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Optymalny komfort
Logamax plus GB172iT oferuje wysoki poziom 
komfortu przy wykorzystaniu niewielkiej prze-
strzeni. wysoka wydajność i stabilna tempe-
ratura ciepłej wody to między innymi efekt za-
stosowania funkcji Booster, zwiększającej moc 
grzewczą do 30 kw i umożliwiającej szybkie ła-
dowanie podgrzewacza. Dzięki nowoczesnej ga-
zowej technologii kondensacyjnej Logamax plus 
GB172iT jest niezwykle ekonomiczny i pozwa-
la ograniczyć koszty zużycia gazu, również po-
przez wykorzystywanie energii ze skondensowa-
nych spalin. Dzięki temu Logamax plus GB172iT 
zapewnia bardzo wysoki poziom efektywno-
ści energetycznej: klasa efektywności A+ (w po-
łączeniu z systemowym regulatorem Logama-
tic RC310 lub regulatorem Logamatic TC100).  

Gazowa centrala kondensacyjna Logamax plus GB172iT to kocioł grzewczy i podgrzewacz c.w.u.  
w jednym urządzeniu, która pasuje do każdego pomieszczenia i doskonale integruje się z otoczeniem dzięki 
nowoczesnemu wyglądowi. Logamax plus GB172iT zapewnia najwyższy komfort ciepłej wody użytkowej.

Gazowe centrale kondensacyjne 
Buderus loGamax plus GB172it 
Komfortowo dopasowane
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Klasyfikacja określa efektywność energetyczną systemu  
Buderus obejmującego urządzenie Logamax GB172i T100S  
i regulator Logamatic RC310. Klasyfikacja może się różnić  
w zależności od zastosowanych komponentów lub mocy. 
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obiegów grzew-
czych, zdefinio-
wać własne pro-
gramy czasowe 
i określić ulubio-
ne programy pod 
kątem bezpośred-
niej obsługi.
Regulator Loga-
matic TC100 do 
sterowania obie-
giem grzewczym  
i ciepłą wodą ob-
sługuje bezprze-
wodowe połącze-
nie z internetem 
przez sieć wLAN  
i zapewnia szereg 
inteligentnych funk-
cji dodatkowych. 
Dzięki współpracy z mobilną aplikacją Buderus 
MyMode oferuje rozszerzenie możliwości obsłu-
gi, wykorzystuje czujnik temperatury zewnętrz-
nej lub dane temperatury z internetu, umożli-
wiając zachowanie efektywności energetycznej 
pod kontrolą. Szereg perspektywicznych funk-
cji, takich jak inteligentne wykrywanie obecno-
ści, wskaźnik oszczędności EcoBar oraz wyga-
szacz ekranu z czujnikiem zbliżeniowym sprawia, 
że oszczędność energii staje się bardzo łatwa.

Kolejną zaletą jest to, że centrala grzewcza Loga-
max plus GB172iT może być elastycznie podłą-
czana i eksploatowana zarówno jako urządzenie 
zależne, jak i niezależne od powietrza w pomiesz-
czeniu, co pozwala na swobodny wybór miejsca 
montażu w domu.

Ciepła woda dopasowana do potrzeb
Gazową, kondensacyjną i kompaktową centralę 
grzewczą można dokładnie dopasować do zapo-
trzebowania na ciepłą wodę użytkową. Oferowa-
ne są w tym zakresie dwa warianty zbiorników. 
Magazynują one wytworzoną energię cieplną  
i udostępniają ją, gdy tylko pojawi się zapotrze-
bowanie na ciepłą wodę.
Dostępne są dwie konstrukcje zbiorników c.w.u. 
o różnych pojemnościach. Dzięki temu zasob-
nik warstwowy zapewnia wysoki poziom kom-
fortu ciepłej wody przy możliwie najmniejszym 
wykorzystaniu miejsca. Mimo to zawsze dostar-
cza odpowiednią ilość ciepłej wody na żąda-
nie. w lokalizacjach o dużej twardości wody,  

