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Logamax U022’nin sağladığı avantajlar:
 ❚ 22 kW ısıtma ve sıcak kullanım suyu kapasitesi

 ❚ LCD kullanıcı arayüzü ile kolay kullanım

 ❚ Kompakt boyutlar

 ❚ Hızlı ve kolay montaj

 ❚ İç aksama önden erişilebildiği için kolay bakım

 ❚ Konforlu ısıtma, hızlı ve sabit sıcak su

 ❚ Maksimum fiyat - performans avantajı

Teknik Özellikler:

T-Control 
Oda Kumandası
Mekanik on/off kontrol
Oda sıcaklığına bağlı kontrol yapabilme imkanı
Kolay kullanım
Uzun ömür

Logamax U022‘nizi Buderus uzmanlığı ile üretilen  
oda kumandaları ile kullanın; hem yakıt harcamalarınızı  
kontrol ederek daha fazla tasarruf sağlayın hem de kombinizin 
konforunu daha fazla yaşayın.

Logamax U022 Ölçü birimi U022 - 22K

Kullanılabilir Yakıtlar                                                                      Doğalgaz / LPG

Ölçüler mm 700x400x299

Ağırlık kg 31

Genleşme Tankı l 8

Ses Basıncı Seviyesi dB(A) ≤38

Voltaj  AC…V 230

Maks. Sıcak Kullanım Suyu Kapasitesi  kW 22

Maks. Sıcak Kullanım Suyu Miktarı l/dk 8

Kullanım Suyu Sıcaklık Aralığı  °C 35-60

 NOx Sınıfı – 3

Garanti sürenizi  

ek garanti satın alarak 

uzatabileceğinizi  

biliyor musunuz?

Her türlü sorunuz için 

Müşteri İlişkileri 

Merkezimizi 

arayabileceğinizi  

biliyor musunuz?

Uzmanlığı Seçin,  

Rahat Edin! 

Buderus’ta geleceğe bakmak bir

gelenektir. 280 yılı aşkın süredir

kazandığımız sistem sağlayıcısı

deneyimimiz ile, ısıtma sektörü

için sürekli yenilikçi sistem ve

teknolojilerin geliştirilmesine katkıda

bulunuyoruz. Buderus’un sahip olduğu

bu engin deneyim gelecekte de

verimliliğini sürdürecek güçlü

ve dayanıklı sistemlerin temelini

oluşturuyor.

Bir Buderus ürünü seçtiğinizde,

Buderus deneyim ve uzmanlığını tercih 

etmiş olacak ve uzun yıllar güvenle 

kullanacaksınız. 

Tam güvenlik,  
tam konfor.
Sekonder plakalı eşenjörü ve 

modülasyonlu fanı ile Logamax U022 

tüm beklentilerinizi karşılıyor. Hem 

yüksek ısıtma konforunu hem de çok 

hızlı ve sabit sıcaklıktaki kullanım 

suyunu, artırılmış güvenlik teknolojileri 

ile birlikte güvenle kullanımınız için 

sunuyor.

Yüksek kapasite,
mükemmel fiyat / performans oranı.

Logamax U022 Kombi; kompakt tasarımı, az yer kaplayan şık görünümü, uygun 
fiyatı ve Buderus uzmanlığı ile ailenizin ısıtma ve sıcak su ihtiyaçları için 
mükemmel bir seçim.

Modülasyonlu fanı ve 22 kW çıkış kapasitesi ile Logamax U022,  
maksimum ısıtma ve sıcak su konforu sunar. Mükemmel fiyat / performans  
oranı ile hem alırken hem de kullanırken son derece ekonomiktir. Ayrıca Buderus  
Oda Kumandaları ile kullandığınızda hem daha konforlu hem de daha ekonomik 
bir kullanım elde etmenizi sağlar.

Yerden tasarruf sağlayan kompakt boyutlar.
Logamax U022 şık ve kompakt tasarımı ile çok az yer kaplar.  
Küçük dolapların içine bile sığabilmesi sayesinde montaj yeri seçiminde  
esnektir.

Kolay kurulum ve montaj özelliği ile zaman ve maliyet tasarrufu. 
Logamax U022’nin kurulumu hızlı ve çok kolaydır. Ayrıca önemli bileşenlerinin 
tümüne ön taraftan erişilebildiği için servis ve bakım işlemlerinde  
hız ve kolaylık sağlar.

Arkadan aydınlatmalı kullanıcı dostu LCD ekran.
Yeni nesil arkadan aydınlatmalı LCD kullanıcı arayüzü sayesinde sadece birkaç 
tuş ve sembol ile Logamax U022’yi kullanmak çok kolaydır.


