Buderus
Uus põrandale paigaldatav
kondensatsioonitüüpi
gaasiküttekatel
Võimsus: 2,9 – 50 kW

Homne küttetehnoloogia:
Buderus Titanium Line..

Logamax plus GB192iT

Valmis tulevikuks.
Uus Logamax plus GB192iT

Uue põlvkonna küttesüsteemidega
määrab Buderus uusi standardeid.
Täiustatud süsteemitehnoloogia vastab
uuele ja julgele disainile. Side, mis
tõestab kindlalt, et tuleviku tehnoloogia
on teie käsutuses juba täna!
Logamax plus GB192iT on valmis nii
olemasolevate tehnoloogiate, näiteks
taastuvate energiaressursside
integreerimiseks kui ka tulevikus
tehtavateks uuendusteks. Vaatleme
näiteks kombineeritud
kondensatsioonitüüpi
gaasikütteseadet. Selle täiustatud
disain ja kõige moodsamate
tehnoloogiate kasutamine võimaldavad
integreerida paljusid komponente.
Jõudlust iseloomustab ka suur vee
soojendamise mugavus.
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Logamax plus GB192iT
Süsteemi optimeerimine

Integreeritud internetiliides

Süsteemi optimeerimine
Saab kiiresti laiendada kuni kahe
küttekontuurini

Kõrgeim energiatõhusus
Selle tagavad energiat säästvad
komponendid

Tehnoloogiaga ALU plus soojusvaheti
Vähendab mustuse ja põlemisjääkide
kinnikleepumist

Integreeritud hübriidne segistiventiil
Tõhususe saavutamiseks optimeeritud
hüdrauliline kontsept
Kordumatu disain
Kõik komponendid on mugavalt
juurdepääsetavad seadme esiküljelt

Buderuse titaaniga töödeldud klaas
Kirgas, vastupidav, mittepragunev, pika
kasutusajaga

Soe vesi väga suure mugavusega
Selle tagab 30 kW vee soojendamise
võimsust
Küttespiraaliga lisaboiler
Kasutamiseks vee igasuguse kareduse
puhul

Kõik on kontrolli all – ka eemalt!
Uusi küttesüsteeme saab integreeritud internetiliidese abil võrku ühendada.
Neid saab eemalt juhtida Buderuse mobiilirakendusega EasyControl.
Turvaline andmeside võimaldab kasutajal reguleerida kondensatsioonitüüpi
küttekatelt teel viibides.
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Kordumatu disain

A-klassi energiatõhusus

Internet ja rakendused

Puutetundlik juhtimine
Süsteemi optimeerimine
Buderuse titaaniga töödeldud klaas
Tehnoloogia ALU plus

4

Uus küttesüsteem
Puutetundliku ekraani pakutavad
mugavused Buderuse titaaniga
töödeldud klaas

Puutetundlik
tehnoloogia
Intuitiivne juhtimine puutetundliku ekraani abil on
küttevaldkonnas suur samm edasi. Logamax plus
GB192iT mudelite puhul toimub tavapärane
reguleerimine otse, kasutades esipaneeli
puutetundlikku ekraani, lisamugavust pakkuvate
funktsioonide puhul aga seadme regulaatori abil.
Lihtne ja mugav
Puutetundlikul ekraanil kuvatakse intuitiivseid ja selgelt
arusaadavaid juhiseid koos lihtsa tekstina esitatud
teabega. Toimingute tegemine ühe käega ja suur
valgustatud graafiline ekraan on eriti praktilised.
Struktureeritud ja lihtsad tekstiviited aitavad kasutajal
menüüs tegutseda. Standardsete seadete esiplaanile
toomine muudab küttesüsteemi reguleerimise erakordselt
lihtsaks. Mugavusfunktsioonide jaoks on mõeldud
sahtlisse peidetud süsteemi programmeerimise vahend
Logamatic RC300, mille võib vajadusel paigutada ka
elutuppa.

Ergonoomiline regulaator
Logamatic RC300 (avatult)

Selgelt vastupidav
Kui soovite heita pilgu tulevikku, piisab, kui
vaatate Buderuse titaaniga töödeldud klaasist
esikülge. Spetsiaalselt Buderuse jaoks välja
töötatud titaaniga töödeldud klaas on kirgas,
vastupidav ja mittepragunev. Ka pärast palju
aastaid kestnud kasutamist ei kaota see ühtegi
oma suurepärastest omadustest, sellel ei ole
näha kasutamise jälgi ja seda saab väga kiiresti
puhastada.

Uus Logamax plus GB192iT on
kombineeritud kondensatsioonitüüpi
gaasikütteseade, mis vajab vaid 0,4
m2 põrandapinda. Kõik tänapäeva
küttesüsteemi olulisemad elemendid
mahuvad ära poolest ruutmeetrist
väiksemale pinnale. Nii sobib seade
ka kõige väiksematesse
ruumidesse.
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Logamax plus GB192iT
Küte ja soe vesi
suure mugavusega

Uus
tähendus
kompaktsusele

Uued küttesüsteemid on välja töötanud süsteemispetsialistid
süsteemispetsialistide jaoks. Need on mitte ainult moodsad,
vaid ka loodud tulevikku vaadates. Seetõttu on need varustatud
tehnoloogiaga, mis muudab need sobivaks mitmesuguse
moderniseerimise ja laiendamise jaoks.
Küte ja soe vesi tippkvaliteedile vastava mugavusega
Sobiva boileri (100 või 150 l kihtlaadimisega boiler) valimise
võimalus ja selle kasutamine vee igasuguse kareduse juures tagab
suure mugavuse vee soojendamisel. Veel üks võimalus on 210liitrine kihtlaadimisega boiler, millel on küttespiraal vee
soojendamiseks päikeseenergia abil. Nii on konstruktsiooni
valimisega võimalik saavutada väga suur mugavus vee
soojendamisel.
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Logamax plus GB192i
Teenindus
Iseloomustus

Andmed
GB192iT
15/100

Logamax plus GB192T
Esipaneeli värvus

GB192iT
25/210 S

must

must

must

Min. nominaalne soojusvõimsus (80/60 °C)

kW

2,9

2,9

2,9

Maks. nominaalne soojusvõimsus (80/60 °C)

kW

14,7

24,5

24,5

Min. nominaalne soojusvõimsus (40/30 °C)

kW

3,3

3,3

3,3

Maks. nominaalne soojusvõimsus (40/30 °C)

kW

16,1

26,1

26,1

Maks. nominaalne soojuskoormus (küte)

kW

15

25

25

Maks. nominaalne soojuskoormus (soe tarbevesi)

kW

30

30

30

Võimsustegur*, kui tV = 75 °C, DIN 4708

W

2/3,2

4,7/5,4

1,9/2,9

Energiatõhususe klass (küte)

A

A

A

Energiatõhususe klass (soe tarbevesi)

A

A

A

kg

127

136

155

Laius

mm

600

600

600

Sügavus

mm

670

670

670

Kõrgus

mm

1500

1800

1800

Netomass

TT 1606 EE

GB192iT
25/150

Robert Bosch OÜ
Kesk tee 10 Jüri alevik
Rae vald, Harjumaa EE-75301
www.buderus.ee

