
Logamax plus GB172i
Yoğuşmalı Kombi

Logamax U022
Konvansiyonel Kombi

z 30, 35 kW ısıtma ve sıcak su kapasite seçenekleri ile farklı   
 büyüklükteki mekanlara yönelik model alternatifleri
z Yoğuşma teknolojisi ile çok yüksek verim ve çok düşük gaz   
 tüketimi (%109'a varan verim değeri)
z Benzersiz Titanyum cam ön panel ile şık ve sağlam tasarım
z Özel Alüminyum-Silisyum alaşımlı döküm eşanjörü sayesinde   
 yüksek enerji verimi ile yakıttan tasarruf
z 1:8 modülasyon aralığı ile yüksek performanslı ekonomik ısınma
z Yüksek verimli yanma sağlayan modülasyonlu fan
z 3 yıldız sıcak kullanım suyu konforu
z Gelişmiş otomasyon sistemi ve kullanıcı arayüzü
z Yeni nesil geniş arka aydınlatmalı LCD ekran ile kolay okunabilme  
 ve modern görünüm
z Düşük NOx emisyonu ile çevreci işletim
z Pompa ve 3 yollu vana blokaj koruması
z Donmaya karşı koruma
z Sessiz çalışma ( ≤ 36dB(A) )
z Arıza kodu gösterimi
z EMS arayüzü sayesinde yenilikçi sistemlerle uyumlu
z Yüksek verimli modülasyonlu sirkülasyon pompası
z Yeni ventüri teknolojisi ile istenildiğinde kolaylıkla LPG ile   
 çalışmaya uyumlu
z Sistem Kontrol Ünitesi Logamatic RC300 ile artı fonksiyon ekleme
z On/Off ve modülasyonlu oda kumandaları ile kullanılabilme
z 12lt geniş genleşme tankı hacmi 
z Yüksek sıcak kullanım suyu debisi (12lt/dk)

Yenilikçi teknoloji, yüksek performans ve 
düşük yakıt tüketimi.

z 22 kW ısıtma ve sıcak su kapasitesi
z Kusursuz kompakt tasarım ile yer tasarrufu ve kurulum kolaylığı
z Yeni nesil geniş arka aydınlatmalı LCD ekran ile kolay okunabilme  
 ve modern görünüm
z Paslanmaz çelik plakalı eşanjör ile yüksek kullanım suyu konforu 
z Yüksek verimli yanma sağlayan modülasyonlu fan
z Pompa ve 3 yollu vana blokaj koruması
z Donmaya karşı koruma
z Sessiz çalışma ( ≤ 38dB(A) )
z Arıza kodu gösterimi
z On/Off oda kumandaları ile kullanılabilme

Boyutu küçük,
avantajları büyük.

Logamax plus GB012
Yoğuşmalı Kombi

z 25 kW ısıtma ve sıcak su kapasitesi
z Yoğuşma teknolojisi ile yüksek verim ve düşük gaz tüketimi
 (%103' e varan verim değeri)
z Yeni nesil geniş arka aydınlatmalı LCD ekran ile kolay okunabilme  
 ve modern görünüm
z Yüksek verimli yanma sağlayan modülasyonlu fan
z Tuş kilidi 
z Pompa blokaj koruması
z Donmaya karşı koruma
z Sessiz çalışma ( ≤ 36dB(A) )
z Arıza kodu gösterimi
z On/Off ve modülasyonlu oda kumandaları ile kullanılabilme

Yüksek verim, 
düşük ses seviyesi.

Logamax plus GB072
Yoğuşmalı Kombi

z 24 kW ısıtma ve 30kW sıcak su kapasitesi
z Yoğuşma teknolojisi ile çok yüksek verim ve çok düşük gaz   
 tüketimi (%109'a varan verim değeri)
z Özel Alüminyum-Silisyum alaşımlı döküm eşanjörü sayesinde   
 yüksek enerji verimi ile yakıttan tasarruf
z Geniş modülasyon aralığı sayesinde verimli çalışma
z Yüksek verimli yanma sağlayan modülasyonlu fan
z 3 yıldız sıcak kullanım suyu konforu
z Gelişmiş otomasyon sistemi ve kullanıcı arayüzü
z Yeni nesil geniş arka aydınlatmalı LCD ekran ile kolay okunabilme  
 ve modern görünüm
z Düşük NOx emisyonu ile çevreci işletim
z Pompa ve 3 yollu vana blokaj koruması
z Donmaya karşı koruma
z Sessiz çalışma ( ≤ 36dB(A) )
z Arıza kodu gösterimi
z EMS arayüzü sayesinde yenilikçi sistemlerle uyumlu
z On/Off ve modülasyonlu oda kumandaları ile kullanılabilme
z 12lt geniş genleşme tankı hacmi 
z Yüksek sıcak kullanım suyu debisi (12lt/dk)

Maksimum verim,
maksimum konfor.

