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Kotły kondensacyjne stojące
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Logano plus GB125  
z podgrzewaczem c.w.u. Logalux LT/1

Kotły kondensacyjne stojące

Rozdział 6

Logano plus GB125     • (18-35 kW)

Logano plus GB434 X     • (169-418 kW)

Logano plus SB315/615/735    • (50-1200 kW)

Logano plus GB312     • (90-280 kW)

str.: 6 – 002 do 6 – 022

str.: 6 – 023 do 6 – 031

str.: 6 – 032 do 6 – 062

str.: 6 – 063 do 6 – 075 
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GB125

6 – 002

Nowoczesna, uwzględniająca wielostronność 
zastosowań koncepcja budowy kotła

• Olejowy kocioł kondensacyjny, z regulacją 
poślizgową temperatury wody w kotle, bez 
konieczności utrzymywania temperatury 
progowej.

• Zintegrowany kondensujący wymiennik cie-
pła, wykonany ze stali szlachetnej, odpornej 
na korozję.

• Dostępne 4 wielkości kotła o mocy znamiono-
wej 18-35 kW, posiadające oznakowanie CE.

• Kocioł może być opalany olejem opałowym 
EL standardowym lub olejem opałowym  
o obniżonej zawartości siarki (<0,005 %), 
zgodnie z normą DIN 51 603.

• Możliwość współpracy z pojemnościowy-
mi podgrzewaczami c.w.u. typoszeregu  
Logalux LT (3 wielkości w zakresie 160-300 
litrów) lub Logalux SU (3 wielkości w zakre-
sie 160-300 litrów).

• Wykonania Unit, z dopasowanymi do siebie 
elementami składowymi (kocioł grzewczy, 
palnik oraz sterownik regulacyjny), co umoż-
liwia pracę kotła przy niskiej emisji substancji 
szkodliwych oraz wysokiej znormalizowanej 
sprawności energetycznej, do 104%.

• Tryb pracy kotła zależny lub niezależny od po-
wietrza w pomieszczeniu zainstalowania kotła.

• Możliwość współpracy z różnymi systemami 
powietrzno-spalinowymi LAS (posiadający-
mi stosowne dopuszczenia).

Praca kotła z niską emisją hałasu oraz sub-
stancji szkodliwych

• Wykonania Unit z „niebieskimi” palnikami 
olejowymi, zapewniające praktycznie spala-
nie bez powstawania sadzy. 

• Niska emisja hałasu, dzięki zastosowaniu 
zoptymalizowanego systemu mieszania.

• Z ceramiczną rurą palnikową, zwiększającą 
pewność pracy przy spalaniu olejów o róż-
nej jakości.  

Prosta oraz wygodna obsługa
• Funkcje regulacyjne dostosowane do każde-

go rodzaju instalacji hydraulicznej.
• Wszystkie funkcje regulacyjne wykonuje się 

prostymi czynnościami nastawczymi (zasa-
da: „nacisnąć i pokręcić”). 

• Możliwość rozszerzenia funkcji regulacyj-
nych sterowników, przez indywidualny do-
bór dodatkowych modułów funkcyjnych.

• Sterownik Logamatic EMS z szerokim zakre-
sem funkcji serwisowych oraz zintegrowa-
nym układem cyfrowym kontroli spalania.

• Sterownik Logamatic EMS współpracujący  
z automatem palnikowym SAFe, umożliwia 
odwzorowanie stanów roboczych instalacji 
oraz informacji eksploatacyjnych i serwiso-
wych, w formie tekstów dialogowych na wy-
świetlaczu.

Szybki montaż i uruchomienie oraz proste 
czynności konserwacyjne

• System szybkiego montażu, przystosowany do 
podłączenia różnych rodzajów instalacji grzew-
czych, z energooszczędną pompą (klasy A).

• Kocioł gotowy do natychmiastowego urucho-
mienia, dzięki fabrycznemu sprawdzeniu na 
gorąco palnika olejowego Logatop oraz ła-
twej optymalizacji pracy kotła na obiekcie.

• Łatwe podłączenie podgrzewacza pojemno-
ściowego, przy użyciu fabrycznych przewo-
dów: kocioł-podgrzewacz c.w.u. 

• Systemy spalinowe do trybu pracy zależnej 
lub niezależnej od powietrza w pomieszcze-
niu, powinny posiadać stosowne dopusz-
czenia.

Przegląd systemu

Właściwości oraz cechy szczególne urządzeń
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Wielkość kotła 18 22 30 35

Wysokość 1) ze sterownikiem/mm 1560 1560 1560 1560

Szerokość/mm 655 655 655 655

Długość z LT160/1/mm 992 992 1075 –
LT200/1/mm 1146 1146 1146 1146

LT300/1/mm – 1536 1536 1536

1) wysokość łącznie z podnóżkami kotła

Zestaw Logano plus GB125 z Logamatic EMS, Logatop BE oraz podgrzewaczem c.w.u. Logalux LT

Wielkość kotła 18 22 30 35

Wysokość 1) ze sterownikiem/mm 915

Szerokość/mm 600

Długość/mm 955 955 1075 1075

1) wysokość łącznie z podnóżkami kotła

Zakres dostawy Wielkość kotła Nr artykułu

Kocioł z palnikiem Logatop BE oraz sterownikiem Logamatic EMS (BC10)

18 7 747 303 912

22 7 747 303 913

30 7 747 303 914

35 7 747 303 915

Wielkość kotła 18 22 30 35

Wysokość z SU160/mm 1188
 SU200/mm 1448
 SU300/mm 1465

Szerokość łącznie z SU160/mm 1232
SU200/mm 1232
SU300/mm 1352

Długość/mm 955 955 1075 1075

1) wysokość łącznie z podnóżkami kotła

Zestaw Logano plus GB125 z Logamatic EMS, Logatop BE oraz podgrzewaczem c.w.u. Logalux SU

Zestaw Logano plus GB125 ze sterownikiem Logamatic EMS oraz palnikiem Logatop BE
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Moduł obsługowy RC35 Nr artykułu

Nr artykułu – 

Moduły

MM10 – moduł sterujący zaworu mieszającego dla 1 obiegu grzewczego z zaworem mieszającym,
                    wraz z zestawem czujnika temp.

5 016 971

SM10 –  moduł solarny sterujący procesem podgrzewania wody użytkowej przez stację solarną 63 046 601

EM10 – moduł sygnalizacji zbiorczej zakłóceń, wejście 0-10 V 5 016 995

UM10 – moduł dla 2-go źródła ciepła i do nastawy urządzenia powietrza dodatkowego, klapy 
                   odcinającej spalin itp.

7 747 000 482

AM10 – moduł przyłączeniowy do rozszerzenia magistrali EMS-Bus 63 044 844

Wyposażenie dodatkowe

RC20 – regulator temperatury w pomieszczeniu, jako obsługa zdalna 63 035 304

RC20 RF – regulator temperatury w pomieszczeniu, jako radiowy moduł obsługowy 63 035 401

Zestaw radiowy EMS – regulator temperatury w pomieszczeniu, jako radiowy moduł obsługowy 
                                                    (regulator temp. w pomieszczeniu RC20 RF z modułem radiowym RFM)

63 043 346

FA – czujnik temperatury zewnętrznej

Oddzielny czujnik temperatury w pomieszczeniu 5 993 226

AS-E – zestaw przyłączeniowy podgrzewacza c.w.u. 5 991 387

Tuleja pomiarowa R ½”, długość 100 mm 5 446 142

  wyposażenie podstawowe   wyposażenie opcjonalne

System regulacyjny Logamatic EMS z regulatorem temperatury w pomieszczeniu RC35
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System regulacyjny Logamatic EMS ze sterownikiem 4121

Sterownik Logamatic
4121 Nr artykułu

Nr artykułu –

Moduły

FM442 – 2 obiegi grzewcze z zaworami mieszającymi 5 016 938

FM443 – moduł solarny dla 1 lub 2 odbiorów ciepła, z zasobnikiem (buforem) 5 016 828

FM444 – wysterowanie alternatywnego źródła ciepła 5 016 830

FM445 LAP/LSP – moduł do ładowania zasobnika poprzez zewnętrzny  wymiennik ciepła 5 016 844

FM446 – moduł łącza EIB 5 016 822

FM448 – moduł sygnalizacji zbiorczej usterek, wejścia/wyjścia 0-10 V 5 016 812

FM455 KSE 1 moduł łącza EMS –

Ilość wolnych miejsc montażowych dla modułów funkcyjnych 1

Wyposażenie dodatkowe

Zestaw montażowy dla MEC2, uchwyt naścienny z cyfrowym wyświetlaczem 5 720 812

BFU – moduł sterowania zdalnego 5 720 720

BFU/F – moduł sterowania zdalnego 5 720 734

Oddzielny czujnik temperatury w pomieszczeniu 5 993 226

FV/FZ – zestaw czujników temperatury dla modułów FM441, FM442 5 991 376

FSS – zestaw czujników dla modułu FM443 5 991 520

HZG – zestaw rozszerzający dla modułu FM443 5 991 530

AS-E – zestaw przyłączeniowy podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. 5 991 387

Tuleja pomiarowa R ½”, długość 100 mm 5 446 142

VM10 – moduł sterujący 2-im zaworem elektromagnetycznym 5 016 993

UM10 – moduł dla 2-go źródła ciepła i do nastawy urządzenia powietrza dodatkowego, klapy  
odcinającej spalin itp.

7 747 000 482

   wyposażenie podstawowe   wyposażenie opcjonalne
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Pojemnościowe podgrzewacze wody oraz wyposażenie dodatkowe

Oznaczenie Opis Nr artykułu

Pojemnościowy  
podgrzewacz wody

• stojący obok
• z anodą magnezową
• otwór rewizyjny z przodu
• termoglazura DUOCLEAN MKT
• z nóżkami śrubowymi regulowanymi

Logalux ST160/4
Logalux ST200/4
Logalux ST300/4

7 747 001 820
7 747 001 821
7 747 001 823

Przewody łączące kocioł  
z podgrzewaczem

• wraz z pompą ładującą, zaworem zwrotnym oraz izolacją
dla Logalux LT160/1-LT200/1

dla Logalux LT300/1
dla Logalux SU/ST

5 584 330
5 584 331
5 584 348

Zestaw uzupełniający
• zestaw przedłużający przewody łączące kocioł z podgrzewaczem Logalux ST/SU, do połą-

czenia na górną wężownicę podgrzewacza Logalux SM/SL
63 019 531

Wymiennik ciepła  
z rury ożebrowanej

• dla 2-3 kolektorów słonecznych
• z miedzi cynowanej
• montowany w pokrywie otworu rewizyjnego
• z uszczelnieniem i śrubunkiem izolującym, połączenia R ½”
• powierzchnia grzewcza ok. 1 m2 
• moc cieplna QD = 22,5 kW, przy 600 l/h oraz 80/50 °C po stronie wody grzewczej  

(opór hydr.=365 mbar), po stronie wody użytkowej 10/60 °C 
dla Logalux ST160/4-ST200/4

dla Logalux ST300/4
dla Logalux SU160-SU200

dla Logalux SU300

7 747 006 838
7 747 006 843
7 747 004 760
7 747 004 761

Anoda inercyjna

• z potencjostatem wtykowym
• do zainstalowania w izolowanej mufie 1½ 
• do połączenia z wtyczką posiadającą zestyk ochronny
• wraz z kablem połączeniowym

dla Logalux ST 
dla Logalux LT

63 029 276
 3 868 354

Przyrząd do sprawdzania anody  
„CorroScout 500” 

• przyrząd do sprawdzania ochrony katodowej emaliowanych podgrzewaczy pojemnościo-
wych wody użytkowej 

• wraz z baterią
81 065 150

Grzałka elektryczna

• połączenie 1½
• wraz ze sterowaniem
• bez pokrywy włazu rewizyjnego (przy pierwotnym montażu należy go dodatkowo zamówić)

2,0 kW (1-faz. 230 V)
3,0 kW (3-faz. 400 V)
4,5 kW (3-faz. 400 V)
6,0 kW (3-faz. 400 V)

5 238 250
5 238 254
5 238 258
5 238 262

Pokrywa włazu rewizyjnego

• do zamontowania grzałki elektrycznej
• mufa 1½ z ochroną cieplną i kołpakiem

dla Logalux ST160/4-ST200/4
dla Logalux ST300/4

7 747 004 755
7 747 004 756

dla Logalux SU160-SU200
dla Logalux SU300

7 747 004 740
7 747 004 748

Armatura do szybkiego
płukania (kształtka T) 

• do oczyszczenia lub opróżnienia
• wykonana z mosiądzu
• możliwość odcięcia opróżniania

dla Logalux ST160/4-ST200/4, Rp 1
dla Logalux ST300/4, Rp 1¼

dla Logalux LT135-LT300, Rp 1¼
dla Logalux SU160-SU200, Rp 1

dla Logalux SU300, Rp 1¼

63 024 016
63 024 017
63 024 017
63 024 016
63 024 017
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Oznaczenie Opis Nr artykułu

AS-E 
Zestaw przyłączeniowy 
podgrzewacza 

• z czujnikiem temperatury c.w.u. 6 mm oraz wtyczką przyłączeniową, do podgrzewania c.w.u. 
  z zastosowaniem pompy ładującej i cyrkulacyjnej

• wraz z 2-ma elementami zaślepiającymi (1/4 walca) oraz sprężyną napinającą do czujnika 
temperatury 6mm, przy podgrzewaczach o poj. powyżej 120 l

• do czujników temp. na zasilaniu 9 mm – Logamatic
• R ½”, długość 100 mm

5 991 387 

Termometr

• 30-80 °C
• wraz z czujnikiem temperatury (¼ walca)

dla Logalux ST/SU
dla Logalux LT

5 236 210
5 236 200

System ładowania  
z wykorzystaniem energii  
elektrycznej 

• do pośredniego podgrzewania wody użytkowej z zastosowaniem obiegu grzewczego wy-
korzystującego energię elektryczną, przy całkowitym odłączeniu kotła grzewczego

• w powiązaniu z regulatorami Logamatic 2000, 3000 i 4000, ręczne przełączanie na tryb 
podgrzewania elektr./z kotła, regulacja elektroniczna 30-75 °C, urządzenia regulacyjne i za-
bezpieczające, diody z różnymi wskazaniami, podłączenia zasilania i powrotu R 1½

• do zamocowania na ścianie
• składa się z elektrycznej grzałki w obudowie, pompy ładującej oraz wewnętrznej regulacji, 

razem zmontowanych
• wykonanie LSE 2V, LSE 6V, LSE 9V, łącznie z ochroną cieplną oraz obudową
• do zamontowania w obiegu grzewczym, poprzez podłączenie do wymiennika (wężownicy)  

z rur gładkich
• ciężar ok. 10 kg

LSE2, 2 kW (1-faz. 230 V)
LSE 2V, 2 kW (1-faz. 230 V)

LSE 6, 6 kW (3-faz. 400V)
LSE 6V, 6 kW (3-faz. 400 V)

LSE 9, 9 kW (3-faz. 400 V)
LSE 9V, 9 kW (3-faz. 400 V)

82 325 300
82 325 340
82 325 310
82 325 350
82 325 320
82 325 360

Pompa cyrkulacyjna 

• obudowa z mosiądzu
• z zaworem odcinającym oraz zwrotnym
• Rp ½, średnica wewn. 15 mm

do połączenia śrubunkowgo
do połączenia zaciskowego

80 551 074
82 237 574

Śrubunki do pompy 
cyrkulacyjnej MS ½”

• do śrubunkowych połączeń pompy cyrkulacyjnej 80 382 100

Uniwersalna siatka 
transportowa 

• siatka do transportu z polipropylenu, z czterema pętlami do uchwytu
• ok. 2100 x 1200 mm

80 452 080

Przy indywidualnej kombinacji kocioł-podgrzewacz, zawsze konieczne są: przewody połączeniowe kotła z podgrzewaczem oraz zestaw  
przyłączeniowy podgrzewacza.

Szczegółowe dane techniczne podgrzewaczy ⇒ rozdział 10
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6 – 008

Osprzęt dodatkowy

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Podstawa pod kocioł 
• do instalacji bez podgrzewacza, względnie ze stojącym obok  

kotła podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u.
• wysokość 140 mm

5 093 010

Podstawa pod kocioł

• do instalacji bez podgrzewacza, względnie ze stojącym obok  
kotła podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u.

• wysokość 300 mm
• z obudową boczną

do kotłów wielkości 18-22
30-35

63 029 131
63 029 132

Automatyczny odpowietrznik 
dla wymiennika kondensującego

• jako alternatywa do odpowietrznika ręcznego, zamontowanego 
fabrycznie na wymienniku kondensującym

63 044 793

Filtr oleju opałowego Magnum 

• gwinty wewnętrzne/zewnętrzne ⅜”
• z wkładem filtrującym Siku 
• do dwururowego systemu zasilania olejowego 

  do dysz olejowych ≤ 0,5gph(≤ 22kW) ziarnistość filtra 25-40 µm  
do dysz olejowych ≥ 0,6 gph (≥ 30kW) ziarnistość filtra 50-75 µm 

83 200 084

83 200 080

Śrubunki mocujące  
do filtra oleju Magnum

1 zestaw, 8 mm 
1 zestaw, 10 mm 

80 211 160
80 200 164 

Zestaw TOC DUO:  
filtr oleju opałowego/odpowietrznik  
instalacji olejowej 

• gwinty wewnętrzne/ zewnętrzne ⅜”
• z wkładem filtrującym Siku 
• jednorurowy system zasilania olejowego z dopływem zwrotnym

do dysz olejowych ≤ 0,5 gph (≤ 22 kW) ziarnistość filtra 25-40 µm
do dysz olejowych ≥ 0,6 gph (≥ 30 kW) ziarnistość filtra 50-75 µm 80 693 130

80 693 124

Śrubunki mocujące  
do filtra/odpowietrznika 

1 zestaw, 8 mm 
1 zestaw, 10 mm

80 211 180
80 211 184

Antylewarowy  
zawór elektromagnetyczny 

• zasilany energią elektryczną
• zamknięty w stanie beznapięciowym 
• gwinty wewnętrzne ⅜”

80 260 040

Prosty śrubunek do przyłączenia zaworu 
elektromagnetycznego antylewarowego

• dzielony pierścień zaciskowy x R ⅜”, gwint zewnętrzny
• wraz z uszczelką typu O-ring

8 mm 
10 mm 

80 726 162
80 726 164

Adapter do antylewarowego zaworu 
elektromagnetycznego 
lub neutralizatora Neutrakon 06/B

• do podłączenia zasilania elektrycznego antylewarowego  
zaworu elektromagnetycznego lub neutralizatora  
kondensatu 06/B

63 000 507

Neutrakon 06/B neutralizacja oleju

• neutralizacja kondensatu przy kondensacyjnych kotłach  
olejowych do 36 kW.

• elektryczne połączenie z adapterem do antylewarowego zawo-
ru elektromagnetycznego lub do neutralizatora Neutrakon 06/B, 
względnie do modułu UM10 (osprzęt należy dodatkowo zamówić)

7 747 201 277

Filtr wstępny z węglem aktywowanym
• jako opcja, stosowany przy oleju opałowym o niskiej zawartości 

siarki, przy olejowych kotłach kondensacyjnych do 36 kW
7 747 201 278

1
2

N L

N L
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Oznaczenie Opis Numer artykułu

Granulat do neutralizacji • zawartość opakowania 5 kg 7 747 201 279

Węgiel aktywowany • zawartość opakowania 500 g 7 095 362

Pompa kondensatu Logafix BM-C-20
• wraz z wężem o długości 6 m oraz wtyczką do sieci elektrycznej
• automatyczna funkcja wyłącznika alarmowego oraz zaworu 

strumienia zwrotnego
80 714 080

Ogranicznik temperatury  
do ogrzewania podłogowego

• ze złączem wtykowym, gotowy do zainstalowania 80 155 200

Śrubunek zaciskowy
• R 1x28 do połączenia z rurą Cu 28 mm
• wymagane 2 szt. do zasilania i powrotu

5 584 674

Zestaw przyrządów do czyszczenia
• zawiera 2 szczotki z  trzonkami, do czyszczenia powierzchni 

grzewczych oraz komory spalania
83 570 060

Szczotka do czyszczenia
• do oczyszczania powierzchni grzewczych wymiennika ciepła  

ze stali szlachetnej
7 747 007 899

Eskaphor F1411  
środek do czyszczenia

• do gruntownego czyszczenia na mokro komory spalania oraz 
powierzchni grzewczych, od strony spalin

1 kg
5 kg

80 528 084
80 528 082

Tłumik hałasu po stronie spalin • szczegóły ⇒ rozdział 7 –

Wyposażenie dodatkowe

Zestaw serwisowy • do „niebieskich” palników olejowych Logatop BE 1.3 oraz 2.3 31 032 100

Walizka serwisowa  
do palników olejowych

• do „niebieskich” palników BRE/ RE oraz „niebieskich” palni-
ków Logatop BE/ BE-A/ BZ 1.0

63 027 120

Niezbędny zestaw serwisowy  
BRM10 dla GB 125

• BRM10 do wysterowania palnika 1-stopniowego bez SAF-e,  
z STB po stronie spalin

7 747 308 980

Zestaw do kontroli podciśnienia 

• zawiera wypełniony gliceryną wakuometr 
• średnica 50mm, 0-1 bar 
• wraz z  wężem przeźroczystym 1000 mm, ⅜”
• w walizce z tworzywa sztucznego

80312 100
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Systemy szybkiego montażu obiegów grzewczych do zamontowania przy kotle

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Kombinacje systemu szybkiego montażu obiegów grzewczych

RK 1-E plus/GB125 

• do kotłów wielkości 18-30
• zestaw 1-go obiegu, skośnie za kotłem
• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza 
• złożony z zestawów: KAS 1/GB125 i HS 25-E plus, z pompą energooszczędną

7 747 301 977

RK 1-E/GB125-35 

• do kotła wielkości 35
• zestaw 1-go obiegu, skośnie za kotłem
• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza 
• złożony z zestawów: KAS 1/GB125, ŰS1 i HS 32-E plus, z pompą elektroniczną

7 747 301 934

RK 1M-E plus/GB125 

• do kotłów wielkości 18-30
• zestaw 1-go obiegu, skośnie za kotłem
• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 25 
• złożony z zestawów: KAS 1/G125, HSM 25-E plus, z pompą energooszczędną

7 747 301 978

RK 1M-E/GB125-35

• do kotła wielkości 35
• zestaw do 2-ch obiegów grzewczych, skośnie za kotłem
• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 32
• złożony z zestawów: KAS 1/G125, ŰS1 i HSM 32-E plus, z pompą elektroniczną

 7 747 301 935

K 2M-E plus/GB125

• do kotłów wielkości 18-30
• zestaw do 2-ch obiegów grzewczych, skośnie lub równolegle do boku, obok kotła  

(z lewej lub prawej strony)
• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza oraz 1 obiegu z 3-drogowym zaworem 

mieszającym DN 20
• złożony z zestawów: KAS 2/G125, HS 25-E plus, HSM 20-E oraz ES 2 z pompą 

energooszczędną

7 747 302 746

RK 2M-E/GB125-35

• do kotła wielkości 35
• zestaw do 2-ch obiegów grzewczych, skośnie lub równolegle do boku, obok kotła  

(z lewej lub prawej strony)
• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza oraz 1 obiegu z 3-drogowym zaworem 

mieszającym DN 20
• złożony z zestawów: KAS 2/G125, HS 25-E, HSM 20-E oraz ES 2 z pompą 

elektroniczną

 80 700 028

KSS/GB125 –  grupa bezpieczeństwa 
kotła 

• złożona z rozdzielacza, zaworu bezpieczeństwa (2,5 bar), manometru 63 026 690

AAS/GB125 –  zestaw przyłączeniowy  
naczynia wzbiorczego

• wraz z zaworem KFE 5 354 998

Elementy do dowolnych kombinacji

KAS 1/GB125 – zestaw przyłączeniowy 
kotła

• do 1 obiegu grzewczego 5 584 352

KAS 2/GB125 –  zestaw przyłączeniowy 
kotła

• do 1-3 obiegów grzewczych 80 675 012

HS 25-E –  zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza, z pompą elektroniczną 80 680 016

HS 25-E plus –  zestaw  
przyłączeniowy obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza, z pompą energooszczędną 7 747 009 403

HS 32-E –  zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza, z pompą elektroniczną 80 680 116

HSM 15-E –  zestaw przyłączeniowy 
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 15 i pompą 
elektroniczną

80 680 006

HSM 20-E – zestaw przyłączeniowy 
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 20 i pompą  
elektroniczną

80 680 024

HSM 20-E plus – zestaw 
przyłączeniowy obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 20 i pompą 
energooszczędną

7 747 010 368
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HSM 25-E – zestaw przyłączeniowy 
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym i pompą 
elektroniczną

80 680 036

HSM 25-E plus – zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 25 i pompą 
energooszczędną 

7 747 009 404

HSM 32-E – zestaw przyłączeniowy obiegu 
grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 32 i pompą 
elektroniczną

80 680 126

HSM 15 E, niebieski, EMS wewn. – zestaw 
szybkiego montażu obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 15 i pompą 
elektroniczną, zintegrowany moduł zmieszania MM10 

80 680 007

HSM 20 E, niebieski, EMS wewn. – zestaw 
szybkiego montażu obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 20 i pompą 
elektroniczną, zintegrowany moduł zmieszania MM10 

80 680 025

HSM 25 E, niebieski, EMS wewn. – zestaw 
szybkiego montażu obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 25 i pompą 
elektroniczną, zintegrowany moduł zmieszania MM10

80 680 035

ŰS 1 – zestaw przejściowy • przejście z KAS 1/GB125 na zestaw HK (32) 63 012 350

WMS 1 – zestaw do montażu ściennego • do 1 obiegu grzewczego 67 900 470

WMS 2 – zestaw do montażu ściennego • do 2-ch obiegów grzewczych 67 900 471 

WMS 3 – zestaw do montażu ściennego • do 3-ch obiegów grzewczych 67 900 472

AS HKV 25 – zestaw przyłączeniowy • z HKV 2/25 5 354 210

AS HKV 32 – zestaw przył. rozdzielacza  
obiegu grzewczego

• z HKV 2/32, HW 3/25, HKV 3/32 5 584 552

HKV 2/25 – rozdzielacz obiegów 
grzewczych

• do 2-ch obiegów grzewczych w połączeniu z zestawem przyłączeniowym 
kotła KAS 1

5 024 880

HKV 3/25 – rozdzielacz obiegów 
grzewczych

• do 3-ch obiegów grzewczych 5 024 871

HKV 2/32 – rozdzielacz obiegów 
grzewczych

• do 2-ch obiegów grzewczych 5 024 870

HKV 3/32 – rozdzielacz obiegów 
grzewczych

• do 3-ch obiegów grzewczych 5 024 872

ES 2 – zestaw uzupełniający • w powiązaniu z KAS 2 do 2-go zestawu obiegu grzewczego 80 675 210

ES 3 – zestaw uzupełniający • w powiązaniu z KAS 2 do 3-go zestawu obiegu grzewczego 80 675 210

Grupa rurowa do licznika ciepła

• do montażu przed zestawem obiegu grzewczego
• wysokość zabudowy ok.200 mm
• do standartowych liczników firm Pollux oraz Deltamess
• długość zabudowy licznika ciepła 

110 mm, DN 25 
130 mm, DN 25 

80 680 154
80 680 156

Grupa rurowa
do rozdzielenia

• do starych instalacji, z rurami przepuszczającymi tlen
• celem rozdzielenia systemów
• wysokość zabudowy ok. 200 mm
• maksymalnie 15 kW, ΔT = 10 K
• DN 25
• do montażu poniżej zestawu szybkiego montażu obiegu grzewczego,  

DN 15/20/25
• z zaworem bezpieczeństwa 3 bar
• z manometrem, zaworem KFE i odpowietrzeniem, wymiennik płytowy  

ze stali szlachetnej
• izolacja cieplna w kolorze czarnym
• minimalny odstęp z prawej strony powinien wynosić 150 mm

80 680 158

Wszystkie pompy elektroniczne po ręcznym przestawieniu, mogą także pracować w trybie pracy stopniowanej.
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Opór hydrauliczny po stronie wodnej

Doprowadzenie oleju/filtr wstępny
Przy palnikach <28 kW zasadniczo nie sto-
suje się filtrów wstępnych z wkładką filcową. 
Oderwane włókna mogą zapchać dyszę oleju 
lub naruszyć funkcję. Zaleca się zastosowa-

nie filtrów z tworzywa spiekanego (np. Siku) 
lub brązu spiekanego (np. Sika).
Do podwyższenia stanu gotowości do pracy 
lub uniknięcia zakłóceń, zalecamy filtry z na-
szej oferty.

