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HERZ-COMPACT FLOOR

Firma Herz w swojej ofercie posiada wiele mo-
deli rozdzielaczy, ale szczególnie warto wyróż-
nić kompletną stację regulacyjną HERZ-COM-
PACT FLOOR. Stacja ta służy do podłączenia 
od 3 do 12 pętli ogrzewania powierzchniowe-
go oraz opcjonalnie 2 obiegów grzewczych np. 
grzejników. Zawór strefowy w połączeniu z gło-
wicą termostatyczną z czujnikiem przylgowym 
umożliwia regulację temperatury zasilania obie-
gów w zakresie 20-50°C. Belka zasilająca wypo-
sażona jest we wkładki z przepływomierzami, 
dzięki czemu można w prosty sposób ustawić 
projektowy przepływ na poszczególne obiegi. 
Belka powrotna rozdzielacza ma zamontowane 
wkładki termostatyczne wyposażone w napędy  

termiczne, do regulacji temperatury poszcze-
gólnych pomieszczeń w zależności od potrzeb 
użytkowników. Układ wyposażony jest również 
w elektroniczną pompę obiegową zapewniają-
cą obieg czynnika grzewczego. Stacja ta ma fa-
brycznie wykonane wszelkie wewnętrzne połą-
czenia elektryczne między siłownikami, listwą 
eklektyczną i pompą. wystarczy tylko zasilić sta-
cję napięciem 230 V i podłączyć termostaty zlo-
kalizowane w danym obiekcie. Całość zmonto-
wana jest w szafce podtynkowej, dostosowanej 
do wielkości rozdzielacza, w zależności od licz-
by obiegów.

HERZ-COMPACT FLOOR Light 

To stacja, która cieszy się dużą popularnością 
wśród wykonawców. Jest to „lżejszy brat” wcze-
śniej omawianej stacji, pozwalający na indywi-
dualne ustawienie temperatury czynnika grzew-
czego i swobodną konfigurację asortymentu na 
potrzeby ogrzewania powierzchniowego. Stan-
dardowo każda jego belka jest wyposażona  
w odpowietrznik i spust z przyłączem do węża. 
Tutaj, w zależności od potrzeb, na belce z wkład-
kami termostatycznymi mamy możliwość mon-
tażu całej gamy głowic termostatycznych HERZ 
serii 7000 i 9000, ze zdalnym czujnikiem tempe-
ratury montowanym w ogrzewanym pomiesz-
czeniu lub zdalnym nastawieniem montowanym 
w miarodajnym miejscu odczytu temperatu-
ry danego pomieszczenia. Dodatkowo zastoso-
wane wkładki pozwalają na montaż całej gamy 
siłowników termicznych, do pracy 2-punkto-
wej lub ciągłej. Rozwiązanie to pozwala na pod-
łączenie różnorakich regulatorów elektronicz-
nych: od standardowych, pozwalających na 
ustawienie danej temperatury, po wyposażo-
ne w zegary czasowe z programami tygodnio-
wymi i rocznymi, dla czasu letniego i zimowego.  

Rozdzielacze marki Herz mogą 
rozdzielać czynnik grzewczy  
lub chłodniczy, zarówno  
w układach grzejnikowych,  
jak i powierzchniowych. Jeżeli 
dany rozdzielacz ma atest wydany 
przez PZH, może również służyć 
do rozdziału wody w instalacjach 
sanitarnych. Mimo iż ich podstawowe 
zadanie jest identyczne,  
to konstrukcje i wyposażenie 
znacznie od siebie odbiegają.

SyStemy rozdzielaczy marki Herz
3 szczególne rozwiązania

Rozdzielacze HERZ-8632 do ogrzewania 
podłogowego ze stali szlachetnej

Rozdzielacze HERZ-8533 do ogrzewania 
podłogowego z mosiądzu

HERZ Compact Floor light

http://www.instalreporter.pl
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Tego typu rozwiązanie pozwala na zwiększenie 
oszczędności wynikających z optymalnego do-
stosowania instalacji do potrzeb odbiorców. 

PUMPFIX MIX 

Jeżeli bryła budynku jest zwarta, zapotrzebowanie 
budynku znacznie się od siebie nie różni i nie ma 
potrzeby stosowania indywidualnej temperatury 
zasilania dla poszczególnych rozdzielaczy, można 
zastosować centralne przygotowanie temperatu-
ry czynnika na potrzeby ogrzewania lub chłodzenia 
powierzchniowego np. przez jedną z grup pompo-
wych PUMPFIX MIX firmy Herz. wtedy na instalacji 
montuje się rozdzielacze, których belki (zasilają-
ca i powrotna) wyposażone są w przepływomie-
rze, wkładki termostatyczne, spust i odpowietrze-
nie, lecz pozbawione grupy pompowo-mieszającej. 

