
Buderus 
Logamax plus GB192i

Hodnotenie ukazuje energetickú účinnosť systému Buderus, pozostávajúceho z Logamax plus GB192iT150 PNR400, 
systémového regulátora Logamatic RC300 a štyroch kolektorov Logasol SKN 4.0. Hodnotenie sa môže líšiť v závislosti 
na komponentoch a ich výkonoch. Ďalšie informácie o systéme hodnotenia a ErP štítkoch nájdete na www.buderus.sk

Intuitívne ovládanie pomocou 
dotykového displeja je dôkazom 
priekopníckeho vývoja v oblasti 
vykurovania.

Logamax plus GB192i
 ❚ inteligentný dizajn

 ❚ jednoduchá inštalácia

 ❚ elegantný vzhľad

Logamax plus GB192i - súhra elegantného dizajnu,  jednoduchého prístupu 
a vysokej odolnosti na minimálnom priestore. Čo robí tento nástenný 
plynový kondenzačný kotol špeciálnym, je jeho vysoká miera kompatibility                             
s existujúcimi pripojeniami - všetky existujúce pripojenia vody, plynu a spalín 
pre existujúce kotly značky Buderus budú dokonale zosúladené. Preto môže 
byť táto nová generácia vykurovacieho zariadenia nainštalovaná rýchlo a 
čisto.



Plynový kondenzačný kotol 
Logamax plus GB192i

Robert Bosch, spol. s r.o., Divízia Termotechnika - Buderus, Ambrušova 4, 821 04 Bratislava, www.buderus.sk

Nové vykurovacie systémy značky Buderus boli vyvinuté s ohľadom 
na budúcnosť a vybavené inteligentnými komponentami. Logamax 
plus GB192i kombinuje najnovšiu systémovú techniku s flexibilitou a 
kompatibilitou.

Technika, ktorá vás očarí
Čiernobiely dizajn predného panela z titánového skla vás okúzli hneď        
na prvý pohľad. Tento pre Buderus špeciálne vyvinutý materiál je čistý, 
pevný a odolný voči prasknutiu. Aj po rokoch používania si tento materiál 
zachová svoju vysokú kvalitu, pretože sa na ňom neprejavia žiadne známky 
opotrebenia a jeho čistenie je mimoriadne jednoduché. 

Elegantný dizajn aj vnútri
Dokonale navrhnutý dizajn je vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a 
dopĺňa ho prehľadný interiér. Predný panel je zrezaný v uhle, takže všetky 
vnútorné komponenty sú okamžite viditeľné a ľahko prístupné. Farebné a 
ľahko prístupné elektrické svorky robia inštaláciu a údržbu jednoduchou, 
rýchlou a efektívnou z hľadiska nákladov.

Dotyková technológia
Ovládacia jednotka s dotykovým displejom pre štandardné nastavenia je 
integrovaná do predného panela. Rozšírené nastavenia systému nájdete      
v ovládacej jednotke Logamatic RC300, ktorá je ukrytá za predným krytom. 
Ovládacia jednotka prispôsobuje výkon kotla na základe skutočnej 
požiadavky na teplo a tým šetrí palivo v porovnaní s konvenčnými riadiacimi 
jednotkami. Aj vďaka tomu sa chráni životné prostredie, znižujú sa náklady 
na energiu a zaisťuje sa maximálny tepelný komfort. Programovacia jednotka 
môže byť pre ešte väčšie pohodlie nainštalovaná aj v obytnom priestore.

Jednoduchá inštalácia
Vzhľadom k tomu, že pripojenia hydrauliky, zemného plynu a spalín z kotla 
Logamax plus GB192i sú zhodné s pripojeniami predchádzajúcich modelov 
značky Buderus*, nie je nutné tieto pripojenia upravovať. To robí inštaláciu 
veľmi pohodlnou, jednoduchou a rýchlou.

* Pre viac informácii kontaktujte predajcu Buderus.

Čistý výkon
Inovatívna technológia od základu: 
špeciálne vyvinutá technológia 
ALU plus úpravy povrchu zabraňuje 
ukladaniu nečistôt a zabezpečuje 
dlhú životnosť zariadenia a nízke 
servisné náklady. Miliónkrát 
osvedčený výmenník tepla je
pre servisného technika ľahko 
prístupný a je ho možné rýchlo a 
pohodlne vyčistiť.

Prineste budúcnosť  
do svojho domova

Váš kontakt pre systémovú techniku Buderus:


