Logamax plus GB172T
Wygląda jak lodówka – a to kocioł! Kocioł i zasobnik CWU zamknięte w jednej
obudowie? To żaden problem – odpowiedzią służy marka Buderus! Stojący,
gazowy (kocioł obsługuje gaz ziemny E oraz gaz płynny LPG) - kocioł
kondensacyjny Logamax plus GB172T (v2) dostępny jest w siedmiu
zróżnicowanych wariantach mocach modulowanych, pojemnościach
zasobników monowalentnych, biwalentnych i podgrzewaczy warstwowych.
(pomożemy Ci dobrać właściwą moc kotła – zapraszamy do zakładki
„Zapytanie Ofertowe” lub „Kontakt”). Kocioł ma naprawdę kompaktowe
wymiary mając na uwadze, że posiada zasobnik na wodę o dużej pojemności
– dzięki czemu wpisze się nawet w pejzaż nowoczesnej kuchni. Główną zaletą
kotła GB172T (v2) jest sprawdzona konstrukcja kotła oraz możliwość
rozszerzenia automatyki o dodatkowe obiegi grzewcze (podłogowe
oraz grzejnikowe). Kocioł posiada w standardzie 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. GB172T (v2) posiada sprawdzony od lat aluminiowokrzemowy 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. Kocioł w zależności od wybranego wariantu posiada
zasobnik z wężownicą grzewczą monowalentny, biwalentny (solarny) lub
ładowany warstwowo o różnych pojemnościach dzięki czemu jest w stanie
spełnić – każde – zapotrzebowanie na ciepłą wodę. Potrzebujesz więcej
informacji na temat kotła Buderus Logamax Plus GB172T (v2)? Zapraszamy
do zakładki „Pobierz Pliki” – znajdziesz tam zbiór dokumentów urządzenia.
Podsumowanie zalet:
• Sprawność nominalna 109%
• Siedem różnych wariantów o zróżnicowanych mocach modulowanych
oraz pojemności i typu podgrzewaczy
• Gwarancja do 5 lat
• 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 AluminiowoKrzemowego
• 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 :
Stojący
Typ :
Jednofunkcyjny
Moc (kW) :
14,2 / 20,6
Przedział mocy (kW) : 13-16 / 17-22
Zasobnik :
Zintegrowany 120/150 litrów
Typ zasobnika :
Wężownica grzewcza

Regulacja

Zasobnik CWU

Zasobnik CWU jest zintegrowany z kotłem (wężownica grzewcza).

