Logamax plus GB172T
condenserende gasketel

Profiteer maximaal van de zon

Buderus stelt drie collectortypes voor die de zonne-energie efficiënt kunnen
omzetten dankzij de absorber die is voorzien van een speciale sputterbedekking. Bijkomende voordelen zijn de lange levensduur en de uitstekende
kwaliteit waarvoor Buderus garant staat. De Logasol zonnecollectoren van
Buderus zijn vervaardigd uit UV-bestendige materialen, die gemakkelijk
gerecycleerd kunnen worden. Bij de fabricatie worden bovendien zeer energiezuinige methodes toegepast.
De Logamax plus GB172T 210 SR is een alles-in-één-oplossing voor de opwarming van het tapwater door zonne-energie, u hoeft enkel nog de zonnecollectoren te voorzien. Onder de mantel verbergt zich een complete, doch
compacte uitrusting. De zonnemodule, geïntegreerd in de Logamatic regeling,
optimaliseert het rendement van het zonnesysteem op twee manieren : enerzijds beperkt ze de naverwarming door de ketel en anderzijds zorgt ze voor
een zo groot mogelijk warmwatercomfort. Als u snel veel warm water nodig
hebt, zult u ondervinden waarom het toestel is uitgerust met een boost-functie
voor de wateropwarming tot 30 kW. In combinatie met de progressieve opwarming kan het water zo in recordtempo opgewarmd worden.

Zonnepanelen Logasol
SKN4.0 / SKS4.0 / SKR

Logamatic RC300

Voordelen in één oogopslag
❚❚ de Logamax plus GB172T 210 SR dekt tot
65 % van de energiebehoeften voor de
tapwateropwarming van een gezin van 4
personen aan de hand van zonne-energie
❚❚ verschillende montagetypes voor de
collectoren, in functie van het budget
❚❚ compacte verwarmingscentrale inclusief
zonneregeling

„fototekst“

Altijd de ideale temperatuur in huis dankzij
de Logamatic regeling bij de ketel. Als het
buiten warmer wordt, wordt er minder verwarmd waardoor u met uw verwarming energie en kosten uitspaart. De
bedieningseenheid wordt geïnstalleerd in
ruimtes waar ze de metingen rechtstreeks
uitvoert. Dat zorgt voor nog meer comfort
omdat de metingen precies zijn en omdat u
de temperatuur heel eenvoudig kan bijstellen. U hoeft enkel maar te ‘drukken en te
draaien’, zonder dat u daarvoor naar de ketel
zelf hoeft te gaan. De draadloze varianten
zijn nog praktischer in gebruik, en u hoeft er
niet één enkele kabel voor te leggen.

Buitenvoeler

Controller
BC25

Radiatoren Logatrend
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Hoogwaardige verwarmingstechnologie vergt installatie
en onderhoud door professionals. Buderus levert producten en diensten exclusief via professionele vaklui. Vraag
hen naar de Buderus-verwarmingstechniek, informeer u in
een van onze filialen of surf naar onze website.

Bosch Thermotechnology n.v./s.a.
Ambachtenlaan 42a, 3001 Heverlee
rue L. Blériot 40, 6041 Gosselies
Toekomstlaan 11, 2200 Herentals
Venecoweg 11, 9810 Nazareth

016 40 30 20
071 25 81 50
014 28 64 60
09 381 13 00
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Uw installateur:
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compacte
condenserende gasketel
20 en 24 kW

Logamax plus GB172 T

Een flexibele oplossing

Warmte is ons element
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Complete oplossing,
compacte vorm

