KOCIOŁ ZGAZUJĄCY DREWNO

13 do 50 kW

LO G
WIN
PREMIUM

WYSOKA JAKOŚĆ,
KLASA PREMIUM

Z DOTYKOWYM EKRANEM
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OGRZEWANIE
OD 1 9 2 1 ROKU
Od prawie 100 lat Windhager reprezentuje solidne
rozwiązania techniczne, zapewniające komfortowe,
bezpieczne i oszczędne ogrzewanie. Ogromna
popularność naszych produktów umożliwiała nam ciągły
rozwój i stworzenie licznych innowacyjnych rozwiązań
na potrzeby rynku grzewczego. Dzisiaj jesteśmy w
Europie jednym z wiodących producentów kotłów
grzewczych, wykorzystujących energię ze źródeł
odnawialnych.
Wyjątkowa jakość made in Austria
W czym tkwi tajemnica naszego sukcesu? W
produktach pierwszej klasy, spełniających najwyższe
wymogi i przekonujących żywotnością oraz solidnym
wykonaniem. Nasze kotły grzewcze produkujemy
według ścisłych kryteriów i używamy tylko materiałów z
najwyższej półki. Produkcja odbywa się wyłącznie w
Austrii, w siedzibie naszej ﬁrmy w Seekirchen,
niedaleko Salzburga. Nasza pierwszoligowa jakość
regularnie nagradzana jest wyróżnieniami nadawanymi
przez niezależne instytuty badawcze. Potrzeby naszych
klientów stawiamy zawsze na pierwszym miejscu.
Dlatego też u nas nie uświadczą Państwo rozwiązań
przeciętnych, lecz otrzymają system grzewczy
dostosowany do Państwa wymogów.
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OGRZEWANIE NA
DREWNO KLASY
PREMIUM
Windhager opracował LogWIN Premium Touch dla przyjaznego
dla środowiska, ekonomicznego i wydajnego sposobu ogrzewania
za pomocą drewna. Kocioł zgazujący drewno rozpala się
całkowicie automatycznie (opcjonalnie) w zależności od
zapotrzebowania na ciepło. Odporna komora spalania ze stali
nierdzewnej sprawia, że kocioł jest odporny na kwasy powstające
podczas zgazowania drewna i zapewnia stałą ochronę przed
korozją. Komora spalania jest wyjątkowo wytrzymała i dlatego
jest w stanie wytrzymać ogromne siły termiczne i mechaniczne.
Wizualny i praktyczny wskaźnik naładowania bufora pokazuje,
czy w buforze nadal jest wystarczająca ilość ciepła, czy też
konieczne jest jego ponowne dogrzanie.
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Wskaźnik LED
naładowania
bufora

Duża komora napełniania uzupełniaj 100 razy
rzadziej rocznie

Trwała,
odporna komora
spalania ze stali
nierdzewnej

W zestawie aż
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ŻADEN INNY KOCIOŁ
NIE JEST AŻ TAK
WYGODNY
Wydajny i czysty
Dzięki funkcji ładowania warstwowego woda o temperaturze aż do 80
°C jest pompowana do bufora w kontrolowany sposób. Dzięki
systemowi regulacji LambdaTherm, który automatycznie dostosowuje
moc grzewczą do twoich wymagań, LogWIN Premium konsekwentnie
spala drewno i zapewnia niski poziom emisji. Ten innowacyjny
system kontroli spalania zapewnia dłuższe podtrzymanie żaru,
zapewniając gotowość kotła do pracy. Nagromadzony popiół możesz
usunąć szybko, czysto i prosto za pomocą dołączanej tacy na popiół.
Największa komora załadowcza w swojej klasie
Żaden inny kocioł zgazujący drewno nie może ogrzać twojego domu
tak wygodnie jak LogWIN Premium Touch. Komora napełniania tego
innowacyjnego kotła ma ponadprzeciętną pojemność i może
pomieścić około 64 kilogramów drewna bukowego. W porównaniu z
innymi dostępnymi na rynku kotłami zgazującymi drewno, należy je
uzupełniać nawet 100 razy rzadziej w ciągu roku, co pozwala
zaoszczędzić czas na ważniejsze rzeczy!
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Optymalne ładowanie
bufora dzięki ładowaniu
warstwowemu