ROZdZIELACZE sERII 8 TysIęCy…

Firma HERZ oferuje rozdzielacze mosiężne serii 
8532, które bez problemu radzą sobie w trud-
nych warunkach, tj. w istniejących budynkach, 
gdzie istnieje ryzyko pojawienia się powietrza 
w instalacji. Ich odpowiednikami wykonanymi  
ze stali szlachetnej, pozwalającymi na obniżenie 
kosztów inwestycyjnych, są rozdzielacze ze stali 
szlachetnej serii 8632. Gdy obiekt ma duże zapo-
trzebowanie na energię, co skutkuje zwiększoną 
ilością czynnika, wybierać można rozdzielacze  
z przepływomierzami o zakresie przepływu aż 
do 6 l/min (mosiądz 8533, stal nierdzewna 8633).  

w przypadku zwiększonego zapotrzebowania 
niekwestionowanym, rzadko spotykanym na ryn-
ku liderem jest rozdzielacz HERZ-8531, z belkami 
DN 32 i przepływomierzami o zakresie 0-6 l/min, 
pozwalający na podłączanie 16 obiegów. Znajdu-
je on zastosowanie np. w kościołach czy halach: 
sportowych, magazynowych lub produkcyjnych.
Firma Herz posiada również rozdzielacze do ukła-
dów grzejnikowych z wkładkami odcinający-
mi, odpowietrzeniem i spustem wyposażonym  
w przyłącze do węża – (w wykonaniu mosiężnym 
8534, ze stali nierdzewnej 8634).

Nowością w ofercie produktów marki 
Herz są rozdzielacze do ciepłej i zimnej 
wody użytkowej pozwalające na szyb-
ki modułowy montaż w zależności od 
liczby podłączonych przyborów. Tem-
peratura pracy tych rozdzielaczy wy-
nosi do 110°C, ciśnienie do 10 bar. Po-
szczególne moduły mogą posiadać 2, 3 
lub 4 odejścia, pozwalające na montaż 
rozdzielaczy dopasowanych do potrzeb. 
Każde z przyłączy wyposażone jest  
w zawór odcinający odchylony o 20°, 
co umożliwia montaż rozdzielacza przy 
samej ścianie. dodatkowym atutem tej 
serii rozdzielaczy są naklejki, które po 
zamieszczeniu na odpowiednich odej-
ściach informują przyszłego użytkowni-
ka, co dany obieg zasila (pralka, prysz-
nic, WC, wanna, itd.). 

HERZ Armatura i Systemy  
Grzewcze sp. z o.o.

32-020 Wieliczka ul. Artura Grottgera 58
tel. 12 289 02 20, faks 12 289 02 21

centrala@herz.com.pl, www.herz.com.pl
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Już 6 tys. wniosków  
w programie moJa woda

– Od startu naboru wniosków, czyli od 1 lipca, do 
tej pory złożono ponad 6 tys. wniosków o dofinan-
sowanie instalacji przydomowej retencji na łączną 
kwotę 27 milionów złotych. Tak duże zainteresowa-
nie Polaków programem Moja Woda to dowód na 
to, że dostrzegają oni korzyści, jakie niesie za sobą 
magazynowanie deszczówki. Dzięki programowi 
możliwe będzie sfinansowanie przynajmniej 20 tys. 
instalacji przydomowej retencji, które pozwolą na 
zatrzymanie 1 mln metrów sześciennych wody opa-
dowej rocznie na prywatnych działkach – podkre-
śla minister klimatu Michał Kurtyka.
Celem programu Moja woda, finansowanego ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki wodnej, jest ła-
godzenie skutków suszy poprzez budo-
wę przy domu instalacji zatrzymujących 
deszczówkę. Program został ogłoszony 
1 czerwca 2020 r., a miesiąc później ru-
szył nabór wniosków. Tylko do tej pory 
do wojewódzkich funduszy ochrony śro-
dowiska i gospodarki wodnej złożono 
ponad 6 tys. wniosków, najwięcej w Ka-
towicach, Krakowie i warszawie.
Program skierowany jest do właścicieli 
domów jednorodzinnych, którzy mogą 
otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie wię-
cej niż 80% kosztów, które zostały po-
niesione po 1 czerwca 2020 r. To łącz-
nie 100 mln zł na dofinansowanie m.in. 
zakupu, montażu i uruchomienia insta-
lacji pozwalających na zagospodarowa-
nie wód opadowych i roztopowych na 
terenie nieruchomości objętej przedsię-
wzięciem. Dzięki temu wody te nie będą 
odprowadzane na przykład do kanali-
zacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji 

deszczowej, rowów odwadniających odprowa-
dzających poza teren nieruchomości, na tereny 
sąsiadujące, ulice, place itp. w ramach programu 
finansowane mogą być również przewody odpro-
wadzające wody opadowe, zbiorniki retencyjne 
podziemne lub nadziemne, instalacje rozsącza-
jące oraz elementy do nawadniania bądź inne-
go sposobu wykorzystania zatrzymanej wody.
Program Moja woda będzie realizowany w latach 
2020-2024, przy czym podpisywanie umów o do-
tacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wy-
datkowanie środków do końca 2024 r.
Szczegółowe informacje dotyczące naborów 
wniosków można znaleźć na stronach interne-
towych poszczególnych wojewódzkich fundu-
szy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
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