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 [ Powietrze ]

 [ Woda ]

 [ Ziemia ]

 [ Buderus ]

Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o. 
ul. Krucza 6 
62-080 Tarnowo Podgórne
tel:   +48 61 816 71 00
fax: +48 61 816 71 60
e-mail: biuro@buderus.pl 
www.buderus.pl
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Ciepło jest naszym żywiołem

Kotły żeliwne 
z palnikiem olejowym/gazowym
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Kotły żeliwne z palnikiem olejowym/gazowym

Rozdział 3

Logano GE515 str.: 3 – 112 do 3 – 122• (231-510 kW)

Logano GE315 str.: 3 – 102 do 3 – 111• (86-230 kW)

Logano G215 str.: 3 – 085 do 3 – 101• (40-85 kW) 

Logano G225 WS SE str.: 3 – 069 do 3 – 084• (50-95 kW) 

Logano G225 BE str.: 3 – 051 do 3 – 068• (45-68 kW) 

Logano G115 WS str.: 3 – 038 do 3 – 050• (25-40 kW) 

Logano G125 WS SE str.: 3 – 023 do 3 – 037• (25-40 kW) 

Logano G125 BE    str.: 3 – 002 do 3 – 022• (17-34 kW) 

Logano GE615 str.: 3 – 123 do 3 – 133• (511-1200 kW)

Logano GE515
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Przegląd możliwości zastosowań

Właściwości oraz cechy szczególne urządzeń

Nowoczesna, uwzględniająca wielostronność 
zastosowań koncepcja budowy kotła

• Niskotemperaturowy kocioł grzewczy speł-
niający wymagania normy DIN EN 303, opa-
lany olejem opałowym lekkim z regulacją 
poślizgową temperatury wody w kotle, bez 
konieczności utrzymywania temperatury mi-
nimalnej.

• Dostępne 4 wielkości kotła o mocy znamio-
nowej 17-34kW. Kotły posiadają znak CE.

• W kotle grzewczym może być spalany olej 
opałowy lekki EL standardowy lub olej opa-
łowy lekki o obniżonej zawartości siarki  
(< 0,005 %), zgodnie z normą DIN 51 603.

• Możliwość współpracy z pojemnościowymi 
podgrzewaczami c.w.u. typoszeregu Logalux 
ST (3 pojemności w zakresie 160-300 litrów) 
lub Logalux LT (4 pojemności w zakresie  
135-300 litrów).

• Wykonania Unit z dopasowanymi do sie-
bie elementami składowymi (kocioł grzew-
czy, palnik oraz sterownik regulacyjny), co 
umożliwia pracę kotła przy niskiej emisji sub-
stancji szkodliwych oraz wysokiej znormali-
zowanej sprawności energetycznej (96%).

• Kocioł Logano G125 RLU przystosowany do 
pracy niezależnej od powietrza w pomiesz-
czeniu kotłowni.

• Możliwość współpracy z różnymi systemami 
powietrzno – spalinowymi LAS.

Praca kotła z niską emisją hałasu oraz sub-
stancji szkodliwych

• Wykonania Unit z „niebieskimi” palnikami 
olejowymi, zapewniające spalanie praktycz-
nie bez powstawania sadzy. 

• Niska emisja hałasu dzięki zastosowaniu 
zoptymalizowanego systemu mieszania.

Prosta oraz wygodna obsługa
• Funkcje regulacyjne dopasowane do każde-

go rodzaju instalacji hydraulicznej.
• Wszystkie funkcje regulacyjne dostępne 

przy użyciu prostych czynności nastawczych 
(zasada: „naciśnij i pokręć”). 

• Możliwość rozszerzenia funkcji regulacyj-
nych sterowników poprzez zastosowanie 
dobranych indywidualnie dodatkowych mo-
dułów funkcyjnych.

• Sterownik Logamatic EMS z szerokim zakre-
sem funkcji regulacyjnych oraz zintegrowa-
nym układem cyfrowym kontroli spalania.

• Odpowiedni sterownik Logamatic EMS 
współpracujący z automatem palnikowym 
SAFe umożliwia odwzorowanie stanów ro-
boczych instalacji oraz informacji eksplo-
atacyjnych i serwisowych w formie tekstów 
dialogowych na wyświetlaczu.

Szybki montaż i uruchomienie oraz proste 
czynności eksploatacyjne

• System szybkiego montażu kotłów przysto-
sowany do podłączenia wszystkich rodza-
jów instalacji grzewczych.

• Kocioł gotowy do natychmiastowego uru-
chomienia na obiekcie dzięki zastosowaniu 
sprawdzonych fabrycznie na gorąco palni-
ków olejowych Logatop. Łatwa optymaliza-
cja pracy kotła na obiekcie.

• Łatwe podłączenie podgrzewacza pojem-
nościowego przy pomocy przygotowanych 
fabrycznie przyłączy: kocioł grzewczy – po-
jemnościowy podgrzewacz c.w.u. 

• Dobrane systemy spalinowe umożliwiające 
pracę niezależną lub zależną od powietrza  
w pomieszczeniu.

G125 BE Logano
Stojące•olejowe•żeliwne•niskotemperaturowe•kotły grzewcze•17-34 kW
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G125 BELogano
Stojące•olejowe•żeliwne•niskotemperaturowe•kotły grzewcze•17-34 kW

Kocioł Logano G125 BE /G125 BE RLU z Logamatic

Wielkość kotła 17 21 28 34

Wysokość 1) ze sterownikiem/mm 915

Długość/mm 600

Szerokość/mm 880 880 1000 1120

Sterownik Wielkość kotła

G125 BE G125 BE RLU
(niezależny od powietrza  

w pomieszczeniu)

Numer artykułu Numer artykułu

Logamatic RC35

17 30 008 976 RC35 –

21 30 008 977 RC35 30 008 945 RC35

28 30 008 978 RC35 30 008 946 RC35

34 30 008 979 RC35 30 008 947 RC35

Logamatic 4121

17 30 008 976 R4121 –

21 30 008 977 R4121 30 008 945 R4121

28 30 008 978 R4121 30 008 946 R4121

34 30 008 979 R4121 30 008 947 R4121

1) Wysokość wraz ze stopami poziomującymi
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Sterowanie Logamatic RC 35

Sterowanie RC35 Nr artykułu

Nr artykułu 7 747 303 916 –

Moduły

MM10 – moduł do 1 obiegu grzewczego z zaworem mieszającym dostarczany wraz  
z zestawem czujnika 5 016 971

SM10 – moduł do instalacji solarnej przygotowującej ciepłą wodę użytkową 30 008 548

EM10 – moduł do generowania bezpotencjałowego zbiorczego meldunku usterki,  
wejście 0-10 V 5 016 995

VM 10 – moduł do sterowania antylewarowym zaworem elektromagnetycznym 5 016 993

UM10 – moduł do 2 źródła ciepła, urządzenia dopływu powietrza dodatkowego, klapy 
odcinającej spaliny itp. 63 034 266

AM10 – moduł przyłączeniowy do rozszerzenia magistrali EMS-Bus 63 044 844

Wyposażenie dodatkowe

RC20 – regulator temperatury w pomieszczeniu, jako obsługa zdalna 7 747 308 314

Moduł radiowy EMS – regulator temperatury w pomieszczeniu, jako radiowy moduł obsługowy 
(regulator temp. w pomieszczeniu RC20 RF z modułem radiowym RFM) 30 009 931

FA – czujnik temperatury zewnętrznej 5 991 374

Oddzielny czujnik temperatury w pomieszczeniu 5 993 226

AS-1.6 – zestaw przyłączeniowy podgrzewacza c.w.u. (6 mm) 63 012 831

Tuleja pomiarowa R ½”, długość 100 mm 5 446 142

 wyposażenie podstawowe  wyposażenie opcjonalne

Szczegółowe informacje odnośnie sterowników, modułów oraz system zdalnego nadzoru ⇒ rozdział 9

G125 BE Logano
Stojące•olejowe•żeliwne•niskotemperaturowe•kotły grzewcze•17-34 kW
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G125 BELogano
Stojące•olejowe•żeliwne•niskotemperaturowe•kotły grzewcze•17-34 kW

Sterowanie Logamatic 4121 Numer artykułu

Numer artykułu 30 008 912 –

Moduły

FM442 – moduł do 2 obiegów grzewczych z zaworami mieszającymi 30 004 873

FM 443 – moduł solarny do 1 lub 2 odbiorów ciepła, z podgrzewaczem (buforem) 30 006 379

FM444 – wysterowanie drugiego źródła ciepła 5 016 830

FM 445 LAP/LSP – moduł do ładowania zasobnik poprzez zewnętrzny wymiennik ciepła 5 016 832

FM446 – moduł łącza EIB 5 016 822

FM448 – moduł sygnalizacji zbiorczej usterek, wejścia/wyjścia 0-10 V 30 006 068

FM 455 KSE i złącze do EMS –

VM 10 – moduł do sterowania antylewarowym zaworem elektromagnetycznym 5 016 993

UM 10 – moduł do 2 źródła ciepła, urządzenia dopływu powietrza dodatkowego, klapy 
odcinającej spaliny itp. 63 034 266

Ilość wolnych miejsc montażowych do modułów funkcyjnych 1 –

Wyposażenie dodatkowe

Zestaw montażowy do MEC2, uchwyt naścienny, z cyfrowym wyświetlaczem 5 720 812

BFU – moduł obsługi zdalnej 30 002 250

Oddzielny czujnik temperatury 5 993 226

FV/FZ – zestaw czujników temperatury do modułów FM 441, FM 442 5 991 376

FSS – zestaw czujników do modułu FM 443 5 991 520

HZG – zestaw rozszerzający do modułu FM 443 5 991 530

AS-1 – zestaw przyłączeniowy czujnika podgrzewacza c.w.u. (9 mm) 5 991 384

AS-1.6 – zestaw przyłączeniowy czujnika podgrzewacza c.w.u. (6 mm) 63 012 831

Tuleja pomiarowa R½”, 100 mm długości 5 446 142

 wyposażenie podstawowe  opcja

Sterowanie Logamatic 4000

Szczegółowe informacje odnośnie sterowników, modułów oraz system zdalnego nadzoru ⇒ rozdział 9
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Podgrzewacze pojemnościowe wody oraz wyposażenie dodatkowe

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Logalux LT.../1
Pojemnościowy  
podgrzewacz c.w.u

• wykorzystywany jako podstawa kotła 
• zastosowana anoda magnezowa
• otwór rewizyjny z przodu
• powierzchnie mające kontakt z wodą pitną pokryte termoglazurą 

DUOCLEAN MKT
tylko do wielkości kotła 17/21kW – Logalux LT135/1

tylko do kotłów o mocy 17/21/28kW – Logalux LT160/1
do wielkości kotła od 17 do 28kW – Logalux LT200/1

tylko do wielkości kotła 21/28/34kW – Logalux LT300/1

30 009 261
30 009 262
30 009 263
30 009 264

Przewody łączące kocioł  
z podgrzewaczem

• do Logalux LT.../1
• wraz z pompą ładującą, zaworem zwrotnym oraz izolacją

Logalux LT135/1-LT200/1
Logalux LT300/1

5 584 330
30 001 094

Termometr
• do Logalux LT.../1
• 30-80°C
• wraz z czujnikiem temperatury (¼ walca)

5 236 200

Anoda inercyjna

• do Logalux LT.../1
• do podłączenia do gniazda wtykowego 230 V
• potencjostata z wtyczką ze stykiem ochronnym
• dostarczana wraz z kablem łączącym
• montowana w izolowanym otworze w korpusie podgrzewacza

3 868 354

Przyrząd do sprawdzania anody
„CorroScout 500”

• przyrząd do sprawdzania ochrony katodowej emaliowanych podgrzewaczy 
pojemnościowych wody użytkowej

• wraz z baterią
81 065 150

Logalux ST…/4
Pojemnościowy  
podgrzewacz c.w.u.

• stojący obok kotła grzewczego
• z anodą magnezową
• otwór rewizyjny z przodu
• termoglazura DUOCLEAN MKT
• regulowane nogi podstawy (śruby poziomujące)

Logalux ST160/4
Logalux ST200/4
Logalux ST300/4

7 747 001 820
7 747 001 821
7 747 001 823

Przewody łączące kocioł  
z podgrzewaczem

• do Logalux ST z kotłami G125
• wraz z pompą ładującą, zaworem zwrotnym oraz izolacją 5 584 348

Zestaw uzupełniający
• do przedłużenia przewodów łączących kocioł z podgrzewaczem Logalux 

ST/SU, w przypadku konieczności podłączenia górnego wymiennika ciepła 
podgrzewacza Logalux SM/SL

63 019 531

Wymiennik ciepła z rur 
ożebrowanych

• do 2-3 kolektorów słonecznych
• wykonany z ocynkowanej miedzi
• montowany w pokrywie otworu rewizyjnego
• komplet z uszczelnieniami oraz śrubami do mocowania izolacji
• przyłącza R½”
• powierzchnia grzewcza ok. 1m²
• przenoszona energia cieplna w przypadku przepływu po stronie pierwotnej 

600 l/h (strata ciśnienia 365 mbar), spadku temp. po stronie pierwotnej 
80/50°C oraz wzroście temp. po stronie wtórnej 10/60°C: QD = 22,5 kW

do podgrzewaczy Logalux ST160/4-ST200/4
do podgrzewaczy Logalux ST300/4

7 747 006 838
7 747 006 843

Zestaw grzałek elektrycznych

• przyłącze R 1½
• wraz ze sterownikiem
• bez pokrywy włazu rewizyjnego (należy zamówić przy pierwszym montażu)

2,0 kW (1-faz. 230 V)
3,0 kW (3-faz. 400 V)
4,5 kW (3-faz. 400 V)
6,0 kW (3-faz. 400 V)

5 238 250
5 238 254
5 238 258
5 238 262

Pokrywa włazu rewizyjnego

• do zestawu grzałek elektrycznych
• mufa 1½”, z izolacją cieplną oraz pokrywą włazu

do Logalux ST160/4 - ST200/4
do Logalux ST300/4

7 747 004 755
7 747 004 756

G125 BE Logano
Stojące•olejowe•żeliwne•niskotemperaturowe•kotły grzewcze•17-34 kW
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G125 BELogano
Stojące•olejowe•żeliwne•niskotemperaturowe•kotły grzewcze•17-34 kW

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Armatura do szybkiego płukania 
(trójnik)

• do oczyszczenia lub opróżniania
• wykonana z mosiądzu
• możliwość odcięcia w trakcie opróżniania

do Logalux ST160/4 - ST200/4 Rp 1
do Logalux ST300/4 oraz LT135-LT300 Rp 1¼

63 024 016
63 024 017

Termometr
• do Logalux ST
• 30-80°C
• wraz z czujnikiem temperatury (¼ walca)

5 236 210

System ładowania z użyciem 
 energii elektrycznej

• do pośredniego podgrzewania wody użytkowej z zastosowaniem obiegu 
grzewczego wykorzystującego energię elektryczną, przy całkowitym 
wyłączeniu kotła grzewczego

• w powiązaniu z regulatorami Logamatic 2000, 3000 i 4000, ręczne 
przełączanie na tryb podgrzewania elektr./z kotła, regulacja elektroniczna 
30-75°C, urządzenia regulacyjne i zabezpieczające, z różnymi wskazaniami diod, 
z przyłączem zasilania i powrotu R 1½ 

• do zamocowania na ścianie
• składa się z elektrycznej grzałki w obudowie, pompy ładującej  

oraz wewnętrznej regulacji, razem zmontowanych
• wykonanie LSE 2V, LSE 6V, LSE 9V, łącznie z izolacją cieplną oraz obudową
• do zamontowania w obiegu grzewczym, poprzez podłączenie do wymiennika 

(wężownicy) z rur gładkich
• ciężar ok. 10 kg

LSE2, 2 kW (1-faz. 230 V)
LSE 2 V, 2 kW (1-faz. 230 V)

LSE 6, 6 kW (3-faz. 400 V)
LSE 6 V, 6 kW (3-faz. 400 V)

LSE 9, 9 kW (3-faz. 400 V)
LSE 9 V, 9 kW (3-faz. 400 V)

82 325 300
82 325 340
82 325 310
82 325 350
82 325 320
82 325 360

Uniwersalna siatka transportowa • siatka do transportu z polipropylenu, z 4-ma pętlami do uchwytów
• ok. 2100 x 1200 mm 80 452 080

Szczegółowe informacje odnośnie pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej ⇒ rozdział 10
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Wyposażenie dodatkowe

G125 BE Logano
Stojące•olejowe•żeliwne•niskotemperaturowe•kotły grzewcze•17-34 kW

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Podstawa pod kocioł
• do instalacji bez podgrzewacza, względnie ze stojącym 

obok kotła podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u
• wysokość 140 mm

5 093 010

Podstawa pod kocioł

• do instalacji bez podgrzewacza, względnie ze stojącym 
obok kotła podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u.

• wysokość 300 mm
• z obudową boczną

do kotłów o mocy 17-21 kW
28 kW
34 kW

63 029 130
63 029 131
63 029 132

Tłumik hałasu przepływu spalin

• DN 130
• zapewnia separację akustyczną hałasu przenoszonego  

przez korpus kotła
• wraz z mankietem uszczelniającym do przewodu 

spalinowego

5 074 540

Kompaktowy tłumik hałasu przepływu spalin

• wykonany ze stali szlachetnej
• DN 130
• zapewnia separację akustyczną hałasu przenoszonego  

przez korpus kotła
• wraz z 2 mankietami uszczelniającymi do przewodów 

spalinowych

5 074 498

Mankiet uszczelniający  
do przewodów spalinowych • DN 130 5 354 010

Mankiet uszczelniający  
do przewodów spalinowych

• DN 130
• szczelny w warunkach nadciśnienia 5 354 439

Filtr oleju opałowego Magnum

• gwinty wewnętrzne /zewnętrzne 3/8”
• z wkładem filtrującym Siku
• przystosowany do dwuprzewodowego systemu  

zasilania olejowego
do dysz olejowych ≤ 0,5 gph (≤ 21 kW)

ziarnistość filtra 25-40 µm
do dysz olejowych ≥ 0,6 gph (≥ 28 kW)

ziarnistość filtra 50-75 µm

83 200 084

83 200 080

Śrubunki mocujące  
do filtra oleju opałowego Magnum

1 zestaw, 8 mm
1 zestaw, 10 mm

80 211 160
80 211 164

Zestaw TOC DUO:
filtr oleju opałowego,  
odpowietrznik instalacji olejowej

• gwint wewnętrzny/zewnętrzny ⅜”
• wraz z wkładem filtrującym Siku
• jednoprzewodowy system zasilania olejowego 

z dopływem zwrotnym
do dysz olejowych ≤ 0,5 gph (≤ 21kW) 

ziarnistość filtra 25-40µm
do dysz olejowych ≥ 0,5 gph (≥ 28kW) 

ziarnistość filtra 50-75µm

80 693 130

80 693 124

Śrubunki mocujące do zestawu:
filtr/odpowietrznik oleju opałowego

1 zestaw, 8mm
1 zestaw, 10mm

80 211 180
80 211 184

Antylewarowy zawór  
elektromagnetyczny

• zasilany energią elektryczną
• zamknięty w stanie beznapięciowym
• gwint wewnętrzny ⅜”

80 260 040

Prosty śrubunek przyłączeniowy  
antylewarowego zaworu  
elektromagnetycznego

• przyłącze z dzielonym pierścieniem zaciskowym x R ⅜”,  
gwint zewnętrzny

• dostarczany wraz z uszczelkami typu O-ring
8 mm

10 mm
80 726 162
80 726 164

Adapter do antylewarowego  
zaworu elektromagnetycznego

• do elektrycznego podłączenia zasilania  
antylewarowego zaworu elektromagnetycznego 63 000 507

1
2

N L

N L
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G125 BELogano
Stojące•olejowe•żeliwne•niskotemperaturowe•kotły grzewcze•17-34 kW

Uzupełniające dane techniczne dotyczące tłumików hałasu przepływu spalin ⇒ rozdział 7
Uzupełniające dane techniczne dotyczące zawartości walizek serwisowych palników olejowych ⇒ rozdział 7

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Ogranicznik temperatury  
do ogrzewania podłogowego (AT 90 E) • ze złączem wtykowym, gotowy do zainstalowania 80 155 200

Zestaw przyrządów do czyszczenia
• do czyszczenia wewnętrznych powierzchni wymiany ciepła  

oraz komory spalania
• składa się z 2 szczotek wraz z trzonkami

83 570 060

Wyposażenie serwisowe

Zestaw serwisowy
• do „niebieskich” palników olejowych Logatop BE 1.3 oraz 2.3
• 17...34 kW
• do Logano G125/S125

31 032 100

Walizka serwisowa  
do palników olejowych

• do „niebieskich” palników olejowych BRE/RE  
oraz „niebieskich” palników olejowych Logatop BE/BE-A/BZ 1.0 63 027 120

Zestaw do kontroli podciśnienia

• zawiera wypełniony gliceryną wakuometr
• Ø 50 mm, 0-1 bar
• zawiera wąż przeźroczysty 1000 mm, ⅜”
• w walizce z tworzywa sztucznego

80 312 100
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System szybkiego montażu obiegów grzewczych

G125 BE Logano
Stojące•olejowe•żeliwne•niskotemperaturowe•kotły grzewcze•17-34 kW
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G125 BELogano
Stojące•olejowe•żeliwne•niskotemperaturowe•kotły grzewcze•17-34 kW

System szybkiego montażu obiegów grzewczych do zamontowania przy kotle

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Kombinacje systemu szybkiego montażu obiegów grzewczych

RK 1-E/G125
System szybkiego  
montażu obiegów grzewczych

• zestaw przyłączeniowy do 1-go obiegu, poprzecznie za kotłem
• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza
• złożony z zestawów: KAS 1/G125, HS 25-E i pompy elektronicznej

80 700 012

RK 1M-E/G125
System szybkiego  
montażu obiegów grzewczych

• zestaw przyłączeniowy do 1-go obiegu, poprzecznie za kotłem
• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 20
• złożony z zestawów: KAS 1/G125, HSM 25-E i z pompy elektronicznej

80 700 022

RK 2M-E/G125
System szybkiego  
montażu obiegów grzewczych

• zestaw przyłączeniowy do 2-ch obiegów grzewczych, poprzecznie za lub równolegle  
do boku kotła (z lewej lub prawej strony)

• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza oraz 1 obiegu z 3-drogowym zaworem 
mieszającym DN 20

• złożony z zestawów: KAS 2/G125, HS 25-E, HSM 20-E oraz ES 2

80 700 028

KSS/G125
Grupa bezpieczeństwa kotła

• złożona z rozdzielacza, zaworu bezpieczeństwa (2,5 bar), manometru oraz 
automatycznego odpowietrznika 63 026 690

AAS/G125
Zestaw przyłączeniowy  
naczynia wzbiorczego

• wraz z zaworem KFE (napełn./opróżn.) 5 354 998

Elementy do dowolnych kombinacji

KAS 1/G125
Zestaw przyłączeniowy kotła • do 1 obiegu grzewczego 5 584 352

KAS 2/G125
Zestaw przyłączeniowy kotła • do 1-3 obiegów grzewczych 80 675 012

HS 25-E 1)

Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza i pompą elektroniczną 80 680 016

HSM 15-E 2)

Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 15 i pompą elektroniczną 80 680 006

HSM 20-E 2)

Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 20 i pompą elektroniczną 80 680 024

HSM 25-E2)

Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 25 i pompą elektroniczną 80 680 036

HKV 2/25
Rozdzielacz obiegu grzewczego • do 2-ch obiegów grzewczych z zestawem przyłączeniowym obiegu grzewczego KAS 1 5 024 880

ES 2
Zestaw uzupełniający • w powiązaniu z KAS 2 do 2-go zestawu przyłączeniowego obiegu grzewczego 80 675 210

ES 3
Zestaw uzupełniający

• w powiązaniu z KAS 2 do 3-go zestawu przyłączeniowego obiegu  
grzewczego 80 675 212

ÜS 1
Zestaw przejściowy • przejście z KAS 1/G125 na zestaw HK (32) 63 012 350

Grupa rurowa do licznika ciepła

• do montażu przed zestawem obiegu grzewczego
• wysokość zabudowy ok.200 mm
• do standardowych liczników firm Pollux oraz Deltamess

długość zabudowy licznika ciepła 110 mm, DN 25
130 mm, DN 25

80 680 154
80 680 156
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Oznaczenie Opis Numer artykułu

Grupa rurowa do rozdzielenia

• do starych instalacji, z rurami przepuszczającymi tlen
• celem rozdzielenia systemów
• wysokość zabudowy ok. 200 mm
• maksymalnie 15 kW, ΔT = 10 K
• DN 25
• do montażu poniżej zestawu szybkiego montażu obiegu grzewczego, DN 15/20/25
• z zaworem bezpieczeństwa 3 bar
• z manometrem, zaworem KFE i odpowietrzeniem, wymiennik płytowy ze stali szlachetnej
• izolacja cieplna w kolorze czarnym
• minimalny odstęp z prawej strony powinien wynosić 150 mm

80 680 158

Zintegrowany zestaw szybkiego 
montażu obiegów grzewczych 
EMS (Inside)

• HMS 15 E, niebieski, EMS (Inside) do 1 obiegu grzewczego z zaworem 
mieszającym DN 15 i pompą elektroniczną, zintegrowany moduł mieszacza MM10 80 680 007

• HMS 20 E, niebieski, EMS (Inside) do 1 obiegu grzewczego z zaworem mieszającym 
DN 20 i pompą elektroniczną, zintegrowany moduł mieszacza MM10 80 680 025

• HMS 25 E, niebieski, EMS (Inside) do 1 obiegu grzewczego z zaworem mieszającym 
DN 25 i pompą elektroniczną, zintegrowany moduł mieszacza MM10 80 680 035

Dla ∆T = 20 K stosuje się:
1) HSM 15 E - KVS = 2,5 m³/h do 15 kW
2) HSM 20 E/HS25 E - KVS = 6,3 m³/h do 30 kW
3) HSM 25 E - KVS = 8,0 m³/h do 40 kW

Wszystkie pompy elektroniczne po ręcznym przestawieniu, mogą także pracować w trybie pracy stopniowanej

G125 BE Logano
Stojące•olejowe•żeliwne•niskotemperaturowe•kotły grzewcze•17-34 kW
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G125 BELogano
Stojące•olejowe•żeliwne•niskotemperaturowe•kotły grzewcze•17-34 kW

Kotły Logano G125 z „niebieskim” palnikiem olejowym Logatop BE

• Kocioł grzewczy, palnik oraz sterownik regu-
lacyjny tworzą jeden zespół.

• Człony kotła grzewczego wykonane z wyso-
kiej jakości, sprawdzonego żeliwa GL 180 M.

• Wersja kotła Logano G125 RLU przysto-
sowana do pracy niezależnej od powietrza  
w pomieszczeniu. 

• Kotły grzewcze dostarczane w stanie kom-
pletnie zmontowanym, wraz z obudową oraz 
palnikiem Logatop – oszczędność czasu 
oraz kosztów montażu.

• Komora spalania chłodzona wodą.
• Duże drzwi frontowe, odchylane na lewo 

lub na prawo – umożliwiają wygodny do-
stęp podczas czyszczenia lub konserwacji 
kotła.

• Łatwe czyszczenie kotła od przedniej strony.
• Izolacja cieplna o grubości 80 mm – redukcja 

do minimum strat ciepła.
• Pokryte tworzywem sztucznym stopy pod-

stawy umożliwiające łatwe ustawienie kotła, 
również na umieszczonym poniżej pojemno-
ściowym podgrzewaczem c.w.u.

• Niewielkie wymiary zewnętrzne ułatwiają-
ce wprowadzenie kotła oraz jego lokalizację  
w pomieszczeniu kotłowni.

• Ukształtowane ergonomicznie, boczne wy-
tłoczenia uchwytów – ułatwienie ręcznego 
transportu kotła.

• Kocioł grzewczy może pracować przy nadci-
śnieniu w przewodach spalinowych.

• Możliwość zastosowania różnych sterow-
ników regulacyjnych oraz współpracy  

z różnymi pojemnościowymi podgrzewa-
czami c.w.u.

• Duży wybór wyposażenia dodatkowego 
umożliwiającego szybki montaż, dokładnie 
dopasowanego do danego kotła.

• Paliwo: olej opałowy lekki EL standardowy 
lub o obniżonej zawartości siarki (< 0,005 %), 
zgodnie z normą DIN 51 603.

• Wysoka sprawność energetyczna kotła  
– wysoka roczna sprawność robocza – dzięki 
optymalnemu dopasowaniu kotła grzewcze-
go, układów regulacji oraz palnika.

• Niska pracochłonność montażu dzięki wy-
konanym fabrycznie połączeniom elektrycz-
nym pomiędzy układami sterowania kotła 
grzewczego oraz palnika.

„Niebieski” palnik olejowy Logatop BE
• Palnik przygotowany do natychmiastowego 

uruchomienia.
• Nie jest konieczna regulacja palnika – palnik 

został ustawiony fabrycznie oraz wypróbo-
wany na gorąco w zakresie wielkości mocy 
oraz geometrii płomienia. Podczas pierwsze-
go uruchomienia należy przeprowadzić jedy-
nie optymalizację w zależności od warunków 
pracy instalacji.

• Przyjazna środowisku oraz oszczędna praca 
kotła.

• Opieka serwisowa marki Buderus na terenie 
całego kraju.

• Wstępne podgrzanie oleju opałowego, 
umożliwiające uniknięcie zakłóceń w prawi-

dłowym rozpylaniu paliwa oraz jego spalaniu 
wskutek zmiennej lub zbyt wysokiej lepkości 
doprowadzanego oleju opałowego.

• Redukcja emisji substancji szkodliwych po-
przez ciągły rozwój systemu palników z „nie-
bieskim” płomieniem, z optymalizowanym 
układem recyrkulacji, przy zapewnieniu ni-
skiej gęstości właściwej mocy.

• Cicha praca palnika dzięki optymalizacji do-
prowadzenia powietrza, wentylatorowi jak  
i nowemu układowi mieszania.

• Optymalne parametry spalania poprzez za-
stosowanie systemu palnika z „niebieskim” 
płomieniem z nowym układem mieszania, 
co zapewnia spalanie oleju opałowego prak-
tycznie bez powstawania sadzy, jak również  
niskie wartości emisji NOx oraz CO.

• Uproszczenie prac konserwacyjnych po-
przez łatwy dostęp do elementów palnika, 
połączenia wtykowe układów elektrycznych 
oraz możliwość wyboru poziomej/pionowej 
pozycji serwisowej.

• Integracja układu kontroli płomienia automa-
tu palnikowego SAFe z systemem regulacji 
EMS umożliwiająca redukcję kosztów serwi-
su dzięki udostępnieniu szerokiego zakresu 
informacji eksploatacyjnych i serwisowych.

• Dokładna informacja poprzez odwzorowa-
nie parametrów roboczych oraz wskazówek 
eksploatacyjnych dotyczących kotła grzew-
czego oraz palnika w formie tekstów dialogo-
wych na wyświetlaczu pomieszczeniowego 
modułu obsługowego RC35. 

Sposób dostawy

Kocioł grzewczy wraz z izolacją cieplną, obudową oraz palnikiem 1 zestaw transportowy

Sterownik regulacyjny 1 karton

Wskazówki projektowe

Opory przepływu kotła po stronie wody grzewczej

Układ zasilania olejowego/filtr wstępny
Palniki olejowe o mocy < 28 kW nie muszą 
w zasadzie być wyposażone w filtr wstępny 
z wkładem filtrującym. Odpryski produktów 
korozji oraz luźne włókna mogą jednak zablo-
kować dysze olejowe lub zakłócić prawidłową 
pracę palnika. Zalecane jest zastosowanie fil-
tra olejowego wykonanego ze spiekanego 
tworzywa sztucznego (np. Siku) lub spieka-
nego brązu (np. Sika). W celu podwyższenia 
niezawodności ruchowej, względnie uniknię-
cia zakłóceń w pracy palnika zalecane jest 

stosowanie filtrów olejowych dostępnych  
w ofercie marki Buderus. 

W systemie jednoprzewodowego zasilania ole-
jowego należy zastosować filtr olejowy z od-
powietrznikiem automatycznym (np. filtr TOC 
DUO).

Temperatura spalin/podłączenie do systemu 
kominowego
Kotły grzewcze z tego typoszeregu mogą pra-
cować w warunkach występowania nadciśnie-
nia gazów spalinowych w komorze spalania. 
Wartość temperatury wylotowej spalin dla no-
wego kotła oraz temperatury wody grzew-
czej 80°C, wynosi ok. 150-175°C, w zależności 
od wielkości kotła. Poprzez usunięcie łatwo 
dostępnych płyt kierujących gazy spalinowe  
w kotle, możliwe jest podwyższenie tempera-
tury spalin o ok. 20 K. Rozwiązanie takie jest 
przydatne podczas montażu nowego kotła  
w istniejącej instalacji, gdy nie jest możliwa wy-
miana lub modernizacja komina. W przypadku 
występowania dużych wartości ciągu komino-
wego lub gdy konieczne jest wietrzenie prze-
wodu kominowego należy zastosować oraz 
odpowiednio nastawić – po konsultacji z upo-
ważnionym przedstawicielem nadzoru komi-
niarskiego – regulator ciągu kominowego. 
Dobór wielkości regulatora ciągu kominowe-
go zależy od wysokości czynnej oraz przekroju 

przewodu kominowego. Stawiane obecnie wy-
magania dotyczące jak najniższej temperatu-
ry gazów spalinowych, łatwego uruchomienia 
kotła oraz niskiej emisji hałasu wymuszają sta-
ranne zaprojektowanie oraz wykonanie prze-
wodu spalinowego, łączącego kocioł grzewczy  
z kominem. Należy zwrócić uwagę na:

• szczelne wyprowadzenie spalin z kotła grzew-
czego do komina, 

• dobór średnicy przewodu spalinowego według 
normy EN-PN 13 384-1 (obliczenia komina),

• zablokowanie przenoszenia drgań z kotła 
grzewczego na komin, 

• zmianę kierunku przewodów w sposób ko-
rzystny dla przepływu spalin, w miarę możli-
wości przy pomocy kolan 45°,

• izolację niepalnym materiałem przewodu łą-
czącego kocioł z kominem oraz zapewnienia 
dodatkowej izolacji akustycznej.

Instalacje ogrzewania podłogowego
W przypadku instalacji ogrzewania podłogo-
wego wykonanej przy użyciu rur z tworzywa 
sztucznego nie zapewniających dostatecznej 
szczelności tlenowej (DIN 4726), należy zasto-
sować pomiędzy kotłem grzewczym a insta-
lacją ogrzewania podłogowego przeponowy 
wymiennik ciepła.

Przegląd
Dla zapewnienia niezawodnej oraz przyjaznej 
dla środowiska pracy instalacji grzewczej, zale-
cane jest regularne przeprowadzanie inspekcji 
kotła oraz palnika. 

Ziarnistość filtra
dysza ≤ 0,5 gph < 40 µm
dysza ≥ 0,6 gph < 75 µm
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Praca kotła niezależna od powietrza w pomieszczeniu kotłowni

Podciśnieniowe lub nadciśnieniowe systemy 
spalinowe
Dla podciśnieniowych systemów spalino-
wych (systemy kominowe) niezbędne jest 

utrzymywanie ciśnienia spalin na wylocie  
z kotła na poziomie 0 Pa. W przypadku doboru 
nadciśnieniowego systemu spalinowego, np. 
GA lub LAS-K do dyspozycji jest na wylocie  

z kotła nadciśnienie w zakresie 30-50 Pa,  
w zależności od wielkości kotła (patrz zamiesz-
czone poniżej dane techniczne).

Wielkość 
kotła

Dyspozycyjne ciśnienie tłoczenia  
spaliny/powietrze

Pa

G125 RLU niezależny od powietrza w pomieszczeniu

GA-K
C33X

DO/DO-S
C33X

GAF-K
C53X

LAS-K
C43X

Ø 80-125

Wariant 1
m

Wariant 2
m

Wariant 1
m

Wariant 2
m

Wariant 1
m

w.g. PN-EN 13384
17 30/200 15 15 15 15 19

21 30/200 18 18 18 15 19

28 30/200 17 12,5 15 12 21

34 50/200 18 12 16 11,5 21

Wlot do komina: 1 kolano
Wariant 1: element łączący L = 1,5 m, 1 element rewizyjny RVS
Wariant 2: element łączący L = 1,5 m, 1 kolano, 1 trójnik rewizyjny RVS

Maksymalne długości przewodów spalinowych koncentrycznego systemu powietrzno/spalinowego (LAS) (w metrach)

Przegląd systemów spalinowych ⇒ strona 3 – 020

G125 BE Logano
Stojące • olejowe • żeliwne • niskotemperaturowe • kotły grzewcze • 17-34 kW

Uwagi ogólne
Kocioł pracujący w sposób niezależny od poboru 
powietrza z pomieszczenia, poprzez uniknięcie 
konieczności doprowadzenia do pomieszczenia 
powietrza do spalania pozwala na osiągnięcie 
wymiernych korzyści ekonomicznych. Pomiesz-
czenie kotłowni nie jest wtedy wychładzane, co 
oznacza, że wymagania dotyczące izolacji ciepl-
nej budynku są znacząco niższe. Cały system po-
wietrzno-spalinowy kotła obejmujący: przewód 
doprowadzający powietrze do palnika oraz od-
prowadzenie spalin z kotła (LAS), odpowiada 
wtedy następującym rodzajom paleniska olejo-
wego: OC33X, OC43X, OC53X, OC63X oraz OC83X. Do-
datkowy symbol „x” oznacza, że palenisko spełnia 
podwyższone wymagania w zakresie szczelno-
ści, co umożliwia pracę niezależną od poboru po-
wietrza z pomieszczenia oraz nie jest konieczne 
dodatkowe wietrzenie tego pomieszczenia. Po-
winny być stosowane wyłącznie certyfikowane  
w całości przez markę Buderus elementy syste-
mów powietrzno-spalinowych.

