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Rura do ogrzewania podłogowego HERZ-LINE PE-RT

pełni tutaj również funkcję bariery antydyfuzyj-
nej, zapobiegającej przedostawaniu się tlenu do 
instalacji. Rury z warstwą aluminium „zapamię-
tują” nadany kształt i nie sprężynują, co ułatwia 
montaż instalacji. Rury wielowarstwowe HERZ 
PE-RT z wkładką aluminiową są rurami uniwer-
salnymi, dedykowanymi do instalacji grzewczych 
wysokotemperaturowych (ogrzewanie grzejniko-
we), niskotemperaturowych (ogrzewanie płasz-
czyznowe) oraz instalacji ciepłej i zimnej wody 
pitnej (atest PZH). Maksymalne parametry pracy 
rury wynoszą 95°C i 10 bar (warunki krótkotrwa-
łe), a temperatura robocza długotrwała określo-
na jest na poziomie 70°C.
warto zwrócić szczególną uwagę na rurę HERZ-FH 
PE-RT z wkładką aluminiową, o średnicy 10x1,3, 
która doskonale sprawdza się w systemach ogrze-
wania i chłodzenia ściennego oraz sufitowego, po-
zwalając zmniejszyć grubość tynku i zwiększyć 
prędkość przepływu czynnika, a w konsekwen-

cji minimalizując ryzyko zapowietrzania instalacji.
Kilkudziesięcioletni okres pracy rur z polietyle-
nu w instalacjach wewnętrznych oraz badania 
nad polietylenem dowodzą, że jego cechy użyt-
kowe doskonale zdają egzamin w zakresie wy-
konywania instalacji sanitarnych i grzewczych. 

RuRy wielowaRstwowe HeRZ 
Z twoRZywa sZtucZnego

Podstawę systemu HERZ PipeFix tworzą uniwer-
salne rury wielowarstwowe z tworzywa sztucz-
nego HeRZ-Pe-Rt z wkładką aluminiową lub 
z barierą eVoH. 
Rury HERZ PE-RT/Al/PE-RT (od DN10 do DN75), 
to produkt uniwersalny, wyjątkowo ekonomiczny 
w użyciu, który cechuje najwyższa jakość, nieza-
wodność i długa żywotność. Nie bez znaczenia 
jest również fakt, że rury te mogą być w całości 
poddane recyklingowi. Rura wielowarstwowa 
HERZ PE-RT/Al/PE-RT zbudowana jest z rury ba-
zowej z polietylenu PE-RT o podwyższonej od-
porności na temperaturę, na którą nałożony jest 
płaszcz aluminiowy spawany wzdłużnie. Dzięki ta-
kiej kombinacji materiałów, produkt łączy w so-
bie doskonałe właściwości tworzywa sztuczne-
go ze sprawdzonymi zaletami aluminium, które 

HERZ należy do grona najbardziej rozpoznawalnych i cenionych marek w swojej branży, oferując 
nowoczesną armaturę i niezawodne systemy instalacyjne, wytwarzane w 40 zakładach produkcyjnych, 
wyłącznie na terenie Europy. Od ponad 20 lat firma HERZ konsekwentnie wprowadza na Polski rynek 
kompletne systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego. Oferta marki HERZ w tym obszarze 
obejmuje przede wszystkim system instalacyjny HERZ-PIPEFIX,  
a uzupełnienie stanowią grupy pompowe, elementy sterowania  
i armatura przyłączeniowa. 

SyStem inStalacyjny HeRZ-PiPeFix

Płyta HERZ-COMBITOP z rurą HERZ-LINE

Rury wielowarstwowe z wkładką aluminiową HERZ PE-RT

http://www.instalreporter.pl
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w swojej ofercie firma posiada również rurę HeRZ-
-line Pe-Rt (DN17 i DN20), dedykowaną do wy-
konywania instalacji ogrzewania podłogowego  
z wykorzystaniem płyt systemowych.
HERZ-LINE to pięciowarstwowa rura PE-RT  
w której funkcję bariery antydyfuzyjnej pełni ko-
polimer etylenu i alkoholu winylowego – EVOH. 
HERZ dostarcza również rury wielowarstwowe 
w otulinie izolacyjnej ze spienionego polietylenu  
HeRZ-inFleX BcK, a także wspomniane już 
płyty systemowe do ogrzewania podłogowego 
HERZ-SOLOTOP (bez izolacji) i HERZ-COMBITOP 

(z izolacją akustyczną). Zastosowanie rur wielo-
warstwowych HERZ-PE-RT w prawidłowo wyko-
nanej instalacji zapewnia wieloletnią, komforto-
wą pracę całego systemu.

ZłącZKi HeRZ

Drugim z podstawowych komponentów tworzą-
cych system HERZ PipeFix jest kompletny system 
mosiężnych złączy zaprasowywanych (nieroz-
łącznych) i skręcanych (rozłącznych) o średni-
cach od 16 do 75 mm. Firma Herz, bazując na 
wieloletnim doświadczeniu