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Fronty central grzewczych Logamax plus GB192iT 
wykonane są ze szkła tytanowego, które zostało 
specjalnie opracowane dla marki Buderus. Jest 
ono solidne i bardzo wytrzymałe. Standardowo 
kotły są dostępne z obudowami przednimi w ko-
lorze czarnym i obudowami bocznymi w kolorze 
srebrno-szarym. Dla użytkowników o nieco bar-
dziej tradycyjnych upodobaniach, dostępne są 
również wybrane wersje z obudowami przednimi  

w kolorze białym i obudowani bocznymi również 
w kolorze srebrno-szarym.
Podstawowe ustawienia parametrów centrali 
grzewczej GB192iT można modyfikować za po-
mocą panelu dotykowego zespolonego z przed-
nią szklaną obudową urządzenia. 
Panel dotykowy został zaprojektowany tak, aby 
był czytelny, zrozumiały i intuicyjny. Obsługa do-
słownie jednym palcem oraz duży, podświetlany 

wyświetlacz graficzny z informacjami w posta-
ci ikon i tekstu w języku polskim czynią go nie-
zwykle wygodnym w użyciu. wyświetlane usys-
tematyzowane teksty prowadzą użytkownika 
poprzez kolejne kroki menu. Chcąc uzyskać do-
stęp do rozszerzonych funkcji, należy użyć do-
datkowego regulatora Logamatic RC310. Moż-
na zamontować go w szufladzie stojącej centrali 
grzewczej GB192iT lub na ścianie w dowolnym 
pomieszczeniu. 
Kondensacyjne centrale grzewcze Logamax plus 
GB192iT mogą być sterowane przez Internet za po-
mocą smartfona lub tabletu. Kotły są fabrycznie  

Kondensacyjne centrale grzewcze Logamax plus 192iT Buderus  
już na pierwszy rzut oka wyróżniają się na tle aktualnej oferty 
urządzeń grzewczych. Dzięki specjalnym frontom wykonanym ze szkła 
tytanowego Buderus wyglądają bardzo nowocześnie i śmiało mogą być 
instalowane w eksponowanych miejscach różnych pomieszczeń  
np. domów jednorodzinnych. 

Szeroka gama modeli to dodatkowe ułatwienie w jak najlepszym dopasowaniu kotła 
do wymagań użytkownika. Stojące centrale grzewcze są oferowane w mocach 15 lub 
25 kW z zasobnikami warstwowymi 100 lub 150 litrów, z podgrzewaczem monowalent-
nym 150 litrów z wężownicą grzewczą oraz z zasobnikiem warstwowym pojemności 
210 litrów z wężownicą przeznaczoną do zasilania z instalacji kolektorów słonecznych.

Logamax pLus 192iT  
– kondensacja  
i nowoczesność  
pod Logo Buderus
wizytówka wśród stojących kotłów kondensacyjnych

http://www.instalreporter.pl
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w milionach instalacji, umożliwia szybkie i wy-
godne czyszczenie podczas serwisowania.
Logamax plus GB192iT ma szeroki zakres mo-
dulacji mocy grzewczej dochodzący do 1:10. Są 
one fabrycznie przystosowane do montażu w ich 
wnętrzu wielu dodatkowych akcesoriów takich, 
jak na przykład naczynie wzbiorcze, sprzęgło hy-
drauliczne, pompy obiegów grzewczych, zawór 
mieszający, podłączenia hydrauliczne, dodatko-
we moduły automatyki oraz specjalne zestawy 
umożliwiające podłączenie systemu kolektorów 
słonecznych zarówno do wspomagania ciepłej 
wody, jak i ogrzewania pomieszczeń. 
Centrale grzewcze Logamax plus GB192iT nawet 
jak na urządzenia kondensacyjne osiągają bar-
dzo wysoką efektywność energetyczną 94% (kla-
sa A), natomiast w zestawie z regulatorem pogo-
dowym RC310 nawet 98% (klasę A+). 
Kondensacyjne centrale grzewcze marki Buderus 
to znakomita oferta nie tylko pod względem tech-
nicznym. To propozycja skierowana do wszystkich 
użytkowników, którzy walory estetyczne otacza-
jących ich przedmiotów codziennego użytku ce-
nią sobie na równi z komfortem, ich ekonomicz-
ną pracą i najwyższą jakością. 

