78 43 44 123 166

Rubriek    21  21

SU 200/5 S-B

Logamax plus 
GB172

Logamatic RC200Logamatic web KM 200
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Een uitstekende prijs-
kwaliteitverhouding.
Logamax plus GB072
Met zijn uiterst compacte afmetingen past de Logamax plus GB072 in eender welk type woning, zowel nieuwbouw 
als renovatie. Buderus biedt u de keuze tussen een uitvoering voor verwarming en een combinatie met geïntegreerde 
warmwaterbereiding. Deze toestellen koppelen een volledige uitrusting aan een heel betaalbaar prijskaartje. Doordat 
alle onderdelen voor uw verwarmingsinstallatie al geïntegreerd zijn, kan de installatie snel gebeuren. Met zijn speciaal 
ontwikkelde warmtewisselaar levert de ketel overvloedig warm water en dit zonder wachttijd. Bij een grotere vraag naar 
warm water zorgt een boost tot 30 kW voor snel sanitair comfort.

Logamax Plus GB072-24 GB072-24K

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming A

Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming NVT A

Spectrum energie- efficiëniteklasse A+++ --> D

Maximaal vermogen in kW (aardgas G20) 22,5 22,5

Maximum vermogen voor warmwaterbereiding in kW 
(aardgas G20)

29,7 29,7

Modulatiebereik in kW (aardgas G20) 6,6 - 22,5 6,6 - 22,5

Afmetingen in mm (h x b x d) 840 x 440 x 350

Gewicht in kg 43 44

Logamatic RC200 RF

Logamax plus GB072 Logano plus GB102

22    Systeem Logamax plus GB072, GB102

A+++ → D A+++ → D

Het ideale vervangingssysteem.
Logano plus GB102
De vloergasketel Logano plus GB102 is een uiterst compacte en prijsvriendelijke oplossing van Buderus. Dit systeem is 
de ideale oplossing voor de vervanging van oude vloerketels. Door zijn minieme installatieoppervlakte en licht gewicht 
kan het systeem bijna overal in uw woning geplaatst worden. 

Uiterst zuinig. 
De Logano plus GB102 behaalt met zijn energielabel A zeer sterke prestaties. Met een modulatiebereik van 1 op 4 blijft 
hij ook bij een lagere warmtevraag zuinig werken. U kunt het systeem nog zuiniger maken door het te combineren met 
het Logasol zonnesysteem van Buderus. 

Warm water volgens behoefte.
Dankzij een Buderus warmwaterboiler voorziet u ook uw behoefte aan warm water. U opteert dan voor de Logano plus 
GB102S, deze heeft een ingebouwd driewegventiel om de boiler op aan te sluiten. Bij Buderus kunt u kiezen tussen 
boilers met een verschillende inhoud, naargelang  uw behoefte. U heeft de keuze tussen een onderstaande boiler van 
135 of 160 liter, of een naaststaande boiler van 160, 200 of 300 liter. 

Logamax Plus GB102-16 GB102-30 GB102-42 GB102-16S GB102-30S

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming A

Spectrum energie- efficiëniteklasse A+++ --> D

Maximaal vermogen in kW (aardgas G20) 15,3 30,1 38,1 15,3 30,1

Modulatiebereik in kW (aardgas G20) 3,5 - 15,3 7,0 - 30,1 9,4 - 38,1 3,5 - 15,3 7,0 - 30,1

Afmetingen in mm (h x b x d) 930 x 394 x 466

Gewicht in kg 52 54
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Draadloze bediening 
Als u renoveert, is het niet altijd 
eenvoudig om de thermostaat 
te vervangen en de nodige 
bekabeling te voorzien. 
Daarom zijn de draadloze 
RC 200 RF regelaars van 
Buderus de ideale oplossing. 
Door de compatibiliteit met 
het EMS regelsysteem kunt 
u uw verwarmingssysteem 
daarenboven makkelijk 
aanpassen aan uw behoeften.



Update van bewezen technologie.
Logano plus KB192i

De nieuwe Logano plus KB192i van Buderus biedt alle voordelen van een robuuste vloerketel in een moderne uitvoering. 
Dankzij de grote waterinhoud is deze ketel heel eenvoudig te integreren in een hydraulisch systeem. Deze vloerketel 
behaalt een uitzonderlijk hoog rendement en is zeer geschikt voor nieuwbouw en renovatie. Bovendien heeft deze 
verwarmingsketel een uiterst stille werking. Dankzij de geïntegreerde internetmodule heeft u bovendien de mogelijkheid 
om uw verwarmingssysteem vanop afstand te bedienen.

Ideale vervanging van uw oude systeem.
De hydraulische aansluitingen van de nieuwe Buderus verwarmingssystemen zijn dezelfde als de oude. Hierdoor kan uw 
installateur uw oude verwarmingssysteem snel en met quasi geen breekwerk vervangen. Dankzij de uitbreidingsmodules 
is ook de integratie van hernieuwbare energie kinderspel, zodat uw systeem nog efficiënter wordt. 

