
Logamax plus GB122

A+++ → G

Κομψός σχεδιασμός
και κορυφαία ποιότητα Buderus.

n  Μέγιστος βαθμός απόδοσης έως 109,5%

n  Αθόρυβη λειτουργία 44 dB(A)

n  Αναλογική ρύθμιση ισχύος 1:10



Η ασύγκριτη ποιότητα 
Buderus προσφέρεται 
στον βασικό εξοπλισμό! 

Ο επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus 
GB122, με αναλογική ρύθμιση ισχύος καυστήρα 1:10, αποτελεί 
σημείο αναφοράς στη νέα γενιά της τεχνολογίας θέρμανσης 
από τη Buderus. Η ευέλικτη προσαρμογή του λέβητα στις 
απαιτήσεις σας είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Διαθέτει υψηλή 
παροχή ζεστού νερού με ισχύ μέχρι 30kW ικανοποιώντας κάθε 
διακύμανση στη ζήτηση μέσα στην ημέρα. 

Υψηλή απόδοση και αξιοπιστία. 
Η εμπειρία και η τεχνογνωσία της Buderus στην τεχνολογία 
συμπύκνωσης εξασφαλίζει για εσάς ένα αποδοτικό και 
αξιόπιστο σύστημα θέρμανσης με τον Logamax plus GB122. 
Πιο συγκεκριμένα ο εναλλάκτης θερμότητας χυτού κράματος 
αλουμινίου – πυριτίου Al-Si σε συνδυασμό με τα συστήματα 
αυτοματισμού Intelligent Logamatic EMS, επιτυγχάνουν 94% 
εποχιακό βαθμό απόδοσης (που αντιστοιχεί σε μέγιστο βαθμό 
απόδοσης έως 109,5%). Σε αυτά τα υψηλά επίπεδα απόδοσης, 
ο πήχης της ενεργειακής σήμανσης ανεβαίνει στην ενεργειακή 
κλάση Α+!

Κομψός σχεδιασμός.
Ο προηγμένος και κομψός σχεδιασμός του Logamax plus GB122 
προσαρμόζεται απόλυτα στις αισθητικές απαιτήσεις σας χωρίς 
κανέναν συμβιβασμό στη χρηστικότητα. Χάρη στις συμπαγείς 
του διαστάσεις και το χαμηλό του βάρος μπορεί να εγκατασταθεί 
οπουδήποτε. Επίσης η λειτουργία του είναι εξαιρετικά αθόρυβη 
με μόλις 44 dΒ(Α) για να απολαμβάνετε τη ζεστασιά Buderus με 
άνεση σε όλους τους χώρους του σπιτιού σας.

Εύκολος χειρισμός.
Η LCD οθόνη του Logamax plus GB122 παρέχει άμεση 
πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες του λέβητα και κάνει 
τη χρήση του πιο εύκολη από ποτέ. Μέσω της πλατφόρμας 
αυτοματισμών EMS plus και σε συνδυασμό με τον ηλεκτρονικό 
πίνακα ελέγχου RC200 διατίθεται προαιρετικά μία 
πληθώρα λειτουργιών όπως η αντιστάθμιση της εξωτερικής 
θερμοκρασίας, με τα απαραίτητα αισθητήρια.

Πλεονεκτήματα με μια ματιά: 

■  Αναλογική ρύθμιση ισχύος 1:10

■  Άνεση 3*** για ζεστό νερό χρήσης

■  Αντιπαγετική προστασία 

■  Συμπαγείς διαστάσεις 

■  Αθόρυβη λειτουργία 

■  Ευανάγνωστη οθόνη LCD

■  Εύκολη εγκατάσταση  

Ο ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου RC200 προσφέρει 
λύσεις για το μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων 
εφαρμογών παρέχοντας τη δυνατότητα ελέγχου 
θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης, με αντιστάθμιση 
και έλεγχο ηλιακών συστημάτων.



400

713 713

300 400

300

Τεχνικά Χαρακτηριστικά.

Logamax plus GB122

Έκδοση GB122-24 KD H

Γενικά

Διαστάσεις ΠxΥxB mm 400 x 713 x 300

Φάσμα ρύθμισης ισχύος 1 : 10

Στάθμη ηχητικής ισχύος dB 44

Τύπος προστασίας IP IPX4

Ενεργειακή κλάση θέρμανσης A

Εποχιακός βαθμός απόδοσης % 94

Μέγιστος βαθμός απόδοσης καύσης % 109.5

Θέρμανση

Θερμική ισχύς (Pmax) 80/60 °C kW 24

Μέγιστη ηλεκτρική κατανάλωση W 110

Ζεστό νερό χρήσης

Μέγιστη θερμική ισχύς (QnW) kW 30

Μέγιστη παροχή l/min 14

Άνεση ΖΝΧ βάσει EN 13203 ***
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