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Adam Kiszkiel

Nowe grzejniki

marki Buderus – Logatrend
Nowoczesne instalacje
centralnego ogrzewania powinny
być wyposażone w grzejniki
o małej pojemności wodnej,
a tym samym o małej bezwładności
cieplnej. Umożliwia to szybki
rozruch instalacji c.o. i szybką
reakcję na zmianę warunków
pracy, czego konsekwencją jest
oszczędność energii cieplnej.
Warunki te spełniają stalowe
grzejniki Buderus typu Logatrend
C-Profil, VC-Profil, VCM-Profil,
C-Plan, VC-Plan i VCM-Plan.
także wpływają na poprawę komfortu użytkowania. Oprócz doskonałego wzornictwa
grzejniki charakteryzują się najwyższym standardem wykonania. Grzejniki Logatrend wykonane są z walcowanej na zimno grubej
blachy. Dzięki temu mają większą niż dotychczas moc i mogą jeszcze lepiej zapewnić
komfort cieplny pomieszczeń.
Charakteryzują się one ponadczasową
elegancją oraz innowacyjnymi rozwiązaniami, które pomagają oszczędzać energię, a

Podstawową zaletą nowych grzejników
jest ich masa, która jednoznacznie odzwierciedla grubości blachy (walcowa-
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Model
Wysokość
Długość
Typy (głębokość)
Moc dla grzejnika
22/600/1000 dla
75/65/20oC
Rodzaj podłączenia/
rozstaw
Materiał
Kolor
Maks. ciśnienie robocze
Maksymalna temperatura
Gwarancja
Wykończenie powierzchni
Cena producenta
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C-Profil

VC-Profil
VCM-Profil
300, 400, 500, 600, 900 mm
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300,
2600, 3000 mm
10 (61,5 mm), 11 (61,5 mm), 20 (66 mm), 22 (101,5 mm), 30 (157 mm),
33 (157 mm)
1687 W

1687 W

1687 W

boczne, rozstaw =
wysokość – 60 mm

dolne, rozstaw
= 50 mm
stal
RAL 9016
10 bar
110oC
10 lat
lakierowane proszkowo
669 zł netto

centralne, rozstaw
= 50 mm

529 zł netto

nej na zimno), z jakiej są one wykonane.
Przykładowo masa grzejnika Logatrend C-Profil 22/600/1000 to aż 34 kg, co doskonale
obrazuje jego dużą powierzchnię grzewczą.
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899 zł netto

Moc grzejnika typu Profil zwiększyła się średnio o 2,3%, co przy tym samym rozmiarze
grzejnika znacznie polepszyło komfort cieplny pomieszczeń.

Zgodnie z DIN 55900 grzejniki Logatrend są
zagruntowane i pomalowane proszkowo.
Standardowo oferowane są w wersji białej
(RAL 9016 – nieskazitelna biel), jednak na zamówienie mogą zostać wykonane w dowolnym kolorze z całej palety barw.

pieczającego wkładkę zaworową (VC, VCM)
oraz kartonowych przekładek osłaniających
dolną i górną krawędź grzejników. Dlatego
urządzenia mogą być z powodzeniem transportowane na znaczne odległości. Wszystkie
objęte są 10-letnią gwarancją producenta.

Grzejniki Logatrend VC i VCM mają w standardzie zainstalowany korek i odpowietrznik,
a także wbudowaną wkładkę zaworową
z nastawą wstępną Danfoss (wkładka N lub
U w zależności od mocy grzejnika).

Grzejniki marki
Buderus otrzymały
w tym roku głosami
konsumentów srebrne godło Konsumencki Lider Jakości
2013. To ogólnopolski, promocyjny program konsumencki, którego celem
jest wyłonienie, na
podstawie zrealizowanych badań konsumenckich, najlepszych jakościowo,
marek i produktów
dostępnych na polskim rynku. Kolejnym
wyróżnieniem jest Odkrycie Roku. Jest to nagroda, która powstała z myślą o produktach
nowych i innowacyjnych, które w stosunkowo
krótkim czasie zdobyły uznanie klientów. Obie
nagrody świadczą o wysokiej jakości grzejników Logatrend.

Nowe grzejniki dostępne są w wersji standardowej, wyposażonej w osłony boczne
i górną (typy 11, 22, 33) oraz higienicznej,
bez osłon (typy 10, 20, 30). Są jedno- (typy
10 i 11) lub wielopłytowe (typy 20, 22 i 33).
Grzejniki wielopłytowe mogą być dowolnie
obracane wokół osi wyznaczającej ich wysokość.
Opakowanie grzejników Logatrend składa
się z naroży ochronnych, styropianu zabez-
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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

rekl ama

a r t y k u ł

