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Wysoka efektywność i komfort
   funkcja ECO dla oszczędnego przygotowania ciepłej wody,
   programowanie czasowe ogrzewania z uwzględnieniem

temperatury zewnętrznej,
   możliwość indywidualnego ustawienia temperatury powietrza 

w pomieszczeniu, temperatury c.w.u. i czasu pracy pompy 
cyrkulacyjnej,

   natychmiastowe przygotowanie c.w.u. o wymaganej 
temperaturze,

   prosta obsługa.

Innowacyjne rozwiązanie elektroniki i hydrauliki
  energooszczędna pompa obiegowa,
  przetwarzanie danych o zużyciu i innych parametrów 

technicznych,
  możliwość zdalnego przesyłania danych,
  gotowość do współpracy z automatyką budynków 

inteligentnych,
  możliwość zdalnego sterowania i diagnozowania stacji.

LOGOTERMA  LogoActiv

1. cyrkulacja

2. wz na mieszkanie

3. zasilanie z pionu wz

4. c.w.u

5. powrót ze stacji do pionu

6. zasilanie stacji z pionu

7. powrót z instalacji c.o.

8. zasilanie instalacji c.o.

A1  –  sterowanie

A  –  regulator

B  –  odpowietrznik

C  –  zawór przełączający z szybkim 

   napędem

D  –  pompa (strona pierwotna)

E  –  czujnik temperatury

F  –  zawór mieszający z szybkim 

   napędem

G  –  wstawka ciepłomierza

H  –  fi ltr

I  –  pompa cyrkulacyjna

J  –  wstawka wodomierza

K  –  czujnik przepływu

L  –  wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej

1 2 3 4 5 6 7 8

3.1
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Typ Moc l/min Nr kat. Cena Euro

LogoActiv składa się z:

 płytowego wymiennika ciepła ze stali nierdzewnej,
 energooszczędnej pompy Wilo Stratos – Para 15/1-7 po stronie pierwotnej,
 zaworu mieszającego po stronie pierwotnej,
 zaworu przełączającego,
 elektronicznego regulatora do sterowania temp. c.w.u. i regulacji obiegu c.o.,
 czujnika przepływu i czujników temperatury,
 odpowietrznika po stronie pierwotnej,
 wstawek do zamontowania ciepłomierza oraz wodomierza,
 filtra siatkowego,
 orurowania ze stali nierdzewnej w izolacji,
  RS-485 interfejs do komunikacji (Modbus RTU).

Regulator z możliwością rozszerzenia  modułu komunikacyjnego
z cyrkulacją 35 kW 12  14001.11 2293,0
bez cyrkulacji 35 kW 12  14001.1 2117,0
z cyrkulacją 50 kW 18  14002.11 2320,0
bez cyrkulacji 50 kW 18  14002.1 2166,0

Regulator bez możliwości rozszerzenia  modułu komunikacyjnego
z cyrkulacją 35 kW 12  14031.11 2263,0
bez cyrkulacji 35 kW 12  14031.1 2089,0
z cyrkulacją 50 kW 18  14032.11 2289,0
bez cyrkulacji 50 kW 18  14032.1 2138,0

Typ Nr kat. Cena Euro

Konsola zaworów 
Konsola prosta z zaworami, 7 wyjść x DN 20  10252.32 81,7
Konsola prosta z zaworami, 8 wyjść x DN 20  10252.33 94,0

Typ B x H x T [mm] Nr kat. Cena Euro

Obudowa natynkowa 
z tworzywa sztucznego  
do radiowego odczytu 600 x 880 x 210   11100.9K 230,0

Metal RAL 9016 600 x 880 x 210   11100.9 146,0

Obudowa podtynkowa

z tworzywa sztucznego 
do radiowego odczytu 600 x 1230 x 120-240  11100.8K 380,0

Metal RAL 9016 600 x 1230 x 120-240  11100.8     358,0

Regulacja wysokości: 100-170 mm.

Drzwi rewizyjne

z tworzywa sztucznego 
do radiowego odczytu  600 x 800 (B x H)  10203.309K 225,0

wykonanie z blachy, białe,
powlekane fluidyzacyjnie 600 x 800 (B x H)  10203.309 111,0

LOGOTERMA  LogoActiv

3.1
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3.1

Typ Nr kat. Cena Euro

Zestaw do ogrzewania podłogowego
Do montażu miedzy stacją LogoActiv a obiegiem ogrzewania podłogowego.

– STW termostat kontrolujący temperaturę ogrzewania podłogowego,
   możliwość regulacji temp. (20-90oC)
– elektrotermiczny siłownik 230 V
– zawór strefowy 

 10560.941 78,0

Moduły komunikacyjne

M-Bus Moduł  80596.05 260,0

Moduł M-bus przeznaczony dla rozbudowy regulatora LogoActiv. 
Daje możliwość podłączenia ciepłomierza i wodomierza. Pozyskiwanie 
i wyświetlanie danych zużycia energii może być zatem realizowane poprzez 
regulator LogoActiv.