Praca kotła niezależna od powietrza w pomiesz-
czeniu (G125 RLU)
a) Doprowadzenie powietrza do procesu spala-
nia oraz odprowadzenie spalin przy pomocy kon-
centrycznego systemu LAS. Wentylator palnika 
olejowego zasysa poprzez elastyczną rurę ssą-
cą oraz element przyłączeniowy (w zakresie do-

stawy podstawowego zestawu montażowego 
– przejście z DN130 na system koncentryczny 
DNØ 80-125) powietrze niezbędne do proce-
su spalania z atmosfery. Przewody powietrzno- 
-spalinowe powinny być wykonane z materiałów 
niepalnych, na przykład ze stali szlachetnej (rura 
spalinowa) oraz ocynkowanej, polakierowanej 
na biało rury zewnętrznej. Rura wewnętrzna wy-
konana ze stali szlachetnej pełni rolę przewo-
du spalinowego. Przez pierścieniową szczelinę  
Ø 80-125 zasysane jest powietrze do procesu 
spalania. Element przyłączeniowy DN130 – 80 
(w zakresie dostawy kotła G125 BE RLU) wy-
posażony jest w zintegrowane odprowadzenie 
kondensatu.
b) Doprowadzenie powietrza do procesu spalania 
przez ścianę zewnętrzną lub szyb wentylacyjny. 
Powietrze do procesu spalania może być dopro-
wadzane przez ścianę zewnętrzną pomieszczenia 
kotłowni. Należy zapewnić, aby nie było możliwe 
zasłonięcie powierzchni otworu wlotowego po-
wietrza. Jeżeli wlot powietrza (kratka wlotowa  
w murze) ulokowany został na ścianie zewnętrz-
nej w obszarze zamieszkania ludzi, powinien zo-
stać zamontowany tłumik hałasu związanego  
z przepływem zasysanego powietrza. Zalecane 
jest zastosowanie zestawu elementów systemu 
doprowadzenia powietrza PP60 wykonanego 
ze stali szlachetnej (patrz ⇒ zestaw montażowy 
PP60), składającego się z elementu przedłużają-
cego, tłumika hałasu oraz elementu wlotowego 
powietrza z żaluzjami, przeznaczonego do mon-
tażu w murze. Możliwe jest również doprowadze-
nie powietrza do procesu spalania przez osobny 
szyb kominowy lub komin zbudowany w systemie 
LAS, posiadający odpowiednie dopuszczenia do 
stosowania do kotłów grzewczych z palnikami 
wentylatorowymi. Należy unikać zawilgocenia 
szybu kominowego, po stronie powietrza do-
prowadzonego do palnika. Dla umożliwienia do-
prowadzenia powietrza do kotła grzewczego 
dopuszczone zostały do stosowania następujące 
systemy (wyposażenie dodatkowe):

• Elastyczny wąż powietrzny DN63
- dostarczany wraz z elementem przyłączenio-

wym węża, w którym znajduje się zaślepiony 
otwór pomiarowy oraz 2 specjalnymi opaska-
mi zaciskowymi mocującymi wąż powietrzny; 
maksymalna odległość od ściany tylnej kotła 
może wynosić 8 m.

• System wkładek kominowych z tworzywa 
sztucznego DN60 (o ile na ich stosowanie po-
zwalają obowiązujące przepisy)

- zestaw elementów doprowadzania powie-
trza składający się z elementu przejścio-
wego przez mur budynku (kratki wlotowej 
powierza), tłumika hałasu powietrza wlotowe-
go oraz elementu przedłużającego 250 mm  
z otworem pomiarowym,

- proste odcinki przewodu powietrznego  
o długości 250, 500, 1000, 2000 mm oraz ko-
lana 45° lub 90°. 

Maksymalna długość prostego odcinka rurocią-
gu, mierzona od ściany tylnej kotła, może wynosić 
35  m. Zastosowanie dodatkowych elementów sys-
temu doprowadzania powietrza skraca maksymal-
ną dopuszczalną długość o następujące wartości:

- kolano 45°: 1,0m,
- kolano 90°: 1,5m,
- zastosowanie węża doprowadzającego po-

wietrze o długości 1 m: 4,0 m,
- tłumik hałasu powietrza wlotowego: 15,0 m.

Wyprowadzenie spalin przez istniejący komin 
lub komin wybudowany w systemie LAS
Przewód spalinowy łączący kocioł grzewczy  
z kominem musi składać się z elementów przy-
stosowanych do pracy w nadciśnieniu, odpor-
nych na oddziaływanie spalin pochodzących ze 
spalania oleju opałowego EL. W celu uszczelnie-
nia króćców spalinowych po stronie kotła grzew-
czego oraz komina należy zastosować kołnierze 
uszczelniające przystosowane do pracy w nad-
ciśnieniu (wyposażenie dodatkowe).

Wyprowadzenie spalin przez przewód spalinowy 
umieszczony w szybie kominowym
Kocioł grzewczy G125 RLU może współpraco-
wać wyłącznie z systemem spalinowym, który 
spełnia następujące warunki:

- posiada odpowiednie dopuszczenia do sto-
sowania,

- nadaje się do spalin pochodzących ze spala-
nia oleju opałowego, 

- nadaje się do odprowadzania spalin o tempe-
raturze minimum 200°C,

- jest odporny na oddziaływanie wilgoci oraz 
szczelny w warunkach nadciśnienia,

- zapewnione zostało współprądowe wietrze-
nie zwrotne, przy zachowaniu minimalnej 
szczeliny pierścieniowej wynoszącej 20 mm 
w szybie kwadratowym,

- zapewnione zostało współprądowe wietrze-
nie zwrotne, przy zachowaniu minimalnej 
szczeliny pierścieniowej wynoszącej 30 mm 
w szybie okrągłym.
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G125 BELogano
Stojące•olejowe•żeliwne•niskotemperaturowe•kotły grzewcze•17-34 kW

Minimalne wymiary pomieszczenia kotłowni

Maksymalne długości przewodów spalinowych (w metrach) – system zależny/niezależny od powietrza w pomieszczeniu

Wielkość
kotła

Dyspozycja ciśnienia tłoczenia 
spaliny/powietrze1)

 Pa

Kocioł G125 pracujący w sposób zależny od powietrza w pomieszczeniu

Kocioł G125 RLU pracujący w sposób niezależny od powietrza w pomieszczeniu

DN 80
GA

DN 100 DN 120

B23X
2) C63

3)

Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 3

17 30/200 23,5 23,5 29,5 35,5

21 30/200 22,0 22,0 29,5 35,5

28 30/200 17,0 12,5 29,5 35,5

34 50/200 18,0 12,5 29,5 35,5

1) Dyspozycyjne ciśnienie zasysu powietrza dolotowego kotła G125 RLU
    Wlot do komina: 1 kolano
    Wariant 1: 1 kolano, element łączący L = 1,5 m
    Wariant 2: 1 kolano, element łączący L = 1,5 m, 1 kolano 90°,
    1 trójnik rewizyjny RVS (kolano z otworem rewizyjnym)
    Wariant 3: wlot do komina: 1 trójnik, element łączący L = 1,5m, 2 kolana 90°
2) Praca zależna od powietrza w pomieszczeniu
3) Praca niezależna od powietrza w pomieszczeniu, dopływ powietrza do procesu spalania przez 

ścianę zewnętrzną

Przegląd systemów spalinowych ⇒ strona 3 – 020

Podczas montażu kotła w pomieszczeniu 
kotłowni należy zachować minimalne od-
stępy (wymiary w nawiasach) od ścian 
pomieszczenia a także wartości wynikają-
cych z przepisów. Dla ułatwienia prowadze-
nia prac montażowych, konserwacyjnych  
i serwisowych należy przestrzegać zaleca-

nych odstępów od ścian pomieszczenia ko-
tłowni. Pomieszczenie kotłowni musi być 
zabezpieczone przed oddziaływaniem mro-
zu oraz dobrze wietrzone. Należy przy tym 
zapewnić dopływ świeżego powietrza nie 
zawierającego kurzu oraz wolnego od za-
nieczyszczeń związkami halogenowowę-

glowodorowymi. Związki takie zawierają 
między innymi różnego rodzaje dezodoranty  
i spraye, rozpuszczalniki, środki czyszczące, 
lakiery, farby oraz kleje. 

Szczegółowe informacje w tym zakresie za-
wiera arkusz roboczy K3 ⇒ rozdział 15
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Kocioł Logano G125 / G125 RLU z Logamatic oraz palnikiem Logatop BE

Wielkość kotła 17 21 28 34

Znamionowa moc cieplna kW 17 21 28 34

Moc cieplna komory spalania kW 18,2 22,4 29,9 36,3

Długość L
LK

mm
mm

880
446

880
446

1000
566

1120
686

Komora spalania długość
Ø

mm
mm

407
270

407
270

522
270

642
270

Drzwi palnika głębokość mm 90

Rozstaw śrub poziomujących (nogi kotła) FL mm 290 290 410 530

Ciężar netto1) kg 175 175 208 241

Pojemność wodna kotła l 33 33 41 49

Objętość części spalinowej kotła l 36,5 36,5 49,5 62,5

Temperatura spalin2) °C 161 162 165 163

Strumień przepływu masowego spalin kg/s 0,0075 0,0093 0,0124 0,0150

Zawartość CO2 w spalinach % 13,5 13,5 13,5 13,5

Wymagana wielkość ciągu kominowego 
(zapotrzebowanie ciągu)3) Pa 0

Dyspozycyjne ciśnienie tłoczenia spalin4) Pa 30 30 30 50

Dopuszczalna temperatura na zasilaniu5) °C 100

Dopuszczalne nadciśnienie robocze bar 4

Numer certyfikatu dla urządzeń ciśnieniowych Z-FDK-MUC-00-318-302-23

Cecha znaku CE kotła grzewczego CE0036 0355/04

1) Ciężar kotła wraz z obudową jest ok. 6-8 % wyższy
2) Zgodnie z normą DIN EN 303. Minimalna temperatura spalin wykorzystywana w obliczeniach kominów na podstawie wytycznych  

Normy PN-EN 13384-1 jest o ok. 12 K niższa
3) Dla systemów kominowych pracujących w podciśnieniu
4) Dla przewodów spalinowych podłączonych do nadciśnieniowych systemów LAS
5)Granica zadziałania zabezpieczeń (STB: zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej wartości temperatury)
 Maksymalna możliwa wartość temperatury na zasilaniu kotła = granica zadziałania zabezpieczeń (STB) – 18 K 

Przykład: granica zadziałania zabezpieczeń (STB) = 100°C, maksymalna wartość robocza temperatury na zasilaniu kotła = 100-18 = 82°C

G125 BE Logano
Stojące•olejowe•żeliwne•niskotemperaturowe•kotły grzewcze•17-34 kW
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G125 BELogano
Stojące•olejowe•żeliwne•niskotemperaturowe•kotły grzewcze•17-34 kW

Kocioł Logano G125 / G125 RLU z Logamatic, Logatop BE oraz Logalux LT.../1

Wielkość kotła 17 21 28 34

Znamionowa moc cieplna kW 17 21 28 34

Długość  z podgrzewaczem LT135/1
 z podgrzewaczem LT160/1
 z podgrzewaczem LT200/1
 z podgrzewaczem LT300/1

L
L
L
L

mm
mm
mm
mm

880
980

1146
–

880 
980 

1146 
1536

–
980

1146
1536

–
–

1146
1536

Dane wydajności wody użytkowej w zestawieniu z wielkością kotła ⇒ str. 3 – 043
Uzupełniające dane techniczne dot. pojemnościowych podgrzewaczy c.w.u. Logalux LT ⇒ rozdział 10

Kocioł Logano G125 z Logamatic, Logatop BE oraz Logalux ST.../4

Wielkość kotła 17 21 28 34

Znamionowa moc cieplna kW 21 21 28 34

Długość L mm 880 880 1000 1120

Szerokość podstawy wraz z ST 160/4
   ST 200/4
   ST 300/4

FL
FL
FL

mm
mm
mm

1010
1010
1106

Szerokość wraz z  ST 160/4
   ST 200/4
   ST 300/4

B
B
B

mm
mm
mm

1257
1257
1374

Wysokość1) wraz z  ST 160/4
   ST 200/4
   ST 300/4

H
H
H

mm
mm
mm

1265
1525
1530

Średnica   ST 160/4
   ST 200/4
   ST 300/4

D
D
D

mm
mm
mm

557
557
674

1) Wysokość wraz ze stopami podstawy
Dane wydajności wody użytkowej w zestawieniu z wielkością kotła ⇒str. 3 – 043
Uzupełniające dane techniczne dot. pojemnościowych podgrzewaczy c.w.u. Logalux ST ⇒ rozdział 10
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Wielkość mocy oraz wydajność c.w.u. przy zastosowaniu podgrzewaczy Logalux LT…/11)

Wielkość kotła 17 21 28 34

LT135/1

Współczynnik znamionowy mocy NL

do pracy niskotemperaturowej2) 1,6 1,6

brak  
możliwości  
współpracy

do pracy stałotemperaturowej3) 1,8 2,0

Obciążenie ciągłe4)
kW 17,0 21,0

l/h 420 516

Czas ponownego podgrzania 
t1

5) min 39 33

t2
6) min 49 43

LT160/1

Współczynnik znamionowy mocy NL

do pracy niskotemperaturowej2) 2,1 2,1 2,1

brak 
możliwości 
współpracy

do pracy stałotemperaturowej3) 2,4 2,7 3,0

Obciążenie ciągłe4)
kW 17,0 21,0 28,0

l/h 420 515 688

Czas ponownego podgrzania 
t1

5) min 45 39 31

t2
6) min 54 49 42

LT200/1

Współczynnik znamionowy mocy NL

do pracy niskotemperaturowej2) 3,2

do pracy stałotemperaturowej3) 3,7 3,8 4,0 4,0

Obciążenie ciągłe 4)
kW 17,0 21,0 28,0 30,8

l/h 420 515 690 757

Czas ponownego podgrzania 
t1

5) min 52 46 36 33

t2
6) min 61 53 46 42

LT300/1

Współczynnik znamionowy mocy NL

do pracy niskotemperaturowej2) 5,0

do pracy stałotemperaturowej3)

brak 
możliwości 
współpracy

8,0 9,0 9,2

Obciążenie ciągłe4)
kW 21,0 28,0 34,0

l/h 515 690 835

Czas ponownego podgrzania 
t1

5) min 69 54 47

t2
6) min 80 69 51

1) Przy zastosowaniu oferowanego systemu połączeń: kocioł grzewczy – pojemnościowy podgrzewacz c.w.u.
2) Wyznaczono na podstawie normy zakładowej marki Buderus
3) Temperatura na zasilaniu kotła tV = 80°C, temperatura w podgrzewaczu c.w.u. tSP = 60°C
4) Przy podgrzewaniu wody pitnej od 10°C do 45°C oraz tV = 80°C
5) Kocioł grzewczy w stanie gorącym, czas ponownego podgrzania zawartości podgrzewacza c.w.u. od 10°C do 60°C 
6) Kocioł grzewczy w stanie zimnym, czas ponownego podgrzania zawartości podgrzewacza

G125 BE Logano
Stojące•olejowe•żeliwne•niskotemperaturowe•kotły grzewcze•17-34 kW
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G125 BELogano
Stojące•olejowe•żeliwne•niskotemperaturowe•kotły grzewcze•17-34 kW

Wielkość mocy oraz wydajność c.w.u. przy zastosowaniu podgrzewaczy Logalux ST.../4 1)

Wielkość kotła 17 21 28 34

ST160/4

Współczynnik znamionowy mocy NL

dla pracy niskotemperaturowej2) 2,0

dla pracy stałotemperaturowej3) 2,2 2,3 2,4 2,4

Obciążenie ciągłe4)
kW 17 21 28 32

l/h 418 516 688 786

Czas ponownego podgrzania 
t1

5) min 37 30 23 20

t2
6) min 46 41 34 30

ST200/4

Współczynnik znamionowy mocy NL

dla pracy niskotemperaturowej2) 3,1

dla pracy stałotemperaturowej3) 3,9 4,0 4,1 4,1

Obciążenie ciągłe4)
kW 17 21 28 32

l/h 418 516 688 786

Czas ponownego podgrzania 
t1

5) min 44 35 28 25

t2
6) min 52 44 38 35

ST300/4

Współczynnik znamionowy mocy NL

dla pracy niskotemperaturowej2) 5,0

dla pracy stałotemperaturowej3) 8,1 8,7 9,0 9,5

Obciążenie ciągłe 4)
kW 17 21 28 34

l/h 418 516 688 835

Czas ponownego podgrzania 
t1

5) min 65 53 40 36

t2
6) min 72 60 43 44

1) Przy zastosowaniu oferowanego systemu połączeń: kocioł grzewczy – pojemnościowy podgrzewacz c.w.u.
2) Wyznaczono na podstawie normy zakładowej marki Buderus
3) Temperatura na zasilaniu kotła tV = 80°C, temperatura w podgrzewaczu c.w.u. tSP = 60°C
4) Przy podgrzewaniu wody pitnej od 10°C do 45°C oraz tV = 80°C
5) Kocioł grzewczy w stanie gorącym, czas ponownego podgrzania zawartości podgrzewacza c.w.u. od 10°C do 60°C 
6) Kocioł grzewczy w stanie zimnym, czas ponownego podgrzania zawartości podgrzewacza
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Przegląd systemów spalinowych • stal szlachetna – systemy niezależne od poboru powietrza z pomieszczenia 

G125 BE Logano
Stojące•olejowe•żeliwne•niskotemperaturowe•kotły grzewcze•17-34 kW

Oznaczenie Sposób zastosowania Do kotłów Logano G125 RLU

DO
C

33x

 
• koncentryczny przewód powietrzno-spalinowy
• dachy spadziste
• dachy płaskie

maksymalne długości
przewodów spalinowych
⇒ strona 3 − 014

DO-S
C

33x

 • koncentryczny przewód powietrzno-spalinowy  
umieszczony w szachcie kominowym

GA-K
C

33x

 
• koncentryczny przewód powietrzno-spalinowy  

doprowadzony do szachtu kominowego
• przewód spalinowy umieszczony w szachcie kominowym

GAF-K
C

53x

 • koncentryczny przewód spalinowy poprowadzony 
wzdłuż fasady budynku

LAS-K
C

53x

 
• przyłącze systemu LAS
• koncentryczny przewód spalinowy do połączenia  

do systemu LAS

GA
OC

63x

• przewód spalinowy umieszczony w szachcie kominowym
• doprowadzenie powietrza przez ścianę zewnętrzną  

lub przez istniejący szacht kominowy
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Przegląd systemów spalinowych • stal szlachetna – systemy zależne od poboru powietrza z pomieszczenia 

G125 BELogano
Stojące•olejowe•żeliwne•niskotemperaturowe•kotły grzewcze•17-34 kW

Oznaczenie Sposób zastosowania Do kotłów Logano G125 RLU

GA
B

23

• wyprowadzenie spalin przez wietrzony  
zwrotnie przewód spalinowy umieszczony  
w szachcie kominowym

maksymalne długości
przewodów spalinowych
⇒ strona 3 − 015

OC
43x

• doprowadzenie powietrza przez istniejący  
szacht kominowy

maksymalne długości
przewodów spalinowych
⇒ strona 3 − 014

OC
43x

• doprowadzenie powietrza przez istniejący  
system LAS

OC
63x

• doprowadzenie powietrza przez ścianę zewnętrzną
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Zestaw montażowy systemu doprowadzania powietrza PP 60 – stal szlachetna

Poz. Oznaczenie Opis Numer artykułu

Zestaw montażowy systemu doprowadzania 
powietrza PP 60 przeznaczony do przeprowadzenia 
przewodu powietrznego przez ścianę zewnętrzną. 
Części składowe zestawu:

80 735 810
1. Przedłużenie przewodu powietrznego PP

• system łączeniowy z tworzywa sztucznego na wcisk
• DN 60 x 250
• z zaślepionym otworem pomiarowym

2. Tłumik hałasu przepływu powietrza PP • system łączeniowy z tworzywa sztucznego na wcisk
• DN 60, DA = 100, L = 1000

3. Kratka wlotowa przejścia przez mur
• przeznaczona do zabudowy na ścianie zewnętrznej lub w oknie
• DN 80
• dostarczana wraz z elementem przejściowym z DN 60 na DN 80

Wyposażenie dodatkowe

– Wąż doprowadzający powietrze

• elastyczny wąż doprowadzenia powietrza wraz z przyłączem 
węża oraz zaślepionym otworem pomiarowym

• 2 obejmy mocujące węża
• długość 4 m
• DN 63

80 735 520

– System doprowadzania powietrza PP

• system łączeniowy z tworzywa sztucznego na wcisk
• DN 60

element przedłużający PP 60 x 250 mm
element przedłużający PP 60 x 500 mm

element przedłużający PP 60 x 1000 mm
element przedłużający PP 60 x 2000 mm

kolano PP 60-90°
kolano PP 60-45°

80 735 780
80 735 782
80 735 784
80 735 786
80 735 800
80 735 798

– Kratka wlotowa przejścia przez mur

• przeznaczona do zabudowy na ścianie zewnętrznej lub  
w oknie, dostarczana wraz z elementem przejściowym PP 60, 
długość 80 mm, z DN 80 na DN 60 (długość 500 mm)

• DN 80

80 735 620

– Tłumik PP hałasu przepływu powietrza

• system łączeniowy z tworzywa sztucznego na wcisk
• DN 60 
• L = 1000, DA = 100
• z zaślepionym otworem pomiarowym
• niezbędny w przypadku lokalizacji poboru powietrza  

w obszarze mieszkalnym

80 735 850

– Element przedłużający przewodu powietrznego PP 
• system łączeniowy z tworzywa sztucznego na wcisk
• DN 60 x 250
• z zaślepionym otworem pomiarowym

80 735 856

– Element rewizyjny przewodu powietrznego PP • DN 60 x 250 80 735 900

– Mocowania dystansowe przewodów powietrznych • 6 sztuk
• DN 60-360 80 735 546

G125 BE Logano
Stojące•olejowe•żeliwne•niskotemperaturowe•kotły grzewcze•17-34 kW
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G125 WS SELogano
Stojące•olejowe•żeliwne•niskotemperaturowe•kotły grzewcze•25-40 kW

Przegląd możliwości zastosowań

Właściwości oraz cechy szczególne urządzeń

• Trzyciągowy kocioł grzewczy.
• Posiada budowę członową z wysokiej jako-

ści żeliwa szarego GL180.
• Nowatorski design.
• Wykonany w trzech wielkościach o mocy no-

minalnej od 25 do 40 kW.
• Nowy palnik olejowy Logatop SE z technolo-

gią hybrydowego nadmuchu.
• Sprawność do 94%.
• Kocioł wykonany wg DIN EN303.

• Posiada znak CE.
• Możliwość zastosowania różnych typów ste-

rowników z programu Buderus.
• Możliwość dostosowania funkcji regulacyj-

nych do różnych układów hydraulicznych.
• Kocioł Logano G125 współpracuje z jednym 

z czterech leżących podgrzewaczy c.w.u. 
LT/1 o pojemności 135, 160, 200, 300 litrów 
lub trzech stojących podgrzewaczy c.w.u. 
ST/4,SU o pojemności 160, 200, 300 litrów.

• Pojemnościowe podgrzewacze ST/4, LT/1 
specjalnie zaprojektowane dla kotłów Loga-
no G125.

• Zabezpieczone antykorozyjnie powłoką gla-
zury „Duoclean” oraz anodą magnezową lub 
obojętną.

• Doskonała izolacja cieplna zapewnia mini-
malne straty cieplne.
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G125 WS SE Logano
Stojące•olejowe•żeliwne•niskotemperaturowe•kotły grzewcze•25-40 kW

Kocioł Logano G125 WS SE z Logamatic

Sterownik Wielkość kotła

Olej opałowy lekki

Numer artykułu

Logamatic 2107

25 30 009 013 R2107

32 30 009 014 R2107

40 30 009 015 R2107

Logamatic 2107M

25 30 009 013 R2107M

32 30 009 014 R2107M

40 30 009 015 R2107M

Logamatic 2109

25 30 009 013 R2109

32 30 009 014 R2109

40 30 009 015 R2109

Logamatic 4211

25 30 002 730 R4211FM

32 30 002 731 R4211FM

40 30 002 732 R4211FM

Wielkość kotła 25 32 40

Wysokość1) ze sterownikiem/mm 901

Szerokość/mm 600

Długość/mm 880 1000 1120

1) Wysokość wraz ze stopami poziomującymi
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G125 WS SELogano
Stojące•olejowe•żeliwne•niskotemperaturowe•kotły grzewcze•25-40 kW

Sterowanie Logamatic 2000

Sterowanie Logamatic 2107 Logamatic 2107M Numer artykułu

Numer artykułu 30 005 447 30 005 467 –

Wyposażenie zabezpieczające (STB = 100°C; TR = 90°C) –

Moduły

FM 241 – moduł mieszacza do 1 obiegu grzewczego z zaworem mieszającym 30 002 282

FM 242 – moduł funkcyjny do sterowania palnikiem dwustopniowym lub  
 modulowanym 30 002 298

FM 244 – moduł solarny do instalacji ogrzewania solarnego ciepłej wody  
   użytkowej1) 5 016 682

KM 271 – moduł komunikacyjny z RS 232, przyłącze czujnika temperatury  
   spalin1) 30 002 317

Wyposażenie dodatkowe

AS1 – zestaw przyłączeniowy czujnika podgrzewacza c.w.u. 5 991 384

BFU – moduł obsługi zdalnej 30 002 250

Czujnik temperatury pomieszczenia 5 991 226

FG – czujnik temperatury spalin 5 991 368

Licznik czasu pracy 7 063 602

Tuleja pomiarowa R ½”, długość 100 mm do czujników okrągłych 5 446 142

ET2000 narzędzie serwisowe 5 720 840

 wyposażenie dodatkowe  wyposażenie standardowe

Szczegółowe informacje odnośnie sterowników, modułów oraz system zdalnego nadzoru ⇒ rozdział 9

1) Brak możliwości jednoczesnego zastosowania modułów

Funkcje podstawowe:
• jednostopniowy palnik
• pojemnościowy podgrzewacz c.w.u.
• pompa cyrkulacyjna
• obieg grzewczy bez mieszacza (OG1)

Funkcja modułu FM 241
• obieg grzewczy z mieszaczem (OG2)    

Wyposażenie dodatkowe:
• FM 242: 2-stopniowy lub modulowany palnik
• FM 244: solarne podgrzewanie c.w.u.
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Stojące•olejowe•żeliwne•niskotemperaturowe•kotły grzewcze•25-40 kW

Sterowanie Logamatic 21091) Numer artykułu

Numer artykułu 30 005 719 –

Wyposażenie zabezpieczające (STB = 100°C; TR = 90°C) –

Wyposażenie dodatkowe

Logamatic T – analogowy regulator temperatury w pomieszczeniu T6360A 1186

Logamatic C – elektroniczny regulator temperatury w pomieszczeniu CMT707A 1031

ZB – licznik czasu pracy 7 063 602

 wyposażenie dodatkowe  wyposażenie standardowe

Szczegółowe informacje odnośnie sterowników, modułów oraz system zdalnego nadzoru ⇒ rozdział 9

Funkcje podstawowe:
• regulacja stałotemperaturowa
• palnik jednostopniowy
• sterowanie procesem przygotowania c.w.u.
• ochrona warunków pracy kotła funkcją 

„logika pomp”
• ręczny przełącznik lato/zima

Funkcja dodatkowego regulatora 
temperatury w pomieszczeniu zał./wył.:

• 1 obieg grzewczy bez zaworu mieszającego 
przy stałotemperaturowej pracy kotła
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G125 WS SELogano
Stojące•olejowe•żeliwne•niskotemperaturowe•kotły grzewcze•25-40 kW

Sterowanie Logamatic 4000

Sterowanie Logamatic 42111) Numer artykułu

Numer artykułu 30 004 386 –

Wyposażenie zabezpieczające (STB = 110, 100°C; TR = 90°C) –

Moduły

CM 431 – moduł regulatora –

ZM 422 – moduł centralny –

Logamatic MEC2 – moduł obsługowy –

Wyposażenie dodatkowe

ZM 426 – moduł dodatkowy zabezpieczenia STB 5 016 861

FM 442 – moduł do sterowania dwóch niezależnych obiegów grzewczych z mieszaczami 30 004 873

FM 443 – moduł solarny 30 006 379

FM 444 – moduł do sterowania alternatywnym źródłem ciepła 5 016 030

FM 445 – moduł do systemu ładowania podgrzewacza z zewnętrznym wymiennikiem ciepła 5 016 832

FM 446 – moduł umożliwia włączenie instalacji grzewczej do Europejskiego Systemu Instalacji 
BUS (EIB – tzw. „inteligentny budynek”) 5 016 822

FM 448 – moduł zbiorczego sygnału usterki 30 006 068

Ilość wolnych miejsc montażowych do modułów funkcyjnych 2 –

AS1 – zestaw przyłączeniowy czujnika podgrzewacza c.w.u. 5 991 384

BFU – moduł obsługi zdalnej 30 002 250

Kabel palnika do palnika dwustopniowego lub modulowanego 7 079 355

Zestaw „R” do montażu w pomieszczeniu 5 720 812

Zestaw Online 5 720 526

FV/FZ – zestaw czujnika 5 991 376

FG – czujnik temperatury spalin 5 991 368

Tuleja pomiarowa R ½”, długość 100 mm do czujników okrągłych 5 446 142

 wyposażenie dodatkowe  wyposażenie standardowe

Szczegółowe informacje odnośnie sterowników, modułów oraz system zdalnego nadzoru ⇒ rozdział 9

1) Dla temperatury wody w kotle powyżej 80°C należy ustawić STB na 110°C

Funkcje podstawowe:
• palnik jedno-, dwustopniowy lub modulowany
• pojemnościowy podgrzewacz c.w.u.
• pompa cyrkulacyjna
• obieg grzewczy bez mieszacza (OG0)

Funkcja modułu FM 242
• 2 obiegi grzewcze z/bez mieszaczami  

(możliwość zainstalowania dwóch modułów)
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Stojące•olejowe•żeliwne•niskotemperaturowe•kotły grzewcze•25-40 kW

Podgrzewacze pojemnościowe wody oraz wyposażenie dodatkowe

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Logalux LT.../1
Pojemnościowy  
podgrzewacz c.w.u

• wykorzystywany jako podstawa kotła 
• zastosowana anoda magnezowa
• otwór rewizyjny z przodu
• powierzchnie mające kontakt z wodą pitną pokryte termoglazurą DUOCLEAN MKT

tylko do wielkości kotła 25 kW – Logalux LT135/1
tylko do kotłów o mocy 25/32 kW – Logalux LT160/1

do wielkości kotła od 25 do 40 kW – Logalux LT200/1
do wielkości kotła od 25 do 40 kW – Logalux LT300/1

30 009 261
30 009 262
30 009 263
30 009 264

Przewody łączące kocioł  
z podgrzewaczem

• do Logalux LT.../1
• wraz z pompą ładującą, zaworem zwrotnym oraz izolacją

Logalux LT135/1 – LT200/1
Logalux LT300/1

5 584 330
30 001 094

Termometr
• do Logalux LT.../1
• 30-80°C
• wraz z czujnikiem temperatury (¼ walca)

5 236 200

Anoda inercyjna

• do Logalux LT.../1
• do podłączenia do gniazda wtykowego 230 V
• potencjostata z wtyczką ze stykiem ochronnym
• dostarczana wraz z kablem łączącym
• montowana w izolowanym otworze w korpusie podgrzewacza

3 868 354

Przyrząd do sprawdzania anody
„CorroScout 500”

• przyrząd do sprawdzania ochrony katodowej emaliowanych podgrzewaczy 
pojemnościowych wody użytkowej

• wraz z baterią
81 065 150

Logalux ST…/4
Pojemnościowy  
podgrzewacz c.w.u.

• stojący obok kotła grzewczego
• z anodą magnezową
• otwór rewizyjny z przodu
• termoglazura DUOCLEAN MKT
• regulowane nogi podstawy (śruby poziomujące)

Logalux ST160/4
Logalux ST200/4
Logalux ST300/4

7 747 001 820
7 747 001 821
7 747 001 823

Logalux SU
Pojemnościowy  
podgrzewacz c.w.u.

• stojący obok kotła grzewczego
• z anodą magnezową
• otwór rewizyjny z przodu
• termoglazura DUOCLEAN MKT

Logalux SU160
Logalux SU200
Logalux SU300

30 008 775
30 008 777
30 008 779

Przewody łączące kocioł  
z podgrzewaczem

• do Logalux ST z kotłami G125
• wraz z pompą ładującą, zaworem zwrotnym oraz izolacją 5 584 348

Zestaw uzupełniający
• do przedłużenia przewodów łączących kocioł z podgrzewaczem  

Logalux ST/SU,w przypadku konieczności podłączenia górnego wymiennika 
ciepła podgrzewacza Logalux SM/SL

63 019 531

Wymiennik ciepła z rur 
ożebrowanych

• do 2-3 kolektorów słonecznych
• wykonany z ocynkowanej miedzi
• montowany w pokrywie otworu rewizyjnego
• komplet z uszczelnieniami oraz śrubami do mocowania izolacji
• przyłącza R½”
• powierzchnia grzewcza ok. 1 m²
• przenoszona energia cieplna w przypadku przepływu po stronie pierwotnej 600l/h 

(strata ciśnienia 365 mbar), spadku temp. po stronie pierwotnej 80/50°C  
oraz wzroście temp. po stronie wtórnej 10/60°C: QD = 22,5 kW

do podgrzewaczy Logalux ST160/4-ST200/4
do podgrzewaczy Logalux ST300/4

7 747 006 838
7 747 006 843

Zestaw grzałek elektrycznych

• przyłącze R 1½
• wraz ze sterownikiem
• bez pokrywy włazu rewizyjnego (należy zamówić przy pierwszym montażu)

2,0 kW (1-faz. 230V)
3,0 kW (3-faz. 400V)
4,5 kW (3-faz. 400V)
6,0 kW (3-faz. 400V)

5 238 250
5 238 254
5 238 258
5 238 262
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Oznaczenie Opis Numer artykułu

Pokrywa włazu rewizyjnego

• do zestawu grzałek elektrycznych
• mufa 1½”, z izolacją cieplną oraz pokrywą włazu

do Logalux ST160/4-ST200/4
do Logalux ST300/4

7 747 004 755
7 747 004 756

Armatura do szybkiego  
płukania (trójnik)

• do oczyszczenia lub opróżniania
• wykonana z mosiądzu
• możliwość odcięcia w trakcie opróżniania

do Logalux ST160/4-ST200/4 Rp 1
do Logalux ST300/4 oraz LT135-LT300 Rp 1¼

63 024 016
63 024 017

Termometr
• do Logalux ST
• 30-80°C
• wraz z czujnikiem temperatury (¼ walca)

5 236 210

System ładowania  
z użyciem energii elektrycznej

• do pośredniego podgrzewania wody użytkowej z zastosowaniem obiegu  
grzewczego wykorzystującego energię elektryczną, przy całkowitym wyłączeniu 
kotła grzewczego

• w powiązaniu z regulatorami Logamatic 2000, 3000 i 4000, ręczne przełączanie  
na tryb podgrzewania elektr./z kotła, regulacja elektroniczna 30-75°C, urządzenia 
regulacyjne i zabezpieczające, z różnymi wskazaniami diod, z przyłączem zasilania  
i powrotu R 1½ 

• do zamocowania na ścianie
• składa się z elektrycznej grzałki w obudowie, pompy ładującej oraz wewnętrznej 

regulacji, razem zmontowanych
• wykonanie LSE 2V, LSE 6V, LSE 9V, łącznie z izolacją cieplną oraz obudową
• do zamontowania w obiegu grzewczym, poprzez podłączenie do wymiennika 

(wężownicy) z rur gładkich
• ciężar ok. 10 kg

LSE2, 2 kW (1-faz. 230 V)
LSE 2 V, 2 kW (1-faz. 230 V)

LSE 6, 6 kW (3-faz. 400 V)
LSE 6 V, 6 kW (3-faz. 400 V)

LSE 9, 9 kW (3-faz. 400 V)
LSE 9 V, 9 kW (3-faz. 400 V)

82 325 300
82 325 340
82 325 310
82 325 350
82 325 320
82 325 360

Uniwersalna siatka transportowa • siatka do transportu z polipropylenu, z 4-ma pętlami do uchwytów
• ok. 2100 x 1200 mm 80 452 080

Szczegółowe informacje odnośnie pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej ⇒ rozdział 10
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Wyposażenie dodatkowe

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Podstawa pod kocioł
• do instalacji bez podgrzewacza, względnie ze stojącym 

obok kotła podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u
• wysokość 140 mm.

5 093 010

Podstawa pod kocioł

• do instalacji bez podgrzewacza, względnie ze stojącym 
obok kotła podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u.

• wysokość 300 mm
• z obudową boczną

do kotłów o mocy 25 kW
32 kW
40 kW

63 029 130
63 029 131
63 029 132

Tłumik hałasu przepływu spalin

• DN 130
• zapewnia separację akustyczną hałasu przenoszonego  

przez korpus kotła
• wraz z mankietem uszczelniającym do przewodu 

spalinowego

5 074 540

Kompaktowy tłumik hałasu przepływu spalin

• wykonany ze stali szlachetnej
• DN 130
• zapewnia separację akustyczną hałasu przenoszonego  

przez korpus kotła
• wraz z 2 manketami uszczelniającymi do przewodów 

spalinowych

5 074 498

Mankiet uszczelniający  
do przewodów spalinowych • DN 130 5 354 010

Mankiet uszczelniający  
do przewodów spalinowych

• DN 130
• szczelny w warunkach nadciśnienia 5 354 439

Filtr oleju opałowego Magnum

• gwinty wewnętrzne/zewnętrzne 3/8”
• z wkładem filtrującym Siku
• przystosowany do dwuprzewodowego systemu  

zasilania olejowego
do dysz olejowych ≤ 0,5 gph (≤ 21 kW)

ziarnistość filtra 25-40 µm
do dysz olejowych ≥ 0,6 gph (≥ 28 kW)

ziarnistość filtra 50-75 µm

83 200 084

83 200 080

Śrubunki mocujące  
do filtra oleju opałowego Magnum

1 zestaw, 8 mm
1 zestaw, 10 mm

80 211 160
80 211 164

Zestaw TOC DUO:
filtr oleju opałowego,  
odpowietrznik instalacji olejowej

• gwint wewnętrzny/zewnętrzny 3/8”
• wraz z wkładem filtrującym Siku
• jednoprzewodowy system zasilania olejowego 

z dopływem zwrotnym
do dysz olejowych ≤ 0,5 gph (≤ 21 kW)  

ziarnistość filtra 25-40 µm
do dysz olejowych ≥ 0,5 gph (≥ 28 kW)  

ziarnistość filtra 50-75 µm

80 693 130

80 693 124

Śrubunki mocujące do zestawu:
filtr/odpowietrznik oleju opałowego

1 zestaw, 8 mm
1 zestaw, 10 mm

80 211 180
80 211 184

Antylewarowy zawór  
elektromagnetyczny

• zasilany energią elektryczną
• zamknięty w stanie beznapięciowym
• gwint wewnętrzny 3/8”

80 260 040

Prosty śrubunek przyłączeniowy  
antylewarowego zaworu  
elektromagnetycznego

• przyłącze z dzielonym pierścieniem zaciskowym x R 3/8”  
gwint zewnętrzny

• dostarczany wraz z uszczelkami typu O-ring
8 mm

10 mm
80 726 162
80 726 164

Adapter do antylewarowego  
zaworu elektromagnetycznego

• do elektrycznego podłączenia zasilania  
antylewarowego zaworu elektromagnetycznego 63 000 507

1
2

N L

N L
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G125 WS SE

Uzupełniające dane techniczne dotyczące tłumików hałasu przepływu spalin ⇒ rozdział 7
Uzupełniające dane techniczne dotyczące zawartości walizek serwisowych palników olejowych ⇒ rozdział 7

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Ogranicznik temperatury  
do ogrzewania podłogowego (AT 90 E) • ze złączem wtykowym, gotowy do zainstalowania 80 155 200

Zestaw przyrządów do czyszczenia
• do czyszczenia wewnętrznych powierzchni wymiany ciepła oraz 

komory spalania
• składa się z 2 szczotek wraz z trzonkami

83 570 060

Wyposażenie serwisowe

Zestaw do kontroli podciśnienia

• zawiera wypełniony gliceryną wakuometr
• Ø 50 mm, 0-1 bar
• zawiera wąż przeźroczysty 1000 mm, 3/8”
• w walizce z tworzywa sztucznego

80 312 100
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System szybkiego montażu obiegów grzewczych



Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 3 3 – 033

Logano
Stojące•olejowe•żeliwne•niskotemperaturowe•kotły grzewcze•25-40 kW

G125 WS SE

System szybkiego montażu obiegów grzewczych do zamontowania przy kotle

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Kombinacje systemu szybkiego montażu obiegów grzewczych

RK 1/G125
System szybkiego montażu  
obiegów grzewczych

• zestaw przyłączeniowy do 1-go obiegu, poprzecznie za kotłem
• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza
• złożony z zestawów: KAS 1/G125, HS 25

5 354 884

RK 1M/G125
System szybkiego montażu  
obiegów grzewczych

• zestaw przyłączeniowy do 1-go obiegu, poprzecznie za kotłem
• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 20
• złożony z zestawów: KAS 1/G125, HSM 25

80 700 020

RK 2M/G125
System szybkiego montażu  
obiegów grzewczych

• zestaw przyłączeniowy do 2-ch obiegów grzewczych,  
poprzecznie za /lub równolegle do boku kotła

• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza oraz 1 obiegu z 3-drogowym 
zaworem mieszającym DN 20

• złożony z zestawów: KAS 2/G125, HS 25, HSM 20 oraz ES 2

5 354 886

KSS/G125
Grupa bezpieczeństwa kotła

• złożona z rozdzielacza, zaworu bezpieczeństwa (2,5 bar),  
manometru oraz automatycznego odpowietrznika 80 675 110

AAS/G125
Zestaw przyłączeniowy naczynia 
wzbiorczego

• wraz z zaworem KFE (napełn./opróżn.) 5 354 998

Elementy do dowolnych kombinacji

KAS 1/G125
Zestaw przyłączeniowy kotła • do 1 obiegu grzewczego 5 584 352

KAS 2/G125
Zestaw przyłączeniowy kotła • do 1-3 obiegów grzewczych 80 677 012

HS 251)

Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza 80 680 010

HS 25-E1)

Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza i pompą elektroniczną 80 680 016

HSM 201)

Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 20 i pompą 80 680 020

HSM 252)

Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 25 i pompą 80 680 030

HSM 25-E2)

Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 25  
i pompą elektroniczną 80 680 036

HKV 2/25
Rozdzielacz obiegu grzewczego

• do 2-ch obiegów grzewczych z zestawem przyłączeniowym  
obiegu grzewczego KAS 1 5 024 868

ES 2
Zestaw uzupełniający

• w powiązaniu z KAS 2 do 2-go zestawu przyłączeniowego  
obiegu grzewczego 80 765 210

ES 3
Zestaw uzupełniający

• w powiązaniu z KAS 2 do 3-go zestawu przyłączeniowego  
obiegu grzewczego 80 675 212

1) przy ΔT = 20 K stosowane do 30 kW mocy kotła
2) przy ΔT = 20 K stosowane do 40 kW mocy kotła
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Logano G125 WS SE

Cechy kotła Logano G125 WS SE
• Kotły grzewcze z typoszeregu G125 są 

przeznaczone do zastosowania w insta-
lacjach grzewczych zgodnie z Polską 
Normą, z dopuszczalną temperaturą na 
zasilaniu do 110°C (granica bezpieczeń-
stwa).

