Verwarmingssystemen met middel- tot groot vermogen

Commerciële verwarmingssystemen

Heating systems
with a future.

Inhoud

Een passende oplossing
Bij de keuze van verwarmingssystemen voor nieuwe of bestaande gebouwen
dient u met heel wat factoren rekening te houden. Rendement, comfortwensen,
duurzaamheid, installatiegemak, onderhoud, enzovoort. Buderus heeft voor
elk project de passende oplossing. Als systeemexpert ondersteunen wij u om
binnen dat ruime gamma de juiste keuze te maken. In deze brochure ontdekt u de
belangrijkste voordelen van onze oplossingen voor installaties met hoog vermogen.
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Vertrouw op onze expertise,
reken op onze ondersteuning.
Het uitdokteren van rendabele verwarmingssystemen voor projecten is geen eenvoudige materie.
De experten van Buderus staan voor u klaar. Van berekening en offerte tot installatie en onderhoud: als professional kunt
u in elke fase van uw project rekenen op ons advies en onze ondersteuning, zowel commercieel als technisch.
De juiste keuze, onderbouwd met advies.
Energiezuinigheid, makkelijk onderhoud en levensduur zijn belangrijke criteria bij de keuze van een verwarmings
systeem. Uiteraard komen daar voor elk project specifieke eisen bij. Onze experten helpen u de juiste keuze te maken
in ons brede gamma. We delen onze kennis met u en verlenen u deskundig advies. We luisteren naar uw behoeften en
stellen de meest geschikte oplossing voor.
Volledige offertes op maat.
In het financiële plaatje wilt u niets over het hoofd zien. Daarom werken wij een offerte op maat voor uw project uit, die
rekening houdt met alle componenten. Alle toestellen van systeemexpert Buderus zijn ontworpen om perfect samen
te werken. Dit heeft als voordeel dat u maar één aanspreekpunt hebt voor het hele verwarmingssysteem. Makkelijk en
tijdbesparend.
Overal in België tot uw dienst.
Ook tijdens en na de installatie staat u er nooit alleen voor. Zo kunt u voor de inbedrijfstelling een Buderus-technieker
inschakelen, die uw systeem optimaal in werking stelt. Voor onderhoud en herstelling kunt u rekenen op Buderus
Service. Met ervaren techniekers, werkzaam in het hele land, zijn we u en uw klant zo snel en goed mogelijk van dienst.
Doe uw aanvragen eenvoudig via www.service.buderus.be

Beheer uw systeem vanop afstand
Dankzij onze focus op connectiviteit bent u klaar voor de
toekomst. Via MEC1 Remote, de Buderus connectivity
tool, volgt u het systeem proactief op, vanuit uw kantoor
of onderweg. Instellingen, diagnoses, controles, … voert
u eenvoudig online uit zonder dat u of een technieker zich
hiervoor hoeft te verplaatsen. Een wereld van efficiëntie gaat
voor u open.

1

MEC (Master Energy Control)
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Buderus expertise en ondersteuning

Buderus MEC Remote

Met de MEC Remote ziet u alles in één oogopslag, comfortabel van thuis uit
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Welk systeem past bij uw project?
Cascadesystemen

Gietijzeren verwarmingsketels

Hernieuwbare energie

Systeemregelaars

Logamax plus GB162 & Logano plus KB372

Logano (plus) GE

Zonnesystemen

Voor de verwarming van gebouwen waar de stookruimte beperkt

Gietijzeren verwarmingsketels zijn een uitstekende keuze.

Met onze zonnesystemen kunt u deze hernieuwbare energiebron

Met de Logamatic 4000 bieden wij u het ideale regelsysteem aan

is, leveren de compacte cascade-opstellingen van Buderus een

Als marktleider hebben we onze jarenlange knowhow

op verschillende manieren inzetten in grote gebouwen: voor

voor complexere verwarmingsinstallaties met één of meerdere

doeltreffende oplossing aan een gunstige prijs.

geconcentreerd in deze hoogstaande oplossingen. De gietijzeren

de productie van grote hoeveelheden sanitair warm water, als

verwarmingsbronnen.

verbrandingskamer zorgt voor een optimale warmteoverdracht.

ondersteuning van een verwarmingssysteem of voor de verwarming

Cascadesystemen zorgen voor een hoge bedrijfszekerheid en

De externe condensor in inox, garandeert u de beste prestaties.

van zwembaden.

flexibele opstellingsmogelijkheden.