przygotowane do montażu opcjonalnego  
modułu internetowego. wyposażone są w spe-
cjalnie przeznaczony do tego port i niezbęd-
ne do jego podłączenia okablowanie. Aplikację  
MyDevice można bezpłatnie pobrać i zainstalo-
wać z App Store lub Google Play. Oczywiście użyt-
kowanie aplikacji jest również bezpłatne. 
wymienniki ciepła stosowane w centralach 

grzewczych Logamax plus GB192iT wykonane 
są ze specjalnego, nierdzewnego stopu alumi-
nium. Obróbka powierzchni odlewu stopu odby-
wa się z użyciem technologii ALU plus zmniejsza-
jącej przyczepność zanieczyszczeń i pozostałości 
spalania, przez co kocioł pracuje stabilnie ze swo-
ją optymalną sprawnością i efektywnością. Ła-
two dostępny wymiennik ciepła, sprawdzony  
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Systemy grzewcze  
przyszłości.

Wszystko pod kontrolą – nawet na odległość! 
Nowe systemy grzewcze Buderus mogą nawiązać połączenie  
za pomocą zintegrowanego interfejsu internetowego. Można nimi  
sterować zdalnie za pomocą aplikacji EasyControl. Bezpieczna  
transmisja danych pozwala wygodnie kontrolować kocioł, nawet  
gdy jesteś daleko od niego (np. w podróży).

Możliwość zintegrowania
interfejsu internetowego

Modułowa budowa
możliwość szybkiej rozbudowy systemu  
nawet do dwóch obiegów grzewczych  
ze sprzęgłem hydraulicznym

Wysoka efektywność energetyczna  
dzięki energooszczędnym podzespołom

Wymiennik ciepła z technologią ALU plus  
zmniejsza przyczepność zanieczyszczeń  
i pozostałości spalania  

Zintegrowany hybrydowy zawór 
mieszający 
koncepcja hydrauliczna zoptymalizowana pod 
kątem maksymalnej sprawności  
i efektywności energetycznej

Przemyślana konstrukcja 
wszystkie podzespoły łatwo dostępne  
od przodu  

Szkło tytanowe Buderus 
czyste, solidne i niezwykle wytrzymałe 
zapewnia trwałą i wysoką jakość   

Bardzo wysoki komfort c.w.u. 
dzięki stałej mocy wyjściowej 30 kW

Trzy warianty zbiorników c.w.u.  
z wężownicą, warstwowy i solarny
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Logamatic RC310

Intuicyjna obsługa za pomocą panelu dotykowego 
to przełomowe wydarzenie w sektorze grzewczym. 
Podstawowe ustawienia programów kotłów  
Logamax plus GB192i/GB192iT można wprowadzić 
za pomocą panelu dotykowego umieszczonego na 
przedniej ścianie urządzenia, zaś rozszerzone funkcje 
można wprowadzić za pomocą regulatora  
Logamatic RC310 (opcja) montowanego  
wewnątrz kotła.

Intuicyjna obsługa
Podstawowe ustawienia parametrów Logamax plus 
GB192i oraz GB192iT można modyfikować za pomocą 
panelu dotykowego zespolonego z przednią szklaną 
obudową urządzenia. Został on zaprojektowany tak,  
aby był czytelny, zrozumiały i intuicyjny. Obsługa jednym 
palcem ręką oraz duży podświetlany wyświetlacz 
graficzny (z informacjami w postaci ikon i tekstu  
w języku polskim) czynią go niezwykle wygodnym 
w użyciu. Usystematyzowane teksty prowadzą Cię 
poprzez kolejne kroki menu. Chcąc uzyskać dostęp 
do rozszerzonych funkcji, należy użyć dodatkowego 
regulatora Logamatic RC310. Można zamontować  
go w szufladzie stojącej centrali grzewczej GB192iT lub 
za przednią, uchylną częścią obudowy w wersji wiszącej 
GB192i. Można go też zamontować na ścianie.  

Wyświetlacz  
z dotykowym 
panelem 
sterowania

Zdecydowanie solidny 
Jeśli chcesz zobaczyć przyszłość, 
wystarczy spojrzeć na front kotła 
Logamax plus GB192i/GB192iT.
Wykonany jest on ze szkła tytanowego, 
które zostało specjalnie opracowane  
dla marki Buderus, i które jest łatwe  
w utrzymaniu, solidne i niezwykle 
wytrzymałe. Nawet po latach użytkowania 
nie traci nic ze swojej wysokiej jakości,  
nie wykazuje oznak zużycia i może być  
wyczyszczone w mgnieniu oka.

System sterowania za pomocą regulatora 
Logamatic RC310 montowanego w urządzeniu 
Logamax plus GB192i oraz w szufladzie  
Logamax plus GB192iT
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