Temperatura spalin/podłączenie do komina

Kotły tego typoszeregu mogą pracować przy 
nadciśnieniu gazów spalinowych w komorze 
spalania. Temperatura spalin nowego kotła 
przy temperaturze wody kotłowej 80˚C, wy-
nosi 72-89˚C, zależnie od wielkości kotła.

Systemy szybkiego montażu obiegów grzew-
czych
Dla ułatwienia i przyśpieszenia wykonania 
instalacji, oferuje się dopasowane systemy 
szybkiego montażu obiegów grzewczych. 
Przy doborze tych systemów, należy zwró-
cić uwagę na odpowiednie przyporządkowa-

nie ich do różnych wielkości kotłów. W syste-
mach szybkiego montażu RK 1-E/GB125-35 
i RK 1M-E/GB125-35 zawarte są zestawy 
przyłączenia obiegów grzewczych DN 32 
(HS 32-E i HSM 32-E).
Przy dowolnym zestawianiu urządzeń z po-
szczególnych elementów, należy mieć na 
uwadze wielkość dyspozycyjnej wysokości 
podnoszenia za zestawem przyłączeniowym 
obiegu grzewczego, w nawiązaniu do przyję-
tej wielkości kotła.

Instalacje podgrzewania podłogowego
Przy zastosowaniu rur z tworzywa sztuczne-
go nie zapewniających szczelności tlenowej  
(DIN 4726), konieczne jest zabudowanie wy-
miennika ciepła pomiędzy kotłem, a instala-
cją ogrzewania podłogowego.

Rewizje
Zgodnie z wymaganiami § 10 wytycznych 
EnEV (obowiązującymi w Niemczech), ce-
lem zapewnienia przyjaznej dla środowiska 
naturalnego oraz niezawodnej pracy, zaleca-
ne jest dokonywanie okresowych rewizji ko-
tła oraz palnika.

Logano plus GB125 z „niebieskim” palnikiem Logatop BE

Wskazówki do projektowania

Forma dostawy

Kocioł grzewczy wraz z izolacją cieplną, syfonem kondensatu, obudową kotła i palnika                                                                      1 wspólne opakowanie

Pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 1 paleta

Przewody łączące kocioł z podgrzewaczem     1 karton

Sterownik regulacyjny 1 karton

ziarnistość filtra

dysza ≤ 0,5 gph < 40 µm

dysza ≥ 0,6 gph < 75 µm

• Kocioł grzewczy, palnik i sterownik tworzą 
jednolitą całość.

• Człony żeliwne z wysokogatunkowego żeli-
wa GL180M.

• Zintegrowany wymiennik kondensacyjny  
z odpornej na korozję stali szlachetnej.

• Kocioł kompletnie zmontowany, z obudową  
i palnikiem Logatop – co oszczędza czas 
oraz koszty montażu.

• Komora spalania chłodzona wodą.
• Duże drzwiczki czołowe odchylane na pra-

wo lub lewo, umożliwiają wygodny dostęp 
do czyszczenia i konserwacji.

• Łatwe czyszczenie kotła z przodu i od góry.
• 80 mm izolacja cieplna redukuje do minimum 

straty ciepła.
• Pokryte tworzywem nóżki podstawy ułatwia-

ją montaż, także w przypadku ustawienia 
podgrzewacza pod kotłem.

• Niewielkie rozmiary są zaletą przy transpor-
cie oraz projektowaniu pomieszczenia zain-
stalowania kotła.

• Boczne wgłębienia do uchwytu, uformowa-
ne ergonomicznie, ułatwiają transport, usta-
wienie lub przesunięcie kotła.

• Kocioł może pracować przy nadciśnieniu po 
stronie spalin.

• Możliwość różnych kombinacji przy doborze 
sterownika oraz podgrzewacza wody.

• Duży wybór osprzętu do szybkiego montażu, 
dokładnie dobranego do każdego kotła.

• Paliwo: olej opałowy lekki, standardowy lub 
o niskiej zawartości siarki (< 0,005 %), wg 
DIN 51 603.

• Wysoka sprawność kotła – wysoka spraw-
ność znormalizowana – w wyniku optymal-
nego doboru kotła wraz ze sterowaniem  
i palnikiem.

• Niskie koszty podłączenia do instalacji elek-
trycznej, dzięki fabrycznemu zespoleniu ko-
tła z palnikiem.

Olejowy „niebieski” palnik Logatop BE
• Palnik przygotowany do bezzwłocznej pracy.
• Palnik jest fabrycznie nastawiony na właści-

wą moc kotła i kształt płomienia oraz spraw-
dzony na ciepło, co obniża koszty inwestora. 
Przy oddawaniu do użytku, są przeprowa-
dzane jedynie prace optymalizacyjne, sto-
sownie do właściwości danej instalacji.

• Oszczędny i przyjazny środowisku natural-
nemu tryb pracy.

• Zorganizowane służby serwisowe w całym 
kraju.

• Wstępny podgrzew oleju pozwoli uniknąć 
trudności w jego rozpylaniu i spalaniu, przy 
niestabilnej lub wyższej lepkości oleju.

• Zredukowane wielkości emisji substancji 
szkodliwych, w wyniku udoskonalenia palni-
ka „niebieskiego” poprzez zoptymalizowanie 
recyrkulacji, przy specyficznym „uszczelnie-
niu” energii.

• Cicha praca przy zoptymalizowanym dopro-
wadzeniu powietrza, palniku, także nowym 
systemie zmieszania.

• Zoptymalizowane spalanie, dzięki „niebie-
skiemu” palnikowi z nowym systemem zmie-
szania praktycznie bez sadzy, obniżone 
emisje NOx oraz CO.

• Łatwa konserwacja, dzięki dobremu dostę-
powi do części palnikowych, wtykowym 
połączeniom elektrycznym oraz poziomej/
pionowej pozycji  serwisowej.

• Zintegrowanie nadzoru spalania poprzez 
SAFe z systemem regulacji EMS, obniża 
koszty serwisu, dzięki objęciu systemem ser-
wisowania i diagnozowania.

• Perfekcyjna informacja, przez podanie na 
wyświetlaczu regulatora pomieszczeniowe-
go RC35, klarownego tekstu o stanach pra-
cy oraz wskazówkach konserwatorskich, 
dotyczących kotła i palnika.
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Systemy odprowadzenia spalin

Wielkość 
kotła

Ciśnienie dyspozycyjne  
po stronie  

spalin/powietrza 
Pa

GB 125 niezależnie od powietrza w pomieszczeniu

GA-K
C

33x

DO/DO-S
C33x, ø 80-125

GAF-K
C53x

LAS-K
C43x

Wariant 1
m

Wariant 2
m

Wariant 1
m

Wariant 2
m

Wariant 1
m

Wariant 2
m

według  
EN

13384-1

18 30/200 11,5 11,5 11,5 11,5 21,5 20,0

22 30/200 15,5 15,5 15,5 15,5 25,0 25,0

30 30/200 19,5 18,0 19,5 18,0 20,5 18,0

35 50/200 21,5 20,0 21,5 20,5 22,5 20,5

Wejście do komina: 1 kolano
Wariant 1: kształtka połączeniowa L=1,0 m, 1 RVS kształtka rewizyjna
Wariant 2: kształtka połączeniowa L=2,5 m, 1 kolano, 1 kształtka rewizyjna
Minimalne wymiary szachtu: ø 130 mm lub 120 x 120 mm

Maksymalnie dopuszczalne rozwinięte długości [m] koncentrycznych systemów powietrzno-spalinowych

Informacje ogólne
W zależności od pomieszczenia zainstalowania 
oraz możliwości od strony budowlanej, możli-
we jest zastosowanie następujących certyfiko-
wanych systemów spalinowych:

• zależne od powietrza w pomieszczeniu: GA, 
GA-X z GA-K, GN

• niezależne od poboru powietrza z pomiesz-
czenia: DO, DO-S, GA-K, GAF-K, LAS-K.

Tryb pracy zależny od powietrza w pomieszczeniu
Powietrze niezbędne do spalania, będzie pobie-
rane z pomieszczenia zainstalowania kotła. Jed-
nościenna kształtka przyłączeniowa przewodu 
spalinowego do kotła, znajduje się w zakresie 

dostawy systemu spalinowego. Zamontowany 
fabrycznie na palniku przewód dopływu powie-
trza, musi być zdjęty z króćca palnika.

Tryb pracy
Wentylator palnika olejowego pobiera wyma-
ganą ilość powietrza do spalania z zewnątrz, 
za pomocą giętkiej rury ssawnej. Przewody 
powietrzno-spalinowe firmy Buderus składają 
się z wewnętrznej rury z tworzywa sztuczne-
go (spalinowej) oraz zewnętrznej, ocynkowa-
nej i lakierowanej na kolor biały. Powietrze do 

spalania jest zasysane przez pierścieniową 
przestrzeń pomiędzy rurami DN 80/125.
Koncentryczna kształtka przyłączeniowa sys-
temu powietrzno-spalinowego, znajduje się  
w zakresie dostawy systemu spalinowego.
Przy doprowadzeniu powietrza do spalania 
przez ścianę zewnętrzną lub przez szacht 
dopływowy powietrza (np. zestaw dopro-
wadzenia powietrza PP60), należy mieć na 
względzie wskazówki, podane w materiałach 
do projektowania.

Dopuszczenia
Elementy systemu spalinowego Buderus są 
dopuszczone łącznie z kotłem. Wspólne do-
puszczenie systemu spalinowego oraz kotła, 
jest udokumentowane odpowiednim nume-
rem CE. Dodatkowe dopuszczenie przez DIBt 
(Niemiecki Instytut Budownictwa), nie jest  
w Niemczech wymagane.

UWAGA!
W Polsce należy przestrzegać przepisów za-
wartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruk-
tury z 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002 r.),  
a w szczególności zakazu stosowania przewo-
dów spalinowych z tworzyw sztucznych. Mak-
symalne długości przewodów spalinowych 
podano w załączonej tabeli. Chodzi w niej  
o rozwinięte długości łączne przewodów spa-
linowych.

Wielkość  
kotła 

Ciśnienie dyspozycyjne 
po stronie  

spalin/powietrza 
Pa 

GB 125 zależnie od powietrza w pomieszczeniu

GA
B23

GAX z GA-K
B33

GN
B23

Wariant 1
m

Wariant 2
m 

Wariant 1
m 

Wariant 2
m 

Wariant 1
m 

18 30/200 25,0 25,0 25,0 25,0

według 
EN

13384-1

22 30/200 25,0 25,0 25,0 25,0

30 30/200 19,5 18,0 19,5 18,0

35 50/200 21,5 20,0 21,5 20,5

Wejście do komina: 1 kolano
Wariant 1: kształtka połączeniowa L=1,0 m, 1 RVS kształtka rewizyjna
Wariant 2: kształtka połączeniowa L=2,5 m, 1 kolano, 1 kształtka rewizyjna
Minimalne wymiary szachtu: ø 130 mm lub 120 x 120 mm

Maksymalnie dopuszczalne rozwinięte długości [m] przy zależności od powietrza w pomieszczeniu
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6 – 015

Pomieszczenie zainstalowania kotła

W celu ustawienia kotła, należy utrzymać mini-
malne (w nawiasach) odległości. Natomiast dla 
ułatwienia montażu, konserwacji oraz prac ser-
wisowych, należy wybrać zalecane odległości.
Pomieszczenie zainstalowania kotła powin-
no być zabezpieczone przed mrozem oraz 

dobrze wentylowane. Ponadto należy mieć 
na względzie, aby powietrze do spalania nie 
zawierało pyłu oraz węglowodorów chlo-
rowcopochodnych. Związki węglowodorów 
chlorowcopochodnych wszystkich rodzajów, 
występują np. w rozpylanych dezodorantach 

(spraye), rozpuszczalnikach, środkach czysz-
czących, lakierach, farbach, a także w kle-
jach.

Szczegółowe informacje w arkuszu roboczym 
K3 ⇒ rozdział 15
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6 – 016

Logano plus GB 125 z Logamatic EMS oraz Logatop BE

Wielkość kotła 18 22 30 35

Człony kotłowe Ilość 3 3 4 4

Nominalna moc cieplna 55/30 °C 
80/60 °C

kW
kW

18,5 
17,7

22,6 
21,8

30,3 
29,0

36,6 
35,1

Moc cieplna paleniska kW 18,2 22,4 29,9 36,3

Długość L
LK

mm 
mm

935 
449

935 
449

1055 
 569

1055 
 569

Komora spalania 
  

długość
średnica

mm 
mm

407 
270

407 
270

522 
270

522 
270

Drzwi palnikowe głębokość mm 60

Rozstaw nóżek kotła FL mm 290 290 410 410

Ciężar netto 1) kg 192 192 228 228

Pojemność wodna l 35,6 35,6 44,9 44,9

Pojemność przestrzeni spalinowej l 42,9 42,9 57,9 57,9

Opór hydrauliczny po stronie spalin mbar 0,14 0,20 0,23 0,35

Temperatura spalin, tryb pracy
niezależny od powietrza w pomieszczeniu

(55/30°C) 2)   
(80/60°C) 2)

°C 
°C

49 
72

58 
80

58 
80

66 
89

Strumień masowy spalin kg/s 0,0072 0,0089 0,0119 0,0144

Zawartość CO2 % 13,5-14

Dyspozycyjne ciśnienie tłoczenia 4) Pa 30 30 30 50

Opór hydrauliczny po stronie wody (ΔT=10 K) mbar 36 54 60 81

Dopuszczalna temperatura na zasilaniu 5) °C 100

Dopuszczalne ciśnienie robocze bar 3

Oznakowanie znakiem CE CE 0036 0384/07

1) Ciężar wraz z opakowaniem jest ok. 6-8 % większy
2)  Wg DIN EN 303. Minimalna temperatura spalin do obliczenia komina wg EN 13384-1, wynosi ok. 12 K mniej
3)  Przy systemach kominowych z podciśnieniem
4)  Przy przewodach spalinowych, systemie LAS z nadciśnieniem
5)  Granica zadziałania zabezpieczeń (STB: zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej wartości temperatury) 

Maksymalna możliwa wartość temperatury na zasilaniu kotła = granica zadziałania zabezpieczeń (STB) – 18 K 
Przykład: granica zadziałania zabezpieczeń (STB) = 100 °C, maksymalna wartość robocza temperatury na zasilaniu kotła = 100-18 = 82 °C
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Logano GB 125  z  Logamatic EMS, Logatop BE  oraz  Logalux LT

Wielkość kotła 18 22 30 35

Nominalna moc cieplna kW 18 22 30 35

Długość z LT160/1
LT200/1
LT300/1

L
L
L

mm 
mm
mm

992
1146

–

992
1146
1536

1075
1146
1536

–
1146
1536

Pozostałe dane techniczne podgrzewaczy Logalux LT ⇒ rozdział 10

Logano plus GB 125  z  Logamatic EMS, Logatop BE  oraz  Logalux SU

Wielkość kotła 18 22 30 35

Nominalna moc cieplna kW 18 22 30 35

Długość mm 955 955 1075 1075

Rozstaw nóżek z  SU160
  SU200
  SU300

FL
FL
FL

mm
mm
mm

1010
1010
1078

Szerokość z            SU160
            SU200
            SU300

B
B
B

mm
mm
mm

1232
1232
1352

Wysokość 1)  z        SU160
        SU200
        SU300

H
H
H

mm
mm
mm

1188
1448
1465

Średnica                   SU160
                   SU200
                   SU300

D
D
D

mm
mm
mm

556
556
672

1) Wysokość łącznie z nóżkami

Pozostałe dane techniczne podgrzewaczy Logalux SU ⇒ rozdział 10
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6 – 018

Wielkości mocy oraz wydajności c.w.u. przy zastosowaniu podgrzewaczy Logalux LT 1) 

Wielkość kotła 18 22 30 35

LT160

Współczynnik  znamionowy  mocy NL

praca niskotemperaturowa 2) 2,1 2,1 2,1

współpraca
nie jest

możliwa

praca stałotemperaturowa 3) 2,4 2,7 3,0

Moc ciągła 4)
kW 18,0 22,0 30,0

l/h 440 540 735

Czas ponownego podgrzewu 
t1 

5) min 44 38 30

t2
 6) min 53 48 41

LT200

Współczynnik  znamionowy  mocy NL

praca niskotemperaturowa 2) 3,2

praca stałotemperaturowa 3) 3,7 3,8 4,0 4,0

Moc ciągła 4)
kW 18,0 22,0 30,0 35,0

l/h 440 540 735 757

Czas ponownego podgrzewu
t1 

5) min 51 45 35 33

t2
 6) min 60 52 45 42

LT300

Współczynnik  znamionowy  mocy NL

praca niskotemperaturowa 2) 5,0

praca stałotemperaturowa 3)

współpraca
nie jest

możliwa

8,0 9,0 9,2

Moc ciągła 4)
kW 18,0 30,0 35,0

l/h 540 735 860

Czas ponownego podgrzewu 
t1 

5) min 67 53 46

t2
 6) min 78 68 50

1)  Przy zastosowaniu oferowanego systemu połączeń: kocioł grzewczy – pojemnościowy podgrzewacz c.w.u.
2)  Określonej przez normę zakładową firmy Buderus
3)  Temperatura na zasilaniu kotła tV = 80°C, temperatura w pojemnościowym podgrzewaczu c.w.u. tSP = 60°C
4)  Przy podgrzewaniu wody pitnej od 10°C do 45°C oraz tV = 80°C
5)  Kocioł grzewczy w stanie gorącym, czas ponownego podgrzania całej pojemności podgrzewacza c.w.u. od 10°C do 60°C  
6)  Kocioł grzewczy w stanie zimnym, czas ponownego podgrzania całej pojemności podgrzewacza c.w.u. od 10°C do 60°C  
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Wielkość kotła 18 22 30 35

SU160

Współczynnik  znamionowy mocy NL

praca niskotemperaturowa 2) 2,0 2,0 2,0 2,0

praca stałotemperaturowa 3) 2,2 2,3 2,4 2,4

Moc ciągła 4)
kW 18 22 30 32

l/h 440 540 735 786

Czas ponownego podgrzewu
t1 

5) min 36 29 22 20

t2
 6) min 45 40 33 30

SU200

Współczynnik  znamionowy  mocy NL

praca niskotemperaturowa 2) 3,1 3,1 3,1 3,1

praca stałotemperaturowa 3) 3,9 4,0 4,1 4,1

Moc ciągła 4)
kW 18 22 30 32

l/h 420 540 735 786

Czas ponownego podgrzewu
t1 

5) min 43 34 27 25

t2
 6) min 51 43 37 35

SU300

Współczynnik  znamionowy  mocy NL

praca niskotemperaturowa 2) 5,0 5,0 5,0 5,0

praca stałotemperaturowa 3) 8,1 8,7 9,0 9,5

Moc ciągła 4)
kW 18 22 30 35

l/h 440 540 735 860

Czas ponownego podgrzewu 
t1 

5) min 63 52 39 35

t2
 6) min 70 58 48 43

Wielkości mocy oraz wydajności c.w.u. przy zastosowaniu podgrzewaczy Logalux SU 1) 

1) Przy zastosowaniu oferowanego systemu połączeń: kocioł grzewczy – pojemnościowy podgrzewacz c.w.u.
2) Określonej przez normę zakładową firmy Buderus
3) Temperatura na zasilaniu kotła tV = 80°C, temperatura w pojemnościowym podgrzewaczu c.w.u. tSP = 60°C
4) Przy podgrzewaniu wody pitnej od 10°C do 45°C oraz tV = 80°C
5) Kocioł grzewczy w stanie gorącym, czas ponownego podgrzania całej pojemności podgrzewacza c.w.u. od 10°C do 60°C
6) Kocioł grzewczy w stanie zimnym, czas ponownego podgrzania całej pojemności podgrzewacza c.w.u. od 10°C do 60°C
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Opis Rodzaj  zastosowania

DO
Instalacja na poddaszu

C33x

• dach skośny
• koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe wyprowadzone przez dach  

dwuspadowy

• dach płaski
• koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe wyprowadzone przez dach płaski

DO – S
Instalacja w piwnicy

C33x 

• koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe prowadzone w szybie

GA – K
Instalacja w piwnicy

C33x

• doprowadzenie koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych do szybu
• przewód spalinowy w szybie

GAF – K
Instalacja etażowa

C53x

• koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe prowadzone po zewnętrznej  
fasadzie budynku

LAS – K
Instalacja etażowa

C43x

• podłączenie  LAS
• przyłączenie koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych do systemu LAS
• możliwość podłączenia większej ilości urządzeń

Pomoc w doborze systemów spalinowych – praca niezależna od powietrza w pomieszczeniu
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Pomoc w doborze systemów spalinowych – praca zależna od powietrza w pomieszczeniu

Opis Rodzaj zastosowania

GA 
Instalacja w piwnicy

B23 

• przewód spalinowy w przewietrzanym szybie

GA – X 
Instalacja etażowa

B33 

• koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe w pomieszczeniu zainstalowania kotła
• przewód spalinowy w przewietrzanym szybie
• przy mocach < 35 kW, możliwość instalacji w pomieszczeniach pobytu osób,  

zgodnie z TRGI

GN
Instalacja etażowa

B23 

• podłączenie przewodu spalinowego do komina, niewrażliwego na wilgoć
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Zestaw systemu doprowadzenia powietrza PP 60 GB 125

Poz. Oznaczenie Opis Numer artykułu

1.

2.

3.

Zestaw systemu PP 60, do doprowadzania 
powietrza przez ścianę zewnętrzną. Części 
składowe zestawu

Przedłużenie przewodu powietrznego PP

Tłumik hałasu na dopływie powietrza PP

Kratka wlotowa na przejściu przez mur

• system elementów z tworzywa sztucznego, łączonych na wcisk
• DN 60 x 250
• z zaślepionym otworem pomiarowym 

• system elementów z tworzywa  sztucznego, łączonych na wcisk
• DN 60, DA = 100, L = 1000

• do zabudowy na ścianie zewnętrznej lub w oknie
• DN 80
• wraz z elementem przejściowym z DN 60 na DN 80

80 735 810

Wyposażenie dodatkowe

– Wąż doprowadzający powietrze

• elastyczny wąż doprowadzenia powietrza wraz z przyłączem węża 
oraz zaślepionym otworem pomiarowym

• 2 obejmy mocujące wąż 
• długość 4 m
• DN 63

80735 520

– System doprowadzania powietrza PP

• system elementów z tworzywa sztucznego, łączonych na wcisk
• DN 60

element przedłużający PP 60 x 250 mm
element przedłużający PP 60 x 500 mm

element przedłużający PP 60 x 1000 mm
element przedłużający PP 60 x 2000 mm

kolano PP 60-90°
kolano PP 60-45°

80735 780
80735 782
80735 784
80735 786
80735 800
80735 798

– Kratka wlotowa przejścia przez mur

• do zabudowy na ścianie zewnętrznej lub w oknie, dostarczana wraz  
z elementem przejściowym PP 60 (długości 80 mm), z DN 80  na DN 
60, długości 500 mm

• DN 80

80735 620

– Tłumik hałasu na dopływie powietrza PP

• system elementów z tworzywa sztucznego, łączonych na wcisk
• DN 60 
• L = 1000 mm, DA = 100 mm 
• z zaślepionym otworem pomiarowym
• konieczny przy  poborze powietrza w obszarze mieszkalnym

80735 850

– Element przedłużający dopływu powietrza PP
• system elementów z tworzywa sztucznego, łączonych na wcisk 
• DN 60 x 250
• z zaślepionym otworem pomiarowym

80735 856

– Element rewizyjny na dopływie powietrza PP • DN 60 x 250  80735 900

– Uchwyty dystansowe przewodu powietrznego
• 6 sztuk
• DN 60 - 360

80735 546

Maksymalne długości przewodów spalinowych ⇒  strona 6 − 014



Logano plus
Stojące • gazowe • kondensacyjne kotły grzewcze • 169-418 kW

GB434

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 6 6 – 023

Przegląd możliwości zastosowań

Właściwości oraz cechy szczególne urządzeń

Nowoczesna, uwzględniająca wielostronność 
zastosowań koncepcja budowy kotłów

• Kondensacyjne kotły stojące opalane gazem, 
zbudowane zgodnie z wytycznymi normy DIN 
4702-6, z  gazowymi palnikami atmosferyczny-
mi ze zmieszaniem wstępnym oraz kompakto-
wymi wymiennikami ciepła, zwiększającymi 
wielkość powierzchni wymiany ciepła. 

• Dziesięć dopuszczonych do stosowania 
wielkości kotłów, o znamionowych mocach 
cieplnych w zakresie od 169 do 418 kW.

• Wysoka sprawność znormalizowana (do 
106 %), co umożliwia znaczną oszczędność 
energii pierwotnej zużywanego paliwa.

• Konstrukcja kotłów złożona z dwóch ustawio-
nych równolegle bloków, składających się  
z członów odlanych z wysokiej jakości żeliwa.

• Możliwość wykorzystania różnych rodza-
jów gazu ziemnego (GZ50 = E, GZ41,5 = Lw, 
GZ35 = Ls) lub gazu płynnego (propanu).

• Zastosowany wentylator wyciągowy o regu-
lowanej prędkości obrotów, w celu zapew-
nienia niezawodnego odprowadzenia spalin 
z kotła.

• Cyfrowy automat palnikowy realizujący 
funkcję kontroli spalin oraz sterujący pracą 
systemu kontroli szczelności zaworów odci-
nających.

• Cyfrowy układ regulacji pracy wentylatora, 
optymalizujący dopasowanie prędkości ob-
rotowej wentylatora do warunków pracy. 

• Kotły dostarczane w zależności od złożone-
go zamówienia, w formie kompletnych blo-
ków lub w postaci luźnych członów.

• Możliwość współpracy ze stojącymi pod-
grzewaczami pojemnościowymi ciepłej wody  
Logalux SU (o pojemności 400 do 1000 li-
trów) lub leżącymi podgrzewaczami pojem-
nościowymi Logalux LT (o pojemności 400 
do 6000 litrów).

• Możliwość współpracy z różnymi urządze-
niami regulacyjnymi z programu produkcyj-
nego firmy Buderus.

• Kotły spełniają wymagania oznakowania CE.

Praca kotłów z niską emisją hałasu oraz sub-
stancji szkodliwych 

• Bezgłośna praca kotłów, dzięki zastosowa-
niu gazowych palników atmosferycznych ze 
zmieszaniem wstępnym. Nie jest konieczne 
stosowanie dodatkowych środków, w celu 
redukcji emisji hałasu powstającego pod-
czas pracy kotła. 

• Emisja tlenków azotu < 45 mg/kWh (wartość 
średnia dla typoszeregu kotłów).

Prosta i wygodna obsługa 
• Możliwość wyboru funkcji regulacyjnej, od-

powiedniej dla każdego rodzaju instalacji hy-
draulicznej kotłowni. 

• Wszystkie funkcje regulacyjne nastawia-
ne są przy pomocy prostych czynności 

obsługowych (zasada obsługi: nacisnąć  
i pokręcić).

• Możliwość zamiany kolejności pracy we-
wnętrznych bloków kotłów (blok 1; blok 2)  
w celu ich równomiernego wykorzysta-
nia; zmiana kolejności pracy bloków ko-
tłów nastawiana na podstawie ilości 
godzin pracy. 

• Sterowanie pracą instalacji dwukotłowej 
GB/ GE434, bez konieczności stosowa-
nia dodatkowych urządzeń regulacyjnych, 
dzięki możliwości wykorzystania zintegro-
wanych, wewnętrznych sterowników regu-
lacyjnych. 

• Możliwość rozszerzenia funkcji regulacyj-
nych poprzez indywidualny dobór dodatko-
wych modułów funkcyjnych. 

Szybki montaż i uruchomienie kotła, łatwe 
wykonywanie prac konserwacyjnych 

• Konstrukcja palnika nie zawierająca części 
ruchomych.

• Łatwe wprowadzenie do pomieszczenia ko-
tłowni, dzięki dostawie kotła w postaci luź-
nych członów.

• Proste przestawianie palnika na inny rodzaj 
gazu. 
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Kocioł Logano plus GB434                                                                                     

Wielkość kotła 169 197 224 252 278 310 337 364 391 418

Wysokość ze sterowni-
kiem regulacyjnym/mm

1466

Szerokość/mm 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460

Głębokość/mm 1445 1550 1655 1760 1865 2055 2185 2290 2295 2500

Ciężar/kg 870 966 1072 1171 1283 1397 1491 1593 1690 1785

Rodzaj gazu Sposób dostawy
Wielkość 

kotła 

Numer artykułu

gaz ziemny E gaz ziemny Ls

Nastawiony fabrycznie 
na gaz ziemny 
E/Ls (GZ50 /GZ41,5)

Kocioł dostarczany
w postaci luźnych
członów  

169 30007671 30007691

Urządzenie regulacyjne 
(sterownik) nie mieści  
się w zakresie dostawy. 

