
Logano plus GB212

Heating systems
with a future.

Robuuste vloerstaande gascondensatieketel.



Logano plus GB212-15 GB212-22 GB212-30 GB212-40 GB212-50

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming A

Spectrum energie-efficiëntieklasse A+++ --> D

Maximaal vermogen (kW) 15 22 30 40 50

Modulatiebereik 80/60 °C (kW) 2,7 - 13,8 4,1 - 20,2 5,5 - 27,5 7,4 - 36,8 9,2 - 47,3

Geluidsvermogensniveau in binnenruimten (dB (A)) 47 44 47 45 51

Afmetingen H x B x D (mm) 965 x 600 x 630 965 x 600 x 795

Gewicht (kg) 61 65 67 85 88

De ideale vervanging van uw oude 
vloerstaande ketel.
 
De Logano plus GB212 is de ideale vervanger van uw oude vloerstaande ketel. Dankzij de aangepaste hydraulische 
aansluitingen en zijn lage gewicht is hij snel en efficiënt te installeren. De boiler van 135, 160, 200 of 300 liter zorgt voor 
een compact en esthetisch geheel.

Bewezen kwaliteit.
Deze zeer robuuste vloerstaande ketel is al jaren één van de best verkochte ketels uit het Buderus-gamma, hij is dan 
ook gekend voor zijn kwaliteit en lange levensduur. 

Zuinige werking.
Dankzij de modulerende werking moet de brander minder vaak opstarten en stemt de Logano plus GB212 zijn prestaties 
voortdurend af op de werkelijke behoeften. Daardoor verbruikt het systeem nooit meer energie dan strikt noodzakelijk. 
Ook de efficiënte condensatietechniek van Buderus houdt de energiekosten op een laag pitje. 

Uitstekend warmwatercomfort.
De Logano plus GB212 is te combineren met een sanitaire boiler. Naargelang uw warmwaterbehoefte, hebt u de 
keuze uit boilers met een inhoud van 135, 160, 200 of 300 liter. Zo is uw gezin steeds verzekerd van een uitstekend 
warmwatercomfort. Daarnaast is het ook mogelijk om deze ketel te combineren met een zonneboiler, zodat bij een 
gelijkwaardig comfort ook nog aanzienlijk kan worden bespaard.
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