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Model İsmi, Model Tanımı,
Malzeme Numarası
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Mahal Isıtma Fonksiyonu ve
Su Isıtma Fonksiyonu
(Yük Profili ile beraber)
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Mevsimsel Mahal Isıtması
Enerji Verimliliği Sınıfı
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Ses Gücü Seviyesi
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Mevsimsel Su Isıtması
Enerji Verimliliği Sınıfı
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Nominal Isıl Güç
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Direktif Geçerlilik Başlangıç Tarihi
(AB için)
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AB Direktif Numarası
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Uzmanlığı Seçin,
Rahat Edin!

A
A

Buderus’ta geleceğe bakmak bir gelenektir.
280 yılı aşkın süredir kazandığımız sistem
sağlayıcısı deneyimimiz ile ısıtma sektörü
için sürekli yenilikçi sistem ve teknolojilerin
geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz.
Buderus’un sahip olduğu bu engin deneyim,
gelecekte de verimliliğini sürdürecek güçlü ve
dayanıklı sistemlerin temelini oluşturuyor.
Bir Buderus ürünü seçtiğinizde, Buderus deneyim
ve uzmanlığını tercih etmiş olacak ve uzun yıllar
güvenle kullanacaksınız.
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Instagram
instagram.com/buderus_turkiye

Facebook
facebook.com/buderustr

Twitter
twitter.com/BuderusTurkiye

YouTube
youtube.com/BuderusTurkiye

Üretici firmanın, broşürün basım tarihinden sonra, ürünlerin teknik özelliklerini geliştirmek amacıyla yaptığı değişiklikleri
ve baskıdan doğabilecek farklılıkları size en yakın Buderus bayilerinden öğrenebilirsiniz.

Garanti sürenizi ek garanti
satın alarak uzatabileceğinizi
biliyor musunuz?
Modülasyonlu oda kumandası
kullanarak yakıt tasarrufu
yapabileceğinizi biliyor musunuz?
Yoğuşma teknolojisi sayesinde
kombinizden daha çok verim
alabileceğinizi biliyor musunuz?
Her türlü sorunuz için
Müşteri İlişkileri Merkezimizi
arayabileceğinizi biliyor musunuz?

Kullanıcı dostu teknoloji.
A

Buderus’un ürettiği duvar tipi yoğuşmalı kombi Logamax plus GB022i,
sıcak suyu istediğiniz gibi kullanmanıza olanak tanıyor. Üstün uyumluluk
özelliği ve yüksek dayanıklılığıyla kesintisiz, güvenli sıcak su ve ısınma
imkânı sunuyor. Kompakt tasarımı sayesinde kolayca kurulabiliyor.
Kurulumdan sonra kısa sürede çalışmaya başlıyor. Gelişmiş LCD ekranı
sayesinde istediğiniz işlemi yapabilme olanağı sunuyor.

Üstün özelliklere sahip bir kombi olan Logamax plus
GB022i; 1:5 geniş modülasyon aralığı, % 94 mevsimsel
mahal ısıtma verimliliği (ErP direktifine uygun ölçülmüş)
ve her türlü sıcak su ihtiyacınızı karşılamaya hazır
olmasıyla bir adım öne çıkıyor.
Hep hazır.
26 kW’a kadar çıkabilen sıcak kullanım suyu
kapasitesi ve son derece sessiz çalışmasıyla
gece gündüz demeden istediğiniz zaman sıcak su
kullanabilmenizi sağlıyor.

A+++ → D
XL

Her zaman hazır.

A

A+ → F

İşlevsel tasarım.
Modern, kompakt ve bir o kadar da dayanıklı
tasarımıyla Logamax plus GB022i, göz dolduran bir
biçimde evinizin parçası oluyor. 300 mm derinliği ve
710 mm boyuyla ister salonunuza, ister mutfağınıza
yer sıkıntısı yaşamadan kolayca yerleştirilebilir,
önceden kullanılan bir sistemin yerine kurulum
yapabilirsiniz.
Hızlı kurulum ve bakım.
Logamax plus GB022i’nin kompakt tasarımı
sayesinde kurulum ve bakım işlemleri oldukça
basittir. 36 kg’dan hafif olan olan cihazın ön
tarafından iç yapısına erişim mümkündür.
Bu sayede cihaz, bakım sırasında tasarruf sağlar.

Teknik özellikler

Birim

Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği sınıfı
%

Maksimum nominal ısıtma kapasitesi 80/60°C

kW

24

Minimum nominal ısıtma kapasitesi 80/60°C

kW

4,8

Modülasyon aralığı
kW

26

Maksimum sıcak kullanım suyu debisi

l/dak

10

Ses gücü seviyesi

dB(A)

45

°C

82

mm

710 x 400 x 300

kg

35

Mahal ısıtma sıcaklık ayar aralığı
NOx sınıfı

6

Ölçüler (Yükseklik x En x Derinlik)
Ağırlık

Maksimum baca mesafeleri
Eş merkezli yatay
Eş merkezli dikey

Kurulumda kolaylık sağlayan renklendirilmiş
elektronik parçalar.
Plakalı eşanjöre önden kolay erişim sunan hidrolik.

Buderus Oda Kumandaları ile daha kolay kullanım, daha çok tasarruf

Yeni kapak tasarımı.

RC150

RC200RF

60/100

9m

80/125

23 m

60/100

14 m

80/125

23 m

Logamax plus GB022i’nin sağladığı avantajlar:
■■ 1:5 geniş modülasyon aralığı ve A enerji sınıfı (%94 ErP verimliliği) yüksek verim.
■■ Yüksek sıcak kullanım suyu kapasitesi (26kW).
■■ Kompakt tasarım.
■■ Basit kurulum ve bakım.
■■ EMS arayüzü sayesinde inovatif sistemlerle birlikte çalışabilme imkanı.
■■ Göz alıcı ve işlevsel tasarım, gelişmiş LCD ekran.

Daha yüksek güvenlik için yeni sifon tasarımı.

RC100

94

1:5

Sıcak kullanım suyu için maksimum nominal ısıl yük

1: 5’lik modülasyon aralığıyla ekstra verimli
kompakt ısı bloğu.

TC100

A

Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği
(ErP Direktifi'ne göre)

Yeni kompakt tasarım.

Kolay bir kullanım için geliştirilmiş yeni kullanıcı arayüzü.

GB022i-24 KD

T-Control

RT24RF

RT36RF

