Sieninis kondensacinis dujinio šildymo katilas.
Galingumas: 3–15 kW

Logamax plus GB122i

Naujasis „Buderus“ ant sienos montuojamas kondensacinis
dujinio šildymo katilas „Logamax plus GB122i“ užtikrina
efektyvų, saugų šildymą ir karšto vandens komfortą.
Jo lankstumas yra ypač įspūdingas: kondensacinio tipo
dujinio šildymo katilas ne tik prisitaiko prie karšto vandens
poreikio, bet ir dėl mažo dydžio puikiai dera mažose
gyvenamosiose patalpose. Išmanusis komponentų
išdėstymas atitinka gerai apgalvotą konstrukcijos
koncepciją.
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Platus moduliavimo diapazonas 1:10
 ompaktiška konstrukcija net ir
K
mažiausioms erdvėms
 ylus veikimas: tik 39 dB (A),
T
esant 15 kW galingumui

Puiki įranga – patikrinta
kokybė.
Ypač platus moduliavimo diapazonas 1:10 nustato naujus
standartus šioje klasėje. Su tokiu moduliavimo diapazonu
„Logamax plus GB122i“ kombinuotas įrenginys gali prisitaikyti
prie bet kokio šilumos poreikio šildymo sistemoje, užtikrinant
aukštą energijos vartojimo efektyvumą. 25 kW galios karšto
vandens paruošimo įrenginys visada tieks reikiamą karšto
vandens kiekį.
Elegantiškas ir praktiškas.
Šiuolaikiška, kompaktiška ir saugia konstrukcija „Logamax
plus GB122i“ lengvai ir natūraliai dera gyvenamojoje aplinkoje.
Be to, katilas yra tik 300 mm gylio ir 710 mm aukščio, todėl
užima mažai vietos. Dėl kompaktiškos konstrukcijos paprasta
montuoti ir prižiūrėti. Dėl nuimamų šoninių skydų galima lengvai
pasiekti visus komponentus ir sutaupyti laiko bei lėšų priežiūrai.
Patogus valdymas.
„Logamax plus GB122i“ yra įmontuotas aiškus ir apšviestas
skystųjų kristalų ekranas. Kai „Logamatic EMS“ valdymo
sistemoje su „Logamatic RC200“ programavimo įrenginiu
naudojama lauko temperatūra , tada „Logamax plus GB122i“
veikia itin efektyviai.

Rūšys
Maks. šildymo galia (kW)
Maks. karšto vandens paruošimo
galia (kW)
Karšto vandens paruošimas pratekamojo srauto režimu (l/min.)
Siurblys
Triukšmo lygis, dB(A)

GB122i-15K
15
25
12
Energoefektyvumo klasė A
39

Išmetamųjų dujų vamzdis

standartinis: 80/125; su adapteriu:
60/100

Matmenys A / P / G (mm)

713 x 400 x 300

Svoris (kg)

Privalumai:
■	Energijos efektyvumas dėl plataus 1:10 moduliavimo
diapazono
■	Kombinuotas šildymo ir karšto vandens įrenginys
■	Kompaktiška konstrukcija
■	Suderinamumas su naujoviškomis sistemomis,
naudojant EMS sąsają
■	Paprasta montuoti
■	Didelis karšto vandens paruošimo pajėgumas
■	Elegantiškas ir funkcionalus dizainas su skystųjų
kristalų ekranu
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„Logamatic RC200“ yra patikimas partneris
standartinėse programose. Jis gali būti naudojamas
kaip atskiras reguliatorius vienam šildymo kontūrui,
vienai karšto vandens talpyklai ir karštam vandeniui nuo
saulės sistemos.
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