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1. Wstęp
Logoterma to produkt firmy Meibes przeznaczony dla budownictwa wielorodzinnego. Logotermy służą do przygotowania c.w.u. i ste-
rowania mieszkaniowym obiegiem grzewczym.
Ze względu na możliwość jednoznacznego opomiarowania strumienia ciepła na c.o. i c.w.u. adresowana jest dla budownictwa wie-
lorodzinnego, aczkolwiek z powodzeniem można ją stosować wszędzie tam, gdzie zapewniony jest dopływ czynnika grzewczego 
o parametrach niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia, a wymagane jest przygotowanie c.w.u. i strefowe regulowanie obiegiem 
grzewczym.
Logoterma powstała z myślą o:
– nowych i modernizowanych budynkach wielorodzinnych,
– decentralnym przygotowaniu ciepłej wody użytkowej dla potrzeb jednego mieszkania,
– indywidualnej regulacji temperatury w mieszkaniu.
Opracowanie zawiera podstawowe dane o zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, charakterystyce materiałowej, projektowa-
nych właściwościach użytkowych, warunkach zabudowy oraz sposobie konfigurowania wersji i wariantów urządzenia.

DANE TECHNICZNE
2. Zasada działania
Zadaniem Logotermy jest zdecentralizowane przygotowanie c.w.u. w instalacji grzewczej obiektu i jednoznaczne opomiarowanie zu-
życia ciepła dostarczanego do mieszkania. Jest to realizowane poprzez priorytet hydrauliczny przygotowania c.w.u nad c.o., w wyniku 
którego strumień energii dostarczany z jednofunkcyjnego źródła ciepła kierowany jest na cele grzewcze lub przygotowanie c.w.u. Proce-
sem przełączania strumienia zawiaduje 3-drogowy, hydraulicznie sterowany zawór przełączająco-regulacyjny (PM-Regler), który w chwili 
pojawienia się rozbioru c.w.u. kieruje strumień cieplny z pionu grzewczego do wymiennika c.w.u stacji. Po zakończeniu rozbioru c.w.u.
PM-Regler przywraca przepływ strumienia ciepła na mieszkaniowy obieg grzewczy.
PM-Regler sterujący priorytetem przygotowania c.w.u. ma charakterystykę wprost proporcjonalną do wielkości strumienia pobieranej
ciepłej wody użytkowej.

Rys. 1. Przekrój zaworu PM-Regler.

Komfortem cieplnym pomieszczeń steruje zawór regulacyjny c.o. stacji i regulator/programator temperatury pomieszczeń. Strefowy 
zawór regulacyjny c.o. w stacji pełni również rolę kryzy regulacyjnej, dławiącej ciśnienie dyspozycyjne pionu grzewczego z poziomu 
niezbędnego do przygotowania c.w.u. na wymienniku do poziomu zapewniającego zachowanie autorytetu regulacyjnego grzejniko-
wych zaworów termostatycznych w pomieszczeniach. Ilościowa regulacja strefowa c.o. pozwala na dowolne kształtowanie komfortu 
cieplnego w ogrzewanych pomieszczeniach przez użytkownika, a zawory termostatyczne zapewniają stałe różnicowanie temperatur 
między pomieszczeniami.
W instalacjach grzewczych regulowanych jakościowo, gdzie temperatura czynnika zasilającego może przekraczać 75-80°C, wymagane 
jest stosowanie opcji z mieszaczem termostatycznym stabilizującym temperaturę c.w.u. na stałym poziomie, przy zmienności tempe-
ratury zasilania instalacji w funkcji strat cieplnych budynku wynikających ze zmiany temperatury zewnętrznej. W trakcie eksploatacji 
Logoterma nie wymaga ingerencji ze strony użytkownika – jej praca, poprzedzona prawidłową regulacją, przebiega bezobsługowo.
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3. Parametry techniczne
3.1 Dane techniczne Logoterm

Logoterma: 
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ORION
POWER PACK 1

12 42 12-15

ORION
POWER PACK 2

12 47 15-17

MINIPACK 1 12 33 10-12

MINIPACK 2 12 33 10-12

SATURN 12 33 10-12 

zintegrowana 

SATURN
POWER PACK 1

12 42 12-15

SATURN
POWER PACK 2

12 47 15-17

COMFORT 33 12 10-12 

COMFORT
POWER PACK 1

12 42 12-15

COMFORT
POWER PACK 2

12 47 15-17

URAN 12 33 10-12 

rozdzielna 

URAN
POWER PACK 1

12 42 12-15

URAN
POWER PACK 2

12 47 15-17

PLUTON 12 33 10-12

PLUTON
POWER PACK 1

12 42 12-15

PLUTON
POWER PACK 2

12 47 15-17

WODNIK ------ ------ 33 10-12 zintegrowana 

3.2. Cechy rozwiązań konstrukcyjnych
1. Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca szybki montaż / demontaż.
2. Zwarta zabudowa charakteryzująca się niewielkimi wymiarami.
3. Wymiennikowy rozdział mediów grzewczych dla c.w.u.
4. Proporcjonalny, hydrauliczny priorytet przygotowania ciepłej wody użytkowej.
5. Strefowa, indywidualna regulacja mieszkaniowego obiegu grzewczego.
6. Możliwość pełnego opomiarowania c.o. i c.w.u.
7. Prostota regulacji rozruchowej.
8. Łatwość eksploatacji oraz jej bez obsługowy charakter.
9. Wariantowość konstrukcji zapewniająca dostosowanie do indywidualnego charakteru zabudowy i zasilania urządzenia.
4. Budowa
Logoterma montowana jest na płycie ze stali stopowej (oprócz Logotermy Mini Pack, która montowana jest na pionach za pomocą 
uchwytów) o wymiarach podanych przy opisach odpowiednich typów. W zależności od wersji posiada 6 lub 7 króćców. W dolnej 
części znajduje się konsola zaworowa wyposażona w śrubunkowe zawory kulowe DN 20. Zawory kulowe stanowią technologiczne 
zakończenie przewodów instalacyjnych doprowadzanych do stacji cieplnej. System zaworów śrubunkowych pozwala na szybkie i łatwe 
rozdzielenie stacji cieplnej od instalacji, bez konieczności jej opróżniania. 
Wyboru wersji Logotermy, jak i opcji jej wyposażenia dokonuje inwestor lub projektant wykonujący dokumentację systemu grzewczego 
obiektu, precyzując indywidualny charakter przyjętego rozwiązania w oparciu o dostępne wersje, warianty i zakres parametrów pracy 
urządzenia. Przeznaczenie i zastosowanie poszczególnych wersji i opcji omówione jest w punkcie 5.



5MEIBES Sp. z o.o., Leszno
www.meibes.pl, www.logotermy.pl

SYSTEM GRZEWCZY  
NOWEJ GENERACJI

4.1. Mini Pack 1, Mini Pack 2-mieszkaniowa stacja
do przygotowania c.w.u. i regulacji c.o.
Zastosowanie:
– dla nowych i modernizowanych budynków wielorodzinnych
– dla przygotowania c.o. i c.w.u.
–  do montażu na pionie grzewczym o rozstawie  

rur pionu 150-250 mm (Mini Pack 1) oraz 125 mm (Mini Pack 2)

Zalety:
– decentralne przygotowanie c.w.u.
– indywidualna regulacja temp. mieszkania
– regulator/programator dla regulacji centralnego ogrzewania
– priorytet c.w.u.
– możliwość pełnego opomiarowania c.o. i c.w.u. bez zasilania prądowego
– możliwość zamówienia obudowy
– montowana bezpośrednio na pionie grzewczym prowadzonym za stacją
– klipsy zaciskowe dla rur DN32 i DN40

Budowa:
1. Uchwyty montażowe
2. Wymiennik ze stali nierdzewnej
3. PM-Regler
4. Odpowietrznik
5. Kryza c.w.u.
6. Zawór strefowy
7. Filtr siatkowy
8. Regulator/programator z siłownikiem
9. Wstawka ciepłomierza (110mm * 3/4”)

Opcje:
– Kalorymetryczny licznik ciepła
– Mostek cyrkulacyjny
– Mieszacz termostatyczny c.w.u. 30-60°C

Dane techniczne:

Typ urządzenia Wymiary w/s/g* Moc c.o. Wydatek c.w.u.

Mini Pack 1 400/440/160 12 kW 12 l/min (moc 33 kW)

Mini Pack 2 400/330/160 12 kW 12 l/min (moc 33 kW)

* w urządzeniach z pompą cyrkulacyjną głębokość zwiększa się o 15 mm

Podłączenia (wszystkie zawory 3/4” GW):
A. Zasilanie z.w.
B. Wyjście c.w.u. na mieszkanie.
D. Powrót z mieszkaniowej instalacji c.o.
E. Zasilanie mieszkaniowej instalacji c.o.
F. Powrót do pionu grzewczego.
G. Zasilane stacji z pionu grzewczego.

Strata ciśnienia (bar)

Wymagany przepływ przez wymiennik
dla podgrzania c.w.u. o 45 K 

Wydatek c.w.u. w l/min

Strata ciśnienia Logotermy (bez ciepłomierza)
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4.2. Orion, Orion Power Pack 1, Orion Power Pack 2 – mieszkaniowa stacja
do przygotowania c.w.u. i regulacji c.o.

Zastosowanie:
- dla nowych i modernizowanych budynków wielorodzinnych
- dla przygotowania c.o. i c.w.u.
- do montażu naściennego

Zalety:
– decentralne przygotowanie c.w.u.
– indywidualna regulacja temp. mieszkania
– regulator/programator dla regulacji centralnego ogrzewania
– priorytet c.w.u.
– możliwość pełnego opomiarowania c.o. i c.w.u. bez zasilania prądowego
– możliwość zamówienia obudowy

Budowa:
1. Płyta montażowa
2. Wymiennik ze stali nierdzewnej
3. PM-Regler
4. Odpowietrznik
5. Kryza c.w.u.
6. Zawór strefowy
7. Filtr siatkowy
8. Regulator/programator z siłownikiem
9. Wstawka ciepłomierza (110mm * 3/4”)
Opcje:
– kalorymetryczny licznik ciepła
– mostek cyrkulacyjny
– mieszacz termostatyczny c.w.u. 30-60°C

Dane techniczne:

Typ urządzenia Wymiary w/s/g* Moc c.o. Wydatek c.w.u.

