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zastosowano zawory równoważące Herz 
Strömax 4217 GM. W węźle cieplno-chło-
dzącym zaprojektowano zawory równowa-
żące kołnierzowe Herz Strömax 4218 GF.

Zawory równoważące Herz serii 
4217 GM oraz 4218 GF 
Należą do grupy zaworów regulacyjno-od-
cinających, z możliwością wykonania na-
stawy wstępnej. Mają w standardzie króć-
ce impulsowe do podłączenia przyrządu, 
dla dokonania pomiaru przepływu oraz 
króćce serwisowe dla umożliwienia spu-
stu lub napełniania instalacji. Precyzyjny 
wybór nastawy jest realizowany przez ob-
rót pokrętłem regulacyjnym, zaś nastawę 
odczytuje się na widocznym liczydle zinte-
growanym z konsolą pokrętła. Maksymalny 
stopień otwarcia zaworu można ograniczać 
za pomocą śrub blokujących.
Zastosowany system regulacji umożliwia 
cichą i skuteczną pracę instalacji klimaty-
zacyjnej przez długie lata, z równoczesną 
minimalizacją kosztów związanych z jego 
eksploatacją. Taki efekt udało się uzyskać 
dzięki wykorzystaniu armatury wysokiej ja-
kości w umiarkowanej cenie.
W oparciu o własne doświadczenie, zdoby-
te w trakcie regulacji dużej instalacji, mogę 
z czystym sumieniem polecić projektan-
tom, firmom wykonawczym oraz instalato-
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ujemnej temperatury, jest całkowity brak 
izolacji lub nieodpowiednie zabezpiecze-
nie instalacji wodnej lub kanalizacji przed 
oddziaływaniem warunków atmosferycz-
nych. Istnieje wiele doraźnych metod wal-
ki ze skutkami wpływu ujemnej temperatu-
ry na te instalacje – dodatkowe izolowanie, 
ogrzewanie za pomocą suszarki, opalarki 
czy wrzątku. Sposoby te są uciążliwe i cza-
sochłonne, a także mało skuteczne i nie za-
bezpieczają rur przed ponownym zamarz-
nięciem. 

Działanie systemu ThermaLint™

ThermaLint™ to w pełni zautomatyzowa-
ny system grzewczy przeznaczony do in-
stalacji wodnych, których temperatura nie 
przekracza 60°C, umiejscowionych zarów-
no wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. 
System został zaprojektowany dla instalacji 
długości od 1 do 61 m. ThermaLint™ znaj-
duje zastosowanie tam, gdzie rury są na-
rażone na działanie mrozu – między innymi 
w piwnicach, garażach czy domach letni-
skowych. ThermaLint™ z oferty Thermaflex
wyposażony jest w mechaniczny termo-
stat bimetaliczny sterujący pracą systemu. 
Spadek temperatury do 3°C automatycz-
nie uruchamia system, co sprawia, że kabel 
owijający rurę zaczyna ogrzewać oziębioną 
instalację. Osiągnięcie temperatury 7°C po-
woduje wyłączenie systemu.

Łatwy montaż systemu 
ThermaLint™

ThermaLint™ firmy Thermaflex przeznaczo-
ny jest do samodzielnego montażu. Wystar-
czy przytwierdzić termostat w najzimniej-
szym miejscu przewodu, a kabel grzejny 
przymocować wzdłuż instalacji lub owinąć 
spiralnie wokół rury. Zespół grzewczy Ther-
maLint™ korzysta ze standardowego źródła 
prądu – 230 V, a w trakcie pracy pobiera je-
dynie 16 W/m energii elektrycznej. Jest to 
zestaw, który w zależności od zapotrzebo-
wania można zamontować w dowolnym 
miejscu. Firma Thermaflex udziela 5 lat gwa-
rancji na wszystkie typy i długości kabli.
Koszt, jaki trzeba ponieść za system grzej-
ny ThermaLint, zależy od długości zaku-
pionego kabla i wynosi 294,42 zł brutto za 
komplet długości 1 m, natomiast za zestaw 
61-metrowy – 1612,51 zł brutto. 

ThermaLint™ to 
zautomatyzowany system 
grzewczy, który nie tylko 
umożliwia stały dostęp do 
bieżącej wody i przeciwdziała 
jej zamarznięciu w rurach, ale 
przede wszystkim zabezpiecza 
przed stratami związanymi 
z awarią instalacji wodnej. 
Mówiąc krótko – zespół 
grzejny firmy Thermaflex
skutecznie ochroni rury 
przed skutkami mroźnych 
zimowych dni i nocy.

System zabezpieczający rury  
przed mrozem firmy Thermaflex

Nowy system  
kabli grzejnych ThermaLint™
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Zestaw do 
montażu 
ThermaLlint™

  Sposób na zamarzniętą rurę

Niska temperatura sprawia, że woda znaj-
dująca się w przewodach ulega krystaliza-
cji i zmienia formę ze stanu ciekłego w sta-
ły, czyli płyn zamienia się w kryształki lodu, 
zwiększa objętość i doprowadza do roz-
szczelnienia instalacji. Uszkodzoną przez 
zamarznięty czynnik instalację należy wów-
czas wymienić na nową. Najczęstszą przy-
czyną zamarzania wody w rurach, obok 

Poprawnie zamontowany 
system grzejny ThermaLint™


