
Logano plus GB125

To flagowe rozwiązanie niemieckiej marki Buderus w kategorii olejowych
kotłów kondensacyjnych. Stojący, olejowy - kocioł kondensacyjny Logano
plus GB125 dostępny jest w aż, pięciu wariantach mocy: 18kW, 22kW, 30kW,
35kW oraz 49kW - dzięki czemu potrafi idealnie wpasować się
w zapotrzebowanie cieplne budynku oraz wyposażyć w ciepło mieszkania
i domy nawet do 600m2! (pomożemy Ci dobrać właściwą moc kotła –
zapraszamy do zakładki „Zapytanie Ofertowe” lub „Kontakt”). Kocioł GB125
jest kondensacyjnym rozwiązaniem klasycznej i uznanej serii kotłów marki
Buderus – Logano, rozwiązań idealnych dla zarówno nowych instalacji jak
i tych modernizowanych. Główną zaletą kotła GB125 jest jego żeliwny
wymiennik ciepła z dodatkowym wymiennikiem kondensacyjnym
wykonanym ze stali szlachetnej zapewniającym długotrwałą żywotność
i bezpieczną eksploatację kotła.  Kocioł ma możliwość rozszerzenia
automatyki  o dodatkowe obiegi grzewcze (podłogowe oraz grzejnikowe).
Kocioł współpracuje z zaawansowanymi regulatorami pokojowymi -
pogodowymi systemu EMS plus (sprawdź ich funkcje w zakładce „Regulacja”)
oraz wszelkimi modułami rozszerzającymi możliwości kotła. Kocioł
współpracuje z szeroką paletą zasobników i podgrzewaczy ciepłej wody
użytkowej marki Buderus oraz posiada swoje dedykowane zasobniki z serii
„L” (zasobniki i podgrzewacze pasujące do kotła znajdziesz w zakładce
„Zasobnik CWU”) dzięki czemu jest w stanie spełnić – każde –
zapotrzebowanie na ciepłą wodę. Potrzebujesz więcej informacji na temat
kotła Buderus Logano plus GB125? Zapraszamy do zakładki „Pobierz Pliki” –
znajdziesz tam zbiór dokumentów urządzenia.

Podsumowanie zalet:

• Sprawność nominalna 104%
• Bardzo niski opór hydrauliczny - idealny do instalacji modernizowanych
• Żeliwny wymiennik ciepła z dodatkowym wymiennikiem kondensacyjnym
ze stali szlachetnej
• Nowy model klasycznej i uznanej serii kotłów typu Logano
• Kocioł w pięciu wariantach mocy: 18kW, 22kW, 30kW, 35kW oraz 549kW
• Kompaktowe wymiary (sprawdź dokładne wymiary w zakładce „dane
techniczne”)
• Możliwość rozbudowy automatyki o dodatkowe moduły
• Klasa energetyczna „A” dla przygotowania CWU
• Współpraca z zasobnikami i podgrzewaczami CWU w wielu wariantach
pojemnościowych
Dostarczymy, zamontujemy oraz uruchomimy Twój system grzewczy
na tym kotle wraz z całym niezbędnym osprzętem hydraulicznym,
gazowym i elektrycznym, prowadzimy również serwis gwarancyjny
jak i pogwarancyjny tego kotła – zapraszamy do składania zapytań
ofertowych w zakładce „Zapytanie Ofertowe” lub „Kontakt”.

Paliwo : Olejowy
Rodzaj : Stojący
Typ : Jednofunkcyjny
Moc (kW) : 18 / 22 / 30 / 35 / 49
Przedział mocy (kW) : 17-22 / 23-30 / 31-45 / 46-55
Zasobnik : Zewnętrzny
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