Orion 430/470/145 12 kW 12 l/min (moc 33 kW)

Orion Power Pack 1 535/470/145 12 kW 15 l/min (moc 42 kW)

Orion Power Pack 2 535/470/145 12 kW 17 l/min (moc 47 kW)

* w urządzeniach z pompą cyrkulacyjną głębokość zwiększa się o 15 mm

Podłączenia (wszystkie zawory 3/4” GW):
A. Zasilanie z.w.
B. Wyjście c.w.u. na mieszkanie.
D. Powrót z mieszkaniowej instalacji c.o.
E. Zasilanie mieszkaniowej instalacji c.o.
F. Powrót do pionu grzewczego.
G. Zasilane stacji z pionu grzewczego.

Strata ciśnienia (bar)

Wymagany przepływ przez wymiennik
dla podgrzania c.w.u. o 45 K 

Wydatek c.w.u. w l/min

Przepływ w l/h

Strata ciśnienia Logotermy (bez ciepłomierza)
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4.3. Saturn, Saturn Power Pack 1, Saturn Power Pack 2 – mieszkaniowa stacja
do przygotowania c.w.u. i regulacji c.o.

Zastosowanie:
– dla nowych i modernizowanych budynków wielorodzinnych
– dla przygotowania c.o. i c.w.u.
– do montażu naściennego

Zalety:
– decentralne przygotowanie c.w.u.
– indywidualna regulacja temp. mieszkania
– regulator/programator dla regulacji centralnego ogrzewania
– priorytet c.w.u.
– możliwość pełnego opomiarowania c.o. i c.w.u. bez zasilania prądowego
– możliwość zamówienia obudowy

Budowa:
1. Płyta montażowa
2. Wymiennik ze stali nierdzewnej
3. PM-Regler
4. Odpowietrznik
5. Kryza c.w.u.
6. Zawór strefowy
7. Filtr siatkowy
8. Regulator/programator z siłownikiem
9. Wstawka ciepłomierza (110mm * 3/4”)
10. Wyprowadzenie z.w. do mieszkania (7 droga) – opcja
11. Wstawka wodomierza (110mm * 3/4”) – opcja
Konsola zaworów odcinających zintegrowana z płytą główną

Opcje:
– kalorymetryczny licznik ciepła
– wodomierz zimnej wody
– mostek cyrkulacyjny
– mieszacz termostatyczny c.w.u. 30-60°C
– cyrkulacja c.w.u. po stronie wtórnej

Dane techniczne:

Typ urządzenia Wymiary w/s/g* Moc c.o. Wydatek c.w.u.

Saturn 600/470/145 12 kW 12 l/min (moc 33 kW)

Saturn Power Pack 1 700/470/145 12 kW 15 l/min (moc 42 kW)

Saturn Power Pack 2 700/470/145 12 kW 17 l/min (moc 47 kW)

* w urządzeniach z pompą cyrkulacyjną głębokość zwiększa się o 15 mm

Podłączenia (wszystkie zawory 3/4” GW):
A. Zasilanie z.w.
B. Wyjście c.w.u. na mieszkanie.
C.  Wyjście z.w. na mieszkanie  

(tylko w wersji 7 wyjściowej).
D. Powrót z mieszkaniowej instalacji c.o.
E. Zasilanie mieszkaniowej instalacji c.o.
F. Powrót do pionu grzewczego.
G. Zasilane stacji z pionu grzewczego.

Strata ciśnienia (bar)

Wymagany przepływ przez wymiennik
dla podgrzania c.w.u. o 45 K 

Wydatek c.w.u. w l/min

Przepływ w l/h

Strata ciśnienia Logotermy (bez ciepłomierza)
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4.4. Uran, Uran Power Pack 1, Uran Power Pack 2 - mieszkaniowa stacja
do przygotowania c.w.u. i regulacji c.o.

Zastosowanie:
– dla nowych i modernizowanych budynków wielorodzinnych
– dla przygotowania c.o. i c.w.u.
– do montażu naściennego

Zalety:
– decentralne przygotowanie c.w.u.
– indywidualna regulacja temp. mieszkania
– regulator/programator dla regulacji centralnego ogrzewania
– priorytet c.w.u.
– możliwość pełnego opomiarowania c.o. i c.w.u. bez zasilania prądowego
– możliwość zamówienia obudowy

Budowa:
1. Płyta montażowa
2. Wymiennik ze stali nierdzewnej
3. PM-Regler
4. Odpowietrznik
5. Kryza c.w.u.
6. Zawór strefowy
7. Filtr siatkowy
8. Regulator/programator z siłownikiem
9. Wstawka ciepłomierza (110mm * 3/4”)
10. Wyprowadzenie z.w. do mieszkania (7 droga) – opcja
11. Wstawka wodomierza (110mm * 3/4”) – opcja
Konsola zaworów odcinających rozłączna z płytą główną

Opcje:
– kalorymetryczny licznik ciepła
– wodomierz zimnej wody
– mostek cyrkulacyjny
– mieszacz termostatyczny c.w.u. 30-60°C
– cyrkulacja c.w.u. po stronie wtórnej

Dane techniczne:

Typ urządzenia Wymiary w/s/g* Moc c.o. Wydatek c.w.u.

Uran 600/470/145 12 kW 12 l/min (moc 33 kW)

Uran Power Pack 1 700/470/145 12 kW 15 l/min (moc 42 kW)

Uran Power Pack 2 700/470/145 12 kW 17 l/min (moc 47 kW)

* w urządzeniach z pompą cyrkulacyjną głębokość zwiększa się o 15 mm

Strata ciśnienia (bar)

Wymagany przepływ przez wymiennik
dla podgrzania c.w.u. o 45 K 

Wydatek c.w.u. w l/min

Przepływ w l/h

Strata ciśnienia Logotermy (bez ciepłomierza)
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URAN
POWER PACK 1
POWER PACK 2

URAN
POWER PACK 1
POWER PACK 2

Podłączenia (wszystkie zawory 3/4” GW):
A. Zasilanie z.w.
B. Wyjście c.w.u. na mieszkanie.
C.  Wyjście z.w. na mieszkanie 

(tylko w wersji 7 wyjściowej).
D. Powrót z mieszkaniowej instalacji c.o.
E. Zasilanie mieszkaniowej instalacji c.o.
F. Powrót do pionu grzewczego.
G. Zasilane stacji z pionu grzewczego.
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4.5. Pluton, Pluton Power Pack 1, Pluton Power Pack 2 – mieszkaniowa stacja
do przygotowania c.w.u. i regulacji c.o.

Zastosowanie:
– dla nowych i modernizowanych budynków wielorodzinnych
– dla przygotowania c.o. i c.w.u.
– do montażu naściennego

Zalety:
– decentralne przygotowanie c.w.u.
– indywidualna regulacja temp. mieszkania
– regulator/programator dla regulacji centralnego ogrzewania
– priorytet c.w.u.
– możliwość pełnego opomiarowania c.o. i c.w.u. bez zasilania prądowego
– możliwość zamówienia obudowy

Budowa:
1. Płyta montażowa
2. Wymiennik ze stali nierdzewnej
3. PM-Regler
4. Odpowietrznik
5. Kryza c.w.u.
6. Zawór strefowy
7. Filtr siatkowy
8. Regulator/programator z siłownikiem
9. Wstawka ciepłomierza (110mm * 3/4”)
10. Wyprowadzenie z.w. do mieszkania (7 droga) – opcja
11. Wstawka wodomierza (110mm * 3/4”) – opcja
Konsola zaworów odcinających rozłączna z płytą główną

Opcje:
– kalorymetryczny licznik ciepła
– wodomierz zimnej wody
– mostek cyrkulacyjny
– mieszacz termostatyczny c.w.u. 30-60°C

Dane techniczne:

Typ urządzenia Wymiary w/s/g* Moc c.o. Wydatek c.w.u.

Pluton 600/470/145 12 kW 12 l/min (moc 33 kW)

Pluton Power Pack 1 700/470/145 12 kW 15 l/min (moc 42 kW)

Pluton Power Pack 2 700/470/145 12 kW 17 l/min (moc 47 kW)

* w urządzeniach z pompą cyrkulacyjną głębokość zwiększa się o 15 mm

Strata ciśnienia (bar)

Wymagany przepływ przez wymiennik
dla podgrzania c.w.u. o 45 K 

Wydatek c.w.u. w l/min

Przepływ w l/h

Strata ciśnienia Logotermy (bez ciepłomierza)
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POWER PACK 1
POWER PACK 2
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POWER PACK 1
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Podłączenia (wszystkie zawory 3/4” GW):
A. Zasilanie z.w.
B. Wyjście c.w.u. na mieszkanie.
C.  Wyjście z.w. na mieszkanie  

(tylko w wersji 7 wyjściowej).
D. Powrót z mieszkaniowej instalacji c.o.
E. Zasilanie mieszkaniowej instalacji c.o.
F. Powrót do pionu grzewczego.
G. Zasilane stacji z pionu grzewczego.
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4.6. Comfort, Comfort Power Pack 1, Comfort Power Pack 2 - mieszkaniowa stacja
do przygotowania c.w.u. i regulacji c.o.

Zastosowanie:
– dla nowych i modernizowanych budynków wielorodzinnych
– dla przygotowania c.o. i c.w.u.
– do montażu naściennego

Zalety:
– decentralne przygotowanie c.w.u.
– indywidualna regulacja temp. mieszkania
– regulator/programator dla regulacji centralnego ogrzewania
– priorytet c.w.u.
– możliwość pełnego opomiarowania c.o. i c.w.u. bez zasilania prądowego
– możliwość zamówienia obudowy

Budowa:
1. Wymiennik ze stali nierdzewnej
2. PM-Regler
3. Zawór strefowy + regulator/programator z siłownikiem
4. Kryza c.w.u.
5. Odpowietrznik
6. Wstawka ciepłomierza (110mm * 3/4”)
7. Wyprowadzenie z.w. do mieszkania (7 droga) - opcja
8. Wstawka wodomierza (110mm * 3/4”) - opcja
Konsola zaworów odcinających zintegrowana lub rozłączna z płytą główną

Opcje:
– kalorymetryczny licznik ciepła
– wodomierz zimnej wody
– mostek cyrkulacyjny
– mieszacz termostatyczny c.w.u. 30-60°C
– cyrkulacja c.w.u. po stronie wtórnej
– ograniczenie temp. c.w.u.
– ograniczenie temp. powrotu

Dane techniczne:

Typ urządzenia Wymiary w/s/g* Moc c.o. Wydatek c.w.u.