Wygodny system
czyszczenia
wymiennika ciepła

Automatyczne
rozpalanie
(opcja)

Dołączony popielnik dla
prostego i czystego
usuwania popiołu
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Wytrzymała komora spalania
Opatentowana komora spalania wykonana z ceramiki, która może
wytrzymać wyjątkowo wysokie temperatury. Inne kotły zgazowujące
drewno uważają komorę spalania za część zużywającą się, ale w
LogWIN Premium objęta jest pełną pięcioletnią gwarancją.

Regulowane przyłącze kominowe
Opcjonalne, regulowane przyłącze kominowe zapewnia wygodne i proste
rozwiązanie w ciasnych przestrzeniach. Może ono zostać obrócone o
180°.
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JAKOŚĆ
PREMIUM
DLA CIEBIE
Trwała komora ze stali nierdzewnej
Komora spalania LogWIN Premium
Touch wykonana jest z wysokiej
jakości stali nierdzewnej. Dzięki
temu jest wyjątkowo wytrzymały i
wyjątkowo trwały. Będziesz
korzystać z gwarancji materiałowej
na komorę spalania aż przez 10 lat.
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PALIWO Z
PRZYSZŁOŚCIĄ
Istnieje wiele powodów, aby ogrzewać budynek za pomocą drewna:
paliwo to jest neutralne pod względem emisji CO2, produkowane
lokalnie i niezależne od wahań cen ropy i gazu.

Zrównoważone paliwo
Lokalne źródło zaopatrzenia w paliwo
Uniezależnienie od paliw kopalnych
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ŁĄCZENE I OBSŁUGA
NASZYCH
PRODUKTÓW
Windhager to kompleksowa oferta innowacyjnych rozwiązań grzewczych i doskonale
skoordynowanych elementów grzewczych. Dzięki technologii systemowej Windhager
możesz łatwo łączyć wszystkie nasze produkty. Posiadając nasze innowacyjne sterowanie
do LogWIN Premium Touch możesz z łatwością zintegrować inne kotły, kominki i
podzespoły instalacji. Aplikacja myComfort sprawia, że obsługa systemu grzewczego jest
łatwiejsza niż kiedykolwiek - bez względu na to, czy jesteś w domu, czy nie.
Dotykowy panel sterowania zamontowany w
urządzeniu, dostępny równie jako moduł MASTER
montowany w dogodnym miejscu domu.

Moduł podstawowy jak i dodatkowe
mogą być montowane zarówno w
urządzeniu jak i na ścianie w kotłowni
w pobliżu kotła

MESINFINITY

Aplikacja myComfort umożliwiająca łatwą
zdalnąkontrolę całego systemu grzewczego
poprzez urządzenia mobilne

Rozdzielacz hydrauliczny
SolarWIN
kolektory
słoneczne

Termostat pokojowy,
który ułatwia
ustawienie żądanej
temperatury otoczenia

LogWIN Premium
kocioł zgazujący
drewno

BioWIN2 Touch
kocioł na
pellet

AccuWIN Solar
bufor z modułem cwu
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Dotykowy panel InfoWIN Touch umożliwia łatwą kontrolę
i regulację systemu grzewczego. Wysokiej jakości szklany
ekran wyświetlacza kotła BioWIN 2 Touchumożliwia dotykową
interakcję z urządzeniem. InfoWIN Touch jest dostępny również jako
pokojowy regulator Master, który może zostać zamontowany w dogodnym
miejscu w salonie.

Wysoka rozdzoelczość i naturalne kolory
Trwały, odporny na zarysowania ekran
Intuicyjna obsługa dotykiem i gestem
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DANE
TECHNICZNE

654 (764)
559 (669)

1189

277 (332)

1101

155
130

KV

TV

120

SB

1199

1416

1426

1664

1596

1950

SB

LogWIN Premium Touch
Minimalna wysokość pomieszczenia:1950mm

KR

93

129

E

227 (282)

Widok z boku

Odstępy minimalne - patrz rysunki:

561 (669)

400

1189

2066 (2176)

1101

1426

1664
120

654 (764)

550 (660)

0

400

3

1324 (1544)

93

129

565 (675)

1596

1950

1101

327 (382)

LogWIN Premium Touch

Jedn.

