
12    Systeem Logamax plus GB192iT Rubriek    13

Een compacte oplossing  
met een elegant design:
Logamax plus GB192iT 

Met de Logamax plus GB192iT kiest u voor een compacte oplossing met een elegant design. Deze doeltreffende 
condenserende gaswandketel is voorzien van een onderstaande boiler van 100 of 150 liter. Dit systeem zorgt voor  
een uitstekend sanitair comfort, zelfs indien u meer dan één badkamer moet voorzien van sanitair warm water.

Een compleet systeem op een beperkte ruimte

De Logamax plus GB192iT ketel vormt samen met zĳn bĳhorende warmwaterboiler een echte stookplaats op een 
beperkte ruimte. Zĳn warmtewisselaar is bestand tegen nagenoeg alle vormen van waterhardheid. Met zĳn continu 
sanitair vermogen van 30 kW biedt hĳ een uitstekend comfort, ook bĳ een grotere vraag naar warm water.

Intelligent design, handige bediening

De Logamax plus GB192iT heeft een intelligent design dat zich op twee manieren uit. Aan de buitenkant door een 
stĳlvolle uitvoering in zwart titaniumglas en het grote touchscreen. Het display maakt de bediening intuïtief en handig, 
met duidelĳke meldingen en functies. Binnenin het toestel komt dezelfde intelligentie tot uiting in de vorm van 
onderhoudsvriendelĳkheid. 

Lage energiekosten

De Logamax plus GB192iT werd ontworpen voor een zo laag mogelĳk energieverbruik. De modulatie heeft een 
verhouding van 1 tot 10, wat betekent dat de ketel tot op 10% van zĳn volledige vermogen kan werken.  
Dit zorgt ervoor dat ook bĳ een lagere warmtevraag de efficiëntie van het verwarmingssysteem behouden blĳft.  

Nog milieuvriendelĳker verwarmen

Buderus biedt u in dit gamma ook een solarversie met een zonneboiler en een model met een buffervat van 400 liter 
voor een upgrade naar een volledig hybride verwarmingssysteem voor warm water en verwarmingsondersteuning.  
Voor meer informatie: raadpleeg onze brochure over hernieuwbare energiesystemen.  

Het bedieningssysteem dat perfect bĳ u past

De Logamax plus GB192iT is compatibel met de gebruiksvriendelĳke thermostaat RC310. Via deze  
bedieningseenheid kunt u uw verwarmingssysteem in uw eigen taal bedienen en instellen volgens uw levensstĳl.  
De thermostaat heeft een elegant glazen design in zwart of wit, afgestemd op uw interieur. 
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Maximaal vermogen in kW  

(aardgas G20)
16,7 24,5 24,5 16,7 24,5 16,7 24,5 24,5 16,7 24,5

Volume boiler (in l) 150 150 100 150 150 210 210 100 150 150

Kleur zwart

Modulatiebereik in kW  

(aardgas G20)
2,9 - 16,7 2,9 - 24,5 2,9 - 24,5 2,9 - 16,7 2,9 - 24,5 2,9 - 16,7 2,9 - 24,5 2,9 - 24,5 2,9 - 16,7 2,9 - 24,5

Afmetingen in mm (hxbxd) 1800 x 600 x 670

Gewicht in kg 136 127 136 148 127 136
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