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Обираючи Logamax plus GB062, ви отримуєте цілодобовий комфорт. 
Котел є надійним рішенням для опалення і має привабливий дизайн. 
Завдяки застосуванню перевірених часом рішень, він стане надійним 
та енергоефективним серцем вашої опалювальної системи.

Завжди готовий
Котел забезпечує потужність до 30 кВт у режимі ГВП, що означає, 
що ви матимете достатню кількість гарячої води у будь-який момент.

Саме такий, як вам потрібно 
Logamax plus GB062 має широкий діапазон модуляції потужності. Котел 
завжди налаштовується відповідно до ваших вимог — він виробляє 
рівно стільки теплової енергії, скільки потрібно.

Проста елегантність 
Компактний та сучасний дизайн Logamax plus GB062 дозволяє йому 
ненав‘язливо та елегантно влитися у будь-який інтер‘єр. Окрім того, 
він має LED дисплей, що полегшує експлуатацію.

Максимальний комфорт 
для найвибагливіших вимог

Logamax plus GB062 має все необхідне 
для високоефективної роботи у вашій 
опалювальній системі: трьохшвидкісний 
насос, перемикаючий клапан 
для приготування гарячої води, 
розширювальний бак та велику кількість 
пристроїв та функцій для безпечного 
функціонування

Вентилятор з модуляцією  
керує приготуванням газоповітряної суміші 
та  оптимальною  роботою пальника

Теплообмінний блок  
у поєднанні з пальником дає рівно стільки 
теплової  енергії,  скільки необхідно

Мінімальні габарити  
дозволяють встановлювати  котел 
практично  у  будь-якому місці

Вбудований  трьохшвидкісний насос 
забезпечує  оптимальне  споживання 
електроенергії
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Бездоганне поєднання
Logamax plus GB062 та інші продукти Buderus ідеально 
поєднуються між собою. Вони ефективно працюють 
відповідно до ваших індивідуальних вимог, і роблять 
це надзвичайно економічно і тихо.
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Не важливо коли — ввечері, після довгого робочого дня чи одразу ж 
зранку, для чудового початку дня — Logamax GB062 дає можливість 
прийняти гарячий душ, коли це потрібно.

Простий та компактний…
Logamax плюс GB062 має простий, елегантний дизайн, який дозволяє 
йому бездоганно поєднуватися із сучасним інтер‘єром. З глибиною 
300 мм ви зможете гарантовано ефективно використовувати простір. 
В котлі використані тільки перевірені часом технічні рішення, та 
застосовані інноваційні та ефективні технології.

… з  мінімальними зусиллями… 
Компактні розміри Logamax GB062 полегшують установку, що економить 
час і зменшує витрати. Прилад важить менше 36 кг і забезпечує легкий 
доступ до внутрішніх компонентів з передньої панелі.

… для ідеального керування.
Інтерфейс користувача має протокол EMS, що забезпечує інтуїтивно 
зрозуміле керування приладом. Відповідно до філософії Buderus, котел 
Logamax plus GB062 можна легко поєднувати з відновлюваними 
джерелами енергії (наприклад, сонячною системою).

Оберіть зручність
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Технічні 
характеристики

Переваги Logamax plus GB062:
■  Висока ефективність роботи завдяки 

коефіцієнту використання палива >108%
■  Діапазон модуляції вихідної потужності 

1:8
■ Опалення приміщень від 40 до 260 м2

■  Висока витрата води у режимі ГВП до 
12 л/хв

■ Низький рівень шуму 38 дБ(А)
■  Сумісність з усією лінійкою автоматики 

керування Logamatic EMS…/2
■  Робота в погодозалежному режимі з 

базовою автоматикою котла
■  Котел підтримує роботу з геліосистемами 

у режимі ГВП
■  Компактні розміри та низька вага 

дозволяють встановити котел практично 
в будь-якому приміщенні

Logamax plus GB062-24 KD

Номінальна теплова потужність (кВт) 3,7…24,2

Коефіцієнт використання палива Hi (%) 108

Потужність ГВП (кВт) 28

Температура ГВП (°С) 40…60

Споживана потужність (Вт) < 150

Габаритні розміри В x Ш x Г (мм) 815 x 400 x 300

Вага (кг) 36
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