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4.2 Węzły cieplne o mocy 70-500 kW  126
Węzły cieplne 70-500 kW

4
4.3 Osprzęt do węzłów 132

4.1 Węzły cieplne do mocy 50 kW 120
Węzły jednofunkcyjne do 50 kW, węzły dwufunkcyjne do 50 kW
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Węzły cieplne o mocy do 50 kW

 węzeł cieplny o mocy dla c.o. do 50 kW
 moc dla c.w.u. 50 kW
  przygotowanie c.w.u. bezpośrednio na wymienniku 

płytowym lub zasobniku

  elektroniczna regulacja temperatury ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej

  zaskakująco małe gabaryty
  prosty i szybki montaż

Produkt: Zalety:

4.1

Węzły cieplne
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Węzły cieplne H26_ _O-H/26

Nr kat. Cena Euro

H26 PD O-H/26 kW
Jednofunkcyjny węzeł cieplny c.o. do bezpośredniego przyłączenia do wysokoparametrowej sieci cieplnej, 
automatyka dwupołożeniowa (regulacja włącz/wyłącz z regulatorem pokojowym).
Składa się z: zaworów kulowych odcinających, zaworu różnicy ciśnień, wymiennika 30-płytowego, zaworu 
regulacyjnego, siłownika, zaworu bezpieczeństwa c.o. 3 bary, manometrów, termometrów, pompy Alpha 2 25-40, 
obudowy, regulatora pokojowego, naczynia przeponowego 24 I, izolacji. Max. moc dla c.o. 26 kW.

 H26 PD O-H 26 1790,0

H26 AF O-H/26 kW
Jednofunkcyjny węzeł cieplny c.o. do bezpośredniego przyłączenia do wysokoparametrowej sieci cieplnej, 
automatyka pogodowa (regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej).
Składa się z: zaworów kulowych odcinających, zaworu różnicy ciśnień, wymiennika 30-płytowego, zaworu 
regulacyjnego, siłownika, zaworu bezpieczeństwa c.o. 3 bary, manometrów, termometrów, pompy Alpha 2 25-40, 
obudowy, naczynia przeponowego 24 I, sterownika pogodowego, izolacji. Max. moc dla c.o. 26 kW.

 H26 AF O-H 26 2450,0

Dane techniczne:      H26...O-H/26
Wymiary (wys./szer./głęb.): 800/650/250

Ciśnienie robocze: 16 bar

Max. różnica ciśnienia zasilania i powrotu sieci:  12 bar

Dyspozycja do modułu 1-wymiennikowego „na przyłączu”: 1 bar

Obliczeniowa temp. zasilania sieci (zima): 130°C

Temp. powrotu (zima): 80°C

Temp. obliczeniowa dla c.o.: 80/60°C

Max. ciśnienie dla c.o.: 3 bar

Max. moc dla c.o.: 26 kW

Obliczeniowe opory hydrauliczne instalacji c.o.: 14 do 20 kPa

4.1

sieć – zasilanie

sieć – powrót

C.O. – zasilanie

C.O. – powrót

 F – fi ltr siatkowy (1 sieć; 2 c.o.)
M2 – siłownik zaworu regulacyjnego c.o.
NP – naczynie przeponowe
OA – odpowietrznik automatyczny
OR – odpowietrznik ręczny
PO2 – pompa obiegowa c.o.
P2 – manometr

R – regulator węzła
RRC – zawór różnicy ciśnień
T2 – termometr
TE – czujnik temperatury (1 sieć; 2 c.o.)
TM – termomanometr
TZ/RP – czujnik temperatury zewnętrznej (AF),
           regulator pokojowy (PD)

WCO – wymiennik c.o.
Z – zawór odcinający (1 sieć; 2 c.o.)
ZB2 – zawory bezpieczeństwa c.o.
ZR2 – zawór regulacyjny

Legenda

TYP Węzła H26 
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Węzły cieplne H26_ _O-H/50

Nr kat. Cena Euro

H26 PD O-H/50 kW
Jednofunkcyjny węzeł cieplny c.o. do bezpośredniego przyłączenia do wysokoparametrowej sieci cieplnej, 
automatyka dwupołożeniowa (regulator włącz/wyłącz z regulatorem pokojowym).
Składa się z: zaworów kulowych odcinających, zaworu różnicy ciśnień, wymiennika 30-płytowego, zaworu 
regulacyjnego, siłownika, zaworu bezpieczeństwa c.o. 3 bary, manometrów, termometrów, pompy Magna 25-80, 
obudowy, regulatora pokojowego, naczynia przeponowego 24 I, izolacji. Max. moc dla c.o. 50 kW.

 H26 PD O-H 50 2150,0

H26 AF O-H/50 kW
Jednofunkcyjny węzeł cieplny c.o. do bezpośredniego przyłączenia do wysokoparametrowej sieci cieplnej, 
automatyka pogodowa (regulator pokojowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej).
Składa się z: zaworów kulowych odcinających, zaworu różnicy ciśnień, wymiennika 30-płytowego, zaworu 
regulacyjnego, siłownika, zaworu bezpieczeństwa c.o. 3 bary, manometrów, termometrów, pompy Magna 25-80, 
obudowy, naczynia przeponowego 24 I, sterownika pogodowego, izolacji. Max. moc dla c.o. 50 kW.

