
Евтино отопление с дърва, въглища 
или кокс 

Топлината е нашата стихия

Отоплителните котли от серията Logano S111 работещи на твърдо гориво се 
изплащат бързо. Изработени от корозионно устойчива стомана те осигуряват 
надежден режим на работа и се характеризират с дълъг експлоатационен 
живот. Лесната експлоатация осигурява комфортно отопление по всяко 
време. Ако Вие се интересувате от безопасността, то определено можете да 
спрете своя избор на котлите Logano S111. За осигуряване на допълнителна 
безопасност Вие можете да използвате специален защитен топлообменник, 
който автоматично ограничава прекалено високите температури.
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Отоплителни котли 
работещи на твърдо гориво 
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12 - 45 kW



Сигурна топлина за студените 
зими: Logano S111 и S111D

Отоплителни котли 
работещи на твърдо гориво 
Logano S111 и S111D
12 - 45 kW

„Ãúâêàâîñò - ìíîãî âàæíà çà ìåí, 

äàæå àêî ãîâîðèì çà îòîïëåíèå. 

Ñ îòîïëèòåëíèòå êîòëè Buderus 

- âñè÷êî å ëåñíî. Àç âèíàãè ùå èìàì 

îïòèìàëíî îòîïëåíèå, íåçàâèñèìî îò 

òîâà êàêâî ãîðèâî ñúì èçáðàëà.“

Очевидни предимства 
на Logano S111: 
• Най-добро съотношение между 

цена и производителност измежду 
всички отоплителни котли, работе-
щи на твърдо гориво произвежда-
ни от компанията Buderus 

• Лесно се комбинира с отоплител-
ни котли, работещи на дизелово 
гориво или газ. 

• Лесна експлоатация и техническо 
обслужване 

• Осем типоразмера в диапазона от 
12 до 45 квт 

• Подвижнаòà скарна решетка и 
голямата камера за събиране на 
пепел, осигуряват лесноòî почис-
тване. 

• По желание може да се монтира 
защитен топлообменник за затво-
рени системи 

• Може да се използва в системи с 
циркулационна помпа в системи с 
естествена циркулация (гравита-
ционни системи) 

• Компактните му размери позво-
ляват той да бъде разположен на 
ограничено пространство. 

• Специална версия за работа на 
дърва - S111D

Котелът Logano S111 ïðèòåæàâà всичко, което очаквате да получите 
от котел работещ на твърдо гориво. Този котел може да бъде 
ìîíòèðàí във вече съществуваща система за отопление.

Компактно и практично – Неза-
висимо от това, че котелът се нуж-
дае от малко място за разполагане 
на пода, бункерът за подаване на 
горивото (осигуряващ номинален 
капацитет на котела) е предвиден 

за подаване на дърва с дължина 
до 50 см, които могат да се пода-
ват през горната част на котела. 
Вградената подвижна скарна ре-
шетка осигурява лесно почиства-
не. Затова отоплителният котел 
Logano S111 наистина осигурява 
това, което обещава: комфортна 
топлина много зими подред.

Гъвкавост и безопасност - При 
използването му като автономен 
отоплителен котел, работещ на 
твърдо гориво, котелът Logano 
S111 надеждно отоплява незави-
симо от това, какъв вид гориво ще 
използвате: дърва, въглища или 
кокс. Този котел също така може 
да бъде ìîíòèðàí в отоплителни 
системи работещи без използване 
на електрическа енергия (гравита-
ционни системи с естествена цир-
кулация). Това става възможно 
благодарение на конструкцията на 
котела - топлинните потоци прос-
то се издигат нагоре. Вграденият 
термостат на горене не изисква 
използването на допълнителна 
енергия. Този термостат намалява 
подаването на въздух за горене 
веднага след като бъде превише-
на зададената температура. Ко-
телът Logano S111 се произвежда 
в осем ðàçíîâèäíîñòè, отговарящи 
на конкретни ïîòðåáíè ìîùíîñòè.

Logano S111

Типоразмер 12 16 20 24 25 32 45D

Ном. / мин. мощност kW 7/13,5 6/16 6/20 7/24 8/27 9/32 18/45

Височина мм 920 920 1040 1040 1040 1040 1045

Ширина мм 600 600 700 700 700 700 700
Дълбочина мм 730 730 770 770 870 870 980

Тегло кг 158 166 200 215 232 240 320

Разход на гориво кг/ч 3,2 4,7 6 7,6 7,9 8,9 14

Logano S111

Котеë Logano S111 ìîæå äà ðàáîòè êàòî ñàìîñòî-
ÿòåëåí îòîïëèòåëåí êîòåë èëè â êîìáèíàöèÿ ñ 
äðóãè îòîïëèòåëíè êîòëè ðàáîòåùè íà íàôòà èëè 
ãàç.


