
Vytápěcí systémy 
budoucnosti.

Logamax plus GB122i

Nástěnné plynové kondenzační kotle

A+++ → G

 z široký rozsah modulace až 1: 8

 z kompaktní design pro malé prostory

 z nízká úroveň akustického výkonu 
jen 44 dB(A) při 24 kW

Nový kondenzační kotel Buderus Logamax plus 
GB122i zajišťuje účinné a spolehlivé vytápění 
včetně dodávky teplé vody. Jeho flexibilita je 
úžasná. Tento plynový kotel nesplňuje pouze 
náročné požadavky na přípravu teplé vody pro 
Vaše pohodlí, ale také díky svým kompaktním 
rozměrům, sedne i do těch nejmenších prostor. 
Celkový design je velmi dobře promyšlený v 
kombinaci s inteligentními komponenty kotle.

*Klasifikace označuje energetickou účinnost kotle GB122i (24 kW) s regulací RC200 
  včetně ekvitermního čidla. Klasifikace jiných výrobků konstrukční řady se případně mohou lišit.
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Výhody na první pohled: 

 z modulace výkonu až 1:8

 z kompaktní design

 z různé výkonové varianty

 z jednoduchá instalace

 z jednodušší ovládání

 z integrované komponenty otopného 
okruhu (oběhové čerpadlo, expanzní 
nádoba 6 l, pojistný ventil 3 bary) 

Řídicí jednotka Logamatic RC200 je Váš 
spolehlivý partner pro běžné instalace. 
Může být použita jako samostatný 
regulátor poskytující řízení jednoho 
topného okruhu a přípravy teplé vody 
v nepřímotopném zásobníku TV.

Vždy dostatek teplé vody. 

Elegantní a praktický 

Pokročilý, kompaktní a praktický design umožňuje
Logamax plus GB122i vytvořit nenápadně stylové prostředí. 
Hmotnost zařízení je pouze 36 kg a poskytuje přístup k vnitřním
komponentům z přední strany. Dále kotel umožňuje jednoduše demontovat 
boční kryty pro ještě lepší přístup a tím šetří čas a náklady na údržbu.

Pohodlné ovládání 

Logamax plus GB122i má jasný, podsvícený LCD displej.
Pokud je v zařízení nainstalována ekvitermní regulace, kotel dosahuje 
ještě vyšší úspory energie a pracuje s 94% sezónní účinností 
pro vytápění. To také zvyšuje energetickou klasifikaci z A na A+. 
 
 
 

Technická specifikace

Logamax plus GB122i-24 K GB122i-15 T GB122i-24 T

Termín zahájení prodeje již v prodeji 09/2019 09/2019

Energetická třída účinnosti* A+

Tepelný výkon při 50 / 30 °C (kW) 3.4 – 25.0 2.3 – 16.1 3.4 – 25.0 

Průměr spalinového potrubí (mm) 80 / 125 80 / 125 80 / 125

Elektrický příkon (W) 90 88 82

Hmotnost (kg) 36

Rozměry VxŠxH (mm) 713 x 400 x 300

Objem expanzní nádoby (l) 6

*Platí pro výkon kotle 24 kW použitý s regulací Logamatic RC200 nebo RC310 s venkovním čidlem.


