
A+++ → G

Βραβευμένος σχεδιασμός και κορυφαία 
ποιότητα Buderus! 
Ο βραβευμένος σχεδιασμός με πρόσοψη από 
αντιχαρακτική εξωτερική επιφάνεια γυαλιού 
Buderus “Titanium Glas”, τα κορυφαία 
χαρακτηριστικά απόδοσης και χαμηλής 
κατανάλωσης, η αξιοπιστία του εναλλάκτη από 
χυτό κράμα Al-Si και η συνδεσιμότητα συνθέτουν 
την ιδανική λύση!

■■ Combi μοντέλο, για θέρμανση  
 και ζεστό νερό χρήσης

■■ Αναλογική ρύθμιση ισχύος του  
 καυστήρα 1:8

■■ Κύριος εναλλάκτης θερμότητας  
 χυτού κράματος Al-Si, ιδανικό υλικό  
 για τεχνολογία συμπύκνωσης

■■ Δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο  
 με τον κατάλληλο θερμοστάτη

Logamax plus GB172i

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου 

H ενεργειακή κλάση Α+ αφορά στο σύστημα λέβητα GB172i με θερμοστάτη TC100 και θερμοστατικές κεφαλές



Ο αποδεδειγμένης αξίας εναλλάκτης θερμότητας 
από χυτό κράμα αλουμινίου-πυριτίου (Al-Si) με την 
καινοτόμο τεχνολογία ALU plus μειώνει τις 
εναποθέσεις ρύπων εξασφαλίζοντας την εύρυθμη 
λειτουργία του λέβητά σας καθώς και υψηλή 
απόδοση και αξιοπιστία.

A+++ → G

Logamax plus 
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Ενεργειακή κλάση 
θέρμανσης

A A A A A

Ενεργειακή κλάση 
ζεστού νερού χρήσης

A A A - -

Θερμική ισχύς 
50/30 °C [kW]

4,1-25,1 4,2-30 5,6-35 5,6-35 5,9-42

Προφίλ κατανάλωσης 
ζεστού νερού

XL XL XL - -

Εποχιακός βαθμός 
απόδοσης (βάσει 
οδηγίας ErP) [%]

93 93 93 93 93

Βάρος [kg] 43 52 52 51 51

Διαστάσεις  ΠxΥxΒ 
[mm]

440 x 840 x 350

Robert Bosch A.E., Τεχνολογία Θέρμανσης
Ερχείας 37, Κορωπί, 19400
www.buderus.gr

Για κομψό σχεδιασμό και κορυφαία ποιότητα, ο Logamax 
plus GB172i είναι η ιδανική επιλογή. Εισάγει τη νέα γενιά 
επίτοιχων λεβήτων αερίου συμπύκνωσης, η οποία ενσωματώνει 
ξεχωριστό σχεδιασμό από το μέλλον, ιδιαίτερα υψηλή απόδοση 
και χαμηλή κατανάλωση. 

Η απόφαση είναι δική σας!
Με πέντε μοντέλα που επιτυγχάνουν ισχύ από 24 μέχρι 42 
kW, ο Logamax plus GB172i προσφέρει υψηλή ενεργειακή 
απόδοση και καινοτόμα τεχνολογία, και είναι κατάλληλος για 
μονοκατοικίες και διαμερίσματα. Υπάρχουν διαθέσιμες δύο 
εκδόσεις: System για θέρμανση και Combi για θέρμανση και 
ζεστό νερό χρήσης.

Διασυνδεδεμένος και επεκτάσιμος
Με την επιλογή του θερμοστάτη RC200 ή RC310, το σύστημα 
θέρμανσης μπορεί να επεκταθεί με επιπλέον λειτουργίες, 
ενώ με τη χρήση του προηγμένου θερμοστάτη TC100, η 
συσκευή μπορεί να συνδεθεί με το WiFi του σπιτιού σας, ώστε 
να  έχετε πλήρη έλεγχο και επισκόπηση της θέρμανσής σας 
απομακρυσμένα από το κινητό ή το τάμπλετ σας. 

Κορυφαία ποιότητα
Οι λέβητες Buderus είναι ιδανικοί γιατί δίνουμε ιδιαίτερη 
προσοχή στη λεπτομέρεια. Αξιοποιώντας στο μέγιστο 
κάθε εξάρτημα που χρησιμοποιούμε, επιτυγχάνουμε το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσάς. Από την υψηλής 
απόδοσης τεχνολογία συμπύκνωσης έως τη δυνατότητα 
συνδεσιμότητας με τον κατάλληλο θερμοστάτη TC100, καθώς 
και όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα υψηλής απόδοσης που 
χρησιμοποιούνται στον Logamax plus GB172i, εξασφαλίζουμε 
άριστη ποιότητα και αξιοπιστία.  

Εγκαθιστούμε το μέλλον
Logamax plus GB172i

Για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, αναβαθμίστε 
τον λέβητά σας σε ενεργειακή κλάση Α+ με την 
προσθήκη του θερμοστάτη TC100 και θερμοστατικών 
κεφαλών. 

Ο νέος σχεδιασμός του Logamax Plus GB172i 
προσφέρει αντιχαρακτική και εύκολη στον 
καθαρισμό εξωτερική επιφάνεια γυαλιού 
“Titanium Glas”, καθιστώντας τον τεχνολογικό και 
οπτικό “διαμάντι”. Η επιφάνεια γυαλιού, είναι η 
απόλυτη επιλογή για κάθε απαιτητικό αρχιτεκτονικό 
σχεδιασμό.


