[ Vzduch ]

Nástenný nízkoteplotný kotol
Logamax U052/U054

[ Voda ]
[ Zem ]
[ Buderus ]

Vykurovanie môže byť úplne jednoduché
Kladiete dôraz na vysoký komfort vykurovania a jednoduchú obsluhu? V tom prípade je
nástenný nízkoteplotný kotol Logamax U052/U054 tou správnou voľbou. Kompaktné kotly s
malými rozmermi sa hodia do jednogeneračných a dvojgeneračných domov či bytov. Plne
vybavený kotol pri výhodnom pomere výkonu a ceny.

Teplo je náš element

Nástenný nízkoteplotný kotol
Logamax U052/U054
Informácia o produkte

Spoľahlivý za každých okolností
Nástenné kotly Logamax s odvodom spalín “turbo“ alebo do komína s maximálnymi
výkonmi 24 a 28 kW sú dodávané v dvoch prevedeniach prípravy TÚV. Verzia Single
má možnosť pripojenia ľubovoľného typu zásobníka teplej vody. Tým je zabezpečené
dostatočné množstvo teplej vody i pre najnáročnejších zákazníkov. Typ Kombi s
prietokovým ohrevom je zase kompaktný a robustný s výkonom TÚV max. 13 L/min.
Pri malých vzdialenostiach kotla a odberného miesta teplej vody napr. v bytoch je
zaručený vysoký komfort a stabilný prietok teplej vody v sprche či umývadle.

"Spoľahlivý a jednoducho ovládateľný.
Presne to očakávam od môjho kotla.
Som spokojný."

Dlhá životnosť
výmenník systému
koncentrických
trubíc - zvlášť robustný

Kompaktný
Montáž ktorá šetrí
priestor - malé rozmery
a atraktívny dizajn.

Jednoduché ovládanie
možnosť použiť najnovší
systém regulácie Buderus
Výhody kotla Logamax U052/U054:
z výkonové rady: 24 a 28 kW
z výhodný pomer kvality a ceny

Kvalita Buderus v každom detaile
Kvalita Buderus musí ostať zachovaná v každom výrobku Buderus. Preto sú i nástenné
nízkoteplotné kotly Logamax U052/U054 vyrábané pomocou najmodernejších technológií. Napríklad medený výmenník so systémom dvoch rúrok v sebe zabezpečí
vysoký prenos tepla s malým usádzaním vápenatých nánosov. I regulácia je jednoduchá. Systém EMS, ktorý Buderus používa pre najmodernejšie nástenné i stacionárne
kotly je rovnako použiteľný i v tomto prípade.
Logamax (single model)

U054-24

U052-24

U052-28

Menovitý výkon (kW)

7,8 - 24,0

8,9 - 24,0

9,1 - 28,0

90,03

91,3

90,2

735×400×360

735×400×360

735×400×360

Priemer odťahu spalín (mm)

130

60/100

60/100

Hmotnosť (kg)

32

35

36

Logamax (kombi model)

U054-24 K

U052-24 K

U052-28 K

Menovitý výkon (kW)

7,8 - 24,0

8,9 - 24,0

9,1 - 28,0

90,03

91,3

90,2

735×400×360

735×400×360

735×400×360

Priemer odťahu spalín (mm)

130

60/100

60/100

Hmotnosť (kg)

32

35

36

Účinnosť (%)
Rozmery V×Š×H (mm)

Účinnosť (%)
Rozmery V×Š×H (mm)

z komfort prípravy TÚV s malým kolísaním
prúdenia vody
z vysoká kvalita Buderus zachovaná
z zvlášť jednoduchá obsluha pomocou systému
riadenia EMS
z robustná technológia zabezpečí dlhú životnosť a
vysokú prevádzkovú spoľahlivosť
z kompaktné rozmery
z jednoduchá a rýchla montáž
z nenáročný na servis
z možnosť pripojenia zásobníka TÚV alebo druhého
vykurovacieho okruhu
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