
NOVINKA

Logamax plus GB172i-24 T50
Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem

A+ → F

A+++ → D

Nový kondenzační kotel Buderus Logamax plus 
GB172i-24 T50 s integrovaným 48l zásobníkem 
v inovovaném provedení nahrazuje předchozí 
velmi úspěšnou verzi. Nová verze získala mimo 
jiné lepší modulaci výkonu, nerezový zásobník 
na přípravu teplé vody, vylepšený vzhled. Tato 
varianta kotle je vhodná do menších prostor, 
kde může být obtížné umístit zásobník o větším 
objemu. Kotel je tak ideální pro byt se 2-3 
osobami a jednou koupelnou.

 z široký rozsah modulace až 1:10

 z výkon 3 kW - 24 kW (30 kW pro TV)

 z kompaktní design pro malé prostory

 z nerezový zásobník 48 l

 z 12 l expanzní nádoba pro vytápění

 z 2 l expanzní nádoba pro TV

Vytápěcí systémy 
budoucnosti.



Logamax plus GB172i-24 T50

Modulovaný rozsah jmenovitého výkonu (50/30 °C) kW 3,4-23,5

Energetická třída A

Spektrum tříd energetické účinnosti pro vytápění A++ → G

Energetická účinnost vytápění místnosti % 93

Třída energetické účinnosti ohřevu vody A

Spektrum tříd energetické účinnosti pro ohřev vody A → G

Energetická účinnost ohřevu vody % 83

Profil zatížení XL

Výkon pro přípravu TV kW 30

Průměr potrubí spalin mm 80/125

Teplota TV °C 40 – 65

Spotřeba el. energie (stand-by) W 2

Výška x šířka x hloubka mm 900 x 600 x 508

Hmotnost kg 72

Vytápěcí systémy 
budoucnosti.

Bosch Termotechnika s.r.o.
Obchodní divize Buderus
Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 – Štěrboholy
tel.: +420 261 300 110, e-mail: info@buderus.cz
www.buderus.cz

Výhody kotle na první pohled: 

 z modulace výkonu až 1:8 (1:10 pro TV)
 z moderní design
 z nerezový trubkový zásobník 48 l
 z slot pro bezdrátové řešení
 z jednoduchá instalace
 z jednodušší ovládání
 z integrované komponenty otopného 

okruhu (oběhové čerpadlo, expanzní 
nádoba 12/2 l, pojistný ventil) 

Řídicí jednotka Logamatic RC310 je 
Váš spolehlivý partner pro každou 
instalaci. Komfortní prostorový modulační 
regulátor k použití jako ovládací jednotka 
pro regulaci teploty zdroje nebo jako 
prostorový regulátor.

Vždy dostatek teplé vody. 

Elegantní a praktický 

Moderní, kompaktní a praktický design umožňuje
Logamax plus GB172i-24 T50 vytvořit nenápadně stylové prostředí. 
Zařízení poskytuje přístup k vnitřním komponentům z přední strany. Dále 
kotel umožňuje jednoduše demontovat boční kryty pro ještě lepší přístup 
a tím šetří čas a náklady na údržbu. Osvědčený hliníkokřemíkový 
výměník pro dlouhou životnost a nízkou citlivost na znečištění. 
Integrovaný nerezový zásobník s trubkovým výměníkem pro komfortní 
přípravu teplé vody.

 

Technická specifikace


