
Logamax plus GB192iT

Heating systems
with a future.

Condensatieketel met ingebouwde boiler.



Hoogst mogelijk verwarmings- en 
warmwatercomfort.
Met de Logamax plus GB192iT kiest u voor het neusje van de zalm op het gebied van verwarmingscomfort. U kiest 
voor een uiterst efficiënte verwarmingsketel, die tot op één tiende van zijn totale vermogen kan werken, wat hem zuinig 
maakt op elk moment en u een goede EPB score garandeert. U geniet bovendien van het comfort van een ingebouwde 
boiler van 100 of 150 liter voor uw sanitair warm water. Dit alles komt samen in een compacte behuizing met een elegant 
design. Dit systeem zorgt voor een uitstekend sanitair comfort, zelfs indien u meer dan één badkamer moet voorzien 
van sanitair warm water. 

Een compleet systeem op een beperkte ruimte.
De Logamax plus GB192iT ketel vormt samen met zijn bijhorende warmwaterboiler een volwaardig verwarmingssysteem 
op een beperkte ruimte. De warmtewisselaar is bestand tegen nagenoeg alle soorten van waterhardheid. Met zijn con-
tinu sanitair vermogen van 30 kW biedt hij een uitstekend comfort, ook bij een grotere vraag naar warm water.

Intelligent design, handige bediening.
De Logamax plus GB192iT heeft een intelligent design dat zich op twee manieren uit. De buitenkant typeert zich door 
een stijlvolle uitvoering in zwart titaniumglas en een groot touchscreen. Het display maakt de bediening intuïtief en 
handig, met duidelijke meldingen en functies. Binnenin het toestel komt dezelfde intelligentie tot uiting in de vorm van de 
doordachte opbouw, die het onderhoud vergemakkelijkt. 

Nog milieuvriendelijker verwarmen.
Buderus biedt u in dit gamma ook een solarversie met een zonneboiler en een model met een buffervat van 400 liter 
(Logamax plus GBH192i). Zo kan u upgraden naar een volledig hybride verwarmingssysteem voor warm water en ver-
warmingsondersteuning.

Het bedieningssysteem dat perfect bij u past. 
De Logamax plus GB192iT is compatibel met de gebruiksvriendelijke thermostaat Logamatic RC310. Via deze
regelaar bedient u uw verwarmingssysteem in uw eigen taal en past u de instellingen aan volgens uw levensstijl.
De thermostaat heeft een elegant design in zwart of wit glas, afhankelijk van uw interieur.
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Energie-efficiëntieklasse voor 
ruimteverwarming

A

Spectrum energie-efficiëntie-
klasse

A++ --> G

Nominaal warmtevermogen 
bij 80/60°C

17 25 25 17 25 17 25 25 17 25

Seizoensafhankelijk verwar-
mingsrendement Ꞃs (%)

94

Geluidsvermogensniveau in 
binnenruimten (dB A)

39 46 46 39 46 39 46 46 39 46

Energie-efficiëntieklasse voor 
waterverwarming

A

Energie-efficiëntieklasse van 
warmwaterbereiding Ꞃwh bij 
gemiddeld klimaat (%)

82 82 86 85 85 85 85 85 85 85

Capaciteitsprofiel XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL

Volume boiler (in l) 150 150 100 150 150 210 210 100 150 150

Afmetingen in mm (hxbxd) 1800 x 520 x 670
1500 x 600 

x 670
1800 x 600 x 670 1825 x 1372 x 757

Gewicht in kg 136 127 136 148 127 136

Maximaal warmwaterdebiet 
boiler (l/min)

20

Logamax plus 
GB192iT

Logalux PNRZ400

Logamatic RC310

Logasol zonnepanelen
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Heating systems
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Vind een installateur
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