Buderus
Stacionární litinový kotel
Logano G221 A

Logano G221 A
s automatickým
podavačem
❚ Litinový článkový teplovodní kotel na tuhá
paliva s výkony 25 a 30 kW
❚ Automatická regulace přívodu spalovacího
vzduchu
❚ Určený pro spalování dřevěných pelet,
černého a hnědého uhlí
❚ Doba hoření až 72 hodin v běžném provozu
❚ Tepelná účinnost dle paliva až 80 %

Emisní

tř ída

Součástí integrované PID regulace je
týdenní program s nastavením hodnot
výstupní teploty po jednotlivých
dnech.

Nový litinový kotel Buderus Logano G221 A s automatickým podavačem a zásobníkem
paliva šetří Váš čas i náklady. Kotel je určen pro spalování hnědého uhlí, černého uhlí
nebo dřevěných pelet. Jeho předností je kromě ekologického provozu velmi snadná
ovladatelnost přes řídicí jednotku s displejem. Provoz kotle je řízen integrovaným
regulátorem, který kontroluje teplotu vody a spalin, čímž zajišťuje účinné spalování
a úsporu nákladů na vytápění. Litinový tepelný výměník zaručuje dlouhou životnost kotle.

Teplo je náš živel
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Technické informace Logano G221 A
s automatickým podavačem a zásobníkem paliva
❚ P
 ro systémy se samotížným i nuceným oběhem otopné
vody, s otevřenými i uzavřenými expanzními nádobami
❚ Modulace výkonu dle teploty vody a teploty spalin
❚ Přídavné moduly pro rozšíření funkcí regulace
(až na 2 okruhy vytápění, regulace kotle dle venkovní
teploty, ethernet, GSM, prostorové termostaty s grafikou)

G221 25 A
Jmenovitý výkon
Regulovatelný výkon
Parametry paliva (zrnitost/vlhkost)
Doba hoření
Objem zásobníku

25 kW

30 kW

6 – 25 kW

9 – 30 kW

cca 30 hodin při jmenovitém výkonu

800 x 1100 x 1600 mm

900 x 1100 x 1600 mm

Hmotnost
s prázdným zásobníkem cca

280 kg

400 kg

Tah komína

15 Pa

20 Pa

150 mm

150 mm

220 V/300 W

220 V/300 W

64.900,–

73.900,–

Napětí/příkon
Cena v Kč bez DPH

Změna vyhrazena.

Topenářská prodejní centra Buderus
Topenářské centrum Praha
Sídlo obchodní divize Buderus pro ČR
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10 – Štěrboholy
tel.: +420 272 191 110
e-mail: prodejpraha@buderus.cz

Topenářské centrum Hradec Králové
Bratří Štefanů 499
500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 544 182
mobil: +420 721 210 935
e-mail: prodejhk@buderus.cz

Topenářské centrum Ústí n/Labem
Přístavní 432/8
400 07 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 208 574
mobil: +420 721 210 936
e-mail: prodejul@buderus.cz

Topenářské centrum Prostějov
Háj 327
798 12 Kralice na Hané
tel.: +420 582 302 911
mobil: +420 724 269 963
e-mail: prodejpv@buderus.cz

Topenářské centrum Plzeň
Koterovská 177
326 00 Plzeň
tel.: +420 377 535 938
mobil: +420 721 111 055
e-mail: prodejplzen@buderus.cz

Topenářské centrum Ostrava
Novinářská 1254/7
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
tel.: +420 591 133 833
mobil: +420 702 003 598
e-mail: prodejov@buderus.cz

www.buderus.cz
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Pelety A1, černé a hnědé uhlí
hrášek nebo ořech 2 (do 20 mm)
– vlastnosti paliv dle normy ČSN EN 303-5
385 l

Průměr kouřovodu

tř ída

G221 30 A

285 l

Rozměry s hořákem
a zásobníkem (h x š x v)

Emisní

Robustní litinový hořák a podavač paliva
s uložením ve dvou ložiscích pro hladký
provoz a delší životnost kotle.

