
Logamax plus GB172i-24T50RH

Szukasz kotła kondensacyjnego z wbudowanym zasobnikiem?
GB172i-24T50RH to najlepsze rozwiązanie! Dwufunkcyjny, wiszący, gazowy
(kocioł obsługuje gaz ziemny E oraz gaz płynny LPG) - kocioł kondensacyjny
o mocy 24kW (na cele CWU nawet 30kW). Kocioł posiada wbudowany
zasobnik o pojemności 48 litrów dzięki czemu jest rozwiązaniem
nastawionym na komfort korzystania z ciepłej wody użytkowej w trybie
natychmiastowym. Główną zaletą kotła GB172iT50RH jest funkcja BOOSTER
zwiększająca moc grzewczą na cele ciepłej wody użytkowej do 30kW –
oznacza to priorytetowy i szybki podgrzew c.w.u. – wraz z wbudowanym
zasobnikiem o pojemności 48 litrów zapewnia pełen komfort korzystania
z ciepłej wody użytkowej w trybie natychmiastowym. Kocioł posiada
wbudowaną automatykę pogodową (wymagany wyłącznie czujnik
temperatury zewnętrznej Buderus FA, jako wyposażenie opcjonalne)
oraz współpracuje z zaawansowanymi regulatorami pokojowymi -
pogodowymi systemu EMS plus (sprawdź ich funkcje w zakładce „Regulacja”)
oraz wszelkimi modułami rozszerzającymi możliwości kotła. GB172iT50RH
posiada sprawdzony od lat aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła
o wysokiej przewodności i efektywności ciepła, a sam kocioł pracuje w klasie
energetycznej „A” czyniąc go rozwiązaniem oszczędnym zarówno w dziale
poboru gazu oraz energii elektrycznej niezbędnej do pracy. Potrzebujesz
więcej informacji na temat kotła Buderus Logamax Plus GB172iT50RH?
Zapraszamy do zakładki „Pobierz Pliki” – znajdziesz tam zbiór dokumentów
urządzenia.

Podsumowanie zalet:

• Sprawność nominalna 109%
• Kompaktowe wymiary wraz z zasobnikiem (60 x 48,2 x 88cm) oraz waga
80kg
• Wbudowany zasobnik na cele CWU o pojemności 48 litrów
• Funkcja BOOSTER zwiększająca moc kotła do 29,7kW na cele ciepłej wody
w trybie natychmiastowym
• Gwarancja do 5 lat
• Cicha praca – kocioł można zamontować również w łazience lub kuchni
• Wbudowana automatyka pogodowa z opcją rozszerzenia o automatykę
zewnętrzną i moduły
• Niewielki pobór prądu – klasa energetyczna „A”
• Solidna i sprawdzona konstrukcja wymiennika ciepła z odlewu Aluminiowo-
Krzemowego
• Obsługuje wszystkie rodzaje gazu 
Dostarczymy, zamontujemy oraz uruchomimy Twój system grzewczy
na tym kotle wraz z całym niezbędnym osprzętem hydraulicznym,
gazowym i elektrycznym, prowadzimy również serwis gwarancyjny
jak i pogwarancyjny tego kotła – zapraszamy do składania zapytań
ofertowych w zakładce „Zapytanie Ofertowe” lub „Kontakt”.

Paliwo : Gazowy
Rodzaj : Wiszący
Typ : Dwufunkcyjny
Moc (kW) : 24
Przedział mocy (kW) : 23-30
Zasobnik : Wbudowany 48 litrów
Typ zasobnika : Wężownica grzewcza



Regulacja

Zasobnik CWU

Wbudowany 48 litrów.