 H26 AF O-H 50 2699,0

Dane techniczne:      H26...O-H/50
Wymiary (wys./szer./głęb.): 800/650/250

Ciśnienie robocze: 16 bar

Max. różnica ciśnienia zasilania i powrotu sieci: 12 bar

Dyspozycja do modułu 1-wymiennikowego „na przyłączu”: 1 bar

Obliczeniowa temp. zasilania sieci (zima): 130°C

Temp. powrotu (zima): 80°C

Temp. obliczeniowa dla c.o.: 80/60°C

Max. ciśnienie dla c.o.: 3 bar

Max. moc dla c.o.: 50 kW

Obliczeniowe opory hydrauliczne instalacji c.o.: 14 do 20 kPa

4.1

sieć – zasilanie

sieć – powrót

C.O. – zasilanie

C.O. – powrót

 F – fi ltr siatkowy (1 sieć; 2 c.o.)
M2 – siłownik zaworu regulacyjnego c.o.
NP – naczynie przeponowe
OA – odpowietrznik automatyczny
OR – odpowietrznik ręczny
PO2 – pompa obiegowa c.o.
P2 – manometr

R – regulator węzła
RRC – zawór różnicy ciśnień
T2 – termometr
TE – czujnik temperatury (1 sieć; 2 c.o.)
TM – termomanometr
TZ/RP – czujnik temperatury zewnętrznej (AF),
           regulator pokojowy (PD)

WCO – wymiennik c.o.
Z – zawór odcinający (1 sieć; 2 c.o.)
ZB2 – zawory bezpieczeństwa c.o.
ZR2 – zawór regulacyjny

Legenda

TYP Węzła H26 
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Węzły cieplne HW2_ _T-H/26

Nr kat. Cena Euro

HW2 PD T-H/26 kW
Dwufunkcyjny węzeł cieplny c.o./c.w.u. z priorytetem termicznym do bezpośredniego przyłączenia do wyso-
koparametrowej sieci cieplnej, automatyka dwupołożeniowa regulator włącz/wyłącz z regulatorem pokojowym). 
Składa się z: zaworów kulowych odcinających, zaworu różnicy ciśnień, dwóch wymienników płytowych
lutowanych, zaworu regulacyjnego, siłownika, zaworu bezpieczeństwa c.o. 3 bar, naczynia przeponowego 24 I, 
zaworu bezpieczeństwa c.w.u. 6 bar, manometrów, termometrów, pompy Alpha 2 25-40, obudowy, regulatora 
pokojowego, izolacji. Max. moc dla c.o. 26 kW.

 HW2 PD T-H 26/50 2290,0

HW2 AF T-H/26 kW
Dwufunkcyjny węzeł cieplny c.o./c.w.u. z priorytetem termicznym do bezpośredniego przyłączenia do wysokopa-
rametrowej sieci cieplnej, automatyka pogodowa (regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej). 
Składa się z: zaworów kulowych odcinających, zaworu różnicy ciśnień, dwóch wymienników płytowych 
lutowanych, zaworu regulacyjnego, siłownika, zaworu bezpieczeństwa c.o. 3 bar, naczynia przeponowego 24 I, 
zaworu bezpieczeństwa c.w.u. 6 bar, manometrów, termometrów, pompy Alpha 2 25-40, obudowy, sterownika 
pogodowego, izolacji. Max. moc dla c.o. 26 kW.

 HW2 AF T-H 26/50 2799,0

Dane techniczne:      HW2...T-H 26/50
Wymiary (wys./szer./głęb.): 800/650/250

Ciśnienie robocze: 16 bar

Max. różnica ciśnienia zasilania i powrotu sieci: 12 bar

Obliczeniowa temp. zasilania sieci (zima): 130°C

Temp. powrotu (zima): 80°C

Obliczeniowa temp. zasilania sieci (lato): 70°C

Temp. powrotu (lato): 30°C

Temp. obliczeniowa dla c.o.: 80/60°C

Temp. obliczeniowe dla c.w.u.: 55°C

Max. ciśnienie dla c.o.: 3 bar

Max. ciśnienie dla c.w.u.: 6 bar

Max. moc dla c.o.: 26 kW

Max. moc dla c.w.u.: 50 kW

Obliczeniowe opory hydrauliczne instalacji c.o.: 14 do 20 kPa

4.1

sieć – zasilanie

zimna woda

cyrkulacja

ciepła woda

sieć – powrót

C.O. – zasilanie

C.O. – powrót

F – fi ltr siatkowy (1 sieć; 2 c.o.)
GŁ – zawór przełączający z głowicą termostatyczną

z kapilarą PD
M – siłownik zaworu regulacyjnego 

 (2 c.o.; 3 c.w.u. – AF)
NP – naczynie przeponowe
OA – odpowietrznik automatyczny
OR – odpowietrznik ręczny
PO2 – pompa obiegowa c.o.
P2 – manometr
R – regulator węzła
RRC – zawór różnicy ciśnień
T – termometr (2 c.o.; 3 c.w.u.)
TE – czujnik temperatury 

  (1 sieć; 2 c.o.; 3 c.w.u. – AF)
TM – termomanometr
TZ – czujnik temperatury zewnętrznej AF
RP – regulator pokojowy – PD
WCO – wymiennik c.o.
WCW – wymiennik c.w.u.
Z – zawór odcinający (1 sieć; 2 c.o.; 3 c.w.u.)
ZB – zawory bezpieczeństwa (2 c.o.; 3 c.w.u.)
ZR – zawór regulacyjny (2 c.o.; 3 c.w.u. – AF)

Legenda

TYP Węzła HW 2 AF (PD)

sieć – zasilanie

zimna woda

cyrkulacja

ciepła woda

sieć – powrót

C.O. – zasilanie

C.O. – powrót

Schemat dla węzła typu HW2 AF 

Schemat dla węzła typu HW2 PD
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Nr kat. Cena Euro

HW2 PD T-H/50 kW
Dwufunkcyjny węzeł cieplny c.o./c.w.u. z priorytetem termicznym do bezpośredniego przyłączenia do wyso-
koparametrowej sieci cieplnej, automatyka dwupołożeniowa (regulator włącz/wyłącz z regulatorem pokojowym). 
Składa się z: zaworów kulowych odcinających, zaworu różnicy ciśnień, dwóch wymienników płytowych 
lutowanych, zaworu regulacyjnego, siłownika, zaworu bezpieczeństwa c.o. 3 bar, naczynia przeponowego 24 I, 
zaworu bezpieczeństwa c.w.u. 6 bar, manometrów, termometrów, pompy Magna 25-80, obudowy, regulatora 
pokojowego, izolacji. Max. moc dla c.o. 50 kW.