Web Moduł  80596.11 480,0

Web Moduł przeznaczony dla rozbudowy regulatora LogoActiv. Moduł daje 
możliwość wizualizacji i zdalnego dostępu przez przegladarkę internetową 
do regulatora w LogoActiv.
Oparty na systemie operacyjnym Windows CE z serwerem sieci Web, 
modemem RS-232 oraz interfejsem 10 BaseT.

Czujnik

Czujnik  temperatury zewnętrznej PT1000, IP 54  10560.31-1  25,0
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LOGOTERMA

Logotermy są urządzeniami służącymi do decentralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej i regulacji 

temperatury powietrza w pomieszczeniu. Takie rozwiązanie ogranicza ilość pionów prowadzonych na klatce 

schodowej do 2 pionów grzejnych (zasilanie i powrót ze źródła ciepła) i pionu wody zimnej. Wyeliminowanie, 

w stosunku do tradycyjnego systemu, pionu c.w.u., pionu cyrkulacyjnego i zasobnika c.w.u., to wymierne 

oszczędności inwestycyjne i eksploatacyjne. Źródłem ciepła może być wysokoparametrowy węzeł cieplny 

lub lokalna kotłownia. Dzięki zastosowaniu mieszkaniowych węzłów cieplnych Logoterm można obniżyć 

wskaźnik EP budynków mieszkalnych, co jest bardzo ważnym argumentem dla inwestorów oraz 

nabywców nowo budowanych mieszkań.

– mieszkaniowa stacja wymiennikowa

3.1



PUZ MEIBES Sp. z o.o., ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno, tel. 65 529 49 89, fax 65 529 59 69, www.meibes.pl, www.logotermy.pl, www.solar.meibes.pl

106

ZŁOTY MEDAL MTP
INSTALACJE 2002

LOGOTERMA SATURN

Opis systemu

   mieszkaniowa stacja wymiennikowa
   moc dla c.w.u.: 33-47 kW/ΔT45 K
   wypływ c.w.u.: 12-17 l/min
   moc dla c.o. 12 kW/ΔT20 K
   max. ciśnienie pracy: 6 bar
   wykonanie w wielu wariantach

  decentralne przygotowanie c.w.u. eliminuje 
wysokie straty energii związane z cyrkulacją

  eliminacja konieczności przeprowadzania 
okresowych przegrzewów instalacji c.w.u.

  jednoznaczne rozliczenie na podstawie jednego 
licznika ciepła i wodomierza

  indywidualne możliwości sterowania centralnym 
ogrzewaniem dzięki programatorowi temp.

  możliwość realizowania funkcji c.o. przez cały rok
  zapewnienie optymalnej temperatury c.w.u.
  szybkie i łatwe odcięcie mediów
  wyeliminowanie warunków sprzyjających 

wtórnemu zanieczyszczeniu (np. bakterii typu 
Legionella)

Produkt: Zalety:

3.1
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3.1

Nr kat. Cena Euro

SATURN
Urządzenie termy z płytą główną do montażu naściennego. Urządzenie przygotowuje ciepłą wodę użytkową 
w układzie przepływowym i reguluje mieszkaniowy układ centralnego ogrzewania. Logoterma wyposażona 
w zintegrowaną konsolę zaworową.

Wyposażona w:
– lutowany wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej,
– trójdrogowy zawór PM-Regler z uszczelnieniem ceramicznym i hydraulicznym priorytetem ciepłej wody,
– odpowietrzenie obiegu wody grzewczej i wymiennika płytowego,
– kryzę wydatku ciepłej wody,
–  zawór strefowy do regulacji mieszkaniowej instalacji centralnego ogrzewania przystosowany do współpracy 

z zespołami regulatora lub programatora MR,
– miejsce do zabudowy licznika ciepła,
– izolowane przewody ze stali nierdzewnej typu Inofl ex,
– zawory odcinające ¾”, umocowane na szynie przyłączeniowej płyty głównej.

 10231.33 669,8

Wymiary (wys./szer./gł.): 600/470/145 mm

Max. ciśnienie pracy: 6 bar

Ogrzewanie: ok. 12 kW (przy ΔT20 K)

Ciepła woda: 33 kW/ogrzewanie o 45 K; 
ilość wypływu 12 l/min przy zasilaniu 65°C

SATURN POWER PACK 1
Stacja przeznaczona dla mieszkań o zwiększonym zapotrzebowaniu c.w.u., np. wyposażonych w łazienkę 
z wanną i prysznicem lub dwie łazienki.

 10231.42 771,9

Wymiary (wys./szer./gł.): 700/470/145 mm

Max. ciśnienie pracy: 6 bar

Ogrzewanie: ok. 12 kW (przy ΔT20 K)

Ciepła woda: 42 kW/ogrzewanie o 45 K; 
ilość wypływu 15 l/min przy zasilaniu 65°C

SATURN POWER PACK 2
Stacja przeznaczona dla mieszkań o zwiększonym zapotrzebowaniu c.w.u., np. wyposażonych w dwie łazienki 
z wannami.

