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Charakteristika: 

Na místě bývalé továrny Waltrovky 
vyrůstá od roku 2013 komplex 
administrativních budov a rezidenční 
výstavby. Jedná se o revitalizaci 
industriálního území s vynikající 
dostupností na metro a klíčové dopravní 
cesty v Praze. Administrativní budovy 
certifikované dle hodnocení LEED 
vyžadují nasazení moderních technologií.

Investor požadoval u projektu Aviatica 
úsporné plynové kondenzační kotle 
a v náročném výběrovém řízení uspěla 
značka Buderus s kotli Logano plus 
GB402-545.

Celkem byly instalovány čtyři kotle 
do kaskády z důvodu optimálního 
rozložení výkonu v průběhu roku.

Kotle se vyznačují maximální účinností, 
tichým provozem a nízkými emisemi 
škodlivin. Kaskáda je optimálně řízena 
regulací Buderus, která komunikuje 
s nadřazeným regulačním systémem.

Na základě dodržení všech postupů dle 
projektu byla postavena krásná budova, 
která obdržela mnoho významných 
ocenění z oblasti developmentu 
a designu.

Realizace: 01/2015

Description:

A complex of office and residential 
buildings grows in the place of a former 
factory Waltrovka since 2013. This is the 
revitalization of the industrial area with 
excellent access to the subway system 
and core transport routes in Prague. 
Administrative buildings certified under 
LEED rating require the deployment of 
modern technologies.

Investor required efficient gas 
condensing boilers in the project 
Aviatica. In the tender brand Buderus 
succeeded with boilers Logano plus 
GB402-545.

In total, four boilers were installed into 
a cascade, in order to optimize power 
distribution in the course of the year.

The boilers are characterized by 
maximum efficiency, quiet operation and 
low emissions. The cascade is optimally 
controlled by Buderus control system 
that communicates with the superior 
regulatory system.

Based on the observance of all 
procedures of the project a beautiful 
building was built, which has received 
many important awards in the field of 
development and design. 

Realisation: 01/2015

Technické vybavení: 

❚		4x kotel Logano plus GB402-545
❚		1x regulační systém Logamatic 4000
❚		4x neutralizační zařízení NE0.1

Technical equipment:  

❚		4x boiler Logano plus GB402-545
❚		1x control system Logamatic 4000
❚		4x neutralization device NE0.1 


