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Buderus
Logamax plus GB072

Toplota je naš element

Opremljen za doseganje optimalne 
energetske bilance

Plinski kondenzacijski kotel 



Varčen, varčnejši, 
Logamax plus GB072!

Tisti, ki investira v energetsko varčne plinske kondenzacijske kotle, bo 
dolgoročno plačeval nižje stroške ogrevanja. Na ta način se lahko že 
od samega začetka dosežeta najvišja možna raven varčevanja in boljši 
učinek za isti denar: Logamax plus GB072. Ta plinski kondenzacijski kotel 
pod svojim kompaktnim plaščem skriva visoko učinkovite komponente, 
ki skupaj pripomorejo h končnemu rezultatu: k manjši porabi goriva z 
največjim mogočim udobjem.

Pridobitev v vsakem pogledu
Z Logamax plus GB072 lahko zaradi sodobne kondenzacij-
ske tehnologije vsak dan privarčujete ne samo pri denarju 
in energiji, temveč tudi pri stroških montaže kotla. Plinski 
kondenzacijski kotel je namreč tovarniško opremljen z vsemi 
potrebnimi elementi, zato montaža kotla prihrani veliko časa 
in prostora, kar vam zmanjša stroške. Logamax plus GB072 
se namreč namesti na zid, s tem pa pridobite več prostora za 
svoje ustvarjalne ideje pri ureditvi stanovanjskega prostora.

Več kot 25 let izkušenj s kondenzacijsko 
tehnologijo
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Logamax plus GB072
Pregled

Varčen in ekološko sprejemljiv
Ko ogrevate energetsko učinkovito, imate vedno dva razloga za zadovoljstvo. Poleg 
prihrankov pri stroških zmanjšujete onesnaževanje okolja z zmanjšanjem emisij CO2 in 
ohranjate naravne vire energije. To je enostavneje, kot ste si mislili: s sistemom Buderus 
in z izpopolnjeno kondenzacijsko tehnologijo.

Buderus: Prednosti sistema
Buderus vam ponuja celovit, zaokroženi program ogrevanja od toplotnih črpalk do ra-
diatorjev. Naša posebnost: dosledno skrbimo za prilagoditev svojih izdelkov kupcem. 
Zato lahko po želji različne tehnologije enostavno kombinirate med seboj. Npr. konden-
zacijski kotel s solarnim sistemom, toplotna črpalka in kotli na trdna goriva pa tudi z 
rezervoarji tople vode. Navedene sisteme podpirajo naši inteligentni krmilni sistemi, ki so 
usmerjeni v prihodnost. Vse navedeno ne le olajša montažo, temveč prispeva tudi k bolj 
ekonomičnemu in okolju prijaznemu gospodarjenju z razpoložljivimi viri energije.

Naše izkušnje vam zagotavljajo varnost
Z Buderusom uporabljate naše dragocene in bogate izkušnje. Buderus že več kot 25 let 
podpira energetsko varčne kondenzacijske tehnologije in spodbuja njihov razvoj. Naš cilj: 
s čim manj porabljene energije pridobiti čim več toplotne energije. Za proizvodnjo svo-
jih kotlov uporabljamo najboljše materiale, ki jih obdelujemo z najnovejšimi proizvodnimi 
postopki. Rezultat: kondenzacijska tehnologija Buderus vam iz dneva v dan zagotavlja več 
zadovoljstva.

Vaše prednosti:

Dolgoletne izkušnje
Pri Buderusu prihodnost izhaja iz tradicije. Ker že več kot 
275 let kot dobavitelji sistemov pomagamo pri razvoju vseh 
novejših in izboljšanih postopkov ter tehnologij ogrevalne 
tehnike. Tako bogate izkušnje danes tvorijo trdno bazo za 
robustne in dolgotrajne sisteme, ki bodo tudi jutri ogrevali z 
visoko učinkovitostjo.

Kakovost, na katero se lahko zanesete
Tudi podrobnosti naredijo veliko razliko. Zato ima Buderus 
najvišje zahteve glede kakovosti in svoje izdelke izpostavlja 
strogi kontroli kakovosti do najmanjših podrobnosti: uporabl-
ja se samo tisto, kar je preverjeno in deluje zanesljivo. Zato 
Buderus jamči optimalno funkcionalnost svojih ogrevalnih 
sistemov za celotno življenjsko dobo kotla.

