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Пакетні пропозиції Logapak GB042
Основне обладнання

Logapak GB042

Logamax plus GB042 – це котел, на який заслуговує кожен споживач, і не тіль-

ки тому, що він високої якості Buderus, але й тому, що він дуже економічний. 

Завдяки вдосконаленій конденсаційній технології досягається значно менше спо-

живання природного газу та енергії та, за рахунок свого екстремально малого 

розміру, він потребує дуже мало простору для встановлення. Це значить, що 

Ви економите житловий простір, отримуєте більше енергії та високий рівень 

комфорту від одного приладу.

Горизонтальне відведення димових газів від котла у навколишнє середовище – 

оптимальне рішення для квартир та котеджів. До складу пакета входить комп-

лект коаксіальної труби 60/100 мм довжиною 800 мм з відводом та адаптером 

для підключення димової труби до котла. Забір повітря для спалювання природ-

ного газу здійснюється безпосередньо з навколишнього середовища.

Logamatic RC 25 – кімнатний програматор для керування опалювальним конту-

ром та приготуванням гарячої води. За допомогою контролера Ви можете зада-

вати будь-які режими роботи установки та додатково заощаджувати енергію, 

підтримуючи комфорт. RC25 встановлюється на стіні в житловому приміщенні.

Logalux SU…W у поєднанні з настінним конденсаційним котлом – ідеальне рішен-

ня для приготування необхідної кількості гарячої води. Завдяки вбудованому 

в котел перемикаючому клапану та високій потужності котла в режимі приготу-

вання гарячої води бак нагрівається швидко, не впливаючи на зміну температу-

ри в опалювальному приміщенні

Модель Logalux S 120/5 W SU 160/5 W SU 200/5E W

Об’єм (л) 120 160 200

Висота (мм) 980 1300 1530

Глибина (мм) 550 550 550

Котел Димова труба Бак-водонагрівач*
Кімнатний 

програматор**
Артикул

Ціни, грн 

з ПДВ

GB042-22K горизонтальна 60/100 мм – RC 25 0422010421 16 426,-

GB042-22 горизонтальна 60/110 мм S 120/5 W RC 25 0422010420 24 319,-

GB042-22 горизонтальна 60/100 мм SU 160/5 W RC 25 0422010422 24 913,-

GB042-22 горизонтальна 60/100 мм SU 200/5E W RC 25 0422010423 25 298,-

Котел Logamax plus GB 042-22 GB 042-22K

Потужність 50/30 С° (кВт) 8,0–21,6 8,0–21,6

Потужність ГВП (кВт) – 7,3–27,4

Температура ГВП (С°) – 40–60

Підключення димоходу (мм) 60/100 60/100

ККД (%) < 109 < 109

Рівень шуму (дБ) 36 36

Габаритні розміри (В х Ш х Г) 840 х 400 х 370 840 х 400 х 370

Вага (кг) 43,5 43,5

Logalux SU 200/5E W

Logamax plus GB042

Комплект димової труби

Logamatic RC25

Пакетні пропозиції Logapak GB042

Ціни дійсні лише при пакетному замовлені, усі складові пакета обов'язкові та незмінні.
Усі ціни рекомендовані та вказані із розрахунку курсу 11 грн. за 1 євро та дійсні на дату друку цього каталогу.
У випадку зміни курса євро більше, ніж на 0,5%, ціни можуть бути змінені пропорційно зміненню курса євро.

Актуальний прайс-лист та застосовний курс євро на www.buderus.ua

* Включаючи датчик гарячої води AS1.6 з електричною клемою
** До складу пакету входить датчик зовнішньої температури FA
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Logapak GB112

Комплектуючі

Котел Logamax plus GB112 – довершене опалення Вашої оселі. Настінний конденсаційний 

котел – це лише переваги: екологічно чисте та економне спалювання газу; додаткове 

заощадження енергії за рахунок тепла конденсації водяної пари димових газів; модульо-

ваний режим роботи пальника забезпечує вироблення тепла, що відповідає дійсному 

теплоспоживанню; низький рівень шуму; можливість забору повітря для спалювання газу з 

навколишнього середовища; невеликий переріз димової труби; оснащення модульованим 

циркуляційним насосом з економним споживанням електричної енергії. 

