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  Nowości z oferty Buderus

Płaski kolektor słoneczny Logasol CKN2.0  
jest następcą CKN1.0. Dzięki wysokoselek- 
tywnej powłoce PVD aluminiowego absor-
bera, zapewnia stałe, wysokie uzyski cieplne.  
Jego zaletami są także niewielka waga  
i możliwość montażu zarówno na dachu sko-
śnym, jak i płaskim. Od 1 lutego 2013 r. można 
przedłużyć gwarancję na wszystkie kolekto-

ry słoneczne marki Buderus. Wydłużony okres 
gwarancji wynosi – w zależności od modelu – 
10 lub 5 lat.
Nowymi, ładowanymi za pomocą dwóch  
wężownic, biwalentnymi podgrzewaczami 
pojemnościowymi c.w.u. marki Buderus są 
Logalux SM i Logalux SMS. Zastosowana  
w Logalux SM, wolna od związków FCKW 
osłona izolacyjna sprawia, że straty ciepła 
są niewielkie. Jego zaletą jest także wysoki 

BUDERUS
Nowe produkty  
z techniki solarnej
Buderus wzbogaca swoją ofertę o nowe 
urządzenia oraz systemowe rozwiązania z 
zakresu techniki słonecznej. Wydłuża też 
okres gwarancji na kolektory słoneczne. 
Nowością w ofercie marki Buderus są 
kolektory słoneczne Logasol CKN2.0, 
podgrzewacze solarne Logalux SM oraz SMS, 
a także pakiety solarne SILVER+, GOLD+, 
PLATINUM+ i DIAMANT+.

Nazwa Logasol CKN2.0 Logasol SKN 4.0 Logasol SKS 4.0 Logasol SKR 6
Typ kolektora płaski płaski płaski próżniowy
Powierzchnia czynna 
kolektora (apertura) 1,94 m2 2,25 m2 2,1 m2 1,28 m2

Wymiary brutto szer. 
x wys. x gł. [mm] 1032x2026x67 1175x2017x87 1145x2070x90 702x2083x95

Sprawność optyczna 
(względem pow. 
czynnej)

76,1% 77% 85,1% 64,4%

Współczynnik 
strat ciepła a1/a2 
(względem pow. 
czynnej)

4,083 W/m2K; 
0,012 W/m2K2

3,216 W/m2K; 
0,015 W/m2K2

4,063 W/m2K; 
0,0108 W/m2K2

0,749 W/m2K; 
0,005 W/m2K2

Ciężar bez czynnika 
roboczego 30 kg 40 kg 46 kg 24 kg

Obudowa 
rama z jednego 
kawałka 
aluminium

bezspoinowa rama wykonana  
z włókna szklanego szkło

Materiał absorbera aluminium miedź aluminium
Warstwa 
absorbująca w technologii PVD

Materiał przewodów 
absorbera miedź stal nierdzewna

Układ przewodów 
absorbera harfowy podwójny 

meander u-rurka

Izolacja wełna 45 mm wełna 55 mm -

Szkło pryzmatyczne z minimalną ilością żelaza
szkło pokryte 
warstwą 
aluminiowo-
azotynową

Grubość szkła 3,2 mm
Gwarancja 10 lat 5 lat
Atesty TUV / Solar Keymark
Kraj produkcji Portugalia Niemcy
Cena producenta 1490 zł netto 2390 zł netto 3190 zł netto 2890 zł netto

Logasol SKR 6

Logasol SKN 4.0Logasol SKS 4.0Logasol CKN2.0

http://www.instalreporter.pl
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współczynnik wydajności NL oraz dostępność 
w kilku wersjach o różnych pojemnościach 
(200, 290, 300, 400 i 500 l). Z kolei podstawo-
wymi zaletami Logalux SMS są zintegrowane 
komponenty (stacja solarna i grupa pompo-
wa), możliwość przyłączenia grzałki elek-
trycznej i montażu pompy z prawej lub lewej 
strony. Logalux SMS dostępny jest w dwóch 
pojemnościach (290 i 400 l). W przypadku 
obu podgrzewaczy obudowa występuje  
w dwóch kolorach, niebieskim i białym. 
Buderus wprowadza na rynek również nowe 
pakiety solarne do podgrzewania c.w.u.  
(SILVER+, GOLD+, PLATINUM+ i DIAMANT+). 
Składają się one z kolektorów płaskich lub 
próżniowych (DIAMANT+) i wyposażone są  
w naścienny, innowacyjny regulator Loga-
max SC 20 oraz dwupionową stację pom-
pową KS0105 z wbudowanym separatorem 
powietrza. Stworzono je z myślą o różnych 
grupach użytkowników, liczących w zależno-
ści od pakietu od dwóch do pięciu osób. 