Voor verwarmingssystemen met een vermogen van meer dan 400

functionaliteiten en flexibiliteit bieden als de Logamatic 4000

kW voorzien we een basisuitvoering, zonder condensatie.

regeling, maar met een verder doorgedreven connectiviteit.

Inox verwarmingsketels

Aluminium-silicium verwarmingsketels

Logamatic 4000 & Logamatic 5000

De nieuwe update naar de Logamatic 5000 zal dezelfde

Etagestations

Warmte-krachtkoppelingen

Logano plus SB

Logano plus KB372 & GB402

Logamax kompakt HDU-D

WKK-modules

Voor grote gebouwen zijn de inox Logano plus SB

Voor gebouwen met een variabele warmtelast is een snel reagerende

Collectieve verwarming en warmtenetten hebben veel toekomst. Met

Als onderdeel van Bosch Thermotechnology, biedt Buderus

verwarmingsketels op gas of stookolie het rendabele antwoord.

verwarmingsinstallatie belangrijk. Bij onze condenserende aluminium-

ons Logamax kompakt HDU-D etagestation wordt de individuele warmte

gestandaardiseerde en op maat gemaakte warmte-krachtkoppelingen

Deze condenserende drietrekketels worden gekenmerkt door 40%

silicium ketels bestaan alle componenten van de warmtewisselaar uit

afgetakt van de gemeenschappelijke circulatieleiding. De module zorgt

aan van Bosch. Bosch WKK-modules bieden een innovatieve en

extra contactoppervlak tussen de rookgassen en het cv-water.

hetzelfde materiaal en dus dezelfde uitzettingscoëfficiënt en densiteit,

ervoor dat er altijd voldoende sanitair warm water beschikbaar is. Het

betrouwbare technologie in een compacte en ruimtebesparende

wat resulteert in een uiterst snelle warmtegeleiding.

individuele verbruik kan makkelijk opgevolgd en gefactureerd worden.

installatie. Vanwege de hoge energiebesparing kan de investering van
deze installatie al na enkele jaren worden terugverdiend.
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Besparing van ruimte
en montagetijd:
cascadesystemen
Logamax plus GB162.

Onderhoudsvriendelijkheid troef:
vloerstaande ketels
Logano plus.

Voor de verwarming van gebouwen waar de stookruimte beperkt is,
levert de Logamax plus GB162 een doeltreffende oplossing aan een
gunstige prijs.

Met de Logano plus vloerstaande ketels van Buderus kiest u voor een
lange levensduur en lage onderhoudskosten.

Uitbreidbaar en betrouwbaar.
Deze krachtige, condenserende gasketel voor wandmontage kan
ondanks zijn compacte afmetingen toch een vermogen leveren van
70, 85 of 100 kW. In een cascadeopstelling (maximum 8 ketels in
cascade) produceren ze samen tot maximaal 800 kW op een kleine
oppervlakte. Neemt de warmtebehoefte toe? Dan breidt u het
verwarmingssysteem makkelijk uit. Dankzij het cascadeconcept zijn
een hoge efficiëntie, en dus betrouwbaarheid, ook gewaarborgd.

Logamax plus GB162 - 70, 85 en 100 kW

Stevige prestaties.
Vloerstaande ketels van Buderus staan van oudsher bekend
om hun robuustheid. Bovendien geniet u van een betrouwbare
warmtewisselaar die jarenlang meegaat. Ook door het hoge
rendement en de gebruiksvriendelijke regeling bieden onze ketels u
efficiëntie van de hoogste klasse.