Met de Logamax plus GB172 T slaat u twee vliegen in één klap. Hij zorgt
voor uw verwarming en slaat uw sanitair warm water op. Die combinatie
heeft heel duidelijke voordelen : plaatsbesparing, veel comfort en een hoge
rentabiliteit. Aan de basis van het systeem ligt de condensatietechnologie.
Dankzij een rendement tot wel 109 % ligt het gasverbruik extreem laag. De
circulatiepomp met energieklasse A beperkt ook het elektrisch verbruik.
Sanitair warm water is heel snel beschikbaar door de boost-functie. Met
twee vermogens (20 en 24 kW) en drie versies, waaronder een “solar-readyversie”, biedt de Logamax plus GB1272 T u altijd de perfecte oplossing op
maat van uw woning.
Ieder huis is natuurlijk uniek, maar de Logamax plus GB172 T past zich aan alle
omstandigheden aan: een alleenstaande of dubbele woning, een klein appartementgebouw, de modernisering van een bestaande installatie of de bouw van
een nieuwe lage-energiewoning. Het systeem neemt immers weinig plaats in
en al wat u nodig heeft voor uw verwarming is er al in geïntegreerd. U hoeft
enkel de versie te kiezen op maat van uw specifieke behoeften.

Voordelen in één oogopslag
❚❚ combinatie ketel-boiler op een minieme
oppervlakte
❚❚ wandketel
❚❚ ideaal concept voor lage-energiewoningen
en voor alleenstaande woningen
❚❚ ruime keuze boilers voor de meest diverse
toepassingen
❚❚ moderne condensatietechniek met een
rendement tot 109 % voor goedkoop en
milieuvriendelijk verwarmen
❚❚ snelle montage en lage installatiekosten
dankzij een complete uitrusting
❚❚ eenvoudig gebruik en onderhoud
❚❚ een slimme manier om te besparen: de
klasse A pomp heeft een geïntegreerde
regeling van de rotatiesnelheid en de
hoogste energie-efficiëntie. Hierdoor kan
hij energie besparen en de hoeveelheid
water aanpassen in functie van de
behoeften.

Sanitair warm water : maximaal comfort
U kan kiezen tussen twee versies van boilers met een capaciteit van 150 liter,
namelijk een spiraalboiler of een stratificatieboiler. En dan is er ook nog de
solar-ready-versie van 210 liter. De techniek met de spiraalboiler is vooral
geschikt voor regio’s met zeer hard water omdat die heel goed bestand is
tegen kalk.
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Speciaal grote koude
De Logamax plus GB172 T beschikt over een speciale boost van 30 kW die het
vermogen van de verwarming tijdelijk verhoogt waardoor warm sanitair water
bijna onbeperkt beschikbaar is. Daardoor hoeft u geen grote boiler aan te
kopen. Niet alleen zou die veel plaats innemen, hij zou zelfs niet rendabeler zijn.
Betrouwbare waterhygiëne : DUOCLEAN-thermoglazuur van Buderus
Welke boiler u ook kiest, alle elementen die met water in contact komen, hebben een laag DUOCLEAN-thermoglazuur plus van Buderus. Met andere woorden : perfecte hygiëne voor uw drinkwater en een betrouwbare bescherming
tegen corrosie !
Toptechnologie
De modulerende brander Logamax plus GB172 T past zijn vermogen aan tussen 23 en 100 %, afhankelijk van de thermische behoeften. Daardoor moet de
brander minder vaak opstarten en verbruikt hij dus minder energie. Het rendement (op onderwaarde) van de Logamax plus GB172 T is met 109 % Hi uitstekend. Dankzij de nieuwe klasse A-pomp en de intelligente Logamatic regeling
van het systeem werd zelfs het stroomverbruik sterk verminderd.
De kosten komen soms uit onverwachte hoek. Dat geldt niet voor de Logamax
plus GB172 T. Omdat alles geïntegreerd is, is de montage eenvoudig en snel.
Het eenvoudige onderhoud, toegankelijke onderdelen en een uitstekende productiekwaliteit van alle elementen spelen een grote rol bij de kostenvermindering, op korte en lange termijn.
De Logamax plus GB172 T van Buderus is compact en volledig uitgerust met
de nieuwste spitstechnologie. En dat loont op lange termijn, want hij is enorm
functioneel, extreem rendabel en heel voordelig !

