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Logano plus KB372
Nowy gazowy kocioł kondensacyjny 
Logano plus KB372 przekonuje do siebie 
niskimi oporami hydraulicznymi po stronie 
wodnej i elastycznymi podłączeniami 
systemowymi.

Logano plus KB372 w układzie kaskadowym
Wysoka moc przy niewielkim zapotrzebowaniu
na miejsce. Urządzenie dostępne jest jako zespół 
dwóch kotłów połączonych w kaskadę z fabrycznym 
systemem orurowania.

5

Klienci cenią markę Buderus przede wszystkim za 
wysoką jakość produktów oraz możliwość łączenia ich 
w kompleksowe rozwiązania systemowe. Dzięki dłu-
giej tradycji i konsekwentnym działaniom rozwojowym, 
Buderus zyskał status eksperta w dziedzinie wytwa-
rzania, przechowywania i dystrybucji energii ciepl-
nej. Fachową wiedzę wykorzystujemy do tworzenia 
optymalnych produktów oraz zapewnienia najlep-
szych usług doradczych. 

Logano plus KB372 – wyjątkowo elastyczne 
rozwiązanie
Sześć stopni mocy oraz całkowicie nowy, zoptyma-
lizowany wymiennik ciepła (zbudowany z sekcji wy-
konanych z odlewu aluminiowego) zapewnia wy-
jątkowo łatwą integrację z większością systemów 
grzewczych. Dostępne moce 75, 100, 150, 200, 250 
oraz 300 kW sprawiają, że kocioł Logano plus KB372 
doskonale sprawdzi się w budynkach wielorodzin-
nych, biurowych, zakładach produkcyjnych oraz in-
stytucjach publicznych. Dostępny jest również jako 
zespół dwóch kotłów połączonych w kaskadę z fa-
brycznym systemem orurowania. 
Dzięki nowej konstrukcji wymiennika, kocioł Loga-
no plus KB372 charakteryzuje się bardzo niskimi 
oporami hydraulicznymi po stronie wodnej, dlatego  
w większości przypadków zasilanie i powrót z instala-
cji grzewczej można podłączyć bezpośrednio do ko-
tła, bez konieczności instalacji sprzęgła hydraulicz-
nego. Wydłużona w pionie konstrukcja wymiennika 
pozwala również na zminimalizowanie powierzchni  

pomieszczenia niezbędnej do montażu urządzenia.  
Modułowy system sterowania Logamatic 5000 umoż-
liwia pracę kotła z temperaturą maksymalną 95°C,  
a różnica temperatury może sięgać nawet 50 K. 
Wszystkie te cechy sprawiają, że Logano plus KB372 
ma bardzo szeroki zakres zastosowania.
Palnik gazowy ze zmieszaniem wstępnym o zakresie 
modulacji 1:6 gwarantuje optymalną pracę zarówno 
w okresach minimalnego zapotrzebowania na ciepło, 
jak i przy maksymalnej mocy pracy. Materiał wymienni-
ka gwarantuje doskonałą przewodność cieplną i efek-
tywne przekazywanie energii z komory spalania do 
czynnika grzewczego. Logano plus KB372 ma możli-
wość pracy z gazami typu E, Lw oraz gazem płynnym.
Mimo znaczącej mocy, kocioł wymaga niewielkiej 
powierzchni do zabudowy, bo tylko 0,5 m2 dla kotła  
o mocy 75 do 100 kW, bądź 0,9 m2 dla 200 do 300 kW.  
Specjalnie zaprojektowana rama konstrukcyjna oraz 
modułowa budowa kotła umożliwiają demontaż nie-
których jego elementów na czas transportu. Te ce-
chy urządzenia oraz jego szerokość wynosząca tylko 
670 mm sprawiają, że można je swobodnie transpor-
tować nawet w istniejących budynkach.

