Buderus: Kocioł stałopalny Logano S131

Logano S131 to stalowy kocioł stałopalny przeznaczony do pracy w systemach grzewczych układu
otwartego i dzięki akcesoryjnej wężownicy, także w układach zamkniętych. Idealnie sprawdzi się w
nowoczesnym budownictwie jako dodatkowe źródło ciepła np. tuż obok gazowego kotła
kondensacyjnego, a także w modernizowanych obiektach za sprawą króćców przyłączeniowych,
które mają taki sam rozstaw i średnice jak produkowane przez wiele lat modele kotłów Logano S111.
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Trójciągowy pionowo-poziomy wymiennik to duża powierzchnia wymiany ciepła, dodatkowo jego
poziomą część czyści się dużo łatwiej od przodu kotła
Największa w klasie pojemność komory załadunkowej wynosząca 41 l ogranicza ilość wizyt w
kotłowni, a także pozwala na załadunek szczap drewna o długości nawet 450 mm
Spalanie dolne, dzięki któremu możliwe jest równomierne oddawanie mocy oraz długi czas pracy
na jednym załadunku
Ceramiczna komora spalania pozwala na dopalenie wszystkich części lotnych zawartych w
spalinach – gwarantuje to wysoką sprawność
Turbulatory w części konwekcyjnej wymiennika wymuszają ruch turbulentny spalin, intensyfikują
wymianę ciepła oraz podnoszą sprawność
Możliwość pracy w układzie zamkniętym to większa odporność kotła na korozję oraz obniżenie
kosztów instalacji przy współpracy z innymi źródłami ciepła (np. kotłem gazowym)
Klapa przeciwdymowa, która po otwarciu drzwiczek załadunkowych bezwładnie uchyla się
pozwalając zaciągnąć do części konwekcyjnej wymiennika wydostające się spaliny - ograniczenie
zadymienia w kotłowni
Klapa ułatwiająca załadunek paliwa pozwalająca na np. oparcie wiadra z węglem, ułatwia obsługę i
utrzymanie kotłowni w czystości
Klapa szybkiego rozpalania skraca czas potrzebny na rozpalenie kotła, a także zapobiega dymieniu
w pierwszej fazie pracy kotła
Możliwość zmiany strony otwierania drzwiczek - pozwala na dowolne umieszczenie kotła w kotłown
Miarkownik ciągu w standardzie, który ułatwia obsługę kotła
Kocioł spełnia najwyższe normy jakości
3 lata gwarancji - Wymiennik: 36 miesięcy od dnia pierwszego uruchomienia, lecz nie dłużej niż 42
miesiące od dnia zakupu. Pozostałe elementy kotła, w tym eksploatacyjne: 24 miesiące od dnia
pierwszego uruchomienia, lecz nie dłużej niż 30 miesięcy od dnia zakupu
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