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O FIRMIE
Grupa Bosch Thermotechnik GmbH, do której
należy marka Buderus, to największy producent
systemów grzewczych w Europie z siecią dystrybucyjną na całym świecie.
Buderus ma własne oddziały handlowe w całej
Polsce. System sprzedaży opiera się na sieci autoryzowanych partnerów handlowych i zapewnia kompleksową obsługę techniczną w zakresie wykonawstwa instalacji, montażu urządzeń
i obsługi serwisowej. Autoryzowane firmy są systematycznie szkolone przez doświadczonych
i wykwalifikowanych pracowników zarówno
w zakresie sprzedaży, jak i serwisu urządzeń
grzewczych.

OFERTA FIRMY
Buderus zapewnia innowacyjne rozwiązania
grzewcze oraz kompleksową ofertę systemów
grzewczych o mocy od 2,5 kW do 1850 kW.
Oferta handlowa obejmuje bardzo szerokie
spektrum urządzeń. Do najważniejszych kategorii produktowych należą:
■ kotły gazowe: kondensacyjne oraz konwencjonalne
■ kotły na paliwa stałe: z załadunkiem ręcznym
lub podajnikiem automatycznym
■ kotły olejowe: kondensacyjne oraz konwencjonalne
■ kotły średniej i dużej mocy: żeliwne i stalowe
■
gazowe przepływowe podgrzewacze c.w.u.
dużej mocy
■ kolektory słoneczne: płaskie oraz próżniowe
a także pakiety solarne
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■
pompy ciepła: powietrzne, gruntowe oraz
do przygotowania c.w.u.
■ urządzenia klimatyzacyjne
■ rekuperatory
■ grzejniki
■
zbiorniki: zasobniki c.w.u., podgrzewacze
c.w.u., bufory c.o.
■ bloki energetyczne
■ systemy regulacji i zdalnego sterowania
■ osprzęt do instalacji grzewczych.
Nowością w ofercie Buderusa są kotły kondensacyjne, które charakteryzują się nie tylko nowoczesnym wyglądem, ale również wyróżnia
je wiele cech i zalet.
■ Szkło tytanowe Buderus – fronty najnowszych
kotłów Logamax plus GB192i i central grzewczych Logamax plus GB192iT wykonane
są ze szkła tytanowego, które zostało specjalnie opracowane dla marki Buderus. Jest
ono czyste, solidne i bardzo wytrzymałe.
■ Modele – szeroka gama modeli to dodatkowe ułatwienie w jak najlepszym dopasowaniu kotła do wymagań użytkownika.
Wersje wiszące dostępne są jako cztery kotły
jednofunkcyjne w mocach nominalnych 15,
25, 35 i 50 kW lub jako kocioł dwufunkcyjny o mocy nominalnej 30 kW, z wiszącym
zasobnikiem warstwowym c.w.u. o pojemności nominalnej 40 litrów, wykonanym ze
stali nierdzewnej. Centrale grzewcze stojące są oferowane w mocach 15 lub 25 kW
z zasobnikami warstwowymi 100 lub 150
litrów, z podgrzewaczem monowalentnym

150 litrów z wężownicą grzewczą oraz z zasobnikiem warstwowym 210 litrów z wężownicą przeznaczoną do zasilania z instalacji
kolektorów słonecznych.
■ Komfortowy panel dotykowy – podstawowe
ustawienia parametrów kotłów Logamax plus
GB192i oraz GB192iT można modyfikować
za pomocą panelu dotykowego zespolonego z przednią szklaną obudową urządzenia.
Panel dotykowy został zaprojektowany tak,
aby był czytelny, zrozumiały i intuicyjny. Łatwa obsługa oraz duży, podświetlany wyświetlacz graficzny z informacjami w postaci ikon
i tekstu w języku polskim czynią go niezwykle
wygodnym w użyciu.
■ Internet i aplikacje – zarówno wersje wiszące
Logamax plus GB192i, jak i centrale grzewcze
Logamax plus GB192iT mogą być sterowane
przez internet za pomocą smartfona lub tabletu.
Oba rodzaje kotłów są fabrycznie przygotowane
do montażu opcjonalnego modułu internetowego. Wyposażone są w specjalnie przeznaczony do tego port i niezbędne do jego podłączenia okablowanie. Aplikację EasyControl można
bezpłatnie pobrać i zainstalować z App Store
lub Google Play.
■ Technologia ALU plus – wymienniki ciepła
stosowane w kotłach Logamax plus GB192i
i centralach Logamax plus GB192iT marki
Buderus wykonane są ze specjalnego, nierdzewnego stopu aluminium. Obróbka powierzchni odlewu stopu odbywa się z użyciem technologii ALU plus zmniejszającej
przyczepność zanieczyszczeń i pozostałości
www.kataloginzyniera.pl