«Gewoonlijk interesseert techniek
me niet. Maar sinds we geïnvesteerd hebben in een zonnesysteem
van Buderus, ben ik onklopbaar
geworden in die techniek.»
Ervaring
Met meer dan 275 jaar ervaring in verwarmingstechnieken biedt Buderus u toekomstgerichte systemen.
Stevige en duurzame kwaliteit
Een verwarmingsysteem is maar zo performant als zijn zwakste onderdeel. Buderus
biedt u uitsluitend beproefde producten aan.
Energie-efficiëntie op lange termijn
Energiebesparend verwarmen, een mooie
performantie, vooral op lange termijn! Bij
Buderus concentreren we ons op duurzame
en constante prestaties.
Hogere rentabiliteit
Buderus is synoniem met kwaliteit. Iedere
fase van het productieproces wordt streng
gecontroleerd. Daardoor is de waarde van
het product gewaarborgd op lange termijn.
De tevredenheid van onze klanten is onze
absolute prioriteit.

Logamax plus GB172 T 150

Logamax plus GB172 T 210 SR
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Logamax plus GB172T
condenserende gasketel

Condensatietechniek van de Logamax plus GB172T
Met een bedrijfsrendement tot 109 % heeft de Logamax een belangrijk voordeel t.o.v. traditionele ketels. Inderdaad, de condensatietechniek gebruikt niet
enkel verbrandingsgas voor het genereren van warmte. Ook de energie in de
waterdamp van de verbrandingslucht wordt gebruikt. Traditionele ketels laten
die warmte daarentegen letterlijk door de schouw ontsnappen. Wanneer u wil
investeren in de toekomst, kiest u dus best voor condensatie.
Technische gegevens

Afmetingen H x B x D (mm)
Gewicht (kg)
Nominaal vermogen min.
(40/30) G20 (kW)
Nominaal vermogen max.
(40/30) G20 (kW)
Nominaal vermogen (warm
water) G20 (kW)
Boilerinhoud (l)
Boilertechnologie
Normrendement (40/30°C)
Hs (%)
Normrendement (40/30°C)
Hi (%)
Dekkingsgraad warm water
door zonne-energie (%)
Diameter rookgasbuis (mm)

GB172-20 T 150

GB172-24 T 150 S

1770 x 600 x 600
123

1770 x 600 x 600
123

GB172-20 T 210
SR
1860 x 600 x 696
166

5,2

7,3

5,2

20,6

23,8

20,6

23,8

23,7

23,8

150

150

met spiraalbuis

stratificatieboiler

210
stratificatieboiler +
solar
warmtewisselaar

98,2
109
-

-

65

80/125

Vrijheid
De boiler kan bijna overal in de woning w
 orden opgehangen dankzij de gesloten werking.
Modulatie van 23 tot 100 %
Hoe minder vaak de brander opstart, des te zuiniger hij is.
Doeltreffende condensatietechniek
Uitstekend bedrijfsrendement t.e.m. 109 % (Hi) voor een uiterst spaarzame en milieuvriendelijke verwarming.
Complete uitrusting
Worden in de fabriek geïntegreerd : de uiterst efficiënte modulerende circulatiepomp
(A-klasse), het expansievat, het veiligheidsventiel, de 3-wegklep voor de aansluiting van het
sanitair warm water en de rookgasafvoeraansluiting.
Heel eenvoudige installatie
Volledige controle in de fabriek en uitgerust met alle nodige aansluitingsstukken om de
installatie zo eenvoudig mogelijk te maken.
Klasse A-pomp
Regeling met variabele snelheid om de e
 lektrische kosten te verminderen.
Sanitair warm water in overvloed
dankzij de boost
Afhankelijk van de waterhardheid zijn er twee boilertypes beschikbaar (spiraalboiler of stratificatieboiler).
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