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lewy. Już na miejscu w kotłowni istnieje możliwość 
zmiany strony, po której znajduje się zbiornik pali-
wa i podajnik. 

Czujnik obrotów 
Czujnik obrotów w połączeniu ze sterownikiem wy-
kryje ew. anomalia (np. zablokowanie podajnika)  

  Wielozadaniowość
Logano S181 to kocioł, który zaspokoi najbardziej 
wymagających użytkowników. Trzy predefiniowane 
paliwa umożliwiają uniezależnić się od jednego do-
stawcy, a modulacja mocy oparta o szereg czujników, 
przyda się wtedy, kiedy na zewnątrz budynku panu-
je jeszcze dodatnia temperatura. Możliwość zmiany 
strony podajnika i zbiornika paliwa w kotłowni to do-
datkowy atut i takie ustawienie kotła, które umożli-
wia najbardziej optymalne wykorzystanie miejsca.

Zasobnik paliwa
Standardowo dostarczany zbiornik paliwa ma ob-
jętość 240 l. Pozwala to na ponad dwie doby pracy  
z mocą maksymalną w najzimniejsze dni w roku. Po-
większany zbiornik paliwa – akcesoryjna dokładka 
pozwala na wydłużenie czasu pracy na jednym zała-
dunku. Można ją dokupić nawet już po instalacji kotła.
W kotle Logano S181 możliwa jest zmiana strony 
podajnika/zbiornika paliwa. Nie ma potrzeby wcze-
śniejszego wyboru konkretnego wariantu: prawy, 

Buderus Logano S181 to stalowy kocioł stałopalny z podajnikiem 
automatycznym przeznaczony do pracy w systemach grzewczych układu 

otwartego oraz 
zamkniętego (m.in. 
dzięki akcesoryjnej 
wężownicy schładzającej). 
Automatyczny podajnik 
paliwa umożliwia spalanie: 
groszku węglowego, 
peletu oraz węgla 
brunatnego. Sterownik 
kotła w standardzie 
zapewnia kontrolowanie 
jednego obiegu 
grzewczego (bez zaworu 
mieszającego) oraz 
przygotowanie ciepłej 
wody użytkowej i obsługę 
pompy cyrkulacyjnej.

Nowy kocioł Logano S181 
Gotowy na kompromisy

Czujnik obrotów podajnika zaalarmuje  
o anomaliach w pracy, na długo przed tym, jak 
temperatura pomieszczeń ulegnie obniżeniu

Ukryty pod górną klapą mikrowłącznik dba  
o bezpieczeństwo użytkowania. W chwili kiedy 
pokrywę zbiornika paliwa zostawimy otwartą 
rozlegnie się alarm dźwiękowy
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i poinformuje o nich użytkownika zanim temperatu-
ra w pomieszczeniach znacząco spadnie.

Możliwość pracy w układzie zamkniętym
Akcesoryjna wężownica schładzająca umożliwia mon-
taż kotła w układzie zamkniętym oraz dba o bezpie-
czeństwo (zapobiega przegrzaniu kotła). Praca zaś  
w układzie zamkniętym to większa odporność ko-
tła na korozję oraz obniżenie kosztów instalacji przy 
współpracy kotła z innymi źródłami ciepła.

Rozbudowany wymiennik ciepła
Duża powierzchnia wymiany ciepła to w efekcie niż-
sza temperatura spalin, co przekłada się na wyższą 
sprawność i większą oszczędność paliwa.

Sterowanie 
Z kotłem S181 współpracuje specjalnie zaprojektowa-
ny sterownik TECH. Zaawansowany sterownik PID za-
dba o utrzymywanie komfortowej temperatury w po-
mieszczeniach niezależnie od panujących na zewnątrz 
warunków atmosferycznych. Sterownik ten ma:
•	regulację	PID	(w	oparciu	o	temp.	kotła	i	temp.	spa-
lin) oraz pozwala na sterowanie: 1xc.o. i 1xc.w.u.
•	możliwość	podłączenia	termostatu	pomieszczenia	
(on/off lub TECH z komunikacją RS) 

•	możliwość	wysterowania	dodatkowej	pompy	krót-
kiego obiegu lub np. pompy cyrkulacyjnej 
•	możliwość	„zablokowania”	kotła	wiszącego	
•	możliwość	rozszerzenia	o	dodatkowe	moduły

Klasa 4 wg PN-EN 303-5:2012
Kocioł w klasie 4 to pewność, że spełnia on obo-
wiązujące rygorystyczne wymagania dotyczące 
sprawności i emisji spalin, a także możliwość sko-
rzystania z dofinansowania w południowych czę-
ściach kraju.