Buderus to jeden z wiodących producentów systemów grzewczych na świecie. 
Ma w ofercie szeroką ofertę wysokowydajnych produktów przeznaczonych do 
wytwarzania i magazynowania ciepła. Specjalistyczna wiedza i ponad 275-letnie 
doświadczenie w technice grzewczej to silne atuty marki. Rozwija i wdraża 
najnowsze technologie i rozwiązania, które z czasem stają się standardami  
w technice grzewczej, dlatego bez wahania możemy powiedzieć, że Buderus  
to systemy grzewcze przyszłości. 

Logano plus –  
kotły kondensacyjne 
dużej mocy W Polsce Buderus zapewnia kom-

pleksową ofertę innowacyjnych sys-
temów grzewczych o mocy od 2,0 kW 
do 1,85 MW (w kaskadzie nawet do 
9,25 MW). Ma w swojej ofercie szero-
ką gamę stojących kotłów kondensa-
cyjnych dużej mocy. 

Wysoka moc na małej 
powierzchni

Logano plus KB372 dzięki zoptymalizowanej konstrukcji wymiennika ciepła z odlewu 
aluminiowego charakteryzuje się bardzo niskimi oporami hydraulicznymi po stronie 
wodnej. Dzięki temu w większości przypadków zasilanie i powrót z instalacji grzewczej 
można podłączyć bezpośrednio do kotła, bez konieczności instalacji sprzęgła 
hydraulicznego. Wydłużona w pionie konstrukcja wymiennika pozwala również na 
zminimalizowanie powierzchni pomieszczenia niezbędnej do montażu urządzenia. 
Modułowy system sterowania Logamatic 5000 umożliwia pracę kotła z temperaturą 
maksymalną 95oC a różnica temperatur może sięgać nawet 50 K. Wszystkie te cechy 
sprawiają, że Logano plus KB372 ma bardzo szeroki zakres zastosowania.

Wszystko dla wydajności
Nowy kocioł Logano plus KB372 nastawiony jest na wydajność. Palnik gazowy  
ze zmieszaniem wstępnym o zakresie modulacji 1:6 gwarantuje optymalną pracę 
zarówno w okresach minimalnego zapotrzebowania na ciepło, jak i przy 
maksymalnej mocy pracy. Materiał wymiennika gwarantuje doskonałą przewodność 
cieplną i efektywne przekazywanie energii z komory spalania do czynnika 
grzewczego. Logano plus KB372 ma możliwość pracy z gazami typu E, 
Lw oraz gazem płynnym. 

Sterownik Logamatic 5000 
lub EMS Plus

Rama konstrukcyjna kotła

Akcesoria do 
eksploatacji w systemie  

niezależnym od powietrza  
z pomieszczenia

Otworty rewizyjne
do wyboru po lewej  
lub prawej stronie

Przyłącze spalin  
do wyboru z tyłu lub z góry

Pozycja konserwacyjna  
palnika w jednostkach  

od 75 do 150 kW

Otwór rewizyjny
zbiornika kondensatu
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DIN (do 98% zgodnie z rozporządzeniem EU 813/2013).
Kotły Logano plus SB325/SB625/SB745 zostały wy-
posażone w powierzchnie grzewcze Kondens plus. 
Jest to wynik realizacji innowacyjnej koncepcji mar-
ki Buderus, zapewniającej jeszcze lepsze wykorzy-
stanie energii chemicznej paliwa. Powierzchnie 
grzewcze mają specjalny, spiralny kształt, dzięki któ-
remu skrapla się największa możliwa ilość pary wod-
nej. Przekrój przewodów odprowadzających gorące 
spaliny maleje wraz z ich biegiem, co dodatkowo 
wzmacnia efekt kondensacji.

