
Logamax plus 
GB012

 ▌ Χαμηλή κατανάλωση

 ▌ Υψηλή ενεργειακή απόδοση

 ▌ Προσιτή τιμή

Τεχνολογία συμπύκνωσης, 
σε τιμή έκπληξη.
Απολαύστε σήμερα τα πλεονεκτή-
ματα της τεχνολογίας συμπύκνω-
σης, αφού η Buderus σας προ-
σφέρει τον λέβητα συμπύκνωσης 
Logamax plus GB012 και σας 
εξασφαλίζει υψηλή απόδοση στη 
θέρμανση και στο ζεστό νερό χρή-
σης, σε προσιτή τιμή, χωρίς καμία 
παραχώρηση στην αξιοπιστία και 
στην αντοχή, που εγγυάται το όνο-
μα Buderus. 

Ο υψηλός βαθμός απόδοσης 
103%, εξασφαλίζει εξοικονόμηση 
χρημάτων, λόγω της χαμηλής κα-
τανάλωσης καυσίμου, καθώς και 
μειωμένες εκπομπές ρύπων στο 
περιβάλλον. Ο λέβητας Logamax 
plus GB012 διακρίνεται για την 
υψηλή ποιότητα κατασκευής και 
τον σύγχρονο σχεδιασμό του. 

Προηγμένο Σύστημα Αυτοματισμού Cotronic 3
Ο πίνακας ελέγχου του λέβητα Logamax GB012, 
διαθέτει ευανάγνωστη οθόνη LCD, η οποία πα-
ρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες όπως, 
αναφορά βλαβών, θερμοκρασία προσαγωγής, 
κατάσταση λειτουργίας του λέβητα κ.α. Τέλος, 
από τα εύχρηστα κομβία ελέγχου, μπορούν να 
πραγματοποιηθούν οι ρυθμίσεις των παραμέ-
τρων λειτουργίας του λέβητα.
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Επίτοιχος λέβητας αερίου 
συμπύκνωσης 25KW

Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας
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Logamax GB012 Μονάδα 
μέτρησης

Ονομαστική θερμική ισχύς 
min / max (50/30 ° C) kW 7,8-27,2

Μέγιστη ονομαστική ισχύς -
( 80/60 ° C) kW 25,5

Βαθμός απόδοσης % 103

Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) Mm 715/440/355

Βάρος Kg 37

Πλεονεκτήματα του λέβητα Logamax plus GB012 
με μια ματιά

 ▌ Υψηλός βαθμός απόδοσης 103% μέσω της 

τεχνολογίας συμπύκνωσης

 ▌ Εξοικονόμηση χρημάτων λόγω της 

μειωμένης κατανάλωσης αερίου

 ▌ Ελαχιστοποίηση εκπομπών καυσαερίων

 ▌ Προσιτή τιμή

 ▌ Εξαιρετική αξιοπιστία και ανθεκτικότητα

 ▌ Κομψή εμφάνιση, συμπαγείς διαστάσεις 

 ▌ Πλήθος χαρακτηριστικών προστασίας και 

ασφαλείας

 ▌ Εύκολη εγκατάσταση, ρύθμιση και 

συντήρηση.

Ο λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax 
GB012 μπορεί να συνδυαστεί με ένα ηλιακό 
κιτ, για τη παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, 
προσφέροντας αυτοματοποιημένη λειτουργία 
εναλλαγής από το θερμοσιφωνικό ηλιακό 
σύστημα, στον λέβητα, άρα και επιπλέον 
εξοικονόμηση καυσίμου.

Ο επίτοιχος λέβητας αερίου συμπύκνωσης Logamax GB012, αποτελεί προϊόν 
της Buderus - εταιρεία από τις πιο γνωστές παγκοσμίως, με σχεδόν 300 χρόνια 
εμπειρίας στα συστήματα θέρμανσης. Η πρωτοποριακή τεχνολογία, η υψηλή 
ποιότητα και αξιοπιστία καθώς και η προσοχή στη λεπτομέρεια, χαρακτηρίζουν 
όλα τα προϊόντα της Buderus.

Επίτοιχος λέβητας αερίου συμπύκνωσης 
με βαθμό απόδοσης 103%
Ο λέβητας Logamax plus GB012 διαθέτει 
ισχύ 25 kW, η οποία εξασφαλίζει επάρ-
κεια στη θέρμανση και αφθονία ζεστού 
νερού χρήσης. Ο διθερμικός εναλλάκτης 
θερμότητας καθώς και αυτός της συ-
μπύκνωσης καυσαερίων, εγγυώνται την 
υψηλή απόδοση 103 %, αλλά και την 
αποτελεσματικότητα στη λειτουργία του, 
προσφέροντας παράλληλα εξοικονόμη-
ση καυσίμου και μείωση ρύπων. Επιπλέ-
ον η ρυθμιζόμενη βαλβίδα αερίου συμβά-
λει στη σωστή ρύθμιση και διαχείριση του 
καυσίμου, ενώ ο ανεμιστήρας μεταβλητής 
ταχύτητας παρέχει εξοικονόμηση ηλεκτρι-
κής ενέργειας και εξαιρετικά χαμηλό επί-
πεδο θορύβου.

Συμπαγείς διαστάσεις, άνετη χρήση 
και συντήρηση
Ο λέβητας Logamax GB012 έχει συμπα-
γείς διαστάσεις, επιτρέποντας έτσι την 
εγκατάστασή του σε στενούς χώρους. 
Με βάθος μόνο 355 mm και πλάτος 440 
χιλιοστά, ο χώρος που απαιτείται για την 
εγκατάστασή του είναι ελάχιστος. Επί-
σης, ο λέβητας επιτρέπει την άνετη και 
ταχεία πρόσβαση σε όλα τα εσωτερικά 
του εξαρτήματα, το οποίο ευνοεί τις εργα-
σίες συντήρησης και την αποκατάσταση 
τυχόν βλαβών.

Πίνακας ελέγχου Cotronic 3
O πίνακας ελέγχου μέσω της πλακέτας 
Cotronic 3, συντονίζει ηλεκτρονικά τη λει-
τουργία του λέβητα και παράλληλα εξα-
σφαλίζει τον πλήρη έλεγχο των συστημά-
των ασφαλείας.
Η ευανάγνωστη οθόνη LCD εμφανίζει 
χρήσιμες πληροφορίες για τον χρήστη 
αλλά και τον τεχνικό. Επίσης, μέσω των 
εύχρηστων κομβίων στον μπροστινό πί-
νακα ελέγχου αλλά και της ψηφιακής οθό-
νης, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει την 
επιθυμητή θερμοκρασία της θέρμανσης 
και του ζεστού νερού.

Απόλυτα ασφαλής λειτουργία 
Η ασφαλής λειτουργία αποτελεί βασικό 
μέλημα του λέβητα Logamax GB012,ο 
οποίος έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο 
ώστε να διασφαλίζει ότι, ο χρήστης απο-
λαμβάνει πάντα μέγιστη ασφάλεια και 
οικονομία. Ο πίνακας ελέγχου, μέσω της 
πλακέτας Cotronic 3, αναλύει όλα τα ει-
σερχόμενα δεδομένα απο τα επιμέρους 
συστήματα και αισθητήρες, εξασφαλίζο-
ντας την ασφαλή και απρόσκοπτη λει-
τουργία του λέβητα. Τέλος, παρέχει λει-
τουργία κλειδώματος που αποτρέπει τη 
μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Επίτοιχος λέβητας αερίου 
συμπύκνωσης Logamax GB012


