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Technické vybavení: 
❚		4x kotel Logano plus SB745-800
❚		4x hořák –weishaupt- WM-G10/3-A, ZM-3LN
❚		4x neutralizační zařízení NE0.1
❚		4x regulace Logamatic řady 4000

Technical Equipment: 
❚		4x boiler Logano plus SB745-800
❚		4x burner –Weishaupt- WM-G10/3-A, ZM-3LN
❚		4x neutralization device NE0.1
❚		4x regulation Logamatic series 4000

Charakteristika: 
Centrum Florentinum je největším 
administrativním projektem v Praze roku 
2013. Při náročném výběrovém řízení 
byly vyžadovány ekologické úsporné 
kondenzační kotle, nadstandardní záruka 
a komplexní služby v podobě záručního a 
pozáručního servisu.  Florentinum je třetím 
administrativním projektem v Česku, který 
získal certifikaci LEED Platinum. Nejvyšší 
klasifikaci mezinárodního certifikátu 
LEED Platinum dosáhnou pouze budovy, 
které aplikují inovativní způsoby snižování 
energetické náročnosti a obstojí v celé 
řadě kritérií. Tato náročná kritéria splnily 
stacionární kondenzační kotle Logano 
plus SB745-800. Celkem byly dodány 4 
kotle s nízkoemisními přetlakovými hořáky 
o celkovém výkonu 3200 kW. Pravidelný 
servis a údržbu zajišťuje servisní oddělení 
Buderus. Provozovatel je s kotli plně 
spokojen, protože se dosáhlo očekávaného 
úsporného provozu a byla potvrzena 
garantovaná technická data. 
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Description:
The Florentinum centre is the largest 
administrative project in Prague in 2013. 
Demanding tender required ecological 
and economical condensing boilers, extra 
warranty and complex services in a form 
of a warranty and post warranty service. 
Florentinum is the third administrative 
project in the Czech Republic that received 
the LEED Platinum certification. The highest 
classification of the international LEED 
Platinum Certificate receive only such 
buildings, which apply innovative ways of 
energy demands´ reducing and withstand 
a wide range of criteria. These demanding 
criteria were fulfilled with stationary 
condensing boilers Logano plus SB745-
800. Altogether, 4 boilers with low-emission 
overpressure burners with the total output 
of 3200 kW were delivered. The regular 
service and maintenance are provided 
by the Buderus Service department. The 
operator is fully satisfied with these boilers, 
because the expected economical operation 
was achieved, and the guarantied technical 
data were confirmed. 

Realization: 09/2013