 10231.47 877,0

Wymiary (wys./szer./gł.): 700/470/145 mm

Max. ciśnienie pracy: 6 bar

Ogrzewanie: ok. 12 kW (przy ΔT20 K)

Ciepła woda: 47 kW/ogrzewanie o 45 K; 
ilość wypływu 17 l/min przy zasilaniu 65°C

LOGOTERMA SATURN
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3.1

LOGOTERMA URAN

Nr kat. Cena Euro

URAN
Urządzenie termy z płytą główną do montażu naściennego. Urządzenie przygotowuje ciepłą wodę użytkową 
w układzie przepływowym i reguluje mieszkaniowy układ centralnego ogrzewania. Logoterma przewidziana 
do współpracy z prostą lub kątową konsolą zaworową.
Wyposażona w:
– lutowany wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej,
– trójdrogowy zawór PM-Regler z uszczelnieniem ceramicznym i hydraulicznym priorytetem ciepłej wody,
– odpowietrzenie obiegu wody grzewczej i wymiennika płytowego,
– kryzę wydatku ciepłej wody,
–  zawór strefowy do regulacji mieszkaniowej instalacji centralnego ogrzewania przystosowany do współpracy 

z zespołami regulatora lub programatora MR,
– miejsce do zabudowy licznika ciepła,
– izolowane przewody ze stali nierdzewnej typu Inofl ex,
– podejścia zakończone nakrętkami /”, przystosowane do przyłączenia do natynkowej konsoli zaworowej.

 10232.33 625,9

Wymiary (wys./szer./gł.): 600/470/145 mm

Max. ciśnienie pracy: 6 bar

Ogrzewanie: ok. 12 kW (przy ΔT20 K)

Ciepła woda: 33 kW/ogrzewanie o 45 K; 
ilość wypływu 12 l/min przy zasilaniu 65°C

URAN POWER PACK 1
Stacja przeznaczona dla mieszkań o zwiększonym zapotrzebowaniu c.w.u., np. wyposażonych
w łazienkę z wanną i prysznicem lub dwie łazienki.

 10232.42 729,0

Wymiary (wys./szer./gł.): 700/470/145 mm

Max. ciśnienie pracy: 6 bar

Ogrzewanie: ok. 12 kW (przy ΔT20 K)

Ciepła woda: 42 kW/ogrzewanie o 45 K; 
ilość wypływu 15 l/min przy zasilaniu 65°C

URAN POWER PACK 2
Stacja przeznaczona dla mieszkań o zwiększonym zapotrzebowaniu c.w.u., np. wyposażonych w dwie łazienki 
z wannami.

 10232.47 834,2

Wymiary (wys./szer./gł.): 700/470/145 mm

Max. ciśnienie pracy: 6 bar

Ogrzewanie: ok. 12 kW (przy ΔT20 K)

Ciepła woda: 47 kW/ogrzewanie o 45 K; 
ilość wypływu 17 l/min przy zasilaniu 65°C

Konsola kątowa z zaworami ¾” (montaż podtynkowy) 
 10203.1 83,7

Konsola prosta z zaworami ¾” 
 10203.100 K 83,7
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3.1

LOGOTERMY SATURN, URAN

Nr kat. Nr kat.
Cena Euro

230 V 24 V

WYPOSAŻENIE DO PRAWIDŁOWEGO 
FUNKCJONOWANIA LOGOTERM SATURN, URAN

MR-2 zespół regulatora z siłownikiem 
W skład zespołu wchodzi pokojowy regulator temperatury i termiczny siłownik zamykający zawór strefowy 
w Logotermie, zasilany 230 V lub 24 V. Zespół służy do regulacji temperatury w lokalu mieszkalnym z blokadą 
nastawy 16°C.

 10560.2  10560.21 46,0

MR-3 zespół programatora z siłownikiem
W skład zespołu wchodzi pokojowy programator temperatury i termiczny siłownik zamykający zawór strefowy 
w Logotermie, zasilany 230 V lub 24 V, z ograniczeniem nastawy 16°C. Zespół służy do regulacji temperatury 
w lokalu mieszkalnym, z możliwością wprowadzenia tygodniowego programu sterowania.

 10560.3  10560.31 78,6

MR-6 zespół programatora z siłownikiem
W skład zespołu wchodzi pokojowy programator temperatury i termiczny siłownik zamykający zawór strefo-
wy w Logotermie, zasilany 230 V. Zespół służy do regulacji temperatury w lokalu mieszkalnym, z możliwością 
wprowadzenia tygodniowego programu sterowania oraz do regulacji czasu pracy pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

 10560.6 127,6

MR-7 zespół programatora z siłownikiem – wersja radiowa
W skład zespołu wchodzi radiowy pokojowy programator temperatury i termiczny siłownik zamykający zawór 
strefowy w Logotermie, zasilany 230 V, z ograniczeniem nastawy 16°C. Zespół służy do regulacji temperatury 
w lokalu mieszkalnym, z możliwością wprowadzenia tygodniowego programu sterowania oraz do regulacji 
czasu pracy pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

 10560.7 133,7

MR-8 zespół programatora z siłownikiem – wersja radiowa
W skład zespołu wchodzi radiowy pokojowy programator temperatury i termiczny siłownik zamykający zawór 
strefowy w Logotermie, zasilany 230 V. Zespół służy do regulacji temperatury w lokalu mieszkalnym z możliwością 
wprowadzenia tygodniowego programu sterowania.