Comfort 700/575/140 12 kW 12 l/min (moc 33 kW)

Comfort Power Pack 1 700/575/140 12 kW 15 l/min (moc 42 kW)

Comfort Power Pack 2 700/575/140 12 kW 17 l/min (moc 47 kW)

* w urządzeniach z pompą cyrkulacyjną głębokość zwiększa się o 20 mm

Strata ciśnienia (bar)

Wymagany przepływ przez wymiennik
dla podgrzania c.w.u. o 45 K  (zasilanie 65oC)

Strata ciśnienia Logotermy (bez ciepłomierza)

Przepływ w l/h

Wydatek c.w.u. w l/min
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COMFORT
POWER PACK 1
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Podłączenia (wszystkie zawory 3/4” GW):
A. Wyjście z.w. na mieszkanie (opcja).
B. Wyjście c.w.u. na mieszkanie.
C. Zasilanie stacji z.w.
D. Zasilane stacji z pionu grzewczego.
E. Powrót do pionu grzewczego.
F. Zasilanie mieszkaniowej instalacji c.o.
G. Powrót z mieszkaniowej instalacji c.o.
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4.7. Wodnik – mieszkaniowa stacja do przygotowania c.w.u.

Zastosowanie:
–  dla nowych i modernizowanych budynków wielorodzinnych
– dla przygotowania c.w.u.
– do montażu naściennego

Zalety:
– decentralne przygotowanie c.w.u.
–  możliwość pełnego opomiarowania c.o. i c.w.u. bez zasilania prądowego 

(montaż urządzeń pomiarowych poza stacją)
– możliwość zamówienia obudowy

Budowa:
1. Płyta montażowa
2. Wymiennik ze stali nierdzewnej
3. PM-Regler
4. Odpowietrznik
5. Kryza c.w.u.
6. Regulacja przepływu po stronie pierwotnej
7. Filtr siatkowy
Konsola zaworów odcinających zintegrowana z płytą główną

Opcje:
– mostek cyrkulacyjny
– mieszacz termostatyczny c.w.u. 30-60°C

Dane techniczne:

Typ urządzenia Wymiary w/s/g* Moc c.o. Wydatek c.w.u.

Wodnik 600/470/145 12 kW 12 l/min (moc 33 kW)

* w urządzeniach z pompą cyrkulacyjną głębokość zwiększa się o 15 mm

Strata ciśnienia (bar)

Wymagany przepływ przez wymiennik
dla podgrzania c.w.u. o 45 K 

Wydatek c.w.u. w l/min

Przepływ w l/h

Strata ciśnienia Logotermy (bez ciepłomierza)
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Podłączenia (wszystkie zawory 3/4” GW):
A. Wyjście c.w.u. na mieszkanie.
B. Zasilanie stacji z.w.
C. Powrót do pionu grzewczego.
D. Zasilane stacji z pionu grzewczego.
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5. Dobór wersji wykonania i wyposażenia dodatkowego

Architektoniczne zróżnicowanie obiektów sprawia, że konfiguracja instalacji wewnętrznych wymaga indywidualnego podejścia pro-
jektowego. Konstrukcja Logotermy została przystosowana do montażu i zabudowy wynikającej zarówno z koncepcji projektowej, jak 
i miejsca jej lokalizacji. W celu dostosowania stacji do warunków i lokalizacji zabudowy wprowadzono wersje i opcje wyposażenia 
produktu podstawowego.

5.1. Wersja z 6-cioma króćcami podłączeniowymi

Przeznaczona jest do montażu na klatkach schodowych lub w pomieszczeniach (kuchnia, łazienka, pomieszczenie socjalne), gdy po-
miar zużycia z.w. przewidziano poza stacją cieplną. Urządzenie nie posiada obudowy, jedynie płytę montażową. Przeznaczone jest do 
montażu w szachtach technologicznych z wziernikami. Schemat na rysunku 2 (str. 23).

5.2. Wersja z 7-mioma króćcami podłączeniowymi

Przeznaczona jest do montażu na klatkach schodowych lub w pomieszczeniach (kuchnia, łazienka, 
pomieszczenie socjalne), gdy pomiar zużycia z.w. przewidziano wewnątrz stacji cieplnej. Logoterma 
przystosowana jest do użycia wodomierza Qn=1,5 m3h, długość korpusu 110mm i przyłączu 3/4” bez 
śrubunków. Schemat na rysunku 3 (str. 23). 
Jeśli zabudowę urządzenia przewiduje się wewnątrz wynajmowanych pomieszczeń, należy się liczyć 
z utrudnieniem odczytów urządzeń pomiarowych, jeżeli nie zostaną wyposażone w funkcję zdalnego 
zbierania danych pomiarowych (np. M-bus, moduł radiowy).

5.3. Opcja z obudową

Wynika ze sposobu i miejsca zabudowy stacji, a zasadność jej wyboru warunkowana jest względami estetycznymi. Jeśli z powodów 
architektonicznych i funkcjonalnych zabudowa Logotermy w kanałach technologicznych jest niemożliwa, wówczas należy przewidzieć 
montaż naścienny w mieszkaniu. Taka forma zabudowy wymaga osłony elementów funkcjonalnych urządzenia, którą pełni obudowa
będąca w ofercie firmy Meibes.

5.4. Opcja z pierwotnym, termostatycznym mostkiem cyrkulacyjnym

Opcja ta zależy od odległości od miejsca wpięcia przewodów zasilających w ciepło z pionu grzew-
czego. W letnim trybie pracy instalacji, pomiędzy rozbiorami c.w.u., może nastąpić wychładzanie 
przewodów zasilających w ciepło. Opcja z pierwotnym, termostatycznym mostkiem cyrkulacyjnym 
zapobiega zjawisku wydłużonego oczekiwania na c.w.u. w punkcie czerpalnym, które nie zachodzi 
w sezonie zimowym, gdy stały dopływ ciepła do stacji zapewnia obsługa obiegu grzewczego. Utrzy-
muje temperaturę podejścia od pionu grzewczego do Logotermy na założonym poziomie w zakresie 
45-65˚C. Zaleca się ustawienie na 55˚C. Dobór mostka cyrkulacyjnego opisano w punkcie 6.11.

5.5. Opcja z mieszaczem termostatycznym c.w.u. 30-60°C

W wersji podstawowej, Logoterma zaprojektowana została do pracy w instalacji regulowanej ilościo-
wo, przy zachowaniu stałej temperatury zasilania bez względu na wahania temperatury na zewnątrz 
obiektu. Wówczas temperatura c.w.u. w punktach czerpalnych jest stała i nie wymaga stabilizacji, a jej 
wartość określa się w trakcie regulacji urządzenia w instalacji. Zapewnia to proporcjonalny do wypływu 
z wylewki baterii sanitarnej, hydrauliczny priorytet c.w.u. nad c.o. Jeżeli do regulacji instalacji grzewczej 
przyjęto zmianę jej temperatury w funkcji temperatury zewnętrznej (regulacja pogodowa), temperatura 
c.w.u. na wypływie z baterii sanitarnej będzie ulegać zmianie proporcjonalnie do zmiany temperatury 
zasilania stacji. Aby temu zapobiec należy zastosować stację z opcją mieszacza termostatycznego (przy 
temperaturach zasilania instalacji c.o. powyżej 70˚C).
Regulacja realizowana jest przez zmieszanie ciepłej i zimnej wody i jest możliwa w zakresie 30-60˚C.
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5.6. Cyrkulacja c.w.u. po stronie wtórnej

W wersji podstawowej Logoterma została przygotowana do współpracy z instalacją rozpro-
wadzenia c.w.u. w mieszkaniu, gdy jej pojemność nie przekracza 3 dm3. W sytuacji, gdy ten 
warunek nie jest spełniony i wymagana jest cyrkulacja c.w.u. w instalacji mieszkaniowej należy 
zastosować powyższy wariant. 
Kompletny zestaw podłączeniowy składaja się z pompy cyrkulacyjnej, elementu termostatycz-
nego oraz innych elementów niezbędnych do zamontowania w Logotermie. Do zastosowania 
przy dużych odległościach punktów poboru ciepłej wody od Logotermy. Zapobiega wydłużo-
nemu czasowi oczekiwania na ciepłą wodę spowodowanym spadkiem temperatury w prze-
wodach rozprowadzających w mieszkaniu. Przygotowany do współpracy z zespołem progra-
matora z siłownikiem 230V MR-6 pozwalającym na czasowe załączanie pompy cyrkulacyjnej.

5.7. Mostek cyrkulacyjny na pion

Spinka przeznaczone jest do montażu na końcach pionów lub gałązek grzewczych. Jej zadaniem 
jest utrzymywanie minimalnej temperatury w przewodzie zasilającym. Zakres nastawy temp. od 
45 do 65˚C. Zaleca się ustawienie na 55˚C (dokładne informacje w punkcie 6.10. na str. 34).

5.8. Ogranicznik temperatury c.w.u.

Służy do regulacji – temperatury c.w.u. podobnie jak mieszacz termostatyczny. Zasada regulacji 
jest jednak inna w mieszaczu następowało podmieszanie zimnej wody i ciepłej wody użytko-
wej przygotowanej w wymienniku, co dawało sumarycznie większy wydatek wody zmiesza-
nej o założonej temperaturze. W przypadku zastosowania ogranicznika temperatury z głowicą 
termostatyczną i kapilarą, przymykany jest przepływ pierwotny przez wymiennik, co obniża 
temperaturę c.w.u. do założonego poziomu bez zmiany jej wydatku.
Zakres regulacji od 30-60˚C. Urządzenie montowane w instalacjach, dla których max. tempe-
ratura zasilania przekracza 70˚C.

5.9. Ogranicznik temperatury powrotu

Służy do regulacji temperatury powrotu do instalacji rozprowadzenia wody grzewczej, a co za 
tym idzie do źródła ciepła. Zasada regulacji, w przypadku zastosowania ogranicznika tempe-
ratury powrotu, polega na przymykaniu przepływu pierwotnego przez wymiennik lub przez 
obieg mieszkaniowy c.o., co zwiększa uzyskiwane schłodzenie czynnika grzewczego i obniża 
temperaturę powrotu do założonego poziomu nastawionego na głowicy termicznej ogranicz-
nika. Zawór termostatyczny ograniczający temperaturę powrotu instalacji c.o. w zakresie od 
25 do 60˚C.