5 lat gwarancji
Buderus oferuje gwarancję na: wymiennik 60 miesię-
cy od dnia pierwszego uruchomienia, lecz nie dłużej 
niż 66 miesięcy od dnia zakupu. Pozostałe elemen-
ty kotła, w tym eksploatacyjne: 24 miesiące od dnia 
pierwszego uruchomienia, lecz nie dłużej niż 30 mie-
sięcy od dnia zakupu.  

Bezpieczeństwo ponad wszystko – 
Buderus Logano S181 wyposażono w:
- czujnik otwarcia zbiornika paliwa
- czujnik zaniku obrotów podajnika
- czujnik temperatury podajnika 
paliwa
- czujnik temperatury spalin
- system ochrony „strażak” ze 
zintegrowanym zbiornikiem wody

Duża szuflada popielnika ogranicza do 
minimum czynności obsługowe. W przypadku 
peletu, jej opróżnianie nie będzie częstsze niż 
raz w tygodniu

Promocja „5+1” Calypso w zestawach 

IMI Heimeier wprowadził na rynek nowe konfiguracje pro-
duktowe oparte na innowacyjnym zaworze termostatycz-
nym z precyzyjną, bezstopniową nastawą wstępną – Ca-
lypso exact. Z okazji rozszerzenia oferty, można skorzystać 
ze specjalnej promocji cenowej: do zakupu 5 jednorodnych 
zestawów, 1 zestaw dodatkowo otrzymuje się GRATIS. Ak-
cja promocyjna trwa od 16 listopada do 30 grudnia lub do 
wyczerpania zapasów zestawów promocyjnych. 
Lista biorących udział w akcji zestawów:
- S + Calypso exact + Raditec DN15 prosty
- S + Calypso exact + Raditec DN15 kątowy
- DX + Calypso exact + Raditec DN 15 prosty
- DX + Calypso exact + Raditec DN 15 kątowy
- S+Vekotec kątowy do grzej. Rp1/2

- S+Vekotec kątowy do grzej. G3/4
Gdzie: S – głowica termostatyczna typu S, DX – głowi-
ca termostatyczna typu DX, Calypso Exact – nowy za-
wór termostatyczny IMI Heimeier z nastawą wstępną, 
wersje prosta i kątowa w zależności od zestawu, Radi-
tec DN15 – zawór powrotny, wersje prosta i kątowa w 
zależności od zestawu; Vekotec – podwójne przyłącze 
do grzejników dolnozasilanych.
Konstrukcję Calypso exact oparto na sprawdzonym za-
worze Calypso wzbogaconym o zintegrowaną nasta-
wę wstępną umożliwiającą dokładne zrównoważenie 
hydrauliczne obiegu. Stosując ten zawór, dostarczysz 
wszystkim odbiornikom odpowiedniej, tj. zgodnej z za-
potrzebowaniem ilości ciepła. 

Wyróżnienie dla Warszawskiego Domu Technika NOT

24 października wicepremier Janusz Piechociński wrę-
czył prezesowi Spółki Warszawski Dom Technika NOT 
Jerzemu Rożkowi nagrodę w XVIII edycji konkursu pn. 
WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców. Nagroda jest 
docenieniem Spółki WDT za długoletni dorobek w ka-
tegorii usług dla firm i ludności. Warszawski Dom Tech-

nika Sp. z o.o. powstała w 1991 r. Dom Technika NOT 
oferuje: wynajem powierzchni biurowych i sal konfe-
rencyjnych. Ciągle poszerza doświadczenia w dziedzi-
nie wynajmu oraz organizacji imprez. Stale unowocze-
śniane jest wyposażenie sal oraz podnoszenie jakości 
obsługi kontrahentów. 
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