
Logamax plus GB122i

Конденсаційний газовий котел 

Настінний конденсаційний газовий котел Logamax plus 
GB122i від Buderus забезпечує ефективне та надійне 
опалення і гаряче водопостачання. Він підходить 
для встановлення навіть у найменших житлових 
приміщеннях - завдяки своїм компактним розмірам. 
Технічно досконала компоновка основних вузлів котла 
поєднується з добре продуманою дизайнерською 
концепцією та енергоефективністю класа А+.

■■  широкий діапазон модуляції 1 : 10

■■  компактний - для розміщення 

навіть у невеликих приміщеннях

■■  низький рівень шуму - 44 дБ(A) при 

24 кВт

AXL

Системи опалення з 
майбутнього.



Сучасні технології – 
перевірена якість.

Ключові переваги:
■  Висока ефективність завдяки широкому

діапазону модуляції 1 : 10
■  Підвищена теплопродуктивність для приготування

гарячої води
■  Енергоефективний циркуляційний насос
■  Сумісний з системами керування Logamatic EMS

та розумним регулятором Logamatic TC100.2
■  Елегантний та функціональний дизайн з

рідкокристалічним дисплеєм
■  Компактні розміри та просте встановлення
■  Тихий: рівень шуму до 44 дБ

Розумний регулятор Logamatic TC100.2 разом з 

розумними термоголовками радіаторів забезпечать 

легке і ефективне керування температурою у 

кожному приміщенні і режимом приготування 

гарячої води. Мобільний додаток MyMode надає 

ще більше практичних функцій: ви зможете 

відслідковувати енергоспоживання, встановлювати 

програму з індивідуальними налаштуваннями часу 

і з легкістю управляти вашою системою опалення 

коли і де завгодно.

Надзвичайно широкий діапазон модуляції 1 : 10 забезпечує 
теплопродуктивність від 2,4 до 24 кВт. Це дозволяє Logamax  
plus GB122i задовольняти основні потреби в опаленні і 
приготуванні гарячої води та робить його високоефективним, 
якщо мова йде про споживання енергоресурсів. Номінальний 
коефіцієнт використання палива становить 109%. Газовий 
котел має високу номінальну теплопродуктивність до 
24 кВт в режимі опалення та 30 кВт в режимі гарячого 
водопостачання, а це означає, що ви зможете в будь-який 
момент отримати достатню кількість гарячої води.

Зручність підключення.
Добре продуманий зовнішній та внутрішній дизайн є ще 
однією перевагою нового котла Logamax plus GB122i. 
Встановлення та сервісне обслуговування є досить простими 
завдяки компактному розміру та модульній конструкції котла. 
Котел важить менше ніж 36 кг, а бокові панелі є зйомними, 
що забезпечує необхідний доступ до компонентів котла 
при проведенні технічного обслуговування. Це дозволяє 
зекономити ваш час та кошти.

Елегантний та практичний.
Вдосконалена, компактна та надійна конструкція дозволяє 
Logamax plus GB122i легко та стильно вписатися в будь-яке 
приміщення, в тому числі, завдяки гідравлічним з’єднанням, 
що розміщені під приладом і непомітні спереду. Також котел 
має глибину всього 300 мм та висоту 710 мм, що дозволяє 
встановити його в найтіснішому місці. 

Зручне керування.
Logamax plus GB122i має рідкокристалічний дисплей з 
підсвічуванням. Керування котлом є досить простим та 
зрозумілим. Підтримка шини EMS та вбудована функція 
погодозалежного керування дозволяє використовувати 
усі пристрої лінійки Logamatic. З використанням системи 
керування Logamatic, з урахуванням температури назовні та 
у приміщенні, котел має клас енергоефективності А+.

Дистанційне керування через інтернет.
За допомогою розумного регулятора опалення Logamatic 
TC100.2 або модуля Logamatic web КМ200, можна легко 
керувати системою опалення з планшету або мобільного 
телефону з будь-якого місця, в будь-який час.

Будерус Україна       