5.10 Kryza ograniczająca przepływ w Logotermie

W Logotermach są stosowane następujące rodzaje kryz o stałym przepływie:
a) niebieska  10l/min
b) czerwona 12l/min
c) zielona  15l/min
d) brązowa 17l/min
W starszych rodzajach Logoterm stosowano kryzy regulowane.
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Podłączenie regulatora i siłownika:

Montaż regulatora:
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D1 Siłownik zaworu strefowego

L Napięcie robocze 230 V AC

N1 Termostat pokojowy

Y1 Wyjście sterujące ogrzewania, 230 V AC

Y2 Wyjście sterujące chłodzenia, 230 V AC

42,8

30
02

M
01

5.11. Regulacja obiegu c.o.

5.11.1. MR-2 zespół regulatora z siłownikiem 230 V (z możliwością blokady 16°C):
zasilanie elementu regulacji (siłownik)  230 V
temperatura pracy    0°C.....+50°C
zakres regulacji temperatury   8°C.....+30°C
dokładność regulacji   1 K
elektryczny przewód przyłączeniowy  0,5-0,7 mm2
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5.11.2. MR-3 zespół programatora z siłownikiem 230 V:

zasilanie wyświetlacza programatora   Baterie (alkaliczne AA)  2 x 1,5 V
zasilanie elementu regulacji (siłownik)   230 V
temperatura pracy     0°C.....+50°C
zakres regulacji temperatury    5°C.....+35°C
dokładność regulacji    0,5 K
elektryczny przewód przyłączeniowy   0,5-0,7 mm2

 1 Wskazania temperatury w pomieszczeniu w°C lub wartości zadanej

 2 Aktualna godzina w formie 00:00 ... 23:59

 3  Aktualny dzień tygodnia w formie 1 (Poniedziałek) ... 7 (Niedziela)

 4  Aktualny wzór przełączania ze wskazaniem czasu

 5 Symbol przy wskazaniach aktualnej temperatury w pomieszczeniu

 6 Tryb normalny

  Tryb ekonomiczny

 7 Symbol w trybie automatycznym lub przy ustawianiu wzoru przełączania

 8 Ogrzewanie WŁ.

 9 Konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu na baterie)

 10  Przyciski do ustawiania wartości zadanych, godziny i czasów przełączania

 11  Przełącznik trybów roboczych

 12  Ustawianie dnia tygodnia

 13  Ustawianie godziny

 14  Wybieranie lub opuszczanie trybu ustawiania wzoru przełączania

 15  Ustawianie wartości zadanej dla trybu ekonomicznego

 16  Ustawianie wartości zadanej dla trybu normalnego

 17 Przycisk potwierdzenia zakończenia ustawiania wzoru przełączania

 18 Miejsce na baterie (tylko przy zasilaniu na baterie)

 

 

 

 

 

N1  Regulator temperatury Q11, Q12  Styk normalnie otwarty  

    (dla zaworu otwartego  

    bez napięcia)

Y1  Urządzenie regulowane    

L   Faza, 230 V AC  Q11, Q14  ald( ytęinkmaz einlamron kytS   

zaworu zamkniętego bez na-

pięcia) 

N   Przewód zerowy, 230 V AC    

Lx  Faza, 24...250 V AC  Nx  Przewód zerowy, 24...250 V AC

Montaż programatora:

Podłączenie programatora i siłownika:
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5.11.3. MR-4 zespół programatora z siłownikiem 230 V (z możliwością blokady 16°C):

zasilanie wyświetlacza programatora  Baterie (alkaliczne AA) 2 x 1,5 V
zasilanie elementu regulacji (siłownik)  230 V
temperatura pracy    0°C.....+50°C
zakres regulacji temperatury   5°C.....+35°C
dokładność regulacji   0,5 K
elektryczny przewód przyłączeniowy  0,5-0,7 mm2

Regulator przeznaczony jest do regulacji temperatury w pomieszczeniu w:
• Apartamentach, domkach jednorodzinnych lub letniskowych
•  Biurach, pojedynczych pokojach, salach narad lub pomieszczeniach 

handlowych
Do sterowania następujących urządzeń:
•  Zawory elektromagnetyczne nagrzewnic wodnych lub palników gazowych
• Palniki nadmuchowe gazowe lub olejowe
• Pompy obiegowe w układach ogrzewania, zawory strefowe
• Elektryczne urządzenia grzewcze lub wentylatory elektrycznych
nagrzewnic akumulacyjnych
• Siłowniki elektrotermiczne
Funkcje:
•  Regulacja PID z adaptacyjnym lub nastawialnym cyklem przełączania
• Sterowanie 2-stawne
• Tryb automatyczny z jednym lub z dwoma okresami ogrzewania
• Jedna wartość zadana temperatury dla każdego okresu ogrzewania
• Dobowy tryb pracy z jednym okresem ogrzewania
• Przycisk forsowania
• Kalibracja czujnika i funkcja kasowania (reset)
• Funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem
• Ograniczenie minimum wartości zadanej

Montaż programatora:
 

 

Podłączenie programatora i siłownika: N1  Regulator temperatury Q11, Q12  Styk normalnie otwarty  

    (dla zaworu otwartego  

    bez napięcia)

Y1  Urządzenie regulowane    

L   Faza, 230 V AC  Q11, Q14  ald( ytęinkmaz einlamron kytS   

zaworu zamkniętego bez na-

pięcia) 

N   Przewód zerowy, 230 V AC    

Lx  Faza, 24...250 AC V  Nx  Przewód zerowy, 24...250 V AC

.83 50

115. 10

128. 40

78
.8

096
.2

0

Ø 60

11. 75

30

Wymiary w mm

128,40
115,10

96
,2

0

78
,8

0

83,50

11,75

30
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5.11.4. MR-5 zespół programatora z siłownikiem 2 x 1,5V:

zasilanie wyświetlacza programatora  Baterie (alkaliczne AA) 2 x 1,5 V
zasilanie elementu regulacji (siłownik)  230 V
temperatura pracy    0°C.....+50°C
zakres regulacji temperatury   5°C.....+35°C
dokładność regulacji   0,5 K
elektryczny przewód przyłączeniowy  0,5-0,7 mm2

Właściwości:
1.  Indywidualny program czasowy dla każdego dnia tygodnia, 

4 zmiany temperatury w ciągu doby.
2. Automatyczna zmiana z czasu letniego na zimowy.
3.  Funkcja zabezpieczająca przed zablokowaniem zaworu. Raz 

w tygodniu pełne zamknięcie i otwarcie.
4. Funkcja przeciw zamrożeniowa – nastawa 6°C.
5.  Funkcja OKNO – w przypadku otwarcia okna (spadek temperatury 

o 1,5°C/3 min.) głowica odetnie dopływ czynnika grzewczego. Gdy 
temperatura zacznie wzrastać (zamknięcie okna) lub po 45 min. 
głowica ponownie otworzy zawór.

6. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny na module ściennym.
7. Proste programowanie przy użyciu trzech przycisków.
8. Wskaźnik wyczerpania baterii.
9. Pokrętło ręcznej zmiany nastawy temperatury.
10. Zabezpieczenie przed dziećmi.
11. Trzy tryby pracy: automatyczny, ręczny, wyłączny.
12. Zakres nastaw temperatury 8…28°C.
13. Wbudowany czujnik temperatury NTC20K.
14. Skok 3,2 mm.
15. Funkcja samoadaptacji do skoku zaworu.
16. Baterie: 2 x 1,5V, LR6 (zawarte w dostawie).
17.  Dostawa obejmuje regulator pomieszczeniowy, siłownik zaworu 

oraz kabel o długości 10m (HR10F).
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5.11.5. MR-6 zespół programatora z siłownikiem 230V (do sterowania cyrkulacją c.w.u.):

zasilanie wyświetlacza programatora  Baterie (alkaliczne AA) 2 x 1,5 V
zasilanie elementu regulacji (siłownik)  230 V
temperatura pracy    0°C.....+50°C
zakres regulacji temperatury   5°C.....+35°C
dokładność regulacji   0,5 K
elektryczny przewód przyłączeniowy  0,5-0,7 mm2

Montaż programatora:
 

 

Podłączenie programatora i siłownika:

hcynadaz icśotraw bul C° w uinezczseimop w yrutarepmet einazaksW  1
2 Aktualny czas w formacie 00:00 ... 23:59
3 Aktualny dzień tygodnia od 1 (Poniedziałek) do 7 (Niedziela)

 ainawezrgo ainazcąłezrp margorp ynlautkA  4  i c.w.u.  
z migającym kursorem czasu

5   Symbol pokazywany gdy wyświetlana jest bieżąca temperatura 
w pomieszczeniu

6 Przycisk wyboru trybu pracy

7  Przycisk sterowania c.w.u.

8  Wchodzenie i opuszczanie trybu ustawiania programu c.w.u.
9  sazcdop bul mynzcytamotua eibyrt w ynalteiwśyw lobmyS  

ustawiania programu ogrzewania
10  Ogrzewanie ZAŁ

11  lub  Przygotowanie c.w.u. ZAŁ
12  Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii

ainazcąłezrp wósazc i usazc ,hcynadaz icśotraw ynaimz od iksicyzrP  31
14 Ustawianie dnia tygodnia
15 Ustawianie aktualnego czasu

ainawezrgo umargorp ainaiwatsu ubyrt einazczsupo i einezdohcW  61
17 Ustawianie wartości zadanej dla trybu energooszczędnego
18 Ustawianie wartości zadanej dla trybu normalnego
19 Przycisk do potwierdzania nastaw programu przełączania
20 Komora baterii
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5.11.6. Siłowniki elektryczne

Siłownik należy zamontować na zawór strefowy przy pomocy pierścienia montażowego (jak na rysunku).
Podczas demontażu siłownika należy nacisnąć przycisk PRESS.

Siłowniki elektryczne stosowane w Logotermach są bezprądowo zamknięte.
Podczas ogrzewania mieszkania siłownik dostaje napięcie elektryczne i zaczyna się otwierać.
Wysuwa się trzpień siłownika, co pokazano na rysunku. Podczas zamykania zaworu trzpień siłownika się chowa. 