Окрім відмінних технічних параметрів котла, Ви отримуєте додаткові переваги: компактну 

котлову установку, що залишає більше простору для життя в Вашому будинку!

Типорозмір котла Logamax plus GB112 29 43 60

Висота (мм) 685 685 685

Ширина (мм) 560 900 900

Глибина (мм) 431 431 431

Вага (кг) 59 64 72

Модель Logalux S 120/5 W SU 160/5 W SU 200/5E W SU 300/5 W SU 400/5 W

Об’єм (л) 120 160 200 300 400

Висота (мм) 980 1300 1530 1495 1835

Глибина (мм) 550 550 550 670 670

Експлуатаційна потужність
1)

 (кВт) 34,0 31,5 31,5 36,5 56,0

Коефіцієнт потужності NL

2)

1,2 2,6 4,2 7,8 12,5

Витрати тепла у гарячому 

резерві
 

(кВт • год / 24 год)
1,6 1,8 2,0 1,9 2,1

Система автоматичного управління Logamatic RC35 – для погодозалежного керування 

опалювальним контуром та приготування гарячої води. За допомогою контролера Ви 

можете задавати будь-які режими роботи установки як із використанням заводських про-

грам, так і запрограмувавши власну. Надзвичайна зручність при експлуатації досягається 

завдяки наявності великого дисплею, де для вибору параметрів відображаються змістовні 

речення українською чи російською мовами. Зміна зовнішньої температури протягом двох 

діб відслідковується в графічному вигляді. Сервісні повідомлення відображаються у тек-

стовому вигляді, а не в кодовому. RC35 встановлюється на стіні біля котла чи в житловому 

приміщенні.

Система автоматичного управління Logamatic 4121 – для погодозалежного керування 

двох опалювальних контурів та приготування гарячої води. Модульний принцип побудови 

дозволяє розширити стандартні функції за допомогою допоміжного функціонального моду-

ля. Програматор MEC2 може встановлюватися в приміщенні для дистанційного керування 

опалювальною установкою та для найбільш комфортного забезпечення теплом із ураху-

ванням зовнішньої температури навколишнього середовища та фактичної температури 

в житловому приміщенні.

Водонагрівачі Logalux SU...W білого кольору ідеально підходять до настінних котлів 

Buderus. Ви завжди підберете бак у залежності від Ваших потреб у гарячій воді. Зсередини 

бак вкритий спеціальною термоглазур’ю, яка забезпечує гігієнічність та надійний захист від 

корозії. А завдяки ефективній теплоізоляції вода у бойлері завжди гаряча, і Ви витрачаєте 

менше енергії для нагріву. Для всіх водонагрівачів Buderus теплові втрати знаходяться 

нижче значень, які допускаються нормами DIN, більше ніж на 30%.

1)
 Вказано для температури води у лінії подачі 80 °С та температури води на виході 45 °С.

2) Вказано для температури води у лінії подачі 80 °С та температури води у водонагрівачі 60 °С.

Logamatic RC35

Logalux SU 300/5 W

Logamax plus GB112

Група безпеки водона-
грівача SG160 S: запір-

ний кран 1”, зворотний 

клапан, запобіжний кла-

пан 8 бар, штуцер для 

приєднання розширю-

вального бака.

3-ходовий перемикаю-
чий клапан G-SU: для 

пакетної пропозиції 1.

Датчик температури 
водонагрівача зі ште-

керним з’єднанням до 

автоматики (тип комп-

лекту залежить від авто-

матики).

Бак мембранний роз-
ширювальний для сис-
тем опалення – сталевий 

бак білого кольору для 

компенсації температур-

них розширень теплоно-

сія в системі опалення.

Тримач настінний MEC2 
до Logamatic R4000 – 

використовується для 

встановлення MEC2 в при-

міщенні як пульта дистан-

ційного керування.

Logamatic 4121


