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Ketel voor de vervanging van een identiek toestel
Warmtegeneratoren met condensatietechnologie bereiken een zeer hoog rendement en verminderen de energiekosten tot 15 % in vergelijking met de klassieke verwarmingstechnologie (lage temperatuur) en tot 25 % in
vergelijking met oude ketels in bedrijf. De warmtegeneratoren met condensatietechnologie van Buderus zijn
stil, worden beheerd door een modern regelsysteem, zijn gemakkelijk in gebruik en hebben bovenal een hoge
werkingsefficiëntie.
De condensatietechnologie heeft ook positieve effecten op de energieprestatie van de gebouwen.
Dankzij de warmtegenerator met een betere energie-efficiëntie, krijgt men een verlaging van de uiteindelijke
energievraag en dus een betere energieclassificatie voor het gebouw. Na de Europese richtlijn over energieefficiëntie van 26/09/2015, is de vervanging door een ketel met condensatietechnologie verplicht geworden.
Indien u van plan bent een ketel met een verwarmingsvermogen van minder of gelijk aan 400 kW te vervangen, is het gebruik van een ketel op lage temperatuur dus enkel mogelijk in de volgende uitzonderlijke gevallen:
1. Vervanging van een identieke ketel met gebruik van de bestaande ventilatorbrander. Gelieve te noteren
dat het plaatsen van een volledig nieuwe combinatie ketel en brander die niet voldoet aan de "minimale
efficiëntie-eisen" op grond van EU-verordening 813/2013, in dit geval, niet toegelaten is.
2. Geen gebruik voor ruimteverwarming en/of sanitair warm water. Dat betekent dat de ketels, die enkel
gebruikt worden voor industriële warmteproductie niet betrokken zijn in de ErP-richtlijn. Dat houdt de volgende toepassingen in: gasdrukreduceerstations (gasvoorverwarming), slagerij/slachthuis (bijv.: vleesrokerij), meubelindustrie/houtbewerkerij, productie van farmaceutische producten, voedingsmiddelenindustrie (melkpasteurisatie), enkel zwembadverwarming, etc.
3. Werking met biogas (uitgaande van een biomassafractie van > 50 %)

Ι

Logano plus
GB145-15 V2
8718596824

Gelieve te noteren dat ketels op lage temperatuur in deze prijslijst niet voorzien zijn van een
ErP-energie-efficiëntielabel.
De ketels waar regelgeving EU813/2013 (EUrichtlijn voor energie-efficiëntie) geen betrekking op heeft, worden niet voorzien van een
energiefiche.

47

2015

4

Prijslijst 5 – Ketels voor de vervangingsmarkt – 2021
België

14
811/2013

1

2

Buderus Superdealers
Buderus System Partners
Afhaalfilialen
1 Mechelen
2 Gosselies
Regionaal netwerk Buderus
Ons Buderus netwerk groeit nog, raadpleeg hier de actuele situatie

www.mijn-netwerk.buderus.be



@

Technische helpdesk

015 465 500

service.helpdesk@buderus.be

Interventieaanvragen

015 465 500

service.planning@buderus.be

Algemene informatie / uw feedback

015 465 500

service.info@buderus.be

Offertedienst

015 465 750

quotations@buderus.be

Gecentraliseerde diensten

@

Offertedienst
Residentiële aanvraag / aanvraag met bijlage < 6 MB
Projectaanvraag / aanvraag met bijlage > 6 MB


015 465 750

quotations@buderus.be

www.quotations.buderus.be

015 465 750

eShop - Online bestellingen / leveringen
Online bestellingen en leveringen van toestellen en wisselstukken (24/7)

www.shop.buderus.be



@

Regio Antwerpen

015 465 506

antwerpen@buderus.be

Regio Limburg

015 465 506

limburg@buderus.be

Regio Oost-Vlaanderen

015 465 505

oostvlaanderen@buderus.be

Regio West-Vlaanderen

015 465 505

westvlaanderen@buderus.be

Overige regio’s

015 465 510

order@buderus.be



@

015 465 506

antwerpen@buderus.be

071 258 150

pickupgosselies@buderus.be

@



academy@buderus.be

015 465 745

Bestellingen - leveringen

Bestellingen - afhalingen
Mechelen
Gosselies

Zandvoortstraat 35
B-2800 Mechelen
rue L. Blériot 40-42
B-6041 Gosselies

Academy (opleidingen - klassikaal / webinars)
Inschrijvingen

www.academy.buderus.be

Informatie over opleidingen (geen inschrijvingen)
Vertegenwoordigers
Nigel Casier

Provincie
West-Vlaanderen



@

0479 95 92 70

nigel.casier@buderus.be

Wim Declercq

Oost-Vlaanderen

0471 92 41 42

wim.declercq@buderus.be

Wout Michielsen

Antwerpen

0472 68 08 88

wout.michielsen@buderus.be

Michel Mols

Vlaams-Brabant

0471 25 03 75

michel.mols@buderus.be

Tom Stockx

Limburg

0471 97 14 54

tom.stockx@buderus.be

Pascal Cheron

Brussel en Waals-Brabant

0477 57 16 02

pascal.cheron@buderus.be

Thomas Gabriel

Namen en Henegouwen

0473 83 45 52

thomas.gabriel@buderus.be

Claude Stefanato

Luxemburg en Luik

0495 26 96 30

claude.stefanato@buderus.be

Projectingenieurs

Regio



@

Siegfried Dierens

Vlaanderen

0471 92 41 43

siegfried.dierens@buderus.be

Adrien Neukelmance

Wallonië en Brussel

0492 15 05 12

adrien.neukelmance@buderus.be

Prijzen in Euro, excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 mei 2021. Onder voorbehoud van wijzigingen.
Recupel 0,33 euro excl. BTW voor kamer- en klokthermostaten op factuur. Recupel is niet inbegrepen in de prijzen en wordt apart gefactureerd.
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Logano G125 Eco

Logano GE215

Logano GE315

Logano GE515
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vloer · stookolie/gas · gietijzer

Logano
G125 Eco
GE215
GE315
GE515

vermogen 17 - 400 kW

❚ 17 - 34 kW

p. 9

p. 10

p. 11

p. 12

p. 13

p. 15

p. 16

p. 17

p. 18

p. 19

p. 21

p. 22

p. 23

p. 25

p. 27

p. 29

p. 30

p. 31

p. 33

p. 35

❚ 35 - 85 kW

❚ 86 - 230 kW
❚ Thermostream-technologie

❚ 201 - 400 kW
❚ Thermostream-technologie
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Logano G125 Eco

8

Prijslijst 5 – Ketels voor de vervangingsmarkt – 2021
België

Logano G125 Eco
vloer · stookolie/gas · gietijzer · 17 - 34 kW

Systeemoverzicht
Stookolie- gasketel

Logano G125 Eco
zonder brander



Variant

Regeling

21/28/34

Logamatic MC110 met
BRM10 en RC310
of
Logamatic 2109



Toebehoren



Toebehoren

Productvoordelen
• Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming ηs = 89%.
• Beproefd gietijzeren ketelconcept in elementen.
• Lagetemperatuurketel op stookolie/gas.

Prijslijst 5 – Ketels voor de vervangingsmarkt – 2021
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België
Vrijblijvende adviesprijs. Niet voor de eindverbruiker bestemd, dient enkel als basis voor berekening. Btw niet inbegrepen.

Logano G125 Eco
vloer · stookolie/gas · gietijzer · 17 - 34 kW

Logano G125 Eco
Vermogen (kW)

Code

21

7747310792

1.492,00

28

7747310793

1.554,00

34

7747310794

1.696,00

Vermogen

Hoogte (mm)

Breedte (mm)

Lengte (mm)

Gewicht (kg)

21

773

600

597

150

28

773

600

717

183

34

773

600

837

216

 e ketel wordt geleverd zonder Logamatic bedieningspaneel. Meer info in hoofdstuk 2 van deze prijslijst.
D
Voor de vervanging van Logano G105, G115, G125.
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Vrijblijvende adviesprijs. Niet voor de eindverbruiker bestemd, dient enkel als basis voor berekening. Btw niet inbegrepen.

Logano G125 Eco
vloer · stookolie/gas · gietijzer · 17 - 34 kW

Logano G125 Eco - toebehoren
Artikel

Beschrijving

CV-ketel-veiligheidsset
BSS3

• Bestaande uit: verdeler met veiligheidsventiel (2,5
bar), manometer en automatische ontluchter
• Voor GB125-18/22/30/35/49

Flexibele aansluitset
voor expansievat AAS

•
•
•
•
•
•

Ketelonderbouw G125

Code

Prijs

8718599390

96,00

5354998

94,00

voor G125-17/21
• Voor systemen zonder / met
warmwater boiler
voor G125-28
• Hoogte 300 mm
voor G125-34

63029130

223,00

63029131

223,00

63029132

223,00

Set voetjes

• Set van 4 voetjes M10x52mm voor ketel/boiler

5236440

19,35

Rookgasafdichtingsmof

• Rookgasafdichtingsmof DN130

5354010

66,00

Afdichtmanchet
rookgassen

• Afdichtmanchet voor overdruk DN130

5354439

148,00

Oliefilter

• Stookoliefilter met twee aansluitingen 3/8"
• Filtermaaswijdte van 50-75μm voor sproeier >
0,6USG/h (>28kW)

83200080

59,00

Filter Toc-Duo-3

• Stookoliefilter G3/8” met luchtafscheider, afsluitventiel, wandmontage, eenpijpssysteem met voeding
door recuperatie op de retour (aanvoer)
• Filter 5-20μm

7738314344

123,00

• Met terugvoer in de zuigkring 3/8" M-SF, met Sikufilterelement 50 - 75 μm (voor eenpijpssysteem)

80210140

45,95

• Voor tweepijpssysteem 3/8" M-SF, met Sikufilterelement 50 - 75

80207120

32,80

7739450458

1,70

7747420651

3,60

7747420651

3,60

Aansluitset met:
Flexibel in inox ¾”, lengte 1m
Kraan met afsluitbare dop
KFE vul- en ledigingkraan met draadverbinding
Dichtingen
Voor aansluiting expansievat ¾” of 1”

Stookoliefilter

Filteraansluiting
Set

Filterkoppeling

• Aansluiting met koppelingen 6,8,10 mm voor eenpijpsysteem
• Nylon ringen en messing schroeven 8/10/12 mm
voor filter voor tweepijpssysteem
• OVE2127500 Set koppelingen filter 2-pijp

Prijslijst 5 – Ketels voor de vervangingsmarkt – 2021
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België
Vrijblijvende adviesprijs. Niet voor de eindverbruiker bestemd, dient enkel als basis voor berekening. Btw niet inbegrepen.