Do kotłów kondensacyjnych 
należy dobrać właściwe 
urządzenia regulacyjne

197 30007672 30007692

224 30007673 30007693

252 30007674 30007694

278 30007675 30007695

310 30007676 30007696

337 30007677 30007697

364 30007678 30007698

391 30007679 30007699

418 30007680 30007700

Dla gazu płynnego
(propanu) zastosować
zastaw przezbrojeniowy
(wyposażenie dodatkowe)

Kocioł dostarczany 
w formie zmontowanych 
bloków 

169 30007661 30007681

197 30007662 30007682

224 30007663 30007683

252 30007664 30007684

278 30007665 30007685

310 30007666 30007686

337 30007667 30007687

364 30007668 30007688

391 30007669 30007689

418 30007670 30007690

UWAGA!
Aby kocioł mógł być opalany gazem Lw (GZ41,5), należy zamówić kocioł jak do gazu Ls (GZ35) oraz dodatkowo zestaw przezbrojeniowy:

do kotłów o mocy 169-278 kW ⇒ nr art.: 05 593 566
do kotłów o mocy 310-418 kW ⇒ nr art.: 05 593 568

W celu opalania kotła gazem płynnym (propanem), należy zamówić kocioł jak do gazu E (GZ50) oraz dodatkowo zestaw przezbrojeniowy: 
do kotłów o mocy 169-278 kW ⇒ nr art.: 05 593 364
do kotłów o mocy 310-418 kW ⇒ nr art.: 05 593 366
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Wyposażenie dodatkowe

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Pierścieniowa klapa  
dławiąca

• służy do utrzymywania prawidłowych warunków pracy kotła,  
jeżeli w danej instalacji nie podjęto innych działań w tym zakresie  
(⇒ arkusz roboczy A6 ⇒ rozdział 11) 

• stosowana wewnątrz kotłów GE434 lub GB434 
• kompletna, z siłownikiem nastawczym 
• DN50
• z okablowaniem i wtyczkami połączeniowymi
• niekonieczna do kotłów GE434 oraz GB434 produkowanych  

od lipca 2005 r.

63 024 053

Odcinający zawór  
bezpieczeństwa instalacji  
gazowej

• wyzwalany termicznie przy temperaturze otoczenia 100 °C,  
zgodnie z wytycznymi FeuVO (pożarowe)

2 sztuki na kocioł grzewczy – DN 20 
2 sztuki na kocioł grzewczy – DN 35 

• wielkość zaworu należy wyznaczyć zgodnie z obowiązującymi wytycz-
nymi w tym zakresie (np. TRGI) 

83 456 048
83 456 080

Gazowy zawór kulowy  
z odcinającym zaworem 
bezpieczeństwa

• wyzwalany termicznie przy temperaturze otoczenia 100° C,  
 wg wytycznych FeuVO

2 sztuki na kocioł grzewczy – DN 20 
2 sztuki na kocioł grzewczy – DN 35 

• wielkość zaworu należy wyznaczyć zgodnie z obowiązującymi 
     wytycznymi w tym zakresie (np. TRGI) 

80 268 024
80 268 032

Zestaw urządzeń 
zabezpieczających kotła

• wpełnia wymagania normy DIN EN 12828  
zawiera:

• zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle
• kolektor montażowy do armatury zabezpieczającej
• termometr 
• manometr z odcięciem oraz kontrolnym przyłączem kołnierzowym
• zawór spustowy PN 6 z kołpakiem zabezpieczającym 

5 584 476

DSH 143 F 001 
Ogranicznik ciśnienia 
maksymalnego

• do montażu w zestawie urządzeń zabezpieczających kotła 81 855 160

DSL 43 F 001 
Ogranicznik ciśnienia  
minimalnego 

81 370 422

Zestaw zabezpieczeń: 
ogranicznik maksymalnej 
dopuszczalnej temperatury 
oraz maksymalnego  
dopuszczalnego ciśnienia

• do zestawu urządzeń zabezpieczających kotła, jako zamiennik 
zbiornika rozprężającego, zgodnie z wymaganiami normy DIN EN 
12828 przy STB ≤100°C

83 590 310

HT 3103
Dodatkowy regulator do  
instalacji wielokotłowych

• do separacji hydraulicznej kotła (zgodnie z wytycznymi HeizAnIV),  
przy pomocy fabrycznie zamontowanych w kotle pierścieniowych  
klap dławiących (do przypadków „ciśnieniowych” rozdzielaczy instalacji 
grzewczej) 

• niezbędne zastosowanie 1 regulatora do każdego kotła 
• niekonieczne do kotłów GE434 oraz GB434, produkowanych  

od lipca 2005 r.

5 868 650

Terminal ręczny MPA
• umożliwia odczyt danych z cyfrowego automatu palnikowego
• wizualizacja stanów pracy urządzeń kotła oraz wyświetlanie 

komunikatów awaryjnych.
63 008 508

Zestaw do przezbrojenia 
kotła na inny rodzaj gazu

• zestaw przezbrajający kocioł przeznaczony do spalania gazu ziemnego 
Ls (GZ35), na gaz ziemny Lw (GZ41,5)

do kotłów o mocy 169-278 kW
do kotłów o mocy 310-418 kW 

5 593 566
5 593 568

• zestaw przezbrajający kocioł przeznaczony do spalania gazu ziemnego 
E (GZ50), na gaz płynny P (propan)

do kotłów o mocy 169-278 kW
do kotłów o mocy 310-418 kW 

5 593 364
5 593 366
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Oznaczenie Opis Numer artykułu

Neutralizator  
kondensatu 
NE 0.11)

 
• pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego, zawierający komorę 

neutralizacyjną
• dostarczany wraz z granulatem neutralizującym

63 035 899

Neutralizator  
kondensatu
NE 1.11)

• pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego, zawierający 
komorę neutralizacyjną oraz pompę sterowaną od poziomu 
kondensatu;wysokość podnoszenia pompy ok. 2m

• dostarczany wraz z granulatem neutralizującym

8 133 352

Neutralizator  
kondensatu 
NE 2.01) 

• zintegrowany układ samokontroli funkcji urządzenia; pojemnik 
wykonany  z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, zawierający 
komorę neutralizacyjną oraz pompę sterowaną od poziomu 
kondensatu; wysokość podnoszenia pompy ok. 2m

• dostarczany wraz z granulatem neutralizującym
• z diodami świecącymi, sygnalizującymi stany awaryjne oraz 

konieczność napełnienia granulatem. Możliwość rozszerzenia funkcji 
sygnalizacyjnych, np. poprzez układ cyfrowy DDC

• posiadający badania DVGW

8 133 354

Moduł podnoszący  
ciśnienie (dla NE 2.0) 1)

• do zwiększenia wysokości podnoszenia pompy kondensatu, do 
wartości ok. 4,5 m

8 133 356

Granulat neutralizujący
• opakowanie 10 kg, wystarczające do napełnienia neutralizatorów 

NE 1.1/ NE 2.0
7 115 120

Opaska uszczelniająca 
rurę spalinową

• dla pewnego, szczelnego w warunkach nadciśnienia gazów 
spalinowych oraz odpornego na kondensat, połączenia króćca wylotu 
spalin z kotła z przewodem spalinowym

do kotłów o mocy 169-310 kW: DN 200 
do kotłów o mocy 337-418 kW: DN 250 

5 354 332
5 354 334

Zestaw kołnierzy
przyłączeniowych

• składa się z 2 przygotowanych do spawania kołnierzy 
przyłączeniowych DN 80, przynależnych uszczelek kołnierzowych 
oraz śrub maszynowych

81 350 048

Zestaw ściągów  
do montażu kotłów  
z członów żeliwnych

• wielkość 2,3 1) 
• umieszczony w stabilnej skrzyni drewnianej 

5 455 250

Zestaw ściągów  
do montażu kotłów  
– wypożyczenie

• wielkość 2,3 1) 
• dostępny w stabilnej skrzyni drewnianej

5 455 404

Stojak ułatwiający  
montaż kotła

• ułatwia prawidłowe ustawienie bloku kotła podczas łączenia  
członów żeliwnych

5 493 924

1) Informacje szczegółowe ⇒ rozdział 7
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Kocioł Logano plus GB434 

Palnik gazowy ze zmieszaniem wstępnym o niskiej emisji substancji szkodliwych

Sposób dostawy

Kompletnie zmontowany blok kotła

1. Blok kotła 2 sztuki/ 2 palety

Blok kotła dostarczony w postaci luźnych członów

1. Człony kotła luzem 1-2 palety

2. Cięgna ściągające 1 wiązka, załączona luzem

3. Szyny podstawy 2 sztuki, załączone luzem

Pozostałe elementy wyposażenia bloków kotła

1. Materiały montażowe + rurociągi łączące 1 paleta

1. 1 Automat palnikowy 2 sztuki/ 1 karton

1. 2 Pierścieniowa klapa dławiąca 2 sztuki/ 1 karton

1. 3 Elementy przyłączeniowe 2 sztuki/ 1 karton

2. Palnik (gaz ziemny E lub Ls) 2 sztuki / 1 paleta

3. Obudowa kotła 1 sztuka/ 2-3 kartony

4. Izolacja cieplna 1 sztuka/ 1 opakowanie w folii

5. Przerywacz ciągu kominowego 1 sztuka/ 1 karton

6. Kolektor spalin --

7. Obudowa wentylatorów z wentylatorami oraz kanałem spalin 1 sztuka/ 1 karton

8. Kondensacyjny wymiennik ciepła z wanną kondensatu 1 sztuka/ 1 karton

9. Sterownik regulacyjny kotła 1 karton

10. Dokumentacja techniczna torba foliowa

Instalacja dwukotłowa

11. Element łączący systemy spalinowe (dla podwójnego kotła) –

• Gazowe kotły kondensacyjne GB434 powstały 
w wyniku rozbudowy atmosferycznych kotłów 
grzewczych Logano GE434, o zespół kondensa-
cyjny.

• Każdy blok kotła wyposażony w 1° palnik gazo-
wy. Daje to 2° pracę kotła, każdorazowo przy 
optymalnej pracy bloku kotła z pełną mocą.

• Mikroprocesorowy sterownik HT3101E zapew-
nia równomierne obciążenie cieplne bloków ko-
tła poprzez wewnętrzną zmianę kolejności ich 
załączania, działa we współpracy z urządzenia-
mi regulacyjnymi Logamatic 4211/4311; umożli-
wia to podwyższenie niezawodności pracy oraz 
żywotności kotłów, jak również zmniejsza zanie-
czyszczenie powierzchni wymiany ciepła.

• Optymalny sposób pracy kotłów dzięki moż-
liwości nastawienia czasowego zamknięcia  
2. pierścieniowej klapy dławiącej.

• W kotłach GE434 oraz GB434 produkowanych 
od lipca 2005 r., wyposażeniem seryjnym jest 
zintegrowany układ sterowania instalacji dwuko-
tłowej kotłów GE/ GB434 - nie jest już konieczne 
stosowanie dodatkowego sterownika HT3103.

• Technologia Termostream, dzięki dużym piastom 
górnym członów kotła i zrównoważeniu hydrau-
licznemu, efektowi wewnętrznego mieszania 
wody oraz zastosowaniu systemu wewnętrzne-
go rozprowadzania wody w kotle, pozwala na uzy-
skanie wysokiej niezawodności pracy kotłów.

• Łatwe projektowanie instalacji, nie jest wyma-
gane utrzymywanie minimalnej temperatury 
powrotu oraz minimalnego przepływu wody 
przez kocioł.

• Wewnętrzne orurowanie kotła z wbudowany-
mi 2-ma pierścieniowymi klapami dławiącymi, 
ułatwia montaż kotła oraz zmniejsza koszty in-
stalacji.

• Zespół kondensacyjny składa się z czujni-
ka temperatury spalin, wewnętrznego kom-
paktowego wymiennika ciepła, zbiornika 
kondensatu, obudowy wentylatorów z dwoma 
wentylatorami wyciągowymi spalin.

• Wszystkie elementy zespołu kondensacyj-
nego mające kontakt z płomieniem gazowym 
oraz kondensatem, wykonane są z materiałów 
odpornych na korozję. 

• Wymiana ciepła w kompaktowym wymienni-
ku ciepła zwiększającym wielkość powierzch-
ni wymiany ciepła, pomiędzy wodą grzewczą  
a spalinami, odbywa się na zasadzie krzyżo-
wego, przeciwprądowego wymiennika ciepła,  
w celu jak najlepszego wykorzystania zjawi-
ska kondensacji.

• Kondensacyjny wymiennik ciepła wraz ze zin-
tegrowaną pompą obiegową, podłączony jest 
równolegle do króćca powrotnego kotła. Po-
zwala to na optymalne wykorzystanie zjawiska 
kondensacji, poprzez możliwość bezpośred-
niego podłączenia niskotemperaturowych 
obiegów grzewczych.

• Bardzo cicha praca kotłów, dzięki zastosowa-
niu gazowych palników atmosferycznych ze 
zmieszaniem wstępnym.

• Zastosowane wentylatory wyciągowe z regula-
cją obrotów, w niezawodny sposób odprowadza-
ją ochłodzone spaliny do komina, bez wpływania 

na pracę niskoemisyjnych gazowych palników 
atmosferycznych w kotle. Zapewnia to nowo-
czesny, cyfrowy układ regulacji automatycznej. 

• Kotły seryjnie wyposażone są w układ kontroli 
ciśnienia gazu.

• Możliwość podłączenia terminala ręcznego 
MPA, do wizualizacji stanów pracy urządzeń 
kotła oraz wyświetlanie komunikatów awaryj-
nych.

• Cyfrowy układ regulacji obrotów wentylatorów 
wyciągowych spalin, zapewniający stałą, wyso-
ką zawartość CO2 w spalinach.

• Cyfrowy automat palnikowy z dodatkową funk-
cją nadzoru temperatury spalin oraz systemem 
kontroli szczelności zaworów gazowych.

• Zastosowanie podwójnego doprowadzania 
gazu oraz odprowadzania spalin w kotle (od 
doprowadzenia gazu do palników, aż do króć-
ca odprowadzenia spalin z kotła), zwiększa 
pewność ruchową kotła oraz dostawy energii 
cieplnej, analogicznie jak przy zastosowaniu in-
stalacji dwukotłowej. 

• Możliwość dostawy kotłów także w postaci luź-
nych członów. Pozwala to na montaż kotłów  
w trudno dostępnych pomieszczeniach. 

• Łatwe czyszczenie kotła: od góry oraz z boku.
• Duży wybór wyposażenia dodatkowego, umoż-

liwiającego dokładne dostosowanie kotłów do 
instalacji grzewczych oraz ułatwiającego prace 
montażowe.

• Możliwość współpracy z wieloma typami urzą-
dzeń regulacyjnych oraz pojemnościowych 
podgrzewaczy ciepłej wody.

• W pełni automatyczny palnik gazowy z zapala-
nym elektrycznie palnikiem startowym.

• Jonizacyjny układ kontroli płomienia oraz po-
dwójny elektromagnetyczny zawór odcinający 
dopływ gazu.

• Nowoczesna konstrukcja systemu palników, umoż-
liwiająca redukcję emisji substancji szkodliwych.

• Zastosowanie dyszy Venturiego w konstruk-
cji palnika, zapewnia prawie 100% zmieszanie 
wstępne paliwa z powietrzem dostarczanym 
do procesu spalania. Podczas spalania po-
wstaje wiele małych płomyków, które nie 
posiadają gorącego jądra. Temperatura spa-
lania podczas pracy tego rodzaju palników, 

jest więc bardzo niska. Krótkie płomienie 
spalanego gazu, pozwalają ponadto na ogra-
niczenie obciążenia cieplnego rur palniko-
wych.

• Emisja tlenków azotu <45 mg/kWh (wartość 
średnia dla typoszeregu kotłów).
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Wskazówki projektowe 

Podłączenie hydrauliczne kondensacyjnego 
wymiennika ciepła
Wymiennik ciepła jest podłączony równole-
gle do króćca powrotnego kotła. Zintegro-
wana pompa obiegowa UPS 32-60, pobiera 
część strumienia przepływu wody powraca-
jącej do kotła (ok. 3,5 m3/h) i przetłacza go 
przez kondensacyjny wymiennik ciepła. Ci-
śnienie dyspozycyjne pompy dla zainstalo-
wanych w tym obiegu połączeń rurowych, 
wynosi ok. 100 mbar.
W przypadku zastosowania zaworów od-
cinających pomiędzy kotłem grzewczym  
a zespołem kondensacyjnym, niezbędne jest 
zainstalowanie zaworu bezpieczeństwa na 
kondensacyjnym wymienniku ciepła.

Paliwa
Palniki gazowe przystosowane są fabrycznie 
do spalania gazu ziemnego E (GZ50) lub Ls 
(GZ35). Możliwe jest jednak przestawienie ko-
tła na użytkowanie gazu ziemnego Lw (GZ41,5) 
oraz gazu płynnego (propanu). Służą do tego, 
jako wyposażenie dodatkowe, odpowiednie 
zestawy przezbrajające. Nie jest możliwe spa-
lanie w kotle gazu miejskiego. Wielkość ci-
śnienia na przyłączu gazowym (mierzona jako 
nadciśnienie statyczne, w stosunku do ciśnie-
nia atmosferycznego, na przyłączu gazowym 
kotła podczas poboru gazu), musi zawierać 
się w następujących zakresach:

• Całkowity zakres dla gazu ziemnego E (GZ50) 
oraz Lw (GZ41,5): 17-25 mbar. Wartość nomi-
nalna: 20 mbar.

• Całkowity zakres dla gazu ziemnego  
Ls (GZ35): 10,5-16 mbar. Wartość nomi-
nalna: 13 mbar.

• Całkowity zakres dla gazu płynnego P: 
42,5- 57,5 mbar. Wartość niminalna: 50 mbar.

Maksymalne ciśnienie gazu ziemnego na przy-
łączu gazowym może więc wynosić 25 mbar.  

W przypadku występowania wyższych warto-
ści ciśnienia gazu, należy zastosować dodat-
kowy reduktor ciśnienia gazu. Maksymalne 
ciśnienie próbne wynosi 150 mbar.

Temperatura spalin/ podłączenie do komina
Przewody odprowadzające spaliny z gazo-
wych kotłów kondensacyjnych podlegają 
specjalnym wymaganiom, wynikającym z ich 
szczególnego zagrożenia zjawiskami korozyj-
nymi:

• Przewody spalinowe muszą posiadać wła-
ściwe dopuszczenie (oznakowanie CE lub 
Aprobatę Techniczną).

• Przewody spalinowe podzielone są na grupy, 
ze względu na dopuszczalną wartość mak-
symalną temperatury spalin: 80˚C, 120˚C, 
160˚C oraz 200˚C.

• Musi być możliwa kontrola przewietrzanej 
przestrzeni, pomiędzy szybem kominowym,  
a przewodem spalinowym.

• Musi być zapewniona możliwość wymiany 
przewodów spalinowych.

• Przewody spalinowe pracujące w warun-
kach nadciśnienia, muszą posiadać możli-
wość przewietrzania zwrotnego. 

• Przewody spalinowe muszą być niewrażliwe 
na oddziaływanie wilgoci oraz odporne na 
działanie gazów spalinowych i agresywnego 
kondensatu.

Obowiązujące przepisy oraz wytyczne tech-
niczne:

• Przepisy budowlane oraz obowiązujące lo-
kalnie przepisy dotyczące ochrony przeciw-
pożarowej.

• Norma DIN 4702-6, kotły grzewcze, kotły 
kondensacyjne na paliwo gazowe. 

• Norma PN-EN 13384-1, metody obliczeniowe.
• Norma DIN 18160, instalacje paleniskowe, 

kominy w budynkach.

• Norma PN-EN 1856 – wymagania dla komi-
nów metalowych.

• Wymagania zawarte w decyzjach dopusz-
czenia urządzeń do stosowania.

• Przewody spalinowe muszą być zaprojekto-
wane do pracy w warunkach nadciśnienia.  
W przypadku, gdy przewód spalinowy 
jest przeprowadzony przez pomieszcze-
nia w których przebywają ludzie, na całej 
długości musi posiadać system przewie-
trzania zwrotnego, połączony z szybem 
kominowym. Szyb kominowy musi odpo-
wiadać obowiązującym przepisom przeciw-
pożarowym.

• Materiał, z którego wykonane są przewo-
dy spalinowe, musi być przystosowany 
do maksymalnej temperatury spalin, jaka 
może wystąpić podczas pracy kotła. Musi 
być także odporny na oddziaływanie wilgo-
ci oraz kwaśnego kondensatu. Właściwy-
mi są w tym przypadku systemy kominowe 
wykonane z elementów szklanych, ze sta-
li szlachetnej lub tworzywa sztucznego 
(Przewody spalinowe ze szkła oraz tworzy-
wa sztucznego, są aktualnie w Polsce za-
kazane).

• Temperatura spalin może osiągać wartość 
poniżej 40˚C. Odporne na wilgoć kominy, 
muszą być przystosowane do pracy również 
w takich warunkach. Zastosowane systemy 
spalinowe, muszą posiadać właściwe do-
puszczenia do pracy w instalacjach konden-
sacyjnych. 

• W przypadku zastosowania instalacji spali-
nowych niewrażliwych na oddziaływanie wil-
goci, wartość ciśnienia tłoczenia spalin na 
dopływie do komina, może wynosić maksy-
malnie 0 Pa.

• Kondensat wykroplony w instalacji spali-
nowej, musi być odprowadzony przed ko-
tłem.
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Urządzenia do neutralizacji kondensatu
Kondensat powstający w wyniku skraplania 
się pary wodnej zawartej w spalinach, zarów-
no w kotle jak również w przewodach spalino-
wych, powinien być odprowadzany zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z wy-
tycznymi ATV, arkusz roboczy A 251 obo-
wiązują w tym zakresie (w Niemczech) 
następujące wymagania:

• Instalacje ogrzewcze, w których zainstalo-
wany został kocioł kondensacyjny o mocy 
cieplnej do 25 kW nie wymagają zastosowa-
nia neutralizatora kondensatu.

• W instalacjach o mocy cieplnej 25-200 kW 
można uniknąć stosowania neutralizatora, 
jeżeli odprowadzanie kondensatu do sieci 
kanalizacyjnej następuje w punkcie zrzutu 
dostatecznie dużej ilości ścieków bytowych, 
pochodzących z gospodarstw domowych. 
Jako wartość wytyczną, przyjmuje się co 
najmniej 25-krotne rozpuszczenie objętości 
powstającego kondensatu, w ściekach byto-
wych. 

• Zastosowanie urządzeń służących do neu-
tralizacji kondensatu w instalacjach ogrzew-
czych o mocy cieplnej wyższej od 200 kW, 
jest obowiązkowe.

Decydujące znaczenie dla sposobu odpro-
wadzania skroplin z kotłów kondensacyjnych, 
mają warunki techniczne lokalnego przedsię-
biorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
W przypadku zastosowania neutralizatora, 
kondensat przepływa poprzez zbiornik granu-

latu, stanowiący podstawową część urządze-
nia. Następuje wtedy podniesienie wartości 
pH do poziomu 6,5-10. Pozwala to na odpro-
wadzanie kondensatu w sposób nieszkodli-
wy dla sieci kanalizacyjnej. 

Dane techniczne dotyczące neutralizatorów 
marki Buderus, ⇒ rozdział 7

Właściwości wody grzewczej
Każdy użytkownik kotła musi sobie zdawać 
sprawę z faktu, że w instalacji ogrzewczej 
jako medium przenoszące energię cieplną 
nie użyto czystej chemicznie wody. Koniecz-
na jest więc bieżąca kontrola parametrów 
obiegowej wody grzewczej oraz zastosowa-
nie stacji uzdatniania wody, służącej do na-
pełniania i uzupełniania instalacji grzewczej. 
Ma to duże znaczenie dla ekonomicznej oraz 
niezawodnej pracy kotła. Czyste powierzch-
nie wymiany ciepła po stronie wody grzew-
czej, pozwalają na oszczędność energii oraz 
uzyskiwanie parametrów znamionowych 
całej instalacji grzewczej. Zalecane jest za-
stosowanie stacji uzdatniania, ewentual-
nie z korekcją chemiczną wody. Pozwala to  
w istotny sposób podwyższyć efektywność 
ekonomiczną, funkcjonalność, długość okre-
su eksploatacji oraz niezawodność ruchową 
instalacji ogrzewczej.

Szczegółowe informacje w tym zakresie za-
wiera arkusz roboczy K8 ⇒ rozdział 15

Ogrzewanie podłogowe
W przypadku zastosowania systemu ogrze-
wania podłogowego składającego się z rur  
z tworzywa sztucznego przepuszczających 
tlen, pomiędzy kotłem a instalacją ogrzewa-
nia podłogowego, musi być zamontowany 
przeponowy wymiennik ciepła.

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej
Do współpracy z kotłem grzewczym, można 
dobrać dowolny pojemnościowy podgrze-
wacz wody użytkowej. Szczególnie korzyst-
ne właściwości energetyczne można uzyskać 
w przypadku zastosowania zasobników/pod-
grzewaczy ciepłej wody Logalux firmy Bude-
rus, wraz z systemem ładowania zasobników, 
typu LAP lub LSP.

Szczegółowe informacje dotyczące pojem-
nościowych podgrzewaczy oraz zasobników 
c.w.u. ⇒ rozdział 10

Przeglądy konserwacyjne
Zgodnie z wymaganiami § 10 wytycznych 
EnEV zalecane jest, w celu utrzymania przy-
jaznej dla środowiska oraz niezawodnej 
pracy instalacji kotłowej, regularne przepro-
wadzanie przeglądów konserwacyjnych ko-
tła grzewczego oraz palnika.

Przykład obliczeń:
dla gazowego kotła kondensacyjnego o mocy 
169 kW, należy określić znamionową moc 

grzewczą dla temperatur 70/50˚C. Dla tem-
peratury powrotu wody grzewczej wynoszą-
cej 50˚C, współczynnik przeliczeniowy ma 

wartość 0,938. Znamionowa moc rozpatry-
wanego kotła kondensacyjnego przy parame-
trach 70/ 50˚C, wynosi zatem 158,5 kW.
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Pomieszczenie zainstalowania kotła

1) Płaskownik stalowy 100 x 5 mm lub kątownik 
stalowy100 x 50 x 8 mm 

Wielkość 
kotła 

Długość funda-
mentu LK [mm] 

Długość 
L1

1) [mm]

169 1060 750

197 1165 855

224 1270 960

252 1375 1065

278 1480 1170

310 1585 1275

337 1690 1380

364 1795 1485

391 1900 1590

418 2005 1695

Fundament, profile podstawy

Podczas montażu kotła, muszą być dotrzy-
mane minimalne odległości od ścian (wy-
miary podane w nawiasach). Dla ułatwienia 
czynności związanych z montażem, obsłu-
gą oraz serwisem kotła, należy przestrzegać 
zalecanych wielkości odstępów od ścian po-
mieszczenia. Należy mieć także na uwadze 
normę  PN-B-02431-1.

Pomieszczenie kotłowni musi być zabezpie-
czone przed oddziaływaniem mrozu oraz 
dobrze wentylowane. Należy przy tym za-
pewnić dopływ świeżego powietrza nie 
zawierającego kurzu oraz wolnego od zanie-
czyszczeń związkami halogenowo-węglowo-
dorowymi. Związki takie zawierają między 
innymi różnego rodzaju dezodoranty oraz 

spraye, rozpuszczalniki, środki czyszczące, 
lakiery, farby oraz kleje. 

