
Ciepło jest naszym żywiołem

„Mały gigant” grzewczy
Masz niewiele miejsca w swoim 
mieszkaniu? – pragniesz delekto-
wać się komfortowym ciepłem?  

– w takim razie najlepszym rozwią-
zaniem jest nasz nowy naścienny, 
gazowy kocioł grzewczy Logamax 
U042K/U044K. Zapewnia on nie  
tylko komfortowe ciepło, ale rów-

nież bez problemu zaopatruje użyt-
kownika w ciepłą wodę użytkową 
i nie zajmuje dużo miejsca. Wyróż-
nia się jednocześnie swoją ogrom-
ną niezawodnością, funkcjonalością 
i bardzo cichą pracą. Wszystko to 
zamknięte jest w tak małym urzą-
dzeniu – fascynujące są możliwości 
tego „małego giganta”.

Wszystko pod kontrolą: zintegrowany  

wyświetlacz LED sprawia, że Logamax 

U042K/U044K jest nie tylko łatwy  

w obsłudze – dzięki wyświetlaniu informacji  

o zaistniałym błędzie – jest również  łatwy  

w serwisowaniu.

Logamax U042K/U044K

 Niewielkie wymiary

 Ciche działanie

 Wysoka trwałość  
i niezawodność

 Trójstopniowa pompa 
obiegowa

 Płynna regulacja mocy

 Łatwa obsługa

 [ Powietrze ]

 [ Woda ]

 [ Ziemia ]

 [ Buderus ] Nowość!

Naścienny, dwufunkcyjny 
kocioł gazowy
(7,8-24 kW)
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Naścienny, dwufunkcyjny
kocioł gazowy
Logamax U042K/U044K
(7,8-24 kW)

Więcej przestrzeni życiowej  
Logamax U042K/U044K

Jeżeli chodzi o wymiary, to w tej kwestii Logamax U042K/U044K jest bardzo 
skromny: przy wysokości 740 mm, szerokości 400 mm i głębokości 360 mm za-
wsze znajdziemy dla niego miejsce. I mimo że jest on prawie całkowicie niewi-
doczny, daje nam poczucie ciepła i komfortu, przy jednoczesnym niezwykle 
cichym działaniu.
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Nieskromna wydajność 
Po zainstalowaniu i uruchomieniu 
trudno zauważyć, że nasz kocioł Loga-
max U042K/U044K w ogóle istnieje! 

– niezauważalnie troszczy się o użyt-
kowników zapewniając im maksymal-
ny komfort ciepła. Kocioł jest przy tym 
wyjątkowo niezawodny, wytrzymały, 
długowieczny i łatwy w eksploatacji. 
Wszystko to dzięki uznanej technice 
marki Buderus oraz miedzianemu zin-

Zalety kotła Logamax U042 K/U044 K:

 Znacznie zredukowane wymiary kotłów: 

(wys. x szer. x gł.) 745 x 400 x 360 [mm].

 Wymiennik ciepła typu „rura w rurze” wraz 

z turbinką pomiarową umożliwia szybkie 

wykrycie poboru c.w.u.

 Płynna regulacja mocy w zakresie  

7,8 kW-24 kW dla kotła Logamax U044K  

8,9 kW-24 kW dla kotła Logamax U042K.

 Prosty panel sterujący i czytelny 

wyświetlacz LED ułatwia obsługę.

 Nowy wydajny wentylator w kotle Logamax 

U042K gwarantujacy cichą pracę (39 dbB).

 Komfort ciepłej wody użytkowej:  

** (wg normy prEN13203)

 Trójstopniowa pompa obiegowa.

 Łatwy i szybki montaż.

 Łatwy w serwisowaniu dzięki wyświetlaniu 

zaistniałych błędów na wyświetlaczu oraz 

dostępności wszystkich części od przodu.

 Znamionowa wydajność c.w.u. wg EN 625 

11,4 l/min.

 Przystosowany fabrycznie do spalania gazu 

GZ50. Dla gazów GZ35, GZ41.5, płynnego 

przygotowano zestawy przezbrajające.

 Wysoka trwalość i niezawodność.

„Mały, ale jaki mocny. Dzięki Logamax  

U042K/U044K oszczędzamy dużo miejsca, 

otrzymując komfortowe ciepło, funkcjona-

lość, niezawodność i cichą pracę.”

tegrowanemu wymiennikowi ciepła 
typu „rura w rurze”, który bardzo do-
brze przewodzi ciepło. Ta nowocze-
sna, sprawdzona technika  zamknięta 
jest w eleganckiej, kompaktowej obu-
dowie, która sprawdzi się w każdym 
pomieszczeniu.

Komfortowe ciepło przewidziane  
fabrycznie
Nasze nowe dwufunkcyjne kotły  
dostępne są w 2 wersjach. Logamax 
U044K (z otwartą komorą spalania), 
pobiera powietrze do spalania z po-
mieszczenia, w którym zainstalowano 
kocioł. Logamax U042K (z zamknię-
tą komorą spalania) działa niezależnie 
od powietrza w pomieszczeniu zain-
stalowania kotła, co bardzo ważne, 
podczas pracy jest wyjątkowo cichy  

– jego wydajny wentylator generuje za-
ledwie 39 dBA. Dzięki wymiennikowi 
ciepła i turbince pomiarowej, użytkow-
nicy obu modeli mogą rozkoszować 
się prawie nieograniczonym komfor-
tem ciepłej wody użytkowej.

NOWOŚĆ!