• Człony kotła wykonane z żeliwa GL 180M 
gwarantują długoletnią eksploatację kotła.

• Kotły grzewcze Logano G125 są pod wzglę-
dem mocy dostosowane do budynków jed-
no- i dwurodzinnych. Przy projektowaniu 
kotłowni korzystne są niewielkie wymiary 
bloku kotła.

• Wykonany w trzech wielkościach o mocy no-
minalnej od 25 do 40 kW.

• Kocioł z palnikiem olejowym Logatop SE.
• Sprawność do 94%.
• 80 mm izolacja cieplna – redukuje straty  

cieplne do minimum.
• Pokryte tworzywem regulowane nóżki umoż-

liwiające łatwe ustawienie kotła w miejscu 
zainstalowania, mają zastosowanie również 
przy montażu pod kotłem pojemnościowego 
podgrzewacza ciepłej wody użytkowej.

• Niewielkie wymiary kotła – stanowią zaletę 
przy wprowadzeniu kotła i projektowaniu ko-
tłowni.

• Odprowadzenie spalin w systemie trójcią-
gowym.

• Wielostronne kombinacje przy wyborze ste-
rowników i pojemnościowych podgrzewa-
czy wody użytkowej.

• Duży wybór wyposażenia dodatkowego, 
przeznaczonego do szybkiego montażu, do-
kładnie dostosowanego do danego kotła.

• Łatwe czyszczenie kotła od przodu.
• Paliwo – olej opałowy lekki EL wg DIN 51603.
• Kształtka zbiorcza połączeń do podłączenia 

zasilania i powrotu do kotła grzewczego i po-
jemnościowego podgrzewacza.

Sposób dostawy

Kocioł grzewczy wraz z izolacją cieplną, obudową oraz palnikiem 1 zestaw transportowy

Sterownik regulacyjny 1 karton

Wskazówki do projektowania

Opory przepływu wody przez kocioł

Palnik i paliwo
Kocioł wyposażony w pełni zautomatyzowa-
ny palnik spełniający wymagania określone 
w DIN EN 230 i DIN EN 367. Olej opałowy EL 
według DIN 51 603. Prawidłowość spalania 
każdego palnika jest sprawdzana fabrycznie, 
palnik jest również fabrycznie ustawiony na 
daną moc znamionową kotła.

Instalacja zasilania olejem/filtr wstępny
W przypadku palników < 28 kW nie należy 
stosować filtrów wstępnych oleju z wkładem 
filcowym. Wolne włókna filcu mogą bowiem 
zatkać dyszę olejową lub zmniejszyć jej wy-
dajność. Zaleca się w takich przypadkach 
stosowanie filtrów z wkładem ze spieków 
tworzyw sztucznych lub brązu (Siku lub Sika). 
W celu podniesienia niezawodności pracy za-
leca się stosowanie następujących wielkości 
filtrów.

W instalacjach olejowych jednoprzewodo-
wych powinno stosować się filtr oleju z funk-
cją automatycznego odpowietrzania. 

Przyłącze komina, temperatura spalin
Możliwe jest osiągnięcie temperatury spalin 
większej o około 20 K przez wyjęcie łatwo do-
stępnych płyt kierujących przepływem spalin. 
Rozwiązanie to może być pomocne w wypad-
ku problemów z kominem, przy wymianie kotła  
w istniejącej instalacji. W celu dokładnego wyre-
gulowania i utrzymania stałego ciągu w kominie. 
Zaleca się – po porozumieniu z kompetentnym 
mistrzem kominiarskim – zamontowanie i wy-
regulowanie ogranicznika ciągu kominowego. 
Przekrój tego przewodu zależy od wysokości 
skutecznej i przekroju komina. Wysokie wyma-
gania odnośnie systemu kominowego wyni-
kające z niskich temperatur spalin, warunków 
rozruchowych oraz emisji dźwięków określają 
konieczność starannego zaprojektowania oraz 
wykonania części łączącej kocioł z kominem 
(czopucha). Należy przy tym zwracać szczegól-
ną uwagę na następujące zagadnienia: 
- szczelność odcinka przewodu spalinowego 

między kotłem a kominem,
- właściwe wymiarowanie komina wg odpo-

wiednich norm,
- rozdzielenie kotła i komina w zakresie przeno-

szenia i emisji dźwięków (izolacja akustyczna),
- kierowanie przepływu spalin w najkorzyst-

niejszy sposób, najlepiej wykorzystując ko-
lana 45°,

- izolowanie cieplne czopucha za pomocą 
niepalnego materiału izolacyjnego, zabez-
pieczające przed kondensacją spalin i dodat-
kowo wzmacniające izolację akustyczną.

Kotłownia
Zwracamy uwagę na to, że w celu uniknięcia 
uszkodzeń kotła należy wykluczyć zanieczysz-
czenie doprowadzanego do spalania powie-
trza węglowodorami chlorowco-pochodnymi 
(na przykład zawartymi w puszkach z aerozo-
lem, rozpuszczalnikach i środkach czyszczą-
cych, farbach, klejach) lub dużą ilością kurzu. 

Miejsce ustawienia kotła musi być zabezpie-
czone przed mrozem i dobrze wentylowane. 
Minimalne odstępy od ścian zalecane przez 
markę Buderus podczas montażu kotłów po-
dawane są każdorazowo na rysunkach wy-
miarowych odpowiedniego typu kotła.

Instalacje podłogowe
W przypadku instalacji podłogowych wyko-
nanych z tworzyw nie zapewniających szczel-
ności tlenowej, należy pomiędzy kotłem a tą 
instalacją zamontować wymiennik ciepła.

Wskazówki do wzajemnego zestawienia ko-
tła grzewczego i pojemnościowego podgrze-
wacza ciepłej wody użytkowej
Przy wyborze zestawu kotła grzewczego  
i podgrzewacza trzeba zwracać uwagę na to, 
aby czasy podgrzewania ciepłej wody użyt-
kowej były dostosowane do mocy grzewczej 
kotła. Połączenie dużego pojemnościowe-
go podgrzewacza c.w.u. z kotłem grzewczym  
o małej mocy powoduje, że czas podgrzewa-
nia jest długi – często przy jednoczesnym 
przerwaniu wówczas ogrzewania pomiesz-
czeń. Ze względu na podgrzewanie wody 
użytkowej trzeba wtedy wybrać następny, 
większy kocioł grzewczy.

Zalety różnych typów podgrzewaczy c.w.u.
• Logalux LT

- kocioł grzewczy i zasobnik wykorzystują 
tę samą powierzchnię, co jest korzystne 
w małych kotłowniach,

- palnik jest korzystnie umieszczony, co uła-
twia prace regulacyjne,

- wygodne jest czyszczenie powierzchni 
grzewczych kotła,

- ułatwiony montaż, dzięki wstępnie zmon-
towanym przewodom z izolacją cieplną.

• Logalux ST/SU
- możliwość dużego wyboru pojemnościo-

wych podgrzewaczy c.w.u.
- ułatwiony montaż, dzięki wstępnie zamon-

towanym przewodom łączącym z izolacją  
cieplną.

Jednostka filtracji

dysza ≤ 0,5 gph < 40 µm

dysza ≥ 0,6 gph < 75 µm
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Logano
Stojące•olejowe•żeliwne•niskotemperaturowe•kotły grzewcze•25-40 kW

G125 WS SE

Pomieszczenie kotłowni

• Ustawiając kocioł grzewczy, należy w miarę 
możliwości zachować zalecane odstępy od 
ścian. Jeżeli odstępy będą mniejsze od mini-
malnych (wartości w nawiasach), dostęp do 
kotła będzie utrudniony.

• Powierzchnia, na której jest ustawiany kocioł 
lub fundament powinna być równa i odpo-
wiednio nośna.

• Należy uwzględnić ewentualnie dodatkowe, 
konieczne odstępy od ścian dla innych kom-

ponentów, jak np. pojemnościowy podgrze-
wacz c.w.u., rury, tłumik hałasu przepływu 
spalin lub inne elementy instalacji odprowa-
dzającej spaliny, itp.
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G125 WS SE Logano
Stojące•olejowe•żeliwne•niskotemperaturowe•kotły grzewcze•25-40 kW

Logano G125 WS SE z Logamatic

Wielkość kotła 25 32 40

Znamionowa moc cieplna1) kW 21-25 28-32 34-40

Moc cieplna komory spalania1) kW 22,7-27,3 30,2-34,9 36,7-43,6

Długość L
LK

mm
mm

880
536

1000
656

1120
776

Komora spalania długość
Ø

mm
mm

407
270

522
270

642
270

Rozstaw śrub poziomujących (nogi kotła) FL mm 290 410 530

Ciężar netto 2) kg 175 208 241

Pojemność wodna kotła l 33 41 49

Objętość części spalinowej kotła l 36,5 49,5 62,5

Temperatura spalin 3) °C 170-198 177-198 175-198

Strumień przepływu masowego spalin, olej kg/s 0,0095-0,0116 0,0126-0,0148 0,0156-0,0185

Zawartość CO2 w spalinach, olej % 13

Drzwiczki palnika głębokość mm 90

Wymagana wielkość ciągu kominowego (zapotrzebowanie ciągu) Pa 0

Opory przepływu spalin mbar 0,08-0,11 0,10-0,11 0,09-0,16

Dopuszczalna temperatura na zasilaniu4) °C 110

Dopuszczalne nadciśnienie robocze bar 4

1) Fabrycznie ustawiona jest górna wartość mocy cieplnej
2) Ciężar kotła wraz z obudową jest ok. 6-8% wyższy
3) Zgodnie z normą DIN EN 303 

Minimalna temperatura spalin wykorzystywana w obliczeniach kominów na podstawie wytycznych normy EN 13384-1 jest o ok. 12 K niższa
4) Granica zadziałania zabezpieczeń (STB: zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej wartości temperatury) 

Maksymalna możliwa wartość temperatury na zasilaniu kotła = granica zadziałania zabezpieczeń (STB) – 18 K 
Przykład: granica zadziałania zabezpieczeń (STB) = 100°C, maksymalna wartość robocza temperatury na zasilaniu kotła = 100 -18 = 82°C

RSL/EL
Rp1

VS
Rp1

VSL
Rp1

VK
Rp1.1/4

RS
G1

RK
R1

595

640

339

80

H

773

99

L

FL72

508

600

330

15-25

63

142

72

648

225

225

370

LK

Ø130

59

6
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Logano
Stojące•olejowe•żeliwne•niskotemperaturowe•kotły grzewcze•25-40 kW

G125 WS SE

Logano G 125 WS SE z Logalux LT.../1

Wielkość kotła 25 32 40

Znamionowa moc cieplna kW 21-25 28-32 34-40

Całkowita długość zestawu z podgrzewaczem pojemnościowym LT 135/1
  z podgrzewaczem pojemnościowym LT 160/1
  z podgrzewaczem pojemnościowym LT 200/1
  z podgrzewaczem pojemnościowym LT 300/1

L
L
L
L

mm
mm
mm
mm

882
992

1147
1537

–
992

1147
1537

–
–

1147
1537

Wysokość  z Logamatic 2107 (M) / 2109
  z Logamatic 4211

H
H

mm
mm

1574
1658

Logano G 125 WS SE z Logalux ST.../4

(–) brak możliwości współpracy

14
H

1428

1161

59
225

67

L

655
Ø130

735

994

1295

727

1303

15-25

1250

R1
RK

Rp1.1/4
VK

Rp1
VSL

Rp1
VS

Rp1
RSL/EL

G1
RS

Wielkość kotła 25 32 40

Znamionowa moc cieplna kW 21-25 28-32 34-40

Długość L mm 880 880 1000

Szerokość podstawy wraz z  ST 160/4
    ST 200/4
    ST 300/4

FL
FL
FL

mm
mm
mm

1010
1010
1106

Szerokość wraz z   ST 160/4
    ST 200/4
    ST 300/4

B
B
B

mm
mm
mm

1257
1257
1374

Wysokość1) wraz z   ST 160/4
    ST 200/4
    ST 300/4

H
H
H

mm
mm
mm

1265
1525
1530

Średnica    ST 160/4
    ST 200/4
    ST 300/4

D
D
D

mm
mm
mm

557
557
674
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Przegląd możliwości zastosowań

Właściwości oraz cechy szczególne urządzeń

• Kocioł niskotemperaturowy wg DIN EN303 
do opalania olejem lub gazem.

• Dostępny w trzech wielkościach 25, 32 oraz 
40 kW.

• Człony kotła wykonane z żeliwa GL180M.
• Chłodzona wodą komora spalania.
• Posiada znak CE.
• 80 mm izolacja cieplna redukuje straty do mi-

nimum.

• Duża możliwość wyboru różnych typów ste-
rowników.

• Możliwość współpracy z pojemnościowymi 
podgrzewaczami ciepłej wody użytkowej Loga-
lux LT o pojemności 135, 160, 200 i 300 litrów 
lub SU o pojemności 160, 200 i 300 litrów.

• Boczne uchwyty są ukształtowane ergono-
micznie, w celu ułatwienia przestawiania  
i podnoszenia kotła.

• Prosty sposób podłączenia pojemnościo-
wych podgrzewaczy c.w.u. do kotła dzięki 
zastosowaniu specjalnych zestawów podłą-
czeniowych.

• Nóżki poziomujące ułatwiają ustawienie ko-
tła w kotłowni.

1) W celu prawidłowego doboru palnika należy skontaktować się z najbliższym Oddziałem Buderus Technika Grzewcza

G115 WS Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•25-40 kW
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Logano
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G115 WS 

Kocioł Logano G 115 WS z Logamatic

Wielkość kotła 25 32 40

Wysokość 1) ze sterownikiem/mm 1008

Szerokość/mm 600

Długość/mm 581 708 828

1) Wysokość wraz ze stopami poziomującymi

Sterownik Wielkość kotła
Olej opałowy lekki/gaz

Numer artykułu

Logamatic 2107

25 30 008 341 R2107

32 30 008 342 R2107

40 30 008 343 R2107

Logamatic 2107M

25 30 008 341 R2107M

32 30 008 342 R2107M

40 30 008 343 R2107M

Logamatic 2109
25 30 008 341 R2109

32 30 008 342 R2109

40 30 008 343 R2109

Logamatic 4211

25 30 008 341 R4211FM

32 30 008 342 R4211FM

40 30 008 343 R4211FM
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Sterowanie Logamatic 2000

Funkcje podstawowe:
• jednostopniowy palnik
• pojemnościowy podgrzewacz c.w.u.
• pompa cyrkulacyjna
• obieg grzewczy bez mieszacza (OG1)

Funkcja modułu FM 241
• obieg grzewczy z mieszaczem (OG2)    

Wyposażenie dodatkowe:
• FM 242: 2-stopniowy lub modulowany palnik
• FM 244: solarne podgrzewanie c.w.u.

Sterowanie Logamatic 2107 Logamatic 2107M Numer artykułu

Numer artykułu 30 005 447 30 005 467 –

Wyposażenie zabezpieczające (STB = 100°C; TR = 90°C) –

Moduły

FM 241 – moduł mieszacza dla 1 obiegu grzewczego z zaworem mieszającym 30 002 282

FM 242 – moduł funkcyjny do sterowania palnikiem dwustopniowym lub  
 modulowanym 30 002 298

FM 244 – moduł solarny dla instalacji ogrzewania solarnego ciepłej wody  
  użytkowej1) 5 016 682

KM 271 – moduł komunikacyjny z RS 232, przyłącze czujnika temperatury  
   spalin1) 30 002 317

Wyposażenie dodatkowe

AS1 – zestaw przyłączeniowy czujnika podgrzewacza c.w.u. 5 991 384

BFU – moduł obsługi zdalnej 30 002 250

Czujnik temperatury pomieszczenia 5 991 226

FG – czujnik temperatury spalin 5 991 368

Tuleja pomiarowa R ½”, długość 100 mm dla czujników okrągłych 5 446 142

 wyposażenie dodatkowe  wyposażenie standardowe

Szczegółowe informacje odnośnie sterowników, modułów oraz system zdalnego nadzoru ⇒ rozdział 9

1) Brak możliwości jednoczesnego zastosowania modułów

G115 WS Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•25-40 kW
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Funkcje podstawowe:
• regulacja stałotemperaturowa
• palnik jednostopniowy
• sterowanie procesem przygotowania c.w.u.
• ochrona warunków pracy kotła funkcją 

„logika pomp”
• ręczny przełącznik lato/zima

Funkcja dodatkowego regulatora 
temperatury w pomieszczeniu zał./wył.:

• 1 obieg grzewczy bez zaworu mieszającego 
przy stałotemperaturowej pracy kotła

Sterowanie Logamatic 21091) Numer artykułu

Numer artykułu 30 005 719 –

Wyposażenie zabezpieczające (STB = 100°C; TR = 90°C) –

Wyposażenie dodatkowe

Logamatic T – analogowy regulator temperatury w pomieszczeniu T6360A 1186

Logamatic C – elektroniczny regulator temperatury w pomieszczeniu CMT707A 1031

ZB – licznik czasu pracy 7 063 602

 wyposażenie dodatkowe  wyposażenie standardowe

Szczegółowe informacje odnośnie sterowników, modułów oraz system zdalnego nadzoru ⇒ rozdział 9

Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•25-40 kW

G115 WS 
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Sterowanie Logamatic 4000

Sterowanie Logamatic 42111) Numer artykułu

Numer artykułu 30 004 386 –

Wyposażenie zabezpieczające (STB = 110, 100°C; TR = 90°C) –

Moduły

CM 431 – moduł regulatora –

ZM 422 – moduł centralny –

Logamatic MEC2 – moduł obsługowy –

Wyposażenie dodatkowe

ZM 426 – moduł dodatkowy zabezpieczenia STB 5 016 861

FM 442 – moduł do sterowania dwóch niezależnych obiegów grzewczych z mieszaczami 30 004 873

FM 443 – moduł solarny 30 006 379

FM 444 – moduł do sterowania alternatywnym źródłem ciepła 5 016 030

FM 445 – moduł do systemu ładowania podgrzewacza z zewnętrznym wymiennikiem ciepła 5 016 832

FM 446 – moduł umożliwia włączenie instalacji grzewczej do Europejskiego Systemu Instalacji 
BUS (EIB – tzw. „inteligentny budynek”) 5 016 822

FM 448 – moduł zbiorczego sygnału usterki 30 006 068

Ilość wolnych miejsc montażowych do modułów funkcyjnych 2 –

AS1 – zestaw przyłączeniowy czujnika podgrzewacza c.w.u. 5 991 384

BFU – moduł obsługi zdalnej 30 002 250

Kabel palnika do palnika dwustopniowego lub modulowanego 7 079 355

Zestaw „R” do montażu w pomieszczeniu 5 720 812

Zestaw Online 5 720 526

FV/FZ – zestaw czujnika 5 991 376

FG – czujnik temperatury spalin 5 991 368

Tuleja pomiarowa R ½”, długość 100 mm do czujników okrągłych 5 446 142

 wyposażenie dodatkowe  wyposażenie standardowe

Szczegółowe informacje odnośnie sterowników, modułów oraz system zdalnego nadzoru ⇒ rozdział 9

1) Dla temperatury wody w kotle powyżej 80°C należy ustawić STB na 110°C

Funkcje podstawowe:
• palnik jedno-, dwustopniowy lub modulowany
• pojemnościowy podgrzewacz c.w.u.
• pompa cyrkulacyjna
• obieg grzewczy bez mieszacza (OG0)

Funkcja modułu FM 242
• 2 obiegi grzewcze z/bez mieszaczami  

(możliwość zainstalowania dwóch modułów)

G115 WS Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•25-40 kW
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Podgrzewacze pojemnościowe wody oraz wyposażenie dodatkowe

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Logalux LT
Pojemnościowy  
podgrzewacz c.w.u

• wykorzystywany jako podstawa kotła 
• zastosowana anoda magnezowa
• otwór rewizyjny z przodu
• powierzchnie mające kontakt z wodą pitną pokryte termoglazurą DUOCLEAN MKT

do 25 kW Logalux LT135
do 25/32 kW Logalux LT160

do 25/32/40 kW Logalux LT200
do 25/32/40 kW Logalux LT300

30 008 782
30 008 783
30 008 784
30 008 785

Przewody łączące  
kocioł z podgrzewaczem

• do Logalux LT
• wraz z pompą ładującą, zaworem zwrotnym oraz izolacją

Logalux LT135, LT160, LT200
Logalux LT300

5 584 330
30 001 094

Termometr
• do Logalux LT
• 30-80°C
• wraz z czujnikiem temperatury (¼ walca)

5 236 200

Anoda inercyjna

• do Logalux LT
• do podłączenia do gniazda wtykowego 230 V
• potencjostat z wtyczką ze stykiem ochronnym
• dostarczana wraz z kablem łączącym
• montowana w izolowanym otworze w korpusie podgrzewacza

3 868 354

Przyrząd do sprawdzania  
anody „CorroScout 500”

• przyrząd do sprawdzania ochrony katodowej emaliowanych podgrzewaczy 
pojemnościowych wody użytkowej

• wraz z baterią
81 065 150

Armatura do szybkiego 
płukania (trójnik)

• do Logalux LT
• do oczyszczenia lub opróżniania
• wykonana z mosiądzu
• możliwość odcięcia w trakcie opróżniania
• Rp 1¼ 

63 024 017

Logalux SU
Pojemnościowy  
podgrzewacz c.w.u.

• stojący obok kotła grzewczego
• z anodą magnezową
• otwór rewizyjny z przodu
• termoglazura DUOCLEAN MKT

Logalux SU160
Logalux SU200
Logalux SU300

30 008 775
30 008 777
30 008 779

AS1
Zestaw przyłączeniowy 
czujnika podgrzewacza

• czujnik ciepłej wody oraz wtyk przyłączeniowy
5 991 384

Termometr • do podgrzewaczy SU
• 30-80°C 5 236 210

System ładowania  
z użyciem energii  
elektrycznej

• do pośredniego podgrzewania wody użytkowej z zastosowaniem obiegu grzewczego 
wykorzystującego energię elektryczną, przy całkowitym wyłączeniu kotła grzewczego

• w powiązaniu z regulatorami Logamatic 2000, 3000 i 4000, ręczne przełączanie 
na tryb podgrzewania elektr./z kotła, regulacja elektroniczna 30-75°C, urządzenia 
regulacyjne i zabezpieczające, zróżnicowane wskazania LED

• przyłącza zasilania i powrotu R 1½ 
• do zamocowania na ścianie
• zestaw składa się z: elektrycznej grzałki, pompy ładującej oraz wewnętrznej regulacji
• wykonanie LSE 2V, LSE 6V, LSE 9V, łącznie z izolacją cieplną oraz obudową
• do zamontowania w obiegu grzewczym, poprzez podłączenie do wymiennika 

(wężownicy) z rur gładkich
• ciężar ok. 10 kg

LSE2, 2 kW (1-faz. 230 V)
LSE 2 V, 2 kW (1-faz. 230 V)

LSE 6, 6 kW (3-faz. 400 V)
LSE 6 V, 6 kW (3-faz. 400 V)

LSE 9, 9 kW (3-faz. 400 V)
LSE 9 V, 9 kW (3-faz. 400 V)

82 325 300
82 325 340
82 325 310
82 325 350
82 325 320
82 325 360

Uniwersalna siatka  
transportowa

• siatka do transportu z polipropylenu, z 4-ma pętlami do uchwytów
• ok. 2100 x 1200 mm 80 452 080

Szczegółowe informacje odnośnie pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej ⇒ rozdział 10
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Wyposażenie dodatkowe

Uzupełniające dane techniczne dotyczące tłumików hałasu przepływu spalin ⇒ rozdział 7
Uzupełniające dane techniczne dotyczące zawartości walizek serwisowych palników olejowych ⇒ rozdział 7

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Tłumik hałasu  
przepływu spalin

• DN 130
• zapewnia separację akustyczną hałasu przenoszonego  

przez korpus kotła
• wraz z mankietem uszczelniającym do przewodu spalinowego

5 074 540

Kompaktowy tłumik hałasu 
przepływu spalin

• wykonany ze stali szlachetnej
• DN 130
• zapewnia separację akustyczną hałasu przenoszonego  

przez korpus kotła
• wraz z 2 manketami uszczelniającymi do przewodów 

spalinowych

5 074 498

Mankiet uszczelniający  
do przewodów spalinowych

• DN 130
5 354 010

Filtr oleju opałowego 
Magnum

• gwinty wewnętrzne/zewnętrzne ⅜”
• z wkładem filtrującym Siku
• przystosowany do dwuprzewodowego systemu zasilania  

olejowego
do dysz olejowych ≤ 0,5 gph (≤ 21 kW)

ziarnistość filtra 25-40 µm
do dysz olejowych ≥ 0,6 gph (≥ 28 kW)

ziarnistość filtra 50-75 µm

83 200 084

83 200 080

Śrubunki zaciskowe do filtra 
oleju opałowego Magnum

1 zestaw, 8 mm
1 zestaw, 10 mm

80 211 160
80 211 164

Zestaw TOC DUO:
filtr oleju opałowego, 
odpowietrznik instalacji 
olejowej

• gwint wewnętrzny/zewnętrzny ⅜”
• wraz z wkładem filtrującym Siku
• jednoprzewodowy system zasilania olejowego  

z dopływem zwrotnym
do dysz olejowych ≤ 0,5 gph (≤ 21 kW)

ziarnistość filtra 25-40 µm
do dysz olejowych ≥ 0,5 gph (≥ 28 kW)

ziarnistość filtra 50-75 µm

80 693 130

80 693 124

Śrubunki zaciskowe do 
zestawu: filtr/odpowietrznik 
oleju opałowego

1 zestaw, 8 mm
1 zestaw, 10 mm

80 211 180
80 211 184

Antylewarowy zawór 
elektromagnetyczny

• zasilany energią elektryczną
• zamknięty w stanie beznapięciowym
• gwint wewnętrzny ⅜”

80 260 040

Prosty śrubunek 
przyłączeniowy 
antylewarowego zaworu 
elektromagnetycznego

• przyłącze z dzielonym pierścieniem zaciskowym x R ⅜”,  
gwint zewnętrzny

• dostarczany wraz z uszczelkami typu O-ring
8 mm

10 mm
80 726 162
80 726 164

Ogranicznik temperatury  
do ogrzewania 
podłogowego (AT 90 E)

• ze złączem wtykowym, gotowy do zainstalowania 80 155 200

Zestaw przyrządów  
do czyszczenia

• do czyszczenia wewnętrznych powierzchni wymiany ciepła  
oraz komory spalania

• składa się z 2 szczotek wraz z trzonkami
83 570 060

1
2

G115 WS Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•25-40 kW



Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 3 3 – 045

System szybkiego montażu obiegów grzewczych do zamontowania przy kotle
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System szybkiego montażu obiegów grzewczych do zamontowania przy kotle

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Kombinacje systemu szybkiego montażu obiegów grzewczych

RK 1/G115
System szybkiego montażu  
obiegów grzewczych

• zestaw przyłączeniowy do 1-go obiegu, poprzecznie za kotłem
• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza
• złożony z zestawów: KAS 1/G115, HS 25

5 354 884

RK 1M/G115
System szybkiego montażu  
obiegów grzewczych

• zestaw przyłączeniowy do 1-go obiegu, poprzecznie za kotłem
• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 20
• złożony z zestawów: KAS 1/G115, HSM 25

80 700 020

RK 2M/G115
System szybkiego montażu  
obiegów grzewczych

• zestaw przyłączeniowy do 2-ch obiegów grzewczych,  
poprzecznie za lub równolegle do boku kotła

• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza oraz 1 obiegu  
z 3-drogowym zaworem mieszającym DN 20

• złożony z zestawów: KAS 2/G115, HS 25, HSM 20 oraz ES 2

5 354 886

KSS/G115
Grupa bezpieczeństwa kotła

• złożona z rozdzielacza, zaworu bezpieczeństwa (2,5 bar),  
manometru oraz automatycznego odpowietrznika 80 675 110

AAS/G115
Zestaw przyłączeniowy naczynia 
wzbiorczego

• wraz z zaworem KFE (napełn./opróżn.) 5 354 998

Elementy do dowolnych kombinacji

KAS 1/G115
Zestaw przyłączeniowy kotła • do 1 obiegu grzewczego 5 584 352

KAS 2/G115
Zestaw przyłączeniowy kotła • do 1-3 obiegów grzewczych 80 677 012

HS 251)

Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza 80 680 010

HS 25-E1)

Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza i z pompą elektroniczną 80 680 016

HSM 201)

Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 20 i z pompą 80 680 020

HSM 252)

Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 25 i z pompą 80 680 030

HSM 25-E2)

Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 25  
i z pompą elektroniczną 80 680 036

HKV 2/25
Rozdzielacz  
obiegu grzewczego

• do 2-ch obiegów grzewczych z zestawem przyłączeniowym  
obiegu grzewczego KAS 1 5 024 868

ES 2
Zestaw uzupełniający • w powiązaniu z KAS 2 do 2-go zestawu przyłączeniowego obiegu grzewczego 80765 210

ES 3
Zestaw uzupełniający • w powiązaniu z KAS 2 do 3-go zestawu przyłączeniowego obiegu grzewczego 80 675 212

1) przy ΔT = 20 K stosowane do 30 kW mocy kotła
2) przy ΔT = 20 K stosowane do 40 kW mocy kotła

G115 WS Logano
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Opory przepływu wody przez kocioł Instalacja zasilania olejem/filtr wstępny
W przypadku palników < 28 kW nie nale-
ży stosować filtrów wstępnych oleju z wkła-
dem filcowym. Wolne włókna filcu mogą bo-
wiem zatkać dyszę olejową lub zmniejszyć jej 
wydajność. Zaleca się w takich przypadkach 
stosowanie filtrów z wkładem ze spieków 
tworzyw sztucznych lub brązu (Siku lub Sika). 
W celu podniesienia niezawodności pracy za-
leca się stosowanie następujących wielkości 
filtrów:
W instalacjach olejowych jednoprzewodo-
wych powinno stosować się filtr oleju z funk-
cją automatycznego odpowietrzania. 

Przyłącze komina, temperatura spalin
Możliwe jest osiągnięcie temperatury spalin 
większej o około 20 K przez wyjęcie łatwo do-
stępnych płyt kierujących przepływem spalin.

Wskazówki projektowe

Logano G115 WS

Forma dostawy

1  Kocioł wraz z izolacją cieplną, elementami obudowy 1 karton

2  Palnik, sterownik, podgrzewacz c.w.u. wraz z przewodami podłączeniowymi do kotła. Zamawiane oddzielnie

Jednostka filtracji

dysza ≤ 0,5 gph < 40 µm

dysza ≥ 0,6 gph < 75 µm

Pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej

Cechy kotła Logano G115 WS
• Kotły grzewcze typoszeregu G115 są prze-

znaczone do zastosowania w instalacjach 
grzewczych zgodnie z Polską Normą, z do-
puszczalną temperaturą na zasilaniu do 
110°C (granica bezpieczeństwa).

• Kotły grzewcze typoszeregu G115 są pod 
względem mocy dostosowane do budynków 
jedno- i dwurodzinnych. Przy projektowaniu 
kotłowni korzystne są niewielkie wymiary 
bloku kotła.

• Człony kotła wykonane są z żeliwa 
GL180M, które gwarantuje długą żywot-
ność urządzenia.

• Chłodzona wodą komora spalania jest za-
projektowana bez wkładek. Łatwe czysz-
czenie kotła grzewczego. Podczas spalania 
występuje niewielka emisja substancji szko-
dliwych i niewielka temperatura spalin. Duże 
drzwi frontowe, które mogą otwierać się  
w prawo lub w lewo, co umożliwia dostęp do 
wszystkich powierzchni przy czyszczeniu.

• W prawidłowo eksploatowanym kotle i przy 
temperaturze wody w kotle 80°C tempera-
tura spalin wynosi od 145 do198°C, zależ-
nie od wielkości kotła. Przez wyjęcie łatwo 
dostępnych płyt kierujących przepływem 
gazów grzewczych możliwe jest podwyż-
szenie temperatury spalin o około 20 K. 

Środek ten może być pomocny jeśli chodzi 
o komin, przy wymianie kotła w istniejących 
instalacjach.

• 80 mm izolacja cieplna redukuje straty ciepła 
do minimum.

• Duża możliwość wyboru różnych typów pal-
ników, sterowników, jak i pojemnościowych 
podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej.

• Boczne uchwyty są ukształtowane ergono-
micznie, w celu ułatwienia przestawiania  
i podnoszenia kotła.

• Nóżki, powleczone tworzywem sztucznym, 
służą do ustawiania w miejscu pracy – stosu-
je się je także w wypadku podgrzewaczy le-
żących.

Do typoszeregu G115 kotłów grzewczych sto-
sować można pojemnościowe podgrzewacze 
c.w.u. w dwóch układach:

- leżące Logalux LT,
- stojące Logalux SU.

Krótka charakterystyka:
• Wygląd zewnętrzny dostosowany do kotła 

grzewczego – Logalux LT.
• Dokładne sterowanie temperaturą wody 

użytkowej:
- woda w podgrzewaczu jest ogrzewana za 

pomocą wężownicy rurowej. Wielkość jej 
powierzchni grzewczej jest dostosowa-
na do wielkości podgrzewacza gwarantu-
jąc wydajność ciągłą, a jej umiejscowienie 
w podgrzewaczu zapewnia równomierne 
podgrzewanie wody,

- układ regulacji temperatury c.w.u. znajdu-
je się w sterowniku kotła grzewczego, za-
łączając lub wyłączając pompę ładującą 
zależnie od nastawionej temperatury i za-
potrzebowania ciepła przez podgrzewacz,

- zawór klapowy zwrotny w rurociągu mię-
dzy kotłem grzewczym i podgrzewaczem 
zapobiega niepożądanemu podgrzaniu po-
jemnościowego podgrzewacza c.w.u.

• Zabezpieczenie antykorozyjne podgrze-
waczy pojemnościowych wody użytkowej 
stanowi z jednej strony powłoka termogla-
zury „Duoclean”, dostosowane do wszyst-
kich rodzajów wody, a z drugiej anoda 
magnezowa lub obojętna. Powłoka ter-
moglazury zapewnia ponadto higienicz-
ność, obojętność chemiczną, odporność 
mechaniczną i termiczną, a także ze wzglę-
du na swoją gładkość ogranicza powsta-

wanie trwałych osadów związków wapnia  
i magnezu.

• Zastosowana izolacja cieplna ze spienionej 
pianki poliuretanowej zapewnia minimalne 
straty cieplne.

• Łatwy montaż z kotłem przy stosowaniu ela-
stycznych przewodów łączących wraz z pom-
pą ładującą i zaworem zwrotnym.

• Łatwa kontrola i obsługa dzięki wygodnym 
otworom rewizyjnym z przodu (LT i SU) oraz 
armaturze szybkopłuczącej.

• Wysoki stopień komfortu i ekonomiczności, 
szczególnie w połączeniu z systemem regu-
lacji Logamatic, dzięki m. in.:
- priorytetowi c.w.u.,
- oszczędnościowemu układowi załączeń  

w okresie letnim.
• Możliwość regulacji ustawienia podgrzewa-

cza c.w.u. za pomocą gwintowanych nóżek.

Logano
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Pomieszczenie kotłowni

Rozwiązanie to może być pomocne w wypad-
ku problemów z kominem, przy wymianie ko-
tła w istniejącej instalacji. W celu dokładnego 
wyregulowania i utrzymania stałego ciągu  
w kominie. Zaleca się – po porozumieniu  
z kompetentnym mistrzem kominiarskim – za-
montowanie i wyregulowanie ogranicznika 
ciągu kominowego. Przekrój tego przewodu 
zależy od wysokości skutecznej i przekroju 
komina. Wysokie wymagania odnośnie sys-
temu kominowego wynikające z niskich tem-
peratur spalin, warunków rozruchowych oraz 
emisji dźwięków określają konieczność sta-
rannego zaprojektowania oraz wykonania 
części łączącej kocioł z kominem (czopucha). 
Należy przy tym zwracać szczególną uwagę 
na następujące zagadnienia:

- szczelność odcinka przewodu spalinowe-
go między kotłem a kominem,

- właściwe wymiarowanie komina wg odpo-
wiednich norm,

- rozdzielenie kotła i komina w zakresie prze-
noszenia i emisji dźwięków (izolacja aku-
styczna),

- kierowanie przepływu spalin w najkorzyst-
niejszy sposób, najlepiej wykorzystując ko-
lana 45°,

- izolowanie cieplne czopucha za pomo-
cą niepalnego materiału izolacyjnego, za-
bezpieczające przed kondensacją spalin 
i dodatkowo wzmacniające izolację aku-
styczną. 