Logano plus SB325/SB625/SB745 – idealne 
dla średnich i dużych obiektów
Trzy grupy kotłów o różnych mocach pozwolą na do-
bór optymalnej jednostki: 
- Logano plus SB325 – 50, 70, 90 i 115 kW,
- Logano plus SB625 – 145, 185, 240, 310, 400, 510 
i 640 kW,
- Logano plus SB745 – 800, 1000 i 1200 kW.
Stojące kotły kondensacyjne Logano plus SB325/
SB625/SB745 zostały skonstruowane w taki sposób, 
aby mogły być zasilane zarówno gazem, jak i olejem 
opałowym o niskim zasiarczeniu (S < 50 ppm). Dzię-
ki temu są doskonałym rozwiązaniem tam, gdzie 
dostępność jednego z paliw może być ograniczona. 
Konstrukcja urządzenia zoptymalizowana pod kątem 
maksymalnej kondensacji powoduje, że kotły mają 
wyjątkowo kompaktową konstrukcję, co jest ogrom-
ną zaletą przy ich transporcie, instalacji i montażu.
Brak wymagań w zakresie minimalnego przepływu, 

temperatury pracy czy wydajności palnika, umożli-
wia podłączenie obiegów grzewczych o różnych war-
tościach temperatury, bez dodatkowego osprzętu, np. 
zaworów czy pompy obiegowej. Oznacza to oszczęd-
ność czasu podczas montażu instalacji oraz mniejsze 
koszty inwestycyjne. Dwa przyłącza powrotu w ko-
tłach Logano plus SB325 i SB625 gwarantują opty-
malne wykorzystanie energii w systemach o różnych 
wymogach temperaturowych. Możliwe jest osiągnię-
cie sprawności normatywnej do 110% przy opalaniu 
gazem i 104% przy opalaniu olejem według normy 

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
Infolinia: 801 777 801 
biuro@buderus.pl, www.buderus.pl

Systemy grzewcze  
przyszłości.
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Trzy stojące kotły kondensacyjne  
– bogactwo możliwości

Wyjątkowość na minimalnej powierzchni
Stojące kotły kondensacyjne Logano plus SB325/SB625/SB745 zostały  skonstruowane w taki sposób, 
aby mogły być zasilane zarówno gazem,  jak i olejem opałowym o niskim zasiarczeniu (S < 50 ppm). 
Dzięki temu są one doskonałym rozwiązaniem tam gdzie dostępność jednego z paliw może być 
ograniczona. Konstrukcja urządzenia zoptymalizowana pod kątem maksymalnej kondensacji powoduje,  
że kotły mają wyjątkowo zwartą konstrukcję, co jest ogromną zaletą przy ich transporcie, instalacji  
i montażu.

Oszczędność energii i niski poziom emisji
Stojące kotły kondensacyjne Logano plus są wyjątkowe nie tylko pod względem  wydajności. Osiągają 
one również wzorcowe wyniki w zakresie emisji zanieczyszczeń. W zależności od parametrów instalacji 
c.o., obiegi grzewcze wysokiej i niskiej temperatury można połączyć w taki sposób, aby uzyskać 
optymalny efekt kondensacji, jako że kotły te są standardowo wyposażone w dwa króćce powrotu 
(wysoko- i niskotemperaturowy). Oznacza to jeszcze większą oszczędność energii.

Wysoka wydajność
Brak wymagań w zakresie minimalnego przepływu, temperatury pracy czy wydajności palnika, umożliwia 
podłączenie obiegów grzewczych o różnych temperaturach, bez dodatkowego osprzętu, np. zaworów  
czy pompy obiegowej. Oznacza to oszczędność czasu podczas montażu instalacji oraz mniejsze koszty 
inwestycyjne. Dwa przyłącza powrotu w kotłach Logano plus SB325 i SB625 gwarantują optymalne 
wykorzystanie energii w systemach o różnych wymogach temperaturowych. Możliwe jest osiągnięcie 
sprawności normatywnej do 110% przy opalaniu gazem i 104% przy opalaniu olejem według normy  
DIN (do 98% zgodnie z rozporządzeniem EU 813/2013).

