
Buderus
Plynový kondenzačný kotol
Výkonový rozsah: 2,7 – 40 kW

Robustný a  na údržbu nenáročný výmenník tepla 
z  hliníkovej zliatiny pripravený pre jednoduchú 
a  rýchlu modernizáciu vykurovania.

❚ ľahký, efektívny a veľmi tichý 

  inteligentná celková koncepcia umožňuje 
  jednoduchú modernizáciu vykurovania

❚   p ripravený na budúcnosť 
    s regulačným systémom 
    EMS plus a pripojením na internet* 

Logano plus GB212

Teplo je náš element

Okrem nových vykurovacích zariadení je plynový kondenzačný kotol Logano plus GB212 
predovšetkým vhodný pre sanáciu starých vykurovacích zariadení, lebo hydraulické prípojky 
sú vyhotovené ako u predchádzajúcich modelov a nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia. 
Vyznačuje sa vysokou hospodárnosťou a vďaka premyslenej celkovej koncepcii ponúka pri 
modernizácii rozličné možnosti šetrenia. V spojení so solárnym zariadením sa stanete ešte 
nezávislejší na stúpajúcich cenách energií. Je jedno či plánujete stavbu nového domu alebo 
modernizáciu, naši odborní pracovníci Vám radi poradia.



Inteligentné šetrenie energie – 
systematické a systémové!

V spolupráci s partnerom:

Výhoda pri modernizácii

Výhoda v  technike

Výhoda značky Buderus

Plynový kondenzačný kotol
Logano plus GB212

Výhody kotla Logano plus GB212:
❚ 

❚ 

❚  

❚  

❚  

❚  

EasyControl 
pre iOS

EasyControl 
pre Android
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Logano plus GB212 upgraduje Váš domov rýchlo a jednoducho na najnovší stav 
vykurovacej techniky. Jeho nekomplikované hydraulické začlenenie je 
orientované na montážnu situáciu starších vykurovacích kotlov a je zárukou 
jednoduchej montáže. To prináša úsporu montážnej práce a montážnych 
nákladov. Okrem toho umožňuje vhodnú inštaláciu pre vykonávanie údržby s 
jednoduchým prístupom ku komponentom vyžadujúcim údržbu a prispieva 
k spoľahlivej prevádzke s nenáročnou údržbou.

Vďaka modernej kondenzačnej technike dosahuje Logano plus GB212 celkový 
stupeň účinnosti do 109,4 % a znižuje náklady na energie v porovnaní 
s konvenčnou vykurovacou technikou až o 15 %. Modulačný plynový horák 
s predzmiešavaním prispôsobuje svoj výkon v rozsahu od 20 do 100 % sústavne 
skutočnej potrebe tepla a redukuje tak spotrebu energie. 
Je dôležitým predpokladom pre maximálnu úsporu nákladov.

Ako systémový dodávateľ Vám Buderus ponúka nielen všetky komponenty pre 
vykurovací systém, ale aj všetky možnosti pre neskoršie rozšírenia. 
Jednou z  našich základných predností je okrem systémovej techniky aj 
orientácia na budúcnosť. Preto má Logano plus GB212 napríklad IP-rozhranie* 
pre ovládanie a  kontrolu cez internet. 

*Sériovo integrované rozhranie vo výkonových veľkostiach 15 kW a 22 kW (v spojení so systémovými 

riešeniami Logaplus a Logasys) s regulačným prístrojom Logamatic MC100. Pri výkonových veľkostiach 

30/40 ako príslušenstvo.

S aplikáciou EasyControl môžete Váš 
vykurovací systém regulovať ešte 
jednoduchšie a  komfortnejšie – 
odvšadiaľ a  úplne intuitívne pomocou 
Smartphonu alebo tabletu PC 
(iOS alebo Android). Žiadny problém 
s  Logamatic EMS plus, internetovým 
rozhraním a  systémovou ovládacou 
jednotkou Logamatic RC300!

normovaný stupeň účinnosti až 109,4 %
robustný a kompaktný výmenník tepla 
z hliníkovej zliatiny
jednoduché hydraulické pripojenie pre 
jednoduchú výmenu starých 
atmosférických kotlov
jednoduchá údržba vďaka dobrej 
prístupnosti konštrukčných dielov
ľahký
veľmi tichý

Presedlajte na modernú kondenzačnú techniku a  vymeňte Váš starý vykurovací 
kotol za kotol najnovšej generácie vysoko efektívnych plynových 
kondenzačných kotlov Buderus. Logano plus GB212 umožňuje vďaka 
kompaktnej konštrukcii plnú flexibilnosť pri inštalovaní, jednoduché pripojenie 
a  hlavne hospodárne šetrenie energie a  nákladov na vykurovanie.


