
Gamma Logamax plus GB172

Heating systems
with a future.

Gascondensatieketels.



Kwaliteit, toegankelijk voor 
iedereen.

  

Het gamma Logamax plus GB172 van Buderus werd speciaal ontworpen om topkwaliteit toegankelijk te maken voor 
iedereen. Een zachte prijs wordt gecombineerd met een zuinige werking en intuïtieve bediening. 

Energiebesparende technologie. 
De Logamax plus GB172 heeft een groot modulatiebereik. Als de gevraagde temperatuur in de woonruimtes bereikt is, 
zal de ketel op een lager niveau gaan branden en dus niet volledig uitschakelen. Hierdoor moet de verwarmingsketel 
veel minder opnieuw opstarten, wat resulteert in een lager verbruik en een langere levensduur.

Flexibel gamma.
In het gamma vindt u zowel verwarmingsketels die werken op het doorstroomprincipe, als ketels met een ingebouwde 
boiler, voor personen met een hogere warmwaterbehoefte. U kunt zelf kiezen tussen een ingebouwde boiler van 50 liter, 
een onderstaande boiler van 150 liter, of een zonneboiler van 210 liter. U vindt dus zeker een systeem dat perfect bij uw 
noden past. 

Een intelligente regeling voor een nog lager verbruik.
Buderus biedt u met de Logamatic TC100 een intelligente regeling aan die perfect afgestemd is op Buderus systemen. 
Bovendien respecteert deze regeling het modulatievermogen van uw verwarmingsketel. In combinatie met de MyDevice 
applicatie, kunt u uw ver warmingssysteem op afstand bedienen. De nieuwe generatie intelligente thermostaten van 
Buderus kunnen in combinatie met geconnecteerde thermostatische kranen elke individuele woonruimte apart aan-
sturen. 
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Energie-effi ciëntie-
klasse voor ruimte-
verwarming

A

Energie-effi ciëntie-
klasse voor water-
verwarming

nvt A nvt A A

Spectrum energie- 
effi ciëniteklasse

A+++ --> D

Maximaal vermogen in 
kW (aardgas G20)

14 24 14 20 33 33 38,2 22,8 19,5 22,5 19,5

Maximum vermogen 
voor warmwater-
bereiding in kW
(aardgas G20)

14 24 24 28 34,7 34,7 39,8 29,7 23,8 29,7 23,8

Volume boiler (in l) nvt 50 150 150 210

Kleur wit zwart/wit wit

Modulatiebereik in kW 
(aardgas G20)

2,0 - 14,0 3,0 - 24,0 3,0 - 14,0 3,7 - 20
5,0 - 
33,0

5,0 - 33,0 5,3 - 38,2 6,6 - 22,8 4,7 - 19,5 6,6 - 22,5 4,7 - 19,5

Afmetingen in mm 
(hxbxd)

840 x 440 x 350
880 x 600 

x 482
1770 x 600 x 600

1860 x 600 x 
696

Gewicht in kg 43 52 78 123 166

Logamax plus GB172-24T50 Logamax plus GB172i Logamax plus GB172T

■ Modulatiebereik van 1 op 4

■ Boostfunctie van 30 kW
 voor uw sanitair warm   
 water

■ Met ingebouwde boiler van  
 50 liter voor extra comfort

■ Modulatiebereik van 1 op 7

■ Verkrijgbaar in zwart of wit  
 Titaniumdesign

■ Als doorstroomtoestel, of  
 in combinatie met een   
 externe boiler

■ Modulatiebereik van 1 op 4

■ Boostfunctie van 30 kW
 voor uw sanitair warm   
 water

■ Onderstaande boiler van  
 150 liter of zonneboiler van  
 210 liter voor hoog warm- 
 watercomfort
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Heating systems
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Vind een installateur:
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