Dostępne są dwa rodzaje siłowników:

1. Siłownik 230 V
Dane techniczne: 
– napięcie sieciowe   230 V
– moc napędowa   2W
– prąd włączeniowy   300mA
– ochrona (zabezpieczenie)  KLASA II IP54
– temperatura przechowywania (-25…. 60)°C
 
2. Siłownik 24 V
Dane techniczne: 
– napięcie sieciowe   24 V
– moc napędowa   2W
– prąd włączeniowy   250mA
– ochrona (zabezpieczenie)  KLASA II IP54
– temperatura przechowywania (-25…. 60)°C

Przy zastosowaniu siłownika 24 V należy zastosować transformator 24 V zgodny z normą europejską EN 61558-2-6 lub wg KLASY II  
(Ameryka Północna). 
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5.10.7. Schematy podłączeń

Schemat podłączenia regulatora/programatora (230V): MR-2, MR-3, MR-4

Wnęka instalacyjna

Logoterma

M – siłownik zaworu strefowego

Mieszkanie

N L

230V

Schemat podłączenia programatora MR-5

Typ przewodu: 2-żyłowy o przekroju od 0,5–0,7 mm2

Mieszkanie

M – siłownik zaworu strefowego

Logoterma

Wnęka instalacyjna

Przewód dostarczany w komplecie programatora
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Schemat podłączenia programatora MR-6

Wnęka instalacyjna

Mieszkanie

Logoterma

P – pompa cyrkulacyjna
M – siłownik zaworu strefowego

Typ przewodu: 2-żyłowy o przekroju od 0,5-0,7 mm2
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DANE PROJEKTOWE

6. Projektowanie systemu Logoterm

Logoterma jest urządzeniem transformującym energię pochodzącą ze źródła ciepła. Jej konfiguracja zależy od warunków zabudowy 
w instalacji obiektu, a wydajność od parametrów dostarczanych mediów, w zakresie posiadanych możliwości. W zależności od takich 
parametrów wejściowych jak: temperatura czynnika zasilającego stację cieplną, założone podgrzanie c.w.u., wypływ wody z wylewki 
baterii sanitarnej, dyspozycja ciśnienia przed stacją cieplną, obliczeniowe schłodzenie obiegu grzejnikowego, zmieniają się parametry 
wyjściowe urządzenia.
Należy pamiętać o tym, że obliczenia projektowe całej instalacji, w której mają pracować Logotermy, należy poprzedzić stosownym 
do tego celu programem obliczeniowym firmy InstalSoft lub wykonać je w porozumieniu z firmą Meibes.

6.1. Zasady ogólne

 1.  Stacje cieplne należy montować jak najbliżej miejsca wpięcia przewodów zasilających.
 2.  Jeśli odległość pomiędzy stacją cieplną a miejscem wpięcia jej przewodów zasilających w ciepło, przekracza wartość powodującą 

wydłużony czas oczekiwania na przygotowanie c.w.u., w punkcie czerpalnym, należy zastosować stację z opcją pierwotnego ter-
mostatycznego mostka cyrkulacyjnego (punkt 6.11.).

 3.  Wydłużając odległość wpięcia przewodów zasilających stację w ciepło należy uwzględnić ich średnice wynikające z oporów prze-
pływu warunkowanych przyjętymi, maksymalnymi przepływami pierwotnymi przez wymiennik c.w.u.

 4.  Należy unikać wpinania przewodów zasilających kilka stacji cieplnych w jednym punkcie w pion (przykład rys. 11 – str. 44).
 5.  Stacje cieplne należy montować w takiej odległości od punktów czerpalnych c.w.u., aby pojemność instalacji mieszkaniowej c.w.u. 

nie przekroczyła 3 dm3 (punkt 6.11.).
 6.  Jeśli odległość pomiędzy stacją cieplną a najdalszym punktem czerpalnym c.w.u., obsługiwanym przez nią, może być przyczyną 

wydłużonego czasu oczekiwania na przygotowanie c.w.u., należy zastosować stację z cyrkulacją c.w.u, a w wewnętrznej instalacji 
zaprojektować przewód cyrkulacyjny.

 7.  Wybór punktu montażu stacji powinien uwzględniać łatwość dostępu do urządzeń pomiarowych lub ich zdalny odczyt, jeżeli jest 
on stosowany.

 8.  Dostęp do stacji cieplnych osób niepowołanych powinien być uniemożliwiony sposobem ich zabudowy.
 9.  Przy doborze wersji i wariantów stacji należy uwzględnić sposób regulacji systemu grzewczego w mieszkaniu.
 10.  Dobór stacji cieplnych należy poprzedzić obliczeniami całej instalacji.
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6.2. Schematy technologiczne Logoterm

Rys. 2. Wersja podstawowa, 6 wyjść

Rys. 3. Wersja podstawowa, 7 wyjść

Rys. 4. Wersja z mieszaczem c.w.u., 7 wyjść

Uwaga: Ciepłomierze i wodomierze ujęte w schematach stanowią wyposażenie dodatkowe Logoterm.

Legenda:
1. Zawory odcinające
2. Wkład filtra siatkowego
3. PM-Regler
4. Kryza c.w.u.
5. Odpowietrznik ręczny

6. Lutowany wymiennik płytowy
7. Zawór strefowy
8. Regulator/programator c.o.
9. Mieszacz termostatyczny c.w.u.
10. Licznik zimnej wody
11. Ciepłomierz
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6.3. Wydajność c.w.u. w zależności od stopnia podgrzania i przepływu pierwotnego

Parametrem wyjściowym do analizy jest temperatura wody zimnej dopływającej do stacji cieplnej. Jeżeli normatywnie, na wylewce ba-
terii sanitarnej ma się pojawić wypływ c.w.u. o temperaturze 55°C, to musimy ją podgrzać o 45K (wykres 1). Wykres obrazuje zakres pracy 
urządzenia w zależności od wersji Logotermy. Oś odciętych (x) przedstawia wypływ c.w.u. ze stacji [l/min]. Oś rzędnych (y) przedstawia 
wymagany przepływ pierwotny przy założonym wypływie z wylewki baterii sanitarnej i wybranej temperaturze zasilania stacji cieplnej. 
Jeżeli instalacja grzewcza jest regulowana ilościowo, parametry przygotowania c.w.u. będą stałe, zależne od temperatury zasilania w cie-
pło i przepływu pierwotnego przez wymiennik.
Jeżeli instalacja będzie regulowana jakościowo, wydajność energetyczna urządzenia będzie zmienna, w zależności od temperatury jej 
zasilania. Obliczeniowo należy założyć najniższe temperatury zasilania instalacji.

Wykres 1.  Zależność pomiędzy temperaturą zasilania, pierwotnym przepływem czynnika grzewczego a wydajnością c.w.u. w mieszkaniu 
[l/min] (podgrzanie zimnej wody 45°C).

Przykład.
Dla założonego wydatku c.w.u. na poziomie 11 l/min o temp. 55°C i temperaturze czynnika grzewczego 65°C należy zapewnić przepływ 
pierwotny przez wymiennik równy 735 l/h.

6.4. Strata ciśnienia w funkcji przepływu pierwotnego

Przy określaniu warunków pracy urządzenia w instalacji należy uwzględnić opory hydrauliczne, które stwarza Logoterma. Wielkość 
spadku ciśnienia jest zależna od ilości c.w.u., którą ma przygotowywać urządzenie przy wybranej temperaturze pracy. Aby zapewnić 
wymagany przepływ pierwotny przez stację, należy zapewnić w instalacji dyspozycję ciśnienia pokrywającą jego spadek na stacji, 
w trakcie przygotowywania żądanej ilości c.w.u. Wykres 2. obrazuje powyższą zależność dla urządzenia.

Wymagany przepływ przez wymiennik
dla podgrzania c.w.u. o 45 K 

Przepływ w l/h
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WERSJA PODSTAWOWA
POWER PACK 1
POWER PACK 2

Wydatek c.w.u. w l/min
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Wykres 2. Pierwotna strata ciśnienia Logotermy bez licznika ciepła w funkcji przepływu zasilającego.

Przykład.
Dla założonego przepływu pierwotnego przez wymiennik równego 735 l/h strata ciśnienia dla Logotermy wynosi 18 kPa. Do wyznaczo-
nej straty miejscowej należy dodać opór miejscowy ciepłomierza przy przepływie obliczeniowym.

6.5. Strata ciśnienia dla obiegu grzewczego pomieszczeń

Opory przepływu czynnika przez obieg grzewczy pomieszczeń, który zasila Logoterma wahają się w granicach 0,05-0,1 bar. Dyspo-
zycja ciśnienia niezbędna do przygotowania c.w.u. w trybie priorytetu jest dużo większa niż strata ciśnienia obiegu grzewczego. Cy-
klem grzewczym pomieszczeń, jak i warunkiem dopasowania ciśnienia dyspozycyjnego dla grzejnikowych zaworów termostatycznych 
w ogrzewanych pomieszczeniach, reguluje strefowy zawór c.o. z możliwością nastawy wstępnej, zabudowany w Logotermie. Wykres 
3 przedstawia charakterystykę w/w zaworu strefowego. W przypadku wykonania obliczeń w programie InstalSoft – Meibes nastawa 
zaworów dobierana jest automatycznie.

Moc [W]
Przepływ

(dla dT=20K) [l/h]

Dyspozycja dla c.o.

w mieszkaniu [kPa]

Dyspozycja przed Logotermą
(z ciepłomierzem skrzydełkowym

Qn=0,6 m3/h) [kPa]

Nastawa zaworu

strefowego

2000 86 8 36 1

2500 108 10 36 1,5

3000 129 10 36 2

3500 151 12 36 2

4000 172 12 36 2

4500 194 15 36 2,5
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bar

l/h

Znając przepływ instalacyjny, na wykresie 3 odczytać można wartość nastawy strefowego
zaworu regulacyjnego pozwalającą na zdławienie ciśnienia dyspozycyjnego, adekwatnie 
do oporów przepływu obiegu grzewczego. Logoterma przy schłodzeniu instalacyjnym 
obiegu grzewczego na poziomie 20 K obsługuje instalację o mocy do 10 kW, przy innych 
jej parametrach zasilania i schłodzenia wartość ta ulega zmianie zarówno w zależności od 
nastawy zaworu strefowego, temperatury jej zasilania, oporów przepływu, jak i założonego 
schłodzenia obiegu c.o.

Wykres 3. Dobór nastawy zaworu strefowego w funkcji przepływu czynnika grzewczego c.o. i spadku ciśnienia

Rys. 5. Zawór strefowy Logotermy z re-
gulacją przepływu czynnika grzewczego 
obiegu c.o. w mieszkaniu.

6.6. Współczynnik jednoczesności pracy Logoterm

Wykres 4. Współczynnik jednoczesnej pracy Logoterm
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Pojemność

zbiornika (dm3)

Ilość mieszkań

Współczynnik ten określa najbardziej prawdopodobną ilość jednocześnie pracujących Logoterm. Średnie zapotrzebowanie mocy na 
jedną Logotermę wynosi 20 kW. Jeżeli źródło ciepła zasila więcej niż 120 mieszkań, współczynnik jednoczesności zależy od układu 
instalacji rozprowadzającej czynnik grzewczy (np. 1 lub więcej budynków). Dla takich projektów współczynnik jednoczesności należy 
dobierać indywidualnie.

