
Olejový litinový kotel

Informace o produktu

Teplo je náš živel

Je to dobrý pocit, když Vaše vytápěcí
zařízení myslí s Vámi

[ Vzduch ]

[ Voda ]

[ Země]

[ Buderus ]

Olejový nízkoteplotní kotel Logano G125 zajistí Vašemu domovu
nejvyšší možný komfort vytápění. Je hospodárný, s dlouhou
životností, hezký na pohled. A nejen to. Díky novému regulačnímu
systému Logamatic EMS řídí kotel teplotu vytápěcí vody
automaticky podle venkovní teploty a může Vám tak ušetřit spoustu
peněz. Život Vám usnadní také inteligentní systém servisní diagnózy
firmy Buderus (SDS), poskytující možnost indikace a ovládání přímo
z obytných prostorů.

Logano G125



Olejový litinový kotel
Informace o produktu

Logano G125: Inteligentní řešení, 
které nemusíte skrývat

Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o., Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 - Štěrboholy; Tel.: 272 191 111, Fax: 272 700 618; E-mail: info@buderus.cz; www.buderus.cz
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Chytře zařízeno.
S pomocí nového regulačního systému 

Logamatic EMS si nařídíte vše podle 

své osobní potřeby tepla tak, abyste 

se doma cítili dobře. Ovládací jednotka 

Logamatic RC30 se dá jednoduše 

instalovat i v obytném prostoru. Svůj 

individuální program vytápění si rychle 

a snadno nastavíte způsobem „stiskni 

a otoč“ (stisknutím zvolíte veličinu 

a otáčením nastavíte její hodnotu), 

představujícím optimální ovládací 

komfort. Praktická maličkost navíc: 

jednotka Logamatic RC30 je vybavena 

ukazatelem venkovní teploty, takže se 

můžete doma podívat, jak je venku.

Inteligentní řešení.
Kotel Logano G125 je vybaven zvláštní 

porcí „inteligence“. Systém servisní 

diagnózy fi rmy Buderus (SDS) neustále 

kontroluje a analyzuje provoz zařízení. 

V případě potřeby vyšle hořákový 

automat SAFe digitální servisní hlášení 

k ovládací jednotce RC a informuje Vás 

včas o nutných servisních opatřeních.

Optimální systémová technika.
Modroplamenný hořák Logatop BE 

zajišťuje optimální spalování topného 

oleje. Oceníte také, že spalování 

probíhá prakticky bez sazí a s nízkým 

obsahem dalších emisí, a dále tichý 

provoz a jednoduchou obsluhu.

Kotel Logano G125 lze kombinovat 

se zásobníkovými ohřívači TUV 

Buderus umístěnými buďto vedle 

kotle nebo, nemáte-li dost místa, 

pod ním. Termoglazura DUOCLEAN 

MKT zajišťuje kvalitu vody a optimální 

hygienické podmínky.

Váš kompetentní partner ve věci vytápění:

Naši inženýři učinili vše, aby kotel Logano G125 Vám byl optimálním partnerem 
při vytápění Vašeho domova. Například už materiál, z něhož je vyroben: speciální 
šedá litina v moderním designu, s mimořádně vysokou tepelnou vodivostí. 
Vysoký normovaný stupeň využití je zárukou efektivního provozu. Kotel Logano 
G125 byl navržen jednak pro provoz podle prostorové teploty, jednak pro provoz 
na prostorové teplotě nezávislý.

Přehled předností kotle Logano G125:

n kvalitní speciální šedá litina zajišťující 
vysokou provozní bezpečnost

n úspora energetických nákladů díky 
vysokému normovanému stupni využití

n použitelný závisle či nezávisle na vzduchu 
z prostoru umístění

n spalování prakticky bez sazí díky technice 
modroplamenného hořáku

n jednoduchá obsluha na principu „stiskni 
a otoč“

n individuální vytápěcí programy v systému 
Buderus SDS zajišťují jednoduchou 
a pohodlnou údržbu a vysokou provozní 
bezpečnost

Logamatic RC30 a RC20

Logano G125 a Logalux LT

Celkové rozměry, provedení Unit (mm)
výška šířka hloubka

Logano G125* 905 600 880-1120

Logano G125/Logalux LT* 1560 655 880-1536

Logano G125/Logalux ST* 1265-1530 1254-1370 880-1120
Logano G125/Logalux SU* 1205-1480 1254-1370 880-1120

* Celkové rozměry vč. regulačního přístroje a hořáku

Jmenovitý výkon Objem zásobníku
kotle (kW) (l)

Logano G125 17, 21, 28, 34 —

Logano G125/Logalux LT 17, 21, 28, 34 135, 160, 200, 3001)

Logano G125/Logalux ST 17, 21, 28, 34 160, 200, 300
Logano G125/Logalux SU 17, 21, 28, 34 160, 200, 300

1) Logalux LT135 — jen 17 až 21 kW
Logalux LT160 — jen 17 až 28 kW
Logalux LT300 — jen 21 až 34 kW


