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 Obecny poziom techniki instalacyjnej 
oraz wysokie wymagania w zakresie ener-
gooszczędności systemów grzewczych 
stawiają wysokie wymagania projektanto-
wi i wykonawcy instalacji. Projektant już na 
etapie koncepcji musi dokładnie zapoznać 
się ze specyfiką obiektu i wymaganiami
przyszłego użytkownika. W trakcie projek-
towania musi optymalizować rozwiązania 
pod względem zużycia energii, kosztów 
związanych z wykonawstwem oraz ela-
stycznością rozwiązań. Wykonawca w trak-
cie realizacji projektu powinien zwrócić 
uwagę na zgodność z projektem, funkcjo-
nalność, estetykę oraz staranność wykona-
nia. Są to warunki konieczne, jednak niewy-
starczające dla uzyskania założonego celu. 
Bardzo ważnymi czynnikami decydujący-
mi o komforcie użytkowania oraz kosztach 
eksploatacyjnych jest poprawne równowa-
żenie hydrauliczne instalacji.

Szeroka oferta zaworów 
i regulatorów do równoważenia 

Firma Herz oferuje bogatą paletę produk-
tów służących do równoważenia małych, 
średnich i dużych instalacji centralnego 
ogrzewania, wody użytkowej i instalacji 
chłodzącej, popularnie nazywanej instala-
cją wody lodowej. 
Do równoważenia małych i średnich in-
stalacji dedykujemy zawory z nastawą 
wstępną, proste i kątowe, Strömax 4117M, 
4217 GM, Strömax MS oraz 4017, regulato-
ry różnicy ciśnień serii 4002, 4007, zawo-
ry nadmiarowo-upustowe 4004, kryzy po-
miarowe oraz regulatory przepływu 4002 
i 4006. Do równoważenia dużych instala-
cji oferujemy zawory regulacyjne kołnierzo-

we z nastawą wstępną serii Strömax GMF 
i Strömax GF, klapy regulacyjne do zabudo-
wy międzykołnierzowej oraz kołnierzowe 
regulatory różnicy ciśnień 4207.

Kolporter – doskonały obiekt 
referencyjny

Godnym – jak już wspomniano na wstępie 
– uwagi obiektem, w którym zastosowano 
armaturę równoważącą firmy Herz, jest biu-
rowiec Kolpolter w Kielcach. Jest to budy-
nek dwunastokondygnacyjny, podpiwniczo-
ny, klimatyzowany, wykonany w wysokim 
standardzie.
Wstępna obróbka powietrza nawiewanego 
do pomieszczeń realizowana jest w centra-
lach klimatyzacyjnych. Utrzymanie warun-
ków komfortu w pomieszczeniach klima- 
tyzowanych zaprojektowano z wykorzysta-
niem klimakonwektorów wentylatorowych 
pracujących w układzie czterorurowym.

Zakres równoważenia
Armatura równoważąca Herz jest wykorzy-
stana do regulacji instalacji c.o. i wody lodo-
wej zasilającej klimakonwektory wentylato-
rowe, w instalacji ciepła technologicznego 
zasilającego centrale klimatyzacyjne, insta
lacji wody lodowej zasilającej centrale klima-
tyzacyjne oraz w węźle cieplno-chłodzącym.
Dla zapewnienia precyzyjnej regulacji wy-
dajności nagrzewnic oraz chłodnic w cen-
tralach i klimakonwektorach wentylatoro-
wych zastosowano regulację jakościową. 
Dlatego w instalacjach wodnych zapro-
jektowano regulację hydrauliczną statycz-
ną, z wykorzystaniem biernych elemen-
tów regulacyjnych. W instalacjach c.o., 
wody lodowej, ciepła technologicznego 

Równoważenie hydrauliczne 
w instalacjach c.o. i wody lodowej

Zawory 
równoważące
Herz w Kolporterze

  Grzegorz Ojczyk

Najlepszą rekomendacją 
jakości zaworów 
równoważących 
i szerokiej możliwości 
ich zastosowania 
są obiekty, na 
których zawory 
te działają od lat, 
zapewniając właściwą 
i ekonomiczną 
pracę różnorodnych 
instalacji. Dla  
zaworów firmy
Herz doskonałą 
referencję stanowi 
dwunastokondygnacyjny 
budynek Kolportera 
z szerokim spektrum 
instalacji (c.o., wody 
lodowej, ciepła 
technologicznego…).
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Przyjęty system równoważenia umoż-
liwia precyzyjną i wygodną w warun-
kach budowlanych regulację hydrau-
liczną instalacji, o czym autor artykułu 
przekonał się osobiście. Ze względów 
prestiżowych oraz wysokich wymagań 
Inwestora w trakcie realizacji inwesty-
cji firma Herz wykonała regulację po-
kazową części instalacji. Celem było 
przeszkolenie na budowie instalatorów 
i osób biorących udział w regulacji ze 
strony wykonawcy oraz zebranie wła-
snych doświadczeń praktycznych pod-
czas regulacji instalacji w dużym i presti-
żowym obiekcie. Osoby biorące udział 
w regulacji hydraulicznej z ramienia fir-
my Herz, posiadały duże doświadczenie 
z wcześniejszej działalności zawodowej, 
co przyspieszyło i usprawniło regulację. 
Nie bez znaczenia były walory technicz-
ne zaprojektowanej i zabudowanej arma-
tury Herz. Na szczególną uwagę zasłu-
gują zawory równoważące serii Strömax 
4217 GM. Pomiarów czynnika grzew-
czego (lub chłodzącego) dokonywano 

