Bewezen efﬁciëntie op maat
van elke woning:
Logano plus GB125 en GB225
Hebt u een hoger vermogen nodig voor zowel verwarming, als warm water en is het design van minder
groot belang, dan vindt u ongetwĳfeld uw gading bĳ de Logano plus GB125 of GB225. Deze robuuste
gietĳzeren systemen halen een hoog rendement dankzĳ de condensatie in de warmtewisselaar (in inox bĳ
GB125, keramisch bĳ GB225). Het Buderus gamma heeft met een ruim vermogensbereik een oplossing
voor elke woning, van appartement tot villa met zwembad.

Betrouwbaar warmwatercomfort
U kunt de Logano plus GB125 en GB225 combineren met een onderstaande Logalux boiler van 160 of 200 liter, of een
naaststaande boiler van 160, 200, 300 of 400 liter. Dankzĳ de robuuste Logalux boilers met gepatenteerd thermoglazuur
kunt u altĳd genieten van hygiënisch warm water, welke ook uw behoeften zĳn.

Logano plus GB125
Vermogen (kW)
Nominaal vermogen bĳ 55/30°C

Vermogens van 55 en 68 kW: Logano plus GB225
De Logano plus GB225 combineert een gietĳzeren lagetemperatuurketel met een nageschakelde
keramische condenserende warmtewisselaar om heel energie-efﬁciënt te verwarmen. Met vermogens
van 55 en 68 kW beantwoordt hĳ aan de warmtebehoefte van meergezinswoningen en kleinere
commerciële gebouwen.
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Verwarmen zoals u wenst
Buderus heeft veel aandacht voor bedieningsvriendelĳkheid. Met de ingebouwde bedieningseenheid
RC310 kunt u een persoonlĳk verwarmingsprogramma instellen dat perfect aangepast is aan uw
gewoontes, zodat u nog meer energie kunt besparen. Via het overzichtelĳke display krĳgt u informatie
over de werking, de regeling en de status van uw installatie.
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Vermogens van 18 tot 49 kW: Logano plus GB125
De Logano plus GB125 combineert het beste van het beproefde gietĳzeren ketellichaam met
zĳn uitzonderlĳke levensduur en van de inox condenserende warmtewisselaar. De geïntegreerde
warmtewisselaar recupereert de latente warmte in de rookgassen om de energiekosten te drukken.
De Logano plus GB125 zit al meer dan 15 jaar in het gamma en staat bekend om zĳn uitmuntende prĳskwaliteitverhouding.
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Logamatic RC310 regeling +
EasyControl app

Logalux LT 160/1 - LT200/1 - SU160/5 SU200/5 - SU300/5 - SU400/5
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Systeem Logano plus GB125 & GB225
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