Logano plus KB372 + Logamatic 5000

Onze vloerstaande ketels weerstaan moeiteloos aan hogere
werkdrukken op het circuit (tot 6 bar). Zo waarborgt u het
verwarmingscomfort tot op de hogere verdiepingen van het gebouw.

Energiezuinige oplossing.
Door aparte ketels in te zetten realiseert u met de Logamax plus
GB162 van Buderus een zeer groot modulatiebereik. Dit betekent
dat u kunt voldoen aan een sterk variabele warmtevraag, zonder veel
brandstof te verbruiken. Bent u op zoek naar een economisch gunstig
verwarmingssysteem met een lage prijs per kW, dan is de Logamax
plus GB162 uw eerste keuze.

Verlaag uw onderhoudskosten.
Is de stookruimte eerder aan de lage kant? Geen probleem.
Onze vloerstaande ketels zijn niet hoog en dus makkelijk te plaatsen.
Dat zorgt voor tijdwinst tijdens drukke werkdagen. Door de eenvoud
van een verwarmingssysteem met een vloerstaande ketel bespaart u
op de onderhoudskosten.

Licht en makkelijk te plaatsen.
Bovendien is aan uw installatiegemak gedacht. Niet alleen de
compacte afmetingen maar ook het geringe gewicht maken de
Logamax plus GB162 eenvoudig te installeren, ook op hogere
verdiepingen. En door het innoverende cascadeconcept bespaart u
zowel op montagetijd als -kosten. Buderus levert u de aansluitgroep
voorgemonteerd met de vereiste toebehoren. Op de werf is de
installatie in een handomdraai geplaatst en perfect aangesloten.

Pregefabriceerde cascadekit
Logamax plus GB162

Logamatic 5000 systeemregeling

Logano plus SB745 + Logamatic 5000

Tot 8 toestellen in cascade mogelijk
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Cascade vs vloerstaande oplossingen
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Stalen ketels.

Gietijzeren ketels.

Logano SK755

Logano GE515 met externe condensator

Logano (plus) GE515

Logano (plus) GE615

Stalen lagetemperatuurketel:
Logano SK755

Gietijzeren ketels:
Logano (plus) GE

De Logano SK755 is de ideale oplossing voor industrieel gebruik in productie-installaties of om het piekverbruik in
een meerketelinstallatie op te vangen. Deze stalen ketel heeft een zeer lange levensduur en is tegelijkertijd zuinig en
gebruiksvriendelijk.

Voor verwarmingsinstallaties boven de 400 kW waar geen condensatietechniek nodig is, zijn gietijzeren ketels een
uitstekende optie. Voor installaties met een vermogen kleiner dan 400 kW bieden we deze ketels aan met een externe
condensor. We bundelen onze jarenlange knowhow als marktleider in deze technologisch hoogstaande oplossingen,
waarbij de gietijzeren branderkamer een optimale warmteoverdracht waarborgt.

Efficiëntie in het verbrandingsproces.
De Logano SK755 biedt vele voordelen. De grote verbrandingskamer is aangepast aan de vlamgeometrie en zorgt voor
een efficiënte verbranding, zowel van gas als van stookolie.
De ketel wordt geleverd met een reeds gemonteerde thermische isolatie, wat de installatie een stuk makkelijker maakt.
Veelzijdig.
De Logano SK755 werkt zowel op gas als op stookolie, zodat u niet hoeft te kiezen voor een bepaald type brandstof.
Ook bij het kiezen van het juiste vermogen hebt u een ruime keuze van 420 tot en met 1850 kW.

Voor jaren
Deze uiterst robuuste ketels bieden u een oplossing met lange levensduur. Voor gas en stookolie hebt u de mogelijkheid
tot uitbreiding als condensatieketel door toevoeging van een externe condensor.
Makkelijk te transporteren
Dankzij de levering in afzonderlijke elementen verloopt het transport naar de stookplaats eenvoudig, zelfs wanneer de
toegang nauw is. Bijkomend voordeel is dat u de installatie hierdoor flexibel kunt opbouwen.
Technologie tegen thermische schokken
Dankzij de Buderus Ecostream-technologie met opwarming van het koude retourwater door vermenging met het
warme vertrekwater, worden thermische schokken in de ketel vermeden. Ook dit komt de levensduur ten goede. Er is
bovendien geen shuntpomp nodig.

