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W 2009 r. uruchomiono produkcj  w nowym 

obiekcie o powierzchni 2500 m2, a park ma-

szynowy rozbudowany zosta  m.in. o wy-

cinarki plazmowe sterowane komputerowo 

CNC, numeryczne zaginarki kraw dzio-

we, malarni  proszkow ; obiekt wyposa ony 

jest równie  w dwie suwnice o ud wigu 10 t 

i 6,5 t. W 2009 r. rozpocz to procedur  wdra-

ania Systemu Zarz dzania Jako ci  wg nor-

my ISO 9001:2008.

Na przestrzeni lat nasze kot y zdoby y

uznanie fachowców, instalatorów, ale przede 

wszystkim u ytkowników – zadowolonych 

z ich niezawodnej eksploatacji oraz uzyska-

nych oszcz dno ci kosztów ogrzewania.

ekoMAX (12–2000 kW) i duoMAX

(8–300 kW) to typoszeregi nowoczesnych, 

wysoko sprawnych, ekologicznych, automa-

tycznych, a przede wszystkim oszcz dnych 

w eksploatacji, re-

tortowych kot ów

grzewczych z po-

dajnikiem limako-

wym, sterowanych 

elektronicznie, któ-

rych innowacyj-

na konstrukcja wy-

miennika oraz 

specjalny palnik 

groszkowo-mia owy 

LOGITERM energoPOWER pozwalaj  uzyska

wysokie i stabilne warto ci parametrów eks-

ploatacyjnych oraz umo liwiaj  spalanie eko-

groszku i mia-

u w glowego. 

Dodatkowo ko-

cio  duoMAX 

mo e by  wy-

posa ony 

w awaryjne pa-

lenisko.

Unikalny 

kszta t okr -

g ego, trójp aszczowego (3-ci gowego) wy-

miennika ciep a oraz jego zwarta konstruk-

cja powoduj , e ci ar kot a ekoMAX jest do 

25% mniejszy w porównaniu z kot ami re-

tortowymi o konwencjonalnej konstrukcji. 

Zastosowany system p omienicowo-p omie-

niówkowego obiegu spalin pozwala na mak-

symalnie efektywne przejmowanie energii 

cieplnej ze spalin (sprawno : 88,3%), 

które dok adnie dopalane s  na deflektorze 

sto kowym. Zapewnia to bezdymny proces 

spalania i nisk  emisj  zanieczyszcze .

Wn trze wymiennika kot a wykonane jest 

w ca o ci z blach i rur z  wysokogatunkowej, 

atestowanej stali kot owej gatunku P265GH 

z Certyfikatem Bada  3.1B.

carboMAX (20–

300 kW) to seria 

mia owych kot ów

grzewczych z zasy-

pem 24-godzinnym, 

sterowanych elek-

tronicznie, których 

konstrukcja wy-

miennika oraz no-

woczesny sterownik 

pozwalaj  uzyska

wysokie i stabilne 

warto ci parametrów eksploatacyjnych.

Zastosowany system 3-ci gowego uk adu

p aszczy wodnych z górnoop omkowym rusz-

tem przeciwsko nym powoduje, e wymien-

nik ciep a pozwala na  efektywne przejmo-

wania ciep a ze spalin (sprawno : 83,9%), 

natomiast specjalnie zaprojektowane paleni-

sko, w którym proces spalania nadzorowany 

jest przez sterownik elektroniczny, pozwala 

na to, by po rozpaleniu kot a proces spalania 

odbywa   si  niemal bezdymnie, czego efek-

tem jest niska emisja zanieczyszcze .

 energoPOWER (8–2000 kW) to seria otwo-

rowo-szczelinowych palników retortowych 

groszkowo-mia owych III generacji, których 

innowacyjna konstrukcja umo liwia spalanie 

ekogroszku i mia ów w glowych przy zacho-

waniu wysokich i stabilnych warto ci para-

metrów eksploatacyjnych.

Palnik LOGITERM energoPOWER cha-

rakteryzuje unikalny kszta t i geometria 

kosza palnika, wielodyszowy system po-

trójnego nawiewu i trzystrefowy system do-

palania ko nierzowego. Natomiast materia ,

z którego wykonany jest palnik, to wysoko-

stopowa stal aroodporna chromowo-niklo-

wa X18CrN28 o parametrach aroodporno-

ci i odporno ci na korozj  nieosi galnych 

dla powszechnie stosowanych  palników  

eliwnych czy wykonanych z innych stali. 

Wszystkie przedstawione typoszeregi 

kot ów wykonywane s  równie  jako na-

grzewnice powietrzne.

Udzielamy do sze ciu lat gwarancji na 

nasze urz dzenia.

Firma LOGITERM (Grupa ENERGOMAX) zosta a za o ona przez mgr. in .

Jaros awa Urzynicoka, który bazuj c na 15-letnim do wiadczeniu zdoby-

tym przy budowie i remontach wysokoci nieniowych kot ów energetycz-

nych, postanowi  wykorzysta  swoj  wiedz  i umiej tno ci, opracowuj c, 

a nast pnie wdra aj c do produkcji innowacyjne i nowoczesne konstrukcje 

ekologicznych kot ów grzewczych, palników i palenisk, których rozwi zania 

techniczne obj te s  ochron  patentow .

Ekologiczne kot y grzewcze LOGITERM

LOGITERM Grupa ENERGOMAX

42-286 Kosz cin

Nowy Dwór 2

tel. kom. 0608 655 588 

tel. 034 352 47 77

tel./faks 034 352 47 78

www.logiterm.pl

e-mail: logiterm@logiterm.pl 
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