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Een veelzĳdige oplossing  
voor elke warmtebehoefte: 
Logamax plus GB172i

Bent u op zoek naar een condensatieketel in een modern design, maar hebt u niet de ruime functionaliteiten van 
een Logamax plus GB192i nodig? Met de Logamax plus GB172i brengt Buderus een verwarmingsketel op de 
markt die voor iedereen toegankelĳk is. Met zeven types in verschillende vermogens (mét en zonder geïntegreerde 
warmwaterproductie) vindt u zeker het ideale systeem voor uw woonsituatie. 
 
Een doorstroomtoestel dat past in elk interieur

De combi-uitvoering van de Logamax plus GB172i stuurt niet enkel uw centrale verwarming aan, maar produceert ook 
op een spaarzame en betrouwbare manier het warm water. Dit doorstroomtoestel heeft een stĳlvol design in krasvrĳ en 
makkelĳk te reinigen titaniumglas. Dit design, in sober wit of zwart, past in de meest moderne interieurs. 

Een systeem dat meegroeit met uw levensstĳl

Buderus houdt als systeemexpert steeds rekening met een mogelĳke uitbreiding in de toekomst. Dankzĳ de modulaire 
opbouw van onze systemen kan de Logamax plus GB172i makkelĳk verbonden worden met zonnepanelen, een 
warmtepomp en een intelligente, geconnecteerde Logamatic TC100-v2 thermostaat.

Een intelligente regeling voor een nog lager verbruik

Intelligente regelingen zĳn momenteel erg in trek. Ze stemmen de werking van de ketel af op de aanwezigheid van de 
gebruiker in het huis. Vaak verhogen ze echter het verbruik van de ketel en doen ze alle voordelen van modulatie teniet. Dat 
is niet wat u wilt. Daarom biedt Buderus u met de Logamatic TC 100-v2 een Smart regeling die perfect is afgestemd op 
Buderus systemen en die het modulatievermogen van uw ketel respecteert. De nieuwe generatie intelligente thermostaten 
van Buderus kunnen in combinatie met intelligente thermostatische kranen elke individuele woonruimte apart sturen. Indien 
u het zo instelt, leert de thermostaat tevens uw gewoontes kennen om te weten wanneer u thuis zult komen en hĳ dus de 
verwarming moet inschakelen. Via het energy-monitoringrapport kunt u bovendien uw verbruik opvolgen. In de toekomst 
zal de Buderus regeling compatibel zĳn met het Bosch Smart Home systeem en andere domotica-oplossingen. 

Boilertechnologie tegen corrosie

Indien u kiest voor de systeemversie van de Logamax plus GB172i kunt u deze combineren met een vrĳstaande boiler. 
De Buderus boiler Logalux SU160/5 S-B is de ideale systeempartner voor uw condenserende gasketel. Hĳ draagt 
met een capaciteit van bĳna 160 liter bĳ tot een uitzonderlĳk comfort. De robuuste boilers van Buderus zĳn dankzĳ het 
gepatenteerde thermoglazuur beschermd tegen alle vormen van corrosie. 

SU 160/5 S-B

Logamax plus 
GB172i

Logamax Plus GB172i  
-14 W H

GB172i  
-24 W H

GB172i  
-14 KD(W) H

GB172i  
-20 KD(W) H

GB172  
-35iK(W) H

GB172  
-35i(W) H

GB172 
-42i(W) H

Energie-efficiëntieklasse voor  

ruimteverwarming
A

Energie-efficiëntieklasse voor  

waterverwarming
NVT A NVT

Maximaal vermogen in kW  

(aardgas G20)
14 24 14 20 33 33 39,9

Maximum vermogen voor warmwa-

terbereiding in kW (aardgas G20)
14 24 24 28 34,2 34,4  41,7

Kleur wit wit zwart/wit zwart/wit zwart/wit zwart/wit zwart/wit

Modulatiebereik in kW (aardgas G20) 2,0 - 14,0 3,0 - 24,0 3,0 - 14,0 3,0 - 14,0 5,0 - 33,0 5,0 - 33,0 5,3 - 39,9

Afmetingen in mm (hxbxd) 840 x 440 x 350

Gewicht in kg 43 52
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Logamatic TC100-v2