 HW2 PD T-H 50/50 2820,0

HW2 AF T-H/50 kW
Dwufunkcyjny węzeł cieplny c.o./c.w.u. z priorytetem termicznym do bezpośredniego przyłączenia do wysokopara-
metrowej sieci cieplnej, automatyka pogodowa (regulator pogodowy wraz z czujnikiem temperatury zewnętrznej). 
Składa się z: zaworów kulowych odcinających, zaworu różnicy ciśnień, dwóch wymienników płytowych 
lutowanych, zaworu regulacyjnego, siłownika, zaworu bezpieczeństwa c.o. 3 bar, naczynia przeponowego 24 I, 
zaworu bezpieczeństwa c.w.u. 6 bar, manometrów, termometrów, pompy Magna 25-80, obudowy, sterownika 
pogodowego, izolacji. Max. moc dla c.o. 50 kW.

 HW2 AF T-H 50/50 3365,0

Węzły cieplne HW2_ _T-H/50

4.1

Dane techniczne:      HW2...T-H 50/50
Wymiary (wys./szer./głęb.): 800/650/250

Ciśnienie robocze: 16 bar

Max. różnica ciśnienia zasilania i powrotu sieci: 12 bar

Obliczeniowa temp. zasilania sieci (zima): 130°C

Temp. powrotu (zima): 80°C

Obliczeniowa temp. zasilania sieci (lato): 70°C

Temp. powrotu (lato): 30°C

Temp. obliczeniowa dla c.o.: 80/60°C

Temp. obliczeniowe dla c.w.u.: 55°C

Max. ciśnienie dla c.o.: 3 bar

Max. ciśnienie dla c.w.u.: 6 bar

Max. moc dla c.o.: 50 kW

Max. moc dla c.w.u.: 50 kW

Obliczeniowe opory hydrauliczne instalacji c.o.: 14 do 20 kPa

sieć – zasilanie

zimna woda

cyrkulacja

ciepła woda

sieć – powrót

C.O. – zasilanie

C.O. – powrót

F – fi ltr siatkowy (1 sieć; 2 c.o.)
GŁ – zawór przełączający i głowica

   termostatyczna z kapilarą PD
M – siłownik zaworu regulacyjnego 

 (2 c.o.; 3 c.w.u. – AF)
NP – naczynie przeponowe
OA – odpowietrznik automatyczny
OR – odpowietrznik ręczny
PO2 – pompa obiegowa c.o.
P2 – manometr
R – regulator węzła
RRC – zawór różnicy ciśnień
T – termometr (2 c.o.; 3 c.w.u.)
TE – czujnik temperatury 

  (1 sieć; 2 c.o.; 3 c.w.u. – AF)
TM – termomanometr
TZ – czujnik temperatury zewnętrznej AF
RP – regulator pokojowy – PD
WCO – wymiennik c.o.
WCW – wymiennik c.w.u.
Z – zawór odcinający (1 sieć; 2 c.o.; 3 c.w.u.)
ZB – zawory bezpieczeństwa (2 c.o.; 3 c.w.u.)
ZR – zawór regulacyjny (2 c.o.; 3 c.w.u. – AF)

Legenda

TYP Węzła HW 2 AF (PD)

sieć – zasilanie

zimna woda

cyrkulacja

ciepła woda

sieć – powrót

C.O. – zasilanie

C.O. – powrót

Schemat dla węzła typu HW2 AF 

Schemat dla węzła typu HW2 PD 
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Węzły cieplne z ładowaniem zasobnika
moc dla c.o. 26 lub 50 kW, c.w.u. 50 kW

Nr kat. Cena Euro

H26 AF S-H/26 kW
Dwufunkcyjny węzeł cieplny c.o. z ładowaniem zasobnika c.w.u. po stronie wtórnej, do bezpośredniego przy-
łączenia do wysokoparametrowej sieci cieplnej, automatyka pogodowa (regulator pogodowy z czujnikiem 
temperatury zewnętrznej).
Składa się z: zaworów kulowych odcinających, zaworu różnicy ciśnień wymiennika 30-płytowego, zaworu regu-
lacyjnego, 3-drogowego zaworu z siłownikiem, zaworu bezpieczeństwa c.o. 3 bary, manometrów, termometrów, 
pompy Alpha 2 25-40, obudowy, zaworu regulacyjnego z siłownikiem, naczynia przeponowego 24 I, sterownika 
pogodowego, izolacji. Max. moc dla c.o. 26 kW. Zasobnik nie wchodzi w zakres dostawy.

 H26 AF S-H 26 2465,0

H26 AF S-H/50 kW
Wyposażenie i parametry techniczno-technologiczne jak powyżej, max. moc dla c.o. 50 kW. Pompa Magna 25-80.

 H26 AF S-H 50 2850,0

Dane techniczne:      H26 AF S-H
Wymiary (wys./szer./głęb.): 800/650/250
Ciśnienie robocze: 16 bar
Max. różnica ciśnienia zasilania i powrotu sieci: 12 bar
Dyspozycja do modułu 1-wymiennikowego „na przyłączu”: 1 bar
Obliczeniowa temp. zasilania sieci (zima): 130°C
Obliczeniowa temp. zasilania sieci (lato): 70°C
Temp. powrotu (zima): 80°C
Obliczeniowa temp. powrotu sieci (lato): 30°C
Temp. obliczeniowa dla c.o.: 80/60°C
Max. ciśnienie dla c.o.: 3 bar
Max. moc dla c.o.: 26 kW/50 kW
Max. moc dla ładowania zasobnika c.w.u.: 50 kW
Obliczeniowe opory hydrauliczne instalacji c.o.: 14 do 20 kPa

Połączenie do zasobnika
Składające się z 2 węży elastycznych typu Meifl ex dł. 1 m w izolacji kauczukowej, kolanka podłączeniowego 
i trójnika z zaworem spustowym KFE.

