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Grzejniki Buderus to
jakość, niezawodność
i doświadczenie
Jacek Adamiak

Grzejniki Logatrend marki Buderus to nowoczesny design pasujący
do każdego pomieszczenia. Oferowane są w wielu kolorach
i rozmiarach. Ich cechy konstrukcyjne zapewniają efektywne
i oszczędne ogrzewanie. Specjalnie zaprojektowany system
mocowań, który jest niewidoczny dla użytkownika, zapewnia
estetyczny wygląd grzejnika.
gwarancji. Przestrzeganie wymagań jakościowych
monitorowane jest przez niezależne instytuty badawcze. Buderus uzyskał certyfikat DIN ISO 9001.
Certyfikat ten, obejmuje kompletny proces produkcji, od projektu, poprzez wytwarzanie i logistykę, aż
po dystrybucję i gwarantuje użytkownikom odpowiednio wysoką jakość każdego produktu.

Do każdego pomieszczenia

Nowoczesne grzejniki płytowe Logatrend są

standardowo lakierowane w kolorze białym (RAL
9016), zaś na zamówienie mogą być wykonane we
wszystkich kolorach palety RAL. Właściwości wszystkich grzejników Logatrend zostały udokumentowane niemieckim znakiem jakości RAL, a najwyższa jakość wykonania potwierdzona 10-letnim okresem

Grzejniki Logatrend występują w dwóch wariantach: Plan i Profil. Grzejnik Plan z płaską płytą czołową to rozwiązanie dla wymagających klientów,
którzy oczekują od grzejnika nie tylko własności
użytkowych, ale również bardzo nowoczesnego
wyglądu. Grzejniki Profil to tradycyjne rozwiązanie dla tych, którzy cenią wysoką jakość i oszczędną pracę systemu grzewczego.
Wszystkie grzejniki występują w trzech wariantach
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wysokości od 300 do 900 mm, 15 standardowych
długościach od 400 do 3000 mm oraz 7 typach (10,
20, 30 – grzejniki higieniczne, 11, 21, 22, 33 grzejniki standardowe).
Zawory grzejnikowe Buderus, fabrycznie zainstalowane w modelach VC i VCM, prezentują nowy design
oraz stanowią kolejny znak rozpoznawczy marki Buderus. W rezultacie nowe grzejniki płytowe pozwalają zmniejszyć rachunki za ogrzewanie nawet o 11%
w porównaniu do konwencjonalnych grzejników,
które nie są wyposażone w indywidualnie dobrane
wkładki zaworowe.

Łatwy montaż
podłączeń: bocznym C, dolnym VC oraz dolnym z wyprowadzeniem przyłączy po środku grzejnika VCM.
Grzejniki Logatrend dostępne są w 5 rozmiarach

Grzejniki Logatrend z serii VC oraz VCM mają fabrycznie zamontowany zestaw z zaworem grzejnikowym.
Prawidłowe mocowanie do ściany jest warunkiem
poprawnego montażu grzejników. System montażu

Buderus dla wszystkich grzejników płytowych Logatrend został specjalnie stworzony z uwzględnieniem
indywidualnych rozwiązań w domu każdego użytkownika. Dla systemu montażu FMS krzywe ściany
lub inne wymagania instalacyjne nie stanowią żadnego problemu. Pozwala on na regulację wysokości zamontowania grzejnika, stopnia odchylenia od
ściany oraz ma standardowo wbudowaną blokadę
podniesienia. Wkładki izolacji akustycznej pozwalają
zapobiec przenoszeniu hałasu już u samego źródła.
Montaż za pomocą systemu FMS jest nie tylko prosty i bezpieczny, ale dodatkowo elementy mocujące grzejnik są niewidoczne dla użytkownika. Grzejnik zawsze wygląda estetycznie i idealnie komponuje
się z pomieszczeniem.
Wszystkie grzejniki Logatrend dostarczane są w komplecie z mocowaniami oraz niezbędnym wyposażeniem takim jak korek i odpowietrznik.
Grzejniki dwu- oraz trzypłytowe dają się obracać
i głowica termostatyczna może być umieszczona
z lewej lub prawej strony.

Regulacja
Jednym z najważniejszych elementów grzejnika Logatrend jest zawór termostatyczny. Jego zdolność
reagowania decyduje o komforcie ogrzewania oraz
o efektywności grzejnika. Oszczędne zawory Buderus 1K montowane są seryjnie w grzejnikach typu
VC oraz VCM.
Zawory termostatyczne regulują temperaturę
w pomieszczeniu do ustawionej wcześniej wartości. Jeżeli temperatura wzrasta, np. wskutek silniejszego nasłonecznienia, to głowica termostatyczna
Buderus rozpoznaje ocieplanie się pomieszczenia
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Buderus dostarcza zamawiającemu
wszystko, co jest potrzebne do zapewnienia przyjemnego ciepła i komfortu
w budynku, i to z jednego źródła. Idealnie dopasowane do siebie i efektywnie wyregulowane systemy grzewcze
pozwalają cieszyć się optymalnie dobranym ciepłem.
i za pomocą zaworu obniża moc grzejnika. Zawory 1K, współpracując z wysokiej jakości głowicami
termostatycznymi, reagują w sposób szczególnie
czuły, a mianowicie uruchamiają regulację już wówczas, gdy temperatura w pokoju przekroczy tylko
o 1°C zadaną wcześniej temperaturę. Konwencjonalne zawory termostatyczne reagują ze znacznym
opóźnieniem i w tym czasie są jeszcze w połowie
otwarte. Zamykają się dopiero po przekroczeniu
temperatury w pokoju o 2°C i w ten sposób tracą
kosztowną energię cieplną.
Istotnym warunkiem efektywnej pracy instalacji
grzewczej jest hydrauliczne zrównoważenie. Wbudowany zawór grzejnikowy fabrycznie ustawiony
jest w sposób optymalny według wielkości grzejnika i na odpowiednią moc. Grzejniki płytowe Buderus zapewniają nie tylko optymalne ciepło i komfort, ale także maksymalizują wydajność instalacji
grzewczej, ponieważ mogą zawsze pracować we
właściwym zakresie. W ten sposób unika się niedogrzania lub przegrzania poszczególnych grzejników.
Hydrauliczne zrównoważenie pozwala również
w dużej mierze ograniczyć hałas wynikający z ruchu wody w instalacji.
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