 10560.8 131,7
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3.1

CIEPŁOMIERZE i WODOMIERZE  

Ciepłomierz HEATplus
montaż: powrót, wskazanie [kWh]
wykonanie zgodnie z MID

Przepływ Nr kat. Cena Euro/szt.

Qn 0,6 m3/h DN 15 G 3/4 B 110 128 5101.101 158,6
Qn 1,5 m3/h DN 15 G 3/4 B 110 128 5102.101 158,6

M-BUS
do ciepłomierzy HEATplus, dł. 1,1 m

Nr kat. Cena Euro/szt.

M-Bus Moduł 127501.6  na zapytanie
Moduł wyjścia impulsowego 127501.7 na zapytanie

Ciepłomierze HEATsonic
ultradźwiękowy kompletny ciepłomierz z M-BUS
montaż: powrót, wskazanie [kWh]
wykonanie zgodnie z MID

Przepływ Nr kat. Cena Euro/szt.

Qn 0,6 m3/h DN 15 G 3/4 B 110 128 213 3 348,9
Qn 1,5 m3/h DN 15 G 3/4 B 110 128 213 4 338,5

Materiał Nr kat. Cena Euro/szt.

Wodomierz mieszkaniowy Qn 1,5 m3/h
do wody zimnej, klasa metrologiczna B, bez złączek

chromowany 110  3/4 gz  1270062 20,8

Wodomierz mieszkaniowy z impulsatorem 1,5 m3/h
do wody zimnej, klasa metrologiczna A i impulsowanie co 10 dm3, bez złączek

chromowany 110  3/4 gz  1275082 39,9
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3.1

LOGOTERMY SATURN, URAN

Nr kat. Cena Euro

Miejsce na licznik zimnej wody (7-ma droga)
Dodatkowe przyłącze w Logotermie służące do wyprowadzenia zasilania mieszkaniowej instalacji zimnej wody. 
W skład przyłącza wchodzi miejsce na montaż wodomierza (do całkowitego zliczenia dostarczonej do lokalu 
wody), zawór kulowy ¾” oraz inne elementy niezbędne do montażu.

10251.9 29,0

Mieszacz termostatyczny z zestawem podłączeniowym
Kompletny zestaw podłączeniowy składający się z mieszacza termostatycznego oraz innych elementów nie-
zbędnych do jego zamontowania w obrębie Logotermy. Urządzenie służy do bezstopniowej regulacji ciepłej 
wody użytkowej. Regulacja realizowana jest przez zmieszanie ciepłej i zimnej wody i jest możliwa w zakresie 
30-60°C. Urządzenie montowane w instalacjach, dla których max. temperatura zasilania przekracza 70°C.

3/4” GZ 69050.6 74,0

Mostek cyrkulacyjny z zestawem podłączeniowym
Kompletny zestaw podłączeniowy składający się z mostka termicznego oraz innych elementów niezbędnych 
do jego zamontowania w obrębie Logotermy.
Element termostatyczny montowany jest na spince pomiędzy zasilaniem i powrotem czynnika grzewczego 
zasilającego Logotermę. Utrzymuje temperaturę podejścia od pionu grzewczego do Logotermy na założonym 
poziomie w zakresie 45-65°C. Zapobiega wydłużonemu czasowi oczekiwania na ciepłą wodę spowodowanym 
spadkiem temperatury czynnika grzewczego w podejściu do Logotermy.

10251.7 61,9

Cyrkulacja c.w.u. po stronie wtórnej
Kompletny zestaw podłączeniowy składający się z pompy cyrkulacyjnej, elementu termostatycznego oraz 
innych elementów niezbędnych do zamontowania w Logotermie. Do zastosowania przy dużych odległościach 
punktów poboru ciepłej wody od Logotermy. Zapobiega wydłużonemu czasowi oczekiwania na ciepłą wodę 
spowodowanym spadkiem temperatury w przewodach rozprowadzających w mieszkaniu. Przygotowany do 
współpracy z zespołem programatora z siłownikiem 230 V MR-6 i MR-7, pozwalającym na czasowe załączanie 
pompy cyrkulacyjnej.

10251.8 284,9

Safe-Lock z zestawem montażowym
Kompletny zestaw montażowy składający się z zaworu kulowego oraz innych elementów niezbędnych do jego 
zamontowania w Logotermie. Zawory kulowe wyposażone w blokadę dostępu do zamknięcia kuli w zaworze. 
Blokada zamykana jest kluczem patentowym. Służą do odcinania poszczególnych mediów (woda, c.o.).

1 sztuka 10203.3 20,7

Komplet zaworów spustowych

10251.19 33,7

Obudowa na rozdzielacz
11100.5 101,0

Obudowa Logotermy Saturn, Uran
11100.1-2 100,0
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Nr kat. Cena Euro

ORION
Urządzenie termy z płytą główną do montażu naściennego. Urządzenie przygotowuje ciepłą wodę użytkową 
w układzie przepływowym i reguluje mieszkaniowy układ centralnego ogrzewania. Logoterma bez konsoli zaworowej.

