Eπίτοιχος λέβητας αερίου
Logamax U052
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Logamax (µοντέλο kombi µε ζεστό νερό χρήσης)
Tύπος θαλάµου καύσης
Oνοµαστική θερµική ισχύ [kW]
Oνοµαστική θερµική ισχύ [kcal/h]
Bαθµός απόδοσης µέγιστου φορτίου [%]
Θερµοκρασία νερού θέρµανσης [οC]
Θερµοκρασία ζεστού νερού χρήσης [οC]
Ποσότητα ζεστού νερού χρήσης ∆T=30K [lt]
Eλάχιστη/Mέγιστ. πίεση νερού εισόδου [bar]
Mέγιστη πίεση κυκλώµατος θέρµανσης [bar]
Eκποµπές NOx [mg/kWh]
∆ιάµετρος καπναγωγού [mm]
Kατηγορία NOx
Ύψος x Πλάτος x Bάθος [mm]
Bάρος [kg]
Hλεκτρική κατανάλωση [W]
Προστασία

U052-24 K
Kλειστός
8,9 - 24,0
7.654 - 20.640
91,36
45 - 82
40 - 60
11,4
0,25/10
3,0
132
60/100
3
735/400/360
35
155
IPX4D

U052-28 K
Kλειστός
9,1 - 28,0
7.826 - 24.080
90,24
45 - 82
40 - 60
12,5
0,25/10
3,0
135
60/100
3
735/440/360
36
155
IPX4D

Logamax (µοντέλο χωρίς ζεστό νερό χρήσης)
Tύπος θαλάµου καύσης
Oνοµαστική θερµική ισχύ [kW]
Oνοµαστική θερµική ισχύ [kcal/h]
Bαθµός απόδοσης µέγιστου φορτίου [%]
Θερµοκρασία νερού θέρµανσης [οC]
Mέγιστη πίεση κυκλώµατος θέρµανσης [bar]
Eκποµπές NOx [mg/kWh]
∆ιάµετρος καπναγωγού [mm]
Kατηγορία NOx
Ύψος x Πλάτος x Bάθος [mm]
Bάρος [kg]
Hλεκτρική κατανάλωση [W]
Προστασία

U052-24
Kλειστός
8,9 - 24,0
7.654 - 20.640
91,36
45 - 88
3,0
132
60/100
3
735/400/360
35
155
IPX4D

U052-28
Kλειστός
9,1 - 28,0
7.826 - 24.080
90,24
45 - 88
3,0
135
60/100
3
735/440/360
36
155
IPX4D

Επίτοιχος λέβητας αερίου
από 8,9 έως 28 kW

Logamax U052

∞ÍÂ¤Ú·ÛÙË ÔÈﬁÙËÙ· Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜
Eµπορικός συνεργάτης

Bosch Thermotechniki A.E.
Γραµµή εξυπηρέτησης πελατών: 801-11-26 000 (αστική χρέωση)
www.buderus.gr
E-mail: info@buderus.gr

Η ζεστασιά είναι το στοιχείο µας

Logamax U052

Eπίτοιχος λέβητας αερίου
Logamax U052
από 8,9 έως 28 KW

Eπίτοιχος λέβητας αερίου
Logamax U052

«H θέρµανση που θέλω πρέπει να είναι απλή,
ασφαλής και αξιόπιστη στη λειτουργία... αυτό ακριβώς µου προσφέρει ο επίτοιχος λέ-

Aναζητάτε στη θέρµανση ποιότητα και την απλή λειτουργία; Tότε, ο επίτοιχος λέβητας
αερίου Buderus Logamax U052 φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη σας επιλογή. O λέβητας
προσφέρει θέρµανση και παραγωγή ζεστού νερού σε µια συσκευή (µοντέλο-K), έχει
κατασκευαστεί µε τις αυστηρότερες προδιαγραφές λειτουργίας και ασφάλειας, διακρίθηκε
για τον εξαιρετικό σχεδιασµό και τιµήθηκε µε το ευρωπαϊκό βραβείο "iF design award".
Oι µικρές διαστάσεις, ο εύκολος χειρισµός και ο υψηλός βαθµός απόδοσής του τον
καθιστούν ιδανικό για διαµερίσµατα, µονοκατοικίες και εξοχικά. Kαι όλα αυτά σε µια
εξαιρετική σχέση απόδοσης - τιµής.

Zεστό νερό κάθε στιγµή

βητας αερίου της Buderus»

Θέλετε ζεστό νερό οποιαδήποτε στιγµή και σε απεριόριστη ποσότητα; O επίτοιχος λέβητας αερίου Buderus Logamax U052-24K και U052-28K για θέρµανση και ζεστό νερό χρήσης σας το
εγγυάται. Aκόµη και όταν η ζήτηση είναι αυξηµένη, µπορείτε να απολαύσετε το µπάνιο σας χωρίς κανένα πρόβληµα. O λέβητας µε ισχύ 28 KW παρέχει έως και 13 λίτρα ζεστό νερό ανά λεπτό µε µια αύξηση θερµοκρασίας του νερού από 10°C σε 40°C.

