
Teplo je náš element                                                                

Nástenné plynové kotly s integrovaným zásobníkom
pre mimoriadny prídel teplej vody!  

Nástenné plynové kotly
Logamax U052 T/U054 T 

Buderus Vykurovacia technika spol. s. r. o. 
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 
Tel.: (02) 4445 6960, 6966, 8447, 8449 
Fax: (02) 442 55420
e-mail: buderus@buderus.sk 
www.buderus.sk

Váš kompetentný partner pre vykurovanie:

Nástenné plynové kotly
Logamax U052 T/U054 T
Technické údaje

Logamax (s integrovaným zásobníkom) U054-24 T U054-28 T U052-24 T U052-28 T

Modulačný menovitý výkon [kW] 10-24 10-27,5 10-24 10-28

Stupeň účinnosti podľa 92/42/EWG ** ** *** ***

Komfort TÚV podľa prEN 13203 *** *** *** ***

Stup. účinn. pri plnej záťaži (60/80) [% PCI] 90,7 91,0 93,2 93,6

Stup. účinn. pri čiast. záťaži [45/55] [% PCI] 88,9 89,2 92,2 92,4

Stup. účinn. pri čiast. záťaži  [35/45] [% PCI] 90,8 90,6 93,6 93,8

Trieda NOx 3 3 3 3

Teplota vykurovacej vody [°C] 45-90 45-90 45-90 45-90

Teplota TÚV  [°C] 40-60/70 40-60/70 40-60/70 40-60/70

Objem TÚV v zásobníku [l] 48 48 48 48

Menovité prietokové množstvo 

podľa EN625  [l/min] 16,4 18,1 16,4 18,5

Expanzná nádoba pre TÚV  [l] 2 2 2 2

Priemer rúry odvodu spalín [mm] 130 130 60/100-80/80 60/100-80/80

Max. elektrický príkon [W] 100 100 135 135

Trieda krytia IP  [IP] x4D x4D x4D x4D

Výška [mm] 880 880 880 880

Šírka [mm] 600 600 600 600

Hĺbka [mm] 475 475 475 475

Hmotnosť [kg] 75 75 79 79

Závislý na vzduchu v priestore ● ●

Logamax U052 T

Logamax U054 T

∅ 130

[ Vzduch ]

[ Voda ]

[ Zem ]

[ Buderus ]
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Logamax U052 T/U054 T
poskytujú veľký komfort v minimálnom priestore 

Hľadáte kotol, ktorý je kompaktný a tichý a napriek tomu má veľký výkon a pracuje

efektívne? Kotol, ktorý dosahuje vysoký komfort plynulo tečúcej, konštantne tempe-

rovanej vody vďaka integrovanému zásobníku teplej vody? Ktorý sa pri tom všetkom

jednoducho obsluhuje? Potom by sme Vám radi predstavili plynové nástenné kotly

Logamax U052 T a Logamax U054 T od firmy Buderus.

All inclusive - plynové nástenné kotly s integrovaným zásobníkom teplej vody

Keď je k dispozícii málo miesta, sme povďačný za každý nápad, ktorý ušetrí miesto.

Preto sú v sortimente Buderus vyhotovenia T nástenných plynových kotlov Logamax

U052 a Logamax U054 s integrovaným zásobníkom teplej vody. Zásobník má objem

48 litrov vody a je preto ideálny aj pre paralelnú prevádzku viacerých odberných

miest. Požadovaná výstupná teplota vody pre kúrenie a teplej vody sa jednoducho

nastavuje dvomi regulátormi. Aktuálnu teplotu možno pritom pohodlne odčítať na

displeji.

Perfektne premyslené od začiatku do konca

Vykurovacie kotly Logamax U052 T/U054 T sú mimoriadne výkonné. Pri ohreve

teploty o 30 °C (napr. z 15 °C na 45 °C) dodávajú až 18,5 litra za minútu (28 kW) pri

konštantných teplotách teplej vody. Kotly sú prvotriedne aj pri montáži a údržbe. 

Váš kúrenár ich môže lacno a rýchlo namontovať aj bez prídavného pripojovacieho

príslušenstva. 

Radiátor

Logamax U052 T/U054 T

Vaše vykurovacie zariadenie  od firmy Buderus

sa dá v prípade potreby jednoducho rozšíriť. 

No  a ako je vidieť, stačí akumulovaná voda

kotla Logamax U052 T resp. Logamax U054 T

aj pre paralelnú prevádzku viacerých odber-

ných miest.

Logamax U052 T/U054 T
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Nástenné plynové kotly
Logamax U052 T/U054 T
Technika                                                    

Logamax U052 T/U054 T
poskytujú veľký komfort v minimálnom priestore 

Hľadáte kotol, ktorý je kompaktný a tichý a napriek tomu má veľký výkon a pracuje

efektívne? Kotol, ktorý dosahuje vysoký komfort plynulo tečúcej, konštantne tempe-

rovanej vody vďaka integrovanému zásobníku teplej vody? Ktorý sa pri tom všetkom

jednoducho obsluhuje? Potom by sme Vám radi predstavili plynové nástenné kotly

Logamax U052 T a Logamax U054 T od firmy Buderus.

All inclusive - plynové nástenné kotly s integrovaným zásobníkom teplej vody

Keď je k dispozícii málo miesta, sme povďačný za každý nápad, ktorý ušetrí miesto.

