condenserende gaswandketel
24 kW

Logamax plus
GB072-24 (K)
❚❚ Condensatietechnologie van
Buderus voor iedereen
❚❚ Beproefde technologie
❚❚ Boostfunctie tijdens de
warmwaterbereiding
❚❚ Eco- en comfortfunctie

Het display met digitale weergave geeft de temperaturen
en de gebruikte functies weer.

Condensatie voor iedereen !

Warmte is ons element
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Logamax plus GB072-24 (K)
condenserende gaswandketel

Simpelweg geniaal ...
De Logamax plus GB072 is heel compact en past daardoor in eender welk
type woning. Een nieuwbouw- of een gerenoveerde woning, deze ketel vindt
altijd en overal zijn plekje. Hij bestaat in uitvoering voor enkel verwarming of
gecombineerd met geïntegreerde tapwateropwarming.
Concentrische rookgasafvoer
Een compleet gamma accessoires dat compatibel is
met de verschillende rookgasafvoersystemen
Expansievat van 12 liter
De aangepaste inhoud volstaat voor
bijna alle verwarmingsinstallaties
Warmtewisselaar uit aluminium–silicium
De kwaliteitsvolle materialen en assemblage staan
borg voor de lange levensduur en betrouwbare
prestaties van de ketel
Display met digitale weergave
Geeft de temperaturen en de gebruikte functies weer
Basiscontroller BC20
Snelle regeling dankzij de gebruiksvriendelijke en
intuïtieve interface
Veiligheidsgroep sanitair

“Wij hebben in onze nieuwe woning een
condenserende gaswandketel geplaatst.
Dankzij Buderus besparen we dus heel
wat energie !”
Voordelen in één oogopslag
❚❚ bedrijfsrendement tot 109 % Hi
dankzij de condensatietechnologie
❚❚ verschillende modulatiemogelijkheden
(van 7 tot 24 kW) om het verbruik te

Veiligheidsventiel verwarming

optimaliseren
❚❚ eenvoudige installatie in gerenoveerde en
nieuwbouwwoningen
❚❚ een regelsysteem in functie van uw

De Logamax plus GB072 wordt volledig uitgerust geleverd. Alle nodige
onderdelen voor uw verwarmings
installatie zijn al geïntegreerd. Dat
maakt de installatie heel eenvoudig
waardoor uw installateur aanzienlijk
wat tijd wint.
Dankzij zijn aluminium en silicium
warmtewisselaar en platenwisselaar
met microaccumulatie biedt de Logamax plus GB072 K u snel en overUw installateur:

vloedig warm water met de gewenste
temperatuur. Er is dus geen wachttijd,
de ketel kan onmiddellijk warm water
aanleveren. Dankzij de boost van 30
kW bij warmwaterafname geniet u
van een maximaal sanitair comfort,
(ook) bij een grotere behoefte aan
warm water.
Comfort of Eco
Er zijn twee werkingsmodi beschikbaar, namelijk de Comfortmodus en
de Ecomodus.

levenswijze
❚❚ groot comfort op het vlak van sanitair
warm water dankzij de booster (30 kW)
via aparte boiler of geïntegreerde
tapwateropwarming
❚❚ beproefd verwarmingslichaam
❚❚ EMS-regelsysteem
❚❚ eenvoudig te onderhouden
❚❚ warmwaterdebiet van 11,5 l / minuut met
een temperatuur van 45°C (versie K)
❚❚ gemakkelijke ombouw naar propaan

Logamax plus GB072 K
vermogen (kW)

24

24 K

afmetingen
H x B x D (mm)

840 x 440 x 350

tapwateropwarming

-

met platenwisselaar

Poids (kg)

43

44

Rendement
(Hi)%

109

109
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Volledig uitgerust
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