
Logamax plus GB122i

Pie sienas stiprināms kondensācijas tipa gāzes apkures katls.
Jauda: 3 - 15 kW

Buderus jaunais pie sienas stiprināmais kondensācijas 
tipa gāzes apkures katls Logamax plus GB122i nodrošina 
efektīvu, drošu apkuri un karstā ūdens komfortu. Īpaši 
iespaidīga ir tā pielāgojamība: kondensācijas tipa 
gāzes apkures katls ne tikai piemērojas karstā ūdens 
pieprasījumam, bet nelielā izmēra dēļ labi iekļaujas arī 
mazās dzīvojamās telpās. Viedais komponentu izkārtojums 
atbilst labi pārdomātajai dizaina koncepcijai.

	■  Plašs modulācijas diapazons 1:10

	■  Kompakta konstrukcija pat 
vismazākajām telpām

	■  Zems trokšņu līmenis: tikai 39 dB(A), 
ar jaudu 15 kW



Nevainojami aprīkots – 
pārbaudītā kvalitātē.
Īpaši plašais modulācijas diapazons 1:10 nosaka jaunus 
standartus šajā klasē. Ar šādu modulācijas diapazonu 
Logamax plus GB122i kombinētā iekārta spēj pielāgoties 
jebkuram apkures sistēmas siltuma pieprasījumam, tā 
nodrošinot augstu energoefektivitāti. Iekārta ar 25 kW karstā 
ūdens sagatavošanas jaudu vienmēr nodrošinās karsto ūdeni 
nepieciešamajā apjomā.

Elegants un praktisks.
Ar moderno, kompakto un drošo dizainu Logamax plus GB122i 
viegli un dabiski iekļaujas dzīvojamā vidē. Turklāt katls ir tikai 
300 mm dziļš un 710 mm augsts, tāpēc aizņem maz vietas. 
Kompaktais dizains nodrošina vienkāršu uzstādīšanu un 
apkopi. Noņemamie sānu paneļi nodrošina ērtu piekļuvi visiem 
komponentiem un ekonomē apkopes laiku un izmaksas.

Ērta vadība.
Logamax plus GB122i ir skaidrs un izgaismots šķidro kristālu 
displejs. Ja Logamatic EMS vadības sistēmā ar Logamatic 
RC200 programmēšanas ierīci tiek uzstādīts laikapstākļu 
kompensācijas vadīts regulators, tad Logamax plus GB122i 
darbojas īpaši efektīvi.

Priekšrocības:
■  Energoefektivitāte, ko nodrošina plašais modulācijas 

diapazons 1:10
■  Kombinētā apkures un karstā ūdens iekārta
■  Kompakts dizains
■  Saderība ar inovatīvām sistēmām, izmantojot 

EMS saskarni
■  Vienkārša uzstādīšana
■  Augsta karstā ūdens sagatavošanas jauda
■  Elegants un funkcionāls dizains ar šķidro kristālu 

displeju
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Logamatic RC200 programmēšanas ierīce ir jūsu 
uzticamais partneris standarta pielietojumam. To var 
izmantot kā atsevišķu regulatoru viena apkures loka, 
vienas karstā ūdens tvertnes un solārās karstā ūdens 
sagatavošanas vadībai.

Robert Bosch SIA
Mūkusalas iela 101, Rīga, LV-1004 www.buderus.lv
e-pasts: buderus@buderus.lv

Veidi GB122i-15K

Maksimālā apkures jauda (kW) 15

Maks. karstā ūdens sagatavošanas 
jauda (kW)

25

Karstā ūdens sagatavošanai 
caurplūdes režīmā (l/min.)

12

Sūknis Energoefektivitātes klase A

Trokšņu līmenis , dB(A) 39

Dūmgāzu caurule
Standarta: 80/125; 
ar adapteri: 60/100

Izmēri A / P / D (mm) 713 x 400 x 300

Svars (kg) 36