BRANDSTOF: gas of stookolie

Een overzicht van alle modellen kunt u vinden op www.buderus.be
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Vloerstaande oplossingen

BRANDSTOF: gas of stookolie

Een overzicht van alle modellen kunt u vinden op www.buderus.be
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Inox ketels.

Logano plus SB325

Aluminium-silicium ketels.

Logano plus SB625

Logano plus SB745

Logano plus KB372

Logano plus KB372 in cascade

Logano plus GB402

Inox ketels:
Logano plus SB.

Aluminium-silicium ketels:
Logano plus KB372 & GB402.

Voor grote gebouwen zijn de inox Logano plus SB verwarmingsketels op gas of stookolie het rendabele antwoord. Deze
condenserende drietrekketels worden gekenmerkt door 40% extra contactoppervlak tussen de rookgassen en het cvwater. De rookgassen volgen drie trajecten om een hoger rendement te bekomen. Deze ketels worden o.a. gebruikt voor
de verwarming en het produceren van warm water in collectieve of commerciële gebouwen, alsook voor het verwarmen
van bv. tuincentra en als indirecte verwarming van zwembaden.

Voor gebouwen met een variabele warmtelast is een snel reagerende verwarmingsinstallatie belangrijk. Bij onze
condenserende aluminium-silicium ketels bestaan alle componenten van de warmtewisselaar uit hetzelfde materiaal met
dezelfde uitzettingscoëfficiënt en densiteit, wat resulteert in een uiterst snelle warmtegeleiding.

Minder energie.
De Kondens+ technologie maakt optimaal gebruik van de latente warmte die nog vervat zit in de rookgassen. Dankzij de
inox warmtewisselaar wordt de energie, die anders verloren gaat, overgedragen op het retourwater. Zodoende moet het
verwarmingswater minder sterk opgewarmd worden vooraleer het weer naar de verwarmingskring(en) gestuurd wordt.
Het resultaat is een voelbare energiebesparing.
Hydraulisch installatie.
Dankzij zijn grote waterinhoud heeft deze ketel weinig hydraulische
vereisten. Daarbij is de plaatsing van een evenwichtsfles meestal
overbodig en kan dankzij een variabel debiet maximaal van de
condensatietechniek gebruik gemaakt worden.

BRANDSTOF: gas of stookolie

Een overzicht van alle modellen kunt u vinden op www.buderus.be
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Vloerstaande oplossingen

Snelle reactie.
Ook door hun hoge modulatiebereik en kleine waterinhoud reageren deze aluminium-silicium ketels snel op elke
warmtevraag. Dit zorgt er meteen voor dat ze met een laag energieverbruik toch instaan voor een hoog comfortniveau.
Uiteraard draagt de condensatietechniek verder bij tot een zeer hoog rendement.
Alles-in-één.
Met de condenserende aluminium-silicium ketels beschikt u, dankzij het geïntegreerde
regelsysteem en de premixbrander (voor lage NOx-waarden), over een totaaloplossing.
Nog een troef is de eenvoudige montage: ze zijn compact, licht van gewicht en compleet
voorgemonteerd in de fabriek. Zo wint u bij de installatie heel wat tijd.
Uitbreidbaar in cascade.
Voor grote gebouwen is een cascadeschakeling mogelijk. Alle systemen zijn perfect
op elkaar afgestemd, van verwarmingsketels en branders tot regelaars, verwarmingselementen en warmwaterboilers.
BRANDSTOF: aardgas

Een overzicht van alle modellen kunt u vinden op www.buderus.be
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Hernieuwbare energie:
zonnesystemen.

