Centrală termică murală pe gaz

Micul gigant din domeniul încălzirii.
Dispuneţi de un spaţiu redus în locuinţă,
dar doriţi să beneﬁciaţi de un confort
termic maxim? În acest caz, centrala
termică murală pe gaz Logamax U042
reprezintă soluţia ideală. Aceasta asigură
un confort termic excelent fără a
necesita un spaţiu mare de montaj, ﬁind

în acelaşi timp foarte eﬁcientă în ceea
ce priveşte prepararea apei calde
menajere. În plus, Logamax U042 se
remarcă printr-un nivel ridicat de
ﬁabilitate, prin durata lungă de viaţă şi
siguranţa din timpul funcţionării.
Totul într-un singur aparat, mic, dar
absolut genial!
Prezentare generală: Panoul de comandă
integrat cu leduri asigură o utilizare simplă a
centralei termice Logamax U042, facilitând în
acelaşi timp lucrările de întreţinere, prin aﬁşarea
pe ecran a stării de funcţionare.

Centrală termică murală pe gaz
Logamax U042

În ceea ce priveşte spaţiul de montaj necesar, Logamax U042 este extrem de modestă:
cu o înălţime de 740 mm, o lăţime de 400 mm şi o adâncime de 360 mm, poate fi
amplasată oriunde în locuinţa dumneavoastră. Logamax U042 de la Buderus vă asigură

,,Mică, dar uimitoare! Cu centrala termică

căldură şi confort, în mod discret, datorită suflantei integrate, extrem de silenţioase.

Logamax U042 de la Buderus, economisiţi

Deloc modestă în materie de
performanţă.
Centrala termică Logamax U042 se
remarcă prin faptul că nu iese în evidenţă.
Veţi fi mulţumit pe deplin de acest aparat,
care asigură în mod discret un nivel
ridicat de confort termic. În plus, centrala
Buderus Logamax U042 este extrem de
ﬁabilă, are o durată lungă de viaţă şi se
caracterizează printr-un grad ridicat de
siguranţă în funcţionare.
Toate acestea datorită tehnicii
recunoscute Buderus şi a schimbătorului
de căldură tip tub-în-tub integrat, care
asigură protecţia aparatului împotriva
uzurii premature cauzate de depunerile de
calcar.

Confort de apă caldă inclus.
Datorită schimbătorului de căldură şi
turbinei, veţi beneficia de un potenţial
aproape inepuizabil în ceea ce priveşte
prepararea apei calde menajere. Persoanele
care se gândesc azi la confortul termic de
mâine pot privi cu încredere spre viitor cu
centrala termică Logamax U042. Aceasta
include în dotarea sa elemente care permit
funcţionarea împreună cu sistemele solare
de la Buderus. Astfel, vă veţi bucura
întotdeauna de cea mai înaltă performanţă
în materie de încălzire şi preparare a apei
calde menajere şi veţi profita de energia
gratuită oferită de soare, reducând astfel
costurile de exploatare şi asigurând, în
acelaşi timp, protecţia mediului înconjurător.

mult spaţiu în locuinţă şi beneﬁciaţi, în acelaşi
timp, de un confort maxim în ceea ce priveşte
încălzirea şi prepararea apei calde menajere.”

Avantajele oferite de centralele termice
Logamax U042, dintr-o privire:
Un sistem integrat de preparare a apei
calde menajere pentru un confort sporit
de apă caldă
Protecţie împotriva depunerilor de calcar
şi durată lungă de viaţă datorită
schimbătorului de căldură tip tub-în-tub
Spaţiu redus de montaj datorită
dimensiunilor compacte
Utilizare simplă datorită panoului de
comandă cu leduri
Funcţionare extrem de silenţioasă
Montaj simplu şi rapid
Întreţinere uşoară prin aﬁşarea pe ecran a
stării de funcţionare

M8 4 PL I ANT U0 4 2

Permite funcţionarea împreună cu panouri
solare şi boilere solare
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