Bátran tekint a jövőbe
Az új Logamax plus GB172i

A Logamax plus GB172i az új generáció kondenzációs fali gázkazánja: futurisztikus külső megjelenés,
a lehető legmagasabb teljesítmény és alacsony fogyasztás.
Mottónk a megtakarításra: csak annyi energiát használjunk fel, amennyit feltétlenül szükséges.
A 3,75 kW és 42 kW teljesítmény közötti négy modellel a Logamax plus GB172i modern, energiahatékony és innovatív
rendszertechnológiát kínál mind lakások, mind családi házak számára.
Meleg víz nagy mennyiségben: fűtő változat
A beépített váltószeleppel rendelkező Logamax Plus GB 172i fűtő kazán nagy teljesítménnyel és hatékonyan képes
használati meleg vizet előállítani indirekt tároló csatlakoztatása esetén. Az épület méretétől függően mindkét,
35 kW és 42 kW teljesítményű kazán kielégíti a használati meleg víz takarékos és megbízható előállításával kapcsolatos
igényeket.
Használati meleg víz előállítás és fűtés egy készülékben
A Logamax plus GB172i kombi változata megbízhatóan látja el a lakását, illetve családi házát is a fűtéshez és használati
meleg víz termeléshez szükséges hőenergiával. 30 és 35 kW teljesítményű készülékek között választhat. Egy Logamax plus
GB172i választásával Ön minden esetben a magas hatékonyság, a takarékosság és a tartós megbízhatóság mellett dönt.

Adatok és tények
GB172-30 iK

GB172-35 iK

GB172-35 i

GB172-42 i

30 kW Kombi

35 kW Kombi

35 kW fűtő

42 kW fűtő

Méretek Ma × Szé × Mé (mm)

840 × 440 × 350

840 × 440 × 350

840 × 440 × 350

Fűtőteljesítmény max. (kW)

30

35

35

42

Használati meleg víz készítés teljesítménye max. (kW)

30

35

-/-

-/-

Típus

Füstgázelvezető cső
DHW gazdaságosság és komfort (csillagok)

80/125; 60/100 (külön adapterrel); 80–80
3 csillagos az EN 132031:2006 és EN 13203¬2:2006 szabványok szerint

Súly (kg)

46 kg (tágulási tartály nélkül)/52 kg (tágulási tartállyal)

IP védelmi fokozat

IPX4D

Szivattyú

Energiahatékonysági osztály A (ErP kompatibilis), Grundfos 7,5 m

Maximális áramfelvétel (W)

135

120

Szezonális helyiségfűtési hatásfok
Névleges terhelési profil

*

120

153

–

–

93%
XL

XL

Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztály

A

Vízmelegítési energiahatékonysági osztály

A

A

–

–

Mért hőteljesitmény (kW)

28

33

33

40

Hangteljesitményszint (dB)

50

52

52

52

Használati meleg víz termelés komfortfokozata
* A z osztályozás a Logamax plus GB17230 iKDW H (30 kW) kombi készülék energiahatékonyságát mutatja.
Az osztályozás az összetevőktől, vagy a teljesítménytől függően esetleg eltérhet.

840 × 440 × 350

Áramfelvétel készenléti állapotban (W)

3 csillag PREN 13203
2W