Warmwaterbereiding volgens uw behoefte.
Voor de Logano plus KB192i werd een reeks moderne warmwaterboilers ontworpen met hetzelfde design in gehard 
zwart glas. U kunt kiezen voor een onderstaande boiler van 135, 160 of 200 liter, al naargelang de behoefte van u en uw 
gezin. Indien u een grotere boiler wenst, kunt u kiezen voor een naaststaand model van 200 of 300 liter. 
Daarnaast is het ook mogelijk om deze ketel te combineren met een zonneboiler, zodat bij een gelijkwaardig comfort 
ook nog eens aanzienlijk kan worden bespaard.

Logamatic RC310

Logamatic KM200

Logano plus KB192i Logano plus GB212

24    Systeem Logano plus KB192i & Logano plus GB212

Logano plus KB192i-15 KB192i-22 KB192i-30 KB192i-40 KB192i-50

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming A

Spectrum energie- efficiëniteklasse A+++ --> D

Maximaal vermogen in kW (aardgas G20) 14,3 20,2 27,6 36,8 46

Modulatiebereik in kW (aardgas G20) 2,2 - 14,3 3,4 - 20,2 4,6 - 27,6 6,2 - 36,8 7,5 - 46

Afmetingen in mm (h x b x d) 1009 x 600 x 630 1009 x 600 x 795

Gewicht in kg 71 77 81 96 99

Rubriek    25

De ideale vervanging van uw oude 
vloerketel.  
Logano plus GB212
De Logano plus GB212 is de ideale vervanging van uw oude vloerketel. Dankzij de aangepaste hydraulische 
aansluitingen en zijn lage gewicht is hij snel en efficiënt te installeren. De onderstaande en bijpassende boiler van 130, 
160 of 200 liter zorgt voor een compact en esthetisch geheel.  

Bewezen kwaliteit.
Deze zeer robuuste vloerketel is al jaren één van de best verkochte ketels uit het Buderus-gamma, hij is dan ook gekend 
voor zijn kwaliteit en lange levensduur. 

Zuinige werking.
Dankzij de modulerende werking moet de brander minder vaak opstarten en past de Logano plus GB212 zijn prestaties 
voortdurend af op de werkelijke behoeften. Daardoor verbruikt het systeem niet meer energie dan nodig. Ook  de 
efficiënte condensatietechniek van Buderus houdt de energiekosten binnen de perken. 

Uitstekend warmwatercomfort.
De Logano plus GB212 is te combineren met een onderstaande sanitaire boiler met hetzelfde design en een 
inhoud van 135, 160 of 200 liter, al naargelang uw behoefte. Zo is uw gezin steeds  verzekerd van een uitstekend 
warmwatercomfort. Daarnaast is het ook mogelijk om deze ketel te combineren met een zonneboiler, zodat bij een 
gelijkwaardig comfort ook nog eens aanzienlijk kan worden bespaard.
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Logano plus GB212-15 GB212-22 GB212-30 GB212-40 GB212-50

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming A

Spectrum energie- efficiëniteklasse A+++ --> D

Maximaal vermogen in kW (aardgas G20) 13,8 22,2 27,6 36,8 46

Modulatiebereik in kW (aardgas G20) 3,0 - 13,8 4,5 - 22,2 6,1 - 27,6 8,1 - 36,8 10,1 - 46

Afmetingen in mm (hxbxd) 965 x 600 x 630 965 x 600 x 795

Gewicht in kg 60 65 67 85 88

A+++ → D A+++ → D
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Buderus  
System Partner.
Buderus System Partners zijn echte experts,  
uitgekozen en getraind door Buderus. 
Buderus en haar partners staan samen garant voor 
kwaliteit en vakmanschap.
Dit logo is uw garantie voor een kwaliteitsvolle installatie.

Steeds tot uw dienst.
Buderus Service

Met Buderus kiest u niet alleen voor duurzame kwaliteit, maar ook voor een vakkundige service.  
Onze hoogwaardige verwarmingstechnologie vereist installatie en onderhoud door professionals. Daarom leveren we 
onze producten en diensten uitsluitend via professionele vaklui. Samen met onze partners staan we voor u klaar.  

Topsystemen verdienen een topservice.
In nauw contact met de experten van Buderus verlenen onze partners u een uitstekende service voor de installatie en 
het onderhoud van uw verwarmingssysteem. 

Onderhoud zonder zorgen.
Regelmatig onderhoud van uw verwarmingssysteem is van groot belang. Als uw installateur zelf geen onderhoud 
uitvoert, dan kunt u rekenen op onze eigen dienst na verkoop, Buderus Service. Onze onderhoudscontracten zorgen 
voor uw gemoedsrust. We optimaliseren de werking van uw volledige systeem, zodat het een maximaal rendement 
oplevert met een minimaal energieverbruik. Bovendien gaat uw toestel langer mee wanneer deze goed onderhouden 
wordt. 

Voor gastoestellen is een tweejaarlijks onderhoud verplicht in Vlaanderen. In Brussel en Wallonië is dit om de drie jaar. 
Een onderhoud vastleggen, of onderhoudscontract afsluiten kan via www.buderus.be. 

Snelle hulp zonder onverwachte kosten.
Is er een dringende interventie nodig? Dankzij uw Buderus onderhoudscontract krijgt u een prioritaire behandeling, 
tijdens het stookseizoen zelfs op zaterdag. Dankzij onze onderhoudsservice bent u zeker dat uw installatie altijd voldoet 
aan de steeds strenger wordende wetgeving van de regio waarin u woont. Meer informatie op www.buderus.be. 
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