
Uzmanlığı Seçin,  
Rahat Edin! 

Buderus’ta geleceğe bakmak bir gelenektir. 280 yılı aşkın 
süredir kazandığımız sistem sağlayıcısı deneyimimiz ile, 
ısıtma sektörü için sürekli yenilikçi sistem ve teknolojilerin 
geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz. Buderus’un sahip 
olduğu bu engin deneyim gelecekte de verimliliğini 
sürdürecek güçlü ve dayanıklı sistemlerin temelini 
oluşturuyor.

Bir Buderus ürünü seçtiğinizde, Buderus deneyim ve 
uzmanlığını tercih etmiş olacak ve uzun yıllar güvenle 
kullanacaksınız. 

Garanti sürenizi ek garanti 
satın alarak uzatabileceğinizi  
biliyor musunuz?

Instagram

instagram.com/buderus_turkiye

YouTube Channel

youtube.com/channel/UC38JlVzlBxHVkXg0IwCEMpA

Facebook

facebook.com/buderustr

Twitter

twitter.com/BuderusTurkiye

www.buderus-tr.com

Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima 
Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 20, 
Küçükyalı Ofis Park A Blok Maltepe 34854 İstanbul  
Tel: (0216) 432 08 00 Faks: (0216) 432 09 86

Ankara Bölge Müdürlüğü
Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi, Alacaatlı Caddesi, No: 9/K, 
Hilmi Barlas Park City, Çayyolu, Yenimahalle 06810 Ankara  
Tel: (0312) 418 32 20 Faks: (0312) 417 92 55

Her türlü sorunuz için 
Müşteri İlişkileri Merkezimizi 
arayabileceğinizi  
biliyor musunuz?

Üretici firmanın, broşürün basım tarihinden sonra, ürünlerin teknik özelliklerini geliştirmek amacıyla yaptığı değişiklikleri ve baskıdan doğabilecek farklılıkları size en yakın 
Bosch Isı Sistemleri Bayisi’nden öğrenebilirsiniz.

Logamax U072
Konvansiyonel Kombi



Tasarruf ve konfor için 
yüksek performans.

The programming unit is equipped 
with an LCD screen and 
comprehensive safety features.

Logamax U072’nin sağladığı avantajlar:
■  24, 28, 35 kW ısıtma ve sıcak su kapasite seçenekleri ile farklı büyüklükteki mekanlara yönelik model alternatifleri
■  Kusursuz kompakt tasarım ile yer tasarrufu ve kurulum kolaylığı
■  Yeni nesil geniş arka aydınlatmalı LCD ekran ile kolay okunabilme ve modern görünüm
■  Paslanmaz çelik plakalı eşanjör ile yüksek kullanım suyu konforu
■  Yüksek verimli yanma sağlayan modülasyonlu fan
■  Pompa ve 3 yollu vana blokaj koruması
■  Donmaya karşı koruma
■  Sessiz çalışma ( ≤ 38dB(A) )
■  Arıza kodu gösterimi
■ On/Off ve modülasyonlu kumandalar ile kullanılabilme
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Sıcak bir yuvanın mutluluğunu en verimli şekilde yaşamanızı 
sağlayacak Buderus Logamax U072; yüksek performansı, kompakt 
yapısı, verimli çalışma prensibi ile beklentilerinizi fazlasıyla 
karşılayacak!

Kusursuz kompakt tasarım.  
Duvar tipi konvansiyonel kombi Logamax U072, kusursuz sadelikteki 
tasarımıyla hem estetik hem işlevseldir. Kompakt boyutlarıyla yerden 
tasarruf sağlarken, kurulum kolaylığı ve montaj yeri seçiminde 
esnekliğe imkân verir. Ayrıca ses azaltıcı gövdesi sayesinde fark 
edilmeden çalışır. 

Arka aydınlatmalı kullanıcı dostu LCD ekran. 
Yeni nesil geniş arka aydınlatmalı LCD ekran, Logamax U072’nin 
tasarımını olduğu kadar işlevselliğini de etkiler. Okunabilirliğini 
belirgin olarak artırır, ayrıca tuşları ile modern bir görünüme sahiptir.

Donma emniyeti ile tam güvenlik. 
Tesisattaki suyunuzun sıcaklığı 8 °C‘nin altına düştüğünde, 
pompa sirkülasyonu ya da brülör çalışması sayesinde donma ve 
oluşabilecek hasarlar engellenir. Hidrolik bağlantılar ile 

kolay kurulum.

Yeni hidrolik bağlantılar 
sayesinde, kurulum sırasında 
montaj plakası gerekmez ve 
modülasyonlu fan sayesinde 
kısma puluna gerek duyulmaz. 
Duvara yakın hidrolik 
bağlantılar kolay montaj ve 
duvar üstü boru tesisatında 
düzgün görünüm sağlar. RC100

Modülasyonlu 
Oda Kumandası

RC150 
Modülasyonlu 
Oda Kumandası

T-Control
On/Off Oda Kumandası

RT24RF
Modülasyonlu 
Oda Kumandası

RT36RF
Modülasyonlu 
Oda Kumandası

Logamax U072‘nizi Buderus uzmanlığı ile üretilen oda kumandaları ile kullanın; hem yakıt harcamalarınızı 
kontrol ederek daha fazla tasarruf sağlayın hem de kombinizin konforunu daha fazla yaşayın.

Logamax U072
Ölçü 
Birimi

U072 - 24K U072 - 28K U072 - 35K

Kullanılabilir Yakıtlar Doğalgaz / LPG

Isıtma Kapasitesi kW 24 28 35

Ölçüler mm 700x400x299 700x485x315

Ağırlık kg 29 31 40

Ses Basıncı Seviyesi dB(A) =<38 =<38 =<38

Voltaj AC…V 230 230 230

Maks. Sıcak Kullanım Suyu Kapasitesi kW 24 28 30

Maks. Sıcak Kullanım Suyu Miktarı l/dk 8 10 14

Kullanım Suyu Sıcaklığı Aralığı °C 35-60 35-60 35-60

NOx Sınıfı - 3 3 3


