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Logano plus SB105 19 27

Vermogen (kW) 1ste trap/2de trap 11 / 19 19 / 27

Normrendement tot (%) 104,6 / 104

Afmetingen H x B x D (mm) 1048 x 600 x 650

Gewicht (kg) 125

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming 92

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming A

Een ruimtebesparend systeem 
voor een hogere warmtevraag:
Logano plus SB105
Hebt u een hoger vermogen nodig (19 of 27 kW) en hebt u weinig ruimte om uw ketel te plaatsen, dan is de 
Logano plus SB105 systeemketel van Buderus de ideale oplossing. 

Makkelĳk overal te integreren

De Logano plus SB105 stookolieketel weerspiegelt de systeemexpertise van Buderus. De systeemketel 
met ingebouwde stookoliefilter en ontluchter garandeert een geur- en geruisloze werking. Dankzĳ de 
compacte afmetingen en de aansluitingen bovenaan, kan het systeem tot tegen de muur worden geplaatst. 
Omdat de ketel er ook nog stĳlvol uitziet en kamerluchtonafhankelĳk werkt, kunt u hem bĳna overal in de 
woning installeren.  

Unieke technologie voor een lage energiefactuur

De Logano plus SB105 is uitgerust met een unieke tweetrapsbrander en moderne condensatietechnologie, 
wat hem uiterst zuinig maakt. De inox warmtewisselaar draagt de warmte in de rookgassen over op 
het retourwater, waardoor dat voorverwarmd terug in de verwarmingskring(en) komt. Dit verhoogt het 
rendement (tot 104,6% Hs) en verlaagt de brandstoffactuur. 

Comfortabel te bedienen

De ketels van Buderus zĳn standaard uitgerust met het regelsysteem EMS plus, voor een energiezuinige 
werking en volledige controle over uw verwarmingsinstallatie. Via de ingebouwde Logamatic RC310 
systeembedieningseenheid stelt u alles op een gebruiksvriendelĳke manier in volgens uw persoonlĳke 
wensen. 

Voor elke behoefte aan warm water 

Voor uw warmwatercomfort kunt u de Logano plus SB105 combineren met een onderstaande sanitaire 
boiler van 135 of 160 liter. De Logalux boiler heeft hetzelfde uiterlĳk als de ketel, wat zorgt voor een 
harmonieus geheel.
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