w końcowej fazie realizacji inwestycji. 
Poziome odcinki instalacji rozprowadza-
jącej, zasilającej fancoile były w prze-
strzeni sufitu podwieszanego.
Aby dokonać pomiarów i regulacji nale-
żało: postawić drabinę w miejscu spo-
dziewanej lokalizacji armatury, zdjąć pły- 
tę sufitu podwieszanego, wejść do wy-
sokości tułowia w powstały otwór ser-
wisowy, podłączyć przyrząd pomiarowy 
do króćców armatury, dokonać pomiaru, 
porównać wartość zmierzoną z warto-
ścią projektową, dokonać korekty.
Jak widać, podczas pomiarów i regulacji 
sporo czynności wykonywano na wyso-
kościach, w niewygodnej pozycji. Nale-
ży dodać, iż pomiary i regulację wyko-
nuje się iteracyjnie, czyli każda operacja 
musi być wielokrotnie powtarzana dla 
jednego punktu pomiarowego. Oczy-
wiście nie powtarza się tylko otwiera-
nia i zamykania sufitu podwieszanego.
Dzięki wcześniejszym przeliczeniom 
równoważenia hydraulicznego, z wyko-
rzystaniem programu Herz CO oraz za-
stosowaniu armatur regulacyjnych serii 
Strömax 4217 GM udało się zminimalizo-
wać liczbę powtórzeń do minimum. Nie-
wygodę równoważenia minimalizowała 
ergonomiczna budowa zaworu Strömax 
4217 GM. Na szczególną uwagę zasłu-
guje lokalizacja króćców pomiarowych 
od strony pokrętła. Jest to istotny czyn-
nik podczas pomiarów w niewygod-
nej pozycji i w ciasnej przestrzeni. Natu-
ralnie zawór zawsze ustawiany jest tak, 

aby pokrętło było dostępne do regulacji 
i/lub odcięcia medium. A zatem dostęp-
ne są także króćce pomiarowe. Wielo-
krotnie w swojej karierze zawodowej 
miałem okazję brać udział w pomiarach, 
gdy armatura była zabudowana w cia-
snej przestrzeni i króćce pomiarowe 
były niedostępne lub nie było wystar-
czającej przestrzeni serwisowej do pod-
łączenia złączek przyrządu pomiarowe-
go. Pomimo więc zastosowania drogiej 
i bogato wyposażonej armatury, nie było 
możliwości wykorzystania w pełni jej 
walorów technicznych. Takie problemy 
zostały rozwiązane systemowo w zawo-
rach regulacyjnych Strömax 4217 GM. 
poprzez odpowiednią konstrukcję zaworu.
Kolejną cechą zaworów Strömax 4217 GM,
bardzo przydatną w trakcie regulacji, 
była czytelna i precyzyjna konsola, po-
kazująca wartość nastawy wstępnej, za-
budowana w pokrętle. Odczyt i zmia-
na nastaw wstępnych nie nastręczała 
żadnych trudności, pomimo ciasno-
ty w przestrzeni sufitu podwieszanego
oraz braku dodatkowego oświetlenia.
Odpowiednie dobranie zaworów, ich ze-
stopniowanie w zakresie kVS oraz wła-
ściwa charakterystyka regulacyjna 
pozwalały na intuicyjne ustawienie prze-
pływu, minimalizując liczbę powtórzeń 
w uciążliwych warunkach. Po wyregulo-
waniu instalacji z odpowiednią dokład-
nością w sposób łatwy i bez niebezpie-
czeństwa można było dokonać blokady 
nastaw z użyciem uniwersalnego wkrę-

taka ø2 mm z płaską końcówką. 
Uniwersalna konstrukcja zaworów 
Strömax 4217 GM pozwala w przypad-
ku przebudowy instalacji rozbudowę 
Strömax 4217 GM do regulatorów róż-
nicy ciśnień 4007, poprzez wymianę 
wkładki regulacyjnej bez konieczności 
demontażu i przebudowy instalacji.

Jak przeprowadzono „równoważenie” Kolportera

 

Zawory równoważące Herz serii 
4217 GM oraz 4218 GF

 

Bardzo przydatną 
w trakcie regulacji 
cechą zaworów 
Strömax 4217 GM jest 
czytelna i precyzyjna 
konsola zabudowana 
w pokrętle, pokazująca 
wartość nastawy 
wstępnej

 

Zdobyte doświadczenia praktyczne 
w trakcie regulacji zaowocowało 
wprowadzeniem przez firmę Herz 
króćców pomiarowych o wydłużonej 
konstrukcji do wygodniejszego 
podłączania złączek przyrządu 
pomiarowego, dla zaworów 
zabudowanych na zewnątrz, o grubszej 
niż standardowa grubości izolacji
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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-
rom zawory regulacyjne Strömax 4217 GM. 
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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™

  Zbigniew Kilijańczyk
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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™
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