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Uzmanlığı Seçin,
Rahat Edin!
Buderus’ta geleceğe bakmak bir gelenektir.
280 yılı aşkın süredir kazandığımız sistem
sağlayıcısı deneyimimiz ile ısıtma sektörü
için sürekli yenilikçi sistem ve teknolojilerin
geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz.
Buderus’un sahip olduğu bu engin deneyim,
gelecekte de verimliliğini sürdürecek güçlü ve
dayanıklı sistemlerin temelini oluşturuyor.
Bir Buderus ürünü seçtiğinizde, Buderus deneyim
ve uzmanlığını tercih etmiş olacak ve uzun yıllar
güvenle kullanacaksınız.
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Model İsmi, Model Tanımı,
Malzeme Numarası
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Mahal Isıtma Fonksiyonu ve
Su Isıtma Fonksiyonu
(Yük Profili ile beraber)
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Mevsimsel Mahal Isıtması
Enerji Verimliliği Sınıfı
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Ses Gücü Seviyesi
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Mevsimsel Su Isıtması
Enerji Verimliliği Sınıfı
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Nominal Isıl Güç
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Direktif Geçerlilik Başlangıç Tarihi
(AB için)
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AB Direktif Numarası

Logamax plus
GB122i-24 KD H
7736901283
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Tedarikçi Adı / Markası
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Instagram
instagram.com/buderus_turkiye

Facebook
facebook.com/buderustr

Twitter
twitter.com/BuderusTurkiye

YouTube
youtube.com/BuderusTurkiye

Üretici firmanın, broşürün basım tarihinden sonra, ürünlerin teknik özelliklerini geliştirmek amacıyla yaptığı değişiklikleri
ve baskıdan doğabilecek farklılıkları size en yakın Bosch Isı Sistemleri Bayisi’nden öğrenebilirsiniz.

Garanti sürenizi ek garanti
satın alarak uzatabileceğinizi
biliyor musunuz?
Modülasyonlu oda kumandası
kullanarak yakıt tasarrufu
yapabileceğinizi biliyor musunuz?
Yoğuşma teknolojisi sayesinde
kombinizden daha çok verim
alabileceğinizi biliyor musunuz?
Her türlü sorunuz için
Müşteri İlişkileri Merkezimizi
arayabileceğinizi biliyor musunuz?

Yeni Logamax plus GB122i ile daha verimli ve daha güvenli
ısınmayla tanışacaksınız. Etkileyici bir esnekliğe sahip olan
cihaz, ısınma ihtiyacınızı kusursuz bir biçimde karşılamakla
kalmıyor, aynı zamanda kompakt boyutları sayesinde
en küçük yaşam alanlarına bile uyum sağlıyor.

■■
■■

■■

A+ sistem enerji verimliliği sınıfı dış havaya bağlı çalışabilen uyumlu Buderus modülasyonlu
oda kumandaları ile birlikte kullanılan Logamax plus GB122i Yoğuşmalı Kombilerin enerji
verimliliğini göstermektedir. Veriler diğer bileşenlere göre değişiklik gösterebilir.

1:10 geniş modülasyon aralığı
 n dar alanlara bile sığmasını sağlayan
E
kompakt tasarım
 4 kW'la çalışırken sadece 44 dB(A)
2
ses seviyesi (ErP direktifine göre
ses gücü seviyesi)

Yüksek verimli,
güvenilir ve kompakt.

Kapsamlı kompakt
çözüm.
Yeni Buderus Logamax plus GB122i Duvar Tipi Yoğuşmalı Kombi, bireysel
sıcak su ihtiyacınızı mükemmel bir şekilde karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
Kurulumu son derece kolay olan Logamax plus GB122i,
basit kullanım için modern bir LCD ekrana sahiptir.

Logamax plus GB122i’nin 1:10 olan geniş modülasyon aralığı,
sınıfının en yüksek standartlarını belirler. Bu geniş modülasyon
aralığı, kombinizin mevcut ısıtma talebinizi karşılayacak şekilde
kendini uyarlamasını, bu sayede daha verimli çalışmasını sağlar.
Logamax plus GB122i, 30 kW’a kadar sıcak kullanım suyu
çıkışına sahiptir. Bu da her zaman yeterli sıcak suyun olacağı
anlamına gelir.
Montaj esnekliği.
Logamax plus GB122i, iyi düşünülmüş iç ve dış tasarım
konseptine sahiptir. Kurulumu kadar servis işlemleri de kolaydır.
Maksimum baca mesafelerinin yüksek olması da kurulumda
esneklik sağlar. Çıkarılabilir yan paneller, bakım için kolay erişim
sağlar.
Zarif ve pratik.
Gelişmiş, kompakt ve sağlam tasarımı ile Logamax plus GB122i,
bulunduğu ortama şık bir şekilde uyum sağlar. Logamax plus
GB122i yalnızca 300 mm derinliğe ve 710 mm yüksekliğe sahiptir.
Bu sayede en dar alanlara bile sığar.
36 kilogramdan daha hafif olan cihazın dahili bileşenlerine,
ön kısımdan erişim sağlanabilir. Bu da bakım sırasında zaman
kazandırır, maliyetleri düşürür.

A+++ → G

Pratik ve verimli işletim.
Logamax plus GB122i, net ve arkadan aydınlatmalı LCD
ekrana sahiptir. Dış havaya bağlı çalışabilen uyumlu Buderus
modülasyonlu oda kumandaları ile birlikte kullanıldığında,
sistem mahal ısıtma verimlilik sınıfı A+'a yükselir.
Buderus’un üstün yoğuşma teknolojisi.
Buderus Yoğuşmalı Kombilerde korozyona dayanıklı özel
alüminyum - silisyum alaşımlı döküm eşanjörü kullanılır.
Bu sayede, baca gazı sıcaklıkları düşer ve baca gazı hacmi
azalır. Aynı zamanda su buharı da yoğuşarak, baca gazındaki
enerjinin dışarı atılmamasını sağlar.

Teknik özellikler

Birim

Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği sınıfı

GB122i-24 KD
A

Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği
(ErP Direktifi'ne göre)

%

94

Maksimum nominal ısıtma kapasitesi 80/60°C

kW

24

Minimum nominal ısıtma kapasitesi 80/60°C

kW

Modülasyon aralığı
Sıcak kullanım suyu için maksimum nominal ısıl yük
Maksimum sıcak kullanım suyu debisi
Enerji tüketimi (Standby-bekleme durumunda)
Ses gücü seviyesi
Mahal ısıtma sıcaklık ayar aralığı

kW

Ağırlık

30

l/dak

14

W

2,5

dB(A)

44

°C

30-82

mm

710 x 400 x 300

kg

36

NOx sınıfı
Ölçüler (Yükseklik x En x Derinlik)

3
1:10
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Maksimum baca mesafeleri
Eş merkezli yatay
Eş merkezli dikey

60/100

9

80/125

23

60/100

14

80/125

23

Logamax plus GB122i’nin sağladığı avantajlar:
■ 1:10 geniş modülasyon aralığı sayesinde verimli çalışma
■ En dar alanlara bile sığmasını sağlayan kompakt tasarım
■ 24 kW'la çalışırken sadece 44 dB(A)'ya kadar çıkan düşük
ses çıkışı (ErP Direktifi'ne göre ses gücü seviyesi)
■ EMS arayüzü sayesinde yenilikçi sistemlerle uyum
■ 30 kW sıcak kullanım suyu kapasitesi ile her zaman yeterli
sıcak kullanım suyu
■ Kolay kurulum
■ Geliştirilmiş LCD ekranlı, zarif ve fonksiyonel tasarım

