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1 ARMATURA 
Elementy wyposażenia  
kotłowni i instalacji grzewczych

SOLAR 
Komponenty i automatyka 
systemów solarnych

2

5 RÓWNOWAŻENIE  
I REGULACJA Ballorex 
Zawory równoważące do instalacji 
grzewczych i wody lodowej

6 INSTALACJE 
Armatura grzejnikowa  
i termostatyka

7 OPOMIAROWANIE 
Wodomierze i ciepłomierze

3

33

4 WĘZŁY CIEPLNE 
Wezły cieplne do mocy 50 kW  
i węzły cieplne o mocy 70-500 kW

LOGOTERMA3

3

KOMPLEKSOWA OFERTA URZĄDZEŃ 
DO INSTALACJI GRZEWCZYCH
Dla wszystkich rodzajów budynków
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Logotermy to nowoczesny, opracowany przez inżynierów firmy Meibes, system dla budownictwa wielorodzinnego, 
zapewniający maksymalnie niskie nakłady inwestycyjne oraz eksploatacyjne.
 
Logotermy są urządzeniami służącymi do decentralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej i regulacji temperatury 
powietrza w pomieszczeniu. Takie rozwiązanie ogranicza ilość pionów prowadzonych na klatce schodowej do 2 pionów 
grzejnych (zasilanie i powrót do źródła ciepła) i pionu wody zimnej.
 
Wyeliminowanie, w stosunku do tradycyjnego systemu, pionu c.w.u. i pionu cyrkulacyjnego to wymierne oszczędności 
inwestycyjne i eksploatacyjne.

Źródłem ciepła może być wysokoparametrowy węzeł cieplny lub lokalna kotłownia.

Dzięki zastosowaniu mieszkaniowych węzłów cieplnych typu Logoterma, zmniejszamy wskaźnik energii pierwotnej 
EP budynków mieszkalnych, co jest bardzo ważnym argumentem dla inwestorów oraz nabywców nowowybudowa-
nych mieszkań.

Czynnik grzewczy wytwarzany w jednofunkcyjnym źródle ciepła (węźle cieplnym, kotłowni gazowej) rozprowadzany 
jest do poszczególnych pionów grzewczych zasilających mieszkania. Każdy lokal wyposażony jest w jedną Logotermę, 
w której woda grzewcza kierowana jest bądź do instalacji grzejnikowej w celu utrzymania wymaganej temperatury 
powietrza w mieszkaniu, bądź na wymiennik płytowy do przygotowania ciepłej wody.
 
O tym, gdzie w danej chwili płynie czynnik grzewczy, decyduje zawór zwany PM-Reglerem, który w momentach  
poboru ciepłej wody kieruje wodę grzewczą do wymiennika. Ponadto każda Logoterma wyposażona jest w zawór 
strefowy współpracujący z siłownikiem zamontowanym na zaworze i programatorem zlokalizowanym w pomieszczeniu 
reprezentatywnym mieszkania.  Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy z mieszkańców sam decyduje o dacie rozpoczęcia 
sezonu grzewczego i może kształtować komfort cieplny we własnym mieszkaniu, w zaprogramowanym przez siebie 
cyklu dobowo-tygodniowym.

W każdej Logotermie zabudowany może być ciepłomierz, który zlicza zużycie ciepła na cele grzewcze oraz do podgrzania 
ciepłej wody. Każdy z najemców płaci tylko za zużytą przez siebie energię.

Zaufało nam już ponad 45.000 użytkowników Logoterm!

Idea systemu

Logotermy

LOGOTERMA
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LOGOTERMA

Nowoczesna stacja mieszkaniowa z możliwością sterowania przez urządzenia mobilne

LogoActiv

A  Regulator ze zdalnym programatorem
b  Odpowietrznik
c  Zawór przełączający z szybkim napędem
d  Pompa w klasie energetycznej A
e  Czujniki temp. o krótkiej stałej czasowej
f  Zawór mieszający z szybkim napędem
g  Ciepłomierz
h  Filtr
i  Pompa cyrkulacyjna
j  Wodomierz
k  Czujnik przepływu
L  Wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej

A1
A

b

c

d

e
f

g h
i

j

k

L

1 2 3 4 5 6 7 8

1. cyrkulacja
2. wz na mieszkanie
3. zasilanie z pionu wz
4. c.w.u.

5. powrót ze stacji do pionu
6. zasilanie stacji z pionu
7. powrót z instalacji c.o.
8. zasilanie instalacji c.o.