Kotłownia
Zwracamy uwagę na to, że w celu uniknięcia 
uszkodzeń kotła należy wykluczyć zanieczysz-
czenie doprowadzanego do spalania powie-
trza węglowodorami chlorowco-pochodnymi 
(na przykład zawartymi w puszkach z aerozo-
lem, rozpuszczalnikach i środkach czyszczą-
cych, farbach, klejach) lub dużą ilością kurzu. 
Miejsce ustawienia kotła musi być zabezpie-
czone przed mrozem i dobrze wentylowane. 
Minimalne odstępy od ścian zalecane przez 
markę Buderus podczas montażu kotłów po-
dawane są każdorazowo na rysunkach wy-
miarowych odpowiedniego typu kotła.

Instalacje podłogowe
W przypadku instalacji podłogowych wyko-
nanych z tworzyw nie zapewniających szczel-
ności tlenowej, należy pomiędzy kotłem a tą 
instalacją zamontować wymiennik ciepła.

Wskazówki do wzajemnego zestawienia kotła 
grzewczego i pojemnościowego podgrzewa-
cza ciepłej wody użytkowej
Przy zestawieniu kotła grzewczego i podgrze-
wacza trzeba zwracać uwagę na to, aby czasy 
podgrzewania ciepłej wody użytkowej były do-
stosowane do mocy grzewczej kotła.
Połączenie dużego pojemnościowego pod-
grzewacza c.w.u. z kotłem grzewczym o ma-
łej mocy powoduje, że czas podgrzewania 
jest długi – często przy jednoczesnym prze-

rwaniu wówczas ogrzewania pomieszczeń. 
Ze względu na podgrzewanie wody użytko-
wej trzeba wtedy wybrać następny, większy 
kocioł grzewczy.

Zalety różnych typów podgrzewaczy c.w.u.
• Logalux LT:

- kocioł grzewczy i podgrzewacz wykorzy-
stują tę samą powierzchnię, co jest korzyst-
ne w małych kotłowniach,

- palnik jest korzystnie umieszczony, co uła-
twia prace regulacyjne,

- wygodne jest czyszczenie powierzchni 
grzewczych kotła,

- ułatwiony montaż, dzięki wstępnie zmonto-
wanym przewodom z izolacją cieplną.

• Logalux SU
- możliwość dużego wyboru pojemnościo-

wych podgrzewaczy c.w.u.,
- ułatwiony montaż, dzięki wstępnie zamon-

towanym przewodom łączącym z izolacją 
cieplną,

- korzystne w wypadku niskich kotłowni.

• Ustawiając kocioł grzewczy, należy w miarę 
możliwości zachować zalecane odstępy od 
ścian. Jeżeli odstępy będą mniejsze od mini-
malnych (wartości w nawiasach), dostęp do 
kotła będzie utrudniony.

• Powierzchnia, na której jest ustawiany kocioł 
lub fundament powinna być równa i odpo-
wiednio nośna.

• Należy uwzględnić ewentualnie dodatkowe, 
konieczne odstępy od ścian dla innych kom-

ponentów, jak np. pojemnościowy podgrze-
wacz c.w.u., rury, tłumik hałasu przepływu 
spalin lub inne elementy instalacji odprowa-
dzającej spaliny, itp.

G115 WS Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•25-40 kW
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Logano G115 WS

Wielkość kotła 25 32 40

Znamionowa moc cieplna kW 17-25 22-32 29-40

Moc cieplna komory spalania kW 17,9-27,3 23,2-34,9 30,9-43,6

Długość L
LK

mm
mm

581
536

708
656

828
776

Komora spalania długość
Ø

mm
mm

407
270

522
270

642
270

Rozstaw śrub poziomujących (nogi kotła) FL mm 290 410 530

Ciężar netto1) kg 150 183 216

Pojemność wodna kotła l 33 41 49

Objętość części spalinowej kotła l 36,5 49,5 62,5

Temperatura spalin2) °C 145-198

Strumień przepływu masowego spalin, olej kg/s 0,0076-0,0116 0,0098-0,0148 0,0131-0,0185

Zawartość CO2 w spalinach, olej % 13

Strumień przepływu masowego spalin, gaz kg/s 0,0078-0,0116 0,0100-0,0149 0,0132-0,0186

Zawartość CO2 w spalinach, gaz % 10

Drzwiczki palnika głębokość mm 92

Wymagana wielkość ciągu kominowego (zapotrzebowanie ciągu) Pa 0

Opory przepływu spalin mbar 0,04-0,11 0,06-0,11 0,04-0,16

Dopuszczalna temperatura na zasilaniu3) °C 110

Dopuszczalne nadciśnienie robocze bar 4

1) Ciężar kotła wraz z obudową jest ok. 6-8% wyższy
2) Zgodnie z normą DIN EN 303
3) Granica zadziałania zabezpieczeń (STB: zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej wartości temperatury)
 Maksymalna możliwa wartość temperatury na zasilaniu kotła = granica zadziałania zabezpieczeń (STB) – 18 K
 Przykład: granica zadziałania zabezpieczeń (STB) = 100°C, maksymalna wartość robocza temperatury na zasilaniu kotła = 100 - 18 = 82°C

Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•25-40 kW

G115 WS 
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Logano G 115 WS z Logalux LT

Wielkość kotła 25 32 40

Znamionowa moc cieplna kW 17-25 22-32 29-40

Całkowita długość zestawu     z podgrzewaczem pojemnościowym LT 135
 z podgrzewaczem pojemnościowym LT 160
 z podgrzewaczem pojemnościowym LT 200
 z podgrzewaczem pojemnościowym LT 300

L
L
L
L

mm
mm
mm
mm

882
992
1147
1537

–
992
1147
1537

–
–

1147
1537

Wysokość                                          z Logamatic 2107 (M) / 2109
                                           z Logamatic 4211

H
H

mm
mm

1574
1658

Wielkość kotła 25 32 40

Znamionowa moc cieplna kW 17-25 22-32 29-40

Długość L mm 597 717 837

Rozstaw nóżek poziomujących      z SU160
        z SU200
        z SU300

FL
FL
FL

mm
mm
mm

1010
1010
1078

Szerokość       z SU160
        z SU200
        z SU300

B
B
B

mm
mm
mm

1232
1232
1352

Wysokość       z SU160
        z SU200
        z SU300

H
H
H

mm
mm
mm

1188
1448
1465

Średnica    dla SU160
    dla SU200
    dla SU300

D
D
D

mm
mm
mm

556
556
672

Logano G 115 WS z Logalux SU

– brak możliwości współpracy

1658

1428

920

15-25

ø130

1163

13041296
VSL
Rp1

VK
Rp1.1/4

RS
RSL/EL

142

225

G1
Rp1

121

15-25

727

RK
R1

736 L

655

110

FL

80

B

L

D

H

15-25

G115 WS Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•25-40 kW
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Logano
Stojące•olejowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•45-68 kW

G225 BE 

Przegląd możliwości zastosowań

Właściwości oraz cechy szczególne urządzeń

Nowoczesna, wielostronna koncepcja urzą-
dzenia grzewczego

• Niskotemperaturowy, olejowy kocioł grzew-
czy wykonany zgodnie z normą DIN EN 303, 
z regulacją poślizgową temperatury wody 
w kotle bez utrzymania temperatury progo-
wej.

• Wykonany w trzech wielkościach o mocy no-
minalnej od 45, 55 oraz 68 kW, posiadający 
znak CE.

• Konstrukcja kotła w technologii Thermostre-
am umożliwiającej bezpieczną pracę bez 
pompy kotłowej (pompy podmieszania) i re-
gulacji temperatury powrotu z trójciągowym 
sposobem odprowadzania spalin.

• Chłodzona wodą komora spalania z niskim 
obciążeniem objętościowym.

• Kocioł posiada palnik Logatop BE, przy-
stosowany do spalania oleju opałowego EL 
standardowego lub oleju opałowego o obni-
żonej zawartości siarki (< 0,005 %), zgodnie  
z normą DIN 51 603.

• Możliwość współpracy z pojemnościowy-
mi podgrzewaczami c.w.u. typoszeregu Lo-
galux ST/SU (3 pojemności w zakresie 
160-300 litrów) lub Logalux LT (2 pojemności  
w zakresie 200-300 litrów).

• Wykonanie Unit z dopasowanymi do sie-
bie elementami składowymi (kocioł grzew-
czy, palnik oraz sterownik regulacyjny), co 
umożliwia pracę kotła przy niskiej emisji sub-
stancji szkodliwych oraz wysokiej znormali-
zowanej sprawności energetycznej (96%).

Prosta i wygodna obsługa
• Dopasowane funkcje regulacyjne do każde-

go rodzaju instalacji hydraulicznej.
• Wszystkie funkcje regulacyjne dostępne 

przy użyciu prostych czynności nastawczych 
(naciśnij i pokręć).

• Możliwość rozszerzenia funkcji regulacyj-
nych sterowników poprzez zastosowanie 
dobieranych indywidualnie dodatkowych 
modułów funkcyjnych.

• Logamatic EMS z szerokim zakresem funkcji 
serwisowych wraz z cyfrową kontrolą spalin.

• Logamatic EMS współpracujący z automa-
tem palnikowym SAFe umożliwia odwzo-
rowanie stanów roboczych oraz informacji 
eksploatacyjnych i serwisowych w formie 
tekstów dialogowych na wyświetlaczu.

Szybki montaż i uruchomienie oraz konser-
wacja

• System szybkiego montażu kotłów przysto-
sowany do podłączenia wszystkich rodza-
jów instalacji grzewczych.

• Kocioł gotowy do natychmiastowego uru-
chomienia na obiekcie dzięki zastosowaniu 
sprawdzonych fabrycznie na gorąco palni-
ków olejowych Logatop. Łatwa optymaliza-
cja pracy kotła na obiekcie.

• Łatwe podłączenie podgrzewacza pojem-
nościowego przy pomocy przyłączy: kocioł 
grzewczy – pojemnościowy podgrzewacz 
c.w.u.
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G225 BE Logano
Stojące•olejowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•45-68 kW

Kocioł Logano G225 BE

Wielkość kotła 45 55 68

Wysokość 1) ze sterownikiem/mm 998

Szerokość/mm 600

Długość/mm 1103 1223 1343

1) Wysokość wraz ze stopami poziomującymi

Sterownik Wielkość kotła
Olej opałowy lekki

Numer artykułu

Logamatic RC35

45 30 010 323 RC35

55 30 010 324 RC35

68 30 010 325 RC35

55* 30 010 321 RC35

68* 30 010 322 RC35

Logamatic 4121

45 30 010 323 R4121

55 30 010 324 R4121

68 30 010 325 R4121

55* 30 010 321 R4121

68* 30 010 322 R4121

* Blok kotła w luźnych członach



Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 3 3 – 053

Logano
Stojące•olejowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•45-68 kW

G225 BE 

Sterowanie Logamatic RC 35

Sterowanie RC35 Nr artykułu

Numer artykułu 7 747 303 916 –

Moduły

MM10 – moduł do 1 obiegu grzewczego z zaworem mieszającym dostarczany wraz z zestawem 
czujnika 5 016 971

SM10 – moduł do instalacji solarnej przygotowującej ciepłą wodę użytkową 30 008 548

EM10 – moduł do generowania bezpotencjałowego zbiorczego meldunku usterki, wejście 0-10 V 5 016 995

VM 10 – moduł do sterowania antylewarowym zaworem elektromagnetycznym 5 016 993

UM10 – moduł do 2 źródła ciepła, urządzenia dopływu powietrza dodatkowego, klapy odcinającej 
spaliny itp. 63 034 266

AM10 – moduł przyłączeniowy do rozszerzenia magistrali EMS-Bus 63 044 844

Wyposażenie dodatkowe

RC20 – regulator temperatury w pomieszczeniu, jako obsługa zdalna 7 747 308 314

Moduł radiowy EMS – regulator temperatury w pomieszczeniu, jako radiowy moduł obsługowy  
(regulator temp. w pomieszczeniu RC20 RF z modułem radiowym RFM) 30 009 931

FA – czujnik temperatury zewnętrznej 5 991 374

Oddzielny czujnik temperatury w pomieszczeniu 5 993 226

AS-1.6 – zestaw przyłączeniowy podgrzewacza c.w.u. (6 mm) 63 012 831

Tuleja pomiarowa R ½”, długość 100 mm 5 446 142

 wyposażenie podstawowe  wyposażenie opcjonalne

Szczegółowe informacje odnośnie sterowników, modułów oraz system zdalnego nadzoru ⇒ rozdział 9
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G225 BE Logano
Stojące•olejowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•45-68 kW

Sterowanie Logamatic 4121 Numer artykułu

Numer artykułu 30 008 912 –

Moduły

FM442 – moduł do 2 obiegów grzewczych z zaworami mieszającymi 30 004 873

FM 443 – moduł solarny do 1 lub 2 odbiorów ciepła, z podgrzewaczem (buforem) 30 006 379

FM444  – wysterowanie drugiego źródła ciepła 5 016 830

FM 445 LAP/LSP – moduł do ładowania zasobnik poprzez zewnętrzny wymiennik ciepła 5 016 832

FM446 – moduł łącza EIB 5 016 822

FM448 – moduł sygnalizacji zbiorczej usterek, wejścia/wyjścia 0-10 V 30 006 068

FM 455 KSE i złącze do EMS –

VM 10 – moduł do sterowania antylewarowym zaworem elektromagnetycznym 5 016 993

UM 10 – moduł do 2 źródła ciepła, urządzenia dopływu powietrza dodatkowego, klapy 
odcinającej spaliny itp.

63 034 266

Ilość wolnych miejsc montażowych do modułów funkcyjnych 1 –

Wyposażenie dodatkowe

Zestaw montażowy do MEC2, uchwyt naścienny, z cyfrowym wyświetlaczem 5 720 812

BFU – moduł obsługi zdalnej 30 002 250

Oddzielny czujnik temperatury 5 993 226

FV/FZ – zestaw czujników temperatury do modułów FM 441, FM 442 5 991 376

FSS – zestaw czujników do modułu FM 443 5 991 520

HZG – zestaw rozszerzający do modułu FM 443 5 991 530

AS-1 – zestaw przyłączeniowy czujnika podgrzewacza c.w.u. (9 mm) 5 991 384

AS-1.6 – zestaw przyłączeniowy czujnika podgrzewacza c.w.u. (6 mm) 63 012 831 

Tuleja pomiarowa R½”, 100 mm długości 5 446 142

 wyposażenie podstawowe,  opcja

Sterowanie Logamatic 4000

Szczegółowe informacje odnośnie sterowników, modułów oraz system zdalnego nadzoru ⇒ rozdział 9
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Logano
Stojące•olejowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•45-68 kW

G225 BE 

Podgrzewacze pojemnościowe wody oraz wyposażenie dodatkowe

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Logalux LT.../1
Pojemnościowy  
podgrzewacz c.w.u

• wykorzystywany jako podstawa kotła 
• zastosowana anoda magnezowa
• otwór rewizyjny z przodu
• powierzchnie mające kontakt z wodą pitną pokryte termoglazurą DUOCLEAN MKT

Logalux LT200/1
Logalux LT300/1

30 009 263
30 009 264

Przewody łączące kocioł  
z podgrzewaczem

• do Logalux LT.../1
• wraz z pompą ładującą, zaworem zwrotnym oraz izolacją
• do montażu wg poniższego schematu:
Logano G225 45 55 68
     x   x   – zLogalux LT200/1
     x   x   x z Logalux LT300/1
Uwaga:
 x zestaw możliwy do zrealizowania
 – zestaw niemożliwy do zrealizowania

5 544 640
5 544 642

Termometr
• do Logalux LT.../1
• 30-80°C
• wraz z czujnikiem temperatury (¼ walca)

5 236 200

Anoda inercyjna

• do Logalux LT.../1
• do podłączenia do gniazda wtykowego 230 V
• potencjostata z wtyczką ze stykiem ochronnym
• dostarczana wraz z kablem łączącym
• montowana w izolowanym otworze w korpusie podgrzewacza

3 868 354

Przyrząd do sprawdzania  
anody „CorroScout 500”

• przyrząd do sprawdzania ochrony katodowej emaliowanych podgrzewaczy 
pojemnościowych wody użytkowej

• wraz z baterią
81 065 150

Logalux ST
Pojemnościowy  
podgrzewacz c.w.u.

• stojący obok kotła grzewczego
• z anodą magnezową
• otwór rewizyjny z przodu
• termoglazura DUOCLEAN MKT
• regulowane nogi podstawy (śruby poziomujące)

Logalux ST160/4
Logalux ST200/4
Logalux ST300/4

7 747 001 820
7 747 001 821
7 747 001 823

Przewody łączące kocioł  
z podgrzewaczem

• do Logalux ST/SU
• wraz z pompą ładującą, zaworem zwrotnym oraz izolacją 5 544 638

Zestaw uzupełniający
• do przedłużenia przewodów łączących kocioł z podgrzewaczem Logalux ST/SU, 

w przypadku konieczności podłączenia górnego wymiennika ciepła podgrzewacza 
Logalux SM/SL

63 019 531

Wymiennik ciepła  
z rur ożebrowanych

• do 2-3 kolektorów słonecznych
• wykonany z ocynkowanej miedzi
• montowany w pokrywie otworu rewizyjnego
• komplet z uszczelnieniami oraz śrubami do mocowania izolacji
• przyłącza R½”
• powierzchnia grzewcza ok. 1m²
• przenoszona energia cieplna w przypadku przepływu po stronie pierwotnej 600 l/h 

(strata ciśnienia 365 mbar), spadku temp. po stronie pierwotnej 80/50°C  
oraz wzroście temp. po stronie wtórnej 10/60°C: QD = 22,5 kW

do podgrzewaczy Logalux ST160/4-ST200/4
do podgrzewaczy Logalux ST300/4

do Logalux SU160-200
do Logalux SU300

7 747 006 838
7 747 006 843
7 747 004 760
7 747 004 761

Zestaw grzałek  
elektrycznych

• przyłącze R 1½
• wraz ze sterownikiem
• bez pokrywy włazu rewizyjnego (należy zamówić przy pierwszym montażu)

2,0 kW (1-faz. 230 V)
3,0 kW (3-faz. 400 V)
4,5 kW (3-faz. 400 V)
6,0 kW (3-faz. 400 V)

5 238 250
5 238 254
5 238 258
5 238 262
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G225 BE Logano
Stojące•olejowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•45-68 kW

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Pokrywa włazu  
rewizyjnego

• do zestawu grzałek elektrycznych
• mufa 1½”, z izolacją cieplną oraz pokrywą włazu

do Logalux ST160/4-ST200/4
do Logalux ST300/4

do Logalux SU160-200
do Logalux SU300

7 747 004 755
7 747 004 756
7 747 004 740
7 747 004 748

Logalux SU
Pojemnościowy  
podgrzewacz c.w.u

• stojący obok kotła grzewczego
• z anodą magnezową
• otwór rewizyjny z przodu
• termoglazura DUOCLEAN MKT

Logalux SU160
Logalux SU200
Logalux SU300

30 008 775
30 008 777
30 008 779

Armatura do szybkiego  
płukania (trójnik)

• do oczyszczenia lub opróżniania
• wykonana z mosiądzu
• możliwość odcięcia w trakcie opróżniania

do Logalux ST160/4 - ST200/4 Rp 1
do Logalux ST300/4 oraz LT135-LT300 Rp 1¼

63 024 016
63 024 017

Termometr
• do Logalux ST/SU
• 30-80°C
• wraz z czujnikiem temperatury (¼ walca)

5 236 210

System ładowania  
z użyciem energii elektrycznej

• do pośredniego podgrzewania wody użytkowej z zastosowaniem obiegu  
grzewczego wykorzystującego energię elektryczną, przy całkowitym wyłączeniu 
kotła grzewczego

• w powiązaniu z regulatorami Logamatic 2000, 3000 i 4000, ręczne przełączanie  
na tryb podgrzewania elektr./z kotła, regulacja elektroniczna  
30-75°C, urządzenia regulacyjne i zabezpieczające, z różnymi wskazaniami diod 
z przyłączem zasilania i powrotu R 1½ 

• do zamocowania na ścianie
• składa się z elektrycznej grzałki w obudowie, pompy ładującej oraz wewnętrznej  

regulacji, razem zmontowanych
• wykonanie LSE 2V, LSE 6V, LSE 9V, łącznie z izolacją cieplną oraz obudową
• do zamontowania w obiegu grzewczym, poprzez podłączenie do wymiennika 

(wężownicy) z rur gładkich
• ciężar ok. 10 kg

LSE2, 2 kW (1-faz. 230 V)
LSE 2 V, 2 kW (1-faz. 230 V)

LSE 6, 6 kW (3-faz. 400 V)
LSE 6 V, 6 kW (3-faz. 400 V)

LSE 9, 9 kW (3-faz. 400 V)
LSE 9 V, 9 kW (3-faz. 400 V)

82 325 300
82 325 340
82 325 310
82 325 350
82 325 320
82 325 360

Uniwersalna siatka  
transportowa

• siatka do transportu z polipropylenu, z 4-ma pętlami do uchwytów
• ok. 2100 x 1200 mm 80 452 080

Szczegółowe informacje odnośnie pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej ⇒ rozdział 10
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Logano
Stojące•olejowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•45-68 kW

G225 BE 

Wyposażenie dodatkowe

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Podstawa pod kocioł

• do instalacji bez podgrzewacza, względnie ze stojącym obok kotła 
podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u.

• wysokość 200mm
• z obudową boczną

do kotłów o mocy 45 kW
55 kW
68 kW

63 034 283
63 034 284
63 034 285

Czujnik ciśnienia  
minimalnego (Presostat)

• zastępuje ogranicznik poziomu wody w kotle
• komplet z adapterem wg EN 12828
• do podłączenia z regulatorem Logamatic EMS

63 035 591

Tłumik hałasu  
przepływu spalin • DN 150 – informacje szczegółowe ⇒ rozdział 7 5 074 542

Kompaktowy tłumik  
hałasu przepływu spalin

• wykonany ze stali szlachetnej
• DN 150
• zapewnia separację akustyczną hałasu przenoszonego  

przez korpus kotła
• wraz z 2 mankietami uszczelniającymi do przewodów spalinowych

5 074 504

Mankiet samouszczelniający  
do przewodów spalinowych • DN 150 5 354 012

Filtr oleju opałowego  
Magnum

• gwinty wewnętrzne/zewnętrzne 3/8”
• z wkładem filtrującym Siku
• przystosowany do dwuprzewodowego systemu zasilania 

olejowego ziarnistość filtra 50-75µm

83 200 080

Śrubunki zaciskowe do filtra 
oleju opałowego Magnum

1 zestaw, 8 mm
1 zestaw, 10 mm

80 211 160
80 211 164

Zestaw TOC DUO:  
filtr oleju opałowego,  
odpowietrznik instalacji olejowej

• gwint wewnętrzny/zewnętrzny 3/8”
• wraz z wkładem filtrującym Siku
• jednoprzewodowy system zasilania olejowego  

z dopływem zwrotnym
• do dysz olejowych ≥ 0,6 gph (≥ 28 kW), ziarnistość filtra 50-75 µm

80 693 124

Śrubunki zaciskowe do zestawu: 
filtr/odpowietrznik oleju 
opałowego

1 zestaw, 8 mm
1 zestaw, 10 mm

80 211 180
80 211 184

Antylewarowy zawór 
elektromagnetyczny

• zasilany energią elektryczną
• zamknięty w stanie beznapięciowym
• gwinty wewnętrzne 3/8”

80 260 040

Prosty śrubunek przyłączeniowy 
antylewarowego zaworu 
elektromagnetycznego

• przyłącze z dzielonym pierścieniem zaciskowym x R 3/8”,  
gwint zewnętrzny

• dostarczany wraz z uszczelkami typu O-ring
8 mm

10 mm
80 726 162
80 726 164

Adapter do antylewarowego 
zaworu elektromagnetycznego

• do elektrycznego podłączenia zasilania antylewarowego zaworu 
elektromagnetycznego 63 000 507

Ogranicznik temperatury  
do ogrzewania podłogowego 
(AT 90 E)

• ze złączem wtykowym, gotowy do zainstalowania 80 155 200

Wyposażenie serwisowe

Walizka serwisowa  
do palników olejowych

• do „niebieskich” palników olejowych BRE/RE  
oraz „niebieskich” palników olejowych Logatop BE/BE-A/BZ 1.0 63 027 120

Zestaw do kontroli podciśnienia

• zawiera wypełniony gliceryną wakuometr
• 50 mm, 0-1 bar
• zawiera wąż przeźroczysty 1000 mm, 3/8”
• w walizce z tworzywa sztucznego

80 312 100

Uzupełniające dane techniczne dotyczące tłumików hałasu przepływu spalin ⇒ rozdział 7
Uzupełniające dane techniczne dotyczące zawartości walizek serwisowych palników olejowych ⇒ rozdział 7

1
2

N L

N L
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System szybkiego montażu obiegów grzewczych do zamontowania przy kotle

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Kombinacje systemu szybkiego montażu obiegów grzewczych

RK 1-E/G225
• zestaw przyłączeniowy 1-go obiegu, poprzecznie za kotłem
• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza
• złożony z zestawów: KAS 1/G225, HS 32-E

80 700 162

RK 1M-E/G225
• zestaw przyłączeniowy 1-go obiegu, poprzecznie za kotłem
• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 32
• złożony z zestawów: KAS 1/G225, HSM 32-E

80 700 172

RK 2M-E(25)/G225

• zestaw przyłączeniowy do 2-ch obiegów grzewczych, poprzecznie za kotłem
• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza DN 25 oraz 1 obiegu z 3-drogowym 

zaworem mieszającym DN 25
• złożony z zestawów: KAS 1/G225, HKV 2/32, HS 25-E, HSM 25-E oraz 2 x ES 0

80 700 175

RK 2M-E(32)/G225

• zestaw przyłączeniowy do 2-ch obiegów grzewczych, poprzecznie za kotłem
• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza DN 32 oraz 1 obiegu z 3-drogowym 

zaworem mieszającym DN 32
• złożony z zestawów: HKV 2/32, HS 32-E, HSM 32-E

80 700 177

Elementy do dowolnych kombinacji

KAS 1/G225
Zestaw przyłączeniowy kotła • do 1 obiegu grzewczego 63 036 222

HS 25-E
Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza  
i z pompą elektroniczną 80 680 016

HS 32-E
Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza  
i z pompą elektroniczną 80 680 116

HSM 15-E
Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 15 
 i z pompą elektroniczną 80 680 006

HSM 20-E
Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 20  
i z pompą elektroniczną 80 680 024

HSM 25-E
Zestaw przyłączeniowy  
obiegu  grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 25  
i z pompą elektroniczną 80 680 036

HSM 32-E
Zestaw przyłączeniowy  
obiegu  grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 32  
i z pompą elektroniczną 80 680 126

HKV 3/25
Rozdzielacz obiegu grzewczego • do 3-ch obiegów grzewczych 5 024 871

HKV 4/252)

Rozdzielacz obiegu grzewczego

• do 4-ch obiegów grzewczych włącznie do 150 kW przy ∆T = 20 (6,8 m³/h)
• wraz z izolacją cieplną
• przyłącze DN 40, uszczelnienie płaskie
• przyłącze obiegu grzewczego DN 25

5 024 882

HKV 5/252)

Rozdzielacz obiegu grzewczego

• do 5-u obiegów grzewczych włącznie do 150 kW przy ∆T = 20 (6,8 m³/h)
• wraz z izolacją cieplną
• przyłącze DN 40, uszczelnienie płaskie
• przyłącze obiegu grzewczego DN 25

5 024 884

HKV 2/321)

Rozdzielacz obiegu grzewczego • do 2-ch obiegów grzewczych 5 024 870

HKV 3/321)

Rozdzielacz obiegu grzewczego • do 3-ch obiegów grzewczych 5 024 872

HKV 2/40 1)
Rozdzielacz obiegu grzewczego • do 2-ch obiegów grzewczych 63 041 997

HKV 3/401)

Rozdzielacz obiegu grzewczego • do 3-ch obiegów grzewczych 63 041 998

HKV 4-5/32
Zestaw przyłączeniowy

• do HKV 4/32 I HKV 5/32
• uszczelnienie płaskie DN 40

redukcja z DN 40 na DN 32
redukcja z DN 40 na 1 ½” stożkowy

5 024 886
5 024 888

1) Możliwy montaż zestawu przyłączeniowego DN 32 bezpośrednio na rozdzielaczu. Zestaw przyłączeniowy DN 25 może być montowany z US2
2) Możliwy montaż zestawu przyłączeniowego DN 25 bezpośrednio na rozdzielaczu. Zestaw przyłączeniowy DN 32 może być montowany z US1
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Oznaczenie Opis Numer artykułu

Kombinacje systemu szybkiego montażu obiegów grzewczych

ES 01)

Zestaw uzupełniający 67 900 475

US 2
Zestaw przejściowy

• do HKV 32 z zastosowanym HS 25, HSM 15/20/25
• wysokość zabudowy 50 mm
• wymagany tylko z zastosowanym HS 32/HSM 32 i HS 25/HSM15/20/25  

do tej samej wysokości zabudowy

63 210 008

KSS/G225
Grupa bezpieczeństwa kotła

• złożona z rozdzielacza, zaworu bezpieczeństwa (2,5 bar), manometru  
oraz automatycznego odpowietrznika 63 033 871

AAS/G225
Zestaw przyłączeniowy  
naczynia wzbiorczego • wraz z zaworem KFE (napeł./opróżn.) 5 584 392

Grupa rurowa  
do licznika ciepła

• do montażu przed zestawem obiegu grzewczego
• wysokość zabudowy ok.200 mm
• do standardowych liczników firm Pollux oraz Deltamess

długość zabudowy licznika ciepła 110 mm, DN 25
130 mm, DN 25

80 680 154
80 680 156

Grupa rurowa do separacji  
systemów

• do starych instalacji, z rurami przepuszczającymi tlen
• celem separacji systemów
• wysokość zabudowy ok. 200 mm
• maksymalnie 15 kW, ΔT = 10 K
• DN 25
• do montażu poniżej zestawu szybkiego montażu obiegu grzewczego,  

DN 15/20/25
• z zaworem bezpieczeństwa 3 bar
• z manometrem, zaworem KFE (napeł./opróżn.) i odpowietrznikiem, wymiennik 

płytowy ze stali szlachetnej
• izolacja cieplna w kolorze czarnym
• minimalny odstęp z prawej strony powinien wynosić 150 mm

80 680 158

1) Konieczny przy zastosowaniu HS 25… w połączeniu z HKV…32

Szczegółowe dane dotyczące systemu szybkiego montażu obiegów grzewczych ⇒ rozdział 7

Wszystkie pompy elektroniczne na nastawie ręcznej, mogą także pracować w trybie pracy stopniowanej

Dla ∆T = 20 K stosuje się:
HSM 15 E - KVS = 2,5 m³/h do 15 kW
HSM 20 E/HS 25 E - KVS = 6,3 m³/h do 30 kW
HSM 25 E - KVS = 8,0 m³/h do 40 kW
HSM 32 E/HS 32 E - KVS = 18,0 m³/h do 65 kW
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System szybkiego montażu obiegów grzewczych do zamontowania na ścianie

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Kombinacje systemu szybkiego montażu obiegów grzewczych

RK 1-E(32)/W
• zestaw przyłączeniowy 1-go obiegu grzewczego, montaż naścienny
• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza, DN 32
• złożony z zestawów: WMS 1, HS 32-E i AS HKV 32

80 700 132

RK 1M-E(32)/W
• zestaw przyłączeniowy do 1-go obiegu grzewczego, montaż naścienny
• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 32
• złożony z zestawów: WMS 1, HSM 32-E, AS HKV 32

80 700 142

RK 2M-E(25)/W

• zestaw przyłączeniowy do 2-ch obiegów grzewczych, montaż naścienny
• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza DN 25 oraz 1 obiegu z 3-drogowym  

zaworem mieszającym DN 25
• złożony z zestawów: HKV 2/32, HS 25-E, 2 x ES 0 oraz AS HKV 32

80 700 145

RK 2M-E(32)/W

• zestaw przyłączeniowy do 2-ch obiegów grzewczych, montaż naścienny
• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza DN 32 oraz 1 obiegu z 3-drogowym  

zaworem mieszającym DN 32
• złożony z zestawów: WMS 2, HKV 2/32, HS 32, HSM 32-E oraz AS HKV 32

80 700 147

RK 3M-E(25)/W

• zestaw przyłączeniowy do 3-ch obiegów grzewczych, montaż naścienny
• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza oraz 2 obiegów z 3-drogowym 

i zaworami mieszającymi DN 25
• złożony z zestawów:  

WMS 3, HKV 3/32, HS 25-E, 2x HSM 25-E,  AS HKV 32 oraz 3 x ES 0

80 700 152

Elementy do dowolnych kombinacji

AS G225
Zestaw przyłączeniowy 5 584 734

WMS 1
Zestaw montażu naściennego • do 1 obiegu grzewczego 67 900 470

WMS 2
Zestaw montażu naściennego • do 2 obiegów grzewczych 67 900 471

WMS 3
Zestaw montażu naściennego • do 3 obiegów grzewczych 67 900 472

WMS 4/5
Zestaw montażu naściennego • do 4/5 obiegów grzewczych 63 014 540

HS 25-E
Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza i z pompą elektroniczną 80 680 016

HS 32-E
Zestaw przyłączeniowy obiegu 
grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza i z pompą elektroniczną 80 680 116

HSM 15-E
Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 15  
i z pompą elektroniczną 80 680 006

HSM 20-E
Zestaw przyłączeniowy obiegu 
grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 20  
i z pompą elektroniczną 80 680 024

HSM 25-E
Zestaw przyłączeniowy obiegu 
grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 25 
 i z pompą elektroniczną 80 680 036

HSM 32-E
Zestaw przyłączeniowy obiegu 
grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 32  
i z pompą elektroniczną 80 680 126

HKV 2/32 1)

Rozdzielacz obiegów grzewczych • do 2-ch obiegów grzewczych 5 024 870

HKV 3/32 1)

Rozdzielacz obiegów grzewczych • do 3-ch obiegów grzewczych 5 024 872

HKV 4/25 2)

Rozdzielacz obiegów grzewczych

• do 4-ch obiegów grzewczych, łącznie do 150 kW przy ∆T=20 (6,8 m³/h)
• wraz z izolacją cieplną
• dopływ DN 40, uszczelnienie płaskie
• przyłącze obiegu grzewczego DN 32

5 024 882

HKV 5/25 2)

Rozdzielacz obiegów grzewczych

• do 5-u obiegów grzewczych, łącznie do 150 kW przy ∆T=20 (6,8 m³/h)
• wraz z izolacją cieplną
• dopływ DN 40, uszczelnienie płaskie
• przyłącze obiegu grzewczego DN 32

5 024 884

HKV 2/40 2)

Rozdzielacz obiegów grzewczych
• do 2-ch obiegów grzewczych 63 041 997

HKV 3/40 1)

Rozdzielacz obiegów grzewczych
• do 3-ch obiegów grzewczych 63 041 998

1) Możliwy montaż zestawu przyłączeniowego DN 32 bezpośrednio na rozdzielaczu. Zestaw przyłączeniowy DN 25 może być montowany z US2
2) Możliwy montaż zestawu przyłączeniowego DN 25 bezpośrednio na rozdzielaczu. Zestaw przyłączeniowy DN 32 może być montowany z US1
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Oznaczenie Opis Numer artykułu

HKV 4-5/25
Zestaw przyłączeniowy

• do HKV 4/25 i HKV 5/25
• uszczelnienie płaskie DN 40

redukcja z DN 40 na DN 32
redukcja z DN 40 na 1½ “ stożkowy

5 024 886
5 024 888

AS HKV 32
Zestaw przyłączeniowy  
do rozdzielaczy

• do rozdzielacza obiegów grzewczych 5 584 552

ES 01)

Zestaw uzupełniający 67 900 475

US 2
Zestaw przejściowy

• do HKV 32 z zastosowanym HS 25, HSM 15/20/25,
• wysokość zabudowy 50 mm
• wymagany tylko przy zastosowaniu HS 32/HSM 32 i HS 25/HSM 15/20/25  

do jednakowej wysokości zabudowy

63 210 008

Grupa rurowa  
do licznika ciepła

• do montażu przed zestawem obiegu grzewczego
• wysokość zabudowy ok.200mm
• do standardowych liczników firm Pollux oraz Deltamess

długość zabudowy licznika ciepła 110 mm, DN 25
130 mm, DN 25

80 680 154
80 680 156

Grupa rurowa do separacji  
systemów

• do starych instalacji, z rurami przepuszczającymi tlen
• celem separacji systemów
• wysokość zabudowy ok. 200 mm
• maksymalnie 15 kW, ΔT = 10 K
• DN 25
• do montażu poniżej zestawu szybkiego montażu obiegu grzewczego,  

DN 15/20/25
• z zaworem bezpieczeństwa 3 bar
• z manometrem, zaworem KFE i odpowietrzeniem, wymiennik płytowy ze stali 

szlachetnej
• izolacja cieplna w kolorze czarnym
• minimalny odstęp z prawej strony powinien wynosić 150 mm

80 680 158

KSS/G225
Grupa bezpieczeństwa kotła 63 033 871

AAS/G225
Zestaw przyłączeniowy naczynia  
wzbiorczego

• wraz z zaworem KFE (napeł./opróżn.) 5 584 392

1) Konieczny przy zastosowaniu HS 25… w połączeniu z HKV…32

Szczegółowe dane dotyczące systemu szybkiego montażu obiegów grzewczych ⇒ rozdział 7

Wszystkie pompy elektroniczne na nastawie ręcznej, mogą także pracować w trybie pracy stopniowanej

Dla ∆T = 20 K stosuje się:
HSM 15 E - KVS = 2,5 m³/h do 15 kW
HSM 20 E/HS 25 E - KVS = 6,3 m³/h do 30 kW
HSM 25 E - KVS = 8,0 m³/h do 40 kW
HSM 32 E/HS 32 E - KVS = 18,0 m³/h do 65 kW
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Logano G225 z „niebieskim” palnikiem Logatop BE

• Człony kotła wykonane z wysokiej jakości, 
wypróbowanego żeliwa GL 180M.

• Dodatkowe zabezpieczenie pracy kotła  
w krytycznych warunkach przez zastoso-
wanie technologii Thermostream. Tech-
nologia ta pozwala, poprzez odpowiednie 
wymuszenie wewnętrznego obiegu wody 
grzewczej w kotle na unikanie zjawiska 

„roszenia”.
• Wielociągowy przepływ gazów spalinowych 

przez kocioł.
• Szczelność konstrukcji gwarantuje nadci-

śnienie po stronie spalin.
• Chłodzona wodą komora spalania.
• Duże drzwi frontowe, otwierane na lewo lub 

na prawo – umożliwiają wygodny dostęp 
przy czyszczeniu i konserwacji.

• Łatwe czyszczenie kotła od przedniej strony.
• 80 mm izolacja cieplna – redukuje straty 

cieplne do minimum.
• Pokryte tworzywem regulowane nóżki umoż-

liwiające łatwe ustawienie kotła w miejscu 
zainstalowania, mają one zastosowanie rów-
nież przy montażu pod kotłem zasobnikowe-
go podgrzewacza wody użytkowej.

• Niewielkie wymiary kotła – stanowią zaletę 
przy wprowadzeniu kotła i projektowaniu ko-
tłowni.

• Dostarczany również blok kotła w członach 
luzem – łatwy załadunek na małe powierzch-
nie transportowe.

• Możliwość zastosowania różnych sterowni-
ków regulacyjnych oraz współpracy z różnymi 
pojemnościowymi podgrzewaczami c.w.u.