Energijska učinkovitost sistema
Vse nižji stroški energije izhajajo iz dejstva, da so pri ogre-
vanju usklajeni vsi parametri. Pri Buderusu se to kaže v 
popolni tehnologiji sistema. V sistemu Buderus je namreč 
vsaka komponenta brezhibno usklajena z drugimi, da skupaj 
delujejo optimalno energetsko učinkovito. Razred energetske učinkovitosti kaže 

stopnjo energetske učinkovitosti 
naprave Logamax plus GB072 24 K, 
Razredi energetske učinkovitosti drugih 
izdelkov iz te serije so lahko drugačni.
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Odkrijte, kaj se skriva v njem

V toploti je vse. Vendar pod pogojem, da ogrevanje in topla voda 
nista dražja, kot je potrebno in to vso življenjsko dobo generatorja 
toplote. Ta čas je pri Buderusu še posebej dolg, saj je kakovost na 
najvišji ravni, vzdrževanje pa ne more biti lažje. S plinskim konden-
zacijskim kotlom Logamax plus GB072 lahko dobite ugodno toploto 
in v njej sproščeno uživate.

Izdelan za učinkovit pogon
V primerjavi s starejšimi kotli lahko Logamax plus GB072 prihrani do 30 
% energije. Da bi vam zagotovili velike prihranke, smo v svoj kotel vgra-
dili najsodobnejšo ogrevalno tehnologijo. Npr. učinkovite črpalke ogre-
valnega sistema in, posebej robusten liti toplotni izmenjevalnik iz zlitine 
aluminija in silicija, ki je že milijonkrat dokazal svojo učinkovitost.

Temeljito preučen
Logamax plus GB072 je neprekosljiv zaradi svoje velike uporabnosti, ki 
zaradi inteligentne kondenzacijske tehnologije dodatno toploto pridobi-
va iz pare zagretih produktov izgorevanja. Vendar pa je Buderus mislil 
še bolj daljnosežno - na porabo električne energije. Npr. na delovanje v 
stanju pripravljenosti, ko ogrevanje redko potrebujete. Tudi v takšnih pri-
merih je poraba energije nižja kot v primerjavi s primerljivimi kotli drugih 
proizvajalcev.

Prilagodljiva izbira mesta za montažo. Kompakt-
ne dimenzije in raznovrstnost dimnih sistemov 
omogočajo montažo na najmanjšem prostoru. 
Montaža je mogoča praktično na vseh mestih.

Enostaven prihranek . 
Poleg skrajno varčnega pogona Logamax plus 
GB072 v obdobju pripravljenosti porabi občutno 
manj energije kot primerljivi modeli.

Logamatic BC20
Hitra, enostavna električna instalacija, 
zahvaljujoč enostavnemu električnemu priključku in 
prilagajanju parametrov pogona kotla.

Enostaven za vzdrževanje in servisiranje  
Kotel se odpira spredaj. Zaradi tega je v njen 
izboljšana preglednost, pri vzdrževanju je lahko 
dostopen s prednje strani, pri čemer je znatno 
olajšano servisiranje 

Popolnoma opremljen
Tovarniško so vgrajeni črpalke ogrevalnega 
sistema, varnostni ventil, manometer, pipa za 
polnjenje in praznjenje kotla, trikratni preklopni 
ventil za pripravo tople sanitarne vode in 12-litrska 
ekspanzijska posoda.

Posebej robusten liti toplotni izmen-
jevalnik iz zlitine aluminija in silicija je 
osnovni pogoj za dosego visokega koe-
ficienta učinkovitosti in visoke varnosti 
pogona.
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Dobro prilagojen
Logamax plus GB072 je nastavljen za največje udobje, vse od krmilne 
naprave pa do baznega regulatorja. Ne samo pri uporabi, tudi pri osno-
vnih nastavitvah in zagonu plinskega kondenzacijskega kotla največjo 
pozornost posvečamo enostavnosti in lahkotnosti upravljanja kotla. Zato 
je ta kotel opremljen z baznim regulatorjem Logamatic BC20 za intuitivno 
usmerjanje preko menija, velikimi tipkami in velikim osvetljenim zaslonom 
z lahko razumljivimi simboli. 

Dobro prilagojen
Ogrevanje, ki lahko praktično povsod najde svoje mesto: Logamax 
plus GB072 je ne samo kompakten, temveč tudi odobren za priklop na 
različne LAS sisteme za odvod dimnih plinov. Za vas to pomeni nasled-
nje: neodvisno od dimnika je kotle mogoče namestiti skoraj povsod v 
stavbi - vi odločate o mestu namestitve!

Logamax plus GB072

Logamax plus GB072 od krmilne naprave do baz-
nega regulatorja je prilagojen za dosego največjega 
udobja: ne samo pri uporabi, tudi pri osnovnih 
nastavitvah in zagonu plinskega kondenzacijskega 
kotla največjo pozornost posvečamo enostavnosti 
in lahkotnosti upravljanja kotla. Zato je ta kotel 
opremljen z baznim regulatorjem Logamatic BC20 
z intuitivnim usmerjanjem preko menija, velikimi 
tipkami in velikim osvetljenim zaslonom z lahko 
razumljivimi simboli. 

