
■ İnternete bağlanabilme ve MyMode mobil uygulaması ile akıllı telefon 
üzerinden esnek yönetim

■ Kullanıcı dostu arayüzüne sahip kolay anlaşılır dokunmatik ekran
■ Bağımsız oda sıcaklığı kontrolü*
■ Kendiliğinden öğrenme
■ Geo-fencing (Kullanıcısının coğrafi konumunu algılama fonksiyonu)
■ Enerji tüketim göstergesi
■ İnternet üzerinden dış ortam sıcaklık tespiti
■ Hızlı kurulum
■ Modem/router cihazınıza Wi-Fi bağlantısı
■ BUS bağlantısı üzerinden güç beslemesi (İlave bir güç beslemesine 

ihtiyaç duyulmamaktadır)
■ Buderus’un sağladığı maksimum veri güvenliği
* Bosch akıllı termostatik vanalar ile birlikte kullanıldığında

■ Oda sıcaklığı kontrolü
■ Modülasyonlu çalıştırma ile yakıt tasarrufu
■ Isıtma için haftalık saat programı (bir günde 6 farklı sıcaklık ayarlanabilme)
■ Sıcaklık ayarlanabilir tatil programı
■ Yüksek çözünürlüklü LCD ekran
■ Kullanım suyu için sürekli işletim veya ısıtma programına bağlı işletim
■ Bakım aralığının gösterimi
■ Otomatik yaz/kış geçişi
■ Son 20 hata kodunun tarihle birlikte kaydedilmesi
■ Donmaya karşı koruma 

RC150 Modülasyonlu Oda Kumandası

■ Oda sıcaklığı kontrolü
■ Modülasyonlu çalıştırma ile yakıt tasarrufu
■ Oda sıcaklığı ve hata kodlarının göstergesi

T-Control On/Off Oda Kumandası

■ Oda sıcaklığı kontrolü
■ On/off çalıştırma

Yeni

Buderus uzmanlığıyla, geleceğin teknolojisini  
bugünden yaşayın.  

Buderus’ta geleceği öngörmek 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.   

Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima 
Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 20, 
Küçükyalı Ofis Park A Blok Maltepe 34854 İstanbul  
Tel: (0216) 432 08 00 Faks: (0216) 432 09 86

www.buderus.com/tr  

TC100 Akıllı Modülasyonlu Oda Kumandası

RC100 Modülasyonlu Oda Kumandası

RT20RF Kablosuz Oda Kumandası

■ Kablosuz bağlantı ile rahat kullanım
■ Oda sıcaklığı kontrolü
■ On/off çalıştırma Buderus

uzmanlığına
hayatınızda 
yer açın.

Instagram
instagram.com/buderus_turkiye

YouTube
youtube.com/BuderusTurkiye

Facebook
facebook.com/buderustr

Twitter
twitter.com/BuderusTurkiye

RT24RF Kablosuz Oda Kumandası

■ Kablosuz bağlantı ile rahat kullanım
■ Oda sıcaklığı kontrolü
■ On/off çalıştırma
■ Enerji tasarruf ECO modu

Yeni



Logamax plus GB172i  
Yoğuşmalı Kombi  

Yenilikçi teknoloji, yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi. 

■ 24, 30, 35 kW ısıtma ve sıcak su kapasite seçenekleri ile farklı  
büyüklükteki mekanlara yönelik model alternatifleri 

■ Yoğuşma teknolojisi ile çok yüksek verim ve çok düşük gaz tüketimi  
(%93 ErP enerji verimliliği) 

■ Benzersiz titanyum cam ön panel ile şık ve sağlam tasarım 
■ Özel alüminyum-silisyum alaşımlı döküm eşanjörü sayesinde yüksek  

enerji verimi ile yakıttan tasarruf 
■ Geniş modülasyon aralığı ile yüksek performanslı ekonomik ısınma
■ Yüksek verimli yanma sağlayan modülasyonlu fan
■ 3 yıldız sıcak kullanım suyu konforu
■ Gelişmiş otomasyon sistemi ve kullanıcı arayüzü 
■ Yeni nesil geniş arka aydınlatmalı LCD ekran ile kolay okunabilme ve  

modern görünüm 
■ Düşük NOx emisyonu ile çevreci işletim
■ Pompa ve 3 yollu vana blokaj koruması
■ Donmaya karşı koruma 
■ Sessiz çalışma (24-30 kW için ≤ 50dB(A), 35 kW için ≤ 52dB(A))
■ Arıza kodu gösterimi 
■ EMS arayüzü sayesinde yenilikçi sistemlerle uyumlu 
■ Yeni ventüri teknolojisi ile istenildiğinde kolaylıkla LPG ile çalışmaya  

uyumlu 
■ Sistem Kontrol Ünitesi Logamatic RC310 ile artı fonksiyon ekleme
■ On/off ve modülasyonlu oda kumandaları ile kullanılabilme
■ 12 l geniş genleşme tankı hacmi 
■ Yüksek verimlilikli pompa (ErP uyumlu) 
■ *Ölçüler (mm): 840 x 440 x 350  

Logamax plus GB072  
Yoğuşmalı Kombi  

Maksimum verim, maksimum konfor. 