Preto sú v sortimente Buderus vyhotovenia T nástenných plynových kotlov Logamax

U052 a Logamax U054 s integrovaným zásobníkom teplej vody. Zásobník má objem

48 litrov vody a je preto ideálny aj pre paralelnú prevádzku viacerých odberných

miest. Požadovaná výstupná teplota vody pre kúrenie a teplej vody sa jednoducho

nastavuje dvomi regulátormi. Aktuálnu teplotu možno pritom pohodlne odčítať na

displeji.

Perfektne premyslené od začiatku do konca

Vykurovacie kotly Logamax U052 T/U054 T sú mimoriadne výkonné. Pri ohreve

teploty o 30 °C (napr. z 15 °C na 45 °C) dodávajú až 18,5 litra za minútu (28 kW) pri

konštantných teplotách teplej vody. Kotly sú prvotriedne aj pri montáži a údržbe. 

Váš kúrenár ich môže lacno a rýchlo namontovať aj bez prídavného pripojovacieho

príslušenstva. 

„Ak máte málo miesta, práve vtedy je

zásobník integrovaný v kotle naozaj prakti-

cký. Vtedy zistíte, že Buderus jednoducho

myslí na všetko.“ 

Prehľad výhod kotla Logamax U052 T/U054 T:

❚ vysoká kvalita BUDERUS 

❚ integrovaný zásobník s objemom teplej vody 

48 litrov 

❚ pre prevádzku závislú a nezávislú   

na vzduchu v priestore

❚ mimoriadne príjemná obsluha    

pomocou najmodernejšej ovládacej techniky

Buderus

❚ dlhá životnosť a vysoká   

prevádzková spoľahlivosť 

❚ výkonový rozsah od 24 kW do 28 kW 

❚ vysoký komfort teplej vody    

s nízkym kolísaním teplôt 

❚ mimoriadne kompaktné rozmery 

❚ jednoduchá a rýchla montáž 

❚ jednoduchá možnosť rozšírenia  

o druhý vykurovací okruh

Radiátor

Logamax U052 T/U054 T

Vaše vykurovacie zariadenie  od firmy Buderus

sa dá v prípade potreby jednoducho rozšíriť. 

No  a ako je vidieť, stačí akumulovaná voda

kotla Logamax U052 T resp. Logamax U054 T

aj pre paralelnú prevádzku viacerých odber-

ných miest.

Logamax U052 T/U054 T

Logamatic RC30

Jednoduchý
Regulovanie len dvomi
otočnými ovládačmi,
zrozumiteľné symboly,
zobrazenie teploty na
displeji

Praktický
Integrovaný zásobník
s kapacitou vody
48 litrov

Logamax U052 T

Dôvera je dobrá, Buderus je lepší 

Ako jeden z najväčších európskych výrobcov vykurovacej techniky kladie Buderus

najväčší dôraz na kvalitu, spoľahlivosť a dlhú životnosť. Nástenné plynové kotly Loga-

max U052 T/U054 T tieto vlastnosti garantujú vďaka osvedčenej a neustále zdokona-

ľovanej technológii. Ponúkajú pritom optimálny komfort. Logamax U052 T/U054 T sú

voliteľné ako variant závislý, alebo nezávislý na vzduchu v priestore. Výhodou pre-

vádzky nezávislej na vzduchu v priestore je, že vtedy vykurovací kotol nenasáva spaľo-

vací vzduch z priestoru inštalácie, ale z vonkašieho prostredia.    

Všetko pod kontrolou pomocou „stlačenia a otáčania“   

Na Buderus sa možno jednoducho spoľahnúť. Nielen na jednotlivé produkty, ale aj

na to, že je všetko dokonale zosúladené. To je výhoda dodávateľa kompletného sys-

tému. Dobrým príkladom pre to je regulačný systém Logamatic EMS. Ovláda Váš

celý vykurovací systém a stará sa o to, že všetky komponenty optimálne hospodárne

a efektívne spolupracujú s Vašim kotlom Logamax U052 T/U054 T. Ovládacia jed-

notka Logamatic RC30 pomocou podsvieteného textového displeja umožňuje veľmi

jednoduché ovládanie. Sami sa môžete rozhodnúť, kam sa má ovládacia jednotka

umiestniť. Priamo vedľa vykurovacieho kotla, alebo radšej v obývačke? Je to na Vás,

Buderus Vám ponúka možnosti.

Kompaktný
Montáž úsporná na
miesto s kompaktnými
rozmermi a atraktívnym
dizajnom

Dlhá životnosť
Výmenník tepla z medi je
mimoriadne odolný

Perspektívny
Možnosť rozšírenia vďaka
modernému regulačnému
systému Buderus 
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Buderus Vykurovacia technika spol. s. r. o. 
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 
Tel.: (02) 4445 6960, 6966, 8447, 8449 
Fax: (02) 442 55420
e-mail: buderus@buderus.sk 
www.buderus.sk

Váš kompetentný partner pre vykurovanie:

Nástenné plynové kotly
Logamax U052 T/U054 T
Technické údaje
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Teplota TÚV  [°C] 40-60/70 40-60/70 40-60/70 40-60/70

Objem TÚV v zásobníku [l] 48 48 48 48

Menovité prietokové množstvo 

podľa EN625  [l/min] 16,4 18,1 16,4 18,5

Expanzná nádoba pre TÚV  [l] 2 2 2 2

Priemer rúry odvodu spalín [mm] 130 130 60/100-80/80 60/100-80/80

Max. elektrický príkon [W] 100 100 135 135

Trieda krytia IP  [IP] x4D x4D x4D x4D

Výška [mm] 880 880 880 880

Šírka [mm] 600 600 600 600
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Závislý na vzduchu v priestore ● ●

Logamax U052 T

Logamax U054 T
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