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Καλύπτει τις υψηλότερες 
απαιτήσεις για απόδοση και 
οικονομία.

Ο νέος επίτοιχος λέβητας αερίου συμπύκνωσης από τη Buderus , τόσο για τη 
θέρμανση όσο και για το ζεστό νερό χρήσης. Ο Logamax GB062 παρέχει 
υψηλή απόδοση και αξιοπιστία, ενώ παράλληλα οι μικρές διαστάσεις του, 
κάνουν εύκολη την εγκατάστασή του. Η μοντέρνα LCD οθόνη παρέχει στον 
χρήστη όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, κάνοντας τη χρήση του λέβητα 
απλή υπόθεση. 

Καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. 
Το μεγάλο εύρος προσαρμογής ισχύος του Logamax GB062 καλύπτει τις 
απαιτήσεις σας στη θέρμανση, με υψηλή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 

Έτοιμος όποτε τον χρειαστείτε.
Η συσκευή παρέχει υψηλή ισχύ για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης - 
έως 28kW, που σημαίνει ότι θα έχετε πάντοτε άφθονο ζεστό νερό, άμεσα.

Κομψός και εύχρηστος. 
Ο μοντέρνος και κομψός σχεδιασμός, προσαρμόζεται απόλυτα στις 
αισθητικές απαιτήσεις σας χωρίς κανένα συμβιβασμό στη χρηστικότητα, 
αφού η LCD οθόνη κάνει τη χρήση του πιο εύκολη από ποτέ.

Ευκολία και υψηλή απόδοση όποτε τη 
χρειαστείτε. Εγκαθιστώντας έναν λέβητα 
αερίου συμπύκνωσης Logamax plus 
GB062, απολαμβάνετε μια συσκευή 
προηγμένης τεχνολογίας που παρέχει 
υψηλή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 
Ο χειρισμός της είναι ιδιαίτερα εύκολος, 
ενώ χαρακτηρίζεται από κομψή εμφάνιση 
και συμπαγείς διαστάσεις.

Εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος
χάρη στον υψηλής απόδοσης inverter 
κυκλοφορητή (ErP ready) μειώνεται 
ουσιαστικά η κατανάλωση ηλεκτρικού 
ρεύματος.

Οικονομική λειτουργία
καυστήρας με αναλογική λειτουργία για 
μέγιστη απόδοση και οικονομία, 
προσαρμόζοντας την ισχύ του λέβητα στο 
ζητούμενο θερμικό φορτίο.

Εύκολη μετατροπή από φυσικό αέριο σε υγραέριο
χωρίς αλλαγή μπεκ ή άλλων εξαρτημάτων, με μία απλή 
ρύθμιση στον πίνακα ελέγχου.

Συμπαγείς διαστάσεις 
ιδανικός για εγκατάσταση σε χώρους με 
περιορισμένες διαστάσεις.

Ανεμιστήρας με αναλογική λειτουργία
ρυθμίζει το μίγμα καυσίμου/αέρα 
διασφαλίζοντας τη βέλτιστη καύση

Τα πλεονεκτήματα του λέβητα GB062 συνοπτικά:
 ❚ Υψηλή απόδοση και οικονομία
 ❚ Κομψή σχεδίαση και εύκολος χειρισμός 
 ❚ Ποιότητα 3 αστέρων στην παραγωγή ΖΝΧ
 ❚ Μικρές διαστάσεις
 ❚ Εύκολη εγκατάσταση 

Προσιτή πολυτέλεια για κάθε 
σπίτι.

Logamax plus GB062
Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εναρμονισμένος με την νέα Ευρωπαϊκή 
οδηγία ErP

ErP 2015 – τα αρχικά αυτά συνθέτουν ένα νέο, 
πολύ σημαντικό κομμάτι της Ευρωπαϊκής 
ενεργειακής νομοθεσίας, με νέες ακόμα πιο 
αυστηρές απαιτήσεις, σχετικά με την απόδοση 
των λεβήτων, τόσο για τη θέρμανση, όσο και 
για το ζεστό νερό χρήσης.
Η Buderus πάντοτε πρωτοπόρος σε θέματα 
ενεργειακής εξοικονόμησης, εναρμονίστηκε 
άμεσα στις επιταγές της οδηγίας ErP και 
παρέχει τον λέβητα Logamax plus GB062, με 
κορυφαία  χαρακτηριστικά όπως αυτά 
εμφανίζονται στην ετικέτα ErP παρακάτω :Logamax plus GB062 – 24KD H V2 GB062 – 24 H V2

Θερμική ισχύς (kW) 3,7– 24,1

Βαθμός απόδοσης (%) έως 108

Ισχύς για ζεστό νερό 
χρήσης (kW) 28 -

Θερμοκρασία ζεστού 
νερού χρήσης (°C) 40 – 60 -

Κατανάλωση ρεύματος  
(W) < 115 < 65

Διαστάσεις Y x Π x B 
(mm) 815 x 400 x 300

Weight (kg) 36 35

Ο λέβητας Logamax plus GB062 χρησιμοποιεί υψηλής απόδοσης και 
αξιοπιστίας εξαρτήματα. Θα καλύψει απόλυτα τις απαιτήσεις σας και θα 
το κάνει ιδιαίτερα αξιόπιστα και αθόρυβα!
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