Szczegółowe informacje w tym zakresie  
zawiera arkusz roboczy K3 ⇒ rozdział 15
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Kocioł Logano plus GB434

Wielkość kotła 169 197 224 252 278 310 337 364 391 418

Ilość członów kotła szt. 2x7 2x8 2x9 2x10 2x11 2x12 2x13 2x14 2x15 2x16

Długość 
L
LK

mm 
mm

1445 
1060

1550 
1165

1655 
1270

1760 
1375

1865 
1480

2055 
1585

2160 
1690

2265 
1795

2370 
1900

2475 
2005

Wymiary do wniesienia
bloku kotła

długość LB
szerokość

mm 
mm

715 
560

820 
560

925 
560

1030 
560

1135 
560

1240 
560

1345 
560

1450 
560

1555 
560

1660 
560

Króciec wylotowy  
wewnętrzny spalin 

øDAA
HAA
E

DN 
mm 
mm

203 
1407 
147

203 
1407 
147

203 
1407 
147

203 
1407 
147

203 
1407 
147

203 
1407 
147

253 
1427 
200

253 
1427 
200

253 
1427 
200

253 
1427 
200

Przyłącze gazowe
2 x ø gaz
C

DN 
mm

Rp ¾ 
193

Rp ¾
193

Rp ¾ 
193

Rp ¾ 
193

Rp 1¼ 
223

Rp 1¼ 
223

Rp 1¼ 
223

Rp 1¼ 
223

Rp 1¼ 
223

Rp 1¼ 
223

Ciężar netto3) kg 870 966 1072 1171 1283 1397 1491 1593 1690 1785

Pojemność wodna l 179 200 222 244 266 293 314 336 358 380

Spręż dyspozycyjny Pa 50

Dopuszczalna temp. zasilania 4) °C 110

Dopuszczalne nadciśnienie robocze bar 6

Oznakowanie znakiem CE CE-0085 AT 0409

Temperatury systemowe 50/ 30 °C 1)

Znamionowa moc cieplna kW 169 197 224 252 278 310 337 364 391 418

Moc cieplna komory spalania kW 162 189 216 243 269 296 323 350 377 404

Temperatura spalin2) °C 34 39 40 43 42 40 38 39 39 38

Strumień masowy spalin kg/s 0,0858 0,1068 0,1223 0,1387 0,1433 0,1569 0,1820 0,1899 0,2101 0,2187

Zawartość CO2 % 7,5 7,1 7,1 7,1 7,6 7,6 7,1 7,4 7,2 7,4

Temperatury systemowe 75/ 60 °C1)

Znamionowa moc cieplna kW 156,3 182,4 208,4 234,5 259,6 285,6 311,7 337,8 363,8 389,9

Moc cieplna komory spalania kW 162 189 216 243 269 296 323 350 377 404

Temperatura spalin 2) °C 54 57 58 63 60 57 57 57 57 56

Strumień masowy spalin kg/s 0,0962 0,1152 0,1354 0,1405 0,1576 0,1699 0,1997 0,2051 0,2238 0,2307

Zawartość CO2 % 6,9 6,7 6,5 7,1 7,0 7,3 6,6 7,0 6,9 7,2

1) Przeliczenia znamionowej mocy kotła do innego poziomu temperatur, należy dokonać na podstawie odpowiedniego wykresu
2) Zgodnie z normą DIN EN 656
3) Ciężar kotła wraz z opakowaniem, jest większy o ok. 6-8 %
4) Granica zadziałania zabezpieczeń (STB: ogranicznik temperatury bezpieczeństwa). Maksymalna wartość robocza temperatury na zasilaniu 

kotła = granica zadziałania zabezpieczeń (STB) – 18 K. Przykład: granica zadziałania zabezpieczeń (STB) = 100°C; maksymalna wartość 
robocza temperatury na zasilaniu kotła = 100-18 = 82°C
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Przegląd możliwości zastosowań

Właściwości oraz cechy szczególne urządzeń

Nowoczesna, uwzględniająca wielostronność 
zastosowań koncepcja budowy kotłów

• Kondensacyjne kotły stojące opalane gazem, 
zbudowane zgodnie z normą DIN 4702-6.

• Cztery wielkości kotłów z wewnętrznymi 
kondensacyjnymi  wymiennikami ciepła. 
Spełnione wymagania oznakowania CE. 
Znamionowe moce cieplne kotłów: od 50  
do 115 kW.

• Wysoka sprawność znormalizowana (do 
109 %), co daje znaczną oszczędność zuży-
wanej energii.

• Wykonanie kompaktowe „unit” z modulo-
wanym palnikiem gazowym ze zmieszaniem 
wstępnym, umożliwiające pracę z  niską  
emisją substancji szkodliwych oraz niskim 
poziomem hałasu (kotły z kompaktowym 
palnikiem modulowanym – są niedostępne  
w Polsce). 

• Wszystkie elementy kotła mające kontakt  
z gazami spalinowymi oraz kondensatem, 
wykonane są ze stali szlachetnej (nr materia-
łu: 1.4571).

• Wąska, zwarta budowa kotła, niewielka 
powierzchnia podstawy, komora spalania 
umieszczona w górnej części kotła, w dolnej 
części kotła znajdują się kondensujące po-
wierzchnie wymiany ciepła.

• Możliwość optymalizacji wykorzystania ko-
tła, poprzez zastosowanie dwóch odse-
parowanych termohydraulicznie króćców 
przyłączeniowych na powrocie kotła, prze-

znaczonych dla wysoko- oraz niskotempera-
turowych obiegów grzewczych.

• Możliwość współpracy z różnymi podgrze-
waczami pojemnościowymi c.w.u. oraz róż-
nymi systemami regulacyjnymi, z programu 
produkcyjnego marki Buderus.

Praca kotłów z niską emisją hałasu oraz sub-
stancji szkodliwych 

• Bardzo cicha praca kotła, dzięki zastosowa-
niu palnika ze zmieszaniem wstępnym. Nie 
jest konieczne stosowanie dodatkowych tłu-
mików hałasu. Kocioł idealnie nadaje się do 
stosowania w budownictwie mieszkanio-
wym.

• Niskie zużycie energii elektrycznej dzięki 
zastosowaniu silnika elektrycznego z regu-
lowaną prędkością obrotową w palniku ga-
zowym, wzgl. wentylatorze powietrza do 
procesu spalania.

• Bardzo dobre wykorzystanie energii, po-
przez zastosowanie systemu regulacji sto-
sunku gaz/ powietrze, zapewniającego stałą 
zawartość CO

2 w spalinach.
• Możliwość wyboru rodzaju pracy palnika: 

praca modulacyjna lub 2-stopniowa. 
• Zoptymalizowany, pod względem emisji 

dźwięków, rozpływ gazów spalinowych 
wewnątrz kotła, wewnętrzne powierzch-
nie refleksyjne oraz maty dźwiękochłonne 
umożliwiają pracę kotła ze znacznie zredu-
kowaną emisją hałasu. 

• Niska emisja substancji szkodliwych dzięki 
zastosowaniu konstrukcji trójciągowej kotła 
oraz niskiemu, jednostkowemu obciążeniu 
cieplnemu objętości komory spalania.

• Układ kontroli szczelności zaworów gazowych 
dostępny jako wyposażenie dodatkowe.

Prosta i wygodna obsługa 
• Funkcje urządzeń regulacyjnych dopaso-

wane do dowolnego układu hydrauliczne-
go instalacji.

• Wszystkie funkcje regulacyjne nastawiane 
są przy pomocy prostych czynności obsługo-
wych (zasada obsługi: nacisnąć i pokręcić).

• Możliwość rozszerzenia funkcji regulacyj-
nych poprzez indywidualny dobór dodatko-
wych modułów funkcyjnych. 

Szybki montaż i uruchomienie kotła, łatwe 
wykonywanie prac konserwacyjnych 

• Łatwe wprowadzenie do pomieszczenia ko-
tłowni oraz ustawienie kotła dzięki kompak-
towej budowie oraz niewielkim wymiarom.  

• Łatwa optymalizacja pracy palnika dzięki za-
stosowaniu palnika gazowego dobrze dopa-
sowanego do kotła (w zestawie „unit”).

• W przypadku zastosowania palnika Logatop 
VM, dzięki  przeprowadzonym fabrycznie 
próbom „na gorąco” zestawu kocioł-palnik 
oraz dokonanym wstępnym ustawieniom 
palnika, kocioł jest gotowy natychmiast do 
pracy. 
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Kocioł Logano plus SB315

Wielkość kotła 50 70 115 115

Wysokość ze sterownikiem/mm 1483

Szerokość/mm 820

Głębokość/mm 1157

Ciężar/ kg 294 300 314 321

Wielkość kotła Numer artykułu

50 30006714

Sterownik regulacyjny nie jest dostępny w zakresie dostawy
Sterownik należy dobrać wg  rozdziału 9

70 30006715

90 30006716

115 30006717
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Wyposażenie dodatkowe

Oznaczenie Opis Numer artykułu 

Zestaw urządzeń 
zabezpieczających 

• części składowe: manometr, szybki odpowietrznik  
oraz alternatywnie

membranowy zawór bezpieczeństwa 3 bar 
sprężynowy zawór bezpieczeństwa 4 bar

63 022 410
5 354 907

Czujnik ciśnienia jako zamiennik 
dla zabezpieczenia przed 
brakiem wody w kotle

• spełnia wymagania normy DIN EN 12828 
• zainstalowany w oddzielnym króćcu kotła kondensacyjnego

5 176 019

DSH 143 F 001  
Ogranicznik ciśnienia 
maksymalnego

• spełnia wymagania normy DIN EN 12828
• do instalacji > 350 kW

81 855 160

Neutralizator 
kondensatu  
NE 0.11)

• pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego, zawierający  
komorę neutralizacyjną

• dostarczany wraz z granulatem neutralizującym
63 035 899

Neutralizator 
kondensatu  
NE 1.11)

• pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego, zawierający komorę 
neutralizacyjną oraz pompę sterowaną od poziomu kondensatu; 
wysokość podnoszenia pompy ok. 2 m

• dostarczany wraz z granulatem neutralizującym

8 133 352

Neutralizator 
kondensatu  
NE 2.0 1)

• zintegrowany układ samokontroli funkcji urządzenia; pojemnik 
wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, zawierający 
komorę neutralizacyjną oraz pompę sterowaną od poziomu  
kondensatu; wysokość podnoszenia pompy ok. 2m

• dostarczany wraz z granulatem neutralizującym
• z diodami świecącymi, sygnalizującymi stany awaryjne oraz 

konieczność napełnienia granulatem; możliwość rozszerzenia 
funkcji sygnalizacyjnych, np. poprzez układ cyfrowy DDC

• posiadający badania DVGW

8 133 354

Moduł podnoszący ciśnienie  
(dla NE 2.0)1)

• do zwiększenia wysokości podnoszenia pompy kondensatu,  
do wartości ok. 4,5 m

8 133 356

Granulat neutralizujący
• opakowanie 10 kg, wystarczające do napełnienia neutralizatorów 

NE 0.1/ NE 1.1/ NE 2.0 
7 115 120

Tłumik hałasu spalin

• wykonany ze stali szlachetnej
• ze zintegrowanym systemem odprowadzania  

kondensatu do kotłów
o mocy 50-70 kW: DN 150 do kotłów 

o mocy 90-115 kW: DN 180 
82 174 164
82 174 172

Opaska uszczelniająca  
rurę spalinową

• dla pewnego, szczelnego w warunkach nadciśnienia gazów 
spalinowych oraz odpornego na kondensat, połączenia króćca 
wylotu spalin z kotła z przewodem spalinowym

dla kotłów o mocy 50-70 kW: DN 150
dla kotłów o mocy 90-115 kW: DN 180 

5 354 328
5 354 330

Tłumik drgań korpusu kotła  
– podstawa pod kocioł1) • zamiast tłumiących drgania stóp kotła ze śrubami regulacyjnymi. 5 963 870
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¹) Dokładne informacje ⇒ rozdział 7
   Dokładne informacje dotyczące podgrzewaczy pojemnościowych c.w.u. ⇒ rozdział 10

Oznaczenie Opis Numer artykułu 

Odcinający zawór
bezpieczeństwa 
Rp 1 instalacji gazowej

• wyzwalany termicznie przy temperaturze otoczenia 100° C
• spełnia wytyczne Feu Vo (pożarowe), gwinty wewnętrzne 

średnice przyłączeń obliczono według wytycznych  
DVGW-TRGI 86/ 96

bez zaworu kulowego 
z zaworem kulowym 

83 456 052 
80 268 028

Wyciory do czyszczenia  
kondensacyjnych powierzchni  
wymiany ciepła

• składają się z trzonków wykonanych ze stali szlachetnej oraz  
nylonowych szczotek

80 393 035
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Kocioł Logano plus SB315

Kocioł Logano plus SB315 z gazowym palnikiem ze zmieszaniem wstępnym Logatop VM

Dobór palnika gazowego do kotła Logano plus SB315

Moc kotła [kW] Typ palnika Armatura gazowa

50 WG10N/1-D-ZM-LN ¾

70 WG10N/1-D-ZM-LN ¾

90 WG10N/1-D-ZM-LN ¾

115 WG20N/1-C-ZM-LN 1” (W-MF 507)

UWAGA! W momencie doboru palnika należy zawsze sprawdzić, czy podany typ jest aktualnie w dalszym ciągu dostępny (producent może 
wprowadzić nowe typy palników)

• Wszystkie elementy kotła mające kontakt  
z gazami spalinowymi oraz kondensatem, 
wykonane są z wysokiej jakości stali szla-
chetnej 1.4571.

• Wysoka niezawodność pracy kotła, dzię-
ki zastosowaniu ulepszonych kondensacyj-
nych powierzchni wymiany ciepła.

• Wymiana ciepła pomiędzy wodą a spalinami, 
odbywa się w przeciwprądowym wymienni-
ku ciepła, przy najlepszym wykorzystaniu zja-
wiska kondensacji.

• Wysoko wydajne, kondensacyjne powierzch-
nie wymiany ciepła, umożliwiające optymalne 
wykorzystanie techniki kondensacyjnej.

• Optymalna konstrukcja kotła kondensacyj-
nego, zapewniająca stałe, dobre przewo-
dzenie ciepła na całej powierzchni wymiany 
ciepła. 

• Duże otwory rewizyjne umożliwiające łatwe 
czyszczenie oraz inspekcję wewnętrznych 
powierzchni kotła.

• Wąska, zwarta budowa kotła, niewiel-
ka powierzchnia podstawy, komora spa-
lania umieszczona w górnej części kotła,  
w dolnej części kotła znajdują się kon-
densacyjne powierzchnie wymiany ciepła. 
Możliwe jest łatwe wprowadzenie kotła 
do pomieszczenia kotłowni. Kocioł nie 
wymaga dużych powierzchni w pomiesz-
czeniu kotłowni.

• Niewielki opór hydrauliczny kotła po stro-
nie wody grzewczej. Pozwala to na zastoso-
wanie pomp obiegowych o niewielkiej mocy 
oraz małym zużyciu energii elektrycznej.

• Kocioł wyposażono w dwa króćce powrot-
ne wody grzewczej, przeznaczone do podłą-

czenia wysoko- oraz niskotemperaturowych 
obiegów grzewczych.

• Skuteczna izolacja cieplna zewnętrznych po-
wierzchni kotła. Pozwala to na zminimalizo-
wanie strat postojowych kotła. 

• Duży wybór wyposażenia dodatkowego, 
umożliwiającego dostosowanie kotła do in-
stalacji grzewczej oraz  ułatwiającego prace 
montażowe.

• Możliwość współpracy z wieloma typami pal-
ników, urządzeń regulacyjnych oraz pojem-
nościowymi podgrzewaczami ciepłej wody.

• Możliwość spalania gazu ziemnego E (GZ50), 
Ls (GZ35) lub Lw (GZ41,5) oraz gazu płynne-
go (propanu).

• W przypadku zastosowania dwóch  kotłów, 
nie jest konieczne użycie sprzęgła hydrau-
licznego.

Wykonanie „unit” (kompakt), czyli dostawa 
kotła wraz z fabrycznie zamontowanym pal-

nikiem gazowym ze zmieszaniem wstępnym 
typu Logatop VM, nie jest w Polsce realizowa-

na. Należy zamówić oddzielnie kocioł oraz od-
dzielnie palnik gazowy.

W zasadzie można dobrać każdy palnik ga-
zowy posiadający oznakowanie znakiem CE, 
odpowiednio dobrany do komory palenisko-
wej kotła (jej wymiary podano na następnych 
stronach). Kocioł może być opalany gazem 

ziemnym rodzaju E (GZ50), Lw (GZ41,5), Ls 
(GZ35) oraz gazem płynnym – propanem 
(3P). W sprawie doboru palnika, najlepiej 
zwrócić się do jego producenta. Dla osiągnię-
cia jak najlepszych wyników spalania oraz ni-

skiej emisji zanieczyszczeń, zaleca się dobór 
palników firmy WEISHAUPT. 
Do spalania gazu ziemnego rodzaju E (GZ50), 
przy jego ciśnieniu nominalnym 20 mbar, do-
brano następujące typy palników tej firmy:
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Wskazówki projektowe

Palniki gazowe, paliwa
Do stosowania w kotłach kondensacyjnych 
przeznaczone są określone typy palników wen-
tylatorowych, które spełniają wymagania nor-
my DIN 4788, względnie EN 676 oraz posiadają 
oznakowanie CE.
Uchylne drzwi palnikowe umożliwiają obrót  
w prawą lub lewą stronę, jednak po przeprowa-
dzonym montażu na obiekcie, możliwość obro-
tu ograniczona jest przez położenie przewodu 
doprowadzającego gaz lub ścieżki gazowej pal-
nika. Demontaż palnika możliwy jest dopiero 
po odłączeniu od ścieżki gazowej.
Palnik może spalać w zasadzie wszystkie ro-
dzaje gazów palnych, z wyjątkiem rzadko 
stosowanych gazów przemysłowych, zawiera-
jących związki siarki lub siarkowodór (np. gaz 
koksowniczy, gazy palne powstające podczas 
określonych procesów technologicznych). 
Właściwości stosowanego gazu, muszą odpo-
wiadać wymaganiom zawartym w arkuszu ro-
boczym G260/ styczeń 2000.
Wentylator palnika musi w niezawodny sposób 
zapewnić pokonanie oporów przepływu kotła po 
stronie gazów spalinowych. Przy wyborze palni-
ka, należy uwzględnić wymaganą wartość nadci-
śnienia w króćcu wylotowym spalin z kotła oraz 
opory przepływu kotła po stronie  spalin. Palnik 
montowany jest na przednich drzwiach kotła.
W celu utrzymania właściwych parametrów pra-
cy kotła, zalecane jest zawarcie umowy konser-
wacyjnej ze specjalistyczną firmą instalacyjną 
lub serwisem producenta palnika. Regularnie 
przeprowadzane przeglądy zapewniają bez-
pieczną i ekonomiczną pracę kotła. Warunkiem 
uznania  zobowiązań gwarancyjnych przez pro-
ducenta palnika, jest na ogół zawarcie odpo-
wiedniej umowy konserwacyjnej. 

Temperatura spalin/ podłączenie do komina
Przewody spalinowe odprowadzające spa-
liny z gazowych kotłów kondensacyjnych 
podlegają specjalnym wymaganiom, wynika-
jącym z ich szczególnego zagrożenia zjawi-
skami korozyjnymi:

• Przewody spalinowe muszą posiadać dopusz-
czenia właściwego nadzoru budowlanego.

• Przewody spalinowe podzielone są na grupy 
ze względu na dopuszczalną wartość mak-
symalną temperatury spalin: 80˚C, 120˚C, 
160˚C oraz 200˚C.

• Musi być zapewniona możliwość wymiany 
przewodów spalinowych.

• Przewody spalinowe pracujące w warun-
kach nadciśnienia muszą posiadać możli-
wość przewietrzania zwrotnego.

• Odstęp instalacji spalinowej od ścian szybu 
kominowego, powinien wynosić: min. 2 cm  
w przypadku okrągłego przewodu spalinowe-
go umieszczonego w szybie czworokątnym, 
min. 3 cm przy okrągłym przewodzie spalino-
wym, umieszczonym w szybie okrągłym.

• Musi być możliwe przeprowadzanie kontroli 
przewietrzanej przestrzeni pomiędzy szybem 
kominowym oraz przewodem spalinowym.

• Przewody spalinowe powinny być niewraż-
liwe na oddziaływanie wilgoci oraz odporne 
na działanie gazów spalinowych i agresyw-
nego kondensatu.

Obowiązujące przepisy oraz wytyczne techniczne:
• Przepisy budowlane oraz obowiązujące lo-

kalnie przepisy dotyczące ochrony przeciw-
pożarowej.

• Norma DIN 4702, część 6, kotły grzewcze, 
kotły kondensacyjne na paliwo gazowe. 

• Norma PN-EN 13384-1, metody obliczeniowe.

• Norma DIN 18160, instalacje paleniskowe, 
kominy w budynkach.

• Norma PN-EN 1856, wymagania dla komi-
nów metalowych.

• Wymagania zawarte w decyzjach dopusz-
czenia urządzeń do stosowania.

• Przewody spalinowe muszą być zaprojek-
towane do pracy w warunkach nadciśnie-
nia. W przypadku, gdy przewód spalinowy 
jest przeprowadzony przez pomieszczenia 
w których przebywają ludzie, na całej dłu-
gości musi posiadać system przewietrzania 
zwrotnego, połączony z szybem kominowym. 
Szyb kominowy musi odpowiadać obowią-
zującym przepisom przeciwpożarowym.

• Materiał, z którego wykonane są przewody 
spalinowe, musi być przystosowany do tem-
peratury spalin, jaka może wystąpić pod-
czas pracy kotła. Musi być także odporny na 
oddziaływanie wilgoci oraz kwaśnego kon-
densatu. Właściwymi są w tym przypadku 
systemy kominowe wykonane z elementów 
szklanych, ze stali szlachetnej lub tworzywa 
sztucznego (przewody spalinowe ze szkła 
oraz tworzywa sztucznego są aktualnie  
w Polsce zakazane).

• Temperatura spalin może osiągać wartość 
poniżej 40˚C. Odporne na wilgoć kominy, 
muszą być przystosowane do pracy również 
w takich warunkach. Zastosowane systemy 
spalinowe, muszą posiadać właściwe do-
puszczenia do pracy w instalacjach konden-
sacyjnych. 

• W przypadku zastosowania instalacji spali-
nowych niewrażliwych na oddziaływanie wil-
goci, wartość ciśnienia tłoczenia spalin na 
dopływie do komina może wynosić maksy-
malnie 0 Pa.
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Lepsze wykorzystanie ciepła przez zastoso-
wanie drugiego króćca na powrocie instala-
cji grzewczej
Oddzielenie wysoko- oraz niskotemperatu-
rowych obiegów grzewczych przez zasto-
sowanie dwóch króćców przyłączeniowych 
na powrocie, umożliwia obniżenie kosztów 
ogrzewania o ok. 4 %, w stosunku do instalacji  
z jednym, wspólnym króćcem powrotnym. 
Właściwe wykorzystanie zjawiska kondensa-
cji, zależy bowiem bezpośrednio od tempera-
tury wody grzewczej na powrocie do kotła. 
W naszym rozwiązaniu, obiegi grzewcze o wyż-
szej temperaturze na powrocie, podłączone są 
do górnego króćca powrotnego. Natomiast 
powroty z obiegów niskotemperaturowych, 
doprowadza się do niżej położonego króćca 
powrotnego kotła, przez który woda dopływa 
do dolnej części kotła, gdzie kondensacja na-
stępuje w maksymalnym stopniu.
Dla optymalnego wykorzystania ciepła, zaleca-
ne jest skierowanie do niższego (niskotempe-
raturowego) króćca powrotnego, strumienia 
przepływu > 10 % całego strumienia przepły-
wu wody grzewczej.
W celu podwyższenia sprawności energe-
tycznej, w przypadku wystarczającej mocy 
grzewczej kotła zaleca się, aby podczas pod-
grzewania ciepłej wody, pracowały równole-
gle niskotemperaturowe obiegi grzewcze.

Urządzenia do neutralizacji kondensatu
Kondensat powstający w wyniku skraplania 
się pary wodnej zawartej w spalinach, zarów-
no w kotle jak również w przewodach spalino-
wych powinien być odprowadzany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z wy-
tycznymi ATV, arkusz roboczy A 251 obowiązu-
ją w tym zakresie (w Niemczech) następujące 
wymagania:

• Instalacje ogrzewcze, w których zainstalo-
wany został kocioł kondensacyjny o mocy 

cieplnej do 25 kW, nie wymagają zastosowa-
nia neutralizatora kondensatu.

• W instalacjach grzewczych o mocy cieplnej 
25-200 kW można uniknąć stosowania neu-
tralizatora, jeżeli odprowadzanie kondensatu 
do sieci kanalizacyjnej następuje w punkcie 
zrzutu dostatecznie dużej ilości ścieków by-
towych, pochodzących z gospodarstw do-
mowych. Jako wartość zalecaną, przyjmuje 
się co najmniej 25-krotne rozcieńczenie ob-
jętości powstającego kondensatu, w ście-
kach bytowych. 

• Zastosowanie urządzeń do neutralizacji kon-
densatu w instalacjach ogrzewczych o mocy 
cieplnej wyższej od 200 kW, jest obowiąz-
kowe. Decydujące znaczenie dla sposobu 
odprowadzania skroplin z kotłów kondensa-
cyjnych, mają warunki techniczne lokalnego 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyj-
nego.

W przypadku zastosowania neutralizatora, 
kondensat przepływa poprzez zbiornik granu-
latu, stanowiący podstawową część urządze-
nia. Następuje wtedy podniesienie wartości 
pH do poziomu 6,5-10. Pozwala to na odpro-
wadzanie kondensatu w sposób nieszkodliwy 
dla sieci kanalizacyjnej. Wymagania dotyczą-
ce neutralizatorów marki Buderus, podane są  
w rozdziale 7.

Właściwości wody grzewczej
Każdy użytkownik kotła musi sobie zdawać 
sprawę z faktu, że w instalacji grzewczej jako 
medium przenoszące energię cieplną nie uży-
to czystej chemicznie wody. Konieczna jest 
więc bieżąca kontrola parametrów obiego-
wej wody grzewczej oraz zastosowanie sta-
cji uzdatniania wody, służącej do napełniania 
i uzupełniania instalacji grzewczej. Ma to duże 
znaczenie dla ekonomicznej oraz niezawod-
nej pracy kotła. Czyste powierzchnie wymiany 
ciepła po stronie obiegowej wody grzewczej, 

pozwalają na oszczędność energii oraz uzyski-
wanie parametrów znamionowych całej insta-
lacji ogrzewczej. Zalecane jest zastosowanie 
stacji uzdatniania, ewentualnie z korekcją che-
miczną wody. Pozwala to w istotny sposób 
podwyższyć efektywność ekonomiczną, funk-
cjonalność, długość okresu eksploatacji oraz 
niezawodność ruchową instalacji ogrzewczej.

Szczegółowe informacje w tym zakresie za-
wiera arkusz roboczy K8 ⇒ rozdział 15

Ogrzewanie podłogowe
W przypadku zastosowania systemu ogrze-
wania podłogowego składającego się z rur  
z tworzywa sztucznego przepuszczających 
tlen, pomiędzy kotłem a instalacją ogrzewania 
podłogowego, musi być zamontowany prze-
ponowy wymiennik ciepła.

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej 
Do współpracy z kotłem grzewczym, można 
dobrać dowolny pojemnościowy podgrze-
wacz wody użytkowej. Szczególnie korzyst-
ne właściwości energetyczne można uzyskać 
w przypadku zastosowania zasobników/pod-
grzewaczy ciepłej wody Logalux firmy Bude-
rus, wraz z systemem ładowania zasobników, 
typu LAP lub LSP.

Szczegółowe informacje dotyczące pojem-
nościowych podgrzewaczy oraz zasobników 
c.w.u. ⇒ rozdział 10

Przeglądy konserwacyjne
Zgodnie z wymaganiami § 10 wytycznych He-
izAnIV (obowiązujących w Niemczech) zale-
cane jest, w celu utrzymania przyjaznej dla 
środowiska oraz niezawodnej pracy instalacji 
kotłowej, regularne przeprowadzanie przeglą-
dów konserwacyjnych kotła grzewczego oraz 
palnika.

Przykład obliczeń:
dla gazowego kotła kondensacyjnego o mocy 
115 kW, należy określić znamionową moc 
grzewczą dla temperatur 70/ 50 ̊ C.

Dla temperatury powrotu wody grzewczej wy-
noszącej 50 ̊ C, współczynnik przeliczeniowy 
ma wartość 0,935.

Znamionowa moc kotła przy parametrach 
70/ 50 ̊ C, wynosi zatem 107,5 kW.
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Pomieszczenie zainstalowania kotła

Wielkość
kotła

Odstęp A1 1)

mm
Odstęp A2 1)

mm

Długość/ szerokość/ wysokość 
niezbędne do wprowadzenia kotła

mm 

Ciężar 
minimalny

kg

50 700 (400) 950 (550) 1115/680/1215 225

70 700 (400) 1050 (750) 1115/680/1215 230

90 760 (460) 1300 (900) 1115/680/1215 243

115 760 (460) 1300 (900) 1115/680/1215 250

1) Zalecane odległości od ściany pomieszczenia (wymiary podane w nawiasach są odległościami 
minimalnymi)

Transport korpusu kotła może odbyć się 
przy wykorzystaniu ramy podstawy kotła, np.  
z użyciem rolek. 
W przypadku zastosowania dźwigu, należy 
korzystać wyłącznie z otworów znajdujących 
się w blachach punktów węzłowych konstruk-
cji korpusu kotła.
Minimalne wymiary niezbędne do wprowa-
dzenia kotła do pomieszczenia kotłowni, od-
powiadają wymiarom korpusu kotła w stanie 
wysyłkowym, pomniejszonym o wielkość 
drzwi kotła oraz króćca spalinowego. Oby-

dwa elementy, w przypadku konieczności 
przemieszczenia korpusu kotła przez wąskie 
pomieszczenia, mogą być zdemontowane.
Podczas montażu kotła należy zachować po-
dane wartości minimalne (wymiary podane 
w nawiasach). Dla ułatwienia czynności zwią-
zanych z montażem, obsługą oraz serwisem 
kotła, należy przestrzegać zalecanych odle-
głości od ścian pomieszczenia. 
Pomieszczenie kotłowni musi być zabezpie-
czone przed oddziaływaniem mrozu oraz do-
brze wentylowane. 

