
Logamax plus GB192iTSH solar

Logamax plus GB192iT to przyszłość techniki grzewczej i zarazem flagowe rozwiązanie
niemieckiej marki Buderus – tym razem z wbudowanym zasobnikiem o wysokiej
pojemności. Stojący, gazowy (kocioł obsługuje wszystkie rodzaje gazu) - kocioł
kondensacyjny GB192iT dostępny jest w aż sześciu wariacjach zróżnicowanych pod
względem mocy kotła oraz pojemności i typu zasobnika CWU. Kocioł dostępny jest
w dwóch wariantach kolorystycznych – białym i czarnym. (pomożemy Ci dobrać
właściwą moc kotła – zapraszamy do zakładki „Zapytanie Ofertowe” lub „Kontakt”).
Logamax GB192i posiada innowacyjny wymiennik ciepła z nierdzewnego stopu
aluminiowo-krzemowego - wykonany w technologii ALUplus. Technologia ALUplus
zoptymalizowana jest pod kątem wymiany ciepła, przepływów i uszlachetniania
powierzchni wymiennika ciepła. Polimeryzacja plazmowa tworzy na powierzchni komory
spalania  - powłokę z gazowych monomerów – wytrzymującą nawet najbardziej
agresywne warunki korozyjne. Powłoka ta, chroni rury żebrowe wymiennika ciepła
przed korozją i zanieczyszczeniami – wydłużając trwałość kotła. Logamax plus z serii
GB192i jest skrajnie oszczędny – świadczy o tym klasa energetyczności „A+”. Kocioł
łamie dotychczasowe standardy wizualne kotłów gazowych – front kotła wykonany jest
ze szkła tytanowego opracowanego specjalnie dla marki Buderus w dwóch wariantach
kolorystycznych – białym oraz czarnym – dołączając do tego fakt iż, jego wymiary są
kompaktowe, a jego wygląd przypomina budowę najnowocześniejszych lodówek –
stwierdzamy - to urządzenie wpisuje się idealnie w kanon estetyki nowoczesnych
urządzeń AGD. Wykonanie tytanowego szkła na przednim panelu pozwoliło również
umieścić zintegrowany – dotykowy regulator LCD z możliwością edycji szybkich nastaw
pracy kotła. GB192iT posiada również bardzo szeroki zakres modulacji mocy w stosunku
1:9 (sprawdź dokładne parametry w zakładce „Dane Techniczne”) dzięki czemu
eksploatacja systemu grzewczego jest maksymalnie ekonomiczna i zautomatyzowana.
Kocioł poza zintegrowanym – dotykowym regulatorem BC30 współpracuje
z zaawansowanymi regulatorami pokojowymi i pogodowymi systemu EMSplus (sprawdź
ich funkcje w zakładce „Regulacja”) oraz ma możliwość sterowania przez Internet za
pośrednictwem modułu komunikacyjnego w przystępnej cenie. Kocioł współpracuje
z szeroką paletą zasobników i podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej marki Buderus
(zasobniki i podgrzewacze pasujące do kotła znajdziesz w zakładce „Zasobnik CWU”)
dzięki czemu jest w stanie spełnić – każde – zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową.
Potrzebujesz więcej informacji na temat kotła Buderus Logamax Plus GB192T?
Zapraszamy do zakładki „Pobierz Pliki” – znajdziesz tam zbiór dokumentów urządzenia.

Podsumowanie zalet:

• Sprawność nominalna 110,5%
• 10 lat gwarancji na wymiennik ciepła
• Aż 6 różnych wariantów zróżnicowanych na moc kotła oraz pojemność i typ zasobnika
CWU
• Dwa warianty kolorystyczne – biały oraz czarny
• Front urządzenia wykonany ze szkła tytanowego z wkomponowanym regulatorem
dotykowym LCD
• Płynna i szeroka modulacja palnika w stosunku 1:9
• Współpraca z zaawansowanymi regulatorami i modułami z serii EMSplus
• Niewielki pobór prądu – klasa energetyczna „A+”
• Nierdzewny aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła w technologii ALUplus nowej
generacji
• Obsługuje wszystkie rodzaje gazu oraz precyzyjnie dobiera mieszankę gazowo-
powietrzną za pomocą zwężki Venturiego
• Gwarancja do 5 lat
 

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 : Stojący
Typ : Jednofunkcyjny
Moc (kW) : 26,1
Przedział mocy (kW) : 23-30
Zasobnik : Zintegrowany 210 litrów
Typ zasobnika : Biwalentny solarny

Regulacja

Zasobnik CWU

Zasobnik CWU jest zintegrowany z kotłem (biwalentny - solarny).