Olejowo-gazowy 
 kocioł kondensacyjny  
Logano plus SB625

Olejowo-gazowy 
 kocioł kondensacyjny  
Logano plus SB745

Olejowo-gazowy  
kocioł kondensacyjny  
Logano plus SB325
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Gaz czy olej opałowy?  
Jedno i drugie

Bardziej efektywne projektowanie
Problem wyboru między gazem, a olejem opałowym o niskim  
zasiarczeniu (S<50 ppm) nie istnieje  w przypadku stojących kotłów 
kondensacyjnych Logano plus SB325/SB625/SB745, ponieważ jest on 
gotowy do pracy z każdym z obu typów paliwa. Dzięki temu można 
elastycznie reagować na zmiany cen nośników energii. Niezależnie jakie 
wymagania stawia projektowany system, kotły Buderus to odpowiednie  
rozwiązanie dla wielkich wyzwań z zakresu ogrzewania w przedziale  
od 50 do 1200 kW.

Gustowne i estetyczne wykończenie
Kocioł Logano plus SB745 naprawdę przyciąga wzrok. Co więcej,  
jest dostarczany z pełną obudową i izolacją,  co skraca czas montażu  
i zmniejsza jego koszty. 

Zalety kotła Logano plus SB745:
 �  elastyczność – gotowy do opalania 
gazem i olejem  opałowym o niskim 
zasiarczeniu (S < 50 ppm)
 �kompaktowa budowa
 �niska masa
 �  łatwość instalacji – fabrycznie 
montowana izolacja  i obudowa
 �  systemy regulacyjne z innowacyjnymi 
funkcjami i różnorodnymi możliwościami 
łączności

Powierzchnie grzewcze Kondens plus
o specjalnym spiralnym kształcie w celu maksymalnego 
zwiększenia potencjału kondensacyjnego płomieniówek

Komora spalania 
zapewniająca czyste spalanie i niski poziom emisji

Drzwi komory spalania 
z zawiasami po prawej lub lewej stronie

Kanał spalin
z wbudowanym tłumikiem w celu zredukowania emisji 
dźwięku

Element kierujący wodę
służący do hydraulicznego rozdzielenia chłodniejszej   
i cieplejszej wody powrotnej, co gwarantuje optymalną 
dystrybucję wody i lepsze wykorzystanie efektu kondensacji

Fabrycznie dopasowana obudowa
z wysokowydajną izolacją cieplną, która minimalizuje straty 
ciepła

Szyna ramy nośnej
z otworami do podnoszenia za pomocą podnośnika  
lewarowego lub wózka widłowego; szyny można  
zdemontować w celu łatwiejszej obsługi
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Akademia Lindab –  
jesienna edycja szkoleń

Po sukcesie wiosennej edycji i ogromnym zaintereso-
waniu uczestników szkoleniami, LIndab zaprasza na ko-
lejną, jesienną edycję szkoleń Akademii Lindab. Oferta 
szkoleń skierowana jest do osób, które zainteresowane 
są zdobyciem fachowej wiedzy i praktycznych umiejęt-
ności z zakresu wentylacji i klimatyzacji: instalatorów, 
pracowników firm wykonawczych oraz osób chcących 
zdobyć nowe umiejętności. Projektantów i pracowni-
ków biur projektowych organizator zaprasza natomiast 
na szkolenia merytoryczne, które odbędą się we Wro-
cławiu i w siedzibie Lindab w Wieruchowie. 
Terminarz szkoleń Akademii Lindab:
- Wrocław, 26 września – Seminarium szkoleniowe 
dla projektantów 
- 10 października – Akademia Wentylacji Lindab
- 24 października – Praktyczny montaż systemów 
wentylacyjnych Lindab i central SALDA 
- Warsztaty IT Solutions – terminy będą ustalane in-
dywidualnie z uczestnikami szkolenia
Liczba miejsc jest ograniczona.
Szczegółowe informacje, programy a także formula-
rze zgłoszeniowe: www.szkolenia-lindab.pl
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