Alles perfect geregeld:
Logamatic 4000.

Duurzame verwarming van gebouwen met de energie van de zon.
Zonne-energie is gratis en overal toegankelijk. Met onze zonnesystemen kunt u deze hernieuwbare energiebron op
verschillende manieren inzetten in grote gebouwen: voor de productie van grote hoeveelheden sanitair warm water, als
ondersteuning van een verwarmingssysteem of voor de verwarming van zwembaden.
Voor elk dak.
De kwaliteit van de collectoren is bepalend voor het rendement van een zonnesysteem. Buderus doet hierin dan ook
geen toegevingen. Dankzij onze verschillende collectortypes kunnen we voor elk dak of elke gevel een passende
oplossing bieden. De zonne-energie wordt efficiënt omgezet dankzij de hoogwaardige absorber, die voorzien is van een
speciale coating.
Beter E-peil.
Het zonnesysteem van Buderus heeft een lange levensduur en biedt alle mogelijke opties om energie te besparen
zowel vandaag als in de toekomst. De zonnesystemen werken stil en zonder CO2-uitstoot. Door integratie van een
zonnesysteem verbetert u het E-peil van uw projecten.

Met de Logamatic 4000 bieden wij u het ideale regelsysteem aan voor complexere verwarmings
installaties met één of meerdere verwarmingsbronnen. Het is er namelijk op gericht om alle parameters
van de installatie perfect te beheren op een gebruiksvriendelijke en overzichtelijke manier. Het modulaire
concept maakt de regeling bovendien flexibel uitbreidbaar.
Eén interface voor het hele systeem.
Gebruiksvriendelijkheid is één van onze prioriteiten bij productontwikkeling. De digitale Logamatic 4000
biedt één interface voor het hele systeem. Zo stuurt u alle toepassingen overzichtelijk aan.
Modules op maat.
De Logamatic 4000 kan aangepast en uitgebouwd worden volgens individuele behoeften. Bij uitbreiding
van het systeem voegt u eenvoudigweg functiemodules toe. Dit systeem is volledig compatibel met
moderne communicatiesystemen: u bent mee met de toekomst.

Makkelijk modulair combineren.
Ketels, buffervaten, verwarmingsondersteuning, zonnepanelen, enz. - verwarmingssystemen die gebruik maken van
hernieuwbare energie kunnen complex zijn. Buderus maakt het u makkelijker met Hexmod, een modulair systeem om
al deze componenten te combineren. Zo bevat het modules waarmee bv. buffervaten opgeladen of ontladen kunnen
worden.
1
1

Buderus Logasol zonnepaneel

2

Buderus verswaterstation FS

3

Buderus Logalux bufferboiler

4

Buderus verwarmingsketel

5

Buderus Logatherm radiator

6

Buderus Logamatic 5000 regeling
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3

Buderus Logasol
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Collectieve verwarming
van de toekomst:
Logamax kompakt
HDU-D etagestations.
Collectieve verwarming en warmtenetten hebben veel toekomst. Met
ons Logamax kompakt HDU-D etagestation wordt de individuele warmte
afgetakt van de gemeenschappelijke circulatieleiding. De module zorgt
ervoor dat er altijd voldoende sanitair warm water beschikbaar is. Het
individuele verbruik kan makkelijk opgevolgd en gefactureerd worden.
Eenvoudiger kan het niet.
Technisch gezien vraagt dit systeem geen structurele ingrepen in het
gebouw. Het systeem werkt met een collectieve stookplaats voorzien van
een centrale ketel en één rookafvoerkanaal. Er zijn geen individuele cvketels nodig, alleen waterleidingen en een aftakstation voor iedere aparte
wooneenheid. Met andere woorden: het is een heel eenvoudige installatie,
die weinig onderhoud vraagt.

Interieur van het etagestation HDU-D

In combinatie met andere hernieuwbare energieproductie wordt de
installatie nog duurzamer.

