
Besparing van ruimte 
en montagetĳ d: 
cascadesystemen 
Logamax plus GB162

Onderhouds-
vriendelĳ kheid troef: 
vloerstaande ketels 
Logano plus
Met de Logano plus vloerstaande ketels van Buderus kiest u voor een 
lange levensduur en lage onderhoudskosten. 

Stevige prestaties
Vloerstaande ketels van Buderus staan van oudsher bekend 
om hun robuustheid. Het is uw garantie voor een betrouwbare 
warmtewisselaar die jarenlang meegaat. Ook door het hoge 
rendement en de gebruiksvriendelĳ ke regeling bieden onze ketels u 
effi ciëntie van de hoogste klasse. 

Onze vloerstaande ketels weerstaan moeiteloos aan hogere 
werkdrukken op het circuit (tot 6 bar). Zo waarborgt u het 
verwarmingscomfort tot op de hogere verdiepingen van het gebouw.

Verlaag uw onderhoudskosten
Is de stookruimte aan de lage kant? Geen probleem. 
Onze vloerstaande ketels zĳ n niet hoog en dus makkelĳ k te plaatsen. 
Dat zorgt voor tĳ dwinst tĳ dens drukke werkdagen. Door de eenvoud 
van een verwarmingssysteem met een vloerstaande ketel bespaart u 
op de onderhoudskosten.

Voor de verwarming van gebouwen waar de stookruimte beperkt is, 
levert de Logamax plus GB162 een doeltreffende oplossing aan een 
gunstige prĳ s.  

Uitbreidbaar en betrouwbaar
Deze krachtige, condenserende gasketel voor wandmontage kan met 
zĳ n compacte afmetingen een vermogen leveren van 70, 85 of 100 kW.
In een cascadeopstelling produceert hĳ  tot maximaal 800 kW 
(maximum 8 ketels in cascade) op een kleine oppervlakte. Neemt de 
warmtebehoefte toe? Dan breidt u het verwarmingssysteem makkelĳ k 
uit. Dankzĳ  het cascadeconcept zĳ n een hoge performantie en 
redundantie, en dus betrouwbaarheid, ook gewaarborgd. 

Energiezuinige oplossing
Door aparte ketels in te zetten realiseert u met de Logamax plus 
GB162 van Buderus een zeer groot modulatiebereik. Dit betekent 
dat u kunt voldoen aan een grote variabele warmtevraag, zonder veel 
brandstof te verbruiken. Bent u op zoek naar een economisch gunstig 
verwarmingssysteem met een lage prĳ s per kW, dan is de Logamax 
plus GB162 uw eerste keuze.

Licht en makkelĳ k te plaatsen
Bovendien is aan uw installatiegemak gedacht. Niet alleen de 
compacte afmetingen maar ook het lichte gewicht maken de 
Logamax plus GB162 eenvoudig te installeren, ook op hogere 
verdiepingen. En door het innoverende cascadeconcept bespaart u 
zowel op montagetĳ d als -kosten. Buderus levert u de aansluitgroep 
voorgemonteerd met de vereiste accessoires. Op de werf is de 
installatie in een handomdraai geplaatst en perfect aangesloten. 
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Logamax plus GB162-100 & Logamatic 4000

Tot 8 toestellen in cascade mogelĳ k

Logamatic 5000 systeemregeling

Logano plus KB372 + Logamatic 5000

Logano plus SB745 + Logamatic 5000

Logamax plus GB162 - 70, 85 en 100 kW


