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Centrala termică murală
Logamax U052-28T
Logamax U052-28T este o centrală termică murală
pe combustibil gazos, care oferă utilizatorului
confort deosebit de apă caldă menajeră. Este
disponibilă în varianta cu tiraj forţat de 28 kW.
Temperatura apei din boiler se păstrează
constantă, chiar şi atunci când se deschid simultan
mai mulţi robineţi.
Panou de comandă UBA-H3
Centrala termică Logamax U052-28T este dotată cu
un panou de comandă UBA-H3. Display-ul
multifuncţional de pe panou afişează temperatura
agentului termic şi permite identificarea rapidă a
eventualelor defecte.
Panoul de comandă conţine buton de concediu,
pentru programarea funcţionării centralei în
perioadele în care lipsiţi de acasă.
Apă caldă la discreţie
Logamax U052-28T are un debit de până la 18,5
l/min. Încălzirea completă a apei din boiler se
realizează într-un inter val de 17 minute.
Performanţele centralei asigură utilizatorului un
confort de apă caldă menjeră de 3 stele.
Boilerul încorporat menţine temperatura apei
constantă şi o furnizează în câteva secunde de la
deschiderea robinetului. Temperatura apei rămâne
nemodificată, chiar dacă se deschid simultan mai
mulţi robineţi.
Economie de spaţiu prin integrarea boilerului în
carcasa centralei
Datorită boilerului încorporat de 48 l, Logamax
U052-28T este o centrală compactă cu un confort
deosebit de apă caldă menajeră. Silenţiozitatea şi
dimensiunile reduse recomandă instalarea
acesteia în spaţii înguste.
Posibilitatea conectării cronotermostatului
RC35 (accesoriu opţional)
Centrala permite conectarea cronotermostatului
RC35 cu senzor de exterior.
Acesta afişează temperatura ambiantă, data şi ora.

Cu ajutorul tastelor de funcţionare zi, respectiv noapte, se setează valorile
de temperatură dorite.
Meniul de “Avertizare de defecţiune” permite vizualizarea ultimelor
defecţiuni apărute, din dispozitivul de înregistrare a defecţiunilor.
Avantaje:
! confort deosebit de apă caldă menajeră (***), datorită boilerului
încorporat de 48 l: chiar şi la deschiderea mai multor robineţi
temperatura apei rămâne constantă
! panou de comandă UBA-H3 cu display multifuncţional
! economie de spaţiu prin integrarea boilerului într-o centrală murală
! posibilitatea conectării cronotermostatului RC35
! spaţiu de montaj redus
! posibilitatea transformării pe GPL

Tip aparat : U052
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U052/28
Gaz metan

Putere termică nominală maximă de încălzire

kW

28

Putere termică nominală maximă

kW

30.5

Putere termică nominală minimă de încălzire

kW

10
11

Putere termică nominală minimă
Presiune maximă la branşamentul de gaz
Gaz metan L/LL si H

mbar

17-25

bar

0.4

l

7.5

Vas de expansiune
Presiune de preîncărcare
Volum total
Apă caldă menajeră
l/min

18.5

Temperatură apă caldă

°C

40 - 60/70

Presiune apă caldă maximă permisa

bar

7

Presiune minimă de curgere

bar

0.2

Temperatura gaze evacuare maximă

°C

130

Temperatura gaze evacuare minimă

°C

77

Racord gaze arse

mm

Ø 60/100

AC…V

230

Cantitate maximă de apă caldă

Valori de calcul pentru calcularea diametrului cf DIN 4705

Date generale
Tensiune electrică alimentare
Frecvenţă alimentare

Hz

50

Consum maxim de putere electrică

W

135

Temperatura maximă tur încălzire

°C
X4D

Tip protecţie

IP

Presiune de lucru (încălzire) maximă admisă

bar

3

Masa (fără ambalaj)

kg

79

Dimensiuni LxIxA

mm

600x880x475
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