
Logamax plus GB062

Αξιοπιστία και οικονομία  
σε απόλυτη αρμονία.

n  Ενεργειακή απόδοση κλάσης Α  
για θέρμανση και για ζεστό νερό χρήσης 

n  Υψηλής αντοχής εναλλάκτης λόγω  
του χυτού κράματος αλουμινίου-πυριτίου

n  Ενσωματωμένη λειτουργία αντιστάθμισης



Πλεονεκτήματα με μια ματιά:

n Υψηλή απόδοση και οικονομία
n Κομψή σχεδίαση και εύκολος χειρισμός
n Ποιότητα 3 αστέρων στην παραγωγή ΖΝΧ
n Μικρές διαστάσεις
n Εύκολη εγκατάσταση

Αξιοπιστία και οικονομία σε
απόλυτη αρμονία.
Logamax plus GB062

Ο λέβητας αερίου συμπύκνωσης Logamax plus GB062 προσαρμόζεται 
σε όλες σας τις απαιτήσεις, επιτυγχάνοντας υψηλή απόδοση και 
χαμηλή κατανάλωση. Η Buderus με αυτόν τον επίτοιχο λέβητα 
καλύπτει τις ανάγκες σας, τόσο για τη θέρμανση όσο και για το ζεστό 
νερό χρήσης. Η μοντέρνα LCD οθόνη παρέχει στον χρήστη όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες, κάνοντας τη χρήση του λέβητα απλή 
υπόθεση.

Καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας
Το μεγάλο εύρος προσαρμογής ισχύος του Logamax GB062 καλύπτει 
τις απαιτήσεις σας στη θέρμανση, με υψηλή απόδοση και χαμηλή 
κατανάλωση. Ο ανεμιστήρας με αναλογική λειτουργία ρυθμίζει το μίγμα 
καυσίμου/αέρα διασφαλίζοντας τη βέλτιστη καύση και ο καυστήρας 
προσαρμόζει την ισχύ του λέβητα στο ζητούμενο θερμικό φορτίο 
επιτυγχάνοντας τη μέγιστη απόδοση και οικονομία.

Έτοιμος όποτε τον χρειαστείτε
Η συσκευή παρέχει υψηλή ισχύ για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 
- έως 28 kW, που σημαίνει ότι θα έχετε πάντα άφθονο ζεστό νερό, 
άμεσα.

Κομψός και εύχρηστος
Ο μοντέρνος και κομψός σχεδιασμός, προσαρμόζεται απόλυτα 
στις αισθητικές απαιτήσεις σας χωρίς κανέναν συμβιβασμό στη 
χρηστικότητα, αφού η LCD οθόνη κάνει τη χρήση του πιο εύκολη από 
ποτέ. Ο χειρισμός του είναι ιδιαίτερα εύκολος, ενώ χαρακτηρίζεται 
από κομψή εμφάνιση και συμπαγείς διαστάσεις, που επιτρέπουν την 
εγκατάστασή του σε εξαιρετικά στενούς χώρους, με βάρος μόλις 36 kg.

Logamax plus GB062

Έκδοση GB062-24 H V2 (System) GB062-24 KD H V2 (Combi)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Θερμική ισχύς (Pmax) 50/30 °C kW 3,3-25,2 4-25,2

Θερμική ισχύς (Pmax) 80/60 °C kW 3-24,1 3,7-24,1

Μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύς ΖΝΧ kW - 28,2

Άνεση ΖΝΧ βάσει EN 13203 - - ***

Μέγιστη παροχή ζεστού νερού χρήσης l/min - 14

Ενεργειακή κλάση θέρμανσης A A

Ενεργειακή κλάση ζεστού νερού χρήσης - A

Προφίλ κατανάλωσης ζεστού νερού χρήσης % - XL

Διαστάσεις ΠxΥxΒ mm 400 × 815 × 300

Βάρος kg 36 36

Στάθμη ηχητικής ισχύος dB 50 49

Εποχιακός βαθμός απόδοσης % 93 93

Μέγιστος βαθμός απόδοσης καύσης % 109 109


