
Logamax plus GB122i

Seinale kinnitatav kondensatsioonitüüpi gaasiküttekatel
Võimsus: 3–15 kW

Buderuse uus seinale kinnitatav kondensatsioonitüüpi 
gaasiküttekatel Logamax plus GB122i tagab tõhusa ja 
turvalise kütte ning mugava tarbevee soojendamise. Eriti 
muljetavaldav on selle paindlikkus – kondensatsioonitüüpi 
gaasiküttekatel kohandub mitte ainult sooja vee 
tarbimisega, vaid sobitub väikeste mõõtmete tõttu hästi 
ka väikestesse eluruumidesse. Nutikas komponentide 
paigutus vastab hästi läbi mõeldud disaini kontseptsioonile.

	■  Lai modulatsioonivahemik 1 : 10

	■  Kompaktne konstruktsioon ka kõige 
väiksematesse ruumidesse

	■  Madal müratase – ainult 39 dB(A) 
võimsusel 15 kW



Suurepärane varustus – end 
tõestanud kvaliteet
Eriti lai modulatsioonivahemik 1 : 10 määrab selles klassis uusi 
standardeid. Sellise modulatsioonivahemikuga kombineeritud 
seade Logamax plus GB122i suudab kohanduda iga 
küttesüsteemi soojatarbega, tagades nii suure energiatõhususe. 
Seade, mille tarbevee soojendamise võimsus on 25 kW, tagab 
alati sooja vee olemasolu vajalikus koguses.

Elegantne ja praktiline
Moodsa, kompaktse ja turvalise disainiga Logamax plus GB122i 
sobitub kergesti ja loomulikult elukeskkonda. Seejuures on 
katel ainult 300 mm sügavune ja 710 mm kõrgune, mistõttu see 
võtab vähe ruumi. Kompaktne disain tagab lihtsa paigaldamise 
ja hooldamise. Eemaldatavad küljepaneelid tagavad mugava 
juurdepääsu kõigile komponentidele ning säästavad 
hooldamisel aega ja raha.

Mugav juhtimine
Seadmel Logamax plus GB122i on selge ja valgustatud 
vedelkristallekraan. Kui programmeerimisseadmega Logamatic 
RC200 juhtimissüsteemi Logamatic EMS paigaldatakse 
ilmastikutingimustest lähtuv regulaator, töötab Logamax plus 
GB122i eriti tõhusalt.

Privalumai:
	■ Energiatõhusus, mille tagab lai modulatsioonivahemik 

1 : 10
	■ Kombineeritud seade kütmiseks ja tarbevee 

soojendamiseks
	■ Kompaktne disain
	■ Ühilduvus innovatiivsete süsteemidega EMS-liidese 

kasutamisel
	■ Lihtne paigaldamine
	■ Suur tarbevee soojendamise võimsus
	■ Elegantne ja funktsionaalne disain 

vedelkristallekraaniga
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Programmeerimisseade Logamatic RC200 on teie 
usaldusväärne partner standardsel kasutamisel. Seda 
võib kasutada eraldi regulaatorina ühe küttekontuuri, 
ühe kuumaveeboileri ja päikeseküttega tarbevee 
soojendamise juhtimiseks.

Robert Bosch OÜ
Kesk tee 10,
Jüri alevik 75301
Tel: +372 6549565
www.buderus.ee

Liigid GB122i-15K

Maksimaalne küttevõimsus, kW 15

Maksimaalne vee soojendamise 
võimsus, kW

25

Tarbevee soojendamine läbivoolureži-
imil, l/min

12

Pump Energiatõhususe klass A

Müratase, dB(A) 39

Suitsugaasitoru
Standardne: 80/125; 
adapteriga: 60/100

Mõõtmed k/l/s, mm 713 x 400 x 300

Mass, kg 36


