
Heating systems  
with a future

Condensatieketel op mazout 

Logano Plus SB 625/185 kW

Hotel des Ardennes in Corbion in een druk bezocht toeristenadres 
nabij het stadje Bouillon. Een accomodatie die hoog scoort in de 
aanbevelingen van binnen- en buitenlandse bezoekers omwille van haar 
luxueuze inrichting en haar exclusieve restauratie- en recreatiefaciliteiten. 
In 2017 moesten de twee 30 jaar oude verwarmingsketels vervangen 
worden door een nieuw systeem, afgestemd op de actuele verwarmings- 
en warmwaterbehoeften. Door de centrale ligging van de schouw in 
het gebouw was dit geen evidente operatie. Er moest een oplossing 
worden gevonden waarbij één generator kon geënt worden op een 
schoorsteenplug met een doorsnede van amper 175 mm. 



Hotel des Ardennes,  
Corbion:
Zeker van een warm  
en comfortabel verblijf,
het hele jaar door.

De Buderus oplossing
Installateur Willaime en zijn vertrouwde Buderus filiaal in 
Gosselies kwamen, na een intensief onderzoek, tot het besluit 
dat de Buderus Logano Plus SB 625/185 kW roestvrijstalen 
condensatieketel het ideale verwarmingssysteem was 
voor de specifieke vervangingsvereisten. De nieuwe 
generator – met Logamatic 4321 regeling - beantwoordt 
aan de verwarmingsvraag van zowel het radiator- als het 
vloerverwarmingscircuit. Hij voorziet in de productie van 
al het nodige sanitair warm water. En er werd ook al slim 
vooruitgedacht, want in het hotel is tevens een reservecircuit 
beschikbaar voor een eventueel toekomstige uitbreiding.  
De vervanging zelf verliep vlot en zonder problemen.  
Installateur Willaime kon de hele tijd rekenen op de responsieve 
technische ondersteuning van zijn Buderus filiaal, die zich na de 
plaatsing ter plekke kwam vergewissen van de goede werking 
van het systeem. 

Het resultaat
■ Een snelle, eenvoudige montage door de eenvoudige 

bevestigingstechniek
■ Efficiënte, weersafhankelijke regeling via het  

Logamatic 4321 systeem
■ Blijvende technische ondersteuning door Buderus service
■ Alles in het teken van een optimale klanttevredenheid

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden.

Voordelen in één oogopslag
■ Hoge energiebesparingen dankzij  

het hoge normrendement
■ Werkt op stookolie, biologische  

stookolie en aardgas
■ Plaatsbesparend door zijn smal en  

compact design
■ Minder CO2 uitstoot door de uiterst  

efficiënte werkwijze

Referenties

Hotel des Ardennes, Corbion

Planning verwarmingssysteem

Buderus in Gosselies

Uitvoering

Chauffage et Sanitaire Willaime, rue d’Offagne 28, 6850 Paliseul

Installatie

1 Inox condensatie ketel Buderus Logano Plus

Kenmerken

SB 625/185 kW + Logamatic 4321 regeling

Logano Plus SB 625/185 kW


