
Logamax plus GB192i

Heating systems
with a future.

Condenserende gaswandketel.



Het neusje van de zalm onder de 
verwarmingsketels.

Hoog rendement, laag verbruik. 
Buderus heeft de Logamax plus GB192i gaswandketel voorzien van de modernste condensatietechniek en 
opgebouwd uit energiebesparende componenten. Dankzij het grote modulatiebereik van 1 tot 10 blijft ook bij een 
lagere warmtevraag de efficiëntie van het verwarmingssysteem behouden. Op deze manier haalt het systeem hoge 
rendementen terwijl de energiefactuur laag blijft. Ook in stand-by bespaart het toestel veel meer energie dan de andere 
verwarmingssystemen die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn.

Intelligent.
De Logamax plus GB192i heeft dezelfde intelligente uitvoering als de gehele titaniumlijn van Buderus. Alle 
onderdelen zijn langs de voorzijde bereikbaar. Verder zijn alle elementen op dezelfde manier opgebouwd als bij alle 
verwarmingsketels in deze reeks, waardoor de installatie en het onderhoud voor onze experts geen verrassingen meer 
inhouden.

Voor een grote warmwaterbehoefte.
Door de Logamax plus GB192i te combineren met de robuuste externe boiler Logalux SU van 300 liter kunt u voldoen 
aan een grote vraag naar warm water. Dankzij de gepatenteerde Buderus boilertechnologie zult u vele jaren van 
uitzonderlijk comfort genieten.

Het bedieningssysteem dat perfect bij u past.
Door de integratie van de Logamatic RC310 kan dit verwarmingssysteem tot 4 verwarmingskringen aansturen. Met zijn 
elegante zwarte of witte uitvoering en zijn glazen touchscreen, past deze thermostaat in elk modern interieur. Logamax plus 

GB192i

MyDevice applicatie

Logamatic RC310Logalux SU300.5 S-B
Logamax plus GB192-15 i GB192-25 i GB192-35 i GB192-45 i

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming A

Spectrum energie- efficiëntieklasse A+++ → D

Maximaal vermogen (kW) 17 24,1 34,4 43,5

Modulatiebereik (kW) 2,7 - 17 2,7 - 24,1 5,1 - 34,4 6,3 - 43,8

Geluidsvermogensniveau in binnenruimten (dB (A)) 40 45 49 55

Afmetingen H x B x D (mm) 735 x 520 x 425

Gewicht (kg) 48 48 48 51

Kleur wit wit of zwart wit of zwart wit
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