
Výkonný a kompaktní

Buderus
Plynový kondenzační kotel 
o výkonu 70, 85 a 100 kW

Logamax plus GB162

Teplo je náš živel



Nové standardy pro velké plány

Značka Buderus nastavila nové standardy pro projektování a rekonstrukce zdrojů 
tepla v bytových domech s nástěnným plynovým kondenzačním kotlem Logamax 
plus GB162. Díky kompaktním rozměrům nabízí kotle GB162 maximální výkon 
zařízení na minimálním prostoru. Schopnost zapojení kotlů do kaskády navíc 
rozšiřuje možnosti instalace.

Variabilní umístění
díky mnoha variantám odvodu spalin

Snadná údržba a servis
díky všem komponentům přístupným zpředu

Vysoký normovaný stupeň využití
až 110 % díky modulačnímu keramickému 
hořáku s rozsahem výkonu od 19 do 100 %  
a extrémně velké teplosměnné ploše

Technologie ALU plus
díky které je kompaktní výměník méně  
náročný na údržbu

Nízká spotřeba elektrické enegie
s FLOW plus – nízkoenergetické čerpadlo 
(příslušenství) pracuje velmi hospodárně

Tichý provoz
díky FLOW plus a účinnější zvukové izolaci

Logamatic EMS plus
pro jednoduché ovládání díky nešifrovanému  
textu a možnosti dalších rozšíření

Vše bezpečně
díky protimrazové ochraně, antiblokačnímu  
spínání čerpadla, neustálé kontrole čidel  
a testům plynového ventilu

Součástí čerpadlové skupiny je:
❙  Nízkoenergetické oběhové čerpadlo  

řízené dle výkonu nebo ∆p = konst.
❙  Plynový kohout 1“
❙  Uzávěry s teploměry
❙  Manometr

❙  Pojistný ventil 3 bary
❙  Vypouštěcí/napouštěcí kohout
❙  Zpětná klapka
❙  Připojení pro expanzní nádobu 1/2“
❙  Izolace

Kompaktní výměník tepla

Keramický hořák  
v Logamax plus GB162 zajišťuje velký 
rozsah modulace od 19 do 100 %. Provoz  
je velmi tichý s nízkými hodnotami emisí

Vnitřní průřez zatočený do šroubovice pro 
maximální teplosměnnou plochu a turbulentní 
proudění pro výborný přestup tepla

Čerpadlová skupina pro Logamax plus GB162
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Úspora času díky rychlé montáži

Logamax plus GB162 umožňuje jednoduchou a rychlou montáž kaskády kotlů 
s výkonem do 800 kW na ploše 2,5 m2. Výhodný je přitom princip „Plug & Warm“ 
značky Buderus: postavit, sestavit dohromady a kaskáda je připravena k použití.  
V případě potřeby lze systém snadno rozšířit.
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2. krok: instalace propojovacího potrubí 3. krok: zavěšení kotlů a dopojení 
hydrauliky pomocí čerpadlových 
skupin. HOTOVO!

Kompletní připojovací skupinu s veškerým příslušenstvím obdržíte již v předmontovaném stavu.
Na místě pak instalatér smontuje rám podstavce a vše spojí dohromady. To vše lze provést jen ve třech jednoduchých krocích.

1. krok: smontování rámu

 Logamax plus GB162
 Zásobník teplé vody
 Logamatic 4121
 Otopné těleso
 Podlahové vytápění



Logamax plus GB162-70 GB162-85 GB162-100

Energetická třída účinnosti – –

Výkonový rozsah při 50/30 °C (kW) 14,3–69,5 20,8–84,5 20,8–99,5

Výkonový rozsah při 80/60 °C (kW) 13,0–62,6 18,9–80,0 19,0–94,5

Příkon (kW) 13,3–64,3  19,3–82,0  19,3–96,5

Max. výstupní teplota (°C) 90

Max. provozní tlak (bar) 4

Odvod spalin (mm) 110/160

Jmenovitý elektrický příkon (W) 82 102 155

Výška (mm) 980

Šířka (mm) 520

Hloubka (mm) 465

Hmotnost (kg) 70

Bosch termotechnika s.r.o.
Obchodní divize Buderus
Průmyslová 372/1 
108 00 Praha 10 – Štěrboholy
tel.: +420 272 191 110 
e-mail: info@buderus.cz
www.buderus.cz

Odvod spalin: řešení pro  
novostavby i rekonstrukce

Výhody kotle Logamax plus GB162

Logamax plus GB162 umožňuje zapojení jako spotřebič typu B (nasávání vzduchu 
z kotelny) nebo výhodněji jako spotřebič typu C (nasávání vzduchu z venkovního 
prostoru). Kaskádové sady odkouření více kotlů jsou možné s i bez spalinových 
klapek. Při použití klapek je možné snížit dimenzi odvodu spalin – úspora místa  
i pořizovací ceny.

Buderus
Plynový kondenzační kotel 
o výkonu 70, 85 a 100 kW

❙  Inovativní kondenzační výměník s technologií ALU plus pro dlouhou  

životnost a snadnou údržbu

❙  Kompaktní rozměry: výkony 70/85/100 na minimálním prostoru

❙  Kaskáda až 800 kW na ploše 2,5 m2

❙  "Plug & Warm": koncept kaskády pro snadnou a rychlou montáž

❙   Normovaný stupeň využití až 110 %

❙   Ideální pro bytové domy či komerční objekty 

❙   Velmi nízké emise škodlivin, kotel splňuje emisní třídu NOx 5

Přetlaková kaskáda pro menší průměry  
odvodu spalin.

Spalinová klapka s nízkou tlakovou ztrátou.

Technické parametry