PROdUkT
 stacja mieszkaniowa nowej generacji 

z możliwością sterowania za pomocą 
urządzeń mobilnych

kORZYŚci
 wysoka efektywność energetyczna
 maksymalny komfort użytkowania
 zdalne zarządzanie
 funkcja ECO dla oszczędnego przygotowania ciepłej wody 
 programowanie czasowe ogrzewania z możliwością uwzględnienia  

temperatury zewnętrznej
 możliwość indywidualnego ustawienia temperatury powietrza  

w pomieszczeniu, temperatury c.w.u. i czasu pracy pompy cyrkulacyjnej
 natychmiastowe przygotowanie c.w.u. o wymaganej temperaturze



LOGOTERMA

5.

Inteligentna komunikacja dla stacji mieszkaniowych

LogoActiv

System umożliwia zdalne sterowanie, konfigurowanie i nadzór nad pracą stacji mieszkaniowych LogoActiv
łącznie ze zdalnym odczytem liczników wody i ciepła:

 możliwość zdalnego zarządzania centralnym ogrzewaniem i parametrami ciepłej wody użytkowej  
poprzez PC i urządzenia mobilne

 zdalne diagnozowanie stacji (via internet) prowadzone przez serwis fabryczny producenta
 współpraca z automatyką inteligentnego budynku
 możliwość zdalnego odczytu z urządzeń pomiarowych (wodomierzy i ciepłomierzy)

Ciepłomierz ultradźwiękowy HeatSonic

Regulator Climatix
LogoAktiv

LogoAktiv

LogoAktiv

INTERNET

IN
TE

RN
ET

AktivPack eControl Server
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LOGOTERMA

Stacja mieszkaniowa do decentralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej  
i zarządzania centralnym ogrzewaniem

Logoterma

1 2 3

1

Logoterma Mars, 33-47 kW
•  Najprostsza stacja mieszkaniowa nie zawierająca płyty tylnej  

i konsoli zaworowej, pozwala na dowolny wybrany przez instalatora 
sposób podłączenia stacji do instalacji grzewczej.

•  W przypadku Logotermy Mars istnieje możliwość zmiany 
układu podłączeń do instalacji. Idealnie sprawdza się w budynkach 
z małymi szachtami instalacyjnymi.

•  Stację można rozbudować o mieszacz termostatyczny, 
który zapewnia temperaturę ciepłej wody użytkowej 
wymaganą przez użytkownika. 3

Logoterma Saturn, 33-47 kW
•  Stacja mieszkaniowa zabudowana na płycie tylnej ze zintegrowaną konsolą zaworową.
•  Logotermę można rozbudować o mieszacz termostatyczny, który zapewnia 

temperaturę ciepłej wody użytkowej wymaganą przez użytkownika oraz kompletny 
zestaw cyrkulacyjny pozwalający na skrócenie czasu oczekiwania na ciepłą wodę.

2

Logoterma Orion, 33-47 kW
•  Stacja mieszkaniowa zabudowana na płycie tylnej, którą można wyposażyć 

w większość elementów dodatkowych.
•  Nie zawiera konsoli zaworowej i pozwala na dowolny, wybrany przez instalatora 

sposób podłączenia stacji do instalacji grzewczej.

PROdUkT
 stacja mieszkaniowa oparta na mechanicznym zaworze PM regler, który odpowiedzialny jest za priorytet hydrauliczny  

przygotowania ciepłej wody użytkowej
 s wersji standardowej Logoterma obsługuje mieszkanie z jedną łazienką i kuchnią, natomiast wersji Power Pack 1  

i Power Pack 2 mieszkanie z kuchnią i dwoma łazienkami



LOGOTERMA
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4

4

Logoterma Uran, 33-47 kW
•  Stacja mieszkaniowa zabudowana na płycie tylnej z konsolą.  

Pozwala to na wykonanie instalacji bez konieczności montażu całego 
urządzenia. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest zamontowanie 
urządzenia bezpośrednio przed oddaniem budynku do użytkowania, 
a co za tym idzie, rozłożenie w czasie kosztów inwestycyjnych.

•  Stację można rozbudować o mieszacz termostatyczny, który zapewnia 
temperaturę ciepłej wody użytkowej wymaganą przez użytkownika 
oraz kompletny zestaw cyrkulacyjny pozwalający na skrócenie czasu 
oczekiwania na ciepłą wodę.