6.7. Zbiornik buforowy wody grzewczej

W niektórych instalacjach grzewczych istnieje konieczność zastosowania zbiornika buforowego wody grzewczej. Konieczność ta wynika 
ze zbyt małej pojemności części zasilającej instalacji c.o.
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można określić graniczną pojemność zasilania instalacji c.o., przy której stosowanie za-
sobnika jest już zbyteczne. Jeżeli pojemność zasilania instalacji przekracza 300 dm3 to zbiornik buforowy nie jest wymagany.
Zastosowanie zbiornika ma następujące cele:
− pokrycie maksymalnego zapotrzebowania na czynnik grzewczy w okresie zimowym,
− pokrycie nierównomierności rozbiorów czynnika grzewczego w okresie letnim,
−  zapewnienie niezbędnej ilości czynnika grzewczego dla prawidłowej pracy Logoterm w czasie ponownego uruchamiania źródła 

ciepła.

Ilość mieszkań
Moc źródła ciepła

[kW]

Zbiornik buforowy

wody grzewczej

Pojemność zbiornika

[dm3]

1-10 Do 80 Wymagany 330

10-20 80 – 120 Wymagany 260

20-30 120 - 145 Wg obliczeń 150

30-40 145 -180 Wg obliczeń 150

Powyżej 40 Powyżej 180 Nie wymagany  ------

Wykres 5. Dobór pojemności zbiornika buforowego.
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Wkłady magnetyczne (opcja)

dane techniczne Zbiornika RSS500:

ciśnienie obliczeniowe 0,3 MPa
ciśnienie próbne 0,4 MPa
temp. obliczeniowa 130˚C
max. temp. pracy 100˚C
pojemność  500 l
medium (rodzaj czynnika) woda

Zbiorniki posiadają indywidualne paszporty UDT dostarczane wraz ze zbiornikiem. Świadectwo badania typu Nr 006-C-02.

Obsługa zbiornika polega na okresowym czyszczeniu i spuszczaniu osadu z dolnej części zbiornika. Czyszczenie przeprowadza się 
przez przepłukanie zasobnika dodatkowym źródłem wody wprowadzonym zaworem spustowym górnym i odprowadzonym dolnym. 
Spuszczanie osadu z dolnej części zasobnika przeprowadza się w czasie pracy przez otwarcie zaworu spustowego zbiornika. Czyszczenie 
wkładu magnetycznego polega na tym, że przed spuszczeniem osadu szlamowego należy wykręcić wewnętrzny rdzeń magnetyczny 
typu MA z zamontowanego wkładu magnetycznego (nie powoduje to wycieku wody ze zbiornika).

6.8. Źródło ciepła.

Przy doborze źródła ciepła należy przyjąć odpowiednie:
− zapotrzebowanie na moc cieplną w okresie zimowym i letnim,
− przepływy czynnika grzewczego,
− schłodzenia wody grzewczej w okresie letnim, zimowym i przejściowym.
Powyższe dane powinny być oparte na obliczeniach wykonanych programem InstalSoft.
Dobierając automatykę sterującą należy pamiętać o warunku zapewnienia minimalnej temperatury zasilania instalacji w okresie letnim 
60˚C. Dobierając źródło ciepła należy określić konieczność zastosowania zbiornika buforowego wody grzewczej. W zależności od przy-
jętego rozwiązania można przyjąć jeden z poniższych wariantów wykonania węzła cieplnego.

Rys. 6. Zbiornik buforowy RSS500.
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Węzeł bez zbiornika buforowego

W przypadku przyjęcia rozwiązania bez zbiornika buforowego źródło ciepła konfigurujemy jako jednofunkcyjne pracujące na potrzeby 
c.o. Dobrane urządzenia regulujące powinny mieć jak najkrótszy czas reakcji na sygnał podawany z automatyki sterującej.

Węzeł ze zbiornikiem buforowym

W przypadku przyjęcia rozwiązania ze zbiornikiem buforowym źródło ciepła konfigurujemy jako jednofunkcyjne pracujące na potrzeby 
c.o., jednak automatyka powinna być przystosowana do regulacji temperatury w zbiorniku buforowym w funkcji temperatury dwóch 
czujników.
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Pompy obiegowe instalacji grzewczej

W projekcie źródła ciepła należy (na rozdzielaczu) wydzielić grupami pompowymi obiegi na poszczególne segmenty, jeżeli w oblicze-
niach symulacyjnych założono segmentację instalacji.
Pompy na rozdzielaczu powinny posiadać regulację elektroniczną, z nastawą zachowującą stałość ciśnienia.

Rys. 7. Przykładowy schemat węzła cieplnego z zastosowaniem zbiornika RSS500.
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Dane do projektowania źródła ciepła:
–  wymiennik zapewniający osiągnięcie obliczeniowych parametrów wody grzewczej, uwzględniający odpowiednie schłodzenia wody 

grzewczej dla okresu letniego (35°C–40°C), zimowego (25°C) i przejściowego (28°C),
–  dobór wymiennika należy sprawdzić dla przepływu czynnika grzewczego w okresie zimowym, letnim i przejściowym (przepływ letni  

+20-30% przepływu wynikającego z obliczeniowych strat ciepła dla danego budynku).
– automatyka sterująca, zapewniająca ograniczenie min. temperatury zasilania instalacji 60°C,
– elementy wykonawcze automatyki zapewniające krótki czas reakcji na zmienne obciążenie instalacji,
– zbiornik buforowy (jeżeli jest wymagany) o odpowiedniej pojemności i budowie zapewniającej warstwowy układ temperatur,
– dla węzła ze zbiornikiem buforowym automatyka zapewniająca podłączenie czujek temp. w zbiorniku buforowym,
– pompy zasilające obiegi grzewcze, pracujące w charakterystyce stałego ciśnienia dyspozycyjnego.

Wykres 6. Moc źródła ciepła dla założonej ilości mieszkań i jednostkowego zapotrzebowania mocy na c.o.

Wykres 7. Moc źródła ciepła dla założonej ilości mieszkań i jednostkowego zapotrzebowania mocy na c.o.
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Przykład doboru nastaw w zaworach pod-
pionowych firmy Tour Andersson.
Dane wejściowe: 
ΔpL = 40 kPa – ciśnienie dyspozycyjne pod pio-
nem (wartość obliczeniowa),
V = 3500 l/h – przepływ (wartość obliczeniowa),
Δp = 6 kPa – strata na zaworze STAP ( wartość 
założona w projekcie).
Zawory STAP i STAD DN 50 
Schemat podłączenia zaworów wg Rys 8

Dobór nastawy na zaworze STAP
1.  Z tabeli 1 odczytujemy, dla ΔpL = 40 kPa i za-

woru DN 50 ilość obrotów 26. Wartość tą po-
mniejszamy o 5 obrotów (nastawa fabryczna). 
W naszym przypadku będzie to 21 obrotów.

2.  Rozkręcamy maksymalnie zawór STAP (za po-
mocą klucza sześciokątnego 3mm).

3.  Wykonujemy 21 obrotów kluczem sześcio-
kątnym.

4.  Otwieramy maksymalnie zawór STAP pokręt-
łem odcinającym przepływ.

Dobór nastawy na zaworze STAD (diagram 
doboru)
1.  Narysować prostą linię łączącą 3,5m3/h 

i 6 kPa 
2. Otrzymamy wartość współczynnika Kv=15.
3.  Należy poprowadzić poziomą linię z Kv=15. 

Przetnie ona słupek dla DN 50, co odpowiada 
2,3 obrotu.

4.  Taką wartość ustawiamy na pokrętle zawory 
STAD.

6.9. Regulacja podpionowa

Obliczenia, bez względu na rozległość instalacji, powinny zakładać regulację podpionową w zakresie ograniczenia maksymalnego prze-
pływu i utrzymania stałej dyspozycji ciśnienia. Obliczenia prowadzone w programie Meibes – InstalSoft zakładają najgorsze warianty 
przepływów przypadające na poszczególne piony. Przy doborze regulacji podpionowej należy uwzględnić zarówno przepływ no-
minalny, jak i dyspozycję ciśnienia wymaganą dla pionu. Regulatory podpionowe, poza wymaganym zakresem przepływu, powinny 
zapewniać możliwość regulacji ciśnienia w minimalnym przedziale 0,3-0,8 bara. Określając dyspozycję dla pionu należy zwrócić uwagę 
na montaż zaworu i miejsce przełączenia rurki impulsowej. Różnicę regulowanej dyspozycji ciśnienia Δp, w zależności od ustawienia 
zaworów, pokazuje poniższy schemat.

∆p
L

Obroty całkowitego otwarcia ∆p
Lmin

kPA DN 15-25 DN 32-50
10 5* -
15 13 -
20 19 5*
25 23 11
30 27 17
35 30 22
40 33 26
45 35 30
50 37 33
55 39 36
60 41 39
65 - 41
75 - 45
80 - 47

*- ustawienia fabryczne

Rys. 8. Przykładowy schemat podłączenia zaworów podpionowych.
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Diagram doboru zaworu STAD
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Mostek cyrkulacyjny na pion

Mostek cyrkulacyjny pod pion

6.10. Mostek cyrkulacyjny na pion

Spinka przeznaczone jest do montażu na końcach pionów lub gałązek grzew-
czych. Jej zadaniem jest utrzymywanie minimalnej temperatury w przewodzie
zasilającym na poziomie 45-65°C. Zalecana nastawa 55°C.

Elementy składowe:
– dwa automatyczne odpowietrzniki, na zasilaniu i na powrocie,
– płasko uszczelniające podłączenie do pionu GW 1/2”,
– element termostatyczny regulujący cyrkulację w pionie.

Mostek jest montowany na zakończeniu pionu grzewczego jako spinka pomię-
dzy zasilaniem i powrotem.
Spinka zakończona jest gwintem wewnętrznym 1/2” do połączenia na płaskie
uszczelnienie (obrotowa nakrętka).
Rozstaw osi śrubunków 90 ± 20 mm.

Na czas napełniania i opróżniania instalacji należy ustawić temperaturę na ele-
mencie termostatycznym tak, aby umożliwić przepływ czynnika niezależnie od
jego temperatury. W czasie normalnej pracy spinki z mostkiem termicznym ele-
ment regulacyjny powinien byś tak ustawiony, aby cyrkulacja odbywała się tylko 
w sytuacji obniżenia temperatury czynnika grzewczego poniżej wymaganego
minimum.

Przy założeniu, że instalacja jest zasilana czynnikiem grzewczym o temperaturze 60°C mostek termiczny otwiera przepływ cyrkulacyjny 
co ok. 20 min. Przepływ jest realizowany na poziomie 3-4 l/min, średnio przez 60-90 sekund.
Podwyższenie temperatury czynnika grzewczego spowoduje wydłużenie okresu pomiędzy kolejnymi otwarciami mostka termicznego.
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Rys. 9. Czas pracy i przepływ przez termiczny mostek cyrkulacyjny.