66357 76,00

zasobnik c.w.u

zasobniki buforowe str. 92-93

4.1

Zbiornik – powrót Zbiornik – zasilanie

sieć – zasilanie

sieć – powrót

C.O. – zasilanie

C.O. – powrót

F – fi ltr siatkowy (1 sieć; 2 c.o.)
M – siłownik zaworu (2 regulacyjnego c.o.; 

 Z zaworu przełączającego)
NP – naczynie przeponowe
OA – odpowietrznik automatyczny
OR – odpowietrznik ręczny
PO2 – pompa obiegowa c.o.

P2 – manometr
R – regulator węzła
RRC – zawór różnicy ciśnień
T2 – termometr
TE – czujnik temperatury (1 sieć; 2 c.o. Z zasobnik)
TM – termomanometr
TZ – czujnik temperatury zewnętrznej (AF)

WCO – wymiennik c.o.
Z – zawór odcinający 

(1 sieć; 2 c.o. Z ładowanie zasobnika)
ZB2 – zawory bezpieczeństwa c.o.
ZR – zawór regulacyjny 

  (2 c.o.; Z ładowanie zasobnika)

Legenda

TYP Węzła H26 S-H 
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Węzły cieplne 70-500 kW

Węzły cieplne o mocy 70-500 kW

  możliwość współpracy z warstwowym zbiornikiem 
buforowym

  krótki czas reakcji urządzeń na sygnał z automatyki 
sterującej

  pogodowa regulacja temperatury czynnika 
grzewczego

  zabudowa w ramie aluminiowej, małe gabaryty
  możliwość pomiaru ilości zużytej energii
  prosty montaż

Produkt: Zalety:

4.2

 węzły cieplne o mocy c.o. 70 do 500 kW
  przygotowanie czynnika grzewczego dla układów 

instalacji c.o. z Logotermami
 obsługa instalacji c.o. w układzie standardowym
  obsługa instalacji c.o. z dwoma grupami 

pompowymi i rozdzielaczem
  przygotowanie c.w.u. bezpośrednio na wymienniku 

max moc c.w.u. 300 kW
  węzeł cieplny w wersji PROFI i BASIC
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Nr kat. Cena Euro

H AF O-H PROFI
Jednofunkcyjny, jednowymiennikowy węzeł cieplny c.o. do bezpośredniego przyłączenia do wysokoparametrowej
sieci cieplnej, automatyka pogodowa (regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej).
Składa się z: kołnierzowych zaworów kulowych odcinających, zaworu różnicy ciśnień z ograniczeniem prze-
pływu, zaworu regulacyjnego, siłownika ze sprężyną zwrotną, pompy typu Magna, regulatora pogodowego, 
termometrów, manometrów zaworów bezpieczeństwa, izol. przewodów, wymiennika ciepła z twardą izolacją, 
automatycznego układu uzupełnienia zładu, połączeń wyrównawczych (uziemienie węzła), listy materiałowej 
z numerami podzespołów. Zabudowa na ramie aluminiowej (dzielona w zależności od mocy). Gwarancja 36 
miesięcy. Cena zawiera uruchomienie węzła u klienta.

CO 70 KW  H70 AF O-H 6311,0
CO 100 KW  H100 AF O-H 6527,0
CO 130 KW  H130 AF O-H 7350,0
CO 150 KW  H150 AF O-H 7790,0
CO 180 KW  H180 AF O-H 8450,0
CO 200 KW  H200 AF O-H 10050,0
CO 250 KW  H250 AF O-H 11100,0
CO 300 KW  H300 AF O-H 11850,0
CO 400 KW H400 AF O-H 12900,0
CO 450 KW H450 AF O-H 14100,0
CO 500 KW H500 AF O-H 15250,0

* inne moce na zapytanie ofertowe
** węzeł w wersji BASIC na zapytanie ofertowe

Dane techniczne:
Ciśnienie robocze: 16 bar

Max. różnica ciśnienia zasilania
i powrotu sieci: 3 bary

Dyspozycja do modułu
1-wymiennikowego „na przyłączu”: 1 bar

Obliczeniowa temp.
zasilania sieci (zima): 130°C

Temp. powrotu (zima): 70°C

Temp. obliczeniowa dla c.o.: 80/60°C

Max. ciśnienie dla c.o.: 3 bary

Max. moc dla c.o.: 70-500 kW

Obliczeniowe opory hydrauliczne
instalacji c.o.: od 40 kPa (70 kW) do 50 kPa

Węzeł cieplny jednofunkcyjny typu H

4.2

Schemat technologiczny węzła jednofunkcyjnego H PROFI

F – fi ltr siatkowy (1 sieć; 2 c.o.; N zład)
LC – wstawka ciepłomierza
M2 – siłownik zaworu regulacyjnego c.o.
O – zawory odpowietrzające (1 sieć; 2 c.o.)
PO2 – pompa obiegowa c.o.
P1, P2 – manometr z kurkiem manometrycznym
PI – presostat

R – regulator pogodowy
RRC – zawór różnicy ciśnień
STW2 – termostat bezpieczeństwa c.o.
T – termometr (1 sieć; 2 c.o.)
TE – czujnik temperatury (1 sieć; 2 c.o.)
TZ – czujnik temperatury zewnętrznej
UZ – elektrozawór z cewką magnetyczną

WCO – wymiennik c.o.
WdN – wodomierz wody ciepłej
Z – zawór odcinający (1 sieć; 2 c.o.; N zład)
ZB2 – zawory bezpieczeństwa c.o.
ZR2 – zawór regulacyjny c.o.
ZS – zawory spustowe (1 sieć; 2 c.o.)
ZZN – zład

Legenda

TYP Węzła H PROFI

sieć – zasilanie

sieć – powrót

C.O. – zasilanie

C.O. – powrót

do naczynia
wzbiorczego

NOWOŚĆ



128
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

Węzeł cieplny jednofunkcyjny c.o. 
przeznaczony na dwa obiegi grzewcze, 

z wykorzystaniem grup pompowych HGP

Nr kat. Cena Euro

HGP AF O-H PROFI
Jednofunkcyjny, jednowymiennikowy węzeł cieplny c.o. do bezpośredniego przyłączenia do wysokoparametrowej 
sieci cieplnej, automatyka pogodowa (regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej).
Składa się z: kołnierzowych zaworów kulowych odcinających, zaworu różnicy ciśnień z ograniczeniem prze-
pływu zaworu regulacyjnego, siłownika ze sprężyną zwrotną, regulatora pogodowego, termometrów, mano-
metrów, zaworu bezpieczeństwa, izol. przewodów, wymiennika ciepła z twardą izolacją, rozdzielacza, grup 
pompowych, w tym jedna z mieszaczem i siłownikiem, automatycznego układu uzupełnienia zładu, połączeń 
wyrównawczych (uziemienie węzła), listy materiałowej z numerami podzespołów. Zabudowa na ramie alumi-
niowej (dzielona w zależności od mocy). Gwarancja 36 miesięcy. Cena zawiera uruchomienie węzła u klienta.

Dostawa obejmuje grupy pompowe i rozdzielacz, ale nie jest integralną częścią węzła grzewczego.

CO 70 KW  HGP70 AF O-H 6789,0
CO 100 KW  HGP100 AF O-H 6920,0
CO 130 KW  HGP130 AF O-H 13000,0
CO 150 KW  HGP150 AF O-H 13850,0
CO 180 KW  HGP180 AF O-H 15870,0
CO 200 KW  HGP200 AF O-H 16140,0
CO 250 KW  HGP250 AF O-H 21550,0
CO 300 KW  HGP300 AF O-H 22050,0
CO 400 KW HGP400 AF O-H 23900,0
CO 450 KW HGP450 AF O-H 24300,0
CO 500 KW HGP500 AF O-H 24670,0

* inne moce na zapytanie ofertowe
** węzeł w wersji BASIC na zapytanie ofertowe

Dane techniczne:
Ciśnienie robocze: 16 bar

Max. różnica ciśnienia zasilania
i powrotu sieci: 3 bary

Dyspozycja do modułu
1-wymiennikowego „na przyłączu”: 1 bar

Obliczeniowa temp.
zasilania sieci (zima): 130°C

Temp. powrotu (zima): 70°C

Temp. obliczeniowa dla c.o.: 80/60°C

Max. ciśnienie dla c.o.: 3 bary

Max. moc dla c.o.: 70-500 kW

Obliczeniowe opory hydrauliczne
instalacji c.o.: od 40 kPa (70 kW) 50 kPa

4.2

Schemat technologiczny węzła jednofunkcyjnego HGP PROFI

F – fi ltr siatkowy (1 sieć; 2 c.o. – wariant; N zład)
GP1 – grupa pompowa fi rmy Meibes z mieszaczem
GP2 – grupa pompowa fi rmy Meibes 
LC – wstawka ciepłomierza
M2 – siłownik zaworu regulacyjnego c.o.
O – zawory odpowietrzające (1 sieć; 2 c.o.)
P1, P2 – manometr z kurkiem manometrycznym
PI – presostat

R – regulator pogodowy
ROZ – rozdzielacz dwuobwodowy
RRC – zawór różnicy ciśnień
STW2 – termostat bezpieczeństwa c.o.
T – termometr (1 sieć; 2 c.o.)
TE – czujnik temperatury (1 sieć; 2 c.o.)
TEG – czujnik temperatury
TZ – czujnik temperatury zewnętrznej

UZ – elektrozawór z cewką magnetyczną
WCO – wymiennik c.o.
WdN – wodomierz wody ciepłej
Z – zawór odcinający (1 sieć; 2 c.o.; N zład)
ZB2 – zawory bezpieczeństwa c.o.
ZR2 – zawór regulacyjny c.o.
ZS – zawory spustowe (1 sieć; 2 c.o.)
ZZN – zawór zwrotny zład

Legenda

TYP Węzła HGP PROFI

sieć – zasilanie

sieć – powrót

do naczynia
wzbiorczego

NOWOŚĆ
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 Węzeł cieplny do współpracy
z Logotermami typu LOGO-OPTIMAT

(z wykorzystaniem zbiornika buforowego)

Nr kat. Cena Euro

HL AF O-H PROFI LOGO-OPTIMAT
Jednofunkcyjny, jednowymiennikowy węzeł cieplny c.o. do bezpośredniego przyłączenia do wysokoparametrowej 
sieci cieplnej. Optymalizuje pracę układu z logotermami. Regulator VarioControl z czujnikiem temperatury zewnętrznej.
Składa się z: kołnierzowych zaworów kulowych odcinających, zaworu różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu, 
zaworu regulacyjnego, siłownika ze sprężyną zwrotną, regulatora pogodowego VarioControl, pompy UPS, 
2 czujników temp. wody w zasobniku, manometrów, termometrów, zaworów bezpieczeństwa, izol. przewodów, 
wymiennika ciepła z twardą izolacją, automatycznego układu uzupełnienia zładu, połączeń wyrównawczych 
(uziemienie węzła), listy materiałowej z numerami podzespołów. Zabudowa na ramie aluminiowej (dzielona 
w zależności od mocy). Gwarancja 36 miesięcy. Cena zawiera uruchomienie węzła u klienta.

CO 70 KW  HL70 AF O-H 7190,0
CO 100 KW  HL100 AF O-H 7604,0
CO 130 KW  HL130 AF O-H 8622,0
CO 150 KW  HL150 AF O-H 8637,0
CO 180 KW  HL180 AF O-H 10379,0
CO 200 KW  HL200 AF O-H 11540,0
CO 250 KW  HL250 AF O-H 12140,0
CO 300 KW  HL300 AF O-H 12950,0

* inne moce na zapytanie ofertowe
** węzeł w wersji BASIC na zapytanie ofertowe
*** w przypadku zastosowania innego regulatora pogodowego węzeł na zapytanie ofertowe (konieczność 

zastosowania pompy elektronicznej)

Dane techniczne:
Ciśnienie robocze: 16 bar

Max. różnica ciśnienia zasilania
i powrotu sieci: 3 bary

Dyspozycja do modułu
1-wymiennikowego „na przyłączu”: 1 bar

Obliczeniowa temp.
zasilania sieci (zima): 130°C

Temp. powrotu (zima): 70°C

Obliczeniowa temp. zasilania sieci (lato): 70°C

Temp. powrotu (lato): 30°C

Temp. obliczeniowa dla c.o.: 80/60°C

Max. ciśnienie dla c.o.: 3 bary

Max. moc dla c.o.: 70 kW-300 kW

Obliczeniowe opory hydrauliczne
instalacji c.o.: do 60 kPa

4.2

Schemat technologiczny węzła jednofunkcyjnego HL PROFI

F – fi ltr siatkowy (1 sieć; 2 c.o.; N zład)
LC – wstawka ciepłomierza
M2 – siłownik zaworu regulacyjnego c.o.
O – zawory odpowietrzające (1 sieć; 2 c.o.)
PO2 – pompa ładująca zasobnik
PO4 – pompa obiegowa (nie jest elementem węzła)
P1, P2 – manometr z kurkiem manometrycznym
PI – presostat

R – regulator pogodowy VARIOCONTROL 
 fi rmy Meibes

RRC – zawór różnicy ciśnień
SP – zbiornik buforowy (nie jest elementem węzła)
STW2 – termostat bezpieczeństwa c.o.
T – termometr (1 sieć; 2 c.o.)
TE – czujnik temperatury (1 sieć; 2 c.o.)
TEG – czujnik temperatury w górnej części zasobnika
TED – czujnik temperatury w dolnej części zasobnika

TZ – czujnik temperatury zewnętrznej
UZ – elektrozawór z cewką magnetyczną
WCO – wymiennik c.o.
WdN – wodomierz wody ciepłej
Z – zawór odcinający (1 sieć; 2 c.o.; N zład)
ZB2 – zawory bezpieczeństwa c.o.
ZR2 – zawór regulacyjny c.o.
ZS – zawory spustowe (1 sieć; 2 c.o.)
ZZN – zawór zwrotny zład

Legenda

TYP Węzła HL PROFI

sieć – zasilanie

sieć – powrót

C.O. – zasilanie

C.O. – powrót

do naczynia
wzbiorczego

NOWOŚĆ
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Nr kat. Cena Euro

HLT AF O-H PROFI
Jednofunkcyjny, jednowymiennikowy węzeł cieplny c.o. do bezpośredniego przyłączenia do wysokoparametrowej 
sieci cieplnej. Do współpracy z logotermami (regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej).
Składa się z: kołnierzowych zaworów kulowych odcinających, zaworu różnicy ciśnień z ograniczeniem przepły-
wu, zaworu regulacyjnego, siłownika ze sprężyną zwrotną, pompy Magna, regulatora pogodowego, manome-
trów, termometrów, zaworu bezpieczeństwa, izol. przewodu, wymiennika ciepła z twardą izolacją, automatycz-
nego układu uzupełnienia zładu, połączeń wyrównawczych (uziemienie węzła), listy materiałowej z numerami 
podzespołów. Zabudowa na ramie aluminiowej (dzielona w zależności od mocy). Gwarancja 36 miesięcy. 
Cena zawiera uruchomienie węzła u klienta.

CO 150 KW  HLT150 AF O-H 8806,0
CO 180 KW  HLT180 AF O-H 10550,0
CO 200 KW  HLT200 AF O-H 11900,0
CO 250 KW  HLT250 AF O-H 12250,0
CO 300 KW  HLT300 AF O-H 14100,0
CO 400 KW  HLT400 AF O-H 15400,0
CO 450 KW  HLT450 AF O-H 16190,0
CO 500 KW  HLT500 AF O-H 17250,0

* inne moce na zapytanie ofertowe
** węzeł w wersji BASIC na zapytanie ofertowe

Dane techniczne:
Ciśnienie robocze: 16 bar

Max. różnica ciśnienia zasilania
i powrotu sieci: 3 bary

Dyspozycja do modułu
1-wymiennikowego „na przyłączu”: 1 bar

Obliczeniowa temp.
zasilania sieci (zima): 130°C

Temp. powrotu (zima): 70°C

Obliczeniowa temp. zasilania sieci (lato): 70°C

Temp. powrotu (lato): 30°C

Temp. obliczeniowa dla c.o.: 80/60°C

Max. ciśnienie dla c.o.: 3 bar

Max. moc dla c.o.: 150-500 kW

Obliczeniowe opory hydrauliczne
instalacji c.o.: do 60 kPa

Węzeł cieplny jednofunkcyjny do współpracy 
z Logotermami typu HLT 

(bez zbiornika buforowego)

Schemat technologiczny węzła jednofunkcyjnego HLT PROFI

4.2

F – fi ltr siatkowy (1 sieć; 2 c.o.; N zład)
LC – wstawka ciepłomierza
M2 – siłownik zaworu regulacyjnego c.o.
O – zawory odpowietrzające (1 sieć; 2 c.o.)
PO2 – pompa obiegowa c.o.
P1,P2 – manometr z kurkiem manometrycznym
PI – presostat
R – regulator pogodowy
RRC – zawór różnicy ciśnień

STW2 – termostat bezpieczeństwa c.o.
T – termometr (1 sieć; 2 c.o.)
TE – czujnik temperatury (1 sieć; 2 c.o.)
TZ – czujnik temperatury zewnętrznej
UZ – elektrozawór z cewką magnetyczną
WCO – wymiennik c.o.
WdN – wodomierz wody ciepłej
Z – zawór odcinający (1 sieć; 2 c.o.; N zład)
ZB2 – zawory bezpieczeństwa c.o.

ZR2 – zawór regulacyjny c.o.
ZS – zawory spustowe (1 sieć; 2 c.o.)
ZZN – zład

Legenda

TYP Węzła HLT PROFI

sieć – zasilanie

sieć – powrót

C.O. – zasilanie

C.O. – powrót

do naczynia
wzbiorczego

NOWOŚĆ
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Nr kat. Cena Euro

HW AF T-H PROFI
Dwufunkcyjny węzeł cieplny c.o./c.w.u. z priorytetem c.w.u. do bezpośredniego przyłączenia do wysokoparametrowej 
sieci cieplnej, automatyka pogodowa (regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej).
Składa się z: kołnierzowych zaworów kulowych odcinających, zaworu różnicy ciśnień z regulowaną nastawą 
ciśnień, dwóch wymienników lutowanych z twardą izolacją, zaworów regulacyjnych, siłowników ze sprężyną 
powrotną, zaworów bezpieczeństwa c.o. 3 bar i c.w.u. 6 bar, manometrów, termometrów, pompy obiegowej c.o. 
Magna i pompy cyrkulacyjnej c.w.u. UPS N, regulatora pogodowego, automatycznego układu uzupełnienia zładu, 
połączeń wyrównawczych ( uziemienie węzła), listy materiałowej z numerami podzespołów. Zabudowa na ramie 
aluminiowej (dzielona w zależności od mocy). Gwarancja 36 miesięcy. Cena zawiera uruchomienie węzła u klienta.

CO 70 KW / CWU 70 KW HW 70/70 AF T-H 10801,0
CO 100 KW / CWU 100 KW HW 100/100 AF T-H 11026,0
CO 130 KW / CWU 130 KW HW 130/130 AF T-H 12638,0
CO 150 KW / CWU 150 KW HW 150/150 AF T-H 13477,0
CO 180 KW / CWU 180 KW HW 180/180 AF T-H 14827,0
CO 200 KW / CWU 200 KW HW 200/200 AF T-H 15164,0
CO 250 KW / CWU 250 KW HW 250/250 AF T-H 17699,0
CO 300 KW / CWU 300 KW HW 300/300 AF T-H 19510,0
CO 70 KW / CWU 50 KW HW 70/50 AF T-H 10635,0
CO 100 KW / CWU 50 KW HW 100/50 AF T-H 10919,0
CO 130 KW / CWU 70 KW HW 130/70 AF T-H 12374,0
CO 150 KW / CWU 100 KW HW 150/100 AF T-H 12717,0
CO 180 KW / CWU 130 KW HW 180/130 AF T-H 13999,0
CO 200 KW / CWU 150 KW HW 200/150 AF T-H 14520,0
CO 250 KW / CWU 200 KW HW 250/200 AF T-H 17250,0
CO 300 KW / CWU 250 KW HW 300/250 AF T-H 18837,0

* inne moce na zapytanie ofertowe

** węzeł w wersji BASIC na zapytanie ofertowe

Dane techniczne:
Ciśnienie robocze: 16 bar
Max. różnica ciśnienia zasilania
i powrotu sieci: 3 bary

Min. dyspozycja węzła na przyłączu: 2 bary
Obliczeniowa temp. zasilania sieci (zima): 130°C
Temp. powrotu (zima): 80°C
Obliczeniowa temp. zasilania sieci (lato): 70°C
Temp. powrotu (lato): 30°C
Temp. obliczeniowa dla c.o.: 80/60°C
Temp. obliczeniowa dla c.w.u.: 55°C
Max. ciśnienie dla c.o.: 3 bar
Max. ciśnienie dla c.w.u.: 6 bar
Max. moc dla c.o.: 70 kW-300 kW
Max. moc dla c.w.u.: 70 kW-300 kW
Opory hydrauliczne instalacji c.o.: Od 40 kPa (70 kW) do 50 kPa

 
Węzeł cieplny dwufunkcyjny  

(c.o., c.w.u. typ HW)

4.2

F – filtr siatkowy (1 sieć; 2 c.o.; 3 c.w.u. N zład)
LC – wstawka ciepłomierza
M – siłownik zaworu regulacyjnego (2 c.o.; 3 c.w.u.) 
O – zawory odpowietrzające (1 sieć; 2 c.o.)
PO2 – pompa obiegowa c.o.
PO3 – pompa cyrkulacyjna c.w.u.
P1, P2 – manometr z kurkiem manometrycznym
PI –  presostat
R – regulator pogodowy
RRC – zawór różnicy ciśnień
STW – termostat bezpieczeństwa (2 c.o.; 3 c.w.u.) 
T – termometr (1 sieć; 2 c.o.; 3 c.w.u.)
TE – czujnik temperatury (1 sieć; 2 c.o.; 3 c.w.u.)
TZ – czujnik temperatury zewnętrznej
RU – elektrozawór z cewką magnetyczną
WCO – wymiennik c.o.
WCW – wymiennik c.w.u.
WdN – wodomierz wody ciepłej
Wd3 – wodomierz wody zimnej
Z – zawór odcinający (1 sieć; 2 c.o.; 3 c.w.u.; N - zład)
ZB – zawory bezpieczeństwa (2 c.o.; 3 c.w.u.) 
ZR – zawór regulacyjny (2 c.o.; 3 c.w.u.)
ZS – zawory spustowe (1 sieć; 2 c.o.; 3 c.w.u.) 
ZZN – zawór zwrotny zład