5

5

Logoterma Wodnik, 33-47 kW
•  Stacja mieszkaniowa przeznaczona do budynków, w których ze względów 

bezpieczeństwa zachodzi konieczność wymiany term gazowych.
•  Służy do przygotowania ciepłej wody użytkowej w lokalach z jedną 

łazienką.
•  Możliwość rozbudowy o mieszacz termostatyczny c.w.u.  

oraz układ cyrkulacyjny.

kORZYŚci
 decentralne przygotowanie c.w.u. eliminuje wysokie straty energii związane z cyrkulacją 
 eliminacja konieczności przeprowadzania okresowych przegrzewów instalacji c.w.u. 
 jednoznaczne rozliczenie na podstawie jednego licznika ciepła i wodomierza 
 indywidualne możliwości sterowania centralnym ogrzewaniem dzięki programatorowi temperatury
 możliwość realizowania funkcji c.o. przez cały rok
 zapewnienie optymalnej temperatury c.w.u.
 szybkie i łatwe odcięcie mediów
 wyeliminowanie warunków sprzyjających wtórnemu zanieczyszczeniu (np. bakterii typu Legionella)
 zawór PM regler, który zamontowany jest w Logotermie wyposażony jest w uszczelnienie ceramiczne  

przez co posiada maksymalną odporność na kamień zawarty w wodzie użytkowej
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LOGOTERMA

Regulatory

Logoterma

MR 2
•  Najprostszy zestaw regulacyjny oparty o zasadę działania 

typu włącz/wyłącz.
•  Posiada zabezpieczenie minimalnej temperatury powietrza  

w lokalu na poziomie 16°C.

MR 3
•  Zespół programatora pozwalający na programowanie 

temperatury powietrza w pomieszczeniu w cyklu dobowo-
tygodniowym.

•  Posiada ograniczenie nastawy temperatury na poziomie 16°C.

MR 6
•  Zespół programatora pozwalający na programowanie 

temperatury powietrza w pomieszczeniu w cyklu dobowo-
tygodniowym oraz nastawę czasu pracy pompy cyrkulacyjnej.

MR 7
•  Radiowy zespół programatora pozwalający na programowanie 

temperatury powietrza w pomieszczeniu w cyklu dobowo-
tygodniowym oraz nastawę czasu pracy pompy cyrkulacyjnej.

•  Posiada ograniczenie nastawy temperatury na poziomie 16°C.
•  Programator łączy się zdalnie z odbiornikiem zamontowanym  

bezpośrednio na Logotermie przekazując informacje 
o bieżącym stanie i wybranym przez użytkownika programie. 
Bezprzewodowe łączenie się programatora z Logotermą  
pozwala na swobodną zmianę jego usytuowania w mieszkaniu 
w dowolnym momencie.

MR 8
•  Radiowy zespół programatora pozwalający na programowanie 

temperatury powietrza w pomieszczeniu w cyklu dobowo-
tygodniowym.

•  Programator łączy się zdalnie z odbiornikiem zamontowanym  
bezpośrednio na Logotermie przekazując informacje 
o bieżącym stanie i wybranym przez użytkownika programie. 
Bezprzewodowe łączenie się programatora z Logotermą  
pozwala na swobodną zmianę jego usytuowania w mieszkaniu 
w dowolnym momencie.
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Wyposażenie

Logoterma

Ciepłomierz HEATplus dedykowany do Logoterm
•  Ciepłomierz skrzydełkowy.
•  Wykonany zgodnie z MID.
• Taktowanie co 4 sekundy.
•  Możliwość wyposażenia w moduł M-Bus.
• Możliwość wyposażenia w moduł radiowy.

Ciepłomierz HEATsonic dedykowany do Logoterm
•  Ciepłomierz ultradźwiękowy.
•  Wykonanie zgodnie z MID.
•  Taktowanie co 4 sekundy.
•  Możliwość wyposażenia w moduł M-Bus.
• Możliwość wyposażenia w moduł radiowy.

Urządzenie do zdalnego odczytu M-Bus
Centrala odczytu M-Bus MBC-F2
•  Centrala MBC-F2 służy do centralnego odczytu wartości z ciepłomierzy i wodomierzy 

wyposażonych w protokół komunikacyjny M-BUS.
•  Pozwala ona na komunikację z licznikami wyposażonymi w odpowiedni moduł 

rozszerzający M-BUS, względnie – urządzenia innego typu i producentów.
•  Centrala posiada własny układ zasilania rezerwowego zegara czasu rzeczywistego  

i umożliwia okresowe zbieranie w wybranym okresie danych z przyrządów 
na jednej sieci M-BUS oraz zapisywanie danych w pamięci wewnętrznej FLASH.