• Duży wybór wyposażenia dodatkowego 
umożliwiającego szybki montaż, dokładnie 
dopasowanego do danego kotła.

• Multi-złączka do przyłączy zasilania i powro-
tu kotła oraz podgrzewacza c.w.u..

• Kocioł grzewczy, palnik oraz sterownik sta-
nowią jedną całość.

• Paliwo: olej opałowy lekki EL zgodnie z nor-
mą DIN 51 603.

• Wysoka sprawność kotła – wysoka spraw-
ność całoroczna kotła – w wyniku optymal-
nego doboru kotła wraz ze sterownikiem  
i palnikiem.

• Niska pracochłonność montażu dzięki fa-
brycznemu dopasowaniu kotła grzewczego  
i palnika aż po elektryczne podłączenia za 
pomocą wielostykowych wtyków uniemoż-
liwiających błędne podłączenia.

• Przyjazny środowisku, oszczędny sposób 
pracy oraz wysoka sprawność kotła.

• Świadczenia serwisowe w całym kraju.

• Wstępne podgrzanie oleju opałowego, umoż-
liwiające uniknięcie zakłóceń w prawidłowym 
rozpylaniu paliwa oraz jego spalaniu powsta-
jących wskutek zmiennej lub zbyt wysokiej 
lepkości doprowadzanego oleju opałowego.

„Niebieski” palnik olejowy Logatop BE.
• Redukcja emisji substancji szkodliwych po-

przez ciągły rozwój systemu palników z „nie-
bieskim” płomieniem, z optymalizowanym 
układem recyrkulacji, przy zapewnieniu  
niskiej gęstości właściwej mocy.

• Optymalna wartość parametrów spalania 
dzięki systemowi palnika niebieskiego z no-
wym układem mieszającym dla uzyskiwania 
spalin praktycznie bez sadzy, znikome za-
wartości NOX i CO.

• Natychmiastowa gotowość do pracy, dzięki 
fabrycznie nastawianym i sprawdzanym na 
gorąco palnikom olejowym Unit. Łatwa opty-
malizacja w miejscu uruchamiania.

• Łatwe przeprowadzenie konserwacji z uwa-
gi na dobry dostęp do części konstrukcyj-
nych palnika, gotowe wtykowe połączenia 
zespołów elektrycznych, poziome i pionowe 
położenie serwisowe.

• Optymalizacja całego systemu przez popra-
wienie wartości parametrów spalania i zniko-
my pobór mocy elektrycznej.

Sposób dostawy

Blok kotła zmontowany na gotowo

1. Blok kotła 1 paleta

2. Obudowa kotła 1 karton

3. Izolacja cieplna 1 opakowanie foliowe

4. Drzwiczki palnika z palnikiem i osłoną palnika 1 karton

5. Sterownik 1 karton

Blok kotła w członach luzem

1. Człony kotła luzem 1 paleta

2. Części mocujące 1 karton poza tym dostawa jak do kotła zmontowanego
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Wskazówki do projektowania

Układ zasilania olejowego
W celu podwyższenia niezawodności rozru-
chowej, względnie uniknięcia zakłóceń w pra-
cy palnika zalecane jest stosowanie filtrów ole-
jowych dostępnych w ofercie marki Buderus.

W systemie jednoprzewodowego zasilania 
olejowego należy zastosować filtr olejowy  
z odpowietrznikiem automatycznym (np. filtr 
TOC DUO).

Temperatura spalin/podłączenie do systemu 
kominowego
Wartość temperatury wylotowej spalin dla 
prawidłowo eksploatowanego kotła oraz tem-
peratury wody grzewczej 80°C, wynosi ok. 
150-175°C, w zależności od wielkości kotła. Po-
przez usunięcie łatwo dostępnych płyt kierują-

cych gazy spalinowe w kotle lub/i płyty odci-
nającej strumień spalin możliwe jest podwyż-
szenie temperatury spalin. Sposób ten może 
być przydatny przy wymianie kotła na nowy, 
przy istniejącej instalacji. W celu dokładne-
go wyregulowania i utrzymania wartości cią-
gu kominowego jak i przy wietrzeniu przewo-
du kominowego zaleca się – po konsultacji  
z kompetentnym mistrzem kominiarskim, za-
stosowanie i wyregulowanie urządzenia do-
pływu powietrza dodatkowego (ogranicznik 
ciągu kominowego). Dobór wielkości regula-
tora ciągu kominowego zależy od wysokości 
czynnej oraz przekroju przewodu kominowe-
go. Wysokie wymagania dotyczące jak najniż-
szej temperatury gazów spalinowych, łatwe-
go uruchomienia kotła oraz niskiej emisji hała-
su wymuszają staranne zaprojektowanie oraz 

wykonanie przewodu spalinowego łączące-
go kocioł grzewczy z kominem. Należy zwró-
cić uwagę na:

• szczelne wyprowadzenie spalin z kotła 
grzewczego do komina, 

• dobór średnicy przewodu spalinowego we-
dług normy EN-PN 13 384-1 (obliczenia ko-
mina),

• zablokowanie przenoszenia dźwięków z ko-
tła grzewczego do komina, 

• realizację zmiany kierunku przewodów  
w sposób korzystny dla przepływu spalin,  
w miarę możliwości przy pomocy kolan 45°,

• izolację z niepalnych materiałów łączącego 
przewodu spalinowego (czopucha) w celu 
uniknięcia kondensacji w przewodzie spali-
nowym oraz zapewnienia dodatkowej izola-
cji akustycznej.

Wielkość 
kotła

Dyspozycyjne  
ciśnienie  

tłoczenia spalin

Maksymalna długość instalacji 
odprowadzania spalin zależny od 

poboru powietrza z kotłowni

Wariant 1 Wariant 2

45 50Pa 30m 30m

55 50Pa 25m 20m

68 30Pa 8m –

Wejście w komin: 1 kolano
Wariant 1: element łączący = 1,5m, 1 RVS – trójnik rewizyjny
Wariant 2: element łączący = 1,5m, 1 RVS – trójnik rewizyjny, 2 RVS kolana
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Pomieszczenia zainstalowania kotła

Instalacje ogrzewania podłogowego
W przypadku instalacji ogrzewania podłogo-
wego wykonanej przy użyciu rur z tworzywa 
sztucznego nie zapewniających dostatecznej 
szczelności tlenowej (DIN 4726), należy za-
stosować pomiędzy kotłem grzewczym a in-
stalacją ogrzewania podłogowego przepono-
wy wymiennik ciepła.

Podgrzewanie c.w.u.
Do kotła grzewczego można przyporządko-
wać dowolny pojemnościowy podgrzewacz 
ciepłej wody użytkowej. W szczególności 
przynosi korzyści zastosowanie podgrzewa-
czy pojemnościowych c.w.u. Logalux ST/SU 
lub LT.

Szczegółowe informacje odnośnie pojemno-
ściowych podgrzewaczy ciepłej wody użytko-
wej ⇒ strona 10 − 001

Przegląd
Odpowiednio do wymagań przepisów eks-
ploatacyjnych instalacji grzewczych, zaleca-
my dla zapewnienia niezawodnej oraz przy-
jaznej dla środowiska pracy instalacji grzew-
czej, regularne przeprowadzanie inspekcji 
kotła oraz palnika.

Ustawiając kocioł grzewczy, należy zacho-
wać odległość od ścian pomieszczenia (mini-
malne wartości podano w nawiasach) a tak-
że wartości wynikające z obowiązujących 
przepisów. Pomieszczenie kotłowni musi być 
zabezpieczone przed oddziaływaniem mrozu 
oraz dobrze wietrzone. Należy przy tym za-
pewnić dopływ świeżego powietrza nie za-
wierającego kurzu oraz wolnego od zanie-
czyszczeń związkami halogenowowęglowo-
dorowymi. Związki takie zawierają między 
innymi różnego rodzaje dezodoranty i spraye, 
rozpuszczalniki, środki czyszczące, lakiery, 
farby oraz kleje.

Szczegółowe informacje w tym zakresie za-
wiera Arkusz roboczy K3 ⇒ od strony 7 −  001
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Logano G225 z Logamatic i Logatop BE

Przyłącza:
VK – zasilanie - kocioł grzewczy
RK – powrót - kocioł grzewczy
EL – opróżnienie (przyłącze zaworu do napełniania i spustu)
VS – zasilanie podgrzewacza
RS – powrót podgrzewacza
VSL – zasilanie przewodu bezpieczeństwa 
     (przyłącze odpowietrznika nie znajduje się w zakresie dostawy)

Wielkość kotła 45 55 68

Liczba członów ilość 4 5 6

Znamionowa moc cieplna kW 45 55 68

Moc cieplna paleniska kW 48,1 59,0 73,0

Długość L
LK

mm
mm

1103
626

1223
746

1343
866

Wymiary transportowe członu kotła1)

Wymiary transportowe bloku kotła
mm
mm

460/820/150
460/820/długość LK

Komora palnika długość
Ø

mm
mm

548
337

668
337

788
337

Drzwiczki palnika głębokość mm 95

Rozstaw gwintowanych nóżek FL mm 432 552 672

Masa netto2) kg 246 291 336

Pojemność wodna w kotle (około) l 61 73 85

Pojemność przestrzeni gazowej l 68,8 85,1 101,4

Temperatura spalin3) °C 165 180 180

Przepływ masowy spalin, olej moc pełna kg/s 0,0197 0,0242 0,0293

Opory przepływu spalin mbar 0,35 0,20 0,35

Zawartość CO2 dla oleju % 13,5

Dyspozycyjny spręż wentylatora Pa 50 50 30

Wymagany ciąg kominowy Pa 0

Opory przepływu spalin4) mbar 0,35 0,20 0,35

Dopuszczalna temperatura na zasilaniu5) °C 100

Dopuszczalne nadciśnienie eksploatacyjne bar 4

Oznakowanie CE, nr ID produktu CE0036 0366/05

1) Dostarczany w członach luzem
2) Waga z opakowaniem ok. 6-8% większa
3) Temperatura spalin wg DIN EN 303
 Minimalna temperatura spalin dla obliczeń komina wg EN-PN 13 384-1 ok. 12 K niższa
4) Do przewodów spalinowych z nadciśnieniem
5) Maksymalna temperatura na zasilaniu = graniczna temperatura bezpieczeństwa (STB) – 18 K 
 Przykład: graniczna temperatura bezpieczeństwa (STB) = 100°C, maksymalna dopuszczalna temperatura bezpieczeństwa = 100 - 10 = 90°C
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Logano G225 z Logamatic, Logatop BE i Logalux LT.../1

Logano G225 z Logamatic, Logatop BE i Logalux ST.../4

Wielkość kotła 45 55 68

Znamionowa moc cieplna kW 45 55 68

Możliwości zastosowania pojemnościowych podgrzewaczy c.w.u. LT200/1
LT300/1

LT200/1
LT300/1

–
LT300/1

Wielkość kotła 45 55 68

Znamionowa moc cieplna kW 45 55 68

Możliwości zastosowania pojemnościowych podgrzewaczy c.w.u. ST300/4

Szczegółowe informacje odnośnie pojemnościowych podgrzewaczy c.w.u. Logalux LT i Logalux ST/SU ⇒ rozdział 10
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Przegląd możliwości zastosowań

Właściwości oraz cechy szczególne urządzeń

Cechy kotła Logano G225 WS
• Kocioł G225 WS dostępny w czterech wiel-

kościach od 50 do 95 kW.
• Wyposażony w olejowy palnik Logatop SE.
• Człony kotła wykonane z żeliwa GL 180M.
• Chłodzona wodą komora spalania.
• Posiada znak CE.
• Kocioł wykonany w technologii Thermostream.

• Niewielkie wymiary kotła – stanowią zaletę 
przy wprowadzaniu kotła i projektowaniu ko-
tłowni.

• Regulacja kotła oraz instalacji grzewczej po-
przez system automatyki serii 2000 i 4000.

• Możliwość współpracy z różnymi typami 
podgrzewaczy c.w.u. Logalux LT/1, ST/4  
i SU.

• Podgrzewacze typu LT/1 oraz ST/4 zaprojek-
towano specjalnie do kotłów Logano G125  
i G225.

• Pokryte tworzywem regulowane nóżki umoż-
liwiają łatwe ustawienie kotła w miejscu zain-
stalowania, mają zastosowanie również przy 
montażu pod kotłem pojemnościowego pod-
grzewacza ciepłej wody użytkowej.
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Kocioł Logano G225 WS SE

Wielkość kotła 50 64 78 95

Wysokość 1) ze sterownikiem/mm 1040

Szerokość/mm 600

Długość/mm 1102 1222 1342 1462

1) Bez stóp poziomujących, ze stopami 15-25 wyżej

Sterownik Wielkość kotła
Olej opałowy lekki

Numer artykułu

Logamatic 2107

50 30 010 224 R2107

64 30 010 225 R2107

78 30 010 226 R2107

95 30 010 227 R2107

95* 30 010 231 R2107M

Logamatic 2107M

50 30 010 224 R2107M

64 30 010 225 R2107M

78 30 010 226 R2107M

95 30 010 227 R2107M

95* 30 010 231 R2107M

Logamatic 2109

50 30 010 224 R2109

64 30 010 225 R2109

78 30 010 226 R2109

95 30 010 227 R2109

95* 30 010 231 R2109

Logamatic 4211

50 30 010 224 R4211FM

64 30 010 225 R4211FM

78 30 010 226 R4211FM

95 30 010 227 R4211FM

95* 30 010 231 R4211FM

* Korpus kotła dostarczany w luźnych członach
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Sterowanie Logamatic 2000

Sterowanie Logamatic 2107 Logamatic 2107M Numer artykułu

Numer artykułu 30 005 447 30 005 467 –

Wyposażenie zabezpieczające (STB = 100°C; TR = 90°C) –

Moduły

FM 241 – moduł mieszacza do 1 obiegu grzewczego z zaworem mieszającym 30 002 282

FM 242 – moduł funkcyjny do sterowania palnikiem dwustopniowym  
   lub modulowanym 30 002 298

FM 244 – moduł solarny do instalacji ogrzewania solarnego  
   ciepłej wody  użytkowej1) 5 016 682

KM 271 – moduł komunikacyjny z RS 232, przyłącze czujnika temperatury  
   spalin1) 30 002 317

Wyposażenie dodatkowe

AS1 – zestaw przyłączeniowy czujnika podgrzewacza c.w.u. 5 991 384

BFU – moduł obsługi zdalnej 30 002 250

Czujnik temperatury pomieszczenia 5 991 226

FG – czujnik temperatury spalin 5 991 368

Licznik czasu pracy 7 063 602

Tuleja pomiarowa R ½”, długość 100 mm do czujników okrągłych 5 446 142

ET2000 narzędzie serwisowe 5 720 840

 wyposażenie dodatkowe  wyposażenie standardowe

Szczegółowe informacje odnośnie sterowników, modułów oraz system zdalnego nadzoru ⇒ rozdział 9

1) Brak możliwości jednoczesnego zastosowania modułów

Funkcje podstawowe:
• jednostopniowy palnik
• pojemnościowy podgrzewacz c.w.u.
• pompa cyrkulacyjna
• obieg grzewczy bez mieszacza (OG1)

Funkcja modułu FM 241
• obieg grzewczy z mieszaczem (OG2)    

Wyposażenie dodatkowe:
• FM242: 2-stopniowy lub modulowany palnik
• FM244: solarne podgrzewanie c.w.u.
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Sterowanie Logamatic 21091) Numer artykułu

Numer artykułu 30 005 719 –

Wyposażenie zabezpieczające (STB = 100°C; TR = 90°C) –

Wyposażenie dodatkowe

Logamatic T – analogowy regulator temperatury w pomieszczeniu T6360A 1186

Logamatic C – elektroniczny regulator temperatury w pomieszczeniu CMT707A 1031

ZB – licznik czasu pracy 7 063 602

 wyposażenie dodatkowe  wyposażenie standardowe

Szczegółowe informacje odnośnie sterowników, modułów oraz system zdalnego nadzoru ⇒ rozdział 9

Funkcje podstawowe:
• regulacja stałotemperaturowa
• palnik jednostopniowy
• sterowanie procesem przygotowania c.w.u.
• ochrona warunków pracy kotła funkcją 

„logika pomp”
• ręczny przełącznik lato/zima.

Funkcja dodatkowego regulatora 
temperatury w pomieszczeniu zał./wył.:

• 1 obieg grzewczy bez zaworu mieszającego 
przy stałotemperaturowej pracy kotła
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Sterowanie Logamatic 4000

Sterowanie Logamatic 42111) Numer artykułu

Numer artykułu 30 004 386 –

Wyposażenie zabezpieczające (STB = 110, 100°C; TR = 90°C) –

Moduły

CM 431 – moduł regulatora –

ZM 422 – moduł centralny –

Logamatic MEC2 – moduł obsługowy –

Wyposażenie dodatkowe

ZM 426 – moduł dodatkowy zabezpieczenia STB 5 016 861

FM 442 – moduł do sterowania dwóch niezależnych obiegów grzewczych z mieszaczami 30 004 873

FM 443 – moduł solarny 30 006 379

FM 444 – moduł do sterowania alternatywnym źródłem ciepła 5 016 030

FM 445 – moduł do systemu ładowania podgrzewacza z zewnętrznym wymiennikiem ciepła 5 016 832

FM 446 – moduł umożliwia włączenie instalacji grzewczej do Europejskiego Systemu Instalacji 
BUS (EIB – tzw. „inteligentny budynek”) 5 016 822

FM 448 – moduł zbiorczego sygnału usterki 30 006 068

Ilość wolnych miejsc montażowych do modułów funkcyjnych 2 –

AS1 – zestaw przyłączeniowy czujnika podgrzewacza c.w.u. 5 991 384

BFU – moduł obsługi zdalnej 30 002 250

Kabel palnika do palnika dwustopniowego lub modulowanego 7 079 355

Zestaw „R” do montażu w pomieszczeniu 5 720 812

Zestaw Online 5 720 526

FV/FZ – zestaw czujnika 5 991 376

FG – czujnik temperatury spalin 5 991 368

Tuleja pomiarowa R ½”, długość 100 mm do czujników okrągłych 5 446 142

 wyposażenie dodatkowe  wyposażenie standardowe

Szczegółowe informacje odnośnie sterowników, modułów oraz system zdalnego nadzoru ⇒ rozdział 9

1) Dla temperatury wody w kotle powyżej 80°C należy ustawić STB na 110°C

Funkcje podstawowe:
• palnik jedno-, dwustopniowy lub modulowany
• pojemnościowy podgrzewacz c.w.u.
• pompa cyrkulacyjna
• obieg grzewczy bez mieszacza (OG0)

Funkcja modułu FM 242
• 2 obiegi grzewcze z/bez mieszaczami  

(możliwość zainstalowania dwóch modułów)
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Podgrzewacze pojemnościowe wody oraz wyposażenie dodatkowe

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Logalux LT.../1
Pojemnościowy  
podgrzewacz c.w.u

• wykorzystywany jako podstawa kotła 
• zastosowana anoda magnezowa
• otwór rewizyjny z przodu
• powierzchnie mające kontakt z wodą pitną pokryte termoglazurą DUOCLEAN MKT

Logalux LT200/1
Logalux LT300/1

30 009 263
30 009 264

Przewody łączące kocioł  
z podgrzewaczem

• do Logalux LT.../1
• wraz z pompą ładującą, zaworem zwrotnym oraz izolacją
• do montażu wg poniższego schematu:
Logano G225 50 64 78 95
     x   x   –  – z Logalux LT200/1
     x   x   x  – z Logalux LT300/1
Uwaga:
 x  zestaw możliwy do zrealizowania,
 –  zestaw niemożliwy do zrealizowania

5 544 640
5 544 642

Termometr
• do Logalux LT.../1
• 30-80°C
• wraz z czujnikiem temperatury (¼ walca)

5 236 200

Anoda inercyjna

• do Logalux LT.../1
• do podłączenia do gniazda wtykowego 230 V
• potencjostata z wtyczką ze stykiem ochronnym
• dostarczana wraz z kablem łączącym
• montowana w izolowanym otworze w korpusie podgrzewacza

3 868 354

Przyrząd do sprawdzania  
anody „CorroScout 500”

• przyrząd do sprawdzania ochrony katodowej emaliowanych podgrzewaczy 
pojemnościowych wody użytkowej

• wraz z baterią
81 065 150

Logalux ST
Pojemnościowy  
podgrzewacz c.w.u.

• stojący obok kotła grzewczego
• z anodą magnezową
• otwór rewizyjny z przodu
• termoglazura DUOCLEAN MKT
• regulowane nogi podstawy (śruby poziomujące)

Logalux ST160/4
Logalux ST200/4
Logalux ST300/4

7 747 001 820
7 747 001 821
7 747 001 823

Przewody łączące  
kocioł z podgrzewaczem

• do Logalux ST/SU
• wraz z pompą ładującą, zaworem zwrotnym oraz izolacją 5 544 638

Zestaw uzupełniający
• do przedłużenia przewodów łączących kocioł z podgrzewaczem Logalux ST/SU, 

w przypadku konieczności podłączenia górnego wymiennika ciepła podgrzewacza 
Logalux SM/SL

63 019 531

Wymiennik ciepła  
z rur ożebrowanych

• do 2-3 kolektorów słonecznych
• wykonany z ocynkowanej miedzi
• montowany w pokrywie otworu rewizyjnego
• komplet z uszczelnieniami oraz śrubami do mocowania izolacji
• przyłącza R½”
• powierzchnia grzewcza ok. 1m²
• przenoszona energia cieplna w przypadku przepływu po stronie pierwotnej 600 l/h 

(strata ciśnienia 365 mbar), spadku temp. po stronie pierwotnej 80/50°C  
oraz wzroście temp. po stronie wtórnej 10/60°C: QD = 22,5 kW

do podgrzewaczy Logalux ST160/4-ST200/4
do podgrzewaczy Logalux ST300/4

do Logalux SU160-200
do Logalux SU300

7 747 006 838
7 747 006 843
7 747 004 760
7 747 004 761

Zestaw grzałek  
elektrycznych

• przyłącze R 1½
• wraz ze sterownikiem
• bez pokrywy włazu rewizyjnego (należy zamówić przy pierwszym montażu)

2,0 kW (1-faz. 230 V)
3,0 kW (3-faz. 400 V)
4,5 kW (3-faz. 400 V)
6,0 kW (3-faz. 400 V)

5 238 250
5 238 254
5 238 258
5 238 262



Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 3 3 – 075

Logano
Stojące•olejowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•50-95 kW

G225 WS SE 

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Pokrywa włazu  
rewizyjnego

• do zestawu grzałek elektrycznych
• mufa 1½”, z izolacją cieplną oraz pokrywą włazu

do Logalux ST160/4 – ST200/4
do Logalux ST300/4

do Logalux SU160-200
do Logalux SU300

7 747 004 755
7 747 004 756
7 747 004 740
7 747 004 748

Logalux SU
Pojemnościowy  
podgrzewacz c.w.u

• stojący obok kotła grzewczego
• z anodą magnezową
• otwór rewizyjny z przodu
• termoglazura DUOCLEAN MKT

Logalux SU160
Logalux SU200
Logalux SU300

30 008 775
30 008 777
30 008 779

Armatura do szybkiego  
płukania (trójnik)

• do oczyszczenia lub opróżniania
• wykonana z mosiądzu
• możliwość odcięcia w trakcie opróżniania

do Logalux ST160/4 - ST200/4 Rp 1
do Logalux ST300/4 oraz LT135-LT300 Rp 1¼

63 024 016
63 024 017

Termometr
• do Logalux ST/SU
• 30-80°C
• wraz z czujnikiem temperatury (¼ walca)

5 236 210

System ładowania  
z użyciem energii elektrycznej

• do pośredniego podgrzewania wody użytkowej z zastosowaniem obiegu  
grzewczego wykorzystującego energię elektryczną, przy całkowitym wyłączeniu 
kotła grzewczego

• w powiązaniu z regulatorami Logamatic 2000, 3000 i 4000, ręczne przełączanie  
na tryb podgrzewania elektr./z kotła, regulacja elektroniczna  
30-75°C, urządzenia regulacyjne i zabezpieczające, z różnymi wskazanimi diod 
z przyłączem zasilania i powrotu R 1½ 

• do zamocowania na ścianie
• składa się z elektrycznej grzałki w obudowie, pompy ładującej oraz wewnętrznej  

regulacji, razem zmontowanych
• wykonanie LSE 2V, LSE 6V, LSE 9V, łącznie z izolacją cieplną oraz obudową
• do zamontowania w obiegu grzewczym, poprzez podłączenie do wymiennika 

(wężownicy) z rur gładkich
• ciężar ok. 10 kg

LSE2, 2 kW (1-faz. 230 V)
LSE 2 V, 2 kW (1-faz. 230 V)

LSE 6, 6 kW (3-faz. 400 V)
LSE 6 V, 6 kW (3-faz. 400 V)

LSE 9, 9 kW (3-faz. 400 V)
LSE 9 V, 9 kW (3-faz. 400 V)

82 325 300
82 325 340
82 325 310
82 325 350
82 325 320
82 325 360

Uniwersalna siatka  
transportowa

• siatka do transportu z polipropylenu, z 4-ma pętlami do uchwytów
• ok. 2100 x 1200 mm 80 452 080

Szczegółowe informacje odnośnie pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej ⇒ rozdział 10
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Wyposażenie dodatkowe

Uzupełniające dane techniczne dotyczące tłumików hałasu przepływu spalin ⇒ rozdział 7

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Podstawa pod kocioł

• do instalacji bez podgrzewacza, względnie ze stojącym obok kotła 
podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u.

• wysokość 200 mm
• z obudową boczną

do kotłów o mocy 50 kW
64 kW
78 kW
95 kW

63 034 283
63 034 284
63 034 285
63 034 286

Czujnik ciśnienia  
minimalnego (Presostat)

• zastępuje ogranicznik poziomu wody w kotle
• komplet z adapterem wg EN 12828
• do podłączenia z regulatorem Logamatic EMS

63 035 591

Tłumik hałasu  
przepływu spalin • DN 150 5 074 542

Kompaktowy tłumik  
hałasu przepływu spalin

• wykonany ze stali szlachetnej
• DN 150
• zapewnia separację akustyczną hałasu przenoszonego  

przez korpus kotła
• wraz z 2 mankietami uszczelniającymi do przewodów spalinowych

5 074 504

Mankiet samouszczelniający  
do przewodów spalinowych • DN 150 5 354 012

Filtr oleju opałowego  
Magnum

• gwinty wewnętrzne/zewnętrzne 3/8”
• z wkładem filtrującym Siku
• przystosowany do dwuprzewodowego systemu zasilania 

olejowego ziarnistość filtra 50-75µm

83 200 080

Śrubunki zaciskowe do filtra 
oleju opałowego Magnum

1 zestaw, 8 mm
1 zestaw, 10 mm

80 211 160
80 211 164

Zestaw TOC DUO:  
filtr oleju opałowego,  
odpowietrznik instalacji olejowej

• gwint wewnętrzny/zewnętrzny 3/8”
• wraz z wkładem filtrującym Siku
• jednoprzewodowy system zasilania olejowego  

z dopływem zwrotnym
• do dysz olejowych ≥ 0,6 gph (≥ 28 kW), ziarnistość filtra 50-75 µm

80 693 124

Śrubunki zaciskowe do zestawu: 
filtr/odpowietrznik oleju 
opałowego

1 zestaw, 8 mm
1 zestaw, 10 mm

80 211 180
80 211 184

Antylewarowy zawór 
elektromagnetyczny

• zasilany energią elektryczną
• zamknięty w stanie beznapięciowym
• gwinty wewnętrzne 3/8”

80 260 040

Prosty śrubunek przyłączeniowy 
antylewarowego zaworu 
elektromagnetycznego

• przyłącze z dzielonym pierścieniem zaciskowym x R 3/8”,  
gwint zewnętrzny

• dostarczany wraz z uszczelkami typu O-ring
8 mm

10 mm
80 726 162
80 726 164

Adapter do antylewarowego 
zaworu elektromagnetycznego

• do elektrycznego podłączenia zasilania antylewarowego zaworu 
elektromagnetycznego 63 000 507

Ogranicznik temperatury  
do ogrzewania podłogowego 
(AT 90 E)

• ze złączem wtykowym, gotowy do zainstalowania 80 155 200

Zestaw do ściągania członów 
żeliwnych kotła

• wielkość 1.2
• w stabilnej drewnianej skrzynce 63 006 832

Zestaw przyrządów  
do czyszczenia

• do czyszczenia wewnętrznych powierzchni wymiany ciepła  
oraz komory spalania

• składa się z 2 szczotek wraz z trzonkami
83 570 070

1
2

N L

N L
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System szybkiego montażu obiegów grzewczych do montażu przy kotle
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G225 WS SE Logano
Stojące•olejowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•50-95 kW

System szybkiego montażu obiegów grzewczych do zamontowania przy kotle

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Kombinacje systemu szybkiego montażu obiegów grzewczych

RK 1/G225
• zestaw przyłączeniowy 1-go obiegu, poprzecznie za kotłem
• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza
• złożony z zestawów: KAS 1/G225, HS 32

80 700 160

RK 1M/G225
• zestaw przyłączeniowy 1-go obiegu, poprzecznie za kotłem
• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 32 1)

• złożony z zestawów: KAS 1/G225, HSM 32
80 700 170

RK 2M(25)/G225

• zestaw przyłączeniowy do 2-ch obiegów grzewczych, poprzecznie za kotłem
• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza DN 25 oraz 1 obiegu z 3-drogowym 

zaworem mieszającym DN 25
• złożony z zestawów: KAS 1/G225, HKV 2/32, HS 25, HSM 25 oraz 2 x ES 0

80 700 174

RK 2M(32)/G225

• zestaw przyłączeniowy do 2-ch obiegów grzewczych, poprzecznie za kotłem
• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza DN 32 oraz 1 obiegu z 3-drogowym 

zaworem mieszającym DN 32
• złożony z zestawów: KS 1/G225, HKV 2/32, HS 32, HSM 32

80 700 176

Elementy do dowolnych kombinacji

KAS 1/G225
Zestaw przyłączeniowy kotła • do 1 obiegu grzewczego 5 584 432

HS 251)

Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza 80 680 010

HS 25-E1)

Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza i z pompą elektroniczną 80 680 016

HS 322)

Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego bez zaworu mieszającego 80 680 110

HS 32-E2)

Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza i z pompą elektroniczną 80 680 116

HSM 201)

Zestaw przyłączeniowy 
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 20 i z pompą 80 680 020

HSM 253)

Zestaw przyłączeniowy 
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 25 i z pompą 80 680 030

HSM 25-E3)

Zestaw przyłączeniowy 
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 25  
i z pompą elektroniczną 80 680 036

HSM 32 2)
Zestaw przyłączeniowy 
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 32 i z pompą 80 680 120

HSM 32-E3)

Zestaw przyłączeniowy 
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 32  
i z pompą elektroniczną 80 680 126

HKV 2/32
Rozdzielacz obiegu grzewczego • do 2-ch obiegów grzewczych 5 024 870

1) Przy ΔT 20 K można stosować do 30 kW mocy grzewczej
2) Przy ΔT 20 K można stosować do 65 kW mocy grzewczej
3) Przy ΔT 20 K można stosować do 40 kW mocy grzewczej

Szczegółowe dane dotyczące systemu szybkiego montażu obiegów grzewczych ⇒ rozdział 7



Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 3 3 – 079

Logano
Stojące•olejowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•50-95 kW
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Oznaczenie Opis Numer artykułu

Kombinacje systemu szybkiego montażu obiegów grzewczych

ES 01)

Zestaw uzupełniający 67 900 475

US 2
Zestaw przejściowy

• do HKV 32 z zastosowanym HS 25, HSM 15/20/25
• wysokość zabudowy 50 mm
• wymagany tylko z zastosowanym HS 32/HSM 32 i HS 25/HSM15/20/25  

do tej samej wysokości zabudowy

63 210 008

KSS/G225
Grupa bezpieczeństwa kotła

• złożona z rozdzielacza, zaworu bezpieczeństwa (2,5 bar), manometru  
oraz automatycznego odpowietrznika 63 033 871

AAS/G225
Zestaw przyłączeniowy  
naczynia wzbiorczego • wraz z zaworem KFE (napeł./opróżn.) 5 584 392

Grupa rurowa do licznika ciepła

• do montażu przed zestawem obiegu grzewczego
• wysokość zabudowy ok. 200 mm
• do standardowych liczników firm Pollux oraz Deltamess

długość zabudowy licznika ciepła 110 mm, DN 25
130 mm, DN 25

80 680 154
80 680 156

Grupa rurowa do separacji  
systemów

• do starych instalacji, z rurami przepuszczającymi tlen
• celem separacji systemów
• wysokość zabudowy ok. 200 mm
• maksymalnie 15 kW, ΔT = 10 K
• DN 25
• do montażu poniżej zestawu szybkiego montażu obiegu grzewczego,  

DN 15/20/25
• z zaworem bezpieczeństwa 3 bar
• z manometrem, zaworem KFE (napeł./opróżn.) i odpowietrznikiem,  

wymiennik płytowy ze stali szlachetnej
• izolacja cieplna w kolorze czarnym
• minimalny odstęp z prawej strony powinien wynosić 150 mm

80 680 158

1) Konieczny przy zastosowaniu HS 25… w połączeniu z HKV…32

Szczegółowe dane dotyczące systemu szybkiego montażu obiegów grzewczych ⇒ rozdział 7

Wszystkie pompy elektroniczne na nastawie ręcznej mogą także pracować w trybie pracy stopniowanej

Dla ∆T = 20 K stosuje się:
HSM 15 E - KVS = 2,5 m³/h do 15 kW
HSM 20 E/HS 25 E - KVS = 6,3 m³/h do 30 kW
HSM 25 E - KVS = 8,0 m³/h do 40 kW
HSM 32 E/HS 32 E - KVS = 18,0 m³/h do 65 kW
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System szybkiego montażu obiegów grzewczych do zamontowania na ścianie
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Stojące•olejowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•50-95 kW

G225 WS SE 

System szybkiego montażu obiegów grzewczych do zamontowania na ścianie

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Kombinacje systemu szybkiego montażu obiegów grzewczych

RK 1 (32)/W
• zestaw przyłączeniowy 1-go obiegu grzewczego, montaż naścienny
• dla 1 obiegu grzewczego bez mieszacza, DN 32
• złożony z zestawów: WMS 1, HS 32-E i AS HKV 32

80 700 130

RK 1M (32)/W
• zestaw dla 1-go obiegu grzewczego, montaż naścienny
• dla 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 32
• złożony z zestawów: WMS 1, HSM 32-E, AS HKV 32

80 700 140

RK 2M (25)/W

• zestaw dla 2-ch obiegów grzewczych, montaż naścienny
• dla 1 obiegu grzewczego bez mieszacza DN 25 oraz 1 obiegu z 3-drogowym  

zaworem mieszającym DN 25
• złożony z zestawów: HKV 2/32, HS 25-E, 2xx ES 0 oraz AS HKV 32

80 700 144

RK 2M (32)/W

• zestaw dla 2-ch obiegów grzewczych, montaż naścienny
• dla 1 obiegu grzewczego bez mieszacza DN 32 oraz 1 obiegu z 3-drogowym  

zaworem mieszającym DN 32
• złożony z zestawów: WMS 2, HKV 2/32, HS 32, HSM 32-E oraz AS HKV 32

80 700 146

RK 3M (25)/W

• zestaw dla 3-ch obiegów grzewczych, montaż naścienny
• dla 1 obiegu grzewczego bez mieszacza oraz 2 obiegów z 3-drogowymi  

zaworami mieszającymi DN 25
• złożony z zestawów: WMS 3, HKV 3/32, HS 25-E,2x HSM 25-E, AS HKV 32  

oraz 3 x ES 0

80 700 150

Elementy do dowolnych kombinacji

AS/G225 
Zestaw przyłączeniowy 5 584 734

WMS 1 
Zestaw montażu naściennego • dla 1 obiegu grzewczego 67 900 470

WMS 2 
Zestaw montażu naściennego • dla 2 obiegów grzewczych 67 900 471

WMS 3 
Zestaw montażu naściennego • dla 3 obiegów grzewczych 67 900 472

AS HKV32 
Zestaw przyłączeniowy • obieg grzewczy – rozdzielacz 5 584 552

HS 251) 
Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• dla 1 obiegu grzewczego bez zaworu mieszającego 80 680 010

HS 25-E1) 
Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• dla 1 obiegu grzewczego bez mieszacza i z pompą elektroniczną 80 680 016

HS 322) 
Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• dla 1 obiegu grzewczego bez zaworu mieszającego 80 680 110

HS 32-E2) 
Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• dla 1 obiegu grzewczego bez mieszacza i z pompą elektroniczną 80 680 116

HSM 253) 
Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• dla 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 25 i z pompą 80 680 030

HS 25-E3) 
Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• dla 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 25  
i pompą elektroniczną 80 680 036

HSM 322) 
Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• dla 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 32 i z pompą 80 680 120

HSM 32-E2) 
Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• dla 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 32  
i z pompą elektroniczną 80 680 126

HKV 2/32 
Rozdzielacz obiegów grzewczych • dla 2-ch obiegów grzewczych 5 024 870

HKV 3/32 
Rozdzielacz obiegów grzewczych • dla 3-ch obiegów grzewczych 5 024 872

ES 0
Zestaw uzupełniający • konieczny do HS 25 w połączeniu z HKV 32 67 900 475

KSS/G225 
Grupa bezpieczeństwa kotła

• złożona z rozdzielacza, zaworu bezpieczeństwa (2,5 bar), manometru oraz 
automatycznego odpowietrznika 80 675 150

AAS/G225  
Zestaw przyłączeniowy  
naczynia wzbiorczego

• wraz z zaworem KFE (napeł./opróżn.) 5 584 392

1) Przy ΔT 20 K można stosować do 30 kW mocy grzewczej
2) Przy ΔT 20 K można stosować do 65 kW mocy grzewczej
3) Przy ΔT 20 K można stosować do 40 kW mocy grzewczej
Szczegółowe dane dotyczące systemu szybkiego montażu obiegów grzewczych ⇒ rozdział 7
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Logano G225 WS z palnikiem olejowym Logatop SE

Cechy kotła Logano G225 WS SE
• Kotły grzewcze z typoszeregu G225 są 

przeznaczone do zastosowania w instala-
cjach grzewczych zgodnie z Polską Normą, 
z dopuszczalną temperaturą na zasilaniu do 
100°C (granica bezpieczeństwa).

• Człony kotła wykonane z żeliwa GL 180M 
gwarantują długoletnią eksploatację kotła.

• Dodatkowe zabezpieczenie pracy kotła  
w krytycznych warunkach przez zastosowa-
nie technologii Thermostream. Technologia 
ta pozwala, poprzez odpowiednie wymusze-
nie wewnętrznego obiegu wody grzewczej  
w kotle na unikanie zjawiska „roszenia”.

• Wielociągowy przepływ gazów spalinowych 
przez kocioł.

• Dostarczany również blok kotła w członach 
luzem (wielkość kotła 95 kW) – łatwy załadu-
nek na małe powierzchnie transportowe.

• Kocioł G225 wyposażony w olejowy palnik SE.
• Wysoka sprawność kotła – wysoka spraw-

ność całoroczna kotła – w wyniku optymal-
nego doboru kotła wraz ze sterownikiem  
i palnikiem.

• 80 mm izolacja cieplna – redukuje straty 
cieplne do minimum.

• Pokryte tworzywem regulowane nóżki umoż-
liwiające łatwe ustawienie kotła w miejscu 
zainstalowania, mają zastosowanie również 

przy montażu pod kotłem pojemnościowego 
podgrzewacza wody użytkowej.

