a r t y k u ł

t e c h n i c z n y

d o

s p i s u

sierpień 2013 (08)

t r e ś c i

21

Kotły Buderus
Logamax
plus GB072

z mobilnym sterowaniem
i kontrolą z dowolnego
miejsca

Logamax plus GB072

Kotły kondensacyjne typu Logamax plus
GB072, stanowią znakomite źródło ciepła dla
instalacji ogrzewania podłogowego, grzejnikowego oraz instalacji mieszanych, w skład
których wchodzą zarówno obiegi ogrzewania grzejnikowego i podłogowego.
Wymiennik ciepła kotłów Logamax plus
GB072 wykonany jest w postaci odlewu z nierdzewnego stopu aluminiowo-krzemowego o wysokiej przewodności cieplnej. Jego
budowa pozwala w jeszcze większym stopniu wykorzystywać zjawisko kondensacji i powoduje, że Logamax plus GB072 osiągają
sprawność nominalną 109%.
Logamax plus GB072 mają w standardzie
wbudowaną automatykę pogodową
z możliwością dostosowania krzywej grzewczej do charakterystyki cieplnej budynku
oraz funkcje „Booster” i „Ciepły Start”, dodatkowo podwyższające komfort użytkowania ciepłej wody.
Wbudowana automatyka umożliwia pracę
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Nazwa handlowa
typoszeregu
Typ
Zakres nominalnej mocy
cieplnej (40/30°C)
Normatywny współczynnik
sprawności (40/30°C)
Palnik
Maksymalny zakres
modulacji
Materiał wymiennika
Dopuszczalne ciśnienie
robocze czynnika
grzewczego
Temperatura spalin przy
temp. wody grzewczej
powracającej do kotła
z instalacji 60°C

Wyposażenie podstawowe

Wymiary
Ciężar kotła pustego
Gwarancja

rekl ama

s p i s u

Buderus Logamax plus GB072-24

7,3-23,8 kW (29,7 kW)

7,3-23,8 kW (29,7 kW)

109%

109%

jednofunkcyjne wiszące

modulowany typu pre-mix, stal szlachetna
28-100%
odlew z nierdzewnego stopu aluminium-krzem
0,3 MPa (c.w.u. 1 MPa)

0,3 MPa

90/57°C

90/57°C

automatyka pogodowa z dużym i czytelnym wyświetlaczem
LCD, funkcja Booster zwiększającą moc grzewczą na cele
c.w.u., płytowy wymiennik c.w.u. ze stali nierdzewnej (GB07224K), naczynie wzbiorcze 12 l, 3-stopniowa pompa c.o., zawór
3-drogowy, wentylator z regulacją prędkości obrotowej,
odpowietrznik automatyczny, zawór bezpieczeństwa, wąż od
zaworu bezpieczeństwa, syfon i wąż kondensatu, manometr,
zawór napełniająco-spustowy, ogranicznik temperatury spalin,
komplet zabezpieczeń, przyłączeniowa płyta montażowa U-MA,
szablon montażowy, adapter powietrzno-spalinowy z króćcami
pomiarowymi, szyna do zawieszenia kotła, kabel przyłączeniowy
z wtyczką sieciową
840x440x350 mm
44 kg
43 kg
5 lat
5 lat

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
Logamax
plus GB162 (2,7-45
kW)777 801
Infolinia:
801
Logamax plus GB172-24 T50
biuro@buderus.pl,
www.buderus.pl
Logamax
plus GB162 (80, 100 kW)

opcjonalnych regulatorów i modułów obiegów grzewczych (systemy Logamatic EMS
lub Logamatic serii 4000). Logamax plus
GB072 wyposażono w duży, czytelny i podświetlany wyświetlacz LCD, co powoduje,
że ich obsługa i serwisowanie są niezmiernie łatwe.
Absolutną nowością jest możliwość programowania i kontroli kotłów Logamax plus
GB072 za pomocą urządzeń mobilnych jak
iPhone, iPad lub iPod Touch z aplikacją EasyControl przy współpracy z regulatorem RC35
i modułem web KM200.
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Buderus Logamax plus
GB072-24K
dwufunkcyjne wiszące,
przepływowe

urządzenia, bez dodatkowych sterowników,
jak również sterowanie pracą kotła i systemu grzewczego za pomocą dodatkowych,