Należy przy tym zapewnić dopływ świeże-
go powietrza nie zawierającego kurzu oraz 
wolnego od zanieczyszczeń związkami ha-
logenowo-węglowodorowymi. Związki takie 
zawierają między innymi różnego rodzaju dez-
odoranty oraz spraye, rozpuszczalniki, środki 
czyszczące, lakiery, farby oraz kleje. 

Szczegółowe informacje w tym zakresie za-
wiera arkusz roboczy K3 ⇒ rozdział 15
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Kocioł Logano plus SB315

Wielkość kotła 50 70 90 115

Wymiary do wprowadzenia kotła: 
szerokość/ długość

mm 680/1215

Króciec wylotowy spalin Ø DAA wewn. HAA

DN 
mm

153
347

153 
347

183 
317

183 
317

Komora spalania
długość
 Ø

mm 
mm

890 
360

890 
360

890 
360

890 
360

Drzwi palnikowe
głębokość 
ØDB 
ØDLK

mm 
mm
mm

95 
110 

150/M8

95 
110 

150/M8

70 
130 

170/M8

70 
130 

170/M8

Króciec powrotny kotła 1) H RK1 mm 156 156 106 106

Wypływ kondensatu H AKO mm 223 223 163 163

Moc cieplna komory spalania kW 18,6-46,4 26,0-65,1 33,6-83,9 43,0-107,5

Zawartość CO2 % 10

Ciężar netto kg 294 300 314 321

Pojemność wodna l 237 233 250 240

Pojemność części spalinowej l 90 120 138 142

Dyspozyc. ciśnienie tłoczenia spalin Pa zależne od typu palnika (50) 4) 

Opór przepływu spalin mbar 0,43 0,51 0,59 0,77

Dopuszcz. temp.wody na zasilaniu 5) °C 110

Dopuszczalne nadciśnienie robocze bar 4

Oznakowanie kotła znakiem CE CE-0085 AT 0074

Temperatury systemowe 40/30°C 2)

Znamionowa moc cieplna
pełna moc
moc częściowa

kW 
kW

50
20,3

70 
28,4

90 
36,6

115 
47,0

Temperatura spalin 3) pełna moc
moc częściowa

°C
°C

40 
30

44 
29

43 
28

45 
30

Strumień masowy spalin
pełna moc
moc częściowa

kg/s 
kg/s

0,0189 
0,0074

0,0268 
0,0103

0,0344 
0,0133

0,0443 
0,0171
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Wielkość kotła 50 70 90 115

Temperatury systemowe 75/60°C 2)

Znamionowa moc cieplna
pełna moc
moc częściowa

kW 
kW

45,2 
19,9

63,5 
27,8

81,8 
35,8

104,7 
46,0

Temperatura spalin 3) pełna moc
moc częściowa

°C
°C

70 
39

69 
38

70 
39

72 
40

Strumień masowy spalin
pełna moc
moc częściowa

kg/s 
kg/s

0,0198 
0,0079

0,0277
0,0111

0,0357
0,0143

0,0458
0,0183

1) W przypadku instalacji ze wspólnym przewodem powrotu, należy go podłączyć do króćca RK 1
2) Przeliczenie znamionowej mocy kotła do innego poziomu temperatur w systemie grzewczym, należy przeprowadzić na podstawie 

odpowiedniego diagramu
3) Pomiar przeprowadzony zgodnie z normą DIN EN 303. Temperatury spalin do obliczenia komina wg DIN 4705 – zgodnie z danymi podanymi  

w materiałach do projektowania (oddzielne opracowanie)
4) Wartość w nawiasie jest zalecaną wielkością dyspozycyjnego ciśnienia tłoczenia spalin
5) Granica zadziałania zabezpieczeń (STB: zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej temperatury). Maksymalna wartość robocza 

temperatury na zasilaniu kotła = granica zadziałania zabezpieczeń (STB) – 18 K 
Przykład: granica zadziałania zabezpieczeń (STB) = 100°C, maksymalna wartość robocza temperatury na zasilaniu kotła = 100-18 = 82 °C
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Przegląd możliwości zastosowań

Właściwości oraz cechy szczególne urządzeń

Nowoczesna, uwzględniająca wielostronność 
zastosowań koncepcja budowy kotłów

• Kondensacyjne kotły stojące opalane ga-
zem zbudowane zgodnie z wytycznymi nor-
my DIN 4702-6.

• Siedem wielkości kotłów z wewnętrznymi 
kondensacyjnymi wymiennikami ciepła spa-
lin. Spełnione wymagania oznakowania CE. 
Znamionowe moce cieplne kotłów: od 145 
do 640 kW.

• Wykonania kompaktowe „unit” – do wielko-
ści kotłów 310 kW – z modulowanym palni-
kiem gazowym ze zmieszaniem wstępnym, 
umożliwiające pracę z niską emisją sub-
stancji szkodliwych oraz niskim poziomem 
hałasu (wykonania kompaktowe „unit” są 
niedostępne w Polsce). 

• Wykonania kompaktowe z dobranym spe-
cjalnie dla danej wielkości kotła dwustopnio-
wym lub modulowanym gazowym palnikiem 
wentylatorowym, umożliwiającym pracę z ni-
ską emisją substancji szkodliwych. 

• Wysoka sprawność znormalizowana (do 
109 %), co umożliwia znaczną oszczędność 
zużywanej energii pierwotnej.

• Wszystkie elementy kotła mające kontakt 
z płomieniem gazowym oraz kondensatem, 
są wykonane ze stali szlachetnej (nr mate-
riału: 1.4571).

• Wąska, zwarta budowa kotła, niewielka 
powierzchnia podstawy, komora spalania 
umieszczona w górnej części kotła, w dolnej 
części kotła znajdują się kondensacyjne po-
wierzchnie wymiany ciepła.

• Możliwość optymalizacji wykorzystania ko-
tła w zastosowaniach praktycznych, poprzez 
zastosowanie dwóch odseparowanych ter-

mohydraulicznie króćców przyłączeniowych 
na powrocie kotła, przeznaczonych dla wy-
soko- oraz niskotemperaturowych obiegów 
grzewczych.

• Możliwość współpracy z różnymi podgrze-
waczami pojemnościowymi c.w.u. oraz 
urządzeniami regulacyjnymi z programu pro-
dukcyjnego firmy Buderus.

Praca kotłów z niską emisją hałasu oraz sub-
stancji szkodliwych 

• Bardzo cicha praca kotłów o mocy do 310 
kW, dzięki zastosowaniu palników ze zmie-
szaniem wstępnym. Nie jest konieczne 
stosowanie dodatkowych tłumików hała-
su. Kotły idealnie nadają się do stosowania  
w budownictwie mieszkaniowym.

• Niska emisja tlenków azotu w wykonaniach 
kompaktowych „unit”, przy zastosowaniu ga-
zowych palników wentylatorowych w wykona-
niu gwarantującym emisję NOx <80 mg/kWh 
(zgodnie z normą DIN EN 676).

• Niskie zużycie energii elektrycznej, dzięki 
zastosowaniu silnika elektrycznego z regu-
lowaną prędkością obrotową w palniku ga-
zowym, wzgl. wentylatorze powietrza do 
procesu spalania.

• Bardzo dobre wykorzystanie energii, po-
przez zastosowanie systemu regulacji sto-
sunku gaz/powietrze, zapewniającego stałą 
zawartość CO2 w spalinach.

• Zoptymalizowany pod względem emisji 
dźwięków, rozpływ gazów spalinowych 
wewnątrz kotła, wewnętrzne powierzch-
nie refleksyjne oraz maty dźwiękochłonne, 
umożliwiają pracę kotła ze znacznie zreduko-
waną emisją hałasu. 

• Możliwość wyboru rodzaju pracy palnika: 
praca modulacyjna lub 2-stopniowa. 

• Niska emisja substancji szkodliwych, dzięki 
zastosowaniu konstrukcji trójciągowej kotła 
oraz niskiemu, jednostkowemu obciążeniu 
cieplnemu komory spalania.

Prosta i wygodna obsługa 
• Możliwość wyboru funkcji regulacyjnej, od-

powiedniej do każdego rodzaju instalacji hy-
draulicznej. 

• Wszystkie funkcje regulacyjne nastawiane 
są przy pomocy prostych czynności obsługo-
wych (zasada obsługi: nacisnąć i pokręcić).

• Możliwość rozszerzenia funkcji regulacyj-
nych poprzez indywidualny dobór dodatko-
wych modułów funkcyjnych. 

Szybki montaż i uruchomienie kotła, łatwe wy-
konywanie prac konserwacyjnych 

• Łatwe wprowadzenie do pomieszczenia ko-
tłowni oraz ustawienie kotła, dzięki kompak-
towej budowie oraz niewielkim wymiarom. 

• W przypadku zastosowania palnika Logatop 
VM, dzięki przeprowadzonym fabrycznie 
próbom „na gorąco” zestawu kocioł – pal-
nik oraz dokonanym wstępnym ustawieniom 
palnika, kocioł jest gotowy natychmiast do 
pracy. 

• Łatwa optymalizacja pracy palnika, dzięki za-
stosowaniu palnika gazowego dobrze dopa-
sowanego do kotła (w zestawie „unit”).

• Prosty montaż palników dowolnych firm, 
przy zastosowaniu odpowiednio przygoto-
wanych płyt palnikowych. 
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Kocioł Logano plus SB615

Wielkość kotła Numer artykułu

145 30006718

Sterownik regulacyjny oraz palnik nie są objęte dostawą

Do kotłów kondensacyjnych należy dobrać urządzenia regulacyjne ⇒ rozdział 9

185 30006719

240 30006720

310 30006721

400 30006722

510 30006723

600 30006724

Wielkość kotła 145 185 240 310 400 510 640

Wysokość/mm 1376 1408 1612 1770

Szerokość/mm 900 970 1100

Długość/ mm 1816 1845 1980

Ciężar/ kg 613 620 685 705 953 1058 1079
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Wyposażenie dodatkowe

Oznaczenie Opis Numer artykułu 

Wspornik do zamocowania  
sterownika

• do sterowników regulacyjnych Logamatic 4212/4311/4312
• do montażu sterownika na ścianie bocznej kotła z lewej 
   lub prawej strony

5 097 580

Kabel palnika
• wtyczka 2-go stopnia, długość 8 m 
• niezbędny przy bocznym mocowaniu sterownika regulacyjnego

7 079 690

SYR 932.1 
Zabezpieczenie przed brakiem  
wody w kotle

 

• do kotłów o mocy 400-640 kW
• z przyciskiem do testowania działania zabezpieczeń oraz deblo-

kadą, dostarczany z podłączonym kablem przyłączeniowym
• gwint króćca przyłączeniowego: R 2
• spełnia wymagania normy DIN EN 12828 
• przeznaczone do montażu pionowego na kotle

81 800 088

Złączka redukcyjna

• ze średnicy ¼” na ½” 
• do kotłów o mocy 310 kW 
• część zestawu zamiennika do zabezpieczenia przed brakiem 

wody w kotle
• spełnia wymagania normy DIN EN 12828
• do zainstalowania ogranicznika ciśnienia minimalnego DSL 

143 F001 na rurociągu powrotnym kotła

63 030 984

Czujnik ciśnienia

• zamiennik zabezpieczenia przed brakiem wody w kotle
• do kotłów o wielkości 240 kW
• spełnia wymagania normy DIN EN 12828 
• zainstalowany w oddzielnym króćcu kotła kondensacyjnego

5 176 019

Zestaw urządzeń  
zabezpieczających kotła 

• spełnia wymagania normy DIN EN 12828
• termometr 
• manometr z odcięciem oraz kołnierzem kontrolnym
• zawór odcinający PN6 z kołpakiem zabezpieczającym 
   oraz zaworem napełniająco-spustowym 

 do kotłów o mocy 145-185 kW – DN 65 
 do kotłów o mocy 240-310 kW – DN 80 

 do kotłów o mocy 400-640 kW – DN 100 

5 584 790 
5 584 792
5 584 794

DSH 143 F 001 
Ogranicznik 
ciśnienia maksymalnego

• część składowa zestawu urządzeń zabezpieczających kotła 81 855 160

DSL 143 F 001
Ogranicznik 
minimalnego ciśnienia

81 370 440

Zestaw zabezpieczeń:  
ogranicznik temperatury maks.  
oraz ciśnienia maks.

• część składowa zestawu urządzeń zabezpieczających kotła jako 
zamiennik zbiornika rozprężającego, zgodnie z normą DIN 4751-2

• przy t
R ≤ 105° C oraz STB ≤ 110° C

83 590 310

Neutralizator 
kondensatu NE 0.1 1)

• pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego, zawierający ko-
morę neutralizacyjną oraz pompę sterowaną od poziomu kon-
densatu; wysokość podnoszenia pompy ok. 2m

• dostarczany wraz z granulatem neutralizującym

63 035 899

Neutralizator 
kondensatu NE 1.1 1)

• pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego, zawierający ko-
morę neutralizacyjną oraz pompę sterowaną od poziomu kon-
densatu; wysokość podnoszenia pompy ok. 2 m

• dostarczany wraz z granulatem neutralizującym

8 133 352

Neutralizator 
kondensatu NE 2.0 1)

• zintegrowany układ samokontroli funkcji urządzenia, pojemnik  
wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, zawierają-
cy  komorę neutralizacyjną oraz pompę sterowaną od poziomu 
kondensatu; wysokość podnoszenia pompy ok. 2m

• dostarczany wraz z granulatem neutralizującym
• z diodami świecącymi, sygnalizującymi stany awaryjne oraz 

konieczność napełnienia granulatem; możliwość rozszerzenia 
funkcji sygnalizacyjnych, np. poprzez układ cyfrowy DDC

• posiadający badania DVGW

8 133 354
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Oznaczenie Opis Numer artykułu 

Moduł podnoszący ciśnienie  
(dla NE 2.0) 1)

• do zwiększenia wysokości podnoszenia pompy kondensatu, 
do wartości ok. 4,5 m

8 133 356

Granulat neutralizujący
• opakowanie 10 kg, wystarczające do napełnienia neutralizato-

rów NE 0.1/ NE 1.1/ NE 2.0
7 115 120

Tłumik hałasu spalin

• wykonany ze stali szlachetnej
• ze zintegrowanym systemem odprowadzania kondensatu

do kotłów o mocy 145-185 kW – DN 180 
do kotłów o mocy 240-310 kW – DN 200

do kotłów o mocy 400 kW – DN 250
do kotłów o mocy 510-640 kW – DN 300

82 174 172
82 174 176
82 174 084
82 174 088

Opaska uszczelniająca rurę  
spalinową

• do pewnego, szczelnego w warunkach nadciśnienia gazów spa-
linowych oraz odpornego na kondensat, połączenia króćca wy-
lotu spalin z kotła z przewodem spalinowym

do kotłów o mocy 145-185 kW – DN 180
do kotłów o mocy 240-310 kW – DN 200

do kotłów o mocy 400 kW – DN 250
do kotłów o mocy 510-640 kW – DN 300

5 354 330
5 354 332
5 354 334
5 354 336

Tłumik drgań korpusu kotła  
– podstawa pod kocioł 1)

do kotłów o mocy 145-310 kW
do kotłów o mocy 400 kW

do kotłów o mocy 510-640 kW

5 963 880
5 963 884
5 963 886

Płyta palnikowa  
z nawierconymi  
otworami

Wielkość 
kotła ØD ØK Gwint

Rodzaj 
płyty

145-310 160 200/300 3) M12 A 5 431 315
145-310 140 170 M10 B 5 431 312
145-310 165 186 M10 A 7 057 610

400 140 170 M8 A 7 057 612
400 140 175 M10 D 7057 622
400 185 224 M12 A 7 057 623

400 165 186 M10 A 7 057 628
510-640 140 175 M10 D 7 057 620
510-640 165 186 M10 A 7 057 626

510-640 185 224 M12 A 7 057 618
510-640 200 270 M12 A 4) 7 057 614
510-640 200 280 M12 C 7 057 616
510-640 210 235 M10 A 7 057 624

510-640 225 270 M12 A 7 057 624
510-640 270 298 M12 A 7 057 630

Osłona dźwiękochłonna palnika 1)
wielkość SH I do palników gazowych 

 wielkość SH II do palników gazowych 
 wielkość SH IIb do palników gazowych 

80 423 102
80 423 104
80 423 106

Podpórki do osłony palnika • należy koniecznie zamówić wraz z osłoną 80 423 200
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Dokładne informacje dotyczące podgrzewaczy pojemnościowych c.w.u. ⇒ rozdział 10
1) Dokładne informacje ⇒ rozdział 7
2) Dostępne w zakresie dostawy palnika przy mocach kotła 145-400 kW
3) Podwójny pierścień otworów
4) Rozstaw otworów obrócony o 15° w lewo

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Układ kontroli szczelności  
zaworów gazowych palników  
wentylatorowych G5 2)

do kotłów o mocy 510-640 kW 5 354  494

Układ kontroli szczelności zawo-
rów gazowych VPS 504 palników 

„Riello” 

• do gazowych palników wentylatorowych RS/M oraz RS/M BLU
• do kotłów o mocy 240-640 kW

80 806  780

Układ kontroli szczelności zawo-
rów gazowych TC116 palników 

„Riello” 

• do gazowych palników wentylatorowych BS/ M 
• do kotłów o mocy 140-185 kW

na specjalne  
zapytanie

Wyciory do czyszczenia  
kondensacyjnych  
powierzchni wymiany ciepła

• składają się z trzonków wykonanych ze stali szlachetnej oraz ny-
lonowych szczotek

80 393 850
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Kocioł Logano plus SB615

Kocioł Logano plus SB615 z gazowym palnikiem ze zmieszaniem wstępnym Logatop VM

Dobór palnika gazowego do kotła Logano plus SB615

Moc kotła [kW] Typ palnika Armatura gazowa

145 WG20N/1-C-ZM-LN 1” (W-MF 507)

185 WG20N/1-C-ZM-LN 1” (W-MF 512)

240 WG30N/1-C-ZM-LN 1” (W-MF 512)

310 WG40N/1-A-ZM-LN 1” (W-MF 512)

400 WG40N/1-A-ZM-LN 1½ ” z W-MF 512

UWAGA! W momencie doboru palnika należy zawsze sprawdzić, czy podany typ jest aktualnie w dalszym ciągu dostępny (producent może
                    wprowadzić nowe typy palników)

• Wszystkie elementy kotła mające kontakt  
z gazami spalinowymi oraz kondensatem, 
wykonane są z wysokiej jakości stali szla-
chetnej 1.4571.

• Wysoka niezawodność pracy kotła, dzię-
ki zastosowaniu ulepszonych, kondensacyj-
nych powierzchni wymiany ciepła.

• Wymiana ciepła pomiędzy wodą a spalinami, 
odbywa się w przeciwprądowym wymienni-
ku ciepła, przy najlepszym wykorzystaniu zja-
wiska kondensacji.

• Wysoko wydajne, kondensacyjne po-
wierzchnie wymiany ciepła, umożliwiające 
optymalne wykorzystanie techniki konden-
sacyjnej.

• Optymalna konstrukcja kotła kondensa-
cyjnego, zapewniająca stałe, dobre prze-
wodzenie ciepła na całej powierzchni 
wymiany ciepła. 

• Wąska, zwarta budowa kotła, niewielka po-
wierzchnia podstawy, komora spalania 
umieszczona w górnej części kotła, w dol-
nej części kotła znajdują się kondensacyjne 
powierzchnie wymiany ciepła. Możliwe jest 
łatwe wprowadzenie kotła do pomieszcze-
nia kotłowni. Kocioł nie wymaga dużych po-
wierzchni w pomieszczeniu kotłowni.

• Kocioł wyposażono w dwa króćce powrot-
ne wody grzewczej, przeznaczone do podłą-
czenia wysoko- oraz niskotemperaturowych 
obiegów grzewczych.

• Skuteczna izolacja cieplna zewnętrznych po-
wierzchni kotła. Pozwala to na zminimalizo-
wanie strat postojowych kotła. 

• Duży wybór wyposażenia dodatkowego, 
umożliwiającego dostosowanie kotła do insta-
lacji grzewczej oraz ułatwiającego prace mon-
tażowe.

• Możliwość współpracy z wieloma typami 
palników, urządzeń regulacyjnych oraz po-
jemnościowymi podgrzewaczami ciepłej 
wody.

• Możliwość spalania gazu ziemnego E (GZ50), 
Ls (GZ35), Lw (GZ41,5) oraz gazu płynnego 
(propanu).

Wykonanie „unit” (kompakt), czyli dostawa 
kotła wraz z fabrycznie zamontowanym pal-

nikiem gazowym ze zmieszaniem wstępnym 
typu Logatom VM, nie jest w Polsce realizo-

wana. Należy zamówić oddzielnie kocioł oraz 
oddzielnie palnik gazowy.

W zasadzie można dobrać każdy palnik ga-
zowy posiadający oznakowanie znakiem CE, 
odpowiednio dobrany do komory palenisko-
wej kotła (jej wymiary podano na następnych 
stronach). Kocioł może być opalany gazem 

ziemnym rodzaju E (GZ50), Lw (GZ41,5), Ls 
(GZ35) oraz gazem płynnym – propanem 
(3P). W sprawie doboru palnika, najlepiej 
zwrócić się do jego producenta. Dla osiągnię-
cia jak najlepszych wyników spalania oraz ni-

skiej emisji zanieczyszczeń, zaleca się dobór 
palników firmy WEISHAUPT. 
Do spalania gazu ziemnego rodzaju E (GZ50), 
przy jego ciśnieniu nominalnym 20 mbar, do-
brano następujące typy palników tej firmy:
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Wskazówki projektowe

Palniki gazowe, paliwa
Do stosowania w kotłach kondensacyjnych 
przeznaczone są określone typy palników 
wentylatorowych, które spełniają wymagania 
normy DIN 4788, względnie EN 676 oraz po-
siadają oznakowanie CE.
Uchylne drzwi palnikowe umożliwiają obrót  
w prawą lub lewą stronę, jednak po przepro-
wadzonym montażu na obiekcie, możliwość 
obrotu ograniczona zostaje przez położenie 
przewodu doprowadzającego gaz lub ścieżki 
gazowej palnika. Demontaż palnika możliwy 
jest dopiero po odłączeniu od ścieżki gazowej.
Palnik może spalać w zasadzie wszystkie ro-
dzaje gazów palnych, z wyjątkiem rzadko 
stosowanych gazów przemysłowych, zawiera-
jących związki siarki lub siarkowodór (np. gaz 
koksowniczy, gazy palne powstające podczas 
określonych procesów technologicznych). 
Właściwości stosowanego gazu muszą odpo-
wiadać wymaganiom zawartym w arkuszu ro-
boczym G260/ styczeń 2000.
Wentylator palnika musi w niezawodny spo-
sób zapewnić pokonanie oporów przepły-
wu kotła po stronie gazów spalinowych. Przy 
wyborze palnika, należy uwzględnić wyma-
ganą wartość nadciśnienia w króćcu wyloto-
wym spalin z kotła oraz opory przepływu kotła 
po stronie  spalin. Palnik montowany jest na 
przednich drzwiach kotła.
W celu utrzymania właściwych parametrów 
pracy kotła zalecane jest zawarcie umowy 
konserwacyjnej ze specjalistyczną firmą in-
stalacyjną lub serwisem producenta palni-
ka. Regularnie przeprowadzane przeglądy 
zapewniają bezpieczną i ekonomiczną pracę 
kotła. Warunkiem uznania  zobowiązań gwa-
rancyjnych przez producenta palnika, jest na 
ogół zawarcie odpowiedniej umowy konser-
wacyjnej.

Temperatura spalin / podłączenie do komina
Przewody spalinowe odprowadzające spa-
liny z gazowych kotłów kondensacyjnych 
podlegają specjalnym wymaganiom, wyni-
kającym z ich szczególnego zagrożenia zja-
wiskami korozyjnymi:

• Przewody spalinowe muszą posiadać do-
puszczenia właściwego nadzoru budowla-
nego.

• Przewody spalinowe podzielone są na grupy 
ze względu na dopuszczalną wartość mak-
symalną temperatury spalin: 80˚C, 120˚C, 
160˚C oraz 200˚C.

• Zapewnić możliwość przeprowadzenia kon-
troli przewietrzanej przestrzeni pomiędzy szy-
bem kominowym, a przewodem spalinowym.

• Musi być zapewniona możliwość wymiany 
przewodów spalinowych.

• Przewody spalinowe pracujące w warun-
kach nadciśnienia powinny posiadać możli-
wość przewietrzania zwrotnego. 

• Odstęp instalacji spalinowej od ścian szybu 
kominowego, powinien wynosić: min. 2 cm  
w przypadku okrągłego przewodu spalino-
wego umieszczonego w szybie czworokąt-
nym, min. 3 cm przy okrągłym przewodzie 
spalinowym, umieszczonym w szybie okrą-
głym.

• Przewody spalinowe muszą być niewrażliwe 
na oddziaływanie wilgoci oraz odporne na 
działanie gazów spalinowych i agresywnego 
kondensatu.

Obowiązujące przepisy oraz wytyczne tech-
niczne:

• Przepisy budowlane oraz obowiązujące lo-
kalnie przepisy dotyczące ochrony przeciw-
pożarowej.

• Norma DIN 4702, część 6, kotły grzewcze, 
kotły kondensacyjne na paliwo gazowe. 

• Norma PN-EN 13384-1, metody obliczeniowe.
• Norma DIN 18160, instalacje paleniskowe, 

kominy w budynkach.
• Norma PN-EN 1856. Wymagania dla komi-

nów metalowych.
• Wymagania zawarte w decyzjach dopusz-

czenia urządzeń do stosowania.
• Przewody spalinowe muszą być zaprojekto-

wane do pracy w warunkach nadciśnienia.  
W przypadku, gdy przewód spalinowy  jest 
przeprowadzony przez pomieszczenia  
w których przebywają ludzie, na całej dłu-
gości musi posiadać system przewietrzania 
zwrotnego, połączony z szybem kominowym. 
Szyb kominowy musi odpowiadać obowią-
zującym przepisom przeciwpożarowym.

• Materiał, z którego wykonane są przewo-
dy spalinowe musi być przystosowany 
do temperatury spalin, jaka może wystą-
pić podczas pracy kotła. Musi być tak-
że odporny na oddziaływanie wilgoci 
oraz kwaśnego kondensatu. Właściwy-
mi są w tym przypadku systemy komino-
we wykonane z elementów szklanych, ze 
stali szlachetnej lub tworzywa sztucz-
nego (przewody spalinowe ze szkła 
oraz tworzywa sztucznego są aktualnie  
w Polsce zakazane).

• Temperatura spalin może osiągać wartość 
poniżej 40˚C. Odporne na wilgoć kominy, 
muszą być przystosowane do pracy również 
w takich warunkach. Zastosowane systemy 
spalinowe, muszą posiadać odpowiednie do-
puszczenia do pracy w instalacjach konden-
sacyjnych. 

• W przypadku zastosowania instalacji spa-
linowych niewrażliwych na oddziaływanie 
wilgoci, wartość ciśnienia tłoczenia spa-
lin na dopływie do komina, może wynosić 
maksymalnie 0 Pa.
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Lepsze wykorzystanie ciepła poprzez zasto-
sowanie drugiego króćca na powrocie insta-
lacji grzewczej
Oddzielenie wysoko- oraz niskotemperatu-
rowych obiegów grzewczych przez zasto-
sowanie dwóch króćców przyłączeniowych 
na powrocie,  umożliwia obniżenie kosztów 
ogrzewania o ok. 4 %, w stosunku do insta-
lacji z jednym, wspólnym króćcem powrot-
nym. Właściwe wykorzystanie zjawiska 
kondensacji, zależy bowiem bezpośrednio 
od wartości temperatury wody grzewczej 
na powrocie do kotła. 
W naszym rozwiązaniu, obiegi grzewcze o wyż-
szej temperaturze na powrocie, podłączone są 
do górnego króćca powrotnego. Natomiast 
powroty z obiegów niskotemperaturowych, 
doprowadza się do niżej położonego króćca 
powrotnego kotła, przez który woda dopły-
wa do dolnej części kotła, gdzie kondensacja 
następuje w maksymalnym stopniu. Dla opty-
malnego wykorzystania ciepła, zalecane jest 
skierowanie do niższego (niskotemperaturo-
wego) króćca powrotnego strumienia przepły-
wu > 10 % całego strumienia przepływu wody 
grzewczej.
W celu podwyższenia sprawności energe-
tycznej, w przypadku wystarczającej mocy 
grzewczej kotła zaleca się, aby podczas pod-
grzewania ciepłej wody, pracowały równole-
gle niskotemperaturowe obiegi grzewcze.