Wyposażona w:
– lutowany wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej,
– trójdrogowy zawór PM-Regler z uszczelnieniem ceramicznym i hydraulicznym priorytetem ciepłej wody,
– odpowietrzenie obiegu wody grzewczej i wymiennika płytowego,
– kryzę wydatku ciepłej wody,
–  zawór strefowy do regulacji mieszkaniowej instalacji centralnego ogrzewania przystosowany do współpracy 

z zespołami regulatora lub programatora MR,
– miejsce do zabudowy licznika ciepła,
– izolowane przewody ze stali nierdzewnej typu Inofl ex,
– zawory odcinające ¾” na zasilaniu i powrocie z pionu grzewczego, zasilaniu z.w. i c.o.

 10230.33 563,6

Wymiary (wys./szer./gł.): 430/470/145 mm

Max. ciśnienie pracy: 6 bar

Ogrzewanie: ok. 12 kW (przy ΔT20 K)

Ciepła woda: 33 kW/ogrzewanie o 45 K;
ilość wypływu 12 l/min przy zasilaniu 65°C

ORION POWER PACK 1
Stacja przeznaczona dla mieszkań o zwiększonym zapotrzebowaniu c.w.u., np. wyposażonych w łazienkę 
z wanną i prysznicem lub dwie łazienki.

 10230.42 666,7

Wymiary (wys./szer./gł.): 535/470/145 mm

Max. ciśnienie pracy: 6 bar

Ogrzewanie: ok. 12 kW (przy ΔT20 K)

Ciepła woda: 42 kW/ogrzewanie o 45 K;
ilość wypływu 15 l/min przy zasilaniu 65°C

ORION POWER PACK 2
Stacja przeznaczona dla mieszkań o zwiększonym zapotrzebowaniu c.w.u., np. wyposażonych w dwie łazienki 
z wannami.

 10230.47 771,9

Wymiary (wys./szer./gł.): 535/470/145 mm

Max. ciśnienie pracy: 6 bar

Ogrzewanie: ok. 12 kW (przy ΔT20 K)

Ciepła woda: 47 kW/ogrzewanie o 45 K;
ilość wypływu 17 l/min przy zasilaniu 65°C

Obudowa Logotermy ORION
 11100.1-1 84,7

LOGOTERMA ORION
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3.1

LOGOTERMA ORION

WYPOSAŻENIE DO PRAWIDŁOWEGO 
FUNKCJONOWANIA LOGOTERMY ORION

Nr kat. Nr kat.
Cena Euro

230 V 24 V

MR-2 zespół regulatora z siłownikiem 
W skład zespołu wchodzi pokojowy regulator temperatury i termiczny siłownik zamykający zawór strefowy 
w Logotermie, zasilany 230 V lub 24 V. Zespół służy do regulacji temperatury w lokalu mieszkalnym z blokadą 
nastawy 16°C.

 10560.2  10560.21 46,0

MR-3 zespół programatora z siłownikiem
W skład zespołu wchodzi pokojowy programator temperatury i termiczny siłownik zamykający zawór strefowy 
w Logotermie, zasilany 230 V lub 24 V, z ograniczeniem nastawy 16°C. Zespół służy do regulacji temperatury 
w lokalu mieszkalnym, z możliwością wprowadzenia tygodniowego programu sterowania.

 10560.3  10560.31 78,6

MR-6 zespół programatora z siłownikiem
W skład zespołu wchodzi pokojowy programator temperatury i termiczny siłownik zamykający zawór strefo-
wy w Logotermie, zasilany 230 V. Zespół służy do regulacji temperatury w lokalu mieszkalnym, z możliwością 
wprowadzenia tygodniowego programu sterowania oraz do regulacji czasu pracy pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

 10560.6 127,6

MR-7 zespół programatora z siłownikiem – wersja radiowa
W skład zespołu wchodzi radiowy pokojowy programator temperatury i termiczny siłownik zamykający zawór 
strefowy w Logotermie, zasilany 230 V, z ograniczeniem nastawy 16°C. Zespół służy do regulacji temperatury 
w lokalu mieszkalnym, z możliwością wprowadzenia tygodniowego programu sterowania oraz do regulacji 
czasu pracy pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

 10560.7 133,7

MR-8 zespół programatora z siłownikiem – wersja radiowa
W skład zespołu wchodzi radiowy pokojowy programator temperatury i termiczny siłownik zamykający zawór 
strefowy w Logotermie, zasilany 230 V. Zespół służy do regulacji temperatury w lokalu mieszkalnym z możliwością 
wprowadzenia tygodniowego programu sterowania.

 10560.8 131,7

Mieszacz termostatyczny z zestawem podłączeniowym
Kompletny zestaw podłączeniowy składający się z mieszacza termostatycznego oraz innych elementów nie-
zbędnych do jego zamontowania w obrębie Logotermy. Urządzenie służy do bezstopniowej regulacji ciepłej 
wody użytkowej. Regulacja realizowana jest przez zmieszanie ciepłej i zimnej wody i jest możliwa w zakresie 
30-60°C. Urządzenie montowane w instalacjach, dla których max. temperatura zasilania przekracza 70°C.