• Wielostronne kombinacje przy wyborze ste-
rowników i zasobnikowych podgrzewaczy 
wody użytkowej.

• Duży wybór wyposażenia dodatkowego, 
przeznaczonego do szybkiego montażu, do-
kładnie dostosowanego do danego kotła.

• Łatwe czyszczenie kotła od przodu.
• Paliwo – olej opałowy lekki EL wg DIN 51603
• Kształtka zbiorcza połączeń do podłączenia 

zasilania i powrotu dla kotła grzewczego i po-
jemnościowego podgrzewacza c.w.u.

• Świadczenia serwisowe w całym kraju.

Sposób dostawy

Blok kotła zmontowany na gotowo

1. Blok kotła 1 paleta

2. Obudowa kotła 1 karton

3. Izolacja cieplna 1 opakowanie foliowe

Blok kotła w członach luzem

1. Człony kotła luzem 1 paleta

2. Części osłonowe 1 karton poza tym dostawa jak do kotła zmontowanego
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Logano
Stojące•olejowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•50-95 kW

G225 WS SE 

Pomieszczenia zainstalowania kotła

Ustawiając kocioł grzewczy, należy w mia-
rę możliwości zachować zalecane odstępy 
od ścian. Zachowanie tylko minimalnych od-
stępów od ścian utrudni dostęp do kotła (wy-
miary w nawiasach). Powierzchnia ustawienia 
względnie fundament powinny być równe i wy-
poziomowane.Drzwiczki kotła można zawiesić 
z prawej lub lewej strony. Należy uwzględnić 
ewentualne dodatkowe, konieczne odstępy 
od ścian dla innych komponentów, jak np. po-
jemnościowy podgrzewacz c.w.u., rury, tłumik 
dźwięku przepływu spalin lub inne elementy 
instalacji odprowadzającej spaliny itp.

Wskazówki do projektowania

Układ zasilania olejowego
W celu podwyższenia niezawodności rozrucho-
wej, względnie uniknięcia zakłóceń w pracy pal-
nika zalecane jest stosowanie filtrów olejowych 
dostępnych w ofercie marki Buderus. W syste-
mie jednoprzewodowego zasilania olejowego 
należy zastosować filtr olejowy z odpowietrzni-
kiem automatycznym (np. filtr TOC DUO).

Temperatura spalin/podłączenie do systemu 
kominowego
Wartość temperatury wylotowej spalin dla 
prawidłowo eksploatowanego kotła oraz tem-
peratury wody grzewczej 80°C, wynosi ok. 
150-175°C, w zależności od wielkości kotła. Po-
przez usunięcie łatwo dostępnych płyt kierują-
cych gazy spalinowe w kotle lub/i płyty odcina-
jącej strumień spalin możliwe jest podwyższe-

nie temperatury spalin. Sposób ten może być 
przydatny przy wymianie kotła na nowy, przy ist-
niejącej instalacji. W celu dokładnego wyregu-
lowania i utrzymania wartości ciągu kominowe-
go jak i przy wietrzeniu przewodu kominowego 
zaleca się – po konsultacji z kompetentnym mi-
strzem kominiarskim zastosowanie i wyregulo-
wanie urządzenia dopływu powietrza dodatko-
wego (ogranicznik ciągu kominowego). Dobór 
wielkości regulatora ciągu kominowego zależy 
od wysokości czynnej oraz przekroju przewodu 
kominowego.

Instalacje ogrzewania podłogowego
W przypadku instalacji ogrzewania podłogo-
wego wykonanej przy użyciu rur z tworzywa 
sztucznego nie zapewniających dostatecznej 
szczelności tlenowej (DIN 4726), należy zasto-

sować pomiędzy kotłem grzewczym a insta-
lacją ogrzewania podłogowego przeponowy 
wymiennik ciepła.

Pojemnościowe podgrzewanie c.w.u.
Do kotła grzewczego można przyporządko-
wać dowolny pojemnościowy podgrzewacz 
ciepłej wody użytkowej. W szczególności przy-
nosi korzyści zastosowanie podgrzewaczy po-
jemnościowych c.w.u. Logalux ST/SU lub LT.

Przegląd
Odpowiednio do wymagań przepisów eks-
ploatacyjnych instalacji grzewczych, zaleca-
my dla zapewnienia niezawodnej oraz przy-
jaznej dla środowiska pracy instalacji grzew-
czej, regularne przeprowadzanie inspekcji 
kotła oraz palnika.
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G225 WS SE Logano
Stojące•olejowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•50-95 kW

Logano G225 WS SE

Wielkość kotła 50 64 78 95

Liczba członów 4 5 6 7

Znamionowa moc cieplna kW 50 64 78 95

Moc cieplna paleniska kW 54,4 69,8 85,1 103,2

Długość L
LK

mm
mm

1102
626

1222
746

1342
866

1462
986

Wymiary transportowe członu kotła
Wymiary transportowe bloku kotła

mm
mm

460/820/150
460/820/długość LK

Komora palnika długość
Ø

mm
mm

548
337

668
337

788
337

908
337

Drzwiczki palnika głębokość mm 95

Rozstaw gwintowanych nóżek FL mm 455 575 695 815

Masa netto1) kg 246 291 336 381

Pojemność wodna w kotle (około) l 61 73 85 97

Pojemność przestrzeni gazowej l 68,8 85,1 101,4 117,7

Temperatura spalin2) °C 160-198

Przepływ masowy spalin, olej moc pełna kg/s 0,018-0,023 0,022-0,030 0,027-0,036 0,037-0,044

Opory przepływu spalin mbar 0,3-0,4 0,16-0,35 0,25-0,46 0,35-0,71

Zawartość CO2 dla oleju % 13

Wymagany ciąg kominowy
(zapotrzebowanie ciągu) Pa 0

Dopuszczalna temperatura na zasilaniu 3) °C 100

Dopuszczalne nadciśnienie eksploatacyjne bar 4

1) Masa z opakowaniem większa o 6-8 %
2) Temperatura spalin wg DIN EN 303
3) Granica zabezpieczenia (ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB)  

Maksymalna temperatura na zasilaniu = graniczna temperatura bezpieczeństwa (STB) – 18 K  
Przykład: graniczna temperatura bezpieczeństwa (STB) = 100°C, maksymalna możliwa temperatura na zasilaniu = 100 – 18 = 82°C

Rp 1 1/4

Rp 1Rp 1

Rp 1 1/4
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Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•40-85 kW

G215 

Przegląd możliwości zastosowań

Właściwości oraz cechy szczególne urządzeń

Cechy kotła Logano G215
• Kotły grzewcze z typoszeregu G215 są prze-

znaczone do zastosowania w instalacjach 
grzewczych zgodnie z Polską Normą, z do-
puszczalną temperaturą na zasilaniu do 
110°C (granica bezpieczeństwa).

• Kocioł niskotemperaturowy wg DIN EN 303 
na olej lekki i gaz.

• Dostępny w pięciu wielkościach o mocy od 
35 do 85 kW.

• Człony kotła wykonane z żeliwa GL 180M 
gwarantują długoletnią eksploatację kotła.

• Konstrukcja kotła w technologii Thermo-
stream z wewnętrznym systemem rozdziału 
wody przeciwdziała tworzeniu się kondensa-
tu na powierzchniach ogrzewalnych.

• Odprowadzenie spalin w systemie trójcią-
gowym.

• Szczelność konstrukcji gwarantuje nadci-
śnieniowy sposób usuwania spalin.

• Chłodzona wodą komora spalania.
• Duże drzwi frontowe, otwierane w lewo lub 

prawo – umożliwiają wygodny dostęp przy 
czyszczeniu i konserwacji.

• 80 mm izolacja cieplna – redukuje straty cie-
pła do minimum.

• Pokryte tworzywem regulowane nóżki umoż-
liwiają łatwe ustawienie kotła w miejscu zain-
stalowania, mają zastosowanie również przy 
montażu pod kotłem pojemnościowego pod-
grzewacza ciepłej wody użytkowej.

• Niewielkie wymiary kotła – stanowią zaletę 
przy wprowadzaniu kotła i projektowaniu ko-
tłowni.

• Kotły o wielkości 70-85 dostarczane są rów-
nież w luźnych członach.

• Możliwość zestawienia z pojemnościowymi 
podgrzewaczami c.w.u. Logalux SU lub Lo-
galux LT (160-300 l).

• Posiada znak CE.

Regulacja
• Możliwość zastosowania różnych sterowni-

ków z programu marki Buderus.
• Możliwość dopasowania funkcji regulacyj-

nych do każdego typu instalacji.
• Możliwość rozbudowy układu regulacji 

poprzez zastosowanie modułów dodatko-
wych.

• Prosta obsługa i nastawianie funkcji regula-
cyjnych sterownika.

Montaż, obsługa
• Możliwość zastosowania zestawu szybkie-

go montażu obiegów grzewczych do kotła  
w różnych wariantach układów hydraulicz-
nych.

• Możliwość optymalnego wyboru układu ko-
cioł-palnik.

• Proste podłączenie podgrzewacza do kotła 
dzięki zestawom podłączeniowym.

1) W celu prawidłowego doboru palnika należy skontaktować się z najbliższym Oddziałem Buderus Technika Grzewcza
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G215 Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•40-85 kW

Kocioł Logano G215 z Logamatic

Wielkość kotła 40 47 58 70 85

Wysokość 1) ze sterownikiem/mm 1111

Szerokość/mm 600

Długość/mm 667 787 907 1027 1147

1) Wysokość wraz ze śrubami poziomującymi

Sterownik Wielkość kotła
Olej opałowy lekki/gaz

Numer artykułu

Logamatic 2107

40 30 002 877 R2107

47 30 002 878 R2107

58 30 002 879 R2107

70 30 002 880 R2107

85 30 002 881 R2107

70* 30 002 882 R2107

85* 30 002 883 R2107

Logamatic 2107M

40 30 002 877 R2107M

47 30 002 878 R2107M

58 30 002 879 R2107M

70 30 002 880 R2107M

85 30 002 881 R2107M

70* 30 002 882 R2107M

85* 30 002 883 R2107M

Logamatic 2109

40 30 002 877 R2109

47 30 002 878 R2109

58 30 002 879 R2109

70 30 002 880 R2109

85 30 002 881 R2109

70* 30 002 882 R2109

85* 30 002 883 R2109

Logamatic 4211

40 30 002 877 R4211FM

47 30 002 878 R4211FM

58 30 002 879 R4211FM

70 30 002 880 R4211FM

85 30 002 881 R4211FM

70* 30 002 882 R4211FM

85* 30 002 883 R4211FM

* Korpus kotła dostarczany w luźnych członach
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Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•40-85 kW

G215 

Sterowanie Logamatic 2000

Sterowanie Logamatic 2107 Logamatic 2107M Numer artykułu

Numer artykułu 30 005 447 30 005 467 –

Wyposażenie zabezpieczające (STB = 100°C; TR = 90°C) –

Moduły

FM 241 – moduł mieszacza do 1 obiegu grzewczego z zaworem mieszającym 30 002 282

FM 242 – moduł funkcyjny do sterowania palnikiem dwustopniowym lub  
 modulowanym 30 002 298

FM 244 – moduł solarny do instalacji ogrzewania solarnego ciepłej wody  
  użytkowej1) 5 016 682

KM 271 – moduł komunikacyjny z RS 232, przyłącze czujnika temperatury  
  spalin1) 30 002 317

Wyposażenie dodatkowe

AS1 – zestaw przyłączeniowy czujnika podgrzewacza c.w.u. 5 991 384

BFU – moduł obsługi zdalnej 30 002 250

Czujnik temperatury pomieszczenia 5 991 226

FG – czujnik temperatury spalin 5 991 368

Licznik czasu pracy 7 063 602

Tuleja pomiarowa R ½”, długość 100 mm do czujników okrągłych. 5 446 142

ET2000 narzędzie serwisowe 5 720 840

 wyposażenie dodatkowe  wyposażenie standardowe

Szczegółowe informacje odnośnie sterowników, modułów oraz system zdalnego nadzoru ⇒ rozdział 9

1) Brak możliwości jednoczesnego zastosowania modułów

Funkcje podstawowe:
• jednostopniowy palnik
• pojemnościowy podgrzewacz c.w.u.
• pompa cyrkulacyjna
• obieg grzewczy bez mieszacza (OG1)

Funkcja modułu FM 241
• obieg grzewczy z mieszaczem (OG2)    

Wyposażenie dodatkowe:
• FM242: 2-stopniowy lub modulowany palnik
• FM244: solarne podgrzewanie c.w.u.
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Sterowanie Logamatic 2109 Numer artykułu

Numer artykułu 30 005 719 –

Wyposażenie zabezpieczające (STB = 100°C; TR = 90°C) –

Wyposażenie dodatkowe

Logamatic T – analogowy regulator temperatury w pomieszczeniu T6360A 1186

Logamatic C – elektroniczny regulator temperatury w pomieszczeniu CMT707A 1031

ZB – licznik czasu pracy 7 063 602

 wyposażenie dodatkowe  wyposażenie standardowe

Szczegółowe informacje odnośnie sterowników, modułów oraz system zdalnego nadzoru ⇒ rozdział 9

Funkcje podstawowe:
• regulacja stałotemperaturowa
• palnik jednostopniowy
• sterowanie procesem przygotowania c.w.u.
• ochrona warunków pracy kotła funkcją 

„logika pomp”
• ręczny przełącznik lato/zima

Funkcja dodatkowego regulatora 
temperatury w pomieszczeniu zał./wył.:

• 1 obieg grzewczy bez zaworu mieszającego 
przy stałotemperaturowej pracy kotła

G215 Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•40-85 kW
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Sterowanie Logamatic 4000

Sterowanie Logamatic 42111) Numer artykułu

Numer artykułu 30 004 386 –

Wyposażenie zabezpieczające (STB = 110, 100°C; TR = 90°C) –

Moduły

CM 431 – moduł regulatora –

ZM 422 – moduł centralny –

Logamatic MEC2 – moduł obsługowy –

Wyposażenie dodatkowe

ZM 426 – moduł dodatkowy zabezpieczenia STB 5 016 861

FM 442 – moduł do sterowania dwóch niezależnych obiegów grzewczych z mieszaczami 30 004 873

FM 443 – moduł solarny 30 006 379

FM 444 – moduł do sterowania alternatywnym źródłem ciepła 5 016 030

FM 445 – moduł do systemu ładowania podgrzewacza z zewnętrznym wymiennikiem ciepła 5 016 832

FM 446 – moduł umożliwia włączenie instalacji grzewczej do Europejskiego Systemu Instalacji 
BUS (EIB – tzw. „inteligentny budynek”) 5 016 822

FM 448 – moduł zbiorczego sygnału usterki 30 006 068

Ilość wolnych miejsc montażowych do modułów funkcyjnych 2 –

AS1 – zestaw przyłączeniowy czujnika podgrzewacza c.w.u. 5 991 384

BFU – moduł obsługi zdalnej 30 002 250

Kabel palnika do palnika dwustopniowego lub modulowanego 7 079 355

Zestaw „R” do montażu w pomieszczeniu 5 720 812

Zestaw Online 5 720 526

FV/FZ – zestaw czujnika 5 991 376

FG – czujnik temperatury spalin 5 991 368

Tuleja pomiarowa R ½”, długość 100 mm do czujników okrągłych 5 446 142

 wyposażenie dodatkowe  wyposażenie standardowe

Szczegółowe informacje odnośnie sterowników, modułów oraz system zdalnego nadzoru ⇒ rozdział 9

1) Dla temperatury wody w kotle powyżej 80°C należy ustawić STB na 110°C

Funkcje podstawowe
• palnik jedno-, dwustopniowy lub modulowany
• pojemnościowy podgrzewacz c.w.u.
• pompa cyrkulacyjna
• obieg grzewczy bez mieszacza (OG0)

Funkcja modułu FM 242
• 2 obiegi grzewcze z/bez mieszaczami  

(możliwość zainstalowania dwóch modułów)

Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•40-85 kW

G215 



Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 33 – 090

Pojemnościowe podgrzewacze wody oraz wyposażenie dodatkowe

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Logalux LT 
Pojemnościowy  
podgrzewacz c.w.u

• wykorzystywany jako podstawa kotła 
• zastosowana anoda magnezowa
• otwór rewizyjny z przodu
• powierzchnie mające kontakt z wodą pitną pokryte termoglazurą DUOCLEAN MKT

Logalux LT160
Logalux LT200
Logalux LT300

30 008 783
30 008 784
30 008 785

Przewody łączące kocioł  
z podgrzewaczem

• do Logalux LT
• wraz z pompą ładującą, zaworem zwrotnym oraz izolacją
• do montażu wg poniższego schematu:
Logano G215 40 47 58  70 85
    x     –       –        –     –  z Logalux LT160
    x      x      x        –     –  z Logalux LT200
    x      x       x         x      –  z Logalux LT300
Uwaga:
 x  zestaw możliwy do zrealizowania,
 – zestaw niemożliwy do zrealizowania

5 544 650
5 544 654
5 544 658

Termometr
• do Logalux LT
• 30-80°C
• wraz z czujnikiem temperatury (¼ walca)

5 236 200

Anoda inercyjna

• do Logalux LT
• do podłączenia do gniazda wtykowego 230 V
• potencjostat z wtyczką ze stykiem ochronnym
• dostarczana wraz z kablem łączącym
• montowana w izolowanym otworze w korpusie podgrzewacza

3 868 354

Przyrząd do sprawdzania  
anody „CorroScout 500”

• przyrząd do sprawdzania ochrony katodowej emaliowanych podgrzewaczy 
pojemnościowych wody użytkowej

• wraz z baterią
81 065 150

Armatura do szybkiego  
płukania (trójnik)

• do Logalux LT
• do oczyszczenia lub opróżniania
• wykonana z mosiądzu
• możliwość odcięcia w trakcie opróżniania
• Rp 1 ¼ 

63 024 017

Logalux SU
Pojemnościowy  
podgrzewacz c.w.u.

• stojący obok kotła grzewczego
• z anodą magnezową
• otwór rewizyjny z przodu
• termoglazura DUOCLEAN MKT

Logalux SU160
Logalux SU200
Logalux SU300

30 008 775
30 008 777
30 008 779

AS1
Zestaw przyłączeniowy  
czujnika podgrzewacza

• czujnik ciepłej wody oraz wtyk przyłączeniowy 5 991 384

Przewody łączące kocioł  
z podgrzewaczem

• do Logalux SU
• wraz z pompą ładującą, zaworem zwrotnym oraz izolacją 5 544 638

G215 Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•40-85 kW
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Oznaczenie Opis Numer artykułu

Pokrywa włazu rewizyjnego

• do zestawu grzałek elektrycznych
• mufa 1½”, z izolacją cieplną oraz pokrywą włazu

do Logalux SU160-200
do Logalux SU300

7 747 004 740
7 747 004 748

Termometr
• do Logalux ST/SU
• 30-80°C
• wraz z czujnikiem temperatury (¼ walca)

5 236 210

System ładowania z użyciem  
energii elektrycznej

• do pośredniego podgrzewania wody użytkowej z zastosowaniem obiegu  
grzewczego wykorzystującego energię elektryczną, przy całkowitym wyłączeniu 
kotła grzewczego

• w powiązaniu z regulatorami Logamatic 2000, 3000 i 4000, ręczne przełączanie  
na tryb podgrzewania elektr./z kotła, regulacja elektroniczna  
30-75°C, urządzenia regulacyjne i zabezpieczające, z różnymi wskazaniami diod,  
z przyłączem zasilania i powrotu R 1½ 

• do zamocowania na ścianie
• składa się z elektrycznej grzałki w obudowie, pompy ładującej oraz wewnętrznej 

regulacji, razem zmontowanych
• wykonanie LSE 2V, LSE 6V, LSE 9V, łącznie z izolacją cieplną oraz obudową
• do zamontowania w obiegu grzewczym, poprzez podłączenie do wymiennika 

(wężownicy) z rur gładkich
• ciężar ok. 10 kg

LSE2, 2 kW (1-faz. 230 V)
LSE 2 V, 2 kW (1-faz. 230 V)

LSE 6, 6 kW (3-faz. 400 V)
LSE 6 V, 6 kW (3-faz. 400 V)

LSE 9, 9 kW (3-faz. 400 V)
LSE 9 V, 9 kW (3-faz. 400 V)

82 325 300
82 325 340
82 325 310
82 325 350
82 325 320
82 325 360

Uniwersalna siatka  
transportowa

• siatka do transportu z polipropylenu, z 4-ma pętlami do uchwytów
• ok. 2100 x 1200 mm 80 452 080

Szczegółowe informacje odnośnie pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej ⇒ rozdział 10

Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•40-85 kW

G215 
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Wyposażenie dodatkowe

Uzupełniające dane techniczne dotyczące tłumików hałasu przepływu spalin ⇒ rozdział 7
Uzupełniające dane techniczne dotyczące zawartości walizek serwisowych palników olejowych ⇒ rozdział 7

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Podstawa pod kocioł

• do instalacji bez podgrzewacza, względnie ze stojącym obok 
kotła podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u.

• wysokość 200 mm
• z obudową boczną

do kotłów o mocy 40 kW
47 kW
58 kW
70 kW
85 kW

63 034 400
63 034 283
63 034 284
63 034 285
63 034 286

Czujnik ciśnienia minimalnego 
(Presostat)

• zastępuje ogranicznik poziomu wody w kotle
• komplet z adapterem wg EN 12828
• do podłączenia z regulatorem Logamatic 2000 i 4000

5 176 017

Tłumik hałasu  
przepływu spalin • DN 150 5 074 542

Kompaktowy tłumik hałasu 
przepływu spalin

• wykonany ze stali szlachetnej
• DN 150
• zapewnia separację akustyczną hałasu przenoszonego  

przez korpus kotła
• wraz z 2 mankietami uszczelniającymi do przewodów 

spalinowych

5 074 504

Mankiet samouszczelniający  
do przewodów spalinowych • DN 150 5 354 012

Filtr oleju opałowego  
Magnum

• gwinty wewnętrzne/zewnętrzne 3/8”
• z wkładem filtrującym Siku
• przystosowany do dwuprzewodowego systemu zasilania 

olejowego ziarnistość filtra 50-75 µm

83 200 080

Śrubunki zaciskowe do filtra 
oleju opałowego Magnum

1 zestaw, 8 mm
1 zestaw, 10 mm

80 211 160
80 211 164

Zestaw TOC DUO:
filtr oleju opałowego, 
odpowietrznik instalacji 
olejowej

• gwint wewnętrzny/zewnętrzny 3/8”
• wraz z wkładem filtrującym Siku
• jednoprzewodowy system zasilania olejowego  

z dopływem zwrotnym
• do dysz olejowych ≥ 0,6 gph (≥ 28 kW), ziarnistość filtra  

50-75 µm

80 693 124

Śrubunki zaciskowe do 
zestawu:filtr/odpowietrznik 
oleju opałowego

1 zestaw, 8 mm
1 zestaw, 10 mm

80 211 180
80 211 184

Antylewarowy zawór 
elektromagnetyczny

• zasilany energią elektryczną
• zamknięty w stanie beznapięciowym
• gwinty wewnętrzne 3/8”

80 260 040

Prosty śrubunek przyłączeniowy 
antylewarowego zaworu 
elektromagnetycznego

• przyłącze z dzielonym pierścieniem zaciskowym x R 3/8”  
gwint zewnętrzny

• dostarczany wraz z uszczelkami typu O-ring
8 mm

10 mm
80 726 162
80 726 164

Adapter do antylewarowego 
zaworu elektromagnetycznego

• do elektrycznego podłączenia zasilania antylewarowego 
zaworu elektromagnetycznego 63 000 507

Ogranicznik temperatury  
do ogrzewania podłogowego 
(AT 90 E)

• ze złączem wtykowym, gotowy do zainstalowania 80 155 200

Zestaw przyrządów  
do czyszczenia

• do czyszczenia wewnętrznych powierzchni wymiany ciepła 
oraz komory spalania

• składa się z 2 szczotek wraz z trzonkami
83 570 070

1
2

N L

N L
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System szybkiego montażu obiegów grzewczych do zamontowania przy kotle
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System szybkiego montażu obiegów grzewczych do zamontowania przy kotle

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Kombinacje systemu szybkiego montażu obiegów grzewczych

RK 1/G215
• zestaw przyłączeniowy do 1-go obiegu, poprzecznie za kotłem
• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza
• złożony z zestawów: KAS 1/G215, HS 32

80 700 160

RK 1M/G215
• zestaw przyłączeniowy do 1-go obiegu, poprzecznie za kotłem
• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 32 1)

• złożony z zestawów: KAS 1/G215, HSM 32
80 700 170

RK 2M(25)/G215

• zestaw przyłączeniowy do 2-ch obiegów grzewczych, poprzecznie za kotłem
• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza DN 25 oraz 1 obiegu z 3-drogowym 

zaworem mieszającym DN 25
• złożony z zestawów: KAS 1/G215, HKV 2/32, HS 25, HSM 25 oraz 2 x ES 0

80 700 174

RK 2M(32)/G215

• zestaw przyłączeniowy do 2-ch obiegów grzewczych, poprzecznie za kotłem
• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza DN 32 oraz 1 obiegu z 3-drogowym 

zaworem mieszającym DN 32
• złożony z zestawów: KS 1 / G215, HKV 2/32, HS 32, HSM 32

80 700 176

Elementy do dowolnych kombinacji

KAS 1/G215
Zestaw przyłączeniowy kotła • do 1 obiegu grzewczego 5 584 432

HS 25 1)

Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego bez zaworu mieszającego 80 680 010

HS 25-E 1)

Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza i z pompą elektroniczną 80 680 016

HS 32 2)

Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego bez zaworu mieszającego 80 680 110

HS 32-E 2)

Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza i z pompą elektroniczną 80 680 116

HSM 20 1)

Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 20 i z pompą 80 680 020

HSM 25 3)

Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 25 i z pompą 80 680 030

HSM 25-E 3)
Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 25  
i z pompą elektroniczną 80 680 036

HSM 32 2)

Zestaw przyłączeniowy 
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 32 i z pompą 80 680 120

HSM 32-E 3)

Zestaw przyłączeniowy 
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 32  
i z pompą elektroniczną 80 680 126

HKV 2/32
Rozdzielacz obiegów grzewczych • do 2-ch obiegów grzewczych 5 024 870

ES 0
Zestaw uzupełniający • konieczny przy HS 25 w połączeniu z HKV 32 67 900 475

KSS/G215
Grupa bezpieczeństwa kotła

• złożona z rozdzielacza, zaworu bezpieczeństwa (2,5 bar),  
manometru oraz automatycznego odpowietrznika 80 675 150

AAS/G215
Zestaw przyłączeniowy 
naczynia wzbiorczego

• wraz z zaworem KFE (napeł./opróżn.) 5 584 392

1) Przy ΔT 20 K można stosować do 30 kW mocy grzewczej
2) Przy ΔT 20 K można stosować do 65 kW mocy grzewczej
3) Przy ΔT 20 K można stosować do 40 kW mocy grzewczej

Szczegółowe dane dotyczące systemu szybkiego montażu obiegów grzewczych ⇒ rozdział 7
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System szybkiego montażu obiegów grzewczych do montażu na ścianie
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System szybkiego montażu obiegów grzewczych do zamontowania na ścianie

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Kombinacje systemu szybkiego montażu obiegów grzewczych

RK 1 (32)/W
• zestaw przyłączeniowy 1-go obiegu grzewczego, montaż naścienny
• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza, DN 32
• złożony z zestawów: WMS 1, HS 32-E i AS HKV 32

80 700 130

RK 1M (32)/W
• zestaw do 1-go obiegu grzewczego, montaż naścienny
• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 32
• złożony z zestawów: WMS 1, HSM 32-E, AS HKV 32

80 700 140

RK 2M (25)/W

• zestaw do 2-ch obiegów grzewczych, montaż naścienny
• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza DN 25 oraz 1 obiegu z 3-drogowym  

zaworem mieszającym DN 25
• złożony z zestawów: HKV 2/32, HS 25-E, 2xx ES 0 oraz AS HKV 32

80 700 144

RK 2M (32)/W

• zestaw do 2-ch obiegów grzewczych, montaż naścienny
• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza DN 32 oraz 1 obiegu z 3-drogowym  

zaworem mieszającym DN 32
• złożony z zestawów: WMS 2, HKV 2/32, HS 32, HSM 32-E oraz AS HKV 32

80 700 146

RK 3M (25)/W

• zestaw do 3-ch obiegów grzewczych, montaż naścienny
• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza oraz 2 obiegów z 3-drogowymi  

zaworami mieszającymi DN 25
• złożony z zestawów: WMS 3, HKV 3/32, HS 25-E,2x HSM 25-E, AS HKV 32  

oraz 3 x ES 0

80 700 150

Elementy do dowolnych kombinacji

AS/G215 
Zestaw przyłączeniowy 5 584 734

WMS 1 
Zestaw montażu naściennego • do 1 obiegu grzewczego 67 900 470

WMS 2 
Zestaw montażu naściennego • do 2 obiegów grzewczych 67 900 471

WMS 3 
Zestaw montażu naściennego • do 3 obiegów grzewczych 67 900 472

AS HKV32 
Zestaw przyłączeniowy • obieg grzewczy – rozdzielacz 5 584 552

HS 251) 
Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego bez zaworu mieszającego 80 680 010

HS 25-E1) 
Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza i z pompą elektroniczną 80 680 016

HS 322) 
Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego bez zaworu mieszającego 80 680 110

HS 32-E2) 
Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego bez mieszacza i z pompą elektroniczną 80 680 116

HSM 253) 
Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 25 i z pompą 80 680 030

HS 25-E3) 
Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 25  
i pompą elektroniczną 80 680 036

HSM 322) 
Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 32 i z pompą 80 680 120

HSM 32-E2) 
Zestaw przyłączeniowy  
obiegu grzewczego

• do 1 obiegu grzewczego z 3-drog. zaworem mieszającym DN 32  
i z pompą elektroniczną 80 680 126

HKV 2/32 
Rozdzielacz obiegów grzewczych • do 2-ch obiegów grzewczych 5 024 870

HKV 3/32 
Rozdzielacz obiegów grzewczych • do 3-ch obiegów grzewczych 5 024 872

ES 0
Zestaw uzupełniający • konieczny do HS 25 w połączeniu z HKV 32 67 900 475

KSS/G215 
Grupa bezpieczeństwa kotła

• złożona z rozdzielacza, zaworu bezpieczeństwa (2,5 bar), manometru oraz 
automatycznego odpowietrznika 80 675 150

AAS/G215  
Zestaw przyłączeniowy  
naczynia wzbiorczego

• wraz z zaworem KFE (napeł./opróżn.) 5 584 392

1) Przy ΔT 20 K można stosować do 30 kW mocy grzewczej
2) Przy ΔT 20 K można stosować do 65 kW mocy grzewczej
3) Przy ΔT 20 K można stosować do 40 kW mocy grzewczej
Szczegółowe dane dotyczące systemu szybkiego montażu obiegów grzewczych ⇒ rozdział 7
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Kocioł Logano G215

Cechy kotła Logano G215
• Kotły grzewcze z typoszeregu G215 są prze-

znaczone do zastosowania w instalacjach 
grzewczych zgodnie z Polską Normą, z do-
puszczalną temperaturą na zasilaniu do 
110°C (granica bezpieczeństwa).

• Człony kotła wykonane z żeliwa GL 180M 
gwarantują długoletnią eksploatację kotła.

• Dodatkowa niezawodność eksploatacyjna 
przy krytycznych warunkach instalacji dzię-
ki zastosowaniu technologii Theromstream. 
Technologia Thermostream z wewnętrznym 
systemem rozdziału wody przeciwdziała 
tworzeniu się kondensatu (poceniu się) na 
powierzchniach ogrzewalnych.

• Odprowadzenie spalin w systemie trójcią-
gowym.

• Szczelność konstrukcji gwarantująca nadci-
śnieniowy sposób usuwania spalin.

• Chłodzona wodą komora spalania.
• Duże drzwi frontowe, otwierane w lewo lub 

w prawo – umożliwiają wygodny dostęp przy 
czyszczeniu i konserwacji.

• 80 mm izolacja cieplna – redukuje straty 
cieplne do minimum.

• Pokryte tworzywem regulowane nóżki umoż-
liwiające łatwe ustawienie kotła w miejscu 
zainstalowania, mają zastosowanie również 
przy montażu pod kotłem zasobnikowego 
podgrzewacza wody użytkowej.

• Niewielkie wymiary kotła – stanowią zaletę 
przy wprowadzeniu kotła i projektowaniu ko-
tłowni.

• Kotły o wielkości 70-85 dostarczane są rów-
nież w luźnych członach.

• Wielostronne kombinacje przy wyborze pal-
ników, sterowników i pojemnościowych pod-
grzewaczy ciepłej wody użytkowej.

• Duży wybór wyposażenia dodatkowego, 
przeznaczonego do szybkiego montażu, do-
kładnie dostosowanego do danego kotła.

• Łatwe czyszczenie kotła od przodu.
• Uniwersalność paliwa – olej opałowy lekki EL 

wg DIN 51603 do palników olejowych, bądź 
wszystkie rodzaje gazów, przy zastosowaniu 
gazowych palników wentylatorowych.

• Kształtka zbiorcza połączeń do podłącze-
nia zasilania i powrotu do kotła grzewczego  
i podgrzewacza c.w.u.

Sposób dostawy

Blok kotła zmontowany na gotowo

1. Blok kotła 1 paleta

2. Obudowa kotła 1 karton

3. Izolacja cieplna 1 opakowanie foliowe

4. Drzwiczki palnika z palnikiem i osłoną palnika 1 karton

Blok kotła w członach luzem

1. Człony kotła luzem 1 paleta

2. Elementy mocowania 1 karton

3. Części osłonowe 1 karton, poza tym dostawa jak do kotła zmontowanego

Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•40-85 kW
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Wskazówki do projektowania

Olejowy/gazowy palnik wentylatorowy
Zasadniczo może być stosowany każdy pal-
nik olejowy bądź gazowy, którego konstrukcja  
została sprawdzona pod względem dopa-
sowania do kotła oraz wg DIN 4787, lub 
EN 267, bądź DIN 4788, lub EN 676, lub je-
żeli uzyskał znak CE Do instalacji grzew-
czych ponad 70 kW, wg zarządzenia doty-
czącego instalacji grzewczych ∫4 przepisów 
niemieckich, należy stosować kotły grzew-
cze z palnikami dwustopniowymi, z płynnie  
regulowaną mocą (modulowane) lub nale-
ży moc podzielić na większą liczbę kotłów. 
Opór przepływu po stronie spalin musi być 
pokonany w niezawodny sposób. Wyposa-
żenie głowicy palnika musi spełniać specjal-
ne warunki ustalone przez producenta pal-
nika. W przypadku palników gazowych, ko-
nieczne jest uzgodnienie wymaganego 
dla pracy palnika ciśnienia sieci gazowej  
z miejscowym Zakładem Gazownictwa.

Temperatura spalin/podłączenie komina
Kotły omawianego typoszeregu mogą praco-
wać w nadciśnieniu. Otwór wziernikowy wy-
konany został jako gazoszczelny. Temperatura 
spalin mieści się w przypadku nowo zamonto-
wanego kotła grzewczego i przy 80°C tempe-
ratury wody w kotle w zakresie ok. 150-175°C  
w zależności od wielkości kotła. Po wyję-
ciu łatwo dostępnych płytek kierujących 
przepływ spalin (turbulizatorów) i/lub płyt-
ki blokującej spaliny możliwe jest podnie-
sienie temperatury spalin. Sposób ten 
może być przydatny przy wymianie kotła na 
nowy, przy istniejących instalacjach komi-
nowych. Dla dokładnego wyregulowania  
i utrzymania stałej wartości ciągu kominowe-
go oraz przewietrzania komina zaleca się – po 
omówieniu zagadnień z kompetentnym mi-
strzem kominiarskim – zamontowanie i wyre-

gulowanie ogranicznika ciągu. Przekrój ogra-
nicznika ciągu musi być odpowiednio dobrany 
do skutecznej wysokości komina i przekro-
ju komina. Wysokie wymagania odnośnie ni-
skich temperatur spalin, warunków rozruchu 
i emisji dźwięków, wymagają starannego za-
projektowania i wykonania przewodu odpro-
wadzającego spaliny do komina. Prócz tego 
należy zwrócić uwagę na:
- szczelny odpływ spalin na drodze od kotła do 

komina,
- utrzymanie właściwych wymiarów wg PN-

EN 13 384-1 (obliczenie komina),
- zablokowanie przenoszenia dźwięków mię-

dzy kotłem a kominem,
- łagodne, korzystne dla przepływu prowadze-

nia spalin, zmiany kierunku powinny być re-
alizowane najlepiej kolanami 45°,

- izolowanie kształtek łączących za pomocą 
niepalnych materiałów izolacyjnych, zapo-
biega to wykraplaniu się kondensatu i stano-
wi dodatkową ochronę akustyczną.

Układ zasilania olejowego/filtr wstępny
W celu podwyższenia niezawodności rucho-
wej, względnie uniknięcia zakłóceń w pracy 
palnika zalecane jest stosowanie filtrów olejo-
wych dostępnych w ofercie marki Buderus.

Dokładne informacje ⇒ wyposażenie dodat-
kowe kotłów

W systemie jednoprzewodowego zasilania 
olejowego należy zastosować filtr olejowy  
z odpowietrznikiem automatycznym (np. filtr 
TOC DUO).

Instalacje ogrzewania podłogowego
W instalacjach ogrzewania podłogowego, wy-
konywanych z rur tworzywowych nieodpor-
nych na przenikanie tlenu (DIN 4726), należy 

między kotłem grzewczym a instalacją ogrze-
wania podłogowego wbudować przeponowy 
wymiennik ciepła.

Podgrzewanie wody użytkowej
Do kotła grzewczego mogą być podłączo-
ne dowolne pojemnościowe podgrzewacze 
wody użytkowej. Szczególne korzyści uzyska-
my przy zastosowaniu pojemnościowych pod-
grzewaczy ciepłej wody użytkowej typoszere-
gu LT oraz SU.

Szczegółowe dane dotyczące podgrzewaczy 
c.w.u. ⇒ rozdział 10

Konserwacja
Odpowiednio do wymagań przepisów eksplo-
atacyjnych instalacji grzewczych, zalecamy 
mając na uwadze ochronę środowiska natu-
ralnego i bezusterkową eksploatację, regular-
ne przeprowadzanie konserwacji kotła grzew-
czego i palnika.

Pomieszczenie ustawienia kotła (kotłownia)
Zwracamy uwagę na to, aby w celu zapobie-
gania uszkodzeniom kotła, wykluczyć zanie-
czyszczenia powietrza do spalania przez wę-
glowodory chlorowcopodobne (np. zawarte 
w aerozolach, rozpuszczalnikach, środkach 
czyszczących, farbach i klejach) lub będące 
wynikiem dużego zapylenia. Kotłownia musi 
być zabezpieczona przed mrozem i dobrze 
przewietrzana. Zalecane jest zachowanie mi-
nimalnych odstępów kotła od ścian pomiesz-
czenia a także wartości wynikających z obo-
wiązujących przepisów. Właściwe wymiary 
można odczytać z rysunku gdzie minimalne 
wymiary podano w nawiasach.