Rys. 10. Temperatura utrzymywana w pionie przez termiczny mostek cyrkulacyjny.
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6.11. Zasada doboru cyrkulacji pierwotnej i wtórnej w Logotermie

Strona wtórna wymiennika – cyrkulacja c.w.u.
Dobór cyrkulacji po stronie wody użytkowej określony jest przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 
Dziennik Ustaw Nr 75, § 120 ust. 1

Dotyczy zapewnienia stałego przepływu w przewodach instalacji ciepłej wody prowadzących do punktów czerpalnych, o pojemności 
wewnętrznej powyżej 3 dm3.

Średnica
Przekrój

[m2]
Długość

[m]
Pojemność

[dm3]

DN 15 0,000177 16,9 3

DN 20 0,000314 9,55 3

Z powyższej tabeli wynika, że dla większości mieszkań nie jest wymagana cyrkulacja wewnętrzna c.w.u., gdyż odległość Logotermy od
punktu czerpalnego nie przekracza długości obliczonych powyżej.

Strona pierwotna wymiennika – długość podejścia od cyrkulowanego pionu grzewczego

Długość podejścia
[m]

Pojemność dla DN20
[dm3]

Czas przepływu przez
wymiennik

[s]

Ilość wody użytkowej przepływającej przez wymiennik
po stronie wtórnej dla wydatku 10 l/min

[dm3]

2 0,63 3,3 0,5

4 1,25 6,5 1,0

6 1,88 9,9 1,6

9 2,83 14,8 2,3

Nie ma prawnego ograniczenia długości podejścia czynnikiem grzewczym od pionu do Logotermy, przy którym należałoby zastosować 
mostek termiczny.
Jedynym kryterium zastosowania mostka termicznego w Logotermie jest zapewnienie komfortu  użytkownika i ekonomicznej eksplo-
atacji urządzeń.
Jako wyznacznik można przyjąć ilość 3 dm3 c.w.u. jako granicę, po której woda na wylewce powinna mieć obliczeniowe parametry 55°C. 
Przy wydatku 10 l/min i pełnym poborze c.w.u. wypływ 3 dm3 następuje po 19 sekundach od rozpoczęcia poboru. Stąd też decyzja o za-
stosowaniu mostków termicznych i umiejscowieniu Logotermy względem pionu i punktów czerpalnych powinna być podejmowana 
przez inwestora lub osoby przez niego upoważnione, indywidualnie dla każdego przypadku, w zależności od odległości urządzenia od 
pionu grzewczego i od punktu czerpalnego wody użytkowej.
Pamiętać należy, że zastosowanie mostka termicznego w Logotermie podwyższa komfort korzystania z ciepłej wody użytkowej, ale jedno-
cześnie wpływa na podwyższenie kosztów eksploatacyjnych – jego brak może obniżać komfort, ale także koszty przygotowania c.w.u.
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Opis:
1. Źródło ciepła
2. Pompa ładująca zbiornik buforowy
3. Zbiornik buforowy RSS500
4. Pompa obiegowa instalacji
5. Podpionowe zawory różnicy ciśnienia
6. Logoterma

7. Założenia obliczeniowe
Źródło ciepła  węzeł cieplny/kocioł
Temperatura zasialnia instalacji 65°C
Ilość mieszkań  12
Zapotrzebowanie na cele c.o.  3 kW/mieszkanie
DT dla instalacji centralnego ogrzewania  20 K
Przepływ czynnika grzewczego na cele c.o.  131,54 l/h mieszkanie
Typ Logotermy  Saturn
Typ ciepłomierza ultradźwiękowy
Wydatek c.w.u. w mieszkaniu  11 l/min
Podgrzew c.w.u. 45 K (od 10 do 55°C)
Strata ciśnienia w instalacji mieszkaniowej c.o. 0,1 bar

PRZYKŁAD OBLICZEŃ HYDRAULICZNYCH

Odległość Logotermy od pionu: 1 m
Wysokość kondygnacji 3 m

7.1. Ustalenie przepływu czynnika grzewczego dla przygotowania c.w.u.
Dane:
Stacja mieszkaniowa Saturn
Temperatura zasialania 65°C
Wydatek ciepłej wody użytkowej  11 l/min
Podgrzew ciepłej wody użytkowej  45 K
Wynik:
Odczytano z wykresu na str. 24 przepływ
czynnika grzewczego dla przygotowania c.w.u.  735 l/h

7.2. Określenie oporów przepływu czynnika grzewczego przez stację cieplną
Dane:
Stacja mieszkaniowa  Saturn
 ciepłomierz ultradźwiękowy zamontowany w stacji
Odczytany przepływ czynnika
grzewczego dla przygotowania c.w.u. 735 l/h
Wynik:
Strata ciśnienia odczytana z wykresu
na str. 25  0,29 bar
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7.3. Wymiarowanie i obliczenie strat ciśnienia w podejściu do Logotermy (pomiędzy pionem grzewczym a stacją cieplną)

7.4. Wyznaczenie współczynnika jednoczesnej pracy Logoterm w pionie

Dane:
Typ rury  rura stalowa
Długość podejścia  1 m
Przepływ 735 l/h
Założona prędkość przepływu <= 0,8 m/s

Wynik:
Typ rury  rura stalowa DN20
Strata ciśnienia
(zasilanie + powrót) 0,0052 bar
Prędkość przepływu 0,56 m/s

Wynik:
Przepływ  735 l/h
Średnica podejścia DN20
Strata ciśnienia w podejściu
(zasilanie + powrót)  0,0052
Strata ciśnienia dla stacji  +0,29 bar

Suma oporów  0,2952 bar

Dane:
Ilość Logoterm 3
Przepływ czynnika grzewczego dla c.w.u 735 l/h
Przepływ czynnika grzewczego dla c.o.  131,54 l/h
Wynik:
Współczynnik odczytany z wykresu
na str. 26 1,72 ~ 2 stacje

Współczynnik jednoczesnej pracy Logoterm zawsze jest zaokrąglony 
w górę do pełnych jednostek. Jako pracujące w trybie przygotowania 
c.w.u. dobierane są Logotermy znajdujące się w najbardziej niekorzyst-
nym układzie hydraulicznym.
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7.5. Obliczenie natężenia przepływu czynnika grzewczego i strat ciśnienia w pionie grzewczym

7.6. Określenie parametrów pracy zaworów podpionowej regulacji ciśnienia i przepływu

Dane:
Typ rury rura stalowa
Wysokość kondygnacji 3 m
Przepływ  odcinek I  735 l/h
 odcinek II  1470 l/h
 odcinek III  1601,54 l/h
Założona prędkość przepływu <= 0,8 m/s

Wynik:
Średnica i typ rury  odcinek I  stal DN25
 odcinek II  stal DN32
 odcinek III  stal DN32
Strata ciśnienia
(zasilanie + powrót)  odcinek I  0,0053 bar
 odcinek II 0,0059 bar
 odcinek III 0,0069 bar
Strata ciśnienia dla stacji 0,2952 bar
Strata ciśnienia dla odcinka I +0,0053 bar
 0,3005 bar
Strata ciśnienia dla odcinka II +0,0059 bar
 0,3064 bar
Strata ciśnienia dla odcinka III +0,0069 bar
Suma 0,3133 bar

Dane:
Max. przepływ w pionie 1601,54 l/h
Dyspozycja ciśnienia dla pionu 0,3133 bar

Wynik:
Zawór regulacji przepływu STAD DN30
 kv = 6,0
 nast. 2,3
Zawór regulacji ciśnienia STAP DN30
 kv = 6,0
 31,33 kPa
Dane:
Przepływ 1601,54 l/h

Wynik:
Strata ciśnienia
dla zaworów regulacyjnych 0,055 bar (STAD)
 0,05 bar (STAP)
Strata ciśnienia
dla pionu grzewczego 0,3133 bar
Suma 0,4183 bar
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7.7. Dobór nastawy zaworu strefowego w Logotermie

7.8. Obliczanie natężenia przepływu czynnika grzewczego w segmencie instalacji

Dane:
Przepływ czynnika grzewczego dla c.o.  131,54 l/h
Strata ciśnienia
w instalacji mieszkaniowej c.o.  0,1 bar

Wynik:
Strata ciśnienia w Logotermie
przy przepływie  131,54 l/h 0,025 bar
nadwyżka ciśnienia do wyregulowania
na zaworze strefowym  0,29 bar
 -0,1 bar
 -0,025 bar
 ----------------
 0,165 bar
Nastawa zaworu strefowego
Odczytana z wykresu na str. 26  2 (72°)

Dane:
Ilość Logoterm 6
Przepływ czynnika
grzewczego dla c.w.u. 735 l/h
Przepływ czynnika
grzewczego dla c.o. 131,54 l/h

Wynik:
Współczynnik jednoczesnej
pracy Logoterm odczytany
z wykresu na str. 26  2,45 ~ 3 stacje
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7.9. Wymiarowanie i obliczenie strat ciśnienia w segmencie instalacji grzewczej

Dane:
Typ rury  rura stalowa
Długość  odcinek I 4m
 odcinek II 2,5m
Przepływ  odcinek I 1601,54 l/h
 odcinek II 2599,62 l/h
Prędkość przepływu  <=0,8 m/s

Wynik:
Średnica orurowania odcinek I stal DN32
 odcinek II stal DN40
Strata ciśnienia
(zasilanie + powrót) odcinek I 0,0092 bar
 odcinek II 0,0053 bar
Strata ciśnienia w pionie 0,4183 bar
w odcinku I  + 0,0092 bar
Straty miejscowe
(30% strat liniowych)  + 0,0028 bar
 -----------------
 0,4303 bar
w odcinku II  + 0,0053 bar
Straty miejscowe
(30% strat liniowych)  + 0,0016 bar
 ----------------
Suma  0,4372 bar

7.10. Obliczanie sumarycznego przepływu w źródle ciepła

Dane:
Ilość Logoterm  12
Przepływ czynnika grzewczego dla c.w.u. 735 l/h
Przepływ czynnika grzewczego dla c.o.  131,54 l/h

Wynik:
Współczynnik jednoczesnej pracy Logoterm
Odczytany z wykresu na str. 26   3,1 ~ 4 stacje

Przepływ czynnika grzewczego
w źródle ciepła
Ciepła woda użytkowa   4 * 735 l/h = 2205 l/h

Przepływ czynnika grzewczego
w źródle ciepła
Centralne ogrzewanie  8 * 131,54 l/h = 1183,86 l/h

Sumaryczny przepływ  3388,86 l/h
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7.11. Wymiarowanie i obliczenie strat ciśnienia w podejściu od źródła ciepła

Dane:
Typ rury  rura stalowa
Długość  3 m
Przepływ 3388,86 l/h
Prędkość przepływu <=0,8 m/s

Wynik:
Typ rury  stal DN50
Strata ciśnienia (zasilanie + powrót)  0,0029 bar
Straty miejscowe (30% strat liniowych)  + 0,0009 bar
Strata ciśnienia w segmencie instalacji  + 0,4372 bar
 -----------------
Suma  0,4410 bar

7.12. Dobór pomp w źródle ciepła

Dane:
Pompa obiegowa instalacji grzewczej
Przepływ  3388,86 l/h
Wysokość podnoszenia 0,4410 bar
Pompa ładowania zasobnika buforowego
Przepływ 3388,86 l/h
Wysokość podnoszenia 0,2 bar

Wynik:
Pompa obiegowa instalacji grzewczej  Magna 32-100
Pompa ładowania zasobnika buforowego UPS 32-60

Dobór pompy obiegowej instalacji grzewczej uwzględnia opory instalacji i zbiornika buforowego, natomiast dobór pompy ładowania
zasobnika buforowego uwzględnia opory w źródle ciepła i zbiorniku.
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Dane:
Ilość Logoterm 12
Współczynnik jednoczesnej pracy Logoterm 4
Zapotrzebowanie cieplne na c.o. 12 * 3 kW = 36 kW
Średnie zapotrzebowanie ciepła dla Logotermy 22 kW
Czas pełnego uruchomienia źródła ciepła 3 min
Zapas mocy 20% Z 36 kW = 7,2 kW
Max. obniżenie temperatury czynnika grzewczego 7 K

Wynik:
Pobór energii w trakcie uruchamiania źródła ciepła 4 * 22 kW *3 min = 264 kWmin

Wymagana minimalna pojemność zbiornika buforowego i zasilania instalacji

 264 kWmin
 V zb = -------------------------------------------------------------------------------------------- = 551 l
 1,163*10-3 kWh/(kgK) * 0,9805 kg/l * 7 K * 60 min/h

Czas ładowania zasobnika buforowego przy pełnym poborze na cele c.o.

 264 kWmin
 T = --------------------------------------------- = 36,6 min
 7,2 kW

Min. moc letnia źródła ciepła 4 x 22 kW = 88 kW
Moc zimowa źródła ciepła 4 x 22 + 8 x 3 = 112 kW
Min. moc zimowa źródła ciepła z zasobnikiem 100 kW (odczyt ze strony 31)
Przepływ czynnika grzewczego lato 4 x 735 l/h = 2940
Przepływ czynnika grzewczego zima 4 x 735 + 8 x 131,54 l/h = 3992,32

7.13. Dobór i wymiarowanie zbiornika buforowego oraz źródła ciepła
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8. Uwagi montażowe

Zabudowa mieszkaniowych stacji cieplnych w budynku wielorodzinnym najczęściej prowadzona jest na klatkach schodowych w po-
bliżu pionów z.w. i c.o. lub w mieszkaniach przy zachowaniu lokalizacji pionów grzewczych w obrębie przestrzeni komunikacyjnej bu-
dynku. Często ciągi instalacyjne zabudowywane są płytami kartonowo-gipsowymi z drzwiczkami rewizyjnymi umożliwiającymi dostęp 
do urządzeń pomiarowych i elementów stacji cieplnej. Ze względu na dostępną na kondygnacji klatki schodowej przestrzeń oraz ob-
ciążenia hydrauliczne pionów c.o. praktykowany jest montaż do 4 Logoterm w obrębie jednej kondygnacji dla jednego pionu. Poniższe 
rysunki przedstawiają poprawny sposób takiej zabudowy.
Niedopuszczalne jest :
–  podłączanie mieszkaniowych stacji naprzemiennie, na tej samej wysokości wpięcia w pion, ze względu na powstawanie znacznych 

oporów miejscowych,
–  podłączanie stacji mieszkaniowych do pionów przewodami stalowymi o średnicy wewnętrznej mniejszej niż DN 20, ze względu na 

znaczny wzrost oporów liniowych przyłącza podczas rozbiorów c.w.u.,
–  podłączanie przewodami o długości większej niż wynikająca z obliczeń symulacyjnych, bez ponownego ich przeprowadzenia dla 

nowego wariantu podejścia stacji do pionu.
Przy wykonywaniu trójnika podłączeniowego stacji w pionie metodą wspawania mufy DN20 w pion, zaleca się wspawanie „w otwór” 
wywiercony, lub wytopiony w pionie, ze względu na zachowanie maksymalnie dużego przekroju otworu odejścia od pionu. Wspawanie 
nypla DN 20 lub mufy DN 20 w pion metodą „na otwór” nie jest zalecane ze względu na prawdopodobieństwo powstania przewężenia 
miejscowego (szczegół A na rys. 11). Izolację podłączeń instalacyjnych stacji cieplnych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi nor-
mami, w technologii na to pozwalającej.

MONTAŻ I URUCHOMIENIE

Rys.11. Przykłady podłączenia Logoterm do pionów.
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9. Regulacja mieszkaniowej stacji cieplnej

Przed przystąpieniem do regulacji Logoterm należy :
– zamontować Logotermy zgodnie z instrukcją montażu (załącznik),
– zamontować punkty czerpalne wody użytkowej,
– napełnić i odpowietrzyć instalację c.o.,
– uruchomić źródło ciepła i ustawić parametry obliczeniowe,
– wykonać regulację ciśnienia dyspozycyjnego pionów (zgodnie z instrukcją dobranych zaworów podpionowych),
–  odpowietrzyć Logotermy (odpowietrzenie stacji cieplnej wykonuje się odpowietrznikiem znajdującym się z prawej strony krzyżaka 

łączącego górne króćce wymiennika z PM-Reglerem).

Czynności regulacyjne:
1. Źródło ciepła należy ustawić stałowartościowo na obliczeniową temperaturę zasilania instalacji minimum 60-65°C.
2. Pompy w segmentach instalacji należy ustawić tak, by pracowały po charakterystyce stałego ciśnienia.
3.  Jeżeli pod pionami znajdują się regulatory ciśnienia, należy tak dobrać ich nastawy, aby ciśnienia na pionach pokrywały wartości wy-

nikające z obliczeń. Jeśli pod pionami zastosowano pompy z regulacją biegu typu DT/DP zakresy przełączania biegów należy ustawić 
na wartości ciśnień wynikających z dokumentacji obliczeniowej.

4.  Kolejnym etapem jest regulacja punktu zamknięcia napędu zaworu strefowego, jeżeli dokumentacja techniczna zastosowanego 
napędu tego wymaga. Wszelkie prace regulacyjne należy poprzedzić zapoznaniem się z indywidualną dokumentacją regulatora 
strefowego.

5.  Po wykonaniu prac regulacyjnych wszystkich zaworów strefowych w obrębie pionu należy przystąpić do regulacji c.w.u. w poszcze-
gólnych mieszkaniach (tylko w przypadku Logoterm w wersji z kryzą regulowaną). Czynność ta polega na takim zdławieniu przepływu 
wody sanitarnej przez wymiennik, aby jej temperatura osiągnęła zadaną wartość. W tym celu należy odblokować kryzę regulacyjną, 
znajdującą się po lewej stronie krzyżaka łączącego górne króćce wymiennika z PM-Reglerem, luzując śrubę znajdującą się w pokrętle 
regulacyjnym. Następnie należy, obracając delikatnie pokrętłem, ustawić takie jej położenie, przy którym woda wypływająca z wy-
lewki osiągnie zadaną temperaturę lub wypływ. Następnie należy zablokować kryzę regulacyjną (dokręcając śrubę w jej pokrętle), aby 
uniemożliwić jej rozregulowanie. Powyższą regulacje można przeprowadzić posiłkując się „kubkiem przepływowym” oraz założonymi 
do obliczeń wartościami rozbioru c.w.u. W celu weryfikacji powyższych nastaw należy odczytać wskazania ciepłomierza w zakresie 
przepływu i mocy oraz porównać z tabelami regulacyjnymi wydajności i przepływu stacji cieplnej w zależności od temperatury zasi-
lania instalacji c.o. W przypadku zaniżonej wydajności c.w.u., a co za tym idzie zaniżonego przepływu pierwotnego przez wymiennik, 
należy sprawdzić: zgodność średnic pionów, długości i średnic podłączeń stacji cieplnej z pionem, ciśnień dyspozycyjnych dla pionów, 
z wartościami wynikającymi z obliczeń.

6.  Regulacja c.w.u. w wariancie stacji cieplnej z mieszaczem termostatycznym. Regulacja c.w.u. przebiega podobnie z tą różnicą, że 
uprzednio pokrętło mieszacza termostatycznego należy ustawić w skrajne położenie, w kierunku pokazywanym literą „K”. Tym sposo-
bem zamyka się termostatyczne podmieszanie wody zimnej. W trakcie regulacji c.w.u. w tej opcji stacji zaleca się kierowanie wartością 
wypływu z wylewki baterii instalacyjnej, a nie jego temperaturą, gdyż jest ona zależna od zmiennej temperatury czynnika zasilającego 
stację w ciepło.
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PROGRAM DO OBLICZEŃ LOGOTERM

Program składa się z dwóch części:
1. Program obliczeń strat cieplnych obiektów budowlanych OZC
2. Program obliczeń hydraulicznych instalacji wraz z doborem mieszkaniowych stacji wymiennikowych „Logoterm” Instal – c.o.

OZC – zakres obliczeń obejmuje między innymi:
• obliczenie współczynników „U” przegród wg obowiązujących norm
• obliczenie strat ciepła pomieszczeń wg obowiązujących norm
• automatyczne wykonanie bilansu powietrza wentylacyjnego
• obliczenie temperatur pomieszczeń nie ogrzewanych przy dowolnym układzie pomieszczeń
• wielokryterialny dobór grzejników z bardzo szerokiego zestawu katalogów
• współpraca z programem Instal-c.o.

Instal–c.o. – zakres obliczeń obejmuje między innymi:
• wykonanie obliczeń hydraulicznych jedno- i dwururowej instalacji c.o. z mieszkaniowymi stacjami cieplnymi „Logoterma”
• dobór średnic przewodów, dobór grzejników, średnic i nastaw zaworów
• szerokie możliwości powielania fragmentów instalacji
• automatyczne podłączanie działek i modułów
• szerokie możliwości powielania danych elementów, łącznie z możliwością tworzenia gotowych zestawów danych
• wspomaganie projektowania w aksonometrii
• łatwe przeglądanie wyników obliczeń na rozwinięciu i w tabelach
• możliwość wykorzystania rysunków z innych programów
• współpraca z programem OZC
• eksport rysunków w formacie DXF
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