•  Centralę można dowolnie konfigurować – programować ilość i adresy 
przyrządów na magistrali oraz wielkości, które mają zostać odczytane  
z urządzenia.

•  Dane można odczytywać z centrali po jej bezpośrednim podłączeniu do portu 
szeregowego, a także zdalnie – przez linię telefoniczną lub modem GSM.

Wodomierz mieszkaniowy Qn 1,5 m3/h
•  Do zimnej wody.
•  Klasa metrologiczna B.
•  Chromowany.

Wodomierz mieszkaniowy z impulsatorem 1,5 m3/h
•  Do zimnej wody.
•  Klasa metrologiczna A.
•  Impulsowanie co 10 dm3.
•  Chromowany.



koszty instalacji

1. System z Logotermami

2. System tradycyjny

koszty energii

wskaźnik EP

Dzięki zastosowaniu Logoterm można
zmniejszyć wskaźnik EP dla budynków
mieszkalnych.

serwis oszczędności

0

0 58 000 PLN

440 000 PLN

koszty węzła

System z Logotermami
System z Logotermami ma szereg zalet zarówno w aspekcie ekonomicznym  
jak i ekologicznym. Może być skojarzony z systemami wykorzystującymi 
energię odnawialną, np. promieniowanie słoneczne. Takie rozwiązanie 
obniża koszty eksploatacyjne oraz czyni system przyjaznym dla środowiska. 
 
Poniższy przykład pokazuje korzyści wynikające z zastosowania Logoterm 
w nowo budowanym budynku deweloperskim, z 40 mieszkaniami, zasilanym 
z miejskiej sieci cieplnej:

1.  System centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody z Logotermami, 
gdzie źródłem ciepła jest jednofunkcyjny węzeł cieplny.

2.  System centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w systemie 
centralnym z cyrkulacją c.w.u., gdzie źródłem ciepła jest dwufunkcyjny węzeł 
grzewczy.

Koszty inwestycyjne

Roczne koszty eksploatacyjne

10.

LOGOTERMA
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Produkcja i kontrola jakości
Logotermy produkowane są z wysokiej jakości materiałów i tym samym dostosowywane są do potrzeb i wymagań 
Klientów. Proces produkcji przebiega w warunkach określonych w procedurach Systemu Zarządzania Jakością zgodnego 
z normą ISO 9001:2000. Kontrola odbywa się na wszystkich etapach produkcji według ustalonego programu badań.
 
Ponadto znajdujące się na rynku produkty poddawane są nieustannym testom technicznym i jakościowym.

Dzięki prowadzeniu dokładnej polityki jakości, firma Meibes umocniła swoją pozycję lidera w dziedzinie nowoczesnych 
systemów grzewczych.

Lgotermy, tak jak każdy inny produkt firmy Meibes, przed wprowadzeniem na rynek testowane są w laboratorium 
produktowym, a następnie laboratorium systemowym. Kolejnym etapem jest test użytkowania, w wybranym kraju 
europejskim. Po pozytywnym wyniku, wszystkich etapów testowania, produkt wdrażany jest do masowej produkcji.

Serwis
Serwis i coroczne przeglądy Logoterm, zgodnie z warunkami gwarancji firmy Meibes, przeprowadzane są przez  
koncesjonowane, przeszkolone firmy serwisowe. Taki system opieki nad Klientem daje pewność wieloletniego,  
prawidłowego funkcjonowania urządzeń. 

Wymiennikowe stacje mieszkaniowe firmy Meibes powstają w warunkach spełniających wymagania normy  
ISO 9001:2000 i poddawane są stałemu monitoringowi podczas procesu produkcji. Oprócz kontroli jakości, najistotniejszą 
sprawą, z punktu widzenia Klienta jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania – dlatego firma 
Meibes gwarantuje bezpłatne uruchomienie zamontowanych Logoterm. Wszystkie Logotermy objęte są 5-letnią  
europejską gwarancją.

Adresy serwisantów dostępne na stronach: www.meibes.pl i www.logotermy.pl



PUZ Meibes Sp. z o.o., ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno 
www.meibes.pl, info@meibes.pl