Logamax U072
Konvansiyonel Kombi

z 24, 28, 35 kW ısıtma ve sıcak su kapasite seçenekleri ile farklı
 büyüklükteki mekanlara yönelik model alternatifleri
z Kusursuz kompakt tasarım ile yer tasarrufu ve kurulum kolaylığı
z Yeni nesil geniş arka aydınlatmalı LCD ekran ile kolay okunabilme  
 ve modern görünüm
z Paslanmaz çelik plakalı eşanjör ile yüksek kullanım suyu konforu 
z Yüksek verimli yanma sağlayan modülasyonlu fan
z Pompa ve 3 yollu vana blokaj koruması
z Donmaya karşı koruma
z Sessiz çalışma ( ≤ 38dB(A) )
z Arıza kodu gösterimi
z On/Off ve modülasyonlu kumandalar ile kullanılabilme

Kompakt boyutlar,
kullanıcı dostu kolay kullanım.

Logamax plus GB062
Yoğuşmalı Kombi

z 24 kW ısıtma ve 30 kW sıcak su kapasitesi
z Yoğuşma teknolojisi ile çok yüksek verim ve çok düşük gaz   
 tüketimi (%109'a varan verim değeri)
z Özel Alüminyum-Silisyum alaşımlı döküm eşanjörü sayesinde   
 yüksek enerji verimi ile yakıttan tasarruf
z Geniş modülasyon aralığı sayesinde verimli çalışma
z Yüksek verimli yanma sağlayan modülasyonlu fan
z 3 yıldız sıcak kullanım suyu konforu
z Sadece 300 mm’lik derinliğe sahip kompakt tasarımı ile montaj  
 kolaylığı, tüm mekanlara mükemmel uyum
z Yeni nesil geniş arka aydınlatmalı LCD ekran ile kolay okunabilme  
 ve modern görünüm
z Düşük NOx emisyonu ile çevreci işletim
z Pompa ve 3 yollu vana blokaj koruması
z Donmaya karşı koruma
z Sessiz çalışma ( ≤ 36dB(A) )
z Arıza kodu gösterimi
z EMS arayüzü sayesinde yenilikçi sistemlerle uyumlu
z On/Off ve modülasyonlu oda kumandaları ile kullanılabilme

Yüksek konfor, 
düşük yakıt tüketimi.

YENİ YENİ



Buderus 
uzmanlığının
ürünleri ile
her zaman 
avantajlısınız

RC 100
Modülasyonlu Oda Kumandası

RC 150
Modülasyonlu Oda Kumandası

RC 300
Modülasyonlu Sistem Kumandası

RC 20RF
Kablosuz Modülasyonlu Oda Kumandası

z Oda sıcaklığı kontrolü
z Modülasyonlu çalıştırma ile yakıt tasarrufu
z Isıtma için 2 farklı haftalık saat programı 
z Sıcaklık ayarlanabilir tatil programı
z Yüksek çözünürlüklü, arka aydınlatmalı LCD ekran
z Kullanım suyu için sürekli işletim veya ısıtma programına bağlı   
 işletim
z Bakım aralığının gösterimi
z Otomatik yaz/kış geçişi
z Son 20 hata kodunun tarihle birlikte kaydedilmesi
z Donmaya karşı koruma 

z Kablosuz bağlantı ile rahat kullanım
z Oda sıcaklığı kontrolü
z Modülasyonlu çalıştırma ile yakıt tasarrufu
z Isıtma için haftalık saat programı
z Otomatik yaz/kış geçişi
z Hata kodlarının gösterimi

z Oda sıcaklığı kontrolü
z On/off çalıştırma

z Oda sıcaklığı kontrolü
z Modülasyonlu çalıştırma ile yakıt tasarrufu
z Oda sıcaklığı ve hata kodları göstergesi
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T-Control
On/Off Oda Kumandası

z Maksimum 4 farklı karışımlı ısıtma devresi ve 2 adet boyler kontrolü
z Dış hava sıcaklığına ve oda sıcaklığına bağlı çalışabilen   
 modülasyonlu gelişmiş sistem kumandası
z Otomatik konfigürasyon ile sistemi ve modülleri otomatik tanıma
z Kullanılabilir modüller ile çok çesitli ısıtma devresi kumanda imkanı
z Favori fonksiyonu ile sık kullanılan programlara kolay ulaşım sağlama
z Isıtma ve kullanım suyu için günlük ve aylık enerji tüketimi gösterimi
z Isıtma için 2 farklı haftalık saat programı
z Kullanım suyu için haftalık saat programı
z Sıcak su sirkülasyon pompası için saat programı
z Detaylı 5 farklı tatil periyoduna kadar sistemi ayarlayabilme özelligi
z Yüksek çözünürlüklü ve arka aydınlatmalı LCD ekran
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