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Тепер Ви можете отримати всі вигоди сучасного опалення за оптимальну 

ціну: Logamax plus GB042 забезпечить Ваc усім, чого Ви потребуєте: 

економічне опалення, комфортне тепло та сімейний затишок. Компактний 

настінний конденсаційний котел – це ідеальне рішення для опалення 

квартири, приватного будинку.

Logamax plus GB042 
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Настінний конденсаційний котел, що відповідає усім Вашим вимогам

Завдяки його компактним розмірам, 

котел може бути легко інстальований 

майже усюди. При роботі Logamax plus 

GB042 практично не чутно, а нагрівання  

є максимально ефективним, адже 

коефіцієнт використання енергії в ньому 

досягає 109%!

Котел пропонує гнучке рішення – Ви 

можете обирати між двоконтурною та 

одноконтурною версією для роботи 

з бойлером непрямого нагріву гарячої 

води Logalux HT/SU. 

Система регулювання Logamatic EMS 

з регуляторами серії RC пропонує 

технологію конфігурації, яку можно 

застосовувати практично у будь-якій 

системі опалення, наприклад, з теплими 

полами або сонячною установкою. Достатньо тільки додати додаткові модулі 

MM10/WM10/SM10. 

Настінні конденсаційні котли Buderus Logamax plus GB042 оздоблені 

теплообмінниками із спеціального сплаву кремнію та алюмінію – силуміну. 

Перевірена технологія протягом більш ніж 25 років.

Основними перевагами використання такого матеріалу є:

-  виготовлення суцільних (литих або спресованих) труб теплообмінника 

зі складним оребренням, що забезпечує стійкість до температурних 

розширень та напруги, запобігає втратам води із теплообмінника завдяки 

відсутності швів, можливість отримання великої площі теплообміну

- низький коефіцієнт температурного розширення
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«Buderus знає, що робити: 
сучасна опалювальна 
техніка за прийнятну ціну — 
все ідеально підібрано»

Переваги котла Logamax plus GB042:

❚  Низькі витрати на опалення завдяки 

конденсаційній технології.

❚  Повністю укомплектований.

❚  Компактний розмір допомагає 

економити простір.

❚  Можливість модуляції пальника 

від 26 до 100%.

❚  Розумна система контролю EMS.

❚  Комбінація GB042-22 з зовнішнім 

водонагрівачем.

❚  Легко встановлювати, експлуатувати 

та обслуговувати.

❚  Низький рівень викидів шкідливих 

речовин в навколишнє середовище.

Спеціалізована опалювальна фірма:

Будерус-Украина

Киев, 02660, ул. Крайняя, 1, тел.: (044) 390-71-93, факс: (044) 390-71-94.
Львов, 79014, ул. Лычаковская, 255, тел.: (032) 251-40-95, факс: (032) 251-47-15.
Днепропетровск, 49022, ул. Малиновского, 98, тел./ факс: (056) 790-35-34, (056) 790-35-32.
Одесса, 65085, Тираспольское шоссе, 19, тел.: (048) 780-47-74, факс: (048) 780-47-70.

e-mail: info@buderus.ua, www.buderus.ua

Оставляем за собой право на технические изменения.

Logamax plus GB042-22 GB042-22K

Номінальна модульована 

потужність(40/30°С), кВт

Опалення: 8,1-21,8 

Нагрів бойлера: 7,3–20,3

Опалення: 8,1–21,8 

Гаряча вода: 7,3–27,4

Вихід ГВП, л/хв - 12

Коефіцієнт використання енергії, % 109 109

Рівень шуму, dB 36 36

Висота*ширина*глибина, мм 840*400*370 840*400*370

Споживання електроенергії, Вт 125 125

Вага, кг 43,5 43,5
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