Informacje szczegółowe Arkusz roboczy K3  
⇒ od strony 15 – 001

Opory przepływu wody przez kocioł

G215 Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•40-85 kW
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Pomieszczenie kotłowni

• Ustawiając kocioł grzewczy, należy w miarę 
możliwości zachować zalecane odstępy od 
ścian. Jeżeli odstępy będą mniejsze od mini-
malnych (wartości w nawiasach), dostęp do 
kotła będzie utrudniony.

• Powierzchnia, na której jest ustawiany kocioł 
lub fundament powinna być równa i odpo-
wiednio nośna.

• Należy uwzględnić ewentualnie dodatkowe, 
konieczne odstępy od ścian dla innych kom-
ponentów, jak np. pojemnościowy podgrze-
wacz c.w.u., rury, tłumik hałasu przepływu 
spalin lub inne elementy instalacji odprowa-
dzającej spaliny, itp.

Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•40-85 kW
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Logano G215

Wielkość kotła 40 47 58 70 85

Liczba członów 3 4 5 6 7

Znamionowa moc cieplna kW 35-40 40-47 48-58 59-70 71-85

Moc cieplna paleniska kW 37,6-43,3 44,0-50,9 51,5-62,8 63,3-75,7 76,0-91,7

Długość L
LK

mm
mm

667
560

787
680

907
800

1027
920

1147
1040

Wyprowadzenia kotła człon
blok

mm
mm

460/820/150
460/820/LK

Komora palnika długość
Ø

mm
mm

428
337

548
337

668
337

788
337

908
337

Drzwiczki palnika
głębokość
Ø DB
średnica podziałowa otworów

mm
mm
mm

95
110
150

95
110
150

95
110
150

95
110
150

95
130
170

Rozstaw gwintowanych nóżek FL mm 335 455 575 695 815

Masa netto1) kg 182 227 272 317 362

Pojemność wody w kotle ok. l 49 61 73 85 97

Pojemność przestrzeni gazowej l 52,5 68,8 85,1 101,4 117,7

Temperatura spalin2) °C 160-180

Przepływ masowy spalin

olej – 60%
olej – 100%
gaz – 60%
gaz – 100%

kg/s
kg/s
kg/s
kg/s

–
0,016-0,018

–
0,016-0,018

–
0,018-0,022

–
0,018-0,022

–
0,022-0,027

–
0,022-0,027

–
0,027-0,032

–
0,027-0,032

0,0229
0,032-0,039

0,0229
0,032-0,039

Opory przepływu spalin mbar 0,29-0,42 0,30-0,40 0,16-0,26 0,25-0,37 0,35-0,54

Zawartość CO2

olej
gaz

%
%

13
10

Wymagany ciąg kominowy (zapotrzebowanie ciągu) Pa 0

Dopuszczalna temperatura na zasilaniu3) °C 100/110

Dopuszczalne nadciśnienie bar 4

1) Mmasa z opakowaniem większa o 6-8 %
2) Według DIN EN 303. Minimalna temperatura spalin do obliczeń komina wg EN-PN 13 384-1 jest ok. 12 K niższa
3) Granica zadziałania zabezpieczeń (STB: zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej wartości temperatury) 

Maksymalna możliwa wartość temperatury na zasilaniu kotła = granica zadziałania zabezpieczeń (STB) – 18 K 
Przykład: granica zadziałania zabezpieczeń (STB) = 100°C, maksymalna wartość robocza temperatury na zasilaniu kotła = 100 -18 = 82°C

G215 Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•40-85 kW
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Logano G215 z Logalux LT

Możliwe zestawienia kocioł - zasobnik 

Logano G215 Wielkość kotła 40 47 58 70 85

Z podgrzewaczem
Logalux LT 160
Logalux LT 200
Logalux LT 300

– – –
–

–
–
–

15-25

578

378

328

83

AB

R1

RS

R1

EZ

R3/4

EK/EL

R1.1/4

VS

R1

15-25

Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•40-85 kW
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Przegląd możliwości zastosowań

Właściwości oraz cechy szczególne urządzeń

Cechy kotła Logano GE315
• Niskotemperaturowy-Ekostream, olejowo- 

-gazowy kocioł grzewczy wykonany zgodnie 
z normą DIN EN 303.

• Wykonany w pięciu wielkościach o mocy no-
minalnej od 86 do 230kW

• Konstrukcja kotła w technologii Thermo-
stream, umożliwiająca pracę bez regulacji 
temperatury wody na powrocie, bez pompy 
podmieszającej.

• Chłodzona wodą komora spalania o małym 
cieplnym obciążeniu objętościowym.

• Trójciągowy przepływ spalin.
• Przeznaczony do opalania wszystkimi rodza-

jami gazu ziemnego i olejem opałowym lek-
kim.

• Posiada znak CE.
• Możliwość współpracy z pojemnościowym 

podgrzewaczami c.w.u. typoszeregu Loga-
lux SU lub Logalux LT.

Palnik
• Możliwość stosowania różnych typów wen-

tylatorowych palników olejowych i gazo-
wych1).

• Niski poziom hałasu.

Regulacja
• Możliwość stosowania różnych sterowników 

z programu marki Buderus.
• Możliwość dopasowania funkcji regulacyj-

nych do każdego typu instalacji.

• Możliwość rozbudowy układu regulacji po-
przez zastosowanie modułów dodatkowych.

• Prosta obsługa i nastawianie funkcji regula-
cyjnych sterownika.

Montaż, obsługa
• Możliwość zastosowania zestawu szybkie-

go montażu obiegów grzewczych do kotła  
w różnych wariantach układów hydraulicz-
nych.

• Proste podłączenie pojemnościowego pod-
grzewacza c.w.u. do kotła dzięki zestawom 
połączeniowym.

1) W celu prawidłowego doboru palnika należy skontaktować się z najbliższym Oddziałem Budereus Technika Grzewcza

GE315 Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•86-230 kW
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Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•86-230 kW

GE315 

Kocioł Logano GE315

Wielkość kotła 105 140 170 200 230

Wysokość wraz ze sterownikiem/mm 1266

Szerokość/mm 880

Długość/mm 1125 1285 1445 1605 1765

Sposób dostawy kotła GE315 Wielkość kotła

Olej opałowy lekki/gaz 

Numer artykułu

Kocioł dostarczany w luźnych członach

105 30 003 123

140 30 003 124

170 30 003 125 

200 30 003 126

230 30 003 127

Blok kotła zmontowany fabrycznie

105 30 003 118

140 30 003 119

170 30 003 120

200 30 003 121

230 30 003 122
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Sterowanie Logamatic 4000

Sterowanie Logamatic 42111) Numer artykułu

Numer artykułu 30 004 386 –

Wyposażenie zabezpieczające (STB = 110, 100°C; TR = 90°C) –

Moduły

CM 431 – moduł regulatora –

ZM 422 – moduł centralny –

Logamatic MEC2 – moduł obsługowy –

Wyposażenie dodatkowe

ZM 426 – moduł dodatkowy zabezpieczenia STB 5 016 861

FM 442 – moduł do sterowania dwóch niezależnych obiegów grzewczych z mieszaczami 30 004 873

FM 443 – moduł solarny 30 006 379

FM 444 – moduł do sterowania alternatywnym źródłem ciepła 5 016 030

FM 445 – moduł do systemu ładowania podgrzewacza z zewnętrznym wymiennikiem ciepła 5 016 832

FM 446 – moduł umożliwia włączenie instalacji grzewczej do Europejskiego Systemu Instalacji 
BUS (EIB – tzw. „inteligentny budynek”) 5 016 822

FM 448 – moduł zbiorczego sygnału usterki 30 006 068

Ilość wolnych miejsc montażowych do modułów funkcyjnych 2 –

AS1 – zestaw przyłączeniowy czujnika podgrzewacza c.w.u. 5 991 384

BFU – moduł obsługi zdalnej 30 002 250

Kabel palnika do palnika dwustopniowego lub modulowanego 7 079 355

Zestaw „R” do montażu w pomieszczeniu 5 720 812

Zestaw Online 5 720 526

FV/FZ – zestaw czujnika 5 991 376

FG – czujnik temperatury spalin 5 991 368

Tuleja pomiarowa R ½”, długość 100 mm do czujników okrągłych 5 446 142

 wyposażenie dodatkowe  wyposażenie standardowe

Szczegółowe informacje odnośnie sterowników, modułów oraz system zdalnego nadzoru ⇒ rozdział 9

1) Dla temperatury wody w kotle powyżej 80°C należy ustawić STB na 110°C

Funkcje podstawowe:
• palnik jedno-, dwustopniowy lub modulowany
• pojemnościowy podgrzewacz c.w.u.
• pompa cyrkulacyjna
• obieg grzewczy bez mieszacza (OG0)

Funkcja modułu FM 242
• 2 obiegi grzewcze z/bez mieszaczami  

(możliwość zainstalowania dwóch modułów)

GE315 Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•86-230 kW
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Sterowanie Logamatic 42121) Numer artykułu

Numer artykułu 30 004 380 –

Wyposażenie zabezpieczające (STB = 110, 100°C; TR = 90/105°C) –

Wyposażenie dodatkowe

ZM 426 – moduł dodatkowy 2-go zabezpieczenia STB 5 016 861

ZM 427 – moduł pracy kotła 5 016 858

ZB – licznik godzin pracy 7 063 602

Tuleja pomiarowa R ½”, długość 100 mm do czujników okrągłych 5 446 142

ZM TAAN1000 – cyfrowy wskaźnik temperatury wody grzewczej2) 80 147 020

 wyposażenie dodatkowe  wyposażenie standardowe

Szczegółowe informacje odnośnie sterowników, modułów oraz system zdalnego nadzoru ⇒ rozdział 9

1) Dla temperatury wody w kotle powyżej 80°C należy ustawić STB na 110°C
2) Czujnik temperatury FV/FZ jako wyposażenie dodatkowe

Funkcje podstawowe:
• palnik jedno-, dwustopniowy  

(praca ze stałą temperaturą wody w kotle)

Moduł dodatkowy ZM426
• dodatkowy STB

Moduł dodatkowy ZM427
• moduł kotłowy do zapewniania warunków pracy kotła

Moduł dodatkowy ZM TAAN1000
• cyfrowy wskaźnik temperatury

Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•86-230 kW
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Sterowanie Logamatic 4311 Logamatic 4312 Numer artykułu

Numer artykułu 30 005 009 30 005 383 –

Wyposażenie zabezpieczające (STB = 110, 100; TR = 90°C) –

Wyposażenie dodatkowe

Logamatic MEC2 – moduł obsługowy 5 720 762

ZM 426 – moduł dodatkowy 2-go STB 5 016 861

FM 442 – moduł do sterowania dwóch niezależnych obiegów grzewczych  
z mieszaczami 30 004 873

FM 447 – moduł do sterowania instalacjami wielokotłowymi – 30 004 890

FM 443 – moduł solarny 30 006 379

FM 444 – moduł do sterowania alternatywnym źródłem ciepła 5 016 030

FM 445 – moduł do systemu ładowania podgrzewacza z zewnętrznym  
wymiennikiem ciepła 5 016 832

FM 446 – moduł umożliwia włączenie instalacji grzewczej do Europejskiego  
Systemu Instalacji BUS (EIB – tzw. „inteligentny budynek”) 5 016 822

FM 448 – moduł zbiorczego sygnału usterki 30 006 068

BFU – moduł obsługi zdalnej 30 002 250

Wyświetlacz cyfrowy –

Zestaw do montażu w pomieszczeniu 5 720 812

FG – czujnik temperatury spalin 5 991 368

FV/FZ – zestaw czujnika 5 991 376

Tuleja pomiarowa R½”, długość 100 mm do czujników okrągłych. 5 446 124

Zestaw Online 5 720 526

 wyposażenie dodatkowe  wyposażenie standardowe – nie stosowany w urządzeniu regulacyjnym

Szczegółowe informacje odnośnie sterowników, modułów oraz system zdalnego nadzoru ⇒ rozdział 9

1) Dla temperatury wody w kotle powyżej 80°C należy ustawić STB na 110°C

Funkcje podstawowe
• palnik jedno-, dwustopniowy lub 

modulowany, sterowanie pompą 
kotłową, zapewnienie warunków  
pracy kotła przez wysterowanie 
organu nastawczego obiegu kotła

GE315 Logano
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Wyposażenie dodatkowe

Szczegółowe informacje odnośnie wyposażenia dodatkowego ⇒ rozdział 7

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Kołnierz do dospawania

• kołnierz kwadratowy, do VK (zasilanie) i VR (powrót), ze stali PN6
DN65

redukcja na DN50
redukcja na DN40

5 430 748
5 430 746
5 430 744

Armatura  
bezpieczeństwa kotła

• czujnik ciśnienia minimalnego (zastępczy względem czujnika poziomu 
wody w kotle)

• termomanometr
• manometr z odcięciem i króćcem próbnym
• zawór kołpakowy z zaworem KFE (napeł./spust.)
• według DIN EN 12828
• PN6, DN65

5 584 473

DSH 143 F001
Ogranicznik ciśnienia 
maksymalnego

• do armatury bezpieczeństwa kotła 81 855 160

DSL 143 F001
Ogranicznik ciśnienia 
minimalnego

81 370 440

Czujnik ciśnienia  
minimalnego

• zastępczy względem czujnika wody w kotle
• wraz z adapterem
• według DIN EN 12828
• nie wymagany przy zamówieniu armatury bezpieczeństwa kotła

5 176 017

Pierścieniowa  
klapa dławiąca

• do hydraulicznego odłączenia instalacji wielokotłowych
• całkowite/szczelne zamknięcie
• wrzeciono i tarcza przesłony wykonane ze stali nierdzewnej, 

uszczelnienie – dwa opakowania uszczelek, dopasowane do kołnierzy 
PN6, 10 i 16

• wraz z siłownikiem
• współczynnik przecieku: <0,0001% od KVS
• maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
• maksymalna temperatura pracy: 130°C

DEF16X F200 + AR30W23-F001 DN40
DEF16X F200 + AR30W23-F001 DN50
DEF16X F200 + AR30W23-F001 DN65

81 687 202
81 687 204
81 687 206

 Tłumik hałasu 
 przepływu spalin • DN180 5 074 546

Mankiet uszczelniający  
do przewodów spalinowych • DN180 5 074 014

Pokrywa tłumiąca  
do palnika

wielkość SH I do palników olejowych
wielkość SH I do palników gazowych

80 423 060
80 423 102

Podstawa tłumiąca  
pod kocioł

• podstawa kotła dźwiękochłonna
do wielkości kotła 105

140
170
200
230

5 093 030
5 093 032
5 093 034
5 093 036
5 093 038

Owiercone płyty palnika

Ø D Ø K Gwint Płyta
5 431 312
5 431 315

63 026 868
7 057 648

140
160
160
165

170
200/2301)

224
186

M8/M10
M10
M8

M10

B
A
A
A

1) podwójna średnica podziałowa

 Zestaw przyrządów  
do czyszczenia

• do czyszczenia wewnętrznych powierzchni wymiany ciepła oraz komory 
spalania

• składa się z 3 szczotek wraz z trzonkami
do kotłów o wielkości 105-140
do kotłów o wielkości 170-230

83 570 082
83 570 083

Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•86-230 kW

GE315 



Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 33 – 108

Właściwości oraz cechy szczególne urządzeń

Cechy kotła Logano GE315
• Kotły grzewcze typoszeregu GE315 są prze-

znaczone do zastosowania w instalacjach 
grzewczych zgodnych z Polską Normą,  
z dopuszczalną temperaturą na zasilaniu do 
110°C (granica bezpieczeństwa).

• Człony kotła z żeliwa GL 180M gwarantują 
długoletnią eksploatację.

• Technologia Thermostream, tzn. wewnętrz-
ne podnoszenie temperatury wody powrot-
nej doprowadzonej do dużej górnej piasty,  
z wyrównaniem hydraulicznym, wewnętrz-
nym zmieszaniem i wewnętrznym rozdzia-
łem wody w kotle. Powoduje to podgrzanie 
wody powrotnej i daje następujące zalety 
przy wykonaniu instalacji:
- nie ma ograniczeń odnośnie minimalnego 

objętościowego strumienia przepływu przez 
kocioł, nie jest potrzebna pompa obiegowa 
kotła,

- nie ma ograniczeń odnośnie minimalnej 
temperatury wody na powrocie nie jest po-
trzebne podnoszenie temperatury wody 
na powrocie.

• Zoptymalizowana, chłodzona wodą komo-
ra spalania oraz trójciągowy przepływ spa-
lin stwarzają idealne warunki dla niskiej emisji 
substancji szkodliwych. Szczególnie wyraźnie 
w porównaniu do poprzednich rozwiązań zo-
stały obniżone wartości NOX (<80 mg/kWh  

– gaz ziemny, < 120mg/kWh – olej opałowy 
lekki).

• Niskie wskaźniki objętościowego obciąże-
nia komory spalania.

• Duże drzwi frontowe, otwierane w lewo lub 
w prawo – umożliwiają wygodny dostęp do 
komory spalania przy czyszczeniu i konser-
wacji.

• 80 mm izolacja cieplna – redukuje straty ciepl-
ne do minimum.

• Pokryte tworzywem regulowane nóżki umoż-
liwiają łatwe ustawienie kotła w miejscu zain-
stalowania.

• Niewielkie wymiary kotła – stanowią zaletę 
przy wprowadzaniu kotła i projektowaniu ko-
tłowni.

• Wielorakie kombinacje przy wyborze palni-
ków, sterowników i pojemnościowych pod-
grzewaczy wody użytkowej.

• Duży wybór wyposażenia dodatkowego, 
przeznaczonego do szybkiego montażu, do-
kładnie dostosowanego do danego kotła.

• Łatwe czyszczenie kotła od przodu.
• Możliwość wyboru paliwa – olej opało-

wy lekki EL wg DIN 51603, bądź wszyst-
kie powszechne rodzaje gazów ziemnych  
przy zastosowaniu gazowych palników 
wentylatorowych.

Forma dostawy

Zmontowany blok kotła

1. Blok kotła z drzwiczkami palnika i rurą zasilania 1 paleta

2. Obudowa kotła 1 karton

3. Izolacja cieplna 1 opakowanie foliowe

Blok kotła w członach luzem

1. Człon przedni i tylny oraz drzwiczki kotła 1 paleta

2. Człony środkowe (luzem) 1 paleta

3. Części mocujące i kolektor spalin 1 karton

4. Pręty od skręcania i rura zasilania 1 wiązka

Poza tym dostawa jak do kotła zmontowanego

GE315 Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•86-230 kW
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Wskazówki do projektowania

Olejowy/gazowy palnik wentylatorowy
Zasadniczo może być stosowany każdy pal-
nik olejowy bądź gazowy, którego konstruk-
cja została sprawdzona wg DIN 4787 lub EN 
267, bądź DIN 4788 lub EN 676. Do instala-
cji grzewczych o mocy ponad 70 kW, zaleca 
się (wymagane w Niemczech) stosowanie ko-
tłów grzewczych z palnikami dwustopniowymi,  
z płynnie regulowaną mocą palnika lub należy 
moc podzielić na większą liczbę kotłów. Opór 
przepływu po stronie spalin musi być pokona-
ny w niezawodny sposób. Palnik montowany 
jest do przykręcanej płyty palnika. Jako wypo-
sażenie dodatkowe można zamówić owierco-
ne płyty palnika. W przypadku opalania gazem 
konieczne jest uzgodnienie wymaganego dla 
pracy palnika ciśnienia sieci gazowej z miejsco-
wym Zakładem Gazowniczym.

Temperatura spalin/połączenie do komina
Po wyjęciu łatwo dostępnych płytek kierują-
cych przepływ spalin, możliwe jest podnie-
sienie temperatury spalin. W tym celu można 
również usunąć żebra ograniczające przepływ 
(patrz instrukcja montażu). Gdyby to nie wy-
starczyło, należy tak wykonać instalację odpły-
wu spalin, aby nie powstały szkody w wyniku 
oddziaływania kondensatu wykraplającego 
się ze spalin. Wysokie wymagania związane  
z niskimi temperaturami spalin oraz warunkami 
rozruchu i emisji dźwięków, wymagają staran-

nego zaprojektowania i wykonania przewodu 
odprowadzającego spaliny do komina. Prócz 
tego należy zwrócić uwagę na:
- szczelny odpływ spalin na drodze od kotła do 

komina,
- utrzymanie właściwych warunków wg PN-EN 

13 384-1 (obliczenie komina),
- zablokowanie przenoszenia dźwięków, mię-

dzy kotłem a kominem.
- łagodne, korzystne dla przepływu prowadze-

nia spalin, zmiany kierunku powinny być reali-
zowane najlepiej kolanami 45°,

- izolowanie czopucha za pomocą niepalnych 
materiałów izolacyjnych, zapobiega to wykra-
planiu się kondensatu i stanowi dodatkową 
ochronę akustyczną.

Warunki eksploatacji
Kocioł grzewczy Ecostream GE315 nie ma 
ograniczeń w zakresie utrzymywania minimal-
nej temperatury wody na powrocie. Nie jest 
wymagany również minimalny strumień prze-
pływu objętościowego przez kocioł.

Szczegóły informacje w Arkuszu roboczym  
K8 ⇒ od strony 15 – 001

Wymagania w zakresie jakości wody kotłowej
Każdy użytkownik kotła musi zdawać sobie 
sprawę z tego, że nie ma czystej wody słu-
żącej jako środek do przenoszenia ciepła.  

Z tego powodu należy zwrócić szczególną 
uwagę na jakość wody, proces jej uzdatnia-
nia a przede wszystkim na bieżącą kontrolę. 
Jest to niezbędne dla ekonomicznej i bez-
usterkowej eksploatacji instalacji. Dlatego 
odpowiednia jakość wody jest ważnym czyn-
nikiem w powiększaniu efektywności, pew-
ności działania oraz trwałości i służy do 
utrzymania całej gotowości pracy całego sys-
temu ogrzewania.

Szczegóły informacje w Arkuszu roboczym  
K8 ⇒ od strony 15 – 001

Odszlamianie instalacji
W istniejących instalacjach grzewczych,  
w razie wymiany kotła, przed jego zamonto-
waniem należy gruntownie przepłukać całą 
instalację, aby usunąć zanieczyszczenia  
i osad. W przeciwnym razie może dojść do 
trwałego osadzenia się w urządzeniu kamie-
nia kotłowego, co prowadzi do miejscowego 
przegrzania, powstawania niepożądanych 
dźwięków oraz korozji. Aby zatem przeciw-
działać powstawaniu tego typu szkód w ko-
tle oraz zapewnić niezawodną eksploatację 
instalacji, zaleca się stosowanie urządzeń od-
szlamiających (filtro-odmulników) na powro-
cie do kotła.

Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•86-230 kW
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Instalacje ogrzewania podłogowego 
W instalacjach ogrzewania podłogowego, wy-
konanych z rur z tworzywa sztucznego nie-
zapewniających dostatecznej szczelności 
tlenowej (DIN 4726), należy zastosować wy-
miennik ciepła między kotłem grzewczym a in-
stalacją ogrzewania podłogowego.

Podgrzewanie wody użytkowej
Do kotła mogą być podłączone dowolne po-
jemnościowe podgrzewacze ciepłej wody 
użytkowej. 

Szczegóły techniczne ⇒ od strony 10 − 001 

Środki tłumienia hałasu
Do dyspozycji znajdują się następujące środki 
do tłumienia dźwięków:
- tłumiki odgłosów przepływu spalin,
- obudowa palnika z izolacją akustyczną,
- podstawa kotła pochłaniająca dźwięk.

Szczegóły techniczne ⇒ rozdział 7, Wyposa-
żenie kotłów grzewczych

Konserwacja
Odpowiednio do wymagań przepisów eksplo-
atacyjnych instalacji grzewczych, zalecamy 
mając na uwadze ochronę środowiska natural-
nego i bezusterkową eksploatację, regularne 
przeprowadzanie konserwacji kotła grzewcze-
go i palnika.

Minimalne wymiary kotłowni

Podczas montażu kotła należy zachować 
wartości minimalne (wartości w nawiasach), 
a także wartości wynikające z przepisów. 
Dla ułatwienia czynności związanych z mon-
tażem, obsługą oraz serwisem należy stoso-
wać zalecane wielkości odległości kotła od 
ścian pomieszczenia. Pomieszczenie kotłow-
ni musi być zabezpieczone przed oddziały-
waniem mrozu oraz dobrze wentylowane. 
Należy przy tym zapewnić dopływ świeżego 
powietrza nie zawierającego kurzu oraz wol-
nego od zanieczyszczeń związkami halogeno-
wowęglowodorowymi. Związki takie zawarte 
są między innymi w różnego rodzaju dezodo-
rantach i sprayach, rozpuszczalnikach, środ-
kach czyszczących, lakierach, farbach oraz 
klejach.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawie-
ra Arkusz roboczy K3 ⇒ od strony 15 − 001

Kocioł Wielkość kotła Odstęp A
mm

Długość fundamentu LK
mm

Długość płaskownika L1
1)

mm

GE315

105
140
170
200
230

1500 (1000)

970
1130
1290
1450
1610

730
890

1050
1210
1370

1) Wymagany jest płaskownik o wymiarach 100 x 5 mm, który gwarantuje przy montażu nypli poślizg członów
 Przy zastosowaniu podstawy tłumiącej dźwięki nie wymaga się zastosowania płaskowników lub kątowników

GE315 Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•86-230 kW
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Logano GE315

Wielkość kotła 105 140 170 200 230

Liczba członów 5 6 7 8 9

Znamionowa moc cieplna kW 105 140 170 200 230

Zakres mocy cieplnej kW 86-105 106-140 141-170 171-200 201-230

Moc cieplna paleniska kW 92,1-113,5 113,5-151,4 151,0-183,4 183,1-215,1 215,2-247,9

Długość L
LK

mm
mm

1125
970

1285
1130

1445
1290

1605
1450

1765
1610

Szerokość wprowadze-
nia

człon kotła
blok kotła

mm
mm

712/934/160
712/994/LK

Komora spalania długość
Ø

mm
mm

790
400

950
400

1110
400

1270
400

1430
400

Drzwiczki palnika głębokość mm 125

Masa netto1) kg 543 631 719 807 895

Pojemność wodna w kotle ok. l 143 171 199 227 255

Pojemność przestrzeni gazowej l 147 181 215 249 263

Temperatura spalin2) moc 60%
moc pełna

°C
°C

137
162-185

138
154-182

136
161-180

132
158-176

141
168-190

Przepływ masowy spalin
olej

gaz

moc 60%
moc pełna3)

moc 60%
moc pełna3)

kg/s
kg/s
kg/s
kg/s

0,0283
0,0391-0,0482

0,0284
0,0392-0,0484

0,0377
0,0482-0,0643

0,0379
0,0484-0,0645

0,0458
0,0641-0,0779

0,0460
0,0643-0,0781

0,0539
0,0777-0,0913

0,0541
0,0780-0,0916

0,0620
0,0913-0,1052

0,0622
0,0917-0,1056

Zawartość CO2

olej
gaz

%
%

13
10

Wymagany ciąg kominowy
(zapotrzebowanie ciągu) Pa 0

Opór przepływu spalin mbar 0,28-0,41 0,46-0,79 0,71-1,30 1,34-1,78 1,32-1,77

Dopuszczalna temperatura na zasilaniu4) °C 100/110

Dopuszczalne nadciśnienie eksploatacyjne bar 6

Nr certyfikatu według Dyrektywy Ciśnieniowej 06-226-683

Znak CE, Nr wyrobu CE461 AS255

1) Masa w opakowaniu większa o 6-8 %
2) Według DIN EN 303 minimalna temp. spalin do obliczeń komina wg DIN 4705 jest o ok. 12K niższa
3) Dane dotyczące mocy pełnej odnoszą się do górnego i dolnego zakresu mocy znamionowej
4) Granica zabezpieczenia (ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB)
 Maksymalna temperatura na zasilaniu = graniczna temperatura bezpieczeństwa (STB) – 18K
 Przykład: graniczna temperatura bezpieczeństwa (STB) = 100°C, maksymalna możliwa temperatura na zasilaniu = 100-18 = 82°C

Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•86-230 kW

GE315 
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Przegląd możliwości zastosowań

Cechy kotła Logano GE515
• Kocioł niskotemperaturowy-Ecostream wg 

DIN EN 303 na olej opałowy lekki lub gaz.
• Dostępny w sześciu wielkościach od 231 do 

510 kW.
• Konstrukcja kotła w technologii „Thermo-

stream”, zapewniająca niezawodność eks-
ploatacyjną bez konieczności regulacji 
temperatury wody na powrocie (bez pompy 
podmieszającej).

• Chłodzona wodą komora spalania z małym 
objętościowym obciążeniem cieplnym oraz 
trójciągowy układ odprowadzania spalin.

• Przewidziany do eksploatacji na olej opałowy 
lekki oraz wszystkie rodzaje gazu ziemnego.

• Posiada znak CE.
• Możliwość zestawienia z dowolnym pojem-

nościowym podgrzewaczem c.w.u. – leżą-
cym Logalux LT lub stojącym SU.

• Możliwość dostawy w członach luzem w bloku.
• Sprawność normatywna 94,5%.

Palnik
• Możliwość zastosowania każdego dobrane-

go palnika wentylatorowego1)

• Poziom emisji NOX w spalinach < 80mg/kWh 
dla gazu i < 120 mg dla oleju (poniżej 455 kW).

• Wyraźne obniżenie emisji dźwięków pod-
czas pracy w przypadku zastosowania tłu-
miących dźwięki: fundamentu, tłumika spalin 
i obudowy palnika.

Regulacja
• Możliwość wyboru i dostosowania funkcji re-

gulacyjnych do każdego układu hydraulicz-
nego (regulacja pogodowa).

• Prosta zasada obsługi sterownika (naciśnij  
i pokręć).

• Możliwość rozbudowy wyposażenia sterow-
nika poprzez zastosowanie dodatkowych 
modułów funkcyjnych.

Montaż
• Łatwość wnoszenia jednostki kotłowej do 

kotłowni dzięki możliwości dostawy w czło-
nach luzem.

• Łatwy dostęp do komory spalania i kanałów 
spalinowych w celu uproszczenia obsługi  
i konserwacji.

• Brak konieczności montażu kotła w przypad-
ku dostawy kotła w bloku do odpowiednio 
dostępnej kotłowni.

1) W celu prawidłowego doboru palnika należy skontaktować się z najbliższym Oddziałem Buderus Technika Grzewcza

Właściwości oraz cechy szczególne urządzeń

GE515 Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•231-510 kW
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Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•231-510 kW

GE515 

Kocioł Logano GE515

Wielkość kotła 240 295 350 400 455 510

Wysokość wraz ze sterownikiem/mm 1556

Szerokość/mm 980

Długość/mm 1580 1750 1920 2090 2260 2430

Sposób dostawy kotła GE515 Wielkość kotła

Gaz/olej opałowy lekki

Numer artykułu

Kocioł dostarczany w luźnych członach

240 30 003 696

295 30 003 697

350 30 003 698

400 30 003 699

455 30 003 700

510 30 003 701

Blok kotła zmontowany fabrycznie

240 30 003 690

295 30 003 691

350 30 003 692

400 30 003 693

455 30 003 694

510 30 003 695



Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 33 – 114

Sterowanie Logamatic 4000

Sterowanie Logamatic 42111) Numer artykułu

Numer artykułu 30 004 386 –

Wyposażenie zabezpieczające (STB = 110, 100°C; TR = 90°C) –

Moduły

CM 431 – moduł regulatora –

ZM 422 – moduł centralny –

Logamatic MEC2 – moduł obsługowy –

Wyposażenie dodatkowe

ZM 426 – moduł dodatkowy zabezpieczenia STB 5 016 861

FM 442 – moduł do sterowania dwóch niezależnych obiegów grzewczych z mieszaczami 30 004 873

FM 443 – moduł solarny 30 006 379

FM 444 – moduł do sterowania alternatywnym źródłem ciepła 5 016 030

FM 445 – moduł do systemu ładowania podgrzewacza z zewnętrznym wymiennikiem ciepła 5 016 832

FM 446 – moduł umożliwia włączenie instalacji grzewczej do Europejskiego Systemu Instalacji 
BUS (EIB – tzw. „inteligentny budynek”) 5 016 822

FM 448 – moduł zbiorczego sygnału usterki 30 006 068

Ilość wolnych miejsc montażowych do modułów funkcyjnych 2 –

AS1 – zestaw przyłączeniowy czujnika podgrzewacza c.w.u. 5 991 384

BFU – moduł obsługi zdalnej 30 002 250

Kabel palnika do palnika dwustopniowego lub modulowanego 7 079 355

Zestaw „R” do montażu w pomieszczeniu 5 720 812

Zestaw Online 5 720 526

FV/FZ – zestaw czujnika 5 991 376

FG – czujnik temperatury spalin 5 991 368

Tuleja pomiarowa R ½”, długość 100 mm do czujników okrągłych 5 446 142

 wyposażenie dodatkowe  wyposażenie standardowe

Szczegółowe informacje odnośnie sterowników, modułów oraz system zdalnego nadzoru ⇒ rozdział 9

1) Dla temperatury wody w kotle powyżej 80°C należy ustawić STB na 110°C

Funkcje podstawowe:
• palnik jedno-, dwustopniowy lub modulowany
• pojemnościowy podgrzewacz c.w.u.
• pompa cyrkulacyjna
• obieg grzewczy bez mieszacza (OG0)

Funkcja modułu FM 242
• 2 obiegi grzewcze z/bez mieszaczami  

(możliwość zainstalowania dwóch modułów)

GE515 Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•231-510 kW
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Sterowanie Logamatic 42121) Numer artykułu

Numer artykułu 30 004 380 –

Wyposażenie zabezpieczające (STB = 110, 100°C; TR = 90/105°C) –

Wyposażenie dodatkowe

ZM 426 – moduł dodatkowy 2-go zabezpieczenia STB 5 016 861

ZM 427 – moduł pracy kotła 5 016 858

ZB – licznik godzin pracy 7 063 602

Tuleja pomiarowa R ½”, długość 100 mm do czujników okrągłych 5 446 142

ZM TAAN1000 – cyfrowy wskaźnik temperatury wody grzewczej2) 80 147 020

 wyposażenie dodatkowe  wyposażenie standardowe

Szczegółowe informacje odnośnie sterowników, modułów oraz system zdalnego nadzoru ⇒ rozdział 9

1) Dla temperatury wody w kotle powyżej 80°C należy ustawić STB na 110°C
2) Czujnik temperatury FV/FZ jako wyposażenie dodatkowe

Funkcje podstawowe:
• palnik jedno-, dwustopniowy  

(praca ze stałą temperaturą wody w kotle)

Moduł dodatkowy ZM426
• dodatkowy STB

Moduł dodatkowy ZM427
• moduł kotłowy do zapewniania warunków pracy kotła

Moduł dodatkowy ZM TAAN1000
• cyfrowy wskaźnik temperatury

Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•231-510 kW

GE515 
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Sterowanie Logamatic 4311 Logamatic 4312 Numer artykułu

Numer artykułu 30 005 009 30 005 383 –

Wyposażenie zabezpieczające (STB = 110, 100; TR = 90°C) –

Wyposażenie dodatkowe

Logamatic MEC2 – moduł obsługowy 5 720 762

ZM 426 – moduł dodatkowy 2-go STB 5 016 861

FM 442 – moduł do sterowania dwóch niezależnych obiegów grzewczych  
z mieszaczami 30 004 873

FM 447 – moduł do sterowania instalacjami wielokotłowymi – 30 004 890

FM 443 – moduł solarny 30 006 379

FM 444 – moduł do sterowania alternatywnym źródłem ciepła 5 016 030

FM 445 – moduł do systemu ładowania podgrzewacza z zewnętrznym  
wymiennikiem ciepła 5 016 832

FM 446 – moduł umożliwia włączenie instalacji grzewczej do Europejskiego  
Systemu Instalacji BUS (EIB – tzw. „inteligentny budynek”) 5 016 822

FM 448 – moduł zbiorczego sygnału usterki 30 006 068

BFU – moduł obsługi zdalnej 30 002 250

Wyświetlacz cyfrowy –

Zestaw do montażu w pomieszczeniu 5 720 812

FG – czujnik temperatury spalin 5 991 368

FV/FZ – zestaw czujnika 5 991 376

Tuleja pomiarowa R½”, długość 100 mm do czujników okrągłych. 5 446 124

Zestaw Online 5 720 526

 wyposażenie dodatkowe  wyposażenie standardowe – nie stosowany w urządzeniu regulacyjnym

Szczegółowe informacje odnośnie sterowników, modułów oraz system zdalnego nadzoru ⇒ rozdział 9

1) Dla temperatury wody w kotle powyżej 80°C należy ustawić STB na 110°C

Funkcje podstawowe:
• palnik jedno-, dwustopniowy lub 

modulowany, sterowanie pompą 
kotłową, zapewnienie warunków  
pracy kotła przez wysterowanie 
organu nastawczego obiegu kotła

GE515 Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•231-510 kW



Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 3 3 – 117

Wyposażenie dodatkowe

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Kołnierz do dospawania

• kołnierz kwadratowy, do VK (zasilanie) i VR (powrót), ze stali PN6
redukcja na DN65
redukcja na DN80

redukcja na DN100

661 354
661 356
661 358

Armatura 
bezpieczeństwa kotła

• zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle
• grzebień rozdzielacza
• termomanometr
• manometr z odcięciem i króćcem próbnym
• zawór kołpakowy
• według DIN EN 12828
• PN6, DN65

5 639 210

Armatura 
bezpieczeństwa kotła

• czujnik ciśnienia minimalnego  
(w zastępstwie do zabezpieczenia przed brakiem wody w kotle)

• grzebień rozdzielacza
• termomanometr
• manometr z odcięciem i króćcem próbnym
• zawór kołpakowy
• według DIN EN 12828
• PN6, DN65
• do 300kW

5 639 212

DSH 143 F001
Ogranicznik ciśnienia 
maksymalnego

• do armatury bezpieczeństwa kotła 81 855 160

DSL 143 F001
Ogranicznik ciśnienia 
minimalnego

81 370 440

Zestaw:
ogranicznik temperatury 
bezpieczeństwa  
oraz ogranicznik ciśnienia 
maksymalnego

• do armatury bezpieczeństwa kotła jako zamiennik  
do naczynia rozprężnego wg DIN EN 12828 > 350kW 83 590 310

Pierścieniowa klapa  
dławiąca

• do hydraulicznego odłączenia instalacji wielokotłowych
• całkowite/szczelne zamknięcie
• wrzeciono i tarcza przesłony wykonane ze stali nierdzewnej,  

uszczelnienie – dwa opakowania uszczelek, dopasowane  
do kołnierzy PN6, 10 i 16

• wraz z siłownikiem
• współczynnik przecieku: <0,0001% od KVS
• maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
• maksymalna temperatura pracy: 130°C

DEF16X F200 + AR30W23-F001 DN65
DEF16X F200 + AR30W23-F001 DN80

DEF16X F200 + AR30W23-F001 DN100

81 687 206
81 687 208
81 687 210

Tłumik hałasu 
przepływu spalin • DN250 5 074 550

Mankiet uszczelniający  
do przewodów spalinowych • DN250 54 004 294

Pokrywa tłumiąca  
do palnika

wielkość SH I do palników olejowych
wielkość SH I do palników gazowych
wielkość SH II do palników olejowych
wielkość SH II do palników gazowych

80 423 060
80 423 102
80 432 062
80 432 104

Podstawa tłumiąca  
pod kocioł

• podstawa kotła dźwiękochłonna
do wielkości kotła 240

295
350
400
455
510

5 093 400
5 093 402
5 093 404
5 093 406
5 093 408
5 093 410

Logano
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GE515 



Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 33 – 118

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Owiercone płyty palnika

Ø D Ø K Gwint

5 330 330
63 026 869

5 330 340
5 330 350
5 330 360

63 245 020
63 026 870

140
160
165
195
210
185
185

170
224
186
230
235
210
300

M8
M8

M10
M10
M10
M10
M12

Zestaw przyrządów  
do czyszczenia

• do czyszczenia wewnętrznych powierzchni wymiany ciepła  
oraz komory spalania

• składa się z 3 szczotek wraz z trzonkami
do kotłów o wielkości 240-350
do kotłów o wielkości 400-510

83 570 095
83 570 100

Szczegółowe informacje odnośnie wyposażenia dodatkowego ⇒ rozdział 7

D
K320

320

GE515 Logano
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Właściwości oraz cechy szczególne urządzeń

Cechy kotła Logano GE515
• Kotły grzewcze typoszeregu GE515 są prze-

znaczone do zastosowania w instalacjach 
grzewczych zgodnie z Polską Normą, z do-
puszczalną temperaturą na zasilaniu do 
110°C (granica bezpieczeństwa).