Legenda

TYP Węzła HW PROFISchemat technologiczny węzła dwufunkcyjnego HW PROFI

sieć – zasilanie

zimna woda

cyrkulacja

ciepła woda

sieć – powrót

C.O. – zasilanie

C.O. – powrót

do naczynia
wzbiorczego

NOWOŚĆ



132
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

Zbiornik buforowy 
z 4 przyłączami kołnierzowymi

Zbiorniki wykonane ze stali S235JR. Zewnętrzna powierzchnia pokryta jest farbą antykorozyjną. Króćce przyłą-
czeniowe kołnierzowe DN 65, dla zbiorników 3 bar, natomiast dla zbiorników 6 bar o pojemności 500 l DN 65, 
a dla pojemności 750-1500 l DN 80. Przygotowane do montażu czujników temperatury. Izolacja wykonana 
z miękkiej pianki PU o grubości 80 mm dla zbiorników 500 l lub 100 mm dla pojemności 750-1500 l pokryta 
płaszczem PVC. Max. temp. pracy 95°C. Ciśnienie pracy 3 lub 6 bar.

Pojemność PN Nr kat. Cena Euro
PS 500 / 65-4 500 l 3 bar  10010.22 PSH 994,5
PS 750 / 65-4 750 l 3 bar  10010.35 PSH 1123,8
PS 1000 / 65-4 1000 l 3 bar  10010.32 PSH 1335,1
PS 1500 / 65-4 1500 l 3 bar  10010.50 PSH 1770,0

PS 300 / 65-4 300 l 6 bar  10011.11 PSH 1176,3
PS 500 / 65-4 500 l 6 bar  10011.22 PSH 1557,5
PS 750 / 80-4 750 l 6 bar  10011.35 PSH 1933,2
PS 1000 / 80-4 1000 l 6 bar  10011.32 PSH 1973,7
PS 1500 / 80-4 1500 l 6 bar  10011.50 PSH 3191,6

Na życzenie inne rozmiary!

Dane techniczne zbiorników buforowych
Typ zasobnika 300 500 750 1000 1500

D = 650
Pojemność [litry] 300 500 750 1000 1500 
Średnica bez izolacji [mm] 550 650 750 850 1000 
Średnica z izolacją [mm] 710 810 950 1050 1200 
Izolacja [mm] 80 80 100 100 100 
Wysokość z izolacją [mm] 1530 1750 1970 2010 2130 
Wymiary przechyłowe [mm] 1550 1750 1945 2010 2160 
Maks. T. / maks. P HZG [°C/bar] 95/6 95/3(6) 95/3(6) 95/3(6) 95/3(6) 

Zewnętrzne przyłącza (A1, A2) kołnierz
3 bar
6 bar

DN65 DN65 DN65 
DN80

DN65
DN80

DN65
DN80

Podłączenia czujników/regulatorów (F1, F3) [cale] Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾ 
Podłączenie odpowietrzenia [cale] Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾ 

Wymiary Wysokość od podłoża
A1 [mm] 250 280 300 340 355
F1 [mm] 470 500 520 540 575
F2 [mm] 1010 1170 1400 1380 1485
A2 [mm] 1230 1390 1600 1600 1705

Sterownik VarioControl NF
Mikroprocesorowy sterownik dla węzłów cieplnych przygotowany do współpracy z zasobnikiem 
buforowym.

Steruje pracą trzypunktowego siłownika (230 V) zaworu regulacyjnego i pompą obiegową (230 V). Kontroluje 
temp. powrotu czynnika grzewczego z węzła. Składa się z: wyświetlacza diody LED w obudowie do zasobnika 
buforowego, czujnika temp. powrotu z węzła i czujnika temp. zewnętrznej.

LFCP7  10575.400 1120,5

4.3
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Proszę wysłać do:
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
e-mail: info@meibes.pl

Zapytanie ofertowe

Podpis

1. Dane inwestycji

•	 adres inwestycji .................................................................................................................................................................................................................................................

•	 nazwa inwestora ...............................................................................................................................................................................................................................................

•	 osoba kontaktowa .............................................................................................................................................tel.: ....................................................................................

2. Węzeł zasila:

 instalację c.o.  

 instalację z Logotermami 

 instalację z Logotermami i zbiornikiem buforowym

3. Moc węzła okresu zimowego ............................................................................................. kW

4. Moc węzła okresu letniego .................................................................................................. kW

5. Moc węzła w okresie przejściowym ............................................................................. kW

6. Parametry sieci zima

•	 zasilanie: temperatura .........................................................................................................°C , ciśnienie ............................................................................. MPa

•	 powrót: temperatura .............................................................................................................°C , ciśnienie ............................................................................. MPa

7. Parametry sieci lato

•	 zasilanie: temperatura .........................................................................................................°C , ciśnienie ............................................................................. MPa

•	 powrót: temperatura .............................................................................................................°C , ciśnienie ............................................................................. MPa

8. Parametry sieci okres przejściowy

•	 zasilanie: temperatura .........................................................................................................°C , ciśnienie ............................................................................. MPa

•	 powrót: temperatura .............................................................................................................°C , ciśnienie ............................................................................. MPa

9. Parametry instalacji zima

•	 zasilanie: temperatura ..........................................................................................................°C 

•	 powrót: temperatura ..............................................................................................................°C

10. Ciśnienie dyspozycji w miejscu podłączenia ..................................................... MPa

11. Straty ciśnienia po stronie instalacyjnej ................................................................ MPa

12. Przepływ po stronie pierwotnej wymiennika ...................................................... l/h

13. Przepływ po stronie wtórnej wymiennika .............................................................. l/h

14. Montaż zaworów po stronie sieciowej: 

 zasilanie 

 powrót

15. Wymagania co do regulacji przepływu:

 zawór różnicy ciśnień i przepływu 

 zawór różnicy ciśnień osobno z zaworem regulacji przepływu

16. Sugerowana automatyka 
 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

17. Kopia warunków technicznych dostawy ciepła (jako załącznik do formularza)

18. Informacje dodatkowe 
 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Notatki
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