
Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας

Η απόφαση για ένα νέο σύστημα θέρμανσης βασίζεται σε δύο βασικά κριτήρια: 

σχεδιασμός και απόδοση. Ο λέβητας Logano G221 πετυχαίνει υψηλή βαθμολο-

γία και στα δύο κριτήρια. Αποτελεί μια οικονομική λύση με νέο σχεδιασμό για 

μακροχρόνια λειτουργία με απλά βήματα. Ένας λέβητας στερεού καυσίμου για 

την κάλυψη των αναγκών σας με αποδοτικό και οικονομικό τρόπο.

Βασικό δεδομένο η ευκολία: η μεγάλη πόρτα πλήρω-
σης και η δυνατότητα χρήσης μεγάλων κούτσουρων 
επιτρέπουν την εύκολη και μακρά λειτουργία.

/ Λέβητας ξύλου
 με μοντέρνο design

/ Αξιόπιστο μαντέμι
 «Made in Germany»

/ Εξοικονόμηση χώρου
 λόγω συμπαγούς
 κατασκευής

Logano G221

Λέβητες στερεών καυσίμων
από 23 έως 30 kW



Ο συμπαγής Logano G221 αποτελεί μια τέλεια λύση. Μπορεί να ενσωματωθεί και 
να εγκατασταθεί απλά στο εκάστοτε σύστημα θέρμανσης. Ο γενναιόδωρος θάλα-
μος φόρτωσης των ξύλων και καύσης κάνει την πλήρωση απλή διαδικασία. Ο μα-
ντεμένιος λέβητας Logano G221 δεν δείχνει απλά δυνατός και αξιόπιστος, αλλά εκ-
πληρώνει το έργο του δίνοντας απλόχερα άνεση τη θέρμανση, χειμώνα με χειμώνα.
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Πάντα στη σωστή θερμοκρασία:
Buderus Logano G221

Η ασφάλεια είναι πρώτιστη προτεραιότητα.
Ως βασικός εξοπλισμός ο λέβητας εφοδιάζεται με έλεγχο καύσης, ο οποίος μειώνει την 
παροχή αέρα όταν η θερμοκρασία υπερβεί το μέγιστο όριό της. Επιπρόσθετα ο εναλλά-
κτης προστασίας (υποχρεωτικός εξοπλισμός) ψύχει το λέβητα στην περίπτωση που πα-
ρουσιαστεί ο κίνδυνος της υπερθέρμανσης.

Θαλπωρή της ζέστης
Ο λέβητας Logano G221 με την καύ-
ση ξύλου προσφέρει στην κατοικία 
σας τη θαλπωρή της ζέστης. Η με-
γάλη πόρτα πλήρωσης επιτρέπει τη 
φόρτωση του λέβητα με έως 95 κιλά 
καυσίμου μειώνοντας τις απαιτή-
σεις αποθήκευσης. Η συμπαγή κατα-
σκευή του δίνει τη δυνατότητα εγκα-
τάστασής του και σε δύσκολους χώ-
ρους. Τέλος ο νέος βελτιωμένος σχε-
διασμός του λέβητα επιτρέπει την 
επιλογή φοράς ανοίγματος της πόρ-
τας με το κατάλληλο κιτ για να καλύ-
ψει και αυτή την ανάγκη σας.

Λέβητας στερεών καυσίμων
Logano G221

Τα πλεονεκτήματα του Logano G221 με μια 
ματιά:

/ Μαντεμένια κατασκευή με γερμανική 

 σφραγίδα

/ Μοντέρνος σχεδιασμός

/ Συμπαγή κατασκευή

/ Απλή εύκολη λειτουργία

/ Αυτόνομη ή σε συνδυασμό με υπάρχοντες 

λέβητες εγκατάσταση

/ Ασφάλεια και αποδοτικότητα σε συνδυα-

σμό με δοχείο αδρανείας

/ Δυναμικότητες από 23 έως 30 kW

«Η απόλαυση σε σχέση με το λέβητα 
Logano G221 είναι η χρήση της μαντεμέ-
νιας του κατασκευής για χρόνια λόγω της 
γερμανικής ποιότητάς του».

Εμπορικός συνεργάτης:

Logano G221

Τύπος λέβητα  25  32  40

Μέγιστη oνομαστική θερμική ισχύς [kW]  23  27  30

Μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύς [kcal/h]  19.780  23.220  25.800

Kατανάλωση ξύλου σε ονομαστική ισχύ του λέβητα υγρασία
ξύλου <20% και 13 MJ/kg (οξιά) [kg/h]  7,1  8,5  9,8

Μέγιστο μήκος των κούτσουρων με διάμετρο 150 mm [mm]  370  470  570

Ύψος / Πλάτος / Μήκος [mm]  1100 / 605 / 920  1100 / 605 / 1020  1100 / 605 /1020

Χωρητικότητα του φλογοθαλάμου [lt]  34  42,5  51

Βάρος [kg]  245  280  315

Logano G221