Logamax plus GB022
Logamax plus GB072
Logamax plus GB152
Logamax plus GB112 W
Systemy odprowadzania spalin
Moduł zasilania awaryjnego UPS Specline 700

d o

Logamax plus GB072 mają bardzo bogate wyposażenie standardowe. Oprócz wcześniej wymienionych elementów w cenie dostawy znajdują się również m.in.: wykonany
ze stali nierdzewnej palnik gazowy, pompa
c.o., zawór 3-drogowy, pojemne naczynie
przeponowe 12 l umożliwiające pracę kotła
w instalacjach o dużych zładach wodnych,
zawór napełniająco-spustowy, syfon kondensatu i wąż odprowadzający kondensat, wąż
od zaworu bezpieczeństwa, automatyczny
odpowietrznik, manometr, płyta montażowa, szyna do zawieszenia kotła, adapter powietrzno-spalinowy z króćcami pomiarowymi spalin i powietrza oraz oczywiście komplet
zabezpieczeń.
Do cech wyróżniających kotły Logamax plus
GB072 marki Buderus należą również: niewielkie wymiary, mały pobór energii elektrycznej (w stanie gotowości poniżej 2 W) oraz niski poziom emisji dźwięku (ok. 36 dB).
Kotły kondensacyjne Logamax plus GB072
dostępne są jako modele jednofunkcyjne
o mocach modulowanych do 14, 20 i 24 kW
(wyposażone do współpracy z podgrzewaczami pojemnościowymi c.w.u.) oraz jako
model dwufunkcyjny o mocach modulowanych do 24 kW dla potrzeb ogrzewania i do
30 kW dla potrzeb ciepłej wody użytkowej.

Logamatic RC 35

Jesienne Spotkania
Informacyjne
marki Buderus

Buderus zaprasza na Jesienne Spotkania Informacyjne. Spotkania skierowane są do wszystkich autoryzowanych partnerów handlowych
Buderusa, a także do firm niezwiązanych do
tej pory z marką. Omówiona zostanie na nich
bieżąca sytuacja w regionie (wyniki sprzedażowe, inwestycje, plany itp.), centralne działania promocyjne wspierające sprzedaż, aktualne promocje produktowe, a także nowa
organizacja systemu serwisowego. Zaprezentowana zostanie również oferta handlowa
marki Buderus oraz najnowsze urządzenia
(aplikacja EasyControl, pompy ciepła Logatherm WPT270/2, WPS…-1, grzejniki Logatrend,
kocioł stałopalny Logano G221 Automatic).
Każdy uczestnik spotkania otrzyma Certyfikat
Autoryzacji, atrakcyjny upominek oraz możliwość zakupu w atrakcyjnej cenie jednego z
urządzeń z grupy pomp ciepła lub kotłów wiszących. Dodatkowo na każdym ze spotkań jeden
z uczestników zdobędzie wartościową nagrodę.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Aktualni
partnerzy handlowi marki Buderus zostaną zaproszeni telefoniczne lub mailem. Zgłoszenia
od firm zainteresowanych współpracą będą
przyjmowane przez regionalnych doradców
techniczno-handlowych (www.buderus.pl).
Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 13:30. Oficjalna część spotkania potrwa od godziny 14:00 do 17:45. Po jej zakończeniu firma zaprasza na uroczystą kolację.
Harmonogram spotkań: 5.09 – Rzeszów, Szczecin; 6.09 – Poznań; 9.09 – Białystok; 10.09 –
Warszawa; 11.09 – Łódź; 16.09 – Gdańsk, Kielce; 17.09 – Kraków, Olsztyn; 18.09 – Katowice;
19.09 – Lublin, Wrocław + Opole; 23.09 – Toruń