Uw link met het gebouwbeheer:
Logamatic 5000.
De nieuwe update naar de Logamatic 5000 zal dezelfde functionaliteiten en flexibiliteit bieden als
de Logamatic 4000 regeling, met een doorgedreven connectiviteit. Het is een volledig IP-gebaseerd
platform dat voor extra flexibiliteit zorgt omdat het eenvoudig kan communiceren met eender welk
gebouwbeheersysteem.
Het systeem biedt u verbinding met het internet waar en wanneer u dat wenst via een eenvoudige
interface. Bediening gebeurt intuïtief via het touchscreen. Dankzij het MEC Remote platform van Buderus
kunt u uw installaties bovendien op een proactieve manier monitoren. U ontvangt verwittigingen op uw
smartphone wanneer bepaalde parameters afwijken, zodat u gepast kunt reageren.

Het belang van de waterkwaliteit.
Om bij hedendaagse verwarmingsketels schade door kalksteen en
corrosie te voorkomen en een storingsvrije werking te waarborgen, dient
u de kwaliteit van het vul- en navulwater te controleren. Onbehandeld
vulwater kan een agressief effect hebben op alle componenten van
een cv-installatie. Ook daalt de warmteoverdrachtcoëfficiënt. Met
het E³-concept van Buderus voorkomt u deze schade en de daaraan
verbonden herstellingskosten. Zo bespaart u tijd en geld en verhoogt u de
klantentevredenheid.
Het E³-concept biedt bescherming van uw verwarmingssysteem op 3
niveaus:
Demineraliseren
Demineraliseren haalt calciumcarbonaat en andere corrosieve zouten uit
het water. Een heel doeltreffende vorm van waterbehandeling.
Ontluchten
In tegenstelling tot een snelwerkende ontluchter verwijdert de Logafix
microbellenontluchter ook de gassen opgelost in het water.
Afzetting voorkomen
Al het verwarmingswater wordt via de Logafix vuilafscheider geleid om
het aantal vuildeeltjes in het verwarmingscircuit te verminderen.
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WKK-modules:
compact en efficiënt.

WKK-modules:
intelligente samenwerking met
hernieuwbare energie.

Als onderdeel van Bosch Thermotechnology, biedt Buderus gestandaardiseerde en op
maat gemaakte warmte-krachtkoppelingen aan van Bosch.
Vermogen waarop u kunt vertrouwen.
Compacte WKK-modules van Bosch zijn verkrijgbaar met een vermogen van 50 tot 400
kWel. Ze besparen tot 40% primaire energie ten opzichte van traditionele oplossingen.
Bosch WKK-modules bereiken een totaalrendement van bijna 100%. Ter vergelijking: bij
de traditionele energievoorziening met elektriciteit uit een elektriciteitscentrale en warmte
uit een cv-toestel, wordt een totaalrendement van slechts 56% bereikt.
Efficiëntie in grote series.
De krachtige, betrouwbare motoren worden in grote series geproduceerd en hebben
zich al vaak bewezen. De geometrie van de verbrandingskamer en het aanzuig- en
rookgasgedeelte zijn geoptimaliseerd. Een rookgas-warmtewisselaar onttrekt de
warmte aan het rookgas en geeft deze direct af aan het cv-water. De variant van de
compacte WKK-module met een vermogen van 50 kWel is uitgerust met een voor
condensatie geschikte platenwarmtewisselaar. De krachtigere varianten met een
gladdebuiswarmtewisselaar. Het smeerolieverbruik is laag, de onderhouds-intervallen
zijn bijzonder lang gespreid.

Als u een nieuwe cv-installatie met een Bosch warmte-krachtkoppeling wilt ontwerpen, dient u ook hernieuwbare
energie in uw plannen op te nemen.
Verschillende technologieën optimaal gecombineerd.
Door integratie in een cv-installatie en extra gebruik van hernieuwbare energie ontstaat een multivalent-regeneratief
systeem van meerdere componenten. Zo kunt u de efficiëntie nog verder verbeteren. Dat zou er bijvoorbeeld zo kunnen
uitzien: u vult de WKK-installatie aan met een Buderus cv-toestel en een Buderus lucht-waterwarmtepomp. U krijgt
dan naast de efficiënte warmte-krachtkoppeling het voordeel van gratis energie van de warmtepomp. Dat is niet alleen
bijzonder rendabel, maar ook goed voor het milieu.