Logano G125 Eco
vloer · stookolie/gas · gietijzer · 17 - 34 kW

Logano G125 Eco - kenmerken
• Ketel in gietijzeren elementen van hoge kwaliteit.
• Volledig voorgemonteerde ketel met mantel om montagetijd en
kosten uit te sparen.
• Verbrandingskamer afgekoeld door het verwarmingswater.
• Grote frontale deur, opening op scharnier naar rechts of naar
links, gemakkelijke toegang voor reiniging en onderhoud.
• Compacte afmetingen voor het transport tot in de stookruimte
en verlaagde montageoppervlak.
• Ergonomisch handvat op de zijkanten om transport, verplaat-

sing en opheffen van de ketel te vergemakkelijken.
• De ketel kan in overdruk werken.
• Grote keuze aan bedieningspanelen en sanitair warmwaterbereiding, gamma toebehoren voor een snelle, nauwkeurig
aangepaste installatie.
• Brandstof: stookolie EL standaard of zwavelarm.
• (<0,005%) volgens norm DIN 51603-1 en elke gassoort voor
aangeblazen brander.

Technische gegevens
Waterzijdig drukverlies

Waterzijdig drukverlies in mbar

10.0

1.0

0.1
0.1

1.0

10.0
3

Debiet in m /h

Logano G125 Eco - opstellingsruimte

400
(100)

700 1)
(400)

1000 (700)

700
(400)

Logano G125 Eco

1. In geval van de installatie van een geluidsdemper rekening houden met bijkomende ruimte

Bij de installatie van de ketel moeten de minimale beschreven
afmetingen (de afmetingen tussen haakjes) gerespecteerd worden. Om de installatie, het onderhoud en de onderhoudswerken
te vergemakkelijken moeten de aanbevolen afstanden voorzien
worden.
De stookruimte moet beschermd worden tegen vorst en moet
goed geventileerd worden. Ook moet er verzekerd worden dat de
verbrandingslucht niet verontreinigd is door overmatige hoeveelheden stof of halogeenkoolwaterstoffen. Koolwaterstofverbindingen zijn bijvoorbeeld aerosols, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen, verf.
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Vrijblijvende adviesprijs. Niet voor de eindverbruiker bestemd, dient enkel als basis voor berekening. Btw niet inbegrepen.

Logano G125 Eco
vloer · stookolie/gas · gietijzer · 17 - 34 kW

Logano G125 ECO met Logamatic MC110 - technische gegevens
142

L
H

63

600

773
640 VK
Rp1.1/4

67

Ø130

508
80 RS
G1

110
15-25
99

VS
Rp1

595

RK
R1

59

330

648

225

339
264.5

VSL
Rp1

72

RSL/EL
Rp1

FL

72

225

VK: vertrek verwarming
RK: retour verwarming
VS: vertrek boiler
RS: retour boiler
VSL: vertrek beveiliging
RSL/EL: vullen en aftappen

LK

Model
Ketelgrootte
Nominale warmteafgifte (kW)

G125-21

G125-28

G125-34

21

28

34

17–21

22–28

29–34

17,9–22,7

23,2–30,2

30,9–36,7

Lengte (mm)

597

717

837

Lengte LK (mm)

534

654

774

Hoogte H met regeling MC110 (mm)

901

901

901

Lengte vuurhaard (mm)

407

522

642

Diameter vuurhaard (mm)

270

270

270

Warmtebelasting (kW)

Breedte branderdeur (mm)

92

92

92

Afstand tussen voetjes FL (mm)

290

410

530

Nettogewicht (kg) 1)

150

183

216

Waterinhoud (l)
Gasvolume (l)
Rookgastemperatuur (°C) 2)

33

41

49

36,5

49,5

62,5

145–170

145–177

150–175

Rookgasmassastroom stookolie (kg/s)

0,0076–0,0095

0,0098–0,0126

0,0131–0,0156

Rookgasmassastroom gas (kg/s)

0,0078–0,0097

0,0100–0,0130

0,0132–0,0156

CO2 gehalte stookolie (%)

13

13

13

CO2 gehalte gas (%)

10

10

10

Nodige trek (Pa)

3)

Drukverlies rookgaszijdig (mbar)
Maximale bedrijfsdruk (bar)
Temperatuur veiligheidsaquastaat (STB)/
Veiligheidstemperatuurbegrenzer (°C) 4)
Certificaat-nr. volgens de richtlijn

0

0

0

0,04–0,08

0,06–0,10

0,04–0,09

4

4

4

120

120

120

Z-FDK-MUC-00-318-302-23

CE certificaat

CE-0063 AR 3368

1. Gewicht met verpakking verhoogd met 6-8%
2. Conform NBN EN303, is de minimale temperatuur van de verbrandingsgassen voor de berekening van de schacht conform norm EN 13384-1 ongeveer 12 K lager.
3. De ketel heeft geen overdruk nodig (nulpunt druk aan de uitgang van de ketel)
4. Temperatuur van de veiligheidsaquastaat STB (veiligheidstemperatuurbegrenzer). Maximum mogelijke vertrektemperatuur = temperatuur veiligheidsaquastaat (STB) - 18K. Voorbeeld:
temperatuur veiligheidsaquastaat STB= 100°C, de maximum mogelijke vertrektemperatuur = 100 - 18 = 82°C

Prijslijst 5 – Ketels voor de vervangingsmarkt – 2021
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België
Vrijblijvende adviesprijs. Niet voor de eindverbruiker bestemd, dient enkel als basis voor berekening. Btw niet inbegrepen.

Logano GE215

14
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Logano GE215
vloer · stookolie/gas · gietijzer · 35 - 85 kW

Systeemoverzicht
Stookolie-gasketel

Logano GE215
zonder brander



Variant

Regeling

40/47/58/70/95

Logamatic MC110 met
BRM10 en RC310
of
Logamatic 2109



Toebehoren



Toebehoren

Productvoordelen
• Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming ηs = 89%.
• Lagetemperatuurketel stookolie of gas.
• De modellen 70 en 85 kW zijn beschikbaar in afzonderlijke elementen.

Prijslijst 5 – Ketels voor de vervangingsmarkt – 2021
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België
Vrijblijvende adviesprijs. Niet voor de eindverbruiker bestemd, dient enkel als basis voor berekening. Btw niet inbegrepen.

Logano GE215
vloer · stookolie/gas · gietijzer · 35 - 85 kW

Logano GE215
Vermogen (kW)

ketelblok

Code

40

30002814

2.023,00

47

30002815

2.256,00

58

30002816

2.484,00

70

30002817

2.705,00

85

30002818

2.950,00

Vermogen

Hoogte (mm)

Breedte (mm)

Lengte zonder brander
(mm)

Gewicht (kg)

40

881

600

667

182

47

881

600

787

227

58

881

600

907

272

70

881

600

1027

317

85

881

600

1147

362

 e ketel wordt geleverd zonder Logamatic bedieningspaneel. Meer info in hoofdstuk 2 van deze prijslijst.
D
Voor de vervanging van Logano G205, GE215, G225.
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Vrijblijvende adviesprijs. Niet voor de eindverbruiker bestemd, dient enkel als basis voor berekening. Btw niet inbegrepen.

Logano GE215
vloer · stookolie/gas · gietijzer · 35 - 85 kW

Logano GE215 - toebehoren
Artikel
KSS GE215

Minimumwater
drukcontrole

Flexibele aansluitset
voor expansievat AAS

Ketelonderbouw

Beschrijving
Ketelveiligheidsgroep voor G(B)215/225 met:
• Zekerheidsventiel 2,5 bar
• Manometer
• Automatische ontluchter
• Controle van de minimumdruk van de ketel
• Als alternatief voor de veiligheid watergebrek WMS
volgens EN 12828 voor de installatie met STB
<110 °C en P < 300 kW

Code

Prijs

63033871

106,00

5176017

112,00

5584392

98,00

voor 47 kW

63034283

276,00

voor 58 kW

63034284

286,00

voor 70 kW

63034285

311,00

8718587012

27,90

83200080

59,00

Aansluitset met:
• Flexibel in inox ¾”, lengte 60cm
• Kraan met afsluitbare dop
• KFE vul- en ledigingkraan met draadverbinding
• Dichtingen
• Voor aansluiting expansievat ¾” of 1”

• Voor systemen zonder / met
warmwater boiler
• Hoogte 200 mm

Rookgasafdichtingsmof

• Rookgasafdichtingsmof DN150

Oliefilter

• Stookoliefilter met dubbele buizen 3/8"
• Filtermaaswijdte van 50-75μm voor sproeier >
0,6pgh (28kW)

Set koppelingen filter
2-pijp

• Set klemringkoppelingen voor stookoliefilters
tweepijps

7747420651

3,60

Filter Toc-Duo-3

• Stookoliefilter G3/8” met luchtafscheider, afsluitventiel, wandmontage, eenpijpssysteem met voeding
door recuperatie op de retour (aanvoer)
• Filter 5-20μm

7738314344

123,00

Filteraansluiting

• Set klemringkoppelingen voor stookoliefilters met
terugvoer in de zuigkring
• Aansluiting met koppelingen 6,8,10 mm voor eenpijpssysteem

7739450458

1,70
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België
Vrijblijvende adviesprijs. Niet voor de eindverbruiker bestemd, dient enkel als basis voor berekening. Btw niet inbegrepen.