■ 24 kW ısıtma ve 30kW sıcak su kapasitesi 
■ Yoğuşma teknolojisi ile çok yüksek verim ve çok düşük gaz tüketimi  

(%92 ErP enerji verimliliği) 
■ Özel alüminyum-silisyum alaşımlı döküm eşanjörü sayesinde yüksek  

enerji verimi ile yakıttan tasarruf 
■ Geniş modülasyon aralığı sayesinde verimli çalışma 
■ Yüksek verimli yanma sağlayan modülasyonlu fan 
■ 3 yıldız sıcak kullanım suyu konforu 
■ Gelişmiş otomasyon sistemi ve kullanıcı arayüzü 
■ Yeni nesil geniş arka aydınlatmalı LCD ekran ile kolay okunabilme ve  

modern görünüm 
■ Düşük NOx emisyonu ile çevreci işletim 
■ Pompa ve 3 yollu vana blokaj koruması 
■ Donmaya karşı koruma 
■ Sessiz çalışma (≤ 47dB(A)) 
■ Arıza kodu gösterimi 
■ EMS arayüzü sayesinde yenilikçi sistemlerle uyumlu 
■ On/off ve modülasyonlu oda kumandaları ile kullanılabilme 
■ 12 l geniş genleşme tankı hacmi  
■ Yüksek sıcak kullanım suyu debisi (12 l/dk) 
■ Yüksek verimlilikli pompa (ErP uyumlu) 
■ *Ölçüler (mm):  840 x 440 x 350  

*Ölçüler yükseklik x genişlik x derinlik şeklinde verilmiştir.  

Yüksek verimli, güvenilir ve kompakt. 

■ 24 kW ısıtma, 30 kW sıcak kullanım suyu kapasitesi
■ Yoğuşma teknolojisi ile çok yüksek verim ve çok düşük gaz tüketimi 

(%94 ErP enerji verimliliği)
■ Özel alüminyum-silisyum alaşımlı döküm eşanjörü sayesinde 

yüksek enerji verimi ile yakıttan tasarruf
■ Geniş modülasyon aralığı sayesinde verimli çalışma (1:10)
■ Yüksek verimli yanma sağlayan modülasyonlu fan
■ 3 yıldız sıcak kullanım suyu konforu
■ Kompakt tasarımı ile montaj kolaylığı, tüm mekanlara mükemmel uyum
■ Yeni nesil geniş arka aydınlatmalı LCD ekran ile 

kolay okunabilme ve modern görünüm
■ Düşük NOx emisyonu ile çevreci işletim
■ 14 l/dk maksimum sıcak kullanım suyu debisi
■ Pompa ve 3 yollu vana blokaj koruması
■ Donmaya karşı koruma
■ Sessiz çalışma, (≤ 44 dB(A))
■ Arıza kodu gösterimi
■ On/off ve uyumlu modülasyonlu oda kumandaları ile kullanılabilme
■ Yüksek verimlilikli pompa (ErP uyumlu)
■ *Ölçüler (mm): 710 x 400 x 300

Logamax plus GB122i 
Yoğuşmalı Kombi  

Logamax plus GB062 
Yoğuşmalı Kombi  

Logamax plus GB022i 
Yoğuşmalı Kombi  

Yüksek konfor, düşük yakıt tüketimi. 

■ 20 kW ısıtma ve 25 kW sıcak kullanım suyu kapasitesi
■ Yoğuşma teknolojisi ile çok yüksek verim ve çok düşük gaz tüketimi 

(%94 ErP enerji verimliliği)
■ Özel alüminyum-silisyum alaşımlı dokum eşanjörü sayesinde 

yüksek enerji verimi ile yakıttan tasarruf
■ 1:5 modülasyon aralığı
■ Yüksek verimli yanma sağlayan modülasyonlu fan
■ Kompakt tasarımı ile montaj kolaylığı, tüm mekanlara mükemmel uyum
■ Yeni nesil geniş arka aydınlatmalı LCD ekran ile 

kolay okunabilme ve modern görünüm
■ Düşük NOx emisyonu ile çevreci işletim
■ 10 l/dk maksimum sıcak kullanım suyu debisi
■ Pompa ve 3 yollu vana blokaj koruması
■ Donmaya karşı koruma
■ Sessiz çalışma, (≤ 43 dB(A))
■ On/off ve modülasyonlu oda kumandaları ile kullanılabilme
■ Arıza kodu gösterimi
■ Yüksek verimlilikli pompa (ErP uyumlu)
■ *Ölçüler (mm): 710 x 400 x 300

Yüksek konfor, düşük yakıt tüketimi.

■ 24 kW ısıtma ve 30 kW sıcak kullanım suyu kapasitesi
■ Yoğuşma teknolojisi ile çok yüksek verim ve çok düşük gaz tüketimi 

(%93 ErP enerji verimliliği)
■ Özel alüminyum-silisyum alaşımlı döküm eşanjörü sayesinde 

yüksek enerji verimi ile yakıttan tasarruf
■ Yüksek verimli yanma sağlayan modülasyonlu fan
■ 3 yıldız sıcak kullanım suyu konforu
■ Sadece 300 mm’lik derinliğe sahip kompakt tasarımı ile 

montaj kolaylığı, tüm mekanlara mükemmel uyum
■ Yeni nesil geniş arka aydınlatmalı LCD ekran ile 

kolay okunabilme ve modern görünüm
■ Düşük NOx emisyonu ile çevreci işletim
■ Pompa ve 3 yollu vana blokaj koruması
■ Donmaya karşı koruma
■ Sessiz çalışma, (≤ 47 dB(A))
■ Arıza kodu gösterimi
■ EMS arayüzü sayesinde yenilikçi sistemlerle uyumlu
■ On/Off ve modülasyonlu oda kumandaları ile kullanılabilme
■ Yüksek verimlilikli pompa (ErP uyumlu)
■ *Ölçüler (mm): 815 x 400 x 300

A+++ → D A+++ → D A+++ → D A+++ → D A+++ → D

Buderus
uzmanlığına
hayatınızda 
yer açın.