Mικρές διαστάσεις

Mεγάλη διάρκεια ζωής

Tοποθετείται σχεδόν παντού µε τις µικρές διαστάσεις

∆ιθερµικός εναλλάκτης
θερµότητας από χαλκό
µειώνει τη δυνατότητα
επικάθησης αλάτων στις
σωληνώσεις

Tεχνικά χαρακτηριστικά Logamax U052:
Eπίτοιχος λέβητας φυσικού αερίου/υγραερίου
Aξεπέραστη ποιότητα και βραβευµένο Design
Kλειστού θαλάµου καύσης

Eύκολος χειρισµός
Σύστηµα ελέγχου προηγµένης τεχνολογίας µε διάγνωση και ένδειξη βλαβών στο ταµπλό του λέβητα

Eξαιρετική ποιότητα

Mέγιστη θερµική απόδοση 24 kW (20.640 kcal/h)

Aρίστη λειτουργία του
εναλλάκτη θερµότητας
και του καυστήρα αερίου

Aυτόµατη αυξοµείωση της ισχύος του καυστήρα

ή 28 kW (24.080 kcal/h)
(Modulation) µέσω του συστήµατος BUS

Mελλοντική
αναβάθµιση
Σύστηµα ελέγχου προηγµένης τεχνολογίας µε δυνατότητα µελλοντικής
επέκτασης λειτουργιών

Logamax U052

Άµεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσης µέσω
του διθερµικού εναλλάκτη (U052-24/28 K)
∆υνατότητα σύνδεσης εξωτερικού µπόιλερ (µοντέλο U052-24/28)
Eύκολος χειρισµός του λέβητα µε δυο περιστρεφόµενους διακόπτες σε συνδυασµό µε

Logamax U052-24 K

τους θερµοστάτες χώρου RC της Buderus
Λειτουργία αντιπαγωτικής προστασίας

Aπλή λειτουργία

Aξεπέραστη ποιότητα κατασκευής

O επίτοιχος λέβητας αερίου Logamax U052-24K και U052-28K είναι εύκολος στο χειρισµό, διαθέτει δύο περιστρεφόµενα κουµπιά για να ρυθµίζετε εύκολα τη θερµοκρασία των θερµαντικών

H Buderus, ως ένας από τους µεγαλύτερους ευρωπαϊκούς κατασκευαστές στη θέρµανση, θέτει
RC10

στα προϊόντα της πάντα τα υψηλότερα στάνταρ ποιότητας και αξιοπιστίας.

σωµάτων και του ζεστού νερού χρήσης. Eπιπλέον εµφανίζεται η ένδειξη της θερµοκρασίας του

Oι λέβητες Logamax U052 ενσωµατώνουν την προηγµένη και δοκιµασµένη τεχνολογία εκατο-

νερού του λέβητα στην οθόνη LCD της συσκευής.

ντάδων χιλιάδων εφαρµογών καθώς και την αξεπέραστη ποιότητα την οποία γνωρίζετε από την

Eπιλέξτε ακόµη έναν ψηφιακό θερµοστάτη χώρου της σειράς Logamatic RC ανάλογα µε τις ανά-

Buderus.

γκες σας, είτε ως απλή έκδοση RC10, είτε ως χρονοθερµοστάτης RC20 µε 8 εβδοµαδιαία προρυθµισµένα προγράµµατα θέρµανσης. O ηλεκτρονικός θερµοστάτης επιτηρεί και ρυθµίζει την

Πλήρες ασφαλιστικές και υδραυλικές διατάξεις
∆ιάγνωση και αναφορά βλαβών στην ψηφιακή οθόνη και στο θερµοστάτη RC
Mεγάλη ασφάλεια λειτουργίας και διάρκεια ζωής µε την εγγύηση της Buderus

Παραδείγµατος χάριν, ο διθερµικός χάλκινος εναλλάκτης θερµότητας, η ηλεκτρονική ανάφλεξη,
RC20

η επιτήρηση φλόγας µε ιονισµό, η ενσωµατωµένη διάταξη πλήρωσης, το δοχείο διαστολής και

ισχύ του καυστήρα (Modulation) έτσι ώστε να εξοικονοµείται ενέργεια και να µειώνονται οι εκ-

µανόµετρο, είναι µερικά από τα χαρακτηριστικά του λέβητα που τον καθιστούν κορυφαίο σε

ποµπές ρύπων.

αξιοπιστία και ασφάλεια λειτουργίας, προσδίδοντάς του µακροζωία και οικονοµική λειτουργία.

O ψηφιακός θερµοστάτης Logamatic RC35 ενσωµατώνει επιπλέον ένα σύστηµα εξωτερικής αντιστάθµισης θερµοκρασίας. Mέσω της µεγάλης οθόνης µπορείτε να ελέγξετε και να προγραµµατίσετε τη θέρµανσή σας χρησιµοποιώντας το ελληνικό µενού που διαθέτει ο θερµοστάτης.

RC35

Θερµοστάτες χώρου

Eύκολος χειρισµός, ευνόητα εικονίδια
λειτουργίας και ένδειξη θερµοκρασίας
στην οθόνη LCD

