
Logano plus GB125

Skysto kuro kondensacinis katilas iš ketaus
Galios diapazonas: nuo 18 iki 49 kW

„Logano plus GB125“ paprastai gaminami iš specialaus pilkojo 
ketaus, nes taip degimo kamera ir įkaitinimo paviršiai įgauna 
tokią formą, kad tampa įmanoma išties optimalai valdyti srautą ir 
pasiekti geriausią energinį našumą.

Skysto kuro ir kuro degimo šilumos panaudojimo technika – 
genialus derinys. Niekada dar nebuvo taip paprasta kaip dabar 
pereiti prie lanksčios kuro degimo šilumos panaudojimo 
technikos. Nes „Buderus“ Jūsų šildymo patogumui sujungė du 
dalykus: energijos nešėjo skysto kuro privalumus ir 
perspektyvią, itin našią techniką, kuri iš kiekvieno kuro lašelio 
išgauna maksimumą šilumos. Rezultatas stebina – „Logano plus 
GB125“. Skysto kuro kondensacinis katilas, su kuriuo Jums 
pavyks viską padaryti teisingai. Ir todėl, kad jo pagrindinė 
konstrukcija pagrįsta milijoną kartų pasitvirtinusios katilų 
technologijos patikima konstrukcija. Ir todėl, kad viskas čia 
numatyta ilgai eksploatacinei trukmei ir patvarumui.

   „Buderus“ prekės perspektyvi 
modernizacija

   kondesacinė šildymo technologija 
energijos taupymui

   ilga eksplotacinė trukmė ir ypatingas 
patvarumas dėl specialaus pilkojo 
ketaus

Šildymo sistemos, 
turinčios ateitį.

A++ → G



Su degimo šiluma pasiekiama 
praktiškai viskas –
Logano plus GB125

„Logano plus GB125“ privalumų apžvalga:

   galios diapazonas iki 49 kW

   tvirta, išbandyta katilo koncepcija iš ketaus

   perspektyvi technologija

   našus degimo šilumos šilumokaitis

   skysto kuro kondensacinis katilas, kurio 
naudingumo koeficientas iki 104 proc.

   nuo patalpos oro nepriklausomo darbo 
režimo pasirinktis

   „Logatop BE“ ekologiškas degiklis su 
praktiškai suodžių nepaliekančiu degimu

   patogus prijungti prie ankstesnių modelių

   tyliai dirba

   „Logamatic EMS“ reguliavimo sistema su 
RC310 valdymo bloku

   tinka šildymui skirtam skystam kurui, taip pat 
krosniniam kurui EL A Bio 10

   paprasta ir greita priežiūra

   kompaktiški matmenys su integruotu šilumos 
degimo šilumokaičiu
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Mes daug įdėjome, kad Jūs dabar dar daugiau gautumėte: Skysto kuro 
kondensacinis katilas „Logano plus GB 125“ pavergia savo našumu ir nauda. 
Itin moderni kuro degimo šilumos panaudojimo technika, sukurta pagal 
patikimą, milijonus kartų išbandytą tvirtų ketinių šildymo katilų koncepciją, 
papildyta integruotu degimo šilumos šilumokaičiu, dabar tapo naujuoju 
energinio našumo pavyzdžiu, pasižyminčiu iki 104 proc. naudingumo 
koeficientu.

Gudriai sugalvota.
Viskas „Logano plus GB125“ nukreipta į našumą. Su rafinuota kuro degimo 
šilumos panaudojimo technika, kuri iš kondensacinių deginių energijos išgauna 
papildomą šilumą. Su specialiu pilkuoju ketumi, dėl kurio degimo kamera ir 
įkaitimo paviršiai tampa idealios formos optimaliam srauto valdymui. Su itin 
našiu, kompaktiškai integruotu degimo šilumos šilumokaičiu. Ir su „Logatop BE“ 
ekologišku degikliu, užtikrinančiu tikslų, praktiškai suodžių nepaliekantį degimą 
ir mažas emisijas. 1 Licenzija.

Ar galima modernizuoti geriau?
„Logano plus GB125“ Jums siūlo absoliučiai ateities techniką, pasižyminčią 
patikimumu ir ilga eksploatacine trukme. O prireikus, katilą galima pakeisti: 
jungtys tinka visiems senos kartos katilams, pavyzdžiui, nusisekusiems „Logano 
G 115“ ir „G125“ modeliams. Taip sutaupysite laiko ir pinigų. O nuo patalpos oro 
nepriklausančiu darbo režimu tausosite katilinę ir mėgausitės ramybe.

Toliau su sistema.
„Buderus“ Jums siūlo tinkančius sisteminius sprendimus, susijusius su šildymu, 
iš vienų rankų. Nuo šildymo katilo iki saulės kolektorių, nuo karšto vandens 
šildytuvų iki radiatorių, nuo reguliavimo sistemų iki populiariųjų priedų. Visi 
gaminiai tarpusavyje optimaliai suderinti.

Skysto kuro kondensacinis katilas iš ketaus „Logano plus GB125“

Katilo dydis (kW) 18 22 30 35 49

Vardinė degimo šiluma 55/30 °C (kW) 18,5 22,6 30,3 36,6 48,7

Vardinė degimo šiluma 80/60 °C (kW) 17,7 21,8 29 35,1 46,5

Naudingumo koeficientas Hi ** (%) iki 104

Energijos vartojimo efektyvumo klasė A A A A A

Aukštis (mm) 915 915 915 915 915

Ilgis (mm) 600 600 600 600 600

Plotis (mm) 835 835 955 1075 1195

Daugiau nei praktiška, nes taupo ir laiką, ir pinigus. 
Modernios įrangos „Logano plus GB125“ 
hidraulinės jungtys yra tose pačiose vietose, kaip 
ir nusisekusiame ankstesniame modelyje.

www.buderus.lt

el. paštas: buderus@buderus.lt