• Człony kotła wykonane z żeliwa GL 180M 
gwarantują długoletnią żywotność.

• Technologia Thermostream tj. wewnętrzne-
go podnoszenia temperatury wody powrot-
nej, dzięki powiększonym piastom górnym 
powodującym wyrównanie hydrauliczne,  
a także dzięki efektowi wewnętrznego mie-
szania wody i systemowi prowadzenia tej 
wody wewnątrz kotła.

Uzyskane korzyści:
- brak wymagania przepływu minimalnego 

przez kocioł, a więc brak konieczności sto-
sowania pompy obiegu kotłowego,

- brak wymagań odnośnie minimalnej tem-
peratury wody na powrocie, skutkujący 
brakiem konieczności jej podnoszenia.

• Zoptymalizowana, chłodzona wodą komo-
ra spalania oraz trójciągowy przepływ spalin 
gwarantują minimalne wartości emisji sub-
stancji szkodliwych NOX (<80 mg/kWh).

• Niewielkie obciążenia objętościowe komory 
spalania.

• Duże drzwi frontowe, z możliwością otwarcia 
na prawo lub lewo, umożliwiają wygodny do-
stęp do wnętrza kotła w przypadku obsługi  
i czyszczenia.

• 80 mm izolacja cieplna redukuje straty ciepl-
ne do minimum.

• Stosunkowo niewielkie gabaryty ułatwiają 
transport i montaż kotła.

• Duży wybór wyposażenia dodatkowego, do-
kładnie określonego do każdego kotła.

• Możliwość wielorakiego zestawienia palni-
ków, sterowników oraz pojemnościowych 
podgrzewaczy c.w.u. do każdego kotła.

• Łatwe czyszczenie kotła od przodu.
• Możliwość opalania zarówno olejem opało-

wym lekkim EL wg DIN 51603, wszystkimi 
rodzajami gazów ziemnych przy zastosowa-
niu palników wentylatorowych.

Forma dostawy

Zmontowany blok kotła

1. Blok kotła z drzwiczkami palnika i rurą zasilania 1 paleta

2. Szyny wzdłużne do obudowy kotła i rura powrotu 1 karton

2. Obudowa kotła 2 kartony

3. Izolacja cieplna 1 opakowanie foliowe

Blok kotła w członach luzem

1. Człon przedni i tylny oraz drzwiczki kotła 1 paleta

2. Człony środkowe (luzem) 1 paleta

3. Części mocujące i kolektor spalin 1 karton

4. Pręty od skręcania i rura zasilania 1 wiązka

5. Szyny wzdłużne do obudowy kotła i rura powrotu 1 karton

Poza tym dostawa jak do kotła zmontowanego

Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•231-510 kW
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Wskazówki do projektowania

Palniki
Zasadniczo można stosować każdy odpowied-
nio dobrany palnik olejowy lub gazowy. W przy-
padku instalacji o mocy ponad 70 kW zaleca się 
(a jest to wymagane w Niemczech) stosowanie 
palników 2 stopniowych. Palnik musi zagwa-
rantować pokonanie oporów po stronie spalin. 
Można go montować na przykręcanej płycie 
palnikowej. Nawiercone płyty palnikowe stano-
wią wyposażenie dodatkowe kotła.

Temperatura spalin, podłączenie układu od-
prowadzania spalin
Istnieje możliwość podniesienia temp. spalin 
przez usunięcie żeberek zaporowych w górnej 
przestrzeni przedniego członu (patrz także in-
strukcja montażu). Gdyby to nie wystarczyło, 
należy instalację spalinową tak wykonać, aby 
nie powstały żadne szkody w wyniku oddzia-
ływania kondensatu. Wysokie wymagania od-
nośnie niskich temperatur spalin, warunków 
uruchamiania palnika, emisji dźwięków wyma-
gają starannego zaprojektowania i wykonania 
przewodów przyłączeniowych do komina. Na-
leży zwrócić uwagę na:
- zachowanie szczelności odprowadzania spa-

lin od kotła do komina,
- zachowanie odpowiednich wymiarów prze-

krojów przewodów wg PN-EN 13 384-1 (obli-
czenia komina),

- zablokowanie przenoszenia się dźwięków 
na drodze kocioł-komin,

- prowadzenie przewodów z korzystnymi zmiana-
mi kierunków, możliwie za pomocą łuków 45°,

- prawidłowe zaizolowanie przewodów spa-
linowych (w tym czopucha) materiałami 
niepalnymi, co zapobiega tworzeniu się kon-
densatu i daje dodatkową ochronę przed 
rozchodzeniem się dźwięków.

Warunki pracy
Do kotła grzewczego Ecostream ze sterowni-
kiem Logamatic nie jest wymagana minimal-
na temperatura wody na powrocie. Nie jest 
wymagany minimalny przepływ objętościowy. 
Jeżeli nie zostanie zastosowany sterownik Lo-
gamatic, należy przestrzegać warunków po-
danych w Arkuszu roboczym K6 − rozdział 15 

„Warunki pracy kotła grzewczego”.

Własności wody w instalacji
Własności wody, jej przygotowanie oraz stała 
kontrola są czynnikami decydującymi o ekono-
micznej, niezawodnej i bezpiecznej eksploata-
cji instalacji grzewczej. Szczegółowe informacje 
odnośnie wymienionych punktów zawarte są  
w instrukcjach, dotyczących samego urządzenia, 
Polskich Normach oraz w „Instrukcji do książki 
eksploatacji. Uzdatnianie wody – Wymagania  
w stosunku do wody grzewczej”.

Odszlamianie instalacji
W istniejących instalacjach grzewczych, w ra-
zie wymiany kotła, przed jego zamontowaniem 
należy gruntownie przepłukać całą instalację, 
aby usunąć zanieczyszczenia i osad. W prze-
ciwnym razie może dojść do trwałego osadze-
nia się w urządzeniu kamienia kotłowego, co 
prowadzi do miejscowego przegrzania, po-
wstawania niepożądanych dźwięków oraz ko-
rozji. Aby zatem przeciwdziałać powstawaniu 
tego typu szkód w kotle oraz zapewnić nie-
zawodną eksploatację instalacji, zaleca się 
stosowanie urządzeń odszlamiających (filtro-
odmulników) na powrocie do kotła.

Pomieszczenie ustawienia kotła (kotłownia)
Zwracamy uwagę na to, aby w celu zapo-
biegania uszkodzeniom kotła, wykluczyć za-

nieczyszczenia powietrza do spalania przez 
węglowodory chlorowcopochodne (np. za-
warte w pojemnikach ze sprayem, w rozpusz-
czalnikach i środkach czyszczących, farbach, 
klejach) lub zanieczyszczenia spowodowane 
dużym zapyleniem. Pomieszczenie ustawienia 
kotła musi być zabezpieczone przed mrozem  
i dobrze przewietrzane.

Instalacje ogrzewania podłogowego
W przypadku instalacji ogrzewania podłogo-
wego z rurami z tworzyw nie zapewniających 
dostatecznej szczelności tlenowej (DIN 4726) 
należy pomiędzy kotłem grzewczym a insta-
lacją ogrzewania podłogowego wbudować 
przeponowy wymiennik ciepła.

Podgrzewanie wody użytkowej
Do kotłów grzewczych mogą zostać podłączo-
ne dowolne podgrzewacze wody użytkowej. 

Szczegóły techniczne ⇒ od strony 10 − 001

Środki do ograniczania hałasu
Do dyspozycji są środki do tłumienia dźwięków:

• tłumiki odgłosów przepływu spalin,
• obudowa palnika z izolacją akustyczną,
• podstawa kotła pochłaniająca dźwięk.

Szczegóły techniczne ⇒ Katalog rozdział 7, 
Wyposażenie dodatkowe kotłów grzewczych

Konserwacja
Odpowiednio do wymagań przepisów eksplo-
atacyjnych instalacji grzewczych, zalecamy 
mając na uwadze ochronę środowiska natural-
nego i bezusterkową eksploatację, regularne 
przeprowadzanie konserwacji kotła grzewcze-
go i palnika.

GE515 Logano
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Minimalne wymiary kotłowni

Kocioł Wielkość kotła Odstęp A
mm

Długość fundamentu LK
mm

Długość płaskownika L1
1)

mm

GE515

240
195
350
400
455
510

1700 (1000)
1360
1530
1700

1190
1360
1530

2200 (1000)
1870
2040
2210

1700
1870
2040

1) Wymagany jest płaskownik o wymiarach 100 x 5 mm, który gwarantuje przy montażu nypli poślizg członów
 Przy zastosowaniu podstawy tłumiącej dźwięki nie wymaga się zastosowania płaskowników lub kątowników

AB + 100
(AB)

AB

400 
(100)

900
(600)

LK

980

A

540

90

850

50 ... 80

100 LK

L1

Podczas montażu kotła należy zachować 
wartości minimalne (wartości w nawiasach),  
a  także wartości wynikające z obowiązują-
cych przepisów. Dla ułatwienia czynności 
związanych z montażem, obsługą oraz serwi-
sem należy stosować zalecane wielkości od-
ległości kotła od ścian pomieszczenia. 
Pomieszczenie kotłowni musi być zabezpie-
czone przed oddziaływaniem mrozu oraz do-
brze wentylowane. Należy przy tym zapewnić 
dopływ świeżego powietrza nie zawierające-
go kurzu oraz wolnego od zanieczyszczeń 
związkami halogenowowęglowodorowmi. 
Związki takie zawarte są między innymi  
w różnego rodzaju dezodorantach i sprayach, 
rozpuszczalnikach, środkach czyszczących, 
lakierach, farbach oraz klejach.

Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•231-510 kW
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Logano GE515

1) Masa w opakowaniu większa o 6-8 %
2) Według DIN EN 303 minimalna temp. spalin do obliczeń komina wg DIN 4705 jest o ok. 12 K niższa
3) Dane dotyczące mocy pełnej odnoszą się do górnego i dolnego zakresu mocy znamionowej
4) Granica zabezpieczenia (ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB) 
 Maksymalna temperatura na zasilaniu = graniczna temperatura bezpieczeństwa (STB) – 18 K 
 Przykład: graniczna temperatura bezpieczeństwa (STB) = 100°C, maksymalna możliwa temperatura na zasilaniu = 100 -18 = 82°C

Wielkość kotła 240 295 350 400 455 510

Liczba członów 7 8 9 10 11 12

Znamionowa moc cieplna 240 295 350 400 455 510

Zakres stosowania dla obciążenia cieplnego kW 201-240 241-295 296-350 351-400 401-455 456-510

Moc cieplna paleniska kW 215,6-259,7 257,8-319,0 316,6-377,1 374,6-429,6 428,4-489,2 488,2-547,8

Długość L
LK

mm
mm

1580
1360

1750
1530

1920
1700

2090
1870

2260
2040

2430
2210

Wymiary transportowe człon kotła
blok kotła

mm
mm

szerokość 835/wysokość 1315/głębokość 170
szerokość 835/wysokość 1315/długość LK

Komora spalania
głębokość mm 1165 1335 1505 1675 1845 2015

Ø mm 515

Drzwiczki palnika mm 142

Masa netto1) kg 1270 1430 1590 1753 1900 2060

Pojemność wodna w kotle ok. l 258 294 330 366 402 438

Pojemność przestrzeni gazowej l 421 487 551 616 681 745

Temperatura spalin2) moc 60%
moc pełna

°C
°C

138
164-183

138
161-183

140
161-177

129
157-171

130
159-172

140
164-174

Przepływ 
masowy spalin

olej

gaz

moc 60%
moc pełna3)

moc 60%
moc pełna3)

kg/s
kg/s
kg/s
kg/s

0,0647
0,092-0,110

0,065
0,092-0,111

0,080
0,109-0,135

0,080
0,110-0,136

0,094
0,134-0,160

0,095
0,135-0,161

0,108
0,159-0,182

0,108
0,160-0,183

0,123
0,182-0,208

0,123
0,183-0,208

0,137
0,207-0,233

0,138
0,208-0,233

Zawartość CO2

olej
gaz

%
%

13
10

Wymagany ciąg kominowy
(zapotrzebowanie ciągu) Pa 0

Opór przepływu spalin mbar 0,5-0,6 1,0-1,4 1,1-1,6 2,1-2,9 2,5-3,3 2,4-3,1

Dopuszczalna temperatura na zasilaniu4) °C 100/110

Dopuszczalne nadciśnienie eksploatacyjne bar 6

GE515 Logano
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Przegląd możliwości zastosowań

Właściwości oraz cechy szczególne urządzeń

Cechy kotła Logano GE615

• Kocioł niskotemperaturowy-Ecostream wg 
DIN EN 303 na olej lub gaz.

• Dostępny w ośmiu wielkościach od 511 do 
1200 kW.

• Konstrukcja kotła technologii „Thermostre-
am”, zapewniająca niezawodność eksploata-
cyjną bez konieczności regulacji temperatury 
wody na powrocie (bez pompy podmieszają-
cej).

• Chłodzona wodą komora spalania z małym 
objętościowym obciążeniem cieplnym oraz 
trójciągowy układ odprowadzania spalin.

• Przewidziany do eksploatacji na olej opało-
wy lekki oraz wszystkie rodzaje gazu ziemne-
go i gaz płynny

• Posiada znak CE.

• Możliwość zestawienia z dowolnym pojem-
nościowym podgrzewaczem c.w.u. – leżą-
cym Logalux LT lub stojącym SU.

• Możliwość dostawy w bloku lub w członach 
luzem.

• Sprawność normatywna 94,5%.

Palnik
• Możliwość zastosowania każdego dobrane-

go palnika wentylatorowego1).
• Wyraźne obniżenie emisji dźwięków pod-

czas pracy w przypadku zastosowania tłu-
miących dźwięki: fundamentu, tłumika spalin 
i obudowy palnika.

Regulacja
• Możliwość wyboru i dostosowania funkcji re-

gulacyjnych do każdego układu hydraulicz-
nego (regulacja pogodowa).

• Prosta zasada obsługi sterownika (naciśnij  
i pokręć).

• Możliwość rozbudowy wyposażenia sterow-
nika poprzez zastosowanie dodatkowych 
modułów funkcyjnych.

Montaż, obsługa
• Łatwość wnoszenia jednostki kotłowej do 

kotłowni dzięki możliwości dostawy w czło-
nach luzem.

• Łatwy dostęp do komory spalania i kanałów 
spalinowych w celu uproszczenia obsługi  
i konserwacji.

• Brak konieczności montażu kotła w przypad-
ku dostawy kotła w bloku do odpowiednio 
dostępnej kotłowni.

1) W celu prawidłowego doboru palnika należy skontaktować się z najbliższym Oddziałem Buderus Technika Grzewcza

Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•511-1200 kW
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Kocioł Logano GE615

Wielkość kotła 570 660 740 820 920 1020 1110 1200

Wysokość wraz ze sterownikiem/mm 1826

Szerokość/mm 1281

Długość/mm 1926 2096 2266 2436 2606 2776 2946 3116

Sposób dostawy kotła GE615 Wielkość kotła

Gaz/olej opałowy lekki

Numer artykułu

Kocioł dostarczany w luźnych członach

570 30 005 774

660 30 005 775

740 30 005 776

820 30 005 777

920 30 005 778

1020 30 005 779

1110 30 005 780

1200 30 005 781

Blok kotła zmontowany fabrycznie

570 30 005 862

660 30 005 863

740 30 005 864

820 30 005 865

920 30 005 866

1020 30 005 867

1110 30 005 868

1200 30 005 869
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Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•511-1200 kW

GE615 

Sterowanie Logamatic 4000

Sterowanie Logamatic 42111) Numer artykułu

Numer artykułu 30 004 386 –

Wyposażenie zabezpieczające (STB = 110, 100°C; TR = 90°C) –

Moduły

CM 431 – moduł regulatora –

ZM 422 – moduł centralny –

Logamatic MEC2 – moduł obsługowy –

Wyposażenie dodatkowe

ZM 426 – moduł dodatkowy zabezpieczenia STB 5 016 861

FM 442 – moduł do sterowania dwóch niezależnych obiegów grzewczych z mieszaczami 30 004 873

FM 443 – moduł solarny 30 006 379

FM 444 – moduł do sterowania alternatywnym źródłem ciepła 5 016 030

FM 445 – moduł do systemu ładowania podgrzewacza z zewnętrznym wymiennikiem ciepła 5 016 832

FM 446 – moduł umożliwia włączenie instalacji grzewczej do Europejskiego Systemu Instalacji 
BUS (EIB – tzw. „inteligentny budynek”) 5 016 822

FM 448 – moduł zbiorczego sygnału usterki 30 006 068

Ilość wolnych miejsc montażowych do modułów funkcyjnych 2 –

AS1 – zestaw przyłączeniowy czujnika podgrzewacza c.w.u. 5 991 384

BFU – moduł obsługi zdalnej 30 002 250

Kabel palnika do palnika dwustopniowego lub modulowanego 7 079 355

Zestaw „R” do montażu w pomieszczeniu 5 720 812

Zestaw Online 5 720 526

FV/FZ – zestaw czujnika 5 991 376

FG – czujnik temperatury spalin 5 991 368

Tuleja pomiarowa R ½”, długość 100 mm do czujników okrągłych 5 446 142

 wyposażenie dodatkowe  wyposażenie standardowe

Szczegółowe informacje odnośnie sterowników, modułów oraz system zdalnego nadzoru ⇒ rozdział 9

1) Dla temperatury wody w kotle powyżej 80°C należy ustawić STB na 110°C

Funkcje podstawowe:
• palnik jedno-, dwustopniowy lub modulowany
• pojemnościowy podgrzewacz c.w.u.
• pompa cyrkulacyjna
• obieg grzewczy bez mieszacza (OG0)

Funkcja modułu FM 242
• 2 obiegi grzewcze z/bez mieszaczami  

(możliwość zainstalowania dwóch modułów)
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Sterowanie Logamatic 42121) Numer artykułu

Numer artykułu 30 004 380 –

Wyposażenie zabezpieczające (STB = 110, 100°C; TR = 90/105°C) –

Wyposażenie dodatkowe

ZM 426 – moduł dodatkowy 2-go zabezpieczenia STB 5 016 861

ZM 427 – moduł pracy kotła 5 016 858

ZB – licznik godzin pracy 7 063 602

Tuleja pomiarowa R ½”, długość 100 mm do czujników okrągłych 5 446 142

ZM TAAN1000 – cyfrowy wskaźnik temperatury wody grzewczej2) 80 147 020

 wyposażenie dodatkowe  wyposażenie standardowe

Szczegółowe informacje odnośnie sterowników, modułów oraz system zdalnego nadzoru ⇒ rozdział 9

1) Dla temperatury wody w kotle powyżej 80°C należy ustawić STB na 110°C
2) Czujnik temperatury FV/FZ jako wyposażenie dodatkowe

Funkcje podstawowe:
• palnik jedno-, dwustopniowy  

(praca ze stałą temperaturą wody w kotle)

Moduł dodatkowy ZM426
• dodatkowy STB

Moduł dodatkowy ZM427
• moduł kotłowy do zapewniania warunków pracy kotła

Moduł dodatkowy ZM TAAN1000
• cyfrowy wskaźnik temperatury

GE615 Logano
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Sterowanie Logamatic 4311 Logamatic 4312 Numer artykułu

Numer artykułu 30 005 009 30 005 383 –

Wyposażenie zabezpieczające (STB = 110, 100; TR = 90°C) –

Wyposażenie dodatkowe

Logamatic MEC2 – moduł obsługowy 5 720 762

ZM 426 – moduł dodatkowy 2-go STB 5 016 861

FM 442 – moduł do sterowania dwóch niezależnych obiegów grzewczych  
z mieszaczami 30 004 873

FM 447 – moduł do sterowania instalacjami wielokotłowymi – 30 004 890

FM 443 – moduł solarny 30 006 379

FM 444 – moduł do sterowania alternatywnym źródłem ciepła 5 016 030

FM 445 – moduł do systemu ładowania podgrzewacza z zewnętrznym  
wymiennikiem ciepła 5 016 832

FM 446 – moduł umożliwia włączenie instalacji grzewczej do Europejskiego  
Systemu Instalacji BUS (EIB – tzw. „inteligentny budynek”) 5 016 822

FM 448 – moduł zbiorczego sygnału usterki 30 006 068

BFU – moduł obsługi zdalnej 30 002 250

Wyświetlacz cyfrowy –

Zestaw do montażu w pomieszczeniu 5 720 812

FG – czujnik temperatury spalin 5 991 368

FV/FZ – zestaw czujnika 5 991 376

Tuleja pomiarowa R½”, długość 100mm do czujników okrągłych. 5 446 124

Zestaw Online 5 720 526

 wyposażenie dodatkowe  wyposażenie standardowe – nie stosowany w urządzeniu regulacyjnym

Szczegółowe informacje odnośnie sterowników, modułów oraz system zdalnego nadzoru ⇒ rozdział 9

1) Dla temperatury wody w kotle powyżej 80°C należy ustawić STB na 110°C

Funkcje podstawowe:
• palnik jedno-, dwustopniowy lub 

modulowany, sterowanie pompą 
kotłową, zapewnienie warunków  
pracy kotła przez wysterowanie 
organu nastawczego obiegu kotła

Logano
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Wyposażenie dodatkowe

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Kołnierz  
do dospawania

• kołnierz okrągły, do VK (zasilanie) i VR (powrót), ze stali PN6
redukcja z DN150 na DN100
redukcja z DN150 na DN125

DN150

5 663 160
5 663 162
5 663 034

Mocowanie sterownika • do 4212/4311/4312
• do bocznego (prawo/lewo) montażu na kotle 5 097 580

Kabel palnika • wymagany przy zastosowaniu mocowania sterownika
• 2-go stopnia, długość 8m 7 079 690

Przyłącze kolankowe • ze śrubami oraz uszczelkami
• DN150 5 575 280

Armatura 
bezpieczeństwa kotła

• zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle
• grzebień rozdzielacza
• termomanometr
• manometr z odcięciem i króćcem próbnym
• zawór kołpakowy
• według DIN EN 12828
• PN6, DN150

pionowy
poziomy

5 639 284
5 639 280

DSH 143 F001 
Ogranicznik  
ciśnienia maksymalnego

• do armatury bezpieczeństwa kotła 81 855 160

DSL 143 F001  
Ogranicznik  
ciśnienia minimalnego

81 370 440

Zestaw: ogranicznik 
temperatury 
bezpieczeństwa  
oraz ogranicznik ciśnienia 
maksymalnego

• do armatury bezpieczeństwa kotła jako zamiennik  
do naczynia rozprężnego wg DIN EN 12828 83 590 310

Pierścieniowa klapa  
dławiąca

• do hydraulicznego odłączenia instalacji wielokotłowych
• całkowite/szczelne zamknięcie
• wrzeciono i tarcza przesłony wykonane ze stali nierdzewnej, 

uszczelnienie – dwa opakowania uszczelek, dopasowane  
do kołnierzy PN6, 10 i 16

• wraz z siłownikiem
• współczynnik przecieku: <0,0001% od KVS
• maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
• maksymalna temperatura pracy: 130°C

DEF16X F200 + AR30W23-F001 DN100
DEF16X F200 + AR30W23-F001 DN125
DEF16X F200 + AR30W23-F001 DN150

81 687 210
81 687 212
81 687 214

Tłumik hałasu  
przepływu spalin • DN360 5 074 554

Mankiet uszczelniający  
do przewodów spalinowych • DN360 5 354 022

Pokrywa tłumiąca  
do palnika

wielkość SH II a do palników olejowych
wielkość SH II a do palników gazowych
wielkość SH II b do palników olejowych
wielkość SH II b do palników gazowych

wielkość SH III do palników olejowych
wielkość SH III do palników gazowych

80 432 062
80 432 104
80 432 064
80 432 106
80 432 066
80 432 108

Podstawa tłumiąca  
pod kocioł

• podstawa kotła dźwiękochłonna
do wielkości kotła 570

660
740
820
920

1020
1110

5 093 420
5 093 422
5 093 424
5 093 426
5 093 428
5 093 430
5 093 432
5 093 434

GE615 Logano
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Szczegółowe informacje odnośnie wyposażenia dodatkowego ⇒ rozdział 7

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Owiercone płyty palnika

Ø D Ø K1 Ø K1 Gwint Płyta
7 057 646

63 008 480
63 000 992
63 004 220
63 004 143
63 004 147
63 004 150
63 004 151
63 004 152
63 004 154

7 057 634
7 057 640

300
195
210
270
185
215
210
260
165
195
230
225

340
230
235
298
210
240
230
310
186
300
280
270

406
270

M12
M10/M12

M10
M12
M10
M12
M10
M12
M10
M12
M12
M12

A
E
B
B
C
D
C
C
C
C
C
C

Zestaw przyrządów  
do czyszczenia

• do czyszczenia wewnętrznych powierzchni wymiany ciepła  
oraz komory spalania

• składa się z 3 szczotek wraz z trzonkami
do kotłów o wielkości 570-740

do kotłów o wielkości 820-1020
do kotłów o wielkości 1110-1200

83 570 130
83 570 132
83 570 134

440
K1

440

D

45˚
t = 15

D

430
K1

430

60˚t = 10

D

430

K1
430

45˚
t = 10 t = 10

440

K1
K2

45˚

440

D

t = 15

A B C D E

430

K1
K2

D

430

M12
M10

Logano
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Właściwości oraz cechy szczególne urządzeń

Cechy kotła Logano GE615
• Kotły grzewcze typoszeregu GE615 są prze-

znaczone do zastosowania w instalacjach 
grzewczych zgodnie z Polską Normą, z do-
puszczalną temperaturą na zasilaniu do 
110°C (granica bezpieczeństwa).

• Człony kotła wykonane z żeliwa GL 180 M 
gwarantują długoletnią żywotność.

• Zastosowana technologia Thermostream 
tj. wewnętrznego podnoszenia temperatu-
ry wody powrotnej, dzięki powiększonym 
piastom górnym powodującym wyrówna-
nie hydrauliczne, a także dzięki efektowi 
wewnętrznego mieszania wody i systemo-
wi prowadzenia tej wody wewnątrz kotła.

Uzyskane korzyści:
- brak ograniczenia przepływu minimalnego 

przez kocioł, a więc brak konieczności sto-
sowania pompy obiegu kotłowego,

- brak wymagań odnośnie minimalnej tem-
peratury wody na powrocie, skutkujący 
brakiem konieczności jej podnoszenia.

• Zoptymalizowana, chłodzona wodą komo-
ra spalania oraz trójciągowy przepływ spalin 
gwarantują minimalne wartości emisji sub-
stancji szkodliwych NOX (<80mg/kWh).

• Niewielkie obciążenia objętościowe komory 
spalania.

• Duże drzwi frontowe, otwierane na prawo lub 
na lewo, umożliwiają wygodny dostęp do wnę-
trza kotła w przypadku obsługi i czyszczenia.

• 80 mm izolacja cieplna redukuje straty ciepl-
ne do minimum.

• Stosunkowo niewielkie gabaryty ułatwiają 
transport i montaż kotła.

• Duży wybór wyposażenia dodatkowego, do-
kładnie określonego do każdego kotła.

• Możliwość wielorakiego zestawienia palni-
ków, sterowników oraz pojemnościowych 
podgrzewaczy c.w.u. do każdego kotła.

• Łatwe czyszczenie kotła od przodu.
• Możliwość opalania zarówno olejem opało-

wym lekkim EL wg DIN 51603, wszystkimi 
rodzajami gazów ziemnych przy zastosowa-
niu palników wentylatorowych.

Forma dostawy

Zmontowany blok kotła

1. Blok kotła z drzwiczkami 1 paleta

2. Szyny wzdłużne do obudowy kotła i rura powrotu 1 karton

2. Obudowa kotła 2 kartony

3. Izolacja cieplna 1 opakowanie foliowe

Blok kotła w członach luzem

1. Człon przedni i tylny oraz drzwiczki kotła 1 paleta

2. Człony środkowe (luzem) 1 paleta

3. Elementy mocujące 1 karton

4. Pręty kotwiące 1 wiązka

5. Szyny wzdłużne do obudowy kotła i rura powrotu 1 karton

Poza tym dostawa jak do kotła zmontowanego

GE615 Logano
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Wskazówki do projektowania

Palniki
Zasadniczo można stosować każdy odpo-
wiednio dobrany palnik olejowy lub gazowy.  
W przypadku instalacji o mocy ponad 70 kW za-
leca się (a jest to wymagane w Niemczech) sto-
sowanie palników 2 stopniowych. Palnik musi 
zapewnić pokonanie oporów po stronie spali-
nowej. Można go montować na przykręcanej 
płycie palnikowej. Nawiercone płyty palnikowe 
stanowią wyposażenie dodatkowe kotła.

Temperatura spalin, podłączenie układu odpro-
wadzania spalin
Istnieje możliwość podniesienia temp. spalin 
przez usunięcie żeberek zaporowych w gór-
nej przestrzeni przedniego członu (patrz także 
instrukcja montażu). Gdyby to nie wystarczy-
ło, należy instalację tak wykonać, aby nie po-
wstały żadne szkody w wyniku oddziaływania 
kondensatu. Wysokie wymagania odnośnie 
niskich temperatur spalin, warunków uru-
chamiania palnika, emisji dźwięków wymaga-
ją starannego zaprojektowania i wykonania 
przewodów przyłączeniowych do komina. Na-
leży zwracać uwagę na:
- zachowanie szczelności odprowadzania spa-

lin od kotła do komina,
- zachowanie odpowiednich wymiarów prze-

krojów przewodów wg PN-EN 13 384-1 (obli-
czenia komina),

- zablokowanie przenoszenia się dźwięków 
na drodze kocioł-komin,

- prowadzenie przewodów z korzystnymi 
zmianami kierunków, możliwie za pomocą łu-
ków 45°,

- prawidłowe zaizolowanie przewodów spa-
linowych (w tym czopucha) materiałami 
niepalnymi, co zapobiega tworzeniu się kon-
densatu i daje dodatkową ochronę przed 
rozchodzeniem się dźwięków.

Warunki pracy
Do kotła grzewczego Ecostream ze sterowni-
kiem Logamatic nie jest wymagana minimal-
na temperatura wody na powrocie. Nie jest 
wymagany minimalny przepływ objętościowy. 
Jeżeli nie zostanie zastosowany sterownik Lo-
gamatic, należy przestrzegać warunków po-
danych w Arkuszu roboczym K6 – rozdział 15 

„Warunki pracy kotła grzewczego”.

Własności wody w instalacji
Własności wody, jej przygotowanie oraz stała
kontrola są czynnikami decydującymi o eko-
nomicznej, niezawodnej i bezpiecznej eks-
ploatacji instalacji grzewczej. Szczegółowe 
informacje odnośnie wymienionych punk-
tów zawarte są w instrukcjach, dotyczących 
samego urządzenia, Polskich Normach oraz  
w „Instrukcji do książki eksploatacji. Uzdatnia-
nie wody – Wymagania w stosunku do wody 
grzewczej”.

Odszlamianie instalacji
W istniejących instalacjach grzewczych, w ra-
zie wymiany kotła, przed jego zamontowaniem 
należy gruntownie przepłukać całą instalację, 
aby usunąć zanieczyszczenia i osad. W prze-
ciwnym razie może dojść do trwałego osadze-
nia się kamienia kotłowego, co prowadzi do 
miejscowego przegrzania, powstawania nie-
pożądanych dźwięków oraz korozji. Aby zatem 
przeciwdziałać powstawaniu tego typu szkód 
w kotle oraz zapewnić niezawodną eksploata-
cję instalacji, zaleca się stosowanie urządzeń 
odszlamiających (filtro-odmulników) na po-
wrocie do kotła. 

Pomieszczenie ustawienia kotła (kotłownia)
Zwracamy uwagę na to, aby w celu zapo-
bieżenia uszkodzeniom kotła, wykluczyć za-

nieczyszczenia powietrza do spalania przez 
węglowodory chlorowcopochodne (np. za-
warte w pojemniczkach ze sprayem, w roz-
puszczalnikach i środkach czyszczących, 
farbach, klejach) lub zanieczyszczenia spo-
wodowane dużym zapyleniem. Pomieszcze-
nie ustawienia kotła musi być zabezpieczone 
przed mrozem i dobrze przewietrzane.

Instalacje ogrzewania podłogowego
W przypadku instalacji ogrzewania podło-
gowego z rurami z tworzyw nie zapewniają-
cych dostatecznej szczelności tlenowej (DIN 
4726) należy pomiędzy kotłem grzewczym  
a instalacją ogrzewania podłogowego wbudo-
wać przeponowy wymiennik ciepła.

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej
Do kotłów grzewczych mogą zostać podłączo-
ne dowolne podgrzewacze wody użytkowej. 

Szczegóły techniczne ⇒ od strony 10 − 001

Środki do ograniczania hałasu
Do dyspozycji są środki do tłumienia dźwięków:

• tłumiki odgłosów przepływu spalin,
• obudowa palnika z izolacją akustyczną,
• podstawa kotła pochłaniająca dźwięk.

Szczegóły techniczne ⇒ Katalog rozdział 7, 
wyposażenie dodatkowe kotłów grzewczych

Konserwacja
Odpowiednio do wymagań przepisów eksplo-
atacyjnych instalacji grzewczych, zalecamy 
mając na uwadze ochronę środowiska natural-
nego i bezusterkową eksploatację, regularne 
przeprowadzanie konserwacji kotła grzewcze-
go i palnika.

Logano
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Kocioł Wielkość kotła Odstęp A
mm

Długość fundamentu LK
mm

Długość płaskownika L1
1)

mm

GE615

570
660
740
820
920

1020
1110
1200

2300 (1400)

1670
1840
2010
2180

1470
1640
1810
1980

3000 (1500)

2350
2520
2690
2860

2150
2320
2490
2660

1) Wymagany jest płaskownik o wymiarach 100 x 5 mm, który gwarantuje przy montażu nypli poślizg członów
 Przy zastosowaniu podstawy tłumiącej dźwięki nie wymaga się zastosowania płaskowników lub kątowników

Minimalne wymiary kotłowni

Podczas montażu kotła należy zachować 
wartości minimalne (wartości w nawiasach),  
a także wartości wynikające z obowiązujących 
przepisów. Dla ułatwienia czynności związa-
nych z montażem, obsługą oraz serwisem na-
leży stosować zalecane wielkości odległości 
kotła od ścian pomieszczenia. Pomieszcze-
nie kotłowni musi być zabezpieczone przed 
oddziaływaniem mrozu oraz dobrze wentylo-
wane. Należy przy tym zapewnić dopływ świe-
żego powietrza nie zawierającego kurzu oraz 
wolnego od zanieczyszczeń związkami halo-
genowowęglowodorowymi. Związki takie za-
warte są między innymi w różnego rodzaju 
dezodorantach i sprayach, rozpuszczalnikach, 
środkach czyszczących, lakierach, farbach 
oraz klejach.

A

400 
(100)

1150
(820)

AB + 100
(AB)

AB

L

1281

1160

410

100

100

820

LK

L1

50 ... 80

100

GE615 Logano
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Logano GE615

Wielkość kotła 570 660 740 820 920 1020 1110 1200

Liczba członów 9 10 11 12 13 14 15 16

Znamionowa moc cieplna kW 570 660 740 820 920 1020 1110 1200

Zakres stosowania
do obciążenia cieplnego

kW 511-570 571-660 661-740 741-820 821-920 921-1020 1021-1110 1111-1200

Moc cieplna paleniska kW
546,5 
-616,2

610,7 
-713,5

707,0 
-800,0

792,5 
-886,5

878,1 
-994,6

985,0 
-1102,0

1092,0 
-1200

1188,0 
-1297,0

Długość
L
LK

mm
mm

1926
1804

2096
1974

2266
2144

2436
2314

2606
2484

2776
2654

2946
2824

3116
2994

Wymiary transportowe
człon kotła
blok kotła

mm
mm

szerokość 1096/wysokość 1640/głębokość 170
szerokość 1096/wysokość 1640/długość LK

Komora spalania
głębokość mm 1525 1695 1865 2035 2205 2375 2545 2715

Ø mm 680

Drzwiczki palnika głębokość mm 145

Masa netto1) kg 2505 2747 2990 3232 3475 3710 3953 4147

Pojemność wodna w kotle ok. l 561 621 681 741 801 861 921 981

Pojemność przestrzeni gazowej l 922 1027 1132 1237 1342 1447 1552 1657

Temperatura spalin2) moc 60%
moc pełna

°C
°C

140
170-180

Przepływ 
masowy spalin

olej
moc 60%
moc pełna3)

kg/s
kg/s

0,1537
0,2320 
-0,2615

0,1778
0,2592 

-0,3028

0,1995
0,3001 

-0,3396

0,2207
0,3364 
-0,3763

0,2479
0,3727 

-0,4222

0,2750
0,4181 

-0,4678

0,2992
0,4635 

-0,5093

0,3234
0,5043 
-0,5505

gaz
moc 60%
moc pełna3)

kg/s
kg/s

0,1542
0,2328 
-0,2625

0,1785
0,2602 

-0,3039

0,2002
0,3012 

-0,3408

0,2215
0,3376 
-0,3776

0,2488
0,3741 

-0,4237

0,2760
0,4196 

-0,4694

0,3003
0,4652 
-0,5112

0,3246
0,5061 

-0,5525

Zawartość CO2

olej
gaz

%
%

13
10

Wymagany ciąg kominowy
(zapotrzebowanie ciągu)

Pa 0

Opór przepływu spalin mbar 2,4 3,4 4,2 4,2 4,1 4,5 5,4 5,8

Dopuszczalna temperatura na zasilaniu4) °C 100/110

Dopuszczalne nadciśnienie eksploatacyjne bar 6

1) Masa w opakowaniu większa o 6-8 %
2) Według DIN EN 303. Minimalna temp. spalin do obliczeń komina wg DIN 4705 jest o ok. 12 K niższa
3) Dane dotyczące mocy pełnej odnoszą się do górnego i dolnego zakresu mocy znamionowej
4) Granica zabezpieczenia (ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB) 
 Maksymalna temperatura na zasilaniu = graniczna temperatura bezpieczeństwa (STB) – 18 K
 Przykład: graniczna temperatura bezpieczeństwa (STB) = 100°C, maksymalna możliwa temperatura na zasilaniu = 100 - 18 = 82°C

Logano
Stojące•olejowe/gazowe•niskotemperaturowe•żeliwne•kotły grzewcze•511-1200 kW
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Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o. 
ul. Krucza 6 
62-080 Tarnowo Podgórne
tel:   +48 61 816 71 00
fax: +48 61 816 71 60
e-mail: biuro@buderus.pl 
www.buderus.pl




