Buderus
Logamax plus GB062 Yoğuşmalı Kombi
24kW Isıtma, 30kW Sıcak Su Kapasitesi

Logamax plus GB062

Üstün yoğuşma teknolojisi ile
verimli ısınmanın keyfine varın:
Yeni Logamax plus GB062

Logamax plus GB062
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Logamax plus GB062
Genel Özellikler

Yüksek verimli teknoloji,
düşük yakıt tüketimi.

Buderus’un yeni yoğuşmalı kombisi Logamax plus GB062’nin
30kW kapasitesi ile kesintisiz sıcak su konforunu maksimum seviyede
yaşayacak, yüksek enerji verimliliği ile yakıttan tasarruf ederek daha
ekonomik ısınmanın keyfine varacaksınız. Logamax plus GB062, 
bu çok güçlü teknolojik özelliklerini dar alanlarda bile rahatça montaja izin
veren kompakt boyutları ile sunuyor. Ayrıca modern tasarımlı LCD ekranı ile
kullanım kolaylığı da sağlıyor.
Buderus’un üstün yoğuşma teknolojisi.
Buderus Yoğuşmalı Kombilerde korozyona dayanıklı özel MagnezyumAlüminyum-Silisyum alaşımı kullanılarak hem baca gazı sıcaklıkları çok düşürülür
ve baca gazı hacmi azaltılır hem de su buharı yoğuşturularak baca gazındaki
enerji dışarı atılmamış olur. Buderus’un üstün yoğuşmalı teknolojisine sahip
Logamax plus GB062, bu teknoloji sayesinde yüksek enerji verimi elde ederek
yakıt giderlerinizi en aza düşürmenizi sağlar.

Logamax plus GB062’yi seçerek gün boyu
kesintisiz sıcak su konforunu tercih etmiş
olursunuz. Yüksek beklentilere göre
tasarlanan Logamax plus GB062 üstün
yoğuşmalı teknolojisi ile istediğiniz an size
ihtiyaç duyduğunuz sıcak suyu maksimum
verimle sağlar. Göz alıcı bir tasarım ve üstün

30kW sıcak su kapasitesi ile 7/24 rahatlık.
Logamax plus GB062’nin 30 kW’a varan yüksek kapasitesiyle günün her anında
sıcak suyunuz hazır.

teknik özellikleri sayesinde verimlilikle şıklığı
mükemmel biçimde buluşturur.

Kişisel ihtiyaçlarınız için birebir.
Çok geniş bir ayar yelpazesine sahip Logamax plus GB062, sıcak su kullanım
ihtiyacınıza göre kapasitesini ayarlar. Bu sayede, enerji tüketimi açısından
yüksek verim sunan bir kombidir.
Sade ve şık.
Kompakt ve modern tasarımıyla Logamax plus GB062 mekanınızın güzelliğine
uyum sağlayarak estetik bir çözüm sunar. Ayrıca, arkadan aydınlatmalı LCD
ekranı sayesinde kullanımı çok kolay ve pratiktir.
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Uzmanlığı seçin, rahat edin!

İster güne harika bir başlangıç yapmak için sabah kalkar kalkmaz,
ister uzun bir iş gününden sonra akşam eve döndüğünüzde...
İhtiyacını duyduğunuz sıcacık bir duş keyfine Logamax plus GB062 ile
kavuşur, yenilenmenin konforunu yaşarsınız.

Sadelik ve şıklık...
Sade ve şık tasarımıyla Logamax plus GB062 modern mekanlara mükemmel
uyum sağlar. Sadece 300 mm’lik derinliğiyle en dar alanlarda bile rahatlıkla
monte edilebilir. Logamax plus GB062 yenilikçi ve verimli tasarımıyla göz
doldurur.
...kolaylık ve tasarruf için...
Kompakt boyutları ve 36 kg’lık ağırlığı sayesinde kolayca monte edilebilen
Logamax plus GB062 hem paradan hem de zamandan tasarruf sağlar. Ayrıca, tüm
komponentlere kolayca ulaşılabilir ve bu sayede kolay bakım ve servis verilebilir.
...mükemmel bir uyumla tasarlandı.
EMS protokolü içeren elektronik arayüzü sayesinde üstün teknik özellikler ve
kolay kullanımı beraber sunar. Sistemi bir bütün olarak ele alan Buderus,
Logamax plus GB062’yi güneş enerjisi gibi yenilenebilir ısı sistemleriyle uyumlu
kullanılacak şekilde tasarlamıştır.
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Logamax plus GB062
Sistem ve Teknolojisi

Modülasyonlu fan
Gaz/hava karışımını düzenler ve brülörün
optimum verimlilikle çalışmasını sağlar.

Ekonomik
Kapasite kullanımını tüketime göre ayarlayan
modülasyonlu brülör sayesinde ekonomiktir.