Kolektory Buderus spełniają wymogi 
NFOŚiGW 

Pod koniec ubiegłego roku zatwierdzono 
zmiany w programie NFOŚiGW, które dotyczą 
wszystkich umów kredytowych zawieranych 
od 1 stycznia 2013 roku. Wprowadzono wy-
móg, aby na wykorzystywane w instalacjach 

kolektory słoneczne udzielana była gwaran-
cja producenta na okres nie krótszy niż 5 lat,  
a także wymóg udzielenia przez wykonawcę 
rękojmi na okres 3 lat od daty podpisania pro-
tokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia  
i przekazania go do eksploatacji. Obniżono też 
jednostkowy koszt kwalifikowany z 2500 zł/m2 
na 2250 zł/m2. Aby otrzymać dotację z NFO-
ŚiGW, wykorzystany w instalacji kolektor sło-
neczny musi być zgodny z normą PN-EN 12975-
2. Powinien mieć aktualny certyfikat wydany 
przez akredytowaną jednostkę certyfikującą 
lub europejski certyfikat – Solar Keymark.
Kolektory marki Buderus mają 5- lub 
10-letnią gwarancję producenta oraz 
certyfikat Solar Keymark. 

Kalkulator energetyczny SOLAD

Zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW przedmiotem 
kredytowania jest zakup i montaż kolektorów 
słonecznych (wraz z ich instalacją) do ogrze-
wania wody użytkowej w budynkach miesz-
kalnych, jak również wspomagania w energię 
innych odbiorników np. centralne ogrzewa-
nie, podgrzanie wody w basenie, dolne źró-
dło dla pompy ciepła, klimatyzacja. Buderus 
opracował praktyczne narzędzie, kalkula-
tor energetyczny instalacji słonecznych SO-
LAD, dzięki któremu dobór elementów po-
trzebnych do stworzenia instalacji przebiega 
bardzo sprawnie. SOLAD generuje graficzne 
zestawienie energetyczne pracy instalacji sło-
necznej w poszczególnych miesiącach, we-
dług danych ze stacji meteorologicznej dane-
go regionu. Ocenia instalację słoneczną pod 
względem ekonomicznym, porównując uzysk 
energii promieniowania słonecznego z innymi 
nośnikami energii i przedstawia kosztorys wraz 
z zestawieniem katalogowym elementów da-
nej instalacji słonecznej.  

Kolektory Buderusa w Samotni

Na dachu jednego z najstarszych 
schronisk górskich w Polsce, w położo-
nej w Karkonoszach Samotni, zainstalo-
wanych jest szesnaście kolektorów sło-
necznych marki Buderus. Decyzja 
o modernizacji bazującego na nisko-
wydajnych kotłach węglowych syste-
mu grzewczego Samotni zapadła  
w PTTK w 2008 roku.  
Działający obecnie w Samotni system 
solarny opiera się na produktach mar-
ki Buderus: 16 płaskich kolektorach 
słonecznych Logasol SKN 3.0, dwu-
wężownicowym podgrzewaczu  
Logalux SM500 i zasobniku buforo-
wym Logalux PL1500. System wykorzy-

stuje nie tylko promienie słoneczne do-
cierające bezpośrednio na liczącą aż 
36 m2 powierzchnię czynną kolektorów, 
ale także promieniowanie rozproszo-
ne i odbite. Podstawowym zadaniem 
systemu solarnego w Samotni jest pod-
grzewanie c.w.u. Jego realizacja moż-
liwa jest dzięki zastosowaniu dwuwę-
żownicowego podgrzewacza. Wnętrze 
podgrzewacza zabezpieczono przed 
korozją specjalną glazurą termiczną 
(DUOCLEAN MKT). Z kolei dzięki doda-
niu do instalacji zasobnika buforowego, 
możliwe jest gromadzenie nadmiaru 
podgrzanej wody i wspomaganie przez 
nią centralnego ogrzewania. 
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Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
Infolinia: 801 777 801 
biuro@buderus.pl, www.buderus.pl

Logamax plus GB162 (2,7-45 kW)
Logamax plus GB172-24 T50
Logamax plus GB162 (80, 100 kW)
Logamax plus GB022
Logamax plus GB072
Logamax plus GB152
Logamax plus GB112 W
Systemy odprowadzania spalin
Moduł zasilania awaryjnego UPS Specline 700

http://www.instalreporter.pl

	OLE_LINK7
	OLE_LINK8
	_GoBack
	OLE_LINK3
	OLE_LINK4

	Przycisk 57: 
	Strona 1: Off
	Strona 2: 

	Przycisk 101016: 