Logano GE215
vloer · stookolie/gas · gietijzer · 35 - 85 kW

Logano GE215 - kenmerken
• Hoogwaardige en beproefde gietijzeren ketels in elementen.
• Bijkomende bedrijfszekerheid voor kritische omstandigheden
dankzij de Thermostream-technologie. De Thermostreamtechnologie met verhoging van de interne temperatuur door
het vermengen van het vertrek- en het retourwater werkt de
condensatievorming tegen.
• Rookgasparcours volgens het principe van 3 parcours.
• Ketel in overdruk.
• Verbrandingskamer afgekoeld door het verwarmingswater
• Grote frontale deur, opening op scharnier naar rechts of naar
links, gemakkelijke toegang voor reiniging en onderhoud.
• Geplastificeerde regelbare voetjes om de uitlijning op de instal-

•
•
•
•

latieplaats te vergemakkelijken, kan ook gebruikt worden om te
plaatsen op een sanitair warmwaterboiler.
Compacte afmetingen voor het transport tot in de stookruimte
en verlaagde montageoppervlak.
Grote keuze aan bedieningspanelen en sanitair warmwaterbereiding, toebehorengamma voor een snelle, nauwkeurig
aangepaste installatie.
Brandstof: stookolie EL standaard of zwavelarm (<0,005%)
conform norm DIN 51603-1 en elke gassoort voor aangeblazen brander.
Specifiek aansluitstuk voor vertrek/retour voor Thermostreamtechnologie.

Technische gegevens
Waterzijdig drukverlies
100
90
80
70
60

1
2
3
4

50

G215 - ketelgrootte 40
G215 - ketelgrootte 47
G215 - ketelgrootte 58
G215 - ketelgrootte 70
5 G215 - ketelgrootte 85

40

1 2

30

3

4

5

Waterzijdig drukverlies in mbar

20

10
9
8
7
6
5
4
3

2

1
100

200

400

600

1000

2000

4000

6000

10000

Debiet in (l/h)

Opstellingsruimte

400
(100)

700 1)
(400)

400
1300 (1000) 2)

Bij de installatie van de ketel moeten de minimale beschreven
afmetingen (de afmetingen tussen haakjes) gerespecteerd worden. Om de installatie, het onderhoud en de onderhoudswerken
te vergemakkelijken moeten de aanbevolen afstanden voorzien
worden. De stookruimte moet beschermd worden tegen vorst en

moet goed geventileerd worden. Ook moet er verzekerd worden
dat de verbrandingslucht niet verontreinigd is door overmatige
hoeveelheden stof of halogeenkoolwaterstoffen. Koolwaterstofverbindingen zijn bijvoorbeeld aerosols, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen, verf.

1. In geval van de installatie van een geluidsdemper rekening houden met bijkomende ruimte
2. Respecteer de minimale beschreven afstanden (de afmetingen tussen haakjes)
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Vrijblijvende adviesprijs. Niet voor de eindverbruiker bestemd, dient enkel als basis voor berekening. Btw niet inbegrepen.

Logano GE215
vloer · stookolie/gas · gietijzer · 35 - 85 kW

Logano GE215 met Logamatic 4211 - technische gegevens
VSL, ontluchter Rp 3/4

VK

RS

VS
LK

600
1111
781
881

686

VK
Rp11/4
RK
Rp11/4

RK

107

538
744

DB

83

RS
Rp1
VS
Rp1

RS
R p1

694
L

DN150

302
15-- 25

EL
Rp 1/2

72

FL

310

VK: vertrek verwarming
RK: retour verwarming
VS: vertrek boiler
RS: retour boiler
VSL: vertrek beveiliging
EL: aflaat

Model
Aantal elementen
Nominale warmteafgifte (kW)

GE215-40

GE215-47

GE215-58

GE215-70

GE215-85

3

4

5

6

7

35–40

40–47

48–58

59–70

71–85

37,6–43,3

44,0–50,9

51,5–62,8

63,3–75,7

76,0–91,7

Lengte L (mm)

667

787

907

1027

1147

Lengte LK (mm)

560

680

800

920

1040

Warmtebelasting (kW)

Inbrengmaten ketelelementen (mm) 1)

Breedte 460 / Hoogte 820 / Diepte 150

Inbrengmaten ketelblok (mm)

Breedte 460 / Hoogte 820 / Lengte LK

Lengte vuurhaard (mm) LF

428

548

668

788

908

Diameter vuurhaard (mm)

337

337

337

337

337

Breedte branderdeur (mm)

95

95

95

95

95

Diameter boring DB (mm)

110

110

110

110

130

Diameter van de bevestigingen (mm)

150

150

150

150

170

Breedte branderdeur FL (mm)

335

455

575

695

815

Nettogewicht (kg)

182

227

272

317

362

49

61

73

85

97

52,5

68,8

85,1

101,4

117,7

2)

Waterinhoud (l)
Gasvolume (l)
Rookgastemperatuur (°C) 3)

160–180

Rookgasmassastroom stookolie/gas deellast 60% (kg/s)
Rookgasmassastroom stookolie/gas vollast (kg/s)

–

–

–

–

0,0229

0,016–0,018

0,018–0,022

0,022–0,027

0,027–0,032

0,032–0,039

0,25–0,377

0,35–0,50

CO2 gehalte stookolie (%)

13

CO2 gehalte gas (%)

10

Nodige trek (Pa) 4)

0

Drukverlies rookgaszijdig (mbar)

029–0,42

Temperatuur veiligheidsaquastaat (STB)/Veiligheidstemperatuurbegrenzer (°C) 5)

0,30–0,40

0,16–0,26
120

Maximale bedrijfsdruk (bar)

4

Certificaat-nr. volgens de richtlijn

Z-FDK-MUC-00-318-302-24

CE certificaat

CE-0085 AS 0368

1. Levering in afzonderlijke elementen voor modellen 70 en 85 kW
2. Gewicht met verpakking verhoogd met 6-8%
3. Conform NBN EN303, is de minimale temperatuur van de verbrandingsgassen voor de berekening van de schacht conform norm EN 13384-1 ongeveer 12 K lager.
4. De ketel heeft geen overdruk nodig (nulpunt druk aan de uitgang van de ketel)
5. Temperatuur veiligheidsaquastaat STB (veiligheidstemperatuurbegrenzer). Maximum mogelijke vertrektemperatuur = temperatuur veiligheidsaquastaat (STB) - 18K. Voorbeeld: temperatuur
veiligheidsaquastaat STB=100°C, de maximum mogelijke vertrektemperatuur = 100 - 18 = 82°C

Prijslijst 5 – Ketels voor de vervangingsmarkt – 2021
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België
Vrijblijvende adviesprijs. Niet voor de eindverbruiker bestemd, dient enkel als basis voor berekening. Btw niet inbegrepen.

Logano GE315
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Logano GE315
vloer · stookolie/gas · gietijzer · 86 - 230 kW

Systeemoverzicht
Stookolie-gasketel

Variant

Regeling

Toebehoren

Logamatic 4211/4212
Logano GE315
zonder brander



105/140/170/200/230





Toebehoren

Logamatic 4321/4322

Productvoordelen
• Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming ηs = 89%.
• Met Buderus Thermostream-technologie voor een eenvoudige hydraulische integratie en een hoge bedrijfszekerheid op lage temperatuur.

Prijslijst 5 – Ketels voor de vervangingsmarkt – 2021
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België
Vrijblijvende adviesprijs. Niet voor de eindverbruiker bestemd, dient enkel als basis voor berekening. Btw niet inbegrepen.

Logano GE315
vloer · stookolie/gas · gietijzer · 86 - 230 kW

Logano GE315
Vermogen (kW)

ketelblok

in afzonderlijke elementen

Code
30002998

3.993,00

140

30002999

4.446,00

170

30003000

4.895,00

200

30003001

5.341,00

230

30003002

6.361,00

105

30003003

3.993,00

140

30003004

4.446,00

170

30003005

4.895,00

200

30003006

5.341,00

230

30003007

6.361,00

Vermogen

Hoogte (mm)

Breedte (mm)

Lengte zonde brander
(mm)

Gewicht (kg)

105

1035

880

1125

543

140

1035

880

1285

631

170

1035

880

1445

719

200

1035

880

1605

807

230

1035

880

1765

895

 e ketel wordt geleverd zonder Logamatic bedieningspaneel. Meer info in hoofdstuk 2 van deze prijslijst.
D
De versie in één geheel is beschikbaar op bestelling.
Voor de vervanging van Logano G305, G315, SE425, SK425.
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Vrijblijvende adviesprijs. Niet voor de eindverbruiker bestemd, dient enkel als basis voor berekening. Btw niet inbegrepen.

Logano GE315
vloer · stookolie/gas · gietijzer · 86 - 230 kW

Logano GE315 - toebehoren
Artikel

Flens

Basisveiligheidsset
GE315

Maximum
drukbegrenzer DSH

Minimum
drukbegrenzer DSL

Minimum
waterdrukcontrole

Beschrijving
• Voor montage op de vertrek en retour van de
ketel (2 stuks per ketel te voorzien)
• Vierkant model uit staal in PN6

Code

Prijs

DN50

5430746

31,45

DN65

5430748

31,45

5584473

1.216,00

81855160

560,00

81370440

425,00

5176017

112,00

•
•
•
•
•

Veiligheidsgroep armatuur ketel PN6 DN65
Minimumwaterdrukcontrole
Thermometer, manometer met stop- en testkraan
Vul- en aflaatkraan KFE met draadverbinding
Conform EN 12828

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Max. drukverminderaar Sauter DSH 143-F001
Regelingsschaal 0.5 - 6 bar
Max. toegelaten druk 16 bar
Voor ketelveiligheidsset/verdeelbuis
Minimum drukverminderaar Sauter DSL 143-F001
Regelingsschaal 0.5 - 6 bar
Max. toegelaten druk 16 bar
Voor ketelveiligheidsset/verdeelbuis
Controle van de minimumdruk van de ketel
Als alternatief voor de veiligheid watergebrek WMS
volgens EN 12828 voor de installatie met STB <110 °C en
P > 300 kW

Schouwgeluiddemper

• Schouwgeluiddemper DN180
• Buitendiameter 400mm, lengte 550-950mm

5074546

441,00

Afdichtingsmof

• Afdichtingsmof DN180

5354014

58,00

• Voor GE315-105/115 5 elementen

5093030

331,00

• Voor GE315-140/160 6 elementen

5093032

392,00

• Voor GE315-170/195 7 elementen

5093034

403,00

• Voor GE315-200/220 8 elementen

5093036

448,00

• Voor GE315-230/260 9 elementen

5093038

461,00

83570082

82,00

83570083

76,00

Geluiddempende
ketelonderbouw

Reinigingsborstel

• Voor de reiniging van de vuurhaard en van het rookgasparcours 105-170 kW
• Voor de reiniging van de vuurhaard en van het rookgasparcours 200-230 kW

Prijslijst 5 – Ketels voor de vervangingsmarkt – 2021
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Vrijblijvende adviesprijs. Niet voor de eindverbruiker bestemd, dient enkel als basis voor berekening. Btw niet inbegrepen.

Logano GE315
vloer · stookolie/gas · gietijzer · 86 - 230 kW
Artikel

Beschrijving

A

Prijs

Ø K1

Ø K2

Draad

Plaat

160

200

300

M10

A

5431315

201,00

165

186

M10

A

7057648

201,00

140

170

M8/M10

B

5431312

201,00

8718575188

159,00

B
M10

Branderplaat

Code

ØD

D

K

M8

M8

M8

M8

D

K

M10

Blinddplaat (boringen door u te voorzien)
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Vrijblijvende adviesprijs. Niet voor de eindverbruiker bestemd, dient enkel als basis voor berekening. Btw niet inbegrepen.

Logano GE315
vloer · stookolie/gas · gietijzer · 86 - 230 kW

Logano GE315 - kenmerken
• Hoogwaardige en beproefde gietijzeren ketels in elementen.
• Thermostream-technologie met interne verhoging van de
retourtemperatuur in de injectiebuis met (geplaatst aan de binnenkant van de grote collector aan het bovenste deel van de
ketel) intern mengeffect. De temperaturen tussen «vertrek » en
"retour" hebben de neiging zich in evenwicht te houden, wat
bijdraagt tot een lage temperatuurgradiënt in de Ecostreamketel. Met de volgende voordelen in het systeemontwerp:
- geen eis van minimum debiet en minimale retourtemperatuur,
op die manier is een recyclageketelpomp niet nodig
- geen minimumretourtemperatuur
- geen retourtemperatuurverhoging.
• De geoptimaliseerde verbrandingskamer afgekoeld met water
en het principe van het drievoudige parcours van de rookgassen vormen de ideale omstandigheden voor het hebben van
een lage uitstoot.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

De NOx-niveaus worden met name aanzienlijk verlaagd.
Rookgasparcours volgens het principe van 3 parcours.
Vuurhaard volledig gekoeld door water.
Grote frontale deur, opening op scharnier naar rechts of naar
links, gemakkelijke toegang voor reiniging en onderhoud.
Levering van de ketel in afzonderlijke elementen.
Op die manier wordt het transport vergemakkelijkt in kleine
ruimtes.
Neemt weinig ruimte in dankzij het compacte ontwerp.
Grote keuze aan bedieningspanelen en sanitair warmwaterbereiding, toebehorengamma voor een snelle, nauwkeurig
aangepaste installatie.
Brandstof: Stookolie EL standaard conform norm DIN 51603-1
en stookolie met "alternatieve additieven" met een bio-gehalte
tot 10% of zwavelarm (<0,005%) en elke gassoort voor aangeblazen brander.

Technische gegevens
Waterzijdig drukverlies

Waterzijdig drukverlies in mbar

100
90
80
70
60
50
40
30
20

10
9
8
7
6
5
4
3
2

140 170 200 230

105

grootte ketel
1
1

2

3

4

5

6

7

8 9 10

20

30

40

Debiet in m3/h
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Vrijblijvende adviesprijs. Niet voor de eindverbruiker bestemd, dient enkel als basis voor berekening. Btw niet inbegrepen.

Logano GE315
vloer · stookolie/gas · gietijzer · 86 - 230 kW

Opstellingsruimte
880
400
(100)

880

750
(400)

100

712
LK

L1

AB + 100
(AB)

100

LK

90
540

A
AB

50 ... 80

AB = Lengte afhankelijk van de brander
LK zie technische gegevens hieronder
Respecteer de minimale afmetingen (afmetingen tussen haakjes)
Vermogen

Afstand A
mm

105
140
170
200
230

1500 (1000)

Bij de installatie van de ketel moeten de minimale beschreven
afmetingen (de afmetingen tussen haakjes) gerespecteerd worden. Om de installatie, het onderhoud en de onderhoudswerken
te vergemakkelijken, moeten de aanbevolen afstanden voorzien
worden.
Indien men onder de aanbevolen afstanden gaat, is het niet
mogelijk de reiniging uit te voeren met behulp van het aangeboden reinigingsgereedschap. Zo niet raden wij u aan om korter
reinigingsgereedschap te gebruiken of een chemische reiniging
te doen.

26

Lengte van de sokkel LK
mm
970
1130
1290
1450
1610

Lengte van de stalen plaat L11)
mm
730
890
1050
1210
1370

De stookruimte moet beschermd worden tegen vorst en moet
goed geventileerd worden. Ook moet er verzekerd worden dat de
verbrandingslucht niet verontreinigd is door overmatige hoeveelheden stof of halogeenkoolwaterstoffen. Koolwaterstofverbindingen zijn bijvoorbeeld aerosols, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen, verf.
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Vrijblijvende adviesprijs. Niet voor de eindverbruiker bestemd, dient enkel als basis voor berekening. Btw niet inbegrepen.

Logano GE315
vloer · stookolie/gas · gietijzer · 86 - 230 kW

Logano GE315 met Logamatic 4321 - technische gegevens
880

LK

1266

DN180

56
1035
938
818

155

VK

1)

RK

1)

L
450

106

1)
2)

LG

450

EL 2)
Rp3/4

Ketelaansluitstuk apart te bestellen in DN65 of DN50
Het vullen van de ketel en de installatie moet ter plaatse uitgevoerd worden in de retourleiding

VK: vertrek verwarming
RK: retour verwarming
EL: aflaat

GE315-105

GE315-140

GE315-170

GE315-200

GE315-230

5

6

7

8

9

Nominale warmteafgifte vollast (kW)

105

140

170

200

230

Nominale warmteafgifte deellast (kW)

52,5

70

85

100

115

Warmtebelasting vollast (kW)

115,7

153,7

185,2

215,0

248,9

Warmtebelasting deellast (kW)

55,9

74,5

90,1

104,1

121,7

Lengte LK (mm)

970

1130

1290

1450

1610

Lengte LG (mm)

1420

1580

1740

1900

2060

Model
Aantal elementen

Inbrengmaten ketelelementen (mm)

Breedte 712 / Hoogte 934 / Diepte 160

Inbrengmaten ketelblok (mm)

Breedte 712 / Hoogte 994 / Lengte LK

Lengte foyer (mm)

790

950

1110

1270

1430

Diameter vuurhaard (mm)

400

400

400

400

400

Nettogewicht (kg) 1)

543

631

719

807

895

Waterinhoud (l)

143

171

199

227

255

Gasvolume (l)

147

181

215

249

263

127

126

126

131

124

190

185

185

186

176

Rookgasmassastroom gas deellast 50 % (kg/s)

0,0259

0,0345

0,0419

0,0487

0,0567

Rookgasmassastroom gas vollast (kg/s)

0,0535

0,0712

0,0859

0,101

0,117

0,1-2,2

0,5-2,8

Breedte branderdeur (mm)

Rookgastemperatuur

2)

125

deellast 50 % (°C)

Rookgastemperatuur 2) vollast (°C)

Taux de CO2 gaz (%)

9

Nodige trek (Pa)3)

0

Drukverlies rookgaszijdig (mbar)

0,1-0,6

Temperatuur veiligheidsaquastaat (STB)/Veiligheidstemperatuurbegrenzer (°C) 4)

0,3-1,2

0,4-1,7
120

Maximale toelaatbare bedrijfsdruk (bar)

6

Certificaat-nr. volgens de richtlijn

Z-FDK-MUC-00-318-302-02

CE certificaat

CE-461 AS 255

1. Gewicht met verpakking verhoogd met 6-8%
2.Conform NBN EN303, is de minimale temperatuur van de verbrandingsgassen voor de berekening van de schacht conform norm EN 13384-1 ongeveer 12 K lager.
3. De ketel heeft geen overdruk nodig (nulpunt druk aan de uitgang van de ketel)
4. Temperatuur veiligheidsaquastaat STB (veiligheidstemperatuurbegrenzer). Maximum mogelijke vertrektemperatuur = temperatuur veiligheidsaquastaat (STB) - 18K. Voorbeeld: temperatuur
veiligheidsaquastaat STB=100°C, de maximum mogelijke vertrektemperatuur = 100 - 18 = 82°C
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Vrijblijvende adviesprijs. Niet voor de eindverbruiker bestemd, dient enkel als basis voor berekening. Btw niet inbegrepen.

Logano GE515
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Logano GE515
vloer · stookolie/gas · gietijzer · 201 - 350 kW

Systeemoverzicht
Stookolie-gasketel

Variant

Regeling

Toebehoren

Logamatic 4211/4212
Logano GE515
zonder brander



240/290/350





Toebehoren

Logamatic 4321/4322

Productvoordelen
• Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming ηs = 89%.
• Met Buderus Thermostream-technologie voor een eenvoudige hydraulische integratie en een hoge bedrijfszekerheid op lage temperatuur.
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Vrijblijvende adviesprijs. Niet voor de eindverbruiker bestemd, dient enkel als basis voor berekening. Btw niet inbegrepen.

Logano GE515
vloer · stookolie/gas · gietijzer · 201 - 350 kW

Logano GE515
Vermogen (kW)

in afzonderlijke elementen

Code

Prijs

240

30003146

8.671,00

295

30003147

9.276,00

350

30003148

9.886,00

Vermogen

Hoogte (mm)

Breedte (mm)

Lengte zonder brander
(mm)

Gewicht (kg)

240

1325

880

1550

1270

295

1325

880

1720

1430

350

1325

880

1890

1590

 e ketel wordt geleverd zonder Logamatic bedieningspaneel. Meer info in hoofdstuk 2 van deze prijslijst.
D
Voor de vervanging van Logano G505, G515, SE625, SE635, SK645, SK655, SK755.
 e Europese richtlijn met betrekking tot energie-efficiëntie van 26/09/2015 betreft de vermogens lager dan of gelijk aan
D
400 kW.
Aangezien het gamma Logano GE515 tot 510kW gaat, vindt u het vervolg van het gamma in Prijslijst 3 - Middel- en grote
installaties.
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Logano GE515
vloer · stookolie/gas · gietijzer · 201 - 350 kW

Logano GE515 - toebehoren
Artikel

Tegenflens ketel
GE515

Beschrijving
• 2 stukken voorzien voor de ketelvertrek en
-retour
• Vierkant model in PN6

Code

Prijs

DN65

661354

87,00

DN80

661356

87,00

DN100

661358

87,00

Basisveiligheidsset
GE515

•
•
•
•
•

Veiligheidsgroep armatuur ketel PN6 DN100
Watergebrekbeveiliging WMS
Thermometer, manometer met stop- en testkraan
Vul- en aflaatkraan KFE met draadverbinding
Conform EN 12828

5639210

1.933,00

Basisveiligheidsset
GE515 ≤300kW

•
•
•
•
•

Veiligheidsgroep armatuur ketel PN6 DN100
Minimumwaterdrukcontrole
Thermometer, manometer met stop- en testkraan
Vul- en aflaatkraan KFE met draadverbinding
Conform EN 12828

5639212

1.691,00

Maximum
drukbegrenzer DSH

•
•
•
•

Max. drukverminderaar Sauter DSH 143-F001
Regelingsschaal 0.5 - 6 bar
Max. toegelaten druk 16 bar
Voor ketelveiligheidsset/verdeelbuis

81855160

560,00

Minimum
drukbegrenzer DSL

•
•
•
•

Minimum drukverminderaar Sauter DSL 143-F001
Regelingsschaal 0.5 - 6 bar
Max. toegelaten druk 16 bar
Voor ketelveiligheidsset/verdeelbuis

81370440

425,00

Schouwgeluiddemper

• Schouwgeluiddemper DN250
• Buitendiameter 600mm, lengte 550-650mm

5074550

760,00

Afdichtingsmof

• Afdichtingsmof DN250

5354038

116,00

• Voor GE515-240 7 elementen

5093400

527,00

• Voor GE515-290/295 8 elementen

5093402

551,00

• Voor GE515-350 9 elementen

5093404

580,00

83570095

249,00

Geluiddempende
ketelonderbouw

Ketelreiniging GE515

• Reinigingsborstel voor vuurhaar en rookkanalen
• Bestaande uit 3 borstels met handgreep
• Voor vermogen 240-350kW

Prijslijst 5 – Ketels voor de vervangingsmarkt – 2021
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Logano GE515
vloer · stookolie/gas · gietijzer · 201 - 350 kW
Artikel

BranderplaatGE515

Beschrijving

D

K

Code

ØD

Ø K1

140
165

Ø K2

Plaat

170

M8

A

5330330

199,00

186

M10

A

5330340

195,00

195

230

M10

A

5330350

199,00

210

235

M10

A

5330360

195,00

185

210

M10

A

63245020

195,00

8718575190

182,00

Blinddplaat (boringen door u te voorzien)
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Logano GE515
vloer · stookolie/gas · gietijzer · 201 - 350 kW

Logano GE515 - kenmerken
• Hoogwaardige en beproefde gietijzeren ketels in elementen.
• Thermostream-technologie met interne verhoging van de
retourtemperatuur in de injectiebuis met (geplaatst aan de binnenkant van de grote collector aan het bovenste deel van de
ketel) intern mengeffect. De temperaturen tussen «vertrek » en
"retour" hebben de neiging zich in evenwicht te houden, wat
bijdraagt tot een lage temperatuurgradiënt in de Ecostreamketel. Met de volgende voordelen in het systeemontwerp:
- geen eis van minimum debiet en minimale retourtemperatuur,
op die manier is een recyclageketelpomp niet nodig
- geen minimumretourtemperatuur
- geen retourtemperatuurverhoging.
• De geoptimaliseerde verbrandingskamer afgekoeld met water
en het principe van het drievoudige parcours van de rookgassen vormen de ideale omstandigheden voor het hebben van
een lage uitstoot.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

De NOx-niveaus worden met name aanzienlijk verlaagd.
Rookgasparcours volgens het principe van 3 parcours.
Vuurhaard volledig gekoeld door water.
Grote frontale deur, opening op scharnier naar rechts of naar
links, gemakkelijke toegang voor reiniging en onderhoud
Levering van de ketel in afzonderlijke elementen.
Op die manier wordt het transport vergemakkelijkt in kleine
ruimtes.
Neemt weinig ruimte in dankzij het compacte ontwerp
Grote keuze aan bedieningspanelen en sanitair warmwaterbereiding, toebehorengamma voor een snelle, nauwkeurig
aangepaste installatie.
Brandstof: Stookolie EL standaard conform norm DIN 51603-1
en stookolie met "alternatieve additieven" met een bio-gehalte
tot 10% of zwavelarm (<0,005%) en elke gassoort voor aangeblazen brander.

Technische gegevens

Waterzijdig drukverliesn mbar

Waterzijdig drukverlies

Debiet in m3/h
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Logano GE515
vloer · stookolie/gas · gietijzer · 201 - 350 kW

Opstellingsruimte
850

400
(100)

980

900
(600)

AB + 100
(AB)

L1

LK

100

LK

90

AB

540

A
50 ... 80

AB = Lengte afhankelijk van de brander
LK zie technische gegevens hieronder
Respecteer de minimale afmetingen (afmetingen tussen haakjes)

Vermogen
240
295
350

Afstand A
mm
1700 (1000)
1700 (1000)
1700 (1000)

Bij de installatie van de ketel moeten de minimale beschreven
afmetingen (de afmetingen tussen haakjes) gerespecteerd worden. Om de installatie, het onderhoud en de onderhoudswerken
te vergemakkelijken, moeten de aanbevolen afstanden voorzien
worden.
Indien men onder de aanbevolen afstanden gaat, is het niet
mogelijk de reiniging uit te voeren met behulp van het aangeboden reinigingsgereedschap. Zo niet raden wij u aan om korter
reinigingsgereedschap te gebruiken of een chemische reiniging
te doen.

34

Lengte van de sokkel LK
mm
1360
1530
1700

Lengte van de stalen plaat L11)
mm
1190
1360
1530

De stookruimte moet beschermd worden tegen vorst en moet
goed geventileerd worden. Ook moet er verzekerd worden dat de
verbrandingslucht niet verontreinigd is door overmatige hoeveelheden stof of halogeenkoolwaterstoffen. Koolwaterstofverbindingen zijn bijvoorbeeld aerosols, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen, verf.
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Logano GE515
vloer · stookolie/gas · gietijzer · 201 - 350 kW

Logano GE515 met Logamatic 4321 - technische gegevens
980

LK

1556

144
VK

1325

1)

1120

RK

1)

60
115
586

1315

L

LG

585
DN250

EL 2)
Rp3/4

80

LB
1)
2)

Ketelaansluitstuk apart te bestellen in DN100 of DN80 of DN65
Het vullen van de ketel en de installatie moet ter plaatse uitgevoerd worden in de retourleiding

Model

VK: vertrek verwarming
RK: retour verwarming
EL: aflaat

GE515-240

Aantal elementen

GE515-295

GE515-350

7

8

9

240

295

350

Warmtebelasting (kW)

259,7

319,0

377,1

Lengte L (mm)

1580

1750

1920

Nominale warmteafgifte (kW)

Lengte LK (mm)

1360

1530

1700

LG - stookolie (mm)

2157

2327

2565

LB - stookolie (mm)

577

577

645

LG - gas (mm)

2160

2330

2500

LB - gas (mm)

580

580

580

Inbrengmaten ketelelementen (mm)

Breedte 835 / Hoogte 1315 / Diepte 170

Inbrengmaten ketelblok (mm)

Breedte 835 / Hoogte 1315 / Lengte LK

Lengte vuurhaard (mm)

1165

1335

1505

Diameter vuurhaard (mm)

515

515

515

Breedte branderdeur (mm)

142

Nettogewicht (kg)

1270

1430

1590

Waterinhoud (l)

258

294

330

Gasvolume (l)

421

487

551

Rookgastemperatuur 2) deellast 60% (°C)

138

138

140

164-183

161-183

161-177

0,0647

0,080

0,094

0,092-0,110

0,109-0,135

0,134-0,160

1)

Rookgastemperatuur

2)

vollast (°C)

Rookgasmassastroom stookolie deellast 60% (kg/s)
Rookgasmassastroom stookolie vollast (kg/s)
Rookgasmassastroom gas deellast 60% (kg/s)
Rookgasmassastroom gas vollast (kg/s)

0,065

0,080

0,095

0,092-0,111

0,110-0,136

0,135-0,161

CO2 -gehalte stookolie (%)

13

CO2 -gehalte ga (%)

10

Nodige trek (Pa)

0

3)

Drukverlies rookgaszijdig (mbar)

0,5-0,6

Temperatuur veiligheidsaquastaat (STB)/Veiligheidstemperatuurbegrenzer (°C)

1,0-1,4

1,1-1,6

120

4)

Maximale bedrijfsdruk (bar)

6

Certificaat-nr. volgens de richtlijn

Z-FDK-MUC-00-318-302-04

CE certificaat

CE-0461 AR 6154

1. Gewicht met verpakking verhoogd met 6-8%
2. Conform NBN EN303, is de minimale temperatuur van de verbrandingsgassen voor de berekening van de schacht conform norm EN 13384-1 ongeveer 12 K lager.
3. De ketel heeft geen overdruk nodig (nulpunt druk aan de uitgang van de ketel)
4. Temperatuur van de veiligheidsaquastaat STB (veiligheidstemperatuurbegrenzer). Maximum mogelijke vertrektemperatuur = temperatuur veiligheidsaquastaat (STB) - 18K. Voorbeeld:
temperatuur veiligheidsaquastaat STB= 100°C, de maximum mogelijke vertrektemperatuur = 100 - 18 = 82°C
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Logamatic 2109

Logamatic MC110 + RC310
+ module BRM10

Logamatic 4211
Logamatic 4212

Logamatic 4321
Logamatic 4322

Prijslijst 5 – Ketels voor de vervangingsmarkt – 2021
België

Logamatic

Bedieningspanelen

Logamatic EMS plus met MC110
p. 38

Logamatic 2109
p. 39

Logamatic 4211-4212
p. 40

Logamatic 4321-4322
p. 41
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Logamatic
bedieningspanelen

Bedieningspaneel Logamatic EMS plus met MC110
MC110 + kit BRM10 + RC310

Mogelijkheden
Avec 3x MM100 comme accesoires
RC200 **)

RC310

HK1

HK2

RC200 **)

HK3

RC200 **)

HK4

*)

Enkel in verbinding met
een 1-trapsbrander
*) MM100 noodzakelijk voor werking van de 3-wegmengklep




inbegrepen
optie


-

Logamatic MC110
met RC310 (zwart)

verplichte optie
niet van toep.

Code

7736601580

Prijs

910,00

Klasse van de temperatuurregelaar
Bijdrage van de temperatuurregelaar aan de seizoensgebonden
energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (%)
RC310
Master-bedieningseenheid RC310 met buitenvoeler
Module voor sturing van een externe 1-traps brander (zonder SAFe)
BRM10 + FK
met 7-polige stekker en keteltemperatuurvoeler
Branderkabel 2350mm voorgemonteerd met 7-polige branderstekBranderkabel
ker en groene 7-polige stekker
Module
Mengkraanmodule (max. 4) of SWW-bereiding (max. 2) met aansluiMM100-C
ting voor evenwichtsflesvoeler, inclusief een vertrekvoeler. Muurbevestiging voorzien.
Zonnemodule voor 1 gebruiker, ingang warmteteller
SM100
WMZ, collector- en boilervoeler voorzien. Muurbevestiging voorzien.
Zonnemodule voor 1 gebruiker, ingang warmteteller
SM200
WMZ, collector- en boilervoeler voorzien. Muurbevestiging voorzien.
ASM10
Module BUS-verdeler voor uitbreiding naar max. 5 deelnemers.
AM200
Alternatieve warmteproducent (niet compatibel met RC200)
Module om via smartphone iOS of Android uw verwarmingsinstallatie
KM200
te besturen met Logamatic EMS. Muurbevestiging voorzien.
Toebehoren
Afstandsbediening met LCD-scherm enkel voor circuit.
RC100
Muurbevestiging voorzien.
Afstandsbediening met LCD-scherm voor circuit en SWW.
RC200
Muurbevestiging voorzien.
Boilersensor- Ø 6 mm / 10 K
set
Met dompelhulscompensatie voor EMS
Dompelhuls
R1/2" x 100mm voor ronde voeler
AT90
Veiligheidsaquastaat AT90

**) optie

Code

VII
3,5


7738113416

345,00



7739453826

175,00



7747007984

58,10



7738110114

237,00



7738110103

290,00



7738110115

442,00




7747302472
7738110117

76,00
433,00



8718584845

265,00



7738110052

51,00



7738110060

217,00



7735502288

63,00




5446142
80155200

15,70
48,60

Prijslijst 1 - Residentiële installaties - Hoofdstuk 10 - Regelsystemen raadplegen voor meer informatie
De Logamatic 2107 is niet meer beschikbaar. De vervangingsset MC110 + BRM10 + RC310 is een modern alternatief.
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Prijs

Logamatic
bedieningspanelen

Bedieningspaneel Logamatic 2109

HK1

Logamatic 2109




inbegrepen
optie



Logamatic
2109

verplichte optie
niet van toep.

Code

Prijs



30005513

601,00



7063602

38,00



7747023989

16,50



7747007984

58,10

Branderstekker mannelijk (Eurostekker)



67903164

11,80

Branderstekker vrouwelijk (Eurostekker)



5884488

34,40

Dompelhuls

Dompelhuls R1/2" x 100mm voor ronde voeler.



5446142

15,70

Thermostaat

Digitale thermostaat Buderus Honeywell met voeding via batterij



7739450334

132,00

-

Code

30005513

Prijs

601,00

Klasse van de temperatuurregelaar

-

Bijdrage van de temperatuurregelaar aan de seizoensgebonden
energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (%)

0

Module
Logamatic
2108

Logamatic
2109

Niet meer beschikbaar. Alternatief is de Logamatic 2109 met uitgeschakelde
tapwaterfunctie.
Bedieningspaneel voor ketelwerking op constante temperatuur met 1 trapsbrander en sanitair warm water. Inbegrepen:
• Regelaquastaat van 50 tot 90 °C
• Veiligheidsaquastaat 110 °C
• Anti-condensaquastaat
• Thermometer keteltemperatuur
• Aan/uit-schakelaar
• Ingang kamerthermostaat
• Aansturing cv-pomp
• Regelaquastaat voor SWW
• Sturing SWW-pomp
• Omschakeling zomer / winter voor SWW
• Beschermingsklasse IP 40, radio en TV ontstoord

-

Beschikbaar tot juni 2019. Alternatief is de vervangingsset Logamatic
MC110 + BRM10 + RC310 (7736601580).
Toebehoren
BZ
Groene stekker
Branderkabel
Eurostekker
mannelijk
Eurostekker
vrouwelijk

Telling bedrijfsuren in te bouwen
Groene 7-polige stekker zonder kabel voor aansluiting van de branderkabel
in een 2000/3000/4000/BRM10 toestel
Branderkabel 2350mm voorgemonteerd met 7-polige branderstekker en
7-polige groene stekker voor toestel 2000/4000/BRM10

Prijslijst 5 – Ketels voor de vervangingsmarkt – 2021
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Logamatic
bedieningspanelen

Bedieningspaneel Logamatic 4211-4212
Basismodule 4212

Mogelijkheden

- 1-, 2-traps of modulerende
brander

HK0

Logamatic 4211

Basismodule 4211
-




1-, 2-traps of modulerende brander
SWW-boiler via aanvullende voeler AS1
Sanitaire circulatiepomp
Primaire pomp of circuit HK0

inbegrepen
optie


-

Logamatic 4212

Logamatic
4211

Logamatic
4212

Code

30005003

30004390

Prijs

1.247,00

598,00

III

-

1,5

0

verplichte optie
niet van toep.

Klasse van de temperatuurregelaar
Bijdrage van de temperatuurregelaar aan de seizoensgebonden
energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (%)

Code

Prijs

Module

Aantal vrije insteekplaatsen

2

2

FM442

Module voor 2 gemengde of ongemengde kringen
Voeler voor vertrektemperatuur inbegrepen



-

30004881

293,00

FM443

Module voor zonnesysteem met tot 2 verbruikers
Systeem high flow / low flow met regeling van de zonnepomp
Collectorvoeler en boilervoeler inbegrepen. Maximum 1 module
per paneel



-

30006807

387,00

FM444

Functiemodule voor combinatie van een alternatieve
(warmtekrachtkoppeling, hout, warmtepomp) en conventionele
warmteproducent. Integreerbaar in de toestellen 41xx, 4211 en
/ of 43xx.



-

8718589927

422,00

FM445

Module voor warmwaterbereiding door een externe platenwisselaar (LAP / LSP). 3 sanitair warmwatervoelers inbegrepen.
Maximum 1 per paneel



-

7747300977

729,00



-

30007261

318,00



-

30006066

272,00





5016861

89,00

-



30005381

257,00



-

5720812

92,00



-

30002258

111,00



-

30002274

130,00

FM446

FM448
ZM 426
ZM 427

Interface EIB voor verbinding van de verwarmingsregeling met
een domoticasysteem met een Europees Bussysteem EIB.
Maximum 1 module per paneel
Module voor indicatie van een storing via een potentiaalvrij
contact, ingang en uitgang 0 - 10 V
Maximum 1 module per paneel
Module voor sturing van een 2e, bijkomende veiligheidsaquastaat
STB. Uitsluitend in combinatie met Logamatic 4212
Module voor sturing van een gemotoriseerde 3-wegklep en een
beveiligingscirculator voor de ketel.
Uitsluitend in combinatie met Logamatic 4212.

Toebehoren
R-MEC2
BFU
BFU/F

Set voor wandbevestiging MEC2
Afstandsbediening met voeler voor kamertemperatuur en keuzetoetsen voor verwarmingsbedrijf
Idem BFU met radioklokontvanger voor automatische
omschakeling zomer-/wintertijd

SRF

Afzonderlijke voeler voor kamertemperatuur voor BFU/F



-

5993226

21,45

FV/FZ

Voeler vertrektemperatuur



-

5991376

30,85



-

5991520

24,05

-

-

7735600194

140,00





-

7735502288
5446142
7079690

63,00
15,70
34,95

Referentievoeler voor 2e verbruiker in combinatie met een
FSS
3-wegomschakelventiel VS-SU. Toebehoren voor FM443
Conversiemodule voor e-pomp. Een module per te beheren
Module PWM
pomp voorzien. Voor module FM443 en FM445.
ECS AS-E
Set boilervoeler Ø 9 mm
Dompelhuls
R½" lengte 100 mm
kabel 2de trap Voor Logamatic 4211 (inclusief in Logamatic 4212)
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Logamatic
bedieningspanelen

Bedieningspaneel Logamatic 4321-4322
Logamatic 4322

Met module FM441
in optie

cascade meerdere ketels

*)

Met module FM442
in optie

HK1

HK2

HK3

Logamatic 4322
*)

*) Voeler evenwichtsfles (strategievoeler) maakt deel uit van de module FM458




inbegrepen
optie


-

Logamatic
4321

verplichte optie
niet van toep.

Logamatic
4322

Code

Prijs

Code 7747310463 7747310484
1.428,00

1.113,00

Klasse van de temperatuurregelaar

Prijs

VI

-

Bijdrage van de temperatuurregelaar aan de seizoensgebonden
energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (%)

4

0

Module

Aantal vrije insteekplaatsen

4

4

FM441

Module voor 1 gemengde of ongemengde kring en
1 warmwaterkring met sanitaire circulatiepomp
Boilervoeler inbegrepen. Maximum 1 module per paneel





30004864

297,00





30004881

293,00





30006807

387,00





8718589927

422,00





7747300977

729,00





30007261

318,00





30006066

272,00



-

7747310202

432,00

Set voor wandbevestiging MEC2
Afstandsbediening met voeler voor kamertemperatuur en
keuzetoetsen voor verwarmingsbedrijf
Idem BFU met radioklokontvanger voor automatische
omschakeling zomer-/wintertijd





5720812

92,00





30002258

111,00





30002274

130,00

SRF

Afzonderlijke voeler voor kamertemperatuur voor BFU/F





5993226

21,45

FV/FZ

Voeler vertrektemperatuur





5991376

30,85

Rookgastemperatuurvoeler FG





5991368

110,00

Rookgastemperatuurvoeler NTC 100K voor buis in overdruk





8718598201

279,00

FSS

Referentievoeler voor 2e verbruiker in combinatie met een
3-wegomschakelventiel VS-SU. Toebehoren voor FM443





5991520

24,05

Module PWM

Conversiemodule voor e-pomp. Een module per te beheren
pomp voorzien. Voor module FM443 en FM445.

7735600194

140,00

Dompelhuls

R½" lengte 100 mm

FM442

FM443

FM444

FM445

FM446

FM448
FM458

Module voor 2 gemengde of ongemengde kringen
Voeler voor vertrektemperatuur inbegrepen
Module voor zonnesysteem met tot 2 verbruikers
Systeem high flow / low flow met regeling van de zonnepomp
Collectorvoeler en boilervoeler inbegrepen. Maximum 1 module
per paneel
Functiemodule voor combinatie van een alternatieve
(warmtekrachtkoppeling, hout, warmtepomp) en conventionele
warmteproducent. Integreerbaar in de toestellen 41xx, 4211 en
/ of 43xx.
Module voor warmwaterbereiding door een externe platenwisselaar (LAP / LSP). 3 sanitair warmwatervoelers inbegrepen.
Maximum 1 per paneel
Interface EIB voor verbinding van de verwarmingsregeling met
een domoticasysteem met een Europees Bussysteem EIB.
Maximum 1 module per paneel
Module voor indicatie van een storing via een potentiaalvrij
contact, ingang en uitgang 0 - 10 V
Maximum 1 module per paneel
Module voor sturing van een cascade met maximum 4 ketels
(uitsluitend met 4321 - maximum 2 modules)

Toebehoren
R-MEC2
BFU
BFU/F

Kabel 2de trap Verlengkabel (lengte = 8m)





5446142

15,70





7079690

34,95
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Logamatic
bedieningspanelen
• Regelaar voor ketel-/brandercombinaties met aansturing via
7-polige branderstekker voor EMS-warmteproducent
• Regelaar voor de uitbreiding van een installatie of voor onderstations
• 7" touchscreen
• Statusindicatie via ledstroken
• IPinside, Modbus-interface geïntegreerd
• Basisuitvoering met regeling van een warmwatervoorziening
en een gemengd verwarmingscircuit of als alternatief regeling
van het ketelcircuit
Logamatic 5311/Logamatic 5313
Prijslijst 2 - Middelgrote en grote installaties - Hoofdstuk 8 - Regelsystemen raadplegen voor meer informatie
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Info
Transportkosten
Levering in België

Netto Prijs

Leveringen volgens onze eigen route- en dagplanning
Levering > 100 euro netto BTW niet inbegrepen

franco

Levering < 100 euro netto BTW niet inbegrepen (Netto Prijs)

10,00

Leveringen die afwijken van onze eigen route- en dagplanning
1. Expressverzendingen
Op speciale aanvraag van de klant en in functie van de beschikbare transportmiddelen. Onmogelijk vaste uren te garanderen:

� voor verzending van materiaal per andere snelkoerierdiensten (koerierdienst van onze keuze)
1,10

– km te rekenen als heen en terug (met forfaitair min. bedrag)
– excl. forfaitaire verpakkingskosten

� De werkelijke transportkosten worden doorgerekend
Alle vermelde prijzen zijn nettoprijzen excl. BTW!
2. Levering in een nabijgelegen afhaalpunt
Levering > 1000 euro netto BTW niet inbegrepen

gratis

Levering < 1000 euro netto BTW niet inbegrepen

15,00

Leveringsvoorwaarden
Levering

Onze standaardleveringen worden georganiseerd op basis van een eigen route- en dagplanning. Dit houdt in: leveringen
op vaste dagen voor elke regio (normaal leveringsritme: om de 3 dagen of volgens ons leveringsschema). Om de
leveringen tijdig te kunnen inplannen, dienen de orders ten minste 2 werkdagen voor de dag van levering in bezit te zijn
van onze administratieve diensten (d.w.z. op werkdag A voor levering op werkdag C).

Transportkosten en
koerierdiensten

Zie hoofdstuk “Levering in België”.

In de regel gebeuren de leveringen met vrachtwagens van 16 ton die uitgerust zijn met een laadklep en enkel bemand
zijn met een chauffeur. Onze vrachtwagens zijn van het gesloten kasttype (breedte ca. 2,5 m, lengte ca. 9 m en hoogte
ca. 3,5 m). Zeildoekvrachtwagen voor lossen met werkfkraan: op speciale aanvraag.
De europalletten / industriële palletten waarop sommige goederen zich bevinden zijn eigendom van onze firma. Voor
zover ze door onze chauffeur niet dadelijk meegenomen worden, dienen ze door de klant in zijn magazijn bewaard te
Palletten
worden voor teruggave bij de eerstvolgende levering. Niet teruggegeven palletten zullen aan de klant aangerekend
worden a rato van 19,00 euro (netto) per pallet.
anders afgesproken zal het materiaal op het leveringsadres enkel afgezet worden voor zover daar een persoon
Aanwezigheid van de Tenzij
aanwezig is die door de klant gemandateerd werd om het materiaal in ontvangst te nemen en de leveringsbonnen te
klant
ondertekenen.
Het materiaal wordt geleverd op het adres van de klant of op een door hem opgegeven adres. Het wordt met transpallet
afgeladen en verreden op het gelijkvloers tot op de door de klant aangeduide plaats mits die zich in een straal van 35 m
van de vrachtwagen bevindt en bereikbaar is via een egale en verharde weg zonder niveauverspringingen (berijdbaarheid
voor transpallet noodzakelijk). Enkel ketels tot 200 kg en in blok kunnen, wanneer het gebruik van een transpallet niet
mogelijk blijkt, met behulp van een steekwagentje vervoerd worden (mits voor steekwagen berijdbare bodem).
Lossen
Wanneer noch transpallet, noch steekwagen gebruikt kunnen worden, zal het materiaal naast onze vrachtwagen
afgeladen worden en dient de installateur voor de verdere behandeling van het materiaal in te staan. Goederen die
omwille van hun gewicht of volume niet door één persoon met behulp van een transpallet verplaatst kunnen worden,
dienen door de zorgen van de klant en met behulp van andere heftoestellen (bv. vorkheftruck of kraan) van de
vrachtwagen afgeladen en naar de plaats van bestemming vervoerd te worden. Voorafgaande afspraken zijn in dat geval
onontbeerlijk.
In geval van verkeerde of onduidelijke opgave van leveringsadres zal een tweede noodzakelijk geworden transport
Adres / losplaats
aangerekend worden. Hetzelfde geldt in geval van onbereikbare losplaats.
Bosch Thermotechnik GmbH is houder van een ISO 9001 certificaat. Dat houdt de aanwezigheid in van een
kwaliteitscontrolesysteem inzake goederenbehandeling- en transport. De kans op beschadiging bij aanlevering op de
Beschadigingen
werf of bij de klant is daarom uiterst gering. Iedere klacht omtrent beschadiging van de goederen dient daarom
onmiddellijk en alleszins ten laatste 24u. na ontvangst schriftelijk aan onze administratie gemeld te worden.
Terugnames moeten vooraf aangevraagd te worden. Wij behouden ons het recht voor te beslissen over de mogelijkheid
Terugname
van een eventuele terugname en er de modaliteiten van te bepalen (bv. tegen welke waarde, bepalen van een bijdrage in
de transport- en administratiekosten en dergelijke).
Bestellingen kunnen enkel geannuleerd worden mits ons voorafgaand schriftelijk akkoord en tegen de door ons gestelde
Annulatie
voorwaarden.
Vrachtwagens
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Info
Algemene voorwaarden (versie 2020/04)
1. Toepassingsgebied
Deze voorwaarden zijn van toepassing op
elke overeenkomst waarbij Bosch
Thermotechnology nv - hierna de
vennootschap genoemd - zich verbindt de
eigendom van een roerend lichamelijk goed
over te dragen of, ten behoeve van haar
medecontractant, om welke materiële
prestatie dan ook te leveren. Deze
voorwaarden hebben altijd voorrang op de
eventuele algemene voorwaarden van de
klant. Van huidige voorwaarden kan enkel
afgeweken worden door bijzondere
voorwaarden die door de partijen schriftelijk
worden overeengekomen. De huidige
voorwaarden blijven in dat geval van
toepassing voor alles wat niet geregeld werd
in bedoelde bijzondere voorwaarden. Indien
enige bepaling van deze voorwaarden niet
zou kunnen toegepast worden, zal deze
vervangen worden door een gelijkaardige
bepaling rekening houdend met het
oorspronkelijk beoogde doel. Niettemin blijven
alle andere bepalingen van toepassing.
2. Prijzen / Offertes
Het publiceren van tarieven en catalogen
gebeurt enkel met prijsindicatiebedoeling en
onder voorbehoud van technische wijzigingen
en is geen formele verbintenis vanwege de
vennootschap.
Elke offerte, aanbieding of prijsopgave is
louter informatief en verbindt de
vennootschap niet. Dit geldt in het bijzonder
voor de vermelde prijzen, leveringstermijnen,
betalingstermijnen en eventuele berekeningen
en adviezen. Bij schriftelijke aanvaarding door
de klant komt een definitief akkoord pas tot
stand bij ontvangst door de klant van de
orderbevestiging uitgaand van de
vennootschap. Elk akkoord is in het bijzonder
afhankelijk van de voorafgaandelijke
goedkeuring door de dienst krediet analyse
van de vennootschap.
De prijzen zijn gebaseerd op de huidige
prijzen, tarieven en voorwaarden van de
grondstoffen, lonen, wedden, sociale lasten,
algemene onkosten, transportkosten,
douanerechten, fiscale taksen, wisselkoersen,
belastingen en andere afhoudingen. Indien
gedurende de duur van de optie of de
uitvoering van de bestelling, één of meerdere
van de bovenvermelde factoren wijzigingen
ondergaan, behoudt de vennootschap zich
het recht voor de prijzen aan te passen. Deze
aanpassing treedt in werking vanaf de
schriftelijke mededeling hiervan aan de klant.
Lopende contracten moeten, bij niet-akkoord
van de klant, schriftelijk opgezegd worden ten
laatste 7 kalenderdagen na kennisgeving van
de aanpassing.
De prijzen zijn enkel geldig voor leveringen in
België, tenzij uitdrukkelijk anders werd
overeengekomen.
Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief
BTW.
3. Leveringen
De leveringstermijnen die eventueel
voorkomen op eender welk contractueel
document dat tegenstelbaar is aan de
vennootschap, hebben een benaderend
karakter. In geen geval kan de overschrijding

van deze termijn aanleiding geven tot een
contractuele aansprakelijkheid in hoofde van
de vennootschap. Elk geval van overmacht en
elke omstandigheid die de vennootschap
redelijkerwijze niet kon voorzien bij de
totstandkoming van de overeenkomst, brengt
automatisch de schorsing van de
leveringstermijn met zich mee en dit
gedurende de hele duur van de gebeurtenis
die de levering binnen de afgesproken termijn
verhindert. Op het tijdstip van de levering gaat
het risico van de goederen over op de klant.
De bestelbon geeft duidelijk de
overeengekomen leveringsvoorwaarden en
wijze van vervoer aan. Tenzij anders bepaald
op de bestelbon:
� worden de goederen geacht geleverd en in
ontvangst te zijn genomen op één van de
door ons aangegeven en erkende
afhaalpunten, en aldaar bij vertrek in goede
staat te zijn bevonden;
� reizen zij voor rekening en risico van de
klant, welke ook de leveringsvoorwaarden
of wijze van vervoer wezen.
Iedere klacht omtrent beschadiging of nietovereenstemming van de goederen met de
bestelling, dient onmiddellijk en alleszins ten
laatste binnen de 24 uur na ontvangst, op
straffe van on-ontvankelijkheid, ter kennis van
de vennootschap gebracht te worden.
Wanneer de levering op kosten van de
vennootschap gebeurt, zal elk tweede
transport noodzakelijk geworden bij iedere
verkeerde of onduidelijke opgave van
leveringsadres of in geval van onbereikbare
losplaats, sowieso aangerekend worden.
In geval van afwezigheid bij de geplande
interventieafspraak of laattijdige annulatie van
uw interventieaanvraag, zal een forfaitaire
kostenvergoeding aangerekend worden.
4. Beding van eigendomsvoorbehoud
De goederen, voorwerp der leveringen, blijven
eigendom van de vennootschap, tot op het
ogenblik van hun werkelijke en volledige
betaling, zijnde het ogenblik dat het geheel
van de verkoopprijs en al zijn bijhorigheden
(kosten, eisbaar geworden forfaitaire
schadevergoedingen, verwijlintresten e.d.)
werkelijk betaald zijn. Tot op dat ogenblik zal
de vennootschap de goederen op eender
welk ogenblik en door een eenvoudige
aangetekende brief mogen opeisen en
ophalen. Zolang de eigendom van het
geleverde goed niet is overgegaan, mag de
klant het goed niet verpanden, noch aan een
derde enig recht daarop verlenen, noch
onroerend maken door incorporatie, noch
vermengen met een ander roerend goed. Alle
risico’s zijn ten laste van de klant. De betaalde
voorschotten blijven aan de vennootschap
verworven ter vergoeding van de mogelijke
verliezen bij wederverkoop. Ingeval de klant
de aan de vennootschap toebehorende
goederen, zelf verwerkt en/of herverkoopt,
draagt hij vanaf heden aan de vennootschap
alle schuldvorderingen die voortkomen uit
deze herverkoop over, dit tot het ogenblik van
de volledige betaling aan de vennootschap
door de klant van de prijs.
5. Waarborg

De waarborgperiode voor fabricagefouten
beloopt 24 maanden vanaf de datum van de
installatie, mits voorlegging van de factuur van
de installateur. De stukken die - door de
vennootschap erkende - fabricagefouten
vertonen, worden vervangen of in de
werkhuizen van de vennootschap hersteld.
De verantwoordelijkheid van de vennootschap
beperkt zich enkel tot de vervanging en
herstelling van deze stukken, zonder
terugbetaling, vergoeding of
schadeloosstelling om welke reden ook. De
verstrekte waarborg beperkt zich enkel en
alleen tot de stukken zelf, en verlengt of
hernieuwt geenszins de initiële duurtijd van de
waarborgperiode. De waarborg geldt niet:
� voor defecten of schade, veroorzaakt door
een ongeval, niet naleving van de
gebruiksvoorschriften, het gebruik voor
doeleinden waarvoor de producten niet
bestemd zijn, het gebruik van
minderwaardige onderhouds- en
verbruiksproducten,
� voor tussenkomsten die normaal het
voorwerp uitmaken van
onderhoudsactiviteiten,
� voor onderdelen waarvan de gebruiksduur
minder lang is dan de waarborgperiode (o.
a. onderdelen onderhevig aan normale
slijtage),
� in geval de producten niet onderhouden
werden volgens de voorschriften van de
vennootschap.
De waarborg vervalt wanneer de koper zijn
contractuele of financiële plichten niet
nagekomen is.
6. Aansprakelijkheid
De totale contractuele en extracontractuele
aansprakelijkheid van de vennootschap zal,
met inbegrip van aansprakelijkheid voor opzet
of grove schuld, steeds beperkt zijn tot
EUR 2.500.000 per schadegeval. De
vennootschap zal in geen geval aansprakelijk
kunnen gesteld worden voor enigerlei
onrechtstreekse schade, met inbegrip van
gebruiks- of winstderving, of voor eventuele
immateriële schade. De vennootschap kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies
of schade dat/die rechtstreeks of
onrechtstreeks veroorzaakt werd door
onoordeelkundig gebruik van geleverde
producten of diensten, of door het gebruik
van deze producten of diensten voor een
ander doel dan waarvoor deze geschikt zijn
volgens objectieve criteria, de instructies of
voor een ander doel dan waarvoor deze
redelijkerwijze worden verwacht te worden
gebruikt. De vennootschap is nooit
aansprakelijk voor door derden eventueel
gebrekkig geïnstalleerde toestellen, waarvoor
de tussenkomst aan de na-verkoopservice
werd aangevraagd.
7. Betalingsvoorwaarden
Alle facturen zijn contant betaalbaar, netto en
zonder disconto, behoudens andersluidende
schriftelijke overeenkomst.
Bij niet contante betaling van een interventie
van de na-verkoopservice zal een forfaitair
bedrag van € 15,00 (exclusief BTW)
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Info
administratiekosten worden aangerekend.
Elke niet binnen de 10 kalenderdagen dagen
na ontvangst schriftelijk geprotesteerde
factuur wordt geacht definitief aanvaard te
zijn. De niet betaling van een factuur op de
vervaldag brengt mede dat alle nog
openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar
worden welke ook de vooraf toegestane
betalingsvoorwaarden waren. De
vennootschap behoudt zich bovendien het
recht voor de nog niet geleverde bestelling of
gedeelten van bestelling te annuleren.
Bij niet naleving van een vervaldag, alsook bij
eender welke vertraging van een betaling,
zullen de bedragen die de klant aan de
vennootschap verschuldigd blijft, van
rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling, een intrest opleveren van
8% op jaarbasis, waarbij een aangevangen
maand als een volledige maand zal gelden.
Bovendien worden de onbetaalde bedragen
verhoogd met een bedrag van 10%, met een
minimum van € 50,00 (exclusief BTW), ten
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titel van schadebeding, indien deze bedragen
nog verschuldigd zijn 15 dagen na verzenden
van een ingebrekestelling.
Ingeval de klant nalaat zijn verbintenissen na
te leven en dit binnen de 15 dagen vanaf de
vervaldag van een factuur, kan de verkoop
van rechtswege en zonder ingebrekestelling
ontbonden worden, onverminderd de rechten
van de vennootschap op alle
schadevergoeding en intresten. De wilsuiting
hiertoe per aangetekend schrijven, zal
hiervoor volstaan.
De vennootschap behoudt zich het recht voor
om, zelfs na gedeeltelijke verzending van de
goederen, van de klant alle gepaste
waarborgen te eisen voor de goede uitvoering
der genomen verbintenissen.
8. Afzegging van bestelling en terugname
Goederen kunnen enkel worden
teruggenomen mits het voorafgaandelijk
schriftelijk akkoord van de vennootschap,
indien ze: (1) in nieuwe staat zijn, (2) in
normale voorraad gevolgd worden, (3) in de

oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking
terugbezorgd worden en (4) indien de
nummers van de afleverbon en van de factuur
opgegeven worden. De vennootschap kan vrij
de waarde van de teruggenomen goederen
bepalen. Bestellingen van niet in de normale
voorraad gevolgde goederen kunnen niet
worden geannuleerd.
Ontvangst van terugzendingen door of
namens de vennootschap houdt geen
erkenning in van gebreken aan het geleverde
of van enige aansprakelijkheid.
9. Toepasselijk rechten en bevoegde
rechtbanken
Op deze algemene voorwaarden, en de
overeenkomst die daaruit voortvloeit, is
uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
Elk geschil betreffende de geldigheid, de
interpretatie en de uitvoering van deze
algemene voorwaarden en de overeenkomst
die daaruit voortvloeit, wordt beslecht door de
rechtbanken van Mechelen.
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