Alandan tasarruf
Kompakt boyutları sayesinde
en dar alanlarda bile monte edilebilir.

UBA-H3.5
Hızlı montaj ve çalışma parametrelerinin
zahmetsiz kurulumu için kolay elektrik
bağlantısına sahiptir.
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Kanıtlanmış kalite.

Logamax plus GB062 Buderus’un kalite güvencesine sahiptir, bu nedenle en
iyi parçaları içerecek şekilde üretilmiştir. Böylece, kişisel ihtiyaçlarınıza göre
performans sunarken, bu performansı en ekonomik ve sessiz şekilde sağlar.

C33‘e göre Dikey Konsantrik Baca ile
Atık Gaz Tahliyesi
Cihaz tipi

Baca Çapı

Lmax [mm]

GB062-24KD

Ø 80/125

10.000

GB062-24KD

Ø 60/100

10.000

1

2

3

1 Logamatic plus RC100
2 Panel radyatör
3 Logamax plus GB062

C13‘e göre Yatay Konsantrik Baca ile
Atık Gaz Tahliyesi
Cihaz tipi

Baca Çapı

Lmax [mm]

GB062-24KD

Ø 80/125

10.000

GB062-24KD

Ø 60/100

6.000

% 5,2
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Not: Her bir 90º’lik dirsek konsantrik bacalarda 2 m
eşdeğer boru uzunluğundadır.
Tek cidarlı baca hesaplamaları için firmamıza danışınız.

Logamax plus GB062
Teknik Özellikler

Her ev için, kaliteli ve
ekonomik.

Logamax plus GB062’nin sağladığı avantajlar:

Yılların deneyimi.

❚❚ Çok yüksek kullanım suyu ısıtma kapasitesi

Buderus’ta geleceğe bakmak bir gelenektir.

❚❚ Geniş ayar yelpazesi sayesinde verimli çalışma

280 yılı aşkın süredir kazandığımız sistem

❚❚ EMS arayüzü sayesinde yenilikçi sistemlerle uyumlu

sağlayıcısı deneyimimiz ile, ısıtma sektörü

❚❚ Kompakt tasarım

için sürekli yenilikçi işlem ve teknolojilerin

❚❚ Modern LCD ekranıyla birlikte estetik görünüm

geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz.

❚❚ Kolay montaj

Buderus’un sahip olduğu bu engin deneyim
gelecekte de verimliliğini sürdürecek güçlü
GB062-24KD

Logamax plus

Ölçü birimi

Doğalgaz

Maks. nominal ısıl güç (Pmax) 40/30 °C

kW

24,1

Maks. nominal ısıl güç (Pmax) 80/60 °C

kW

23,0

Min. nominal ısıl güç (Pmin) 40/30 °C

kW

7,3

Min. nominal ısıl güç (Pmin) 80/60 °C

kW

6,7

Mevsimsel verimlilik [DIN’e göre]

%

109’a kadar

Sıcak su kapasitesi

kW

30

l

8

l/dk.

10

Sıcak kullanım suyu sıcaklığı

°C

40-60

İzin verilen maks. sıcak kullanım suyu basıncı

bar

10

–
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AC ... V

230

Genleşme tankı hacmi
Maks. sıcak kullanım suyu miktarı

EN 13384’e göre baca çapı hesaplaması için atık gaz değerleri NOx sınıfı

Elektrik gerilimi
Çekilen maks. güç (ısıtma işletmesi)

W

120

dB(A)

≤ 36

Koruma sınıfı

IP

X4D

Isıtma için müsaade edilen maks. işletme basıncı (PMS)

bar

3

Yükseklik x Genişlik x Derinlik

mm

815 x 400 x 300

Ağırlık

kg

36

Ses basıncı seviyesi

ve dayanıklı sistemlerin temelini
oluşturuyor.
Sistemi bütün olarak görmek.
Sistemi bütün olarak görenler her zaman
daha geniş bir bakış açısına sahiptir.
Onlar tek tek parçaların ötesini görerek,
bu parçaların bir arada nasıl çalıştığını
anlarlar. Tıpkı Buderus’un enerji uzmanları
gibi. Uzmanlarımız, Buderus sistemlerinin
her zaman verimliliğini ve ileri teknolojisini
koruması, bütünün parçaların toplamından
daha değerli olması adına parçaları daha iyi
hale getirmek için gece gündüz çalışıyor.
Sistem tasarımının sağladığı avantajlar:
❚❚Üretici ve toptancı olmanın getirdiği
deneyimle geliştirilen ileri teknoloji
❚❚Tek kaynaktan sağlanan sistemin bütün
parçaları
❚❚Parçalar arası mükemmel uyum
❚❚Yenilenebilir ve verimli parçalarla sistemi
genişletme imkanı sunan gelecek ile
uyumluluk
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