Pregled prednosti Logamax plus GB072:
 ■ kondenzacijska tehnologija visoke 
učinkovitosti 

 ■ manjša poraba energije in manjše emisije
 ■ inteligentni regulacijski sistem Logamatic 
EMS in bazni regulator Logamatic BC20, ki je 
prilagojen uporabniku z velikim zaslonom za 
lahko odčitavanje in za enostavno upravljanje

 ■ manjša poraba energije v stanju pripravlje-
nost za pogon kotla

 ■ preverjena priključna tehnika za hitro 
montažo in instalacijo

 ■ milijonkrat preverjen liti toplotni izmenjevalnik 
iz zlitine aluminija in silicija, velika robustnost 
in manjša občutljivost na umazanijo

 ■ enostavno vzdrževanje zaradi dobre dostop-
nosti delov kotla

 ■ čista, moderna zasnova plašča kotla
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S sistemom lahko dosežete še več

Želite še večje udobje toplote? Logamax plus GB072 lahko brez 
težav povežete v sistem z ostalimi komponentami Buderus. Npr. z 
rezervoarji tople vode za učinkovito pripravo sanitarne tople vode. 
Ali z dodatnim generatorjem toplote, npr. na obnovljivi vir energije. 
Na ta način lahko ne le prihranite svoj denar, ampak tudi prispevate 
k varovanju okolja.

Hitro do tople vode v velikih količinah
Udobje je tudi, če imate toplo vodo vedno na voljo in toliko, kot jo 
potrebujete. Buderus ponuja različne rešitve, ki jih lahko z Logamax plus 
GB072 kombinirate v sistem. Ali ste se odločili za kombinirane kotle, 
ki vodo segrevajo neposredno pri obtoku. Tako lahko privarčujete pri 
prostoru. Izbira bojlerja tople vode Logalux pa je idealna pri veliki porabi 
tople vode.

Učinkovito postane še učinkovitejše
Kombinirati, razširiti, posodobiti: s plinskim kondenzacijskim kotlom 
Logamax plus GB072 vam ponujamo vse možnosti. Saj je vsa v njem 
vgrajena oprema najbolje pripravljena za učinkovito kombiniranje z dodat-
nimi generatorji toplote, kot je npr. solarni sistem. Ker so pri naših kotlih 
vse komponente sistema med seboj popolnoma usklajene, je možnost 
prihranka energije še večja.

Higiensko dovršeno udobje porabe
tople vode, zahvaljujoč inovativnemu 
Thermoglasur DUOCLEAN MKT.









 Logamax plus GB072
 Logasol SKN 3.0
 Logalux SM
 Logamatic EMS z RC 300 ali RC200
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Logamax plus GB072

440

840

915

Logamax plus GB072-24 GB072-24K

Področje ocenjene toplotne 
moči (kW)

6,6 - 23,8 6,6 - 23,8

Učinek tople vode (kW) 29,7 29,7

Namen za ogrevanje za ogrevanje in 
pripravo tople
sanitarne vode

Razred energetske 
učinkovitosti pri ogrevanju

Razred energetske 
učinkovitosti pri segrevanju 
vode

-

Premer dimovodne cevi (mm) 80/125 80/125

Temperatura tople vode (°C) 40 - 60 40 - 60

Vhodna električna moč maks. 75 maks. 75
Višina x širina x globina (mm) 840 x 440 x 350 840 x 440 x 350
Masa (kg) 43 44

Rezervoar tople vode Logalux S120 SU160W

Razred energetske 
učinkovitosti pri segrevanju 
vode

Višina (mm) 956 1188

Širina/premer (mm) 512 556

Masa (kg) 72 98

Rezervoar tople vode 
Logalux

SM300

Razred energetske 
učinkovitosti pri 
segrevanju vode

Višina (mm) 1465

Širina/premer (mm) 672

Masa (kg) 155



Poslovni center Buderus
Trnoveljska cesta 2e, Celje

Tel. 03 42 88 602, 42 88 604 
Fax. 03 42 88 622, 42 88 623

E-mail: buderus@kovintrade.si
www.buderus.si

NOVO: Cene že vključujejo zagon

Prednosti paketne ponudbe:
- vsi elementi so tovarniško optimirani
- svetovanje, montaža, zagon; vse od enega
 strokovno usposobljenega ponudnika
- zagotovite si za prihodnost pripravljeno
 tehnologijo, vrhunsko udobje ter zanesljivo in
 varčno obratovanje


