
Logamax plus GB192iT40

Heating systems
with a future.

Condensatieketel met ingebouwde boiler.



Logamax plus 
GB192iT40

Compact verwarmingssysteem met 
hoog warmwatercomfort.

Hoog comfort, weinig verbruik.
Net als alle ketels in de Logamax plus GB192i reeks, wordt de GB192iT40 gekenmerkt door zijn zeer zuinige werking. 
Dankzij het hoge modulatiebereik van 1 tot 10 blijft de ketel zuinig werken, ook bij een lage warmtevraag. De  
in gebouwde boiler van 40 liter zorgt voor ruim voldoende warmwatercomfort voor kleine gezinnen. 
Doordat de boiler naast de ketel hangt, neemt het gehele systeem zeer weinig plaats in beslag. Een ideale compacte 
oplossing voor appartementen.  

Gratis internetmodule.
De gratis internetmodule zorg ervoor dat u uw verwarming vanop afstand kunt bedienen met de MyDevice applicatie, 
waar u ook bent. In combinatie met de intelligente thermostaat Logamatic TC100.2 en bijhorende radiatorthermostaten, 
kunt u bovendien verschillende zones in uw woning apart aansturen. 

Intelligent.
De Logamax plus GB192iT40 heeft dezelfde intelligente uitvoering als de gehele Titaniumlijn van Buderus. Alle onder
delen zijn langs de voorzijde bereikbaar, waardoor er geen extra ruimte moet worden voorzien naast de ketel. Verder 
zijn alle elementen op dezelfde manier ingebouwd bij alle verwarmingsketels in deze lijn, waardoor de installatie en het 
onderhoud voor onze experts geen geheimen meer kennen.

Logamax Plus GB192-30 iT40 

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming A

Spectrum energie-efficiëntieklasse A++ --> G

Seizoensafhankelijk verwarmingsrendement Ꞃs (%) 94

Nominaal warmtevermogen bij 80/60°C (kW) 24

Maximaal vermogen in kW (aardgas G20) 29,6

Geluidsvermogensniveau in binnenruimten (dB (A)) 43

Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming A

Capaciteitsprofiel XL

Energie-efficiëntie van warmwaterbereiding Ꞃwh bij gemiddeld 
klimaat (%)

81

Maximum nominaal vermogen voor boileropwarming in kW 
(aardgas G20)

34,4

Volume boiler (in l) 40

Kleur wit

Afmetingen in mm (hxbxd) 735 x 920 x 425

Gewicht in kg 73

Logamatic TC100.2Logatrend radiatoren

Logasol zonnepanelen
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