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Modülasyonlu oda kumandası 
kullanarak yakıt tasarrufu 
yapabileceğinizi biliyor musunuz?

Yoğuşma teknolojisi sayesinde 
kazanınızdan daha çok verim 
alabileceğinizi biliyor musunuz?

Garanti sürenizi ek garanti 
satın alarak uzatabileceğinizi  
biliyor musunuz?

Her türlü sorunuz için 
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Tedarikçi Adı / Markası

Model İsmi, Model Tanımı, 
Malzeme Numarası

Mahal Isıtma Fonksiyonu ve 
Su Isıtma Fonksiyonu 
(Yük Profili ile beraber)

Mevsimsel Mahal Isıtması 
Enerji Verimliliği Sınıfı

Ses Gücü Seviyesi

Mevsimsel Su Isıtması Enerji 
Verimliliği Sınıfı Heating output

Nominal Isıl Güç

Direktif Geçerlilik Başlangıç Tarihi 
(AB için)

AB Direktif Numarası

ERP Enerji etiketleme tebliği kapsamı
70 kW ve altı cihazları kapsamaktadır.
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Uzmanlığı Seçin,  
Rahat Edin! 

Buderus’ta geleceğe bakmak bir gelenektir. 280 
yılı aşkın süredir kazandığımız sistem sağlayıcısı 
deneyimimiz ile ısıtma sektörü için sürekli yenilikçi 
sistem ve teknolojilerin geliştirilmesine katkıda 
bulunuyoruz. Buderus’un sahip olduğu bu engin 
deneyim gelecekte de verimliliğini sürdürecek 
güçlü ve dayanıklı sistemlerin temelini oluşturuyor.

Bir Buderus ürünü seçtiğinizde, Buderus deneyim 
ve uzmanlığını tercih etmiş olacak ve uzun yıllar 
güvenle kullanacaksınız. 



Performansı, 
memnuniyetinizi artıracak.

Logamax plus GB162’nin sağladığı avantajlar:
■  ALU Plus teknolojisi ile yenilikçi yoğuşmalı eşanjör
■  Kompakt ölçü: 69 kW ile 100 kW arası kapasite
■  %110‘a kadar norm kullanma verimi
■  Bütün konut tipleri için ideal çözümler
■  Uzun ömürlü kullanım ve kolay bakım
■  Yüksek kapasiteli modüler kontrol sistemi
■  %19‘dan %100‘e kadar çok yüksek modülasyon aralığı 
■  Düşük elektrik tüketimi ile minimum maliyet, maksimum kazanç
■  ErP’ye uygun yüksek verimli pompa
■  Sessiz işletim, kolay kullanım
■  6 bar işletim basıncı sayesinde yüksek binalarda kullanım imkanı
■  Geri akım güvenlik klapesi aksesuarı ile pozitif baca sistemleri ile kullanım imkanı 

Buderus Logamax plus GB162 Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan, yüksek 
kapasitesi ile yüksek kalite standartlarını karşılar. Logamax plus 
GB162, kompakt yapısı ve gelişmiş teknolojisi ile her tür konutta 100 
kW’a kadar kapasite sağlar, kaskad sistemi ile de 2,5 metrekare alanda 
800 kW’a kadar kapasite sunar. Yüksek kalitedeki üretimi ve kendine 
has kompakt yapısı ile çok uzun yıllar konfor ve verimlilik sağlar.

Kaliteli konfor anlayışı ile tanışın! 
Logamax plus GB162’nin özel olarak tasarlanan ve ALU Plus teknolojisi 
ile üretilen alüminyum eşanjörü, ideal bir akış ve yüzey teknolojisini 
mükemmel şekilde bir araya getirir.

Hızlı Montaj = Zaman Tasarrufu. 
Logamax plus GB162’nin kompakt yapısı ve üstün teknolojisi kaskad 
bağlantısının problemsiz olmasını ve montajının hızlı yapılmasını 
sağlar. Benzersiz, yenilikçi kaskad tasarımı sayesinde 2,5 metrekarelik 
alanda 800 kW’lık bir kapasiteyle çalışabilir. İhtiyaç durumunda sistem 
genişletilebilir.

Her şey kontrol altında! 
Donma koruması fonksiyonu, pompanın anti blokaj devresi, sürekli 
sensör kontrolü ve gaz vanası testleri, iyileştirilmiş sifon yapısı emniyeti 
maksimum düzeye taşımaktadır. Ayrıca 4 tarafı kaplı izolasyona 
sahiptir.

Bakım ve Servis Kolaylığı. 
Tüm parçalara ön cepheden, tüm elektrik bağlantılarına ön ve üst 
panelden basitçe erişim mümkündür. Tam açılabilir kapak, birbirinden 
ayrı gaz valfi ve venturi sayesinde kolay bakım imkanı sunar.

Buderus’un üstün  
yoğuşma teknolojisi.

Yanma sürecinde ısının büyük 
bir bölümü, sıcak atık gazlar ile 
dışarı atılır. Yoğuşma teknolojisi, 
bu ısının atılmasına izin vermez 
ve daha yüksek enerji kazancı 
ile %100’ün üzerinde norm 
kullanma verimi elde edilir. Yeni 
Logamax plus GB162, üstün 
yoğuşma teknolojisi ile size 
%110 norm kullanma verimi 
sağlar.

Logamatic RC310  
Sistem Kumandası

Logamatic BC10  
Kazan Kontrol Paneli

MM100, MC400, MS100
ilave Kontrol Modülleri

Logamatic R4121
Kumanda Paneli

Logamax plus GB162’yi Buderus uzmanlığı ile üretilen sistem kumandaları, kumanda panelleri ve kontrol modülleri ile 
kullanın; hem daha çok tasarruf elde edin hem de daha fazla konfor yaşayın.

Daha kolay kullanım, daha çok tasarruf.

Logamax plus GB162 GB162-69W GB162-100W

Nominal Kapasite Modülasyonlu (kw) 80/60ºC 13-62,6 19,0-94,5

Nominal Kapasite Modülasyonlu (kw) 50/30ºC 14,3-69,5 20,8-99,5

Faydalı Norm Verimi (%) 40/30ºC 109,4 109,5

Maksimum Çıkış Suyu Sıcaklığı (ºC) 90 90

Maksimum İşletme Basıncı 6bar 6bar

Yükseklik (mm) 980 980

Genişlik (mm) 520 520

Derinlik (mm) 465 465

Ağırlık (kg) 70 70

Atık Gaz Sıcaklığı (kısmi/tam yük)

   Isıtma Eğrisi 50/30ºC 34/39 34/53

   Isıtma Eğrisi 80/60ºC 57/62 57/68
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