CHP CE 50-3 NA

Condensatietechniek voor optimale energieopbrengst.
De rookgas-condensatiewarmtewisselaar levert een belangrijke bijdrage aan de
efficiëntie van de WKK. Hij gebruikt de condensatiewarmte in de waterdamp van het
rookgas en optimaliseert zo de warmteopbrengst. Bij de variant 50 kWel is deze
warmtewisselaar al in de compacte WKK-module geïntegreerd, bij de krachtigere
varianten is deze als optioneel toebehoren voor externe aansluiting verkrijgbaar. Dankzij
de Low NOx technologie wordt de CO2 uitstoot beperkt (NOx van slechts 100 mg/m³),
hiermee voldoen de Bosch WKK’s al aan de limieten voor 2025.

Voordelen van multivalent-regeneratieve meercomponentensystemen.
 Ideaal zowel voor nieuwbouw van grote projecten als voor
modernisering van bestaande gebouwen
 Duidelijke energiebesparingen en lagere CO2-emissies dankzij efficiënt
brandstofverbruik en gebruik van hernieuwbare energie
 Warmte van warmtepomp ook bij lage buitentemperaturen
 Optimale sturing van systeemcomponenten door intelligente 		
regeltechniek
 Eenvoudige installatie en onderhoud

Veiligheid door synchroongenerator.
Bij varianten vanaf 50 kW zorgt de synchroongenerator ervoor dat de oplossing niet
enkel individueel, maar ook parallel naast het elektriciteitsnet kan worden gebruikt.
Dit is afhankelijk van de behoefte. Bovendien voorkomt de synchroongenerator dat
blindstroom aan het elektriciteitsnet wordt onttrokken.
Eenvoudige montage.
Onze compacte WKK-module wordt als complete module geleverd en is dus direct
bedrijfsklaar. Op het basisframe zijn de motor, aanbouwdelen, generator,
warmtewisselaar en koelcircuits voorgemonteerd. De elektrische schakelinstallatie is
reeds geïntegreerd. De compacte module is elastisch gelagerd en beschikt over een
effectieve geluidsdemping. Alle componenten zijn perfect op elkaar afgestemd om
een optimale efficiëntie tijdens de werking te garanderen. De compacte module kan
moeiteloos in een cv- of energiecentrale worden geïntegreerd. Zo kunt u uw individueel
energieconcept voor de voorziening van warmte, warm water en elektriciteit in de praktijk
brengen en worden de installatie en inbedrijfstelling van uw installatie vereenvoudigd.

Eenvoudig geïnstalleerd, perfect geregeld.
Dankzij gestandaardiseerde aansluitingen aan de bovenkant, kan de WKK snel en eenvoudig worden geïntegreerd
in een systeem met hernieuwbare energie. De thermisch geactiveerde afsluiter en de stroomloos sluitende
magneetveiligheidsklep voor de gasaansluiting zijn eveneens aan de buitenkant gemonteerd. Daarbij garandeert het
krachtige energiemanagementsysteem van Bosch een perfecte samenspel van alle componenten in het gehele systeem,
en dat in elk seizoen.

Hydraulisch installatievoorbeeld

CHP CE 240 NA
70 °C
70 °C
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Warmte-krachtkoppelingen
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Bosch WKK
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Buderus cv-toestel

3

Buderus lucht-waterwarmtepomp

4

Energie- en boilermanagement
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Heating systems
with a future.
Bosch Thermotechnology - Buderus
Zandvoortstraat 47, 2800 Mechelen
015 46 55 00

Contact:
Offertedienst: quotations@buderus.be
Buderus Service: service.industrial@buderus.be

Vind een installateur
www.buderus.be

Facebook
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