LWP
180T

LWP
250T

LWP
300T

LWP
360T

LWP
500T

Zakres mocy

kW

13,4-17,4

13,4-25,0

13,4-29,9

23,7-35,6

23,7-49,9

Sprawność

%

91,5

91,8

92,0

91,5

90,1

Objętość komory załadowczej
buk/świerk

L
kg

176
50/32

176
50/32

176
50/32

226
64/40

226
64/40

Waga kotła wraz z obudową

kg

519

519

519

590

590

Minimalna waga kotła

kg

449

449

449

507

507

Wymiary montażowe bez
obudowy S x G x W

mm

Przyłącze spalinowe

mm

Zużycie energii elekrycznej
(bez autom. rozpalania)

W

588 x 1019 x 1596

15

698 x 1019 x 1596
130

47

53

Klasa energetyczna

58

60

66

A+

Widok z tyłu
Przyłącze kominowe nastawne (Widok z
przodu)

654 (764)

Lewo 1442

559 (669)
277 (332)

Prawo 1262

155
130

KV

Wszystkie kotły dostępne z
drzwiczkami prawymi i lewymi
(możliwość samodzielnej zamiany!

SB

120

TV

1950

SB

1199

1416

1426

KV = zasilanie kotła 1 1/4" GW
TV = czujnik zaworu schładzającego
SB = zawór schładzający
E = spust

227 (282)
327 (382)
561 (669)

Wszystkie wymiary w mm
Wymiary w nawiasach dotyczą LWP
360 / 500

227

93

KR

0

E
129

1664

1596

KR = powrót kotła 1 1/4" GW

WSPARCIE WINDHAGER
Doradztwo naszych PARTNERÓW
Nasi PARTNERZY są do Państwa dyspozycji, aby
odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące
produktów marki WINDHAGER. To sieć
profesjonalistów, ekspertów z dziedziny ogrzewania,
zapewniających usługi na najwyższym poziomie
technicznym.
Szybka i profesjonalna obsługa KLIENTÓW
Specjaliści, obsługujący KLIENTÓW w sieci dystrybucji
WINDHAGER zapewniają szybkie, niezawodne i oparte na
sprawdzonych rozwiązaniach wsparcie w niezwykle
szybkim czasie.

AUSTRIA
Windhager Zentralheizung GmbH
Anton-Windhager-Strasse 20
A-5201 Seekirchen near Salzburg
T +43 6212 2341 0
F +43 6212 4228
info@at.windhager.com
Windhager Zentralheizung GmbH
Carlbergergasse 39
A-1230 Wien
GERMANY
Windhager Zentralheizung GmbH
Daimlerstraße 9
D-86368 Gersthofen
T +49 821 21860 0
F +49 821 21860 290
info@de.windhager.com
Windhager Zentralheizung GmbH
Gewerbepark 18
D-49143 Bissendorf
SWITZERLAND
Windhager Zentralheizung Schweiz AG
Industriestrasse 13
CH-6203 Sempach-Station near Lucerne
T +41 4146 9469 0
F +41 4146 9469 9
info@ch.windhager.com
Windhager Zentralheizung Schweiz AG
Rue des Champs Lovats 23
CH-1400 Yverdon-les-Bains
Windhager Zentralheizung Schweiz AG
Dorfplatz 2
CH-3114 Wichtrach
ITALY
Windhager Italy S.R.L.
Via Vital 98c
I-31015 Conegliano (TV)
T +39 0438 1799080
info@windhageritaly.it
POLSKA, CZECHY, SŁOWACJA
BADO S.C.
1 Maja 19
43-300 BIELSKO-BIAŁA
T +48 882 94 94 00
info@windhager.pl

windhager.pl

Your expert PARTNER

NOTA PRAWNA
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