Urządzenia do neutralizacji kondensatu
Kondensat powstający w wyniku skraplania 
się pary wodnej zawartej w spalinach, zarów-
no w kotle jak również w przewodach spalino-
wych powinien być odprowadzany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z wy-
tycznymi ATV, arkusz roboczy A 251 obowiązu-
ją w tym zakresie (w Niemczech) następujące 
wymagania:

• Instalacje ogrzewcze, w których zainstalo-
wany został kocioł kondensacyjny o mocy 

cieplnej do 25 kW, nie wymagają zastosowa-
nia neutralizatora kondensatu.

• W instalacjach grzewczych o mocy cieplnej  
25-200 kW można uniknąć stosowania neu-
tralizatora, jeżeli odprowadzanie kondensatu 
do sieci kanalizacyjnej następuje w punkcie 
zrzutu dostatecznie dużej ilości ścieków by-
towych, pochodzących z gospodarstw do-
mowych. Jako wartość zalecaną, przyjmuje 
się co najmniej 25-krotne rozcieńczenie ob-
jętości powstającego kondensatu, w ście-
kach bytowych. 

• Zastosowanie urządzeń do neutralizacji 
kondensatu w instalacjach ogrzewczych  
o mocy cieplnej wyższej od 200 kW, jest 
obowiązkowe.

Decydujące znaczenie dla sposobu odpro-
wadzania skroplin z kotłów kondensacyjnych 
mają wymagania techniczne lokalnego przed-
siębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
W przypadku zastosowania neutralizato-
ra, kondensat przepływa poprzez zbiornik 
granulatu, stanowiący podstawową część 
urządzenia. Następuje wtedy podniesienie 
wartości pH do poziomu 6,5-10. Pozwala to 
na odprowadzanie kondensatu w sposób 
nieszkodliwy dla sieci kanalizacyjnej. Wy-
magania dotyczące neutralizatorów marki 
Buderus, podane są w rozdziale 7.

Właściwości wody grzewczej
Każdy użytkownik kotła musi sobie zdawać 
sprawę z faktu, że w instalacji grzewczej jako 
medium przenoszące energię cieplną  uży-
to czystej chemicznie wody. Konieczna jest 
więc bieżąca kontrola parametrów obiego-
wej wody grzewczej oraz zastosowanie sta-
cji uzdatniania wody, służącej do napełniania 
i uzupełniania instalacji grzewczej. Ma to 
duże znaczenie dla ekonomicznej oraz nie-
zawodnej pracy kotła. Czyste powierzchnie 
wymiany ciepła po stronie obiegowej wody 
grzewczej, pozwalają na oszczędność ener-

gii oraz uzyskiwanie parametrów znamiono-
wych całej instalacji ogrzewczej. Zalecane 
jest zastosowanie stacji uzdatniania, ewentu-
alnie z  korekcją chemiczną wody. Pozwala to 
w istotny sposób podwyższyć efektywność 
ekonomiczną, funkcjonalność, długość okre-
su eksploatacji oraz niezawodność ruchową 
instalacji grzewczej.

Szczegółowe informacje w tym zakresie za-
wiera arkusz roboczy K8 ⇒ rozdział 15

Ogrzewanie podłogowe
W przypadku zastosowania systemu ogrze-
wania podłogowego składającego się z rur  
z tworzywa sztucznego przepuszczających 
tlen, pomiędzy kotłem a instalacją ogrzewa-
nia podłogowego, musi zostać zamontowany 
przeponowy wymiennik ciepła.

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej
Do współpracy z kotłem grzewczym, moż-
na dobrać dowolny pojemnościowy podgrze-
wacz wody użytkowej. Szczególnie korzystne 
właściwości energetyczne uzyskać można  
w przypadku zastosowania zasobników/pod-
grzewaczy ciepłej wody Logalux firmy Bude-
rus, wraz z systemem ładowania zasobników, 
typu LAP lub LSP.

Szczegółowe informacje dotyczące pojem-
nościowych podgrzewaczy oraz zasobników 
c.w.u. ⇒ rozdział 10

Przeglądy konserwacyjne
Zgodnie z wymaganiami § 10 wytycznych 
ENEV (obowiązujących w Niemczech) zale-
cane jest, w celu utrzymania przyjaznej dla 
środowiska oraz niezawodnej pracy instalacji 
kotłowej, regularne przeprowadzanie prze-
glądów konserwacyjnych kotła grzewczego 
oraz palnika.

Przykład obliczeń:
dla gazowego kotła kondensacyjnego o mocy 
640 kW, należy określić znamionową moc 
grzewczą dla temperatur 70/50˚C.

Dla temperatury powrotu wody grzewczej wy-
noszącej 50˚C, współczynnik przeliczeniowy 
ma wartość 0,935.

Znamionowa moc kotła dla parametrów 
70/ 50˚C, wynosi zatem 598,4 kW.
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Pomieszczenie zainstalowania kotła

Wielkość
kotła

Odstęp A1
1)

mm
Odstęp A2 1) 2)

mm
Długość L1

mm
Długość L2

3)

mm
Szerokość B

mm

Długość/ szerokość/ wysokość
niezbędne do wprowadzenia kotła

mm 

145 760 (460) 1700 (1200) 1816 2133 900 1735/720/1340

185 760 (460) 1700 (1200) 1816 2133 900 1735/720/1340

240 800 (500) 1700 (1200) 1845 2162 970 1760/790/1370

310 800 (500) 1700 (1200) 1845 2162 970 1760/790/1370

400 900 (600) 1750 (1250) 1845 – 970 1760/790/1570

510 1000 (700) 2000 (1500) 1980 – 1100 1895/920/1730

640 1000 (700) 2000 (1500) 1980 – 1100 1895/920/1730

1) Przy zastosowaniu „obcych” palników, wymiar A2 zależy dodatkowo od długości palnika LBr
2) Zalecane wielkości odstępów od ściany pomieszczenia (wymiary podane w nawiasach są wielkościami minimalnymi)
3) Tylko przy zastosowaniu palnika Logatop VM (niedostępny w Polsce)

1) Przy zastosowaniu bocznego wspornika mocującego sterownik regulacyjny
2) Przy zastosowaniu „obcych” palników, wymiar A2 zależy dodatkowo od długości palnika LBr

Transport korpusu kotła może się odbyć przy 
wykorzystaniu ramy podstawy kotła, np. z uży-
ciem rolek. W przypadku zastosowania dźwi-
gu należy korzystać wyłącznie z otworów 
znajdujących się w blachach punktów węzło-
wych konstrukcji korpusu kotła.
Minimalne wymiary niezbędne do wprowa-
dzenia kotła do pomieszczenia kotłowni od-
powiadają wymiarom korpusu kotła w stanie 
wysyłkowym pomniejszonym o wielkość 
drzwi kotła oraz króćca spalinowego. Obydwa 

elementy, w przypadku konieczności prze-
mieszczenia korpusu kotła przez wąskie po-
mieszczenia mogą zostać zdemontowane.
Podczas montażu kotła należy zachować po-
dane wartości minimalne (wymiary podane  
w nawiasach). Dla ułatwienia czynności zwią-
zanych z montażem, obsługą oraz serwisem 
kotła, należy przestrzegać zalecanych odle-
głości od ścian pomieszczenia. 
Pomieszczenie kotłowni musi być zabez-
pieczone przed oddziaływaniem mrozu 

oraz dobrze wentylowane. Należy przy tym 
zapewnić dopływ świeżego powietrza nie 
zawierającego kurzu oraz wolnego od za-
nieczyszczeń związkami halogenowo-wę-
glowodorowymi. Związki takie zawierają 
między innymi różnego rodzaju dezodoran-
ty oraz spraye, rozpuszczalniki, środki 
czyszczące, lakiery, farby oraz kleje. 

Szczegółowe informacje w tym zakresie za-
wiera arkusz roboczy K3 ⇒ rozdział 15
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Kocioł Logano plus SB615

Wielkość kotła 145 185 240 310 400 510 640

Długość
L 
LK

mm 
mm

1816 
1746

1816 
1746

1845 
1774

1845 
1774

1845 
1774

1980 
1912

1980 
1912

Długość palnika

LBR - Logatop VM 
LBR - WG 
LBR - BS/M 
LBR - RS/M 
LBR - RS/M BLU

mm 
mm 
mm 
mm
mm

376 
500 
280

–
–

376 
500 
301

–
–

376 
500

– 
580

–

376 
500

– 
580

–

–
577

– 
580

–

–
868 

–
580 
840

–
868 

–
840 

–

Szerokość B mm 900 900 970 970 970 1100 1100

Wysokość
H 
H

K

mm 
mm

1606 
1376

1606 
1376

1638 
1408

1638 
1408

1842 
1612

2000 
1770

2000 
1770

Wymiary do wniesienia  
kotła: szerokość/wysokość/
długość

mm 
mm

720/1340 
1735

720/1340 
1735

790/1370 
1760

790/1370 
1760

790/1570 
1760

920/1730 
1895

920/1730 
1895

Rama podstawy kotła BGR mm 720 720 790 790 790 920 920

Odstęp A mm 285 285 285 285 285 367 367

Króciec  spalin
ØDAA wewn.
 H AA

DN 
mm

183 
300

183 
300

203 
305

203 
305

253 
333

303 
370

303 
370

Komora spalania
długość 
Ø

mm 
mm

1460 
453

1460 
453

1460 
453

1460 
453

1460 
550

1594 
650

1594 
650

Drzwi palnikowe
głębokość
 H

B

mm 
mm

185 
985

185 
985

185 
1017

185 
1017

185 
1135

185 
1275

185 
1275

Króciec zasilania kotła 2) ØVK
HVK

DN 
mm

65 
1239

65 
1239

80 
1260

80 
1260

100 
1442

100 
1613

100 
1613

Króciec powrotny kotła 1 2)
ØRK1 
HRK1
A1

DN 
mm 
mm

65 
142 
275

65 
142 
275

80 
142 
300

80 
142 
300

100 
150 
290

100 
150 
284

100 
150 
284

Króciec powrotny kotła 2 2)
ØRK2 
HRK2
A2

DN 
mm 
mm

R 1½ 
495 
295

R 1½ 
495 
295

R 1½ 
512 
310

R 1½ 
512 
310

R 1½ 
597 
315

R 1½ 
685 
360

R 1½ 
685 
360

Króciec przewodu
bezpieczeństwa 3)

ØVSL 
HVSL 
A3

DN 
mm 
mm

R 1¼
1180 
160

R 1¼ 
1180 
160

32
1213 
170

32 
1213 
170

50 
1327 
210

50 
1549 
195

50 
1549 
195

Wypływ kondensatu
H

 AKO 
A4

mm 
mm

164 
100

164 
100

164 
120

164 
120

164 
140

160 
155

160 
155

Króciec spustowy H EL mm 85 85 82 82 90 138 138

Przyłącze gazowe DN 4)

Przyłącze gazowe palnika
Logatop VM

DN 1½ 1½ 1½ 2 – – –
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Wielkość kotła 145 185 2308)/240 310 400 510 640

Moc cieplna komory 
spalania

od
do 

kW
kW

54,3 
135,8

69,3 
173,2

89,8 
224,4

116,0 
289,9

149,5 
373,8

191,6 
478,9

239,9 
599,8

Logatop VM
moc częściowa 35 % 
pełna moc 

kW
kW

47,5 
135,8

60,6 
173,2

75,3
 215

101,5 
289,9

– – –

Zawartość CO2 % 10

Ciężar netto
netto 
z palnikiem Logatop 
VM 

kg
kg

613
648/643

620
655/650

685
720/715

705
753/735

953
1001

1058
1156

1079
1177

Pojemność wodna l 560 555 675 645 680 865 845

Pojemność części spalinowej l 327 333 347 376 541 735 750

Dyspozyc. ciśnienie tłoczenia spalin Pa 50 8) / zależne od zastosowanego palnika 1)

Opór przepływu spalin mbar 1,20 1,55 2,20 2,40 3,00 3,55 4,40

Dopuszcz. temp.wody na zasilaniu 5) °C 110

Dopuszczalne nadciśnienie robocze bar 4 4 5 5 5,5 5,5 5,5

Oznakowanie kotła znakiem CE CE-0085 AT 0075

Temperatury systemowe 40/30°C 6)

Znamionowa moc 
cieplna

pełna moc
moc częściowa

kW 
kW

145 
59,2

185 
75,6

240 
97,8

310 
126,3

400 
162,4

510 
208,8

640 
261,5

Logatop VM  
pełna moc
moc częściowa

kW 
kW

145 
51,8

185 
66,1

230 
82,1

310 
110,6

– – –

Temperatura spalin 7)
pełna moc
moc częściowa

°C 
°C

40 
33

40 
33

46 
35

46 
34

42 
37

44 
35

44 
32

Strumień masowy 
spalin

pełna moc
moc częściowa

kg/ s 
kg/ s

0,0552 
0,0217

0,0704 
0,0277

0,0928 
0,0360

0,1200 
0,0465

0,1528 
0,0603

0,1969 
0,0770

0,2466 
0,0958

Logatop VM  
pełna moc
moc częściowa

kg/ s 
kg/ s

0,0633 
0,0220

0,0808 
0,0283

0,1010 
0,0352

0,1350 
0,0474

– – –

Temperatury systemowe 75/60°C 6)

Znamionowa moc 
cieplna

pełna moc
moc częściowa

kW 
kW

132,7 57,6 169,2 73,5 218,9 95,3
282,8 
123,1

365,2 
158,3

467,9 
203,1

585,4 
254,8

Logatop VM  
pełna moc
moc częściowa

kW 
kW

132,7 50,6 169,2 64,5 210,7 80,2
282,8 
108,1

– – –

Temperatura spalin 7) pełna moc
moc częściowa

°C
°C

66 
45

66 
45

71 
45

71 
44

68 
45

69 
44

71 
44

Strumień masowy 
spalin

pełna moc
moc częściowa

kg/s 
kg/s

0,0579 
0,0231

0,0738 
0,0295

0,0956 
0,0383

0,1235 
0,0494

0,1592 
0,0637

0,2040 
0,0816

0,2555 
0,1022

Logatop VM  
pełna moc
moc częściowa

kg/s 
kg/s

0,0633 
0,0220

0,0808 
0,0283

0,1010 
0,0352

0,1350 
0,0474

– – –

1) W przypadku kotłów Logano plus SB615 z palnikiem WG lub G
2) Kołnierz wg DIN 2631 PN 6. W przypadku instalacji ze wspólnym powrotem wody grzewczej, należy go podłączyć do króćca RK 1
3) Kołnierz wg DIN 2633 PN 16
4) Dokładne informacje dotyczące przyłączy gazowych ⇒ wg danych producenta palnika 
5) Granica zadziałania zabezpieczeń (STB: zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej wartości temperatury)

Maksymalna wartość robocza temperatury na zasilaniu kotła = granica zadziałania zabezpieczeń (STB) – 18 K.
Przykład: granica zadziałania zabezpieczeń (STB) = 100 °C, maksymalna wartość robocza temperatury na zasilaniu kotła = 100-18 = 82 °C

6) Przeliczenie znamionowej mocy kotła do innego poziomu temperatur, należy przeprowadzić na podstawie odpowiedniego diagramu
7) Wg DIN EN 303. Minimalne temperatury spalin konieczne do obliczenia komina wg DIN 4705, podane są w materiałach do projektowania
8) Przy zastosowaniu palnika Logatop VM
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Przegląd możliwości zastosowań

Właściwości oraz cechy szczególne urządzeń

Nowoczesna, uwzględniająca wielostronność 
zastosowań koncepcja budowy kotłów

• Kondensacyjne kotły stojące opalane gazem, 
zbudowane zgodnie z normą DIN 4702-6.

• Trzy wielkości kotłów z wewnętrznymi kon-
densacyjnymi wymiennikami ciepła spa-
lin. Spełnione wymagania oznakowania CE. 
Znamionowe moce cieplne kotłów: od 790 
do 1200 kW.

• Wysoka sprawność znormalizowana (do 
109 %), co daje znaczną oszczędność zuży-
wanej energii pierwotnej.

• Wszystkie elementy kotła mające kontakt  
z gazami spalinowymi oraz kondensatem, 
wykonane są ze stali szlachetnej (nr mate-
riału: 1.4571).

• Wąska, zwarta budowa kotła, niewielka po-
wierzchnia podstawy, komora spalania 
umieszczona w górnej części kotła, w dolnej 
części kotła znajdują się kondensujące po-
wierzchnie wymiany ciepła.

• Możliwość optymalizacji wykorzystania ko-
tła, przez zastosowanie dwóch odsepa-
rowanych termohydraulicznie króćców 
przyłączeniowych na powrocie kotła, prze-
znaczonych dla wysoko- oraz niskotempera-
turowych obiegów grzewczych.

• Możliwość współpracy z różnymi podgrze-
waczami pojemnościowymi c.w.u. oraz 
urządzeniami regulacyjnymi, z programu 
produkcyjnego marki Buderus.

Praca kotłów z niską emisją hałasu oraz sub-
stancji szkodliwych 

• Niska emisja tlenków azotu w wykonaniach 
kompaktowych „unit”, przy zastosowaniu ga-
zowych palników wentylatorowych w wyko-
naniu gwarantującym emisję NOx < 80 mg/ 
kWh (zgodnie z normą DIN EN 676). W Pol-
sce wykonania „unit” nie są dostępne.

• Zoptymalizowany, pod względem emisji 
dźwięków, rozpływ gazów spalinowych 
wewnątrz kotła, wewnętrzne powierzch-
nie refleksyjne oraz maty dźwiękochłonne, 
umożliwiają pracę kotła ze znacznie zredu-
kowaną emisją hałasu. 

• Zastosowane fabryczne dźwiękochłon-
ne podstawy pod kocioł do kotłów o mocy 
1200 kW.

• Dźwiękochłonne podstawy pod kocioł do ko-
tłów o mocy 790 oraz 970 kW, dostępne jako 
wyposażenie dodatkowe.

• Niska emisja substancji szkodliwych, dzię-
ki trójciągowej konstrukcji kotła, niewielkie-

mu obciążeniu cieplnemu komory spalania,  
w połączeniu z zastosowaniem gazowych 
palników wentylatorowych z obniżoną emi-
sją tlenków azotu.

Prosta i wygodna obsługa 
• Możliwość wyboru funkcji regulacyjnej, od-

powiedniej dla każdego rodzaju instalacji hy-
draulicznej kotłowni. 

• Wszystkie funkcje regulacyjne nastawiane 
są przy pomocy prostych czynności obsługo-
wych (zasada obsługi: nacisnąć i pokręcić).

• Możliwość rozszerzenia funkcji regulacyj-
nych, przez indywidualny dobór dodatko-
wych modułów funkcyjnych. 

Szybki montaż i uruchomienie kotła, łatwe wy-
konywanie prac konserwacyjnych 

• Łatwe wprowadzenie do pomieszcze-
nia kotłowni oraz ustawienie kotła, dzię-
ki kompaktowej budowie oraz niewielkim 
wymiarom.

• Szybki montaż instalacji kotłowej, przy właści-
wym doborze wyposażenia dodatkowego.

• Prosty montaż palników dowolnych firm, 
przy zastosowaniu odpowiednio przygoto-
wanych płyt palnikowych. 
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Kocioł Logano plus SB735

Wielkość kotła 790 970 1200

Wysokość ze sterownikiem/mm 2294

Szerokość/mm 1372

Długość/mm 2600 3018 3016

Ciężar/kg 1730 2170 2204

Wielkość kotła Numer artykułu

790 30006726
Sterownik kotła oraz palnik nie są objęte zakresem dostawy. Możliwe jest zastosowanie wszystkich 
dostępnych na rynku gazowych palników wentylatorowych, posiadających stosowne dopuszczenia.
Do kotłów należy dobrać odpowiedni sterownik regulacyjny (za dodatkową opłatą) ⇒ rozdział 9.

970 30006727

1200 1) 30006725

W zakresie dostawy: dźwiękochłonna podstawa tłumiąca drgania 
korpusu kotła, do kotłów o mocy 1200 kW

Przed doborem właściwego palnika do kotła, należy sprawdzić warunki panujące na obiekcie, szczególnie możliwości przeprowadzenia ścieżki  
gazowej palnika, celem uniknięcia kolizji z głowicą uchylną, podczas serwisowania palnika.

1) Wykonanie kotła dla ograniczonej wysokości drogi transportowej kotła, do pomieszczenia kotłowni.
W przypadku ograniczonej wysokości drogi transportowej kotła do pomieszczenia kotłowni, możliwe jest dostarczenie kotła kondensacyjnego  
Logano plus o mocy 1200 kW, bez zamontowanego kołnierza króćca zasilania. Kołnierz taki, wykonany w wersji wkręcanej, montuje się na kotle po 
wprowadzeniu go do kotłowni (dostawa luzem w kartonie). Taką opcję wykonania, należy zaznaczyć przy zamówieniu kotła.

Dobór płyty palnikowej 
Do kotłów kondensacyjnych Logano plus SB735 należy dobrać odpowiednią płytę mocującą palnik ⇒ zestawienie wyposażenia dodatkowego 
(na kolejnych stronach). 
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Wyposażenie dodatkowe

Oznaczenie Opis Numer artykułu 

Wspornik do zamoco-
wania sterownika

• do sterowników regulacyjnych Logamatic 4212/4311/4312
• do montażu sterownika na ścianie bocznej kotła z lewej lub prawej strony

63 027 555

Kabel palnika
• wtyczka 2-go stopnia, długość 8 m
• niezbędny przy bocznym mocowaniu sterownika regulacyjnego 

7 079 690

SYR 932.1 
Zabezpieczenie przed 
brakiem wody w kotle

 

• z przyciskiem do testowania działania zabezpieczeń oraz deblokadą,  
dostarczany z podłączonym kablem przyłączeniowym

• gwint króćca przyłączeniowego: R 2
• spełnia wymagania normy DIN EN 12828 
• przeznaczone do montażu pionowego na kotle

81 800 088

Zestaw urządzeń  
zabezpieczających kotła 

• spełnia wymagania normy DIN EN 12828
• termometr 
• manometr z odcięciem oraz kołnierzem kontrolnym
• zawór odcinający PN6 z kołpakiem zabezpieczającym oraz zaworem  

napełniająco-spustowym 
 do kotłów o mocy 790 kW – DN 100 

 do kotłów o mocy 970 oraz 1200 kW – DN 125 
5 584 794
5 584 796

DSH 143 F 001  
Ogranicznik ciśnienia 
maksymalnego

• część składowa zestawu urządzeń zabezpieczających kotła 81 855 160

DSL 143 F 001  
Ogranicznik ciśnienia  
minimalnego

81 370 440

Zestaw zabezpieczeń: 
ogranicznik  
temperatury maks.  
oraz ciśnieniamaks.

• część składowa zestawu urządzeń zabezpieczających kotła  
jako zamiennik zbiornika rozprężającego, zgodnie z normą DIN 4751-2

• przy t
R ≤ 105° C oraz STB ≤ 110° C

83 590 310

Neutralizator 
kondensatu NE 0.1 1)

• pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego, zawierający komorę  
neutralizacyjną 

• dostarczany wraz z granulatem neutralizującym
• odpowiedni do kotłów o mocy 790 kW

63 035 899

Neutralizator 
kondensatu NE 1.1 1)

• pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego, zawierający komorę  
neutralizacyjną oraz pompę sterowaną od poziomu kondensatu;  
wysokość podnoszenia pompy ok. 2 m

• dostarczany wraz z granulatem neutralizującym
• począwszy od mocy 790 kW, niezbędne są 2 urządzenia

8 133 352

Neutralizator 
kondensatu NE 2.0 1)

• zintegrowany układ samokontroli funkcji urządzenia
• pojemnik wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, zawierający 

komorę neutralizacyjną oraz pompę sterowaną od poziomu kondensatu;  
wysokość podnoszenia pompy ok. 2m

• dostarczany wraz z granulatem neutralizującym 
• z diodami świecącymi, sygnalizującymi stany awaryjne oraz konieczność 

napełnienia granulatem. Możliwość rozszerzenia funkcji sygnalizacyjnych, 
np. poprzez układ cyfrowy DDC

• posiadający badania DVGW

8 133 354

Moduł podnoszący 
ciśnienie (dla NE 2.0) 1)

• do zwiększenia wysokości podnoszenia pompy kondensatu,  
do wartości ok. 4,5 m.

8 133 356

Granulat neutralizujący • opakowanie (wiadro) o zawartości 10 kg 7 115 120

Tłumik hałasu spalin
• wykonany ze stali szlachetnej
• ze zintegrowanym systemem odprowadzania kondensatu
• DN 350

82 174 092
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Dokładne informacje dotyczące podgrzewaczy pojemnościowych c.w.u. ⇒ rozdział 10

1) Dokładne informacje ⇒ rozdział 7

Oznaczenie Opis Numer artykułu 

Opaska uszczelniająca  
rurę spalinową

• dla pewnego, szczelnego w warunkach nadciśnienia gazów 
spalinowych oraz odpornego na kondensat, połączenia króć-
ca wylotu spalin z kotła z przewodem spalinowym

• DN 350

5 354 338

Tłumik drgań korpusu kotła – 
podstawa pod kocioł 1)

dla kotłów o mocy 790 kW
dla kotłów o mocy 970 kW

5 963 860
5 963 862

Płyta palnikowa  
z nawierconymi otworami

Wielkość kotła
ØD ØK Gwint

Rodzaj 
płyty

790-1200 270 298 M12 A 6 3015 490
790-1200 300 340 M12 B 6 3015 493
790-1200 300 406 M12 B 6 3015 492

790-1200 230 280 M12 G 6 3015 491
790-1200 – – – – 67 903 522

(płyta ślepa  
– nieowiercona)

Osłona dźwiękochłonna  
palnika 1) • wykonanie specjalne dla palników gazowych 80 423 090

Podpórki do osłony palnika • zamówienie jest konieczne 80 423 200

Wyciory do czyszczenia  
kondensacyjnych  
powierzchni wymiany ciepła

• składają się z trzonków wykonanych ze stali szlachetnej oraz 
nylonowych szczotek

80 393 860

A

B

G

45˚D

K

D

K

45˚

D

K

45˚D

K

D

K

45˚

D

K
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Kocioł Logano plus SB735

Dobór palnika gazowego do kotła Logano plus SB735

• Wszystkie elementy kotła mające kontakt 
z płomieniem gazowym oraz kondensatem, 
wykonane są z wysokiej jakości stali szla-
chetnej 1.4571.

• Wysoka niezawodność pracy kotła, dzię-
ki zastosowaniu ulepszonych kondensacyj-
nych powierzchni wymiany ciepła.

• Wymiana ciepła pomiędzy wodą a spalinami, 
odbywa się w przeciwprądowym wymienni-
ku ciepła, przy najlepszym wykorzystaniu zja-
wiska kondensacji.

• Kondensacyjne powierzchnie wymiany cie-
pła, zapewniające bardzo dobre przewodze-
nie oraz efektywne wykorzystanie ciepła 
uwalnianego podczas kondensacji pary 
wodnej.

• Konstrukcja kotła dostosowana do optymal-
nego wykorzystania zjawiska kondensacji, 
zapewniająca dobre przewodzenie ciepła na 
całej powierzchni wymiany ciepła. 

• Wąska, zwarta budowa, niewielka powierzch-
nia podstawy, komora spalania umieszczona 
w górnej części kotła, w dolnej części kotła 
znajdują się kondensacyjne powierzchnie wy-
miany ciepła. Możliwe jest łatwe wprowadze-
nie kotła do pomieszczenia kotłowni. Kocioł 
nie wymaga dużych powierzchni w pomiesz-
czeniu kotłowni.

• Kocioł wyposażono w dwa króćce powrot-
ne wody grzewczej, przeznaczone do podłą-
czenia wysoko- oraz niskotemperaturowych 
obiegów grzewczych.

• Skuteczna izolacja cieplna zewnętrznych 
powierzchni kotła. Pozwala to na zminimali-
zowanie strat postojowych (utrzymywania  
w stanie gotowości) kotła. 

• Duży wybór wyposażenia dodatkowego, 
umożliwiającego dostosowanie kotła do in-
stalacji grzewczej oraz ułatwiającego prace 
montażowe.

• Możliwość współpracy z wieloma typa-
mi palników, urządzeń regulacyjnych oraz 
pojemnościowymi podgrzewaczami cie-
płej wody.

• Możliwość spalania gazu ziemnego E (GZ50), 
Ls (GZ35), Lw (GZ41,5) oraz gazu płynnego  

– propanu (3P).

W zasadzie można dobrać każdy palnik ga-
zowy posiadający oznakowanie znakiem CE, 
odpowiednio dobrany do komory palenisko-
wej kotła (jej wymiary podano na następnych 

stronach). Kocioł może być opalany gazem 
ziemnym rodzaju E (GZ50), Lw (GZ41,5), Ls 
(GZ35) oraz gazem płynnym – propanem 
(3P). W sprawie doboru palnika, najlepiej 

zwrócić się do jego producenta. Dla osiągnię-
cia jak najlepszych wyników spalania oraz ni-
skiej emisji zanieczyszczeń, zaleca się dobór 
palników firmy WEISHAUPT.
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Wskazówki projektowe

Palniki gazowe, paliwa
Do stosowania w kotłach kondensacyjnych 
przeznaczone są określone typy palników 
wentylatorowych, które spełniają wymagania 
normy DIN 4788, względnie EN 676 oraz po-
siadają oznakowanie CE.
Uchylne drzwi palnikowe umożliwiają obrót 
w prawą lub lewą stronę, jednak po przepro-
wadzonym montażu na obiekcie, możliwość 
obrotu ograniczona zostaje przez położenie 
przewodu doprowadzającego gaz lub ścieżki 
gazowej palnika. Demontaż palnika możliwy 
jest dopiero po odłączeniu od ścieżki gazowej.
Palnik może spalać w zasadzie wszystkie ro-
dzaje gazów palnych, z wyjątkiem rzadko 
stosowanych gazów przemysłowych zawiera-
jących związki siarki lub siarkowodór (np. gaz 
koksowniczy, gazy palne powstające podczas 
określonych procesów technologicznych). 
Właściwości stosowanego gazu muszą odpo-
wiadać wymaganiom zawartym w arkuszu ro-
boczym G260/ 1 kwiecień 1983.
Należy zapewnić pokonanie oporów hydrau-
licznych kotła, po stronie spalin. Przy dobo-
rze palnika, trzeba uwzględnić wymaganą 
wartość nadciśnienia w króćcu wylotu spalin 
z kotła oraz opory przepływu kotła po stronie 
spalin. Palnik montuje się na drzwiach kotła, 
przykręca śrubami do płyty palnikowej. Płyta 
z odpowiednio nawierconymi otworami mon-
tażowymi, dostępna jest jako wyposażenie do-
datkowe.
Celem utrzymania właściwych parametrów 
pracy kotła, zalecane jest zawarcie umowy 
konserwacyjnej ze specjalistyczną firmą in-
stalacyjną lub serwisem producenta palnika. 
Regularnie przeprowadzane przeglądy, za-
pewniają bezpieczną i ekonomiczną pracę 
kotła. Warunkiem uznania zobowiązań gwa-
rancyjnych przez producenta palnika, jest na 
ogół zawarcie odpowiedniej umowy konser-
wacyjnej. 

Temperatura spalin/podłączenie do komina
Przewody spalinowe odprowadzające spaliny 
z gazowych kotłów kondensacyjnych podle-
gają specjalnym wymaganiom, wynikającym  
z ich szczególnego zagrożenia zjawiskami ko-
rozyjnymi:

• Przewody spalinowe muszą posiadać dopusz-
czenia właściwego nadzoru budowlanego.

• Przewody spalinowe podzielone są na grupy 
ze względu na dopuszczalną wartość mak-
symalną temperatury spalin: 80˚C, 120˚C, 
160˚C oraz 200˚C.

• Musi być możliwe przeprowadzanie kontroli 
wietrzonej przestrzeni pomiędzy szybem ko-
minowym oraz przewodem spalinowym.

• Musi zostać zapewniona możliwość wymia-
ny przewodów spalinowych.

• Przewody spalinowe pracujące w warun-
kach nadciśnienia, muszą posiadać możli-
wość przewietrzania zwrotnego. 

• Odstęp instalacji spalinowej od ścian szybu 
kominowego powinien wynosić: min. 2 cm  
w przypadku okrągłego przewodu spalinowego 
umieszczonego w szybie czworokątnym, 
min. 3 cm przy okrągłym przewodzie spalino-
wym umieszczonym w szybie okrągłym.

• Przewody spalinowe muszą być niewrażliwe 
na oddziaływanie wilgoci oraz odporne na 
działanie gazów spalinowych oraz agresyw-
nego kondensatu.

Obowiązujące przepisy oraz wytyczne tech-
niczne:

• Przepisy budowlane oraz przepisy dotyczą-
ce ochrony przeciwpożarowej obowiązujące 
lokalnie.

• Norma DIN 4702, część 6, kotły grzewcze, 
kotły kondensacyjne na paliwo gazowe. 

• Norma PN-EN 13384-1, metody obliczeniowe.
• Norma DIN 18160, instalacje paleniskowe, 

kominy w budynkach.
• Norma PN-EN 1856, wymagania dla komi-

nów metalowych.
• Wymagania zawarte w decyzjach dopusz-

czenia urządzeń do stosowania.
• Przewody spalinowe muszą być zaprojek-

towane do pracy w warunkach nadciśnie-
nia. W przypadku, gdy przewód spalinowy 
jest przeprowadzony przez pomieszczenia 
w których przebywają ludzie, na całej dłu-
gości musi posiadać system przewietrzenia 
zwrotnego, połączony z szybem kominowym. 
Szyb kominowy musi odpowiadać obowią-
zującym przepisom przeciwpożarowym.

• Materiał, z którego wykonane są przewo-
dy spalinowe, musi być przystosowany 
do temperatury spalin, jaka może wystą-
pić podczas pracy kotła. Musi być także 
odporny na oddziaływanie wilgoci oraz 

kwaśnego kondensatu. Właściwymi są 
w tym przypadku systemy kominowe wy-
konane z elementów szklanych, ze sta-
li szlachetnej lub tworzywa sztucznego 
(przewody spalinowe ze szkła oraz two-
rzywa sztucznego, są aktualnie w Polsce 
zakazane).

• Temperatura spalin może osiągać wartość 
poniżej 40˚C. Odporne na wilgoć kominy, 
muszą być przystosowane do pracy również 
w takich warunkach.

 Zastosowane systemy spalinowe, muszą po-
siadać odpowiednie dopuszczenia do pracy 
w instalacjach kondensacyjnych. 

• W przypadku zastosowania instalacji spali-
nowych niewrażliwych na oddziaływanie wil-
goci, wartość ciśnienia tłoczenia spalin na 
dopływie do komina, może wynosić maksy-
malnie 0 Pa.

Lepsze wykorzystanie ciepła poprzez zastoso-
wanie drugiego króćca na powrocie instalacji 
grzewczej
Oddzielenie wysoko- oraz niskotemperatu-
rowych obiegów grzewczych przez zasto-
sowanie dwóch króćców przyłączeniowych 
na powrocie, umożliwia obniżenie kosztów 
ogrzewania o ok. 4 %, w stosunku do instala-
cji z jednym, wspólnym króćcem powrotnym. 
Właściwe wykorzystanie zjawiska kondensa-
cji, zależy bowiem bezpośrednio od wartości 
temperatury wody na powrocie do kotła. 
W naszym rozwiązaniu, obiegi grzewcze  
o wyższej temperaturze na powrocie, pod-
łączone są do górnego króćca powrotnego. 
Natomiast powroty z obiegów niskotempe-
raturowych, doprowadza się do niżej położo-
nego króćca powrotnego kotła, przez który 
woda dopływa do dolnej części kotła, gdzie 
kondensacja następuje w maksymalnym 
stopniu. 
Dla optymalnego wykorzystania ciepła, za-
lecane jest skierowanie do niższego (ni-
skotemperaturowego) króćca powrotnego, 
strumienia przepływu > 10 % całego strumie-
nia przepływu wody grzewczej.
W celu podwyższenia sprawności energe-
tycznej, w przypadku wystarczającej mocy 
grzewczej kotła zaleca się, aby podczas pod-
grzewania ciepłej wody, pracowały równole-
gle niskotemperaturowe obiegi grzewcze.
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Urządzenia do neutralizacji kondensatu
Kondensat powstający w wyniku skraplania 
się pary wodnej zawartej w spalinach, zarów-
no w kotle jak również w przewodach spalino-
wych, powinien być odprowadzany zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. Według wytycz-
nych ATV arkusz roboczy A 251 (obowiązują-
cych w Niemczech), zastosowanie urządzeń 
służących do neutralizacji kondensatu w insta-
lacjach ogrzewczych o mocy cieplnej wyższej 
od 200 kW, jest obowiązkowe. Decydujące 
znaczenie odnośnie sposobu odprowadzania 
kondensatu, mają wymagania techniczne lo-
kalnego przedsiębiorstwa wodociągowo-ka-
nalizacyjnego.
W przypadku zastosowania neutralizatora, 
kondensat przepływa poprzez zbiornik granu-
latu, stanowiący podstawową część urządze-
nia. Następuje wtedy podniesienie wartości 
pH do poziomu 6,5-10. Pozwala to na odpro-
wadzanie kondensatu w sposób nieszkodliwy 
dla sieci kanalizacyjnej. Wymagania dotyczą-
ce neutralizatorów marki Buderus, podane są  
w rozdziale 7.

Właściwości wody grzewczej
Każdy użytkownik kotła musi sobie zda-
wać sprawę z faktu, że w instalacji ogrzew-

czej jako medium przenoszące energię 
cieplną, nie użyto czystej chemicznie wody. 
Konieczna jest więc bieżąca kontrola pa-
rametrów obiegowej wody grzewczej oraz 
zastosowanie stacji uzdatniania wody, słu-
żącej do napełniania i uzupełniania insta-
lacji ogrzewczej. Ma to duże znaczenie dla 
ekonomicznej oraz niezawodnej pracy ko-
tła. Czyste powierzchnie wymiany ciepła po 
stronie obiegowej wody grzewczej pozwala-
ją na oszczędność energii oraz uzyskiwanie 
parametrów znamionowych całej instala-
cji ogrzewczej. Zalecane jest zastosowanie 
stacji uzdatniania, ewentualnie z korekcją 
chemiczną wody. Pozwala to w istotny spo-
sób podwyższyć efektywność ekonomiczną, 
funkcjonalność, długość okresu eksploata-
cji oraz niezawodność ruchową instalacji 
ogrzewczej.

Szczegółowe informacje w tym zakresie za-
wiera arkusz roboczy K8 ⇒ rozdział 15

Ogrzewanie podłogowe
W przypadku zastosowania systemu ogrze-
wania podłogowego składającego się z rur  
z tworzywa sztucznego przepuszczających 
tlen, pomiędzy kotłem a instalacją ogrzewania 

podłogowego, musi być zamontowany prze-
ponowy wymiennik ciepła.

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej
Do współpracy z kotłem grzewczym, moż-
na dobrać dowolny pojemnościowy podgrze-
wacz wody użytkowej. Szczególnie korzystne 
właściwości energetyczne uzyskać można w 
przypadku zastosowania zasobników/pod-
grzewaczy ciepłej wody Logalux firmy Bude-
rus, wraz z systemem ładowania zasobników, 
typu LAP lub LSP.

Szczegółowe informacje dotyczące pojem-
nościowych podgrzewaczy oraz zasobników 
c.w.u. ⇒ rozdział 10

Przeglądy konserwacyjne
Zgodnie z wymaganiami § 10 wytycznych 
EnEV (obowiązujących w Niemczech) zaleca-
ne jest, w celu utrzymania przyjaznej dla śro-
dowiska oraz niezawodnej pracy instalacji 
kotłowej, regularne przeprowadzanie przeglą-
dów konserwacyjnych kotła grzewczego oraz 
palnika.

Przykład obliczeń:
Dla gazowego kotła kondensacyjnego o mocy 
790 kW, należy określić znamionową moc 
grzewczą dla temperatur  70/50˚C.

Dla temperatury powrotu wody grzewczej wy-
noszącej 50˚C, współczynnik przeliczeniowy 
ma wartość 0,933.

Znamionową moc kotła dla parametrów 
70/ 50˚C, wynosi zatem 737,1 kW.
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Pomieszczenie zainstalowania kotła

Wielkość 
kotła  

kW

AH 1)

mm

AV 1) 2)

mm

L

mm

B

mm

Min. dł. 3)  
fundamentu 

mm

Szerokość 
fundam.

mm

Dł./ szer./ wys. 
niezbędne do 

wprowadzenia kotła 
mm 

Ciężar

kg

145
1000 
(700)

2500 
(900)

2603 1370 2603 1370 2327/1120/1946 1561

185
1100 
(800)

2500 
(1100)

3018 1370 3016 1370 2738/1120/1980 2002

240
1100 
(800)

2500 
(1100)

3018 1370 3016 1370 2738/1170/2008 2014

1) Zalecane odległości od ścian (w nawiasach podano odległości minimalne)
2) Wymiar zależny od długości palnika
3) Zaleca się wykonanie fundamentu na całej długości kotła
4) Przy bocznym zamocowaniu sterownika regulacyjnego, na wsporniku

W przypadku ograniczonej wysokości drogi 
transportowej kotła do pomieszczenia kotłowni, 
możliwe jest dostarczenie kotła kondensacyj-
nego Logano plus o mocy 1200 kW, bez zamon-
towanego kołnierza króćca zasilania. Kołnierz 
taki, wykonany w wersji wkręcanej, montuje się 
na kotle po wprowadzeniu go do kotłowni (do-
stawa luzem w kartonie). Taką opcję wykonania, 
należy zaznaczyć przy zamówieniu kotła. 
Kocioł można przetransportować wykorzy-
stując ramy podstawy kotła, np. z użyciem 
rolek. Przy zastosowaniu dźwigu, należy ko-
rzystać wyłącznie z otworów znajdujących 
się w blachach punktów węzłowych kon-
strukcji korpusu kotła.

Minimalne wymiary niezbędne do wpro-
wadzenia kotła do pomieszczenia kotłow-
ni, odpowiadają wymiarom korpusu kotła  
w stanie wysyłkowym, pomniejszonym  
o wielkość drzwi kotła oraz króćca spalino-
wego. Obydwa elementy, w przypadku ko-
nieczności przemieszczenia korpusu kotła 
przez wąskie pomieszczenia, mogą być zde-
montowane. 
Podczas montażu kotła, należy dotrzymać 
podanych wartości minimalnych (wymiary 
podane w nawiasach). Dla ułatwienia czyn-
ności związanych z montażem, obsługą oraz 
serwisem kotła, należy przestrzegać zaleca-
nych odległości od ścian pomieszczenia. 

Pomieszczenie kotłowni musi być zabezpie-
czone przed oddziaływaniem mrozu oraz do-
brze wentylowane. 
Należy przy tym zapewnić dopływ świe-
żego powietrza nie zawierającego kurzu 
oraz wolnego od zanieczyszczeń związka-
mi halogenowo-węglowodorowymi. Związ-
ki takie zawierają między innymi różnego 
rodzaju dezodoranty oraz spraye, rozpusz-
czalniki, środki czyszczące, lakiery, farby 
oraz kleje. 

Szczegółowe informacje w tym zakresie za-
wiera arkusz roboczy K3 ⇒ rozdział 15
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Kocioł Logano plus SB735

Wielkość kotła 790 970 1200

Długość
L 
LK

mm 
mm

2600 
2321

3018 
2748

3016 
2733

Długość palnika LBR mm 965

Szerokość B mm 1372 1372 1372

Wysokość HK mm 2063 2063 2063+40 1)

Rama podstawy kotła
BGR
LGR

mm
mm

1120 
1880

1120 
2300

1170 
2300

Króciec wylotu spalin
H AA
ØDAA wewn.

mm
 mm

465 
353

484 
353

438+40 1) 
353

Komora spalania
długość 
Ø

mm 
mm

1800 
688

2000 
688

2200 
688

Drzwi palnikowe
głębokość
 HB

mm 
mm

210 
1426

210 
1477

210 
1512+40 1)

Króciec zasilania kotła 
ØVK
HVK

DN 
mm

100 
1790

125
1860

125 
1889+40 1)

Króciec powrotny kotła 1 
ØRK1 
HRK1

DN 
mm

100 
904

125 
928

125 
970+40 1)

Króciec powrotny kotła 2 2)
ØRK2 
HRK2
A2

DN 
mm 
mm

80 
1130 
300

100 
1193 
300

100 
1200+40 1)

 278

Króciec przewodu bezpieczeństwa 
ØVSL 
HVSL 
A1

DN 
mm 
mm

65 
1690 
276

65
1706 
276

65 
1778+40 1) 

278

Odpływ kondensatu
ØAKO
H AKO 
A3

mm 
mm

40 
167 
229

40 
167 
229

40 
86+40 1) 

264
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Wielkość kotła 790 970 1200

Króciec spustowy 
Ø EL
HEL

DN
mm

R1 
41

R 1½ 
40

R 1½ 
45

Zawartość CO2 % 10

Ciężar netto
netto 
z palnikiem 1)

kg
kg

1730 
1806

2170 
2246

2204 
2280

Pojemność wodna l 1870 2500 2530

Pojemność części spalinowej l 1050 1204 1410

Dyspozycyjne ciśnienie tłoczenia spalin Pa zależne od typu palnika  (50) 2)

Opór przepływu spalin mbar 4,96 5,66 6,38

Dopuszcz. temp.wody na zasilaniu 3) °C 110

Dopuszczalne nadciśnienie robocze bar 5,5

Oznakowanie znakiem CE, numer identyfikacyjny produktu CE-0085 AU 0452

Temperatury systemowe 40/30°C 4)

Znamionowa moc cieplna
pełna moc
moc częściowa

kW 
kW

790 
325

970 
400

1200 
494

Moc cieplna komory spa-
lania

pełna moc
moc częściowa

°C 
°C

732,2 
220,0

898,1 
269,4

1132,1 
339,6

Temperatura spalin 
pełna moc
moc częściowa

°C 
°C

38 
31

34 
30

35 
30

Strumień masowy spalin
pełna moc
moc częściowa

kg/ s 
kg/ s

0,322 
0,122

0,395 
0,150

0,489 
0,186

Temperatury systemowe 75/60°C 4)

Znamionowa moc cieplna
pełna moc
moc częściowa

kW 
kW

723 
315

888 
389

1098 
480

Moc cieplna komory spa-
lania

pełna moc
moc częściowa

°C 
°C

732,2 
220,0

898,1 
269,4

1132,1 
339,6

Temperatura spalin 
pełna moc
moc częściowa

°C 
°C

67 
41

64 
40

64 
40

Strumień masowy spalin
pełna moc
moc częściowa

kg/ s 
kg/ s

0,320 
0,128

0,394 
0,158

0,487 
0,195

1) 40 mm dodatkowej wysokości, z powodu zastosowania tłumiącej drgania, podstawy pod kocioł. Kołnierze przyłączeniowe na zasilaniu i powrocie kotła  
PN 6, wg DIN 2631. W przypadku instalacji ze wspólnym rurociągiem powrotu wody grzewczej, należy go podłączyć do króćca RK 1. Kołnierz przy-
łączeniowy dla przewodu bezpieczeństwa PN 16, wg DIN 2633.

2) Wartość podana w nawiasie, jest zalecaną wielkością ciśnienia tłoczenia spalin.
3) Granica zadziałania zabezpieczeń (STB: zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej wartości temperatury). Maksymalna wartość robocza 

temperatury na zasilaniu kotła = granica zadziałania zabezpieczeń (STB) – 18 K. Przykład: granica zadziałania zabezpieczeń (STB) = 100 °C, maksy-
malna wartość robocza temperatury na zasilaniu kotła = 100-18 = 82°C.

4) Przeliczenie znamionowej mocy kotła do innego poziomu temperatur w systemie grzewczym, należy przeprowadzić na podstawie odpowiedniego 
diagramu.
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Przegląd możliwości zastosowań

Właściwości oraz cechy szczególne urządzeń

Nowoczesna, uwzględniająca wielostronność 
zastosowań koncepcja budowy kotłów

• Korzystna proporcja pomiędzy ceną oraz 
mocą cieplną kotłów.

• Wykonanie kompaktowe gazowych kotłów 
kondensacyjnych z zastosowanym wyso-
kowydajnym, aluminiowym wymiennikiem 
ciepła.

• Gazowe kotły kondensacyjne spełniające 
wymagania normy EN677.

• Wysoka znormalizowana sprawność ener-
getyczna (do 108 %).   

• Zastosowany modulowany palnik gazowy ze 
zmieszaniem wstępnym oraz automat palni-
kowy wykonany przy wykorzystaniu techniki 
SAFe,  co umożliwia cichą pracę kotła przy 
niskim zużyciu energii elektrycznej. 

• Modulacyjna praca palnika gazowego. Za-
kres modulacji  25-100 %,  do kotła o mocy 
90 kW: 33-100 %

• Dostępne opcjonalnie wyposażenie kotłów 
umożliwiające pracę niezależną od powie-
trza w pomieszczeniu.

• Typoszereg zawierający 6 dopuszczonych 
do stosowania wielkości kotłów o znamiono-
wej mocy cieplnej od 90 do 280 kW.

• Możliwość rozszerzenia zakresu mocy do 
560 kW (przygotowane fabrycznie układy ka-
skady 2 kotłów o mocy od 180 do 580 kW). 

• Wykorzystanie wysokiej jakości, innowacyj-
nych rozwiązań technicznych. 

• Od dnia 02.07.2007 r. kotły dostarczane są 
w t.zw. 2-giej wersji (bez konieczności spe-
cjalnego zaznaczania), którą cechują: szer-
szy niż pierwotnie zakres modulacji, lepsza 
izolacja, rury palnikowe ze stali szlachet-
nej, brak konieczności odprowadzania kon-
densatu z przewodu spalinowego przed 
kotłem, możliwość zastosowania zestawu 
zaworów odcinających kotły, pracujące w ka-
skadzie (dodatkowe zamówienie). Elemen-
ty związane z wprowadzeniem 2-giej wersji 
kotła, oznaczono w dalszych zestawieniach 
gwiazdką (*).

Praca kotłów z niską emisją hałasu oraz sub-
stancji szkodliwych 

• Minimalne straty ciepła dzięki zastosowaniu 
efektywnej izolacji cieplnej.

• Brak wymagań co do minimalnego przepły-
wu wody przez kocioł.

• Niskie wartości emisji zanieczyszczeń.

Prosta i wygodna obsługa 
• Funkcje regulacyjne dopasowane do wyma-

gań kotła, realizowane przez cyfrowe syste-
my regulacyjne firmy Buderus.

• Nowoczesne układy regulacji pogodowej 
(systemy EMS oraz Logamatic 4000), możli-
wość rozszerzenia funkcji wszystkich syste-
mów regulacyjnych  poprzez indywidualny 
dobór dodatkowych modułów funkcyjnych. 

Montaż, uruchomienie, prace konserwacyjne
• Dobre właściwości serwisowe, proste czyn-

ności konserwacyjne. 
• Diagnostyczny system serwisowy SDS, mel-

dunki serwisowe wyświetlane w postaci tek-
stów dialogowych.

• Wykonane fabrycznie nastawy wstępne, ko-
cioł natychmiast gotowy do pracy przy zasto-
sowaniu gazu ziemnego E (GZ50). 

• Kompaktowa budowa, mały ciężar oraz nie-
wielkie zapotrzebowanie miejsca do monta-
żu kotła.

• Zintegrowany neutralizator kondensatu.
• Otwór rewizyjny z przodu kotła, umożliwiają-

cy łatwą inspekcję oraz czyszczenie mecha-
niczne powierzchni wymiany ciepła.
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Logamax plus GB312 – kocioł z palnikiem gazowym ze zmieszaniem wstępnym

Wielkość kotła 90 120 160 200 240 280

Wysokość ze sterownikiem/ mm 1517

Szerokość/ mm 994 994 1202 1202 1410 1410

Głębokość/ mm 717 (z rurociągami)

Ciężar/ kg 205 205 240 265 300 330

Rodzaj gazu Wielkość kotła Numer artykułu

Gaz ziemny E, Lw  
(fabryczna nastawa  
na gaz E)

90 30010404

Zakres dostawy obejmuje: MC10/BC  oraz  klapę zwrotną

Logamatic RC30  lub  Logamatic 4000 jako niezbędne dodatkowe 
wyposażenie

120 30010405

160 30010406

200 30010407

240 30010408

280 30010409

Logamax plus GB312 (przygotowana fabrycznie kaskada 2 kotłów)

Wielkość kotłów 180 240 320 400 480 560

Wysokość kaskady/ mm 1517 1517 1517 1862 1867 1862

Szerokość/ mm 1842 1842 2046 2135 2136 2135

Głębokość/ mm 717 (z rurociągami)

Ciężar/ kg 410 410 480 530 600 660

Rodzaj gazu Wielkość kotła Numer artykułu

Gaz ziemny E, Lw  
(fabryczna nastawa  
na gaz E)

180 – 2 x 90 –

W zakres dostawy wchodzą:
• MC10 / BC10 do każdego kotła
• Połączenia kotłów po stronie wodnej oraz spalin
• Sterownik Logamatic 4121 z modułem FM 456 (moduł kaskadowy)
• Wąż do podłączenia syfonów
• Klapa zwrotna do każdego kotła

240 – 2 x 120 –

320 – 2 x 160 –

400 – 2 x 200 –

480 – 2 x 240 –

560 – 2 x 280 –

UWAGA! 
Ponieważ w Polsce zabronione jest stosowanie przewodów spalinowych z tworzywa sztucznego, zatem nie zaleca się takiego sposobu zamawia-
nia kaskady. Raczej należy zamówić oddzielnie kotły oraz poszczególne elementy – wg wskazań na stronach następnych. Przewody spalinowe  
powinny być wykonane ze stali szlachetnej. 

Pompy należy zamówić jako wyposażenie dodatkowe

Króćce przyłączeniowe kotła – kolana należy zamówić dodatkowo
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Wyposażenie dodatkowe kotłów

* Elementy dotyczące  2-giej wersji kotła, który jest dostarczany od 02.07.2007 r.

Oznaczenie Opis Numer artykułu 

Neutralizacja

Neutralizator  
kondensatu NE 0.1 

• składa się z pojemnika z tworzywa sztucznego, do zasypywania  
granulatem

• dostarczany wraz z granulatem neutralizującym.
63 035 899

Neutralizator  
kondensatu NE 1.1 

• składa się z pojemnika z tworzywa sztucznego, zawierającego prze-
strzeń na granulat, pompę kondensatu o wysokości podnoszenia ok. 
2 m, sterowaną od poziomu kondensatu. 

• dostarczany wraz z granulatem neutralizującym.

8 133 352

Neutralizator  
kondensatu NE 2.0 

• urządzenie z systemem nadzorowania, składa się z pojemnika z two-
rzywa sztucznego zawierającego przestrzeń na granulat, pompę kon-
densatu o wysokości podnoszenia ok. 2 m, sterowaną od poziomu 
kondensatu w zbiorniku neutralizującym

• dostarczany wraz z granulatem neutralizującym
• wyposażony w diody świecące, sygnalizujące stany awaryjne oraz  po-

trzebę napełnienia zbiornika granulatem
• możliwość przekazywania sygnałów awaryjnych przez systemy trans-

misji cyfrowej
• posiada świadectwo badań przez DVGW

8 133 354

Granulat neutralizujący 7 115 120

Gazowy zawór  
zabezpieczająco-odcinający 
Rp 1½

• wyzwalany termicznie przy temperaturze otoczenia 100 °C
• średnice podłączeń (gwint wewnętrzny/wewnętrzny) obliczone na 

podstawie przepisów przeciwpożarowych (FeuVo) oraz wytycznych 
DVGW-TRGI 86/96

bez zaworu kulowego
z zaworem kulowym

83 456 084
80 268 036

Przyłącza po stronie spalin

Kolano przyłączeniowe  
do wylotu spalin z kotła

• 87°
• z otworem pomiarowym

KAB DN 160/125 – do kotłów 90 kW *
KAB DN 160 – do kotłów 120/ 160 kW *

KAB DN 200 – do kotłów 200/ 240/ 280 kW *

7 747 003 469
7 747 003 465
7 747 003 466

Króciec przyłączeniowy  
do wylotu spalin z kotła

• podłączenie na wprost do tyłu
• z otworem pomiarowym 

KAS DN 160/ 125 – do kotłów 90 kW *
KAS DN 160 – do kotłów 120/ 160 kW *

KAS DN 200 – do kotłów 200/ 240/ 280 kW *

7 747 003 470
7 747 003 467
7 747 003 468

Element redukcyjny  
przewodu spalinowego

od końcówki wtykowej DN125 do mufy DN 110 do kotłów 90 kW
od końcówki wtykowej DN160 do mufy DN 125 do kotłów 120/160 kW

od końcówki wtykowej DN200 do mufy DN160 do kotłów 200, 240, 280 kW 

87 094 750
87 094 754
87 094 756

Kolano przyłączeniowe do 
powietrza dolotowego RLU

• DN 110
• do pracy kotła niezależnej od powietrza w pomieszczeniu 
• z otworem pomiarowym

87 094 970

Dyfuzor – przejście na  
większą średnicę przewodu 
powietrza dolotowego 

• Rozszerzenie średnicy przewodu powietrza dolotowego
od końcówki wtykowej DN 110 do mufy DN 125
od końcówki wtykowej DN 110 do mufy DN 160
od końcówki wtykowej DN 160 do mufy DN 200

87 094 780
87 094 782
87 094 784

Zestaw do czyszczenia 63039 571
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Oznaczenie Opis Numer artykułu 

Elementy do wykonania kaskady kotłów (przy oddzielnym zamawianiu poszczególnych części)

Zestaw elementów kaskady kotłów GB312, 
po stronie spalin 
(w Polsce elementy z tworzywa sztucznego 
są niedozwolone !)

• zbiorczy przewód spalinowy
• włącznie z kształtkami przyłączeniowymi do kotła
• do wykonania fabrycznego kaskady
• tworzywo sztuczne PP, transparentne

dla kaskady kotłów 180/240 kW *
dla kaskady kotłów 320 kW *

dla kaskady kotłów 400/560 kW *
dla kaskady kotłów 480 kW *

7 747 003 679
7 747 003 680
7 747 003 681
7 747 003 682

Zestaw wężów GB312
• do wspólnego odprowadzenia 2 odpływów kondensatu
• DN 20

63 040 209

Orurowanie KAS/DK (po stronie wodnej)

• do kaskady 2-kotłowej, w opakowaniu
• możliwa zabudowa pomp lub klap dławiących
• wykonane ze stali
• bez izolacji

dla kaskady kotłów 180/240 kW
dla kaskady kotłów 320 kW
dla kaskady kotłów 400 kW
dla kaskady kotłów 480 kW
dla kaskady kotłów 560 kW

63 035 298
63 035 299
63 035 345
63 035 346
63 035 347

Zestaw hydraulicznego odcięcia kotłów,
w kaskadzie 2-ch kotłów

• zawiera 4 zawory odcinające BOA-Super-Compact DN50  
(zasilanie i powrót), 8 uszczelek klingeryt. DN 50, 16 śrub połączeniowych 

dla kaskady kotłów 180-240 kW *
dla kaskady kotłów 320 kW * 

dla kaskady kotłów 400-560 kW *

7 747 301 092
7 747 301 093
7 747 301 094

Zestaw pompowy

• dla fabrycznej kaskady
2 szt. Grundfos UPS 40-80/F - dla kaskady 240 kW

2 szt. Grundfos UPS 40-60/2F – dla kaskady 320/400 kW
2 szt. Grundfos UPS 50-60/2F – dla kaskady 480/560 kW

2 szt. WILO Top-S 40/4 – dla kaskady 240 kW
2 szt. WILO Top-S 40/7 – dla kaskady 320/400 kW
2 szt. WILO Top-S 50/4 – dla kaskady 480/560 kW

63 035 300
63 035 301
63 040 088
63 040 594
63 040 595
63 040 596

Urządzenia zabezpieczające

Zawór bezpieczeństwa
Grupa bezpieczeństwa 
(zawór bezp., manometr, odpowietrznik)

3,0 bar R 1” – dla 90-120 kW
3,0 bar 1¼” – dla 160-280 kW
3,0 bar, R1” – dla 90-120 kW *

3,0 bar, R1¼” – dla 160-280 kW *

80 805 034
80 805 036

7 747 003 386
7 747 003 387

Membranowe naczynie wzbiorcze

• maks. temperatura robocza 120 °C
• ciśnienie wstępne 1,5 bar

poj. 80 l, maks. nadciśnienie 3 bar
poj. 100 l, maks. nadciśnienie 6 bar
poj. 140 l, maks. nadciśnienie 6 bar
poj. 200 l, maks. nadciśnienie 6 bar
poj. 250 l, maks. nadciśnienie 6 bar
poj. 300 l, maks. nadciśnienie 6 bar
poj. 400 l, maks. nadciśnienie 6 bar
poj. 500 l, maks. nadciśnienie 6 bar

80 432 068
80 657 080
80 657 082
80 657 084
80 657 086
80 657 088
80 657 090
80 657 092

* Elementy dotyczące  2-giej wersji kotła, który jest dostarczany od 02.07.2007 r.
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System regulacyjny Logamatic EMS 

Regulator temperatury w pomieszczeniu/moduł obsługowy RC20

RC 30
regulacja
wg temp.

pomieszczenia

RC 30
regulacja

pogodowa
Nr artykułu

Numer artykułu 67903 405 63024 067 5991 409                 –

Moduły funkcyjne:

MM10 – moduł do sterowania 1 obiegu grzewczego z zaworem mieszającym – – 5 016 971

SM10 – moduł solarny sterujący procesem podgrzewania wody użytkowej  
z instalacji solarnej

– 5016 973

WM10 – moduł sprzęgła hydraulicznego, do instalacji z rozdzieleniem
   obiegów hydraulicznych 

– – 5016 979

EM10 – moduł sygnalizacji zbiorczej stanów awaryjnych, wejścia 0-10 V 5 016 995

UM10 – moduł umożliwiający podłączenie 2-go źródła ciepła 63034 266

VM10 – moduł sterujący 2-go zaworu elektromagnetycznego 5016 993

AM10 – moduł do podłączenia kolejnych uczestników magistrali EMS-Bus 63044 844

Wyposażenie dodatkowe

RC20 – regulator temperatury w pomieszczeniu, do obsługi zdalnej – – 67903 405

RC20RF EMS – regulator temperatury w pomieszczeniu,do transmisji 
    radiowej w systemie EMS

– – 63035 401

EMS-Funk-Set – zestaw radiowy EMS – – 63035 405

FA – czujnik temperatury zewnętrznej – 5991 374

Oddzielny czujnik temperatury w pomieszczeniu – 5993 226

AS-E – zestaw przyłączeniowy podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. 5991 387

Tuleja pomiarowa R ½”, długość 100 mm 1) – – 5446 142

 wyposażenie podstawowe   wyposażenie opcjonalne
1) Opcjonalnie do obiegów grzewczych z organem nastawczym

Szczegółowe informacje dotyczące urządzeń regulacyjnych, modułów oraz wyposażenia, jak również systemów sterowania zdalnego ⇒ rozdział 9
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Sterownik regulacyjny Logamatic
4121

Logamatic
4122

Nr artykułu

Nr artykułu 63036 162 63037 474      –

Moduły funkcyjne

FM441 – 1 obieg grzewczy z zaworem mieszającym, przygotowanie c.w.u. – 5 016 936

FM442 – 2 obiegi grzewcze z zaworami mieszającymi 5 016 938

FM443 – moduł solarny dla 1 lub 2 użytkowników, z regulacją buforową 5 016 828

FM444 – sterowanie alternatywnym źródłem ciepła 5 016 830

FM445 – moduł LAP/LSP do ładowania zasobnika c.w.u., z zewn. wymiennikiem ciepła 5 016 844

FM446 – moduł łącza EIB 5 016 822

FM448 – sygnalizacja zbiorcza stanów awaryjnych, wejścia/ wyjścia 0-10 V. 5 016 812

FM455 KSE 1 – moduł łącza EMS – –

FM456 KSE 2 – sterowanie kaskady 2-stopniowej 5 016 954

Ilość wolnych miejsc montażowych dla modułów funkcyjnych 1 2

Wyposażenie dodatkowe

Zestaw montażowy dla MEC2, wspornik naścienny z cyfrowym wyświetlaczem temperatury na kotle 5 720 812

BFU – moduł sterowania zdalnego 5 720 720

BFU/F – moduł sterow. zdalnego z odbiornikiem radiowego sygnału zegarowego 5 720 734

Oddzielny czujnik temperatury w pomieszczeniu 5 993 226

FV/FZ – zestaw czujników temperatury dla modułów FM441, FM442 5 991 376

FSS – zestaw czujników dla modułu FM443 5 991 520

HZG – zestaw rozszerzający dla modułu FM443 5 991 530

AS-E - zestaw przyłączeniowy podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. 1) 5 991 387

Tuleja pomiarowa R ½”, długość 100 mm 2) 5 446 142

VM10 – moduł sterujący 2-go zaworu elektromagnetycznego 5 016 993

  wyposażenie podstawowe   wyposażenie opcjonalne

System regulacyjny Logamatic 4000

1) W zakresie dostawy seryjnego zestawu kocioł grzewczy – podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. lub modułu FM445
2) Opcjonalnie do obiegów grzewczych z organem nastawczym
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Kocioł Logano plus GB312

Sposób dostawy

Wskazówki projektowe

Palnik gazowy ze zmieszaniem wstępnym

• Wszystkie elementy kotła mające kontakt  
z gazami spalinowymi oraz kondensatem wy-
konane są z wysokiej jakości aluminium.

• Wymiana ciepła pomiędzy wodą grzewczą 
a spalinami, odbywa się na zasadzie prze-
ciwprądowego wymiennika ciepła, w celu 
jak najlepszego wykorzystania zjawiska kon-
densacji.

• Konstrukcja kotła dostosowana do optymal-
nego wykorzystania zjawiska kondensacji, 

zapewniająca dobre przewodzenie ciepła na 
całej powierzchni wymiany ciepła. 

• Wąska, lekka budowa kotła, niewielkie wy-
miary, zapewniają łatwy transport oraz wpro-
wadzenie kotła do pomieszczenia kotłowni. 
Kocioł nie wymaga dużych powierzchni za-
budowy w pomieszczeniu kotłowni.

• Niewielki opór hydrauliczny kotła po stro-
nie wody grzewczej. Pozwala to na zasto-
sowanie pomp obiegowych o niewielkiej 

mocy oraz małym zużyciu energii elek-
trycznej.

• Duży wybór wyposażenia dodatkowego, 
umożliwiającego dopasowanie kotła do in-
stalacji grzewczej oraz ułatwiającego prace 
montażowe.

• Możliwość spalania gazu ziemnego Lw (GZ41,5) 
oraz E (GZ50).

• Kocioł grzewczy oraz palnik stanowią zinte-
growany zespół urządzeń.

• Paliwo: gaz ziemny  Lw  (GZ41,5), E (GZ50).
• Wysoka sprawność energetyczna kotła oraz 

dobre średnioroczne wykorzystanie mocy 
kotła, dzięki optymalnemu doborowi kotła 
grzewczego oraz palnika. 

• Uproszczenie prac montażowych dzięki za-
stosowaniu zmontowanego fabrycznie ze-
stawu kocioł grzewczy – palnik, we wspólnej 
obudowie. Kocioł jest natychmiast gotowy 
do pracy przy zastosowaniu gazu ziemnego  
E (GZ50). 

• Praca instalacji kotłowej umożliwiająca 
oszczędność paliwa oraz ochronę środowiska 

• Palniki gazowe ze zmieszaniem wstępnym 
zostały dobrane do wszystkich wielkości 

mocy typoszeregu kotłów. Uzyskano w ten 
sposób bardzo korzystne parametry spa-
lania i sprawności energetycznej, niskie 
emisje substancji szkodliwych do atmosfe-
ry, niską emisję hałasu, jak również łatwe 
przeprowadzenie czynności obsługowych 
i serwisowych. 

• W pełni automatyczny, modulowany pal-
nik gazowy ze zmieszaniem wstępnym, przy-
stosowany do spalania gazu ziemnego Lw 
(GZ41,5), E (GZ50).

• Wentylator tłoczący powietrze do procesu 
spalania z regulowaną prędkością obrotową, 
co umożliwia redukcję poboru energii elek-
trycznej.

• Wykonane fabrycznie nastawy palnika do 
gazu ziemnego E (GZ50). 

• Nie jest konieczne stosowanie specjalnych 
środków ochrony przed hałasem z powodu 
bezgłośnej pracy palnika oraz zastosowa-
nych wewnątrz kotła rozwiązań mających na 
celu tłumienie hałasu. Zestaw kondensacyj-
ny GB312 idealnie nadaje się do zastosowa-
nia w budownictwie mieszkaniowym. 

• Palnik gazowy ze zmieszaniem wstępnym 
jest zmontowany oraz wyregulowany fa-
brycznie. Wszystkie istotne elementy palni-
ka wymagające czynności serwisowych są 
łatwo dostępne.

• Konstrukcja palnika zapewnia spokojny prze-
bieg procesu spalania przy niskich tempe-
raturach spalania. Uzyskane zostają w ten 
sposób odpowiednio niskie emisje substancji 
szkodliwych oraz hałasu.

Kompletnie zmontowany kocioł grzewczy z palnikiem, w obudowie 1 zestaw transportowy

Sterownik regulacyjny (wyposażenie dodatkowe) 1 karton
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Paliwa
Kotły GB312  mogą być opalane gazem ziem-
nym E (GZ50) oraz Lw (GZ41,5). W celu 
utrzymania właściwych parametrów pracy, za-
lecane jest zawarcie umowy konserwacyjnej  
z firmą instalacyjną. Regularnie przeprowa-
dzane przeglądy zapewniają bezpieczną i eko-
nomiczną pracę instalacji kotłowej. 

Temperatura spalin/ podłączenie do instalacji 
kominowej
Przewody spalinowe odprowadzające spali-
ny z gazowych kotłów kondensacyjnych pod-
legają specjalnym wymaganiom, wynikającym 
z ich szczególnego zagrożenia zjawiskami ko-
rozyjnymi:

• Przewody spalinowe muszą posiadać dopusz-
czenia właściwego nadzoru budowlanego.

• Materiał, z którego wykonane są przewody 
spalinowe musi być odporny na oddziaływa-
nie wilgoci oraz agresywnego kondensatu. 
Należy przestrzegać obowiązujących lokal-
nie w tym zakresie przepisów oraz wytycz-
nych technicznych.

• Przestrzegać wymagań zawartych w decy-
zjach dopuszczenia do stosowania użytego 
systemu spalinowego.

• Ponieważ kotły kondensacyjne są kotłami 
nadciśnieniowymi, przewody spalinowe  mu-
szą być przystosowane do pracy w warun-
kach nadciśnienia.

• Materiał, z którego wykonane zostały prze-
wody spalinowe musi być przystosowany do 
temperatury spalin, jaka może wystąpić pod-
czas pracy kotła. Musi być także odporny na 
oddziaływanie wilgoci oraz kwaśnego kon-
densatu. 

• Temperatura spalin może wynosić poniżej 
40° C. Nieodporne na wilgoć kominy, muszą 
być przystosowane do pracy również w ta-
kich warunkach. 

• Zalecane jest odprowadzenie kondensa-
tu jeszcze przed kotłem grzewczym. Odpo-
wiednie króćce służące do odprowadzania 
na zewnątrz kondensatu, przewidziane są 
w elementach przyłączeniowych dla wylo-
tu spalin z kotła, oferowanych przez firmę 
Buderus.

Jakość wody 
Ponieważ do przenoszenia energii cieplnej nie 
użyto czystej chemicznie wody, należy zwrócić 
uwagę na jej należyte przygotowanie. Zła ja-
kość wody może doprowadzić do uszkodzenia 
instalacji grzewczej, spowodowanej odkłada-
niem się kamienia kotłowego oraz korozją. 
Stosowanie dodatków uzdatniających wodę 
grzewczą,  jest dopuszczalne wyłącznie w po-
rozumieniu z producentem kotła.
Na podstawie wytycznych VDI 2035 oraz arku-
sza danych BDH (wymagania dotyczące jakości  
wody grzewczej w Niemczech), firma Buderus 
opracowała szczegółowe wskazówki dotyczące 
jakości wody w instalacjach grzewczych.

Dokładne informacje zawiera arkusz roboczy 
K8 ⇒ rozdział 15

Dodatkowa ochrona przed korozją
Szkody spowodowane korozją występują 
wskutek ciągłego przedostawania się tlenu 
do  wody grzewczej. Jeżeli instalacji  nie wyko-
nano w  układzie zamkniętym, niezbędne jest 
zastosowanie dodatkowych środków ochrony 
przed korozją.  Dla uniknięcia uszkodzenia in-
stalacji, należy zastosować dodatki chemiczne 
do wody grzewczej, dopuszczone  przez pro-
ducenta kotła. W przypadkach, gdy nie jest 
możliwe uniknięcie infiltracji tlenu do czynnika 
grzewczego (np. systemy ogrzewania podło-
gowego), zalecane jest zastosowanie separa-
cji systemowej, przy pomocy przeponowego 
wymiennika ciepła.

Dalsze wskazówki w tym zakresie zawiera ar-
kusz roboczy K8, ⇒ rozdział 15

Dobór instalacji grzewczej  
Dla uzyskania optymalnej pracy instalacji 
grzewczej oraz dobrego wykorzystania ciepła 
kondensacji, doboru instalacji  należy doko-
nać  przy założeniu obliczeniowej różnicy tem-
peratur = 15-20 K.

Ogrzewanie podłogowe
W przypadku zastosowania  ogrzewania pod-
łogowego z rurami z tworzywa sztucznego 
przepuszczających tlen (DIN 4726), pomiędzy 
kotłem oraz instalacją ogrzewania podłogowe-
go, należy zamontować przeponowy wymien-
nik ciepła.

Urządzenia do neutralizacji kondensatu
Kondensat powstający w wyniku skraplania 
się pary wodnej zawartej w spalinach, zarów-
no w kotle jak również w przewodach spalino-
wych, powinien być odprowadzany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z wy-
tycznymi ATV, arkusz roboczy A 251, obowią-
zują tutaj następujące wymagania:

• Instalacje grzewcze, w których zainstalowa-
no kocioł kondensacyjny o mocy cieplnej do 
25 kW, nie wymagają zastosowania neutra-
lizatora kondensatu. W instalacjach grzew-
czych o mocy cieplnej 25-200 kW,  można 
uniknąć stosowania neutralizatora konden-
satu, jeżeli odprowadzanie kondensatu do 
sieci kanalizacyjnej następuje w punkcie 
zrzutu dostatecznie dużej ilości ścieków 
bytowych, pochodzących z gospodarstw 
domowych. Jako wartość zalecaną, przyj-
muje się co najmniej  25- krotne rozpusz-
czenie objętości powstającego kondensatu,  
w ściekach bytowych. 

• Zastosowanie urządzeń służących do neu-
tralizacji kondensatu w instalacjach grzew-
czych o mocy cieplnej wyższej od 200 kW, 
jest obowiązkowe. Decydujące znaczenie 
dla sposobu odprowadzania skroplin z ko-
tłów kondensacyjnych, mają wymagania 
techniczne lokalnego przedsiębiorstwa wo-
dociągowo-kanalizacyjnego. W przypad-
ku zastosowania neutralizatora, kondensat 
powstający w kotle grzewczym przepływa 
przez zbiornik granulatu, stanowiący pod-

stawową część urządzenia. Następuje wte-
dy podniesienie wartości pH do poziomu 
6,5-10. Pozwala to na odprowadzanie kon-
densatu w sposób nieszkodliwy dla sieci ka-
nalizacyjnej.

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej
Do współpracy z kotłem grzewczym GB312, 
można dobrać dowolny podgrzewacz pojem-
nościowy ciepłej wody.

Powietrze doprowadzane do procesu spalania
Powietrze doprowadzane do spalania powin-
no być wolne od kurzu, nie może zawierać 
związków halogenowych, względnie innych 
substancji agresywnych. Grozi to uszkodze-
niem komory spalania oraz powierzchni wy-
miany ciepła. Związki takie, mające silne 
działanie korozyjne, zawierają między inny-
mi różnego rodzaju dezodoranty i spraye, 
rozpuszczalniki, środki czyszczące i od-
tłuszczające, lakiery, farby oraz kleje. Pobór 
powietrza doprowadzanego do komory spa-
lania powinien być zaprojektowany tak, aby 
nie znajdował się w pobliżu wylotów ukła-
dów wentylacyjnych pralni chemicznych, 
suszarni, lakierni, itd.  Należy przestrze-
gać obowiązujących lokalnie przepisów  
w tym zakresie. 

Dalsze wskazówki dotyczące ochrony kotłów 
przed korozją zawierają wytyczne VDI 2035-2

Filtr zanieczyszczeń w istniejącej instalacji 
grzewczej
Przed zabudową kotła w eksploatowanej 
wcześniej instalacji grzewczej, należy oczyścić 
instalację z brudu i osadów, a następnie grun-
townie wypłukać. 
W przypadku niewłaściwego wykonania tych 
czynności, może wystąpić gromadzenie się 
osadów w kotle grzewczym, a to doprowadzić 
do miejscowych przegrzań, być powodem ha-
łasu oraz zintensyfikować zjawiska korozyj-
ne. Zalecane jest zabudowanie w instalacji 
filtra zanieczyszczeń oraz odmulnika. Należy 
je zainstalować pomiędzy kotłem grzewczym, 
a najniższym punktem instalacji grzewczej,  
w sposób umożliwiający łatwy dostęp.

Przeglądy konserwacyjne
Zalecane jest, w celu utrzymania przyjaznej 
dla środowiska naturalnego oraz niezawod-
nej pracy instalacji, regularne przeprowadza-
nie przeglądów konserwacyjnych kotła  oraz 
palnika.
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Przykład obliczeń:
Dla gazowego kotła kondensacyjnego o mocy 
120 kW, należy określić znamionową moc 
grzewczą dla poziomu temperatur w systemie 
grzewczym 80/ 60 °C.

Dla temperatury wody grzewczej na powrocie 
wynoszącej 60 °C, współczynnik przeliczenio-
wy ma wartość 0,925.

Znamionowa moc kotła dla poziomu tempera-
tur w systemie grzewczym 80/50 °C, wynosi 
zatem 113 kW.
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Pomieszczenie zainstalowania kotła

Wielkość kotła                    90 120 160 200 240 280

005mm  lne)aminim( A

Wielkość kotła                    160 240 320 400 480 560

Długość LG  /mm               1800 2041 2243 2421 2620 2573

Szerokość BG/mm           1895 1925 2082 2220 2220 2220

Wysokość kaskady/mm      1065 1335 1342 2126 2135 2130

A

D

B

C
LG

E

F

400

600

600

800

Kaskada 2 kotłów GB312Kocioł

Kocioł GB312

A (zalecane) w mm                                                     700

B (minimalne) w mm          350                                   550

B (zalecane) w mm                                                     700

C (minimalne) w mm                                                   100

C (zalecane) w mm                                                     500

D (minimalne) w mm                                                   500

D (zalecane) w mm                                                     700

Podczas ustawiania kotła grzewczego w po-
mieszczeniu kotłowni, należy przestrzegać 
podanych powyżej minimalnych odstępów 
od ścian (wartości podane w nawiasach).  
W celu ułatwienia prac montażowych, konser-
wacyjnych oraz serwisowych, wskazane jest 
dotrzymanie zalecanych odstępów od ścian 
pomieszczenia kotłowni.

Pomieszczenie, w którym zainstalowany 
będzie kocioł grzewczy, musi być zabezpie-
czone przed oddziaływaniem mrozu oraz 
dobrze wietrzone. Należy przy tym zapew-
nić, aby powietrze doprowadzane do pro-
cesu spalania było wolne od kurzu oraz nie 
zawierało związków halogenowych, względ-
nie innych substancji agresywnych. Obec-
ność w powietrzu związków halogenowych 
grozi uszkodzeniem komory spalania oraz 

powierzchni wymiany ciepła. Związki takie, 
mające silne działanie korozyjne, zawierają 
między innymi różnego rodzaju dezodoran-
ty i spraye, rozpuszczalniki, środki czysz-
czące i odtłuszczające, lakiery, farby oraz 
kleje.
W razie potrzeby, powietrze do procesu 
spalania może być zasysane z zewnątrz 
przez osobny przewód powietrzny (wypo-
sażenie dodatkowe). 
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Kocioł Logano plus GB312

Wielkość kotła 90 120 160 200 240 280

Znamionowa moc cieplna
przy 50/30 °C 
przy 80/60 °C

kW
kW

90 
84

120 
113

160 
150

200 
187

240 
225

280 
263

Moc cieplna komory spalania kW 86,5 116 155 193 232 271

Głębokość TK mm 994 994 1202 1202 1410 1410

Wymiary do wprowadzenia kotła:
głębokość/szerokość/wysokość 

mm 851 x 612 x 1400 1059 x 612 x 1400 1267 x 612 x 1400

Wyprowadzenie spalin
ØDAA wewn. 
HAA 
A2

DN 
mm
mm

160 
470 
332

160 
470
332

160 
470 
384

200
495 
436

200 
495 
488

200 
495 
540

Zasilanie kotła
Ø VK
 HVK

mm
R2 

1308
R2 

1308
DN 65 
1300

DN 65 
1300

DN 65 
1300

DN 65 
1300

Powrót kotła
Ø RK 
A3

mm
Rp2 
270

Rp2 
270

DN 65 
374

DN 65 
270

DN 65 
374

DN 65 
270

Przyłącze zaworu  
bezpieczeństwa

Ø ST mm Rp1 Rp1 Rp1½ Rp1½ Rp1½ Rp1½

Przyłącze gazowe
H

GAZ
A1

1143 
269

1143 
269

1143 
373

1143 
269

1143 
373

1143 
269

Ciężar netto kg 205 205 240 265 300 330

Pojemność wodna kotła l 16 16 20 24 27 30

Temperatura spalin
przy 80/60 °C 
przy 50/30 °C

°C 
°C

69 
49

78 
56

77 
54

76 
55

75 
55

78
 56

Strumień masowy spalin 
(pełna moc)

przy 80/60 °C 
przy 50/30 °C

g/s 
g/s

38,9 
38,2

53,9 
53,8

69,9 
70,2

88,0 
87,8

105,0 
106,0

125,7
125,9

Zawartość CO
2 (gaz ziemny), pełna moc % 9,1

Dyspozycyjne nadciśnienie spalin Pa 100

Praca niezależna od powietrza
w pomieszczeniu 

HRLU
 A5

mm 
mm

1029 
373

1029 
373

1029 
373

1029 
373

1029 
373

1029 
373

Pobór mocy elektrycznej
moc pełna
moc częściowa

W 
W

84 
40

150
40

190 
45

230 
50

270 
50

330 
50

Maksymalna temperatura  
na zasilaniu 2) °C 80

Dopuszczalne nadciśnienie  
robocze

bar 4

Oznakowanie CE CE-0085 BP 5508

1) Średnice wg kształtek przyłączeniowych kotła KAS/KAB = DN 125
2) Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB) = 100 °C

Kotła nie należy transportować w pozycji leżącej !

R1.1/2

RK

VK

Gas

HVK

HGas

HRK

1400

1517
A2

L
600

A1

A3

215

HAA

100

1018

221

717
120

TK

ST

AKO
DAA
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Logano plus GB312 – kaskada 2 kotłów

Wielkość kotła 180 240 320 400 480 560

Znamionowa moc cieplna
przy 50/30 °C 
przy 80/60 °C

kW
kW

180 
168

240 
226

320 
302

400 
374

480 
450

560 
526

Moc cieplna komory spalania kW 173 232 310 386 464 542

Szerokość maksymalna BK max mm 1784 1748 1949 2040 2247 2196

Szerokość BK mm 994 994 1202 1202 1410 1410

Głębokość T mm 1842 1842 1995 2135 2139 2135

Rozstaw kotłów Tz mm 642 642 795 935 936 935

Wymiary do wprowadzenia kotła:
głębokość/szerokość/wysokość 

mm 851 x 612 x 1400 1059 x 612 x 1400 1267 x 612 x 1400

Wyprowadzenie spalin
ØDAA wewn. 
HAA 
A2

DN 
mm 
mm

200 
981 
332

200 
981 
332

200 
989 
384

250 
1727 
436

250 
1732 
488

250 
1727 
540

Zasilanie kaskady ØVK DN 65 DN 65 DN 80 DN 80 DN 100 DN 100

Powrót kaskady ØRK DN 65 DN 65 DN 80 DN 80 DN 100 DN 100

Przyłącze gazowe A1 mm 270 270 374 270 374 270
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1) Ogranicznik temperatury  bezpieczeństwa ( STB)  = 100 °C.

Kotła nie należy transportować w pozycji leżącej!

Wielkość kotła 180 240 320 400 480 560

Wymiary instalacyjne
kaskady kotłów

K
M
N
O
R
S
U

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

327
455
270
578
565
176
210

327
455
270
578
565
176
210

433
455
374
622
773
125
246

327
663
270
627
773
210
242

431
663
374
679
981
157
243

327
871
270
679
981
106
242

Ciężar netto kg 410 410 480 530 600 660

Pojemność wodna l 32 32 40 48 54 60

Temperatura spalin
przy 80/60 °C 
przy 50/30 °C

°C 
°C

<75 
<50

Strumień masowy spalin 
(pełna moc)

przy 80/60 °C 
przy 50/30 °C

g/s
g/s

77,8
76,4

107,8
107,6

139,8
140,4

176,0
175,6

210,0
212,0

251,4
251,8

Zawartość CO
2 w spalinach (gaz ziemny) 9,1

Dyspozycyjne nadciśnienie spalin Pa 100

Maksymalna temperatura na zasilaniu 1) °C 80

Dopuszczalne nadciśnienie robocze bar 4

Oznakowanie CE CE-0085 BP 5508
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Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o. 
ul. Krucza 6 
62-080 Tarnowo Podgórne
tel:   +48 61 816 71 00
fax: +48 61 816 71 60
e-mail: biuro@buderus.pl 
www.buderus.pl