szczególnie polecane są podgrzewacze z wężow-
nicą, odporne na osadzanie się kamienia. Nieza-
leżnie od tego, który zasobnik okaże się optymal-
nym wariantem, zawsze można liczyć na wysoki 
poziom higieny wody użytkowej. wszystkie ele-
menty, które mają kontakt z wodą, są zabezpie-
czone termoglazurą Buderus DUOCLEAN plus. 
Zapewnia ona trwałą ochronę przed korozją  
i powstawaniem osadów, a tym samym gwaran-
tuje najwyższą jakość wody użytkowej.
Dzięki zintegrowanemu podgrzewaczowi lub za-
sobnikowi c.w.u., Logamax GB172iT bez trudu ra-
dzi sobie nawet z nietypowymi sytuacjami, kie-
dy wymagana jest szczególnie duża ilość ciepłej 
wody w krótkim czasie – np. gdy kilka osób bierze 
prysznic lub kąpiel w tym samym czasie. Pozwa-
la to na oszczędność energii i przestrzeni. Nie ma 
potrzeby wykorzystywania dodatkowych ponad-
gabarytowych, nieekonomicznych zasobników.

Bezprzewodowe sterowanie i monitorowanie
System regulacji Logamatic EMS Plus zarządza 
wszystkimi komponentami systemu grzewcze-
go Buderus tak, aby przez cały czas pracowały 
niezawodnie i optymalnie. Do układu regulacyj-
nego trafiają wszystkie istotne dla zapewnienia 
optymalnej pracy informacje, które pochodzą 
ze źródła ciepła, zasobnika c.w.u. i ogrzewanych 
pomieszczeń. Dzięki temu system regulacji Loga-
matic EMS Plus zawsze ma informacje, jakie jest 
aktualne zapotrzebowanie na energię i odpo-
wiednio dopasowuje rzeczywistą moc systemu.
System grzewczy musi być wygodny w obsłudze  
i odpowiadać na indywidualne potrzeby użytkow-
ników. Logamatic EMS Plus zapewnia to za pomocą 
regulatora Logamatic RC310 lub Logamatic TC100.
Logamatic RC310 może być używany do sterowa-
nia maksymalnie czterema obiegami grzewczy-
mi z zaworami mieszającymi i ciepłą wodą. Użyt-
kownik może przypisać nazwy poszczególnych 

KompaKtowa centrala grzewcza 
logamax plus gB172it:

• moc nominalna w trybie grzewczym 24 kW,  
w trybie c.w.u. 30 kw (funkcja Booster, 
zwiększająca moc grzewczą),

• modulacja w trybie grzewczym do 1:8, modulacja 
w trybie c.w.u. 1:10,

• dwie wielkości zasobników c.w.u.:
- zasobnik warstwowy o pojemności nominalnej  

100 litrów zapewniający najwyższy poziom komfortu 
c.w.u. na najmniejszej możliwej przestrzeni,

- podgrzewacz o pojemności nominalnej 120 litrów  
z wężownicą dla obszarów o wysokiej twardości wody,

• komponenty systemu zintegrowane standardowo: 
12-litrowe naczynie wzbiorcze c.o.

• komponenty systemu zintegrowane opcjonalnie: 
8-litrowe naczynie wzbiorcze c.w.u.; 17-litrowe 
naczynie wzbiorcze c.o.; moduł radiowy do 
bezprzewodowej komunikacji z regulatorem 
Logamatic TC100;

• szybki montaż: inteligentny system szybkiego 
montażu i uporządkowane wyposażenie 
wewnętrzne

• łatwy transport: dostawa w trzech opakowaniach
• łatwa konserwacja: dwuczęściowa pokrywa 

urządzenia umożliwiająca komfortową 
konserwację

• wysoka higiena wody użytkowej, ponieważ 
wszystkie zbiorniki są zabezpieczone termoglazurą 
Buderus DUOCLEAN plus.

Logamax plus GB172iT GB172i-24T100S GB172i-24T120
Moc c.o. 3,0-25,3 kW 3,0-25,3 kW
Moc maksymalna c.w.u. 30 kW 30 kW
Sprawność do 109% do 109%
Rodzaj zasobnika/
podgrzewacza c.w.u. warstwowy z wężownicą

Pojemność nominalna 
zasobnika/podgrzewacza 
c.w.u.

100 l 120 l

Wydajność c.w.u. wg 
EN13203-1 (ΔT=30K) 22,9 l/min 22,2 l/min

Klasa efektywności 
energetycznej A A

Poziom mocy akustycznej 
w pomieszczeniu (LWA) 49 dB(A) 49 dB(A)

Masa 115 kg 137 kg

Wymiary 1531/600/669 
mm

1638/600/669 
mm

Logamatic RC310

Logamatic TC100

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa

Infolinia: 801 777 801 
biuro@buderus.pl, www.buderus.pl
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Systemy grzewcze  
przyszłości.
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