3/4” GZ  69050.6 74,0

Mostek cyrkulacyjny z zestawem podłączeniowym
Kompletny zestaw podłączeniowy składający się z mostka termicznego oraz innych elementów niezbędnych do 
jego zamontowania w obrębie Logotermy. Element termostatyczny montowany jest na spince pomiędzy zasilaniem 
i powrotem czynnika grzewczego zasilającego Logotermę. Utrzymuje temperaturę podejścia od pionu grzewczego 
do Logotermy na założonym poziomie w zakresie 45-65°C. Zapobiega wydłużonemu czasowi oczekiwania na ciepłą 
wodę spowodowanym spadkiem temperatury czynnika grzewczego w podejściu do Logotermy.

 10251.7 61,9

Cyrkulacja c.w.u. po stronie wtórnej
Kompletny zestaw podłączeniowy składający się z pompy cyrkulacyjnej, elementu termostatycznego oraz innych 
elementów niezbędnych do zamontowania w Logotermie. Do zastosowania przy dużych odległościach punktów 
poboru ciepłej wody od Logotermy. Zapobiega wydłużonemu czasowi oczekiwania na ciepłą wodę spowodowanym 
spadkiem temperatury w przewodach rozprowadzających w mieszkaniu. Przygotowany do współpracy z zespołem 
programatora z siłownikiem 230 V MR-6 i MR-7, pozwalającym na czasowe załączanie pompy cyrkulacyjnej.

 10251.8 284,9

Safe-Lock z zestawem montażowym
Kompletny zestaw montażowy składający się z zaworu kulowego oraz innych elementów niezbędnych do jego 
zamontowania w Logotermie. Zawory kulowe wyposażone w blokadę dostępu do zamknięcia kuli w zaworze. 
Blokada zamykana jest kluczem patentowym. Służą do odcinania poszczególnych mediów (woda, c.o.).

1 sztuka  10203.3 20,7
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3.1

LOGOTERMA WODNIK

Nr kat. Cena Euro

WODNIK
do przygotowania c.w.u. 

Urządzenie termy z płytą główną do montażu naściennego. Urządzenie przygotowuje ciepłą wodę użytkową w ukła-
dzie przepływowym. Logoterma wyposażona w zintegrowaną konsolę zaworową.

Wyposażona w:
– lutowany wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej,
–  dwudrogowy zawór PM-Regler z uszczelnieniem ceramicznym i hydraulicznym załączeniem  przygotowania 

ciepłej wody,
– odpowietrzenie wymiennika płytowego,
– kryzę wydatku ciepłej wody,
– izolowane przewody ze stali nierdzewnej typu Inoflex,
– zawory odcinające ¾” umocowane na szynie przyłączeniowej płyty głównej.

10231.30 OHB 536,0

Wymiary (wys./szer./gł.): 600/470/145 mm

Max. ciśnienie pracy: 6 bar

Ciepła woda: 33 kW/ogrzewanie o 45 K;
ilość wypływu 12 l/min przy zasilaniu 65°C

WYPOSAŻENIE DODATKOWE LOGOTERMY WODNIK

Nr kat. Cena Euro

Mieszacz termostatyczny z zestawem podłączeniowym
Kompletny zestaw podłączeniowy składający się z mieszacza termostatycznego oraz innych elementów nie-
zbędnych do jego zamontowania w obrębie Logotermy. Urządzenie służy do bezstopniowej regulacji ciepłej 
wody użytkowej. Regulacja realizowana jest przez zmieszanie ciepłej i zimnej wody i jest możliwa w zakresie 
30-60°C. Urządzenie montowane w instalacjach, dla których max. temperatura zasilania przekracza 70°C.

3/4” GZ 69050.6 74,0

Mostek cyrkulacyjny z zestawem podłączeniowym
Kompletny zestaw podłączeniowy składający się z mostka termicznego oraz innych elementów niezbędnych 
do jego zamontowania w obrębie Logotermy. Element termostatyczny montowany jest na spince pomiędzy 
zasilaniem i powrotem czynnika grzewczego zasilającego Logotermę. Utrzymuje temperaturę podejścia od 
pionu grzewczego do Logotermy na założonym poziomie w zakresie 45-65°C. Zapobiega wydłużonemu cza-
sowi oczekiwania na ciepłą wodę spowodowanym spadkiem temperatury czynnika grzewczego w podejściu 
do Logotermy.

10251.7 61,9

Cyrkulacja c.w.u. po stronie wtórnej
Kompletny zestaw podłączeniowy składający się z pompy cyrkulacyjnej, elementu termostatycznego oraz 
innych elementów niezbędnych do zamontowania w Logotermie. Do zastosowania przy dużych odległościach 
punktów poboru ciepłej wody od Logotermy. Zapobiega wydłużonemu czasowi oczekiwania na ciepłą wodę 
spowodowanym spadkiem temperatury w przewodach rozprowadzających w mieszkaniu. Przygotowany do 
współpracy z zespołem programatora z siłownikiem 230 V MR-6, pozwalającym na czasowe załączanie pompy 
cyrkulacyjnej.

10251.8 284,9

Safe-Lock z zestawem montażowym
Kompletny zestaw montażowy składający się z zaworu kulowego oraz innych elementów niezbędnych do jego 
zamontowania w Logotermie. Zawory kulowe wyposażone w blokadę dostępu do zamknięcia kuli w zaworze. 
Blokada zamykana jest kluczem patentowym. Służą do odcinania poszczególnych mediów (woda, c.o.).

1 sztuka 10203.3 20,7
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3.
2

Logo Fresh – przygotowanie c.w.u.
z wykorzystaniem zasobnika buforowego

Wykonanie Nr kat. Cena Euro

Logo Fresh – przygotowanie c.w.u.
Stacja podstawowa składa się z:
płyty głównej z szynami połączeniowymi, białej obudowy (wys./szer./ 
gł.: 800 x 600 x 210), z wydłużonego lutowanego wymiennika ze stali nie-
rdzewnej, pompy obiegowej Grundfos UPS 15/60 (po stronie grzewczej), 
odpowietrznika po stronie grzewczej, z zaworem zwrotnym po stronie pier-
wotnej, regulatora dla regulacji stałej temperatury ciepłej wody w zależności 
od ustawionej temperatury i zapotrzebowania mocy poprzez impulsowanie 
pompy obiegu grzewczego, z 3 zaworami odcinającymi 1” GW.

10270.2 1747,5

Logo Fresh – przygotowanie c.w.u.
z modułem cyrkulacji
Tak jak stacja powyższa, jednak z dodatkowym wbudowanym zestawem 
pompowym cyrkulacji wody użytkowej, składa się z: pompy cyrkulacyjnej 
UP 15-30, zaworu zwrotnego, części rurowych i części śrubunkowych w sta-
cji, zamontowanych i przyłączonych do regulatora, z 4 zaworami odcinają-
cymi 1” GW.

10270.21 1906,0

Dane techniczne:
Podłączenia grzewcze i sanitarne: 1” GZ płasko uszczelnione
Ciśnienie robocze (strona pierwotna): 3 bar
Ciśnienie robocze (strona wtórna): 6 bar
Max. dopuszczalna temp. zasilania: 110°C
Waga: 15 kg
Klasa ochronna regulatora: IP 54
Napięcie zasilające: 230 VAC/50 HZ
Wymiary (szer./wys./gł.): 600 x 800 x 210 mm

Charakterystyka techniczna:
Woda zimna/Woda ciepła °C 10 - 45

Temperatura zasilania °C 50 55 60 65 70 75 80

Temperatura powrotu °C 27 23 22 20 19 18 17

Wydajność c.w.u. l/min 17 23 28 33 37 41 45

Moc do podgrzewania c.w.u. kW 42 56 69 80 90 100 110

Przepływ obwód pierwotny l/h 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550
Spadek ciśnienia strona 
pierwotna bar 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

Wysokość podnoszenia 
w obwodzie pierwotnym bar 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Spadek ciśnienia strona 
wtórna bar 0,14 0,25 0,36 0,51 0,65 0,82 1,02
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Osprzęt

Ciepła woda użytkowa

Zimna woda użytkowa

Wykonanie Nr kat. Cena Euro

Instalacja połączenia kaskadowego
W przypadku dużego zapotrzebowania na wodę, przekraczającego wy-
dajność pojedynczej stacji c.w.u., istnieje możliwość zastosowania systemu 
kaskadowego.
Zawór kaskadowy zostaje przy tym ustawiony tak, że od zadanej wartości 
przepływu ciepłej wody uruchamia się następna stacja.

Zawór kaskadowy
DN 25 do podłączenia kaskadowego. 
Zakres regulacji: 100-500 mbar.

10-25 l/min bez cyrkulacji 69072.9 103,2

Przykładowa instalacja podłączenia kaskadowego

3.
3

Przykład instalacji

Ciepła 
woda

Cyrkulacja

Zimna
woda
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Logo Fresh – przygotowanie c.w.u.  
z wykorzystaniem zasobnika buforowego

Wykonanie Nr kat. Cena Euro

Logo Fresh – przygotowanie c.w.u.  
z regulacją elektroniczną
Kompaktowa stacja z izolacją z EPP, składa się z lutowanego wymiennika 
ze stali nierdzewnej, pompy obiegowej Grundfos z UPS 15-60 (po stronie 
grzewczej), odpowietrznika (po stronie grzewczej), zaworu zwrotnego, 
regulatora do regulacji stałej temperatury ciepłej wody w zależności od 
ustawionej temperatury i zapotrzebowania mocy poprzez impulsowanie 
pompy obiegu grzewczego, wraz z kulowymi zaworami odcinającymi ¾” .

bez cyrkulacji 10270.3 1403,9

Logo Fresh – przygotowanie c.w.u. z regulacją 
elektroniczną z modułem cyrkulacji
Tak jak stacja powyższa, jednak z dodatkowym, wbudowanym zestawem 
pompowym cyrkulacji wody użytkowej, składa się z:
pompy cyrkulacyjnej Wilo Star Z Nova, zaworu zwrotnego, części rurowych 
i części śrubunkowych w stacji, zamontowanych i przyłączonych do regula-
tora z  zaworami odcinającymi 1” GW.

z cyrkulacją 10270.31 1532,4

 

Komplet  do montażu na zasobniku
Przypinany komplet wstępnie uformowanej tylnej ściany izolacji,  
do bezpośredniego montażu na zasobniku (Ø zasobnika ≥ 600 mm).

66306.3673 16,1

Dane techniczne:
Wymiary (szer./wys./gł.) 660 x 455 x 215 mm
Przyłącza: ¾” GW lub GZ
Stopień ochrony regulatora: IP54
Napięcie zasilania: 230VAC/50HZ
Max. ciśnienie robocze po stronie 
grzewczej (strona pierwotna): 3 bar

Max. ciśnienie robocze po stronie c.w.u. 
(strona wtórna): 6 bar

Max. dopuszczalna temperatura: 110°C

Charakterystyka techniczna:
Woda zimna/Woda ciepła °C 10 - 45

Temperatura zasilania °C 50 55 60 65 70 75 80

Temperatura powrotu °C 31 28 26 25 24 23 22

Wydajność c.w.u. l/min 11 17 22 26 29 33 36

Moc do podgrzewania c.w.u. kW 30 42 53 62 71 80 88

Przepływ obwód pierwotny l/h 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
Spadek ciśnienia strona 
pierwotna bar 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

Wysokość podnoszenia 
w obwodzie pierwotnym bar 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Spadek ciśnienia strona 
wtórna bar 0,12 0,28 0,46 0,64 0,80 1,04 1,25
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Grupy pompowe FlowControl i osprzęt

Typ Nr kat. Cena Euro

Mostek cyrkulacyjny od 45 do 65°C
Do montażu na najniższej kondygnacji pomiędzy zasilaniem i powrotem 
pionu grzewczego. Zakres nastawy temp. od 45 do 65°C, 2 zawory spustowe, 
podłączenie /” GW.

 10523.2 105,2

Spinka z mostkiem cyrkulacyjnym od 45 do 65°C
Do montażu na najwyższej kondygnacji pomiędzy zasilaniem i powrotem 
pionu grzewczego. Zakres nastawy temp. od 45 do 65°C, 2 automatyczne 
odpowietrzniki, podłączenie /” GW.

 10522.2 106,2

Grupy pompowe, obieg grzewczy bez mieszania,
z regulatorem LogoFlowControl H

Grupy pompowe dla regulacji obiegu grzewczego w systemie z Logotermami. 
Izolowana grupa pompowa z cyfrową regulacją pompy, LogoFlowControl H 
do regulacji pompowego obiegu grzewczego łącznie z czujnikiem zasila-
nia/powrotu i czujnikiem różnicy temperatur, regulator LogoFlowControl H 
z wyświetlaczem LED i czteroprzyciskowym programatorem w obudowie IP 54, 
izolacja w klasie ochrony przeciwpożarowej B1.

LFCH1 z UPS 32-60 66814 H1 1845,0
LFCH2 z Magna 32-100 66814 H2 3206,0
LFCH3 z Magna 3 40-120F 66537 H31 4943,0
LFCH4 z Magna 3 50-120F 66538 H41 6467,0
LFCH5 z Magna 3 65-120F 66539 H51 6665,0

Inne typy pomp na zapytanie.

Grupy pompowe, obieg grzewczy z mieszaniem,
z regulatorem LogoFlowControl H-M

Grupy pompowe dla regulacji obiegu grzewczego w systemie z Logoter-
mami. Izolowana grupa pompowa z cyfrową regulacją pompy. LogoFlow-
Control H do regulacji pompowego obiegu grzewczego, z mieszaczem 
trójdrogowym i należącym do niego siłownikiem łącznie z czujnikiem zasi-
lania/powrotu i czujnikiem różnicy temperatur, regulator LogoFlowControl 
H z wyświetlaczem LED i czteroprzyciskowym programatorem w obudowie 
IP 54, izolacja w klasie ochrony przeciwpożarowej B1.

LFCH-M2 z Magna 32-100 66834 H2 3580,0
LFCH-M3 z Magna 3 40-120F 66547 H31 5808,0
LFCH-M4 z Magna 3 50-120F 66548 H41 6852,0
LFCH-M5 z Magna 3 65-120F 66549 H51 7829,0

Inne typy pomp na zapytanie.

LogoFlowControl H / LogoFlowControl H-M
Pojedynczy regulator do regulacji pompy obiegu grzewczego
z dwiema tulejami zanurzeniowymi (/” GZ), czujnik różnicy ciśnienia 
z przyłączami /” GZ, LogoFlowControl H – regulator z czujnikami.

LFCH/LFCH-M  10575.451 888,3

Na życzenie regulator specjalny dla innych typów pomp lub rozwiązań.

Uchwyt ścienny grup pompowych

do DN 32 16335.61 72,0
DN 40 VICTAULIC 16335.71 87,0
DN 50  VICTAULIC 16335.72 92,0
DN 65 VICTAULIC 16335.73 98,0

3.
3


