
Buderus Logano plus GB125 +
sterownik

Buderus  Logano  plus  GB125  +  sterownik  -
kondensacyjny  kocioł  olejowy,  stojący
Logano  plus  GB125  to  nowoczesna  koncepcja  olejowego,  kondensacyjnego  kotła  współpracującego  z  pojemnościowymi
podgrzewaczami  Logalux LT/1 oraz Logalux ST/4.  Prosta,  komfortowa obsługa i  zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań
sprawia, że jest to idealny wybór dla wymagających użytkowników ceniących sobie najwyższe parametry pracy kotła.

Zastosowanie:
Kocioł przeznaczony jest do podgrzewania wody w instalacjach c.o. i przygotowania c.w.u. np. w domach jedno- lub wielorodzinnych.
Kocioł może pracować w systemie zależnym lub niezależnym od powietrza w pomieszczeniu. Wymiana stojących kotłow
konwencjonalnych na efektywne kotły kondensacyjne w korzystnej cenie, wysokiej sprawności wspołpracujące z nowoczesną
automatyką, modernizacja starszych nieefektywnych kotłowni.

Cechy:
Zintegrowany wymiennik ciepła do kondensacji z nierdzewnej stali szlachetnej.●

Cztery wielkości kotłów, nominalne moce grzewcze od 18-35 kW, ze znakiem CE.●

Kocioł grzewczy można opalać olejem opałowym lekkim EL standard i o niskiej zawartości siarki (<0,005 %) wg DIN 51 603.●

Może współpracować z pojemnościowymi podgrzewaczami c.w.u. Logalux LT.../1 (leżący pod kotłem, trzy wielkości konstrukcyjne●

o pojemności 160-300 litrów) oraz Logalux ST.../4 (stojący, trzy wielkości konstrukcyjne o pojemności 160-300 litrow), Logalux SU
(stojący, trzy wielkości konstrukcyjne o pojemności 160-300 litrów).
Wersje „Unit“ ze wzajemnie zestrojonymi składnikami (kocioł grzewczy, palnik i sterownik), zapewniające niskoemisyjną●

eksploatację przy wysokiej sprawności znormalizowanej do 104%.
Tryb pracy zależy i nie zależy od powietrza w pomieszczeniu.●

Podłączenie do rożnych systemów spalinowo-powietrznych, dopuszczonych do stosowania w Polsce.●

Niskoszumowy tryb pracy i o niskiej zawartości substancji szkodliwych,●

Wersje „nit“ z palnikami niebieskimi, ze spalaniem praktycznie bez sadzy.●

Z ceramiczną rurą palnika dla zapewnienia wysokiej trwałości do wszystkich dopuszczalnych jakości oleju opałowego.●

Prosta i komfortowa obsługa.●

Olejowy kocioł kondensacyjny z płynną regulacją temperatury wody w kotle bez temperatury wody progowej ●

Dane techniczne: Moc [kW]: 18 kW / 22 kW / 30 kW / 35 kW / 49 kW



Dane techniczne kotła GB125

Wymiary kotła GB125


