
Värme är vårt element

Flexibla lösningar, felfri kvalitet

Buderus Logano GE315, 515 samt 615 är gjutjärnspannor för gas och oljeeldning. Alla 
kända typer av brännare kan användas. Buderus kan erbjuda såväl pannor, brännare, 
regleringsutrustning som varmvattenberedare. Buderus’ världsomspännande nät av 
tekniker står till förfogande med råd og vägledning.

Gjutjärnspannor för olja- 
och gaseldning
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Trestråksprincipen:

Rökgaserna leds genom de tre röklagren för 

optimalt energiutnyttjande, garanterad av 

pannelementens utformning.
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Generalagent i Sverige:

Tre på rad
Logano GE 315/515/615

Trestråkspannor i gjutjärn, för optimal värmeupptagning och låg miljöpåverkan.

Fördelarna med Logano GE 315/515/615:

■  Effektområde 105 – 1 200 kW

■  Optimal eldningsverkan, upptill 96 %

■  Låg NOx emissioner p g a   

trestråkskonstruktionen

■  Kan kombineras med extern rökgaskylare för 

kondenserande drift

■  Beskedliga dimensioner

■  Snabb montering

■  Enkel service

■  Alla komponenter från samma leverantör

■  Lång livstid, säkrad av Thermostream  

principen

 

Konceptet med den stora besparings-
potentialen
Pannorna är framställda i den spe-
ciella Grauguss-legeringen, som ger 
möjlighet för optimal formgivning av 
brännkammare och rökgångar. 
Thermostream-principen skyddar mot 
kondensering i pannan.
Den effektiva värmeupptagningen 
säkrar en högt förbränningsutnyttjande 
upp till 96 %.

Optimal konstruktion
Pannelementen är försedda med fenor, 
som optimerar värmeupptagningen 

från rökgaserna till pannvattnet. I 
brännkammaren har elementen små 
fenor som tar upp strålningsvärmen, 
i rökgångarna sörjer stora fenor för 
upptagning av konvektionsvärmen. Allt 
i allt: Högt utnyttjande av den tillförda 
energin.

Systemet gör skillnaden
Buderus är leverantör av kompletta 
system, alla komponenter är inbördes 
avstämda. Från panna via reglering till 
värmekrets och varmvattenberedaren. 
Allt från samma leverantör, kan det 
göras enklare?
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