Cazane cu combustibil solid
Logano G211
Logano S121
Logano S151

Cazane din fontă sau oţel,
cu combustibil solid

Cazane cu combustibil solid
Logano G211
Logano S121

Cazan din fontă
Logano G211
Robust, durabil şi avantajos
Cazanul din fontă Logano G211 reprezintă
soluţia clasică de încălzire cu lemne. Elemenţii
schimbătorului de căldură sunt din fontă
specială ce garantează o durată lungă de viaţă.

Avantaje de reţinut

Date tehnice
Date tehnice
Putere minimă / nominală (umiditate lemn<20%)
Consum combustibil la putere minimă/nominală (lemn max 20% apă)
Lungime maximă lemne
Dimensiuni uşă de alimentare
Volum apă în cazan
Racord încălzire
Racord răcire
Temperatură apă
Greutate cazan
Tiraj indicat min / max

z construcţie robustă şi durabilă
z schimbător de căldură din fontă masivă
z curăţare uşoară datorită
compartimentului de cenuşă de mari
dimensiuni
z regulator de tiraj

G211-32D
G211-42D
13 / 25 kW
17 / 34 kW
2,89 / 7,38 kg/h
4,63 / 9,92 kg/h
48 cm
68 cm
310x230 mm
35 l
43 l
G 2 filet interior
G 1/2 filet exterior
50 - 95 °C
280 kg
350 kg
13 - 23 Pa
18 - 28 Pa

Cazan din oţel
cu gazeificare
Logano S121
Eficienţă ridicată şi economii substanţiale
Cazanul Logano S121 este dotat cu o suflantă
de aspiraţie reglată electronic şi funcţionează
pe principiul gazeificării lemnului. Consumul
redus de combustibil înseamnă nu doar
economii mai importante, dar şi confort
datorită duratei lungi de funcţionare între
alimentări.
Camera de ardere izolată cu cărămidă de
şamotă precum şi izolaţia termică de sub
mantaua de oţel garantează o exploatare
ridicată a combustibilului.

Avantaje de reţinut

Date tehnice
Date tehnice
Putere minimă / nominală
Randament
Temperatura de ardere la putere nominală / minimă
Capacitate rezervor combustibil
Dimensiuni uşă de alimentare
Lungime maximă lemne
Volum apă în cazan
Suprapresiune maximă
Temperatură maximă apă
Racord încălzire
Racord serpentină de răcire
Greutate cazan
Diametru coş
Protecţie electrică
Consum electric
Consum combustibil la putere nominală (lemn max 20% apă)

S121-24 WT
15/25

86 l
43 x 24 cm
54 cm
90 l

350 kg

7 kg/h

S121-32 WT
13/33
78-85%
200/100 °C
114 l
52x28 cm
48 cm
107 l
2 bar
95 °C
G 6/4 filet exterior
G 1/2 filet exterior
375 kg
150 mm
IP 21
50 W
8,5 kg/h

S121-38 WT
15/36

138 l
52x28 cm
58 cm
124 l

410 kg

10 kg/h

z
z
z
z
z
z

raport convenabil preţ-performanţă
tehnologie modernă de gazeificare
utilizare şi întreţinere facilă
uşor de curăţat
cameră de ardere ceramică
suflantă performantă pentru
gazeificare în dotarea standard
z emisii reduse de noxe
z randament înalt de până la 85%
z serpentină de protecţie la
supratemperatură inclusă

Cazane cu combustibil solid
Avantaje
Este foarte simplu să te întorci către natură. Încălzirea cu lemne
este o metodă modernă, eficientă şi ecologică.

Atmosferă

Avantaje atât de clare
Lemnul devine din ce în ce mai atrăgător ca sursă de energie.
Resursele ţării noastre pot asigura un maxim de confort, oferind în
acelaşi timp independenţa faţă de resursele convenţionale, tot mai
scumpe. În plus, ca sursă regenerabilă de energie, lemnul are un loc
asigurat în sistemele de încălzire ale viitorului.
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Buderus oferă soluţia
Lemnul este una din sursele de energie ale viitorului. Dar asta doar
dacă se utilizează tehnologiile potrivite. Cazanele cu combustibil solid
de la Buderus utilizează cea mai modernă tehnică pentru a obţine un
aport de încălzire cât mai ridicat şi astfel cât mai economic.
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Lemnul este o sursă de energie
regenerabilă, cu efecte neutre asupra
mediului înconjurător. Cantitatea de CO2
emisă prin ardere este egală cu cea
absorbită în timpul vieţii copacului. Se
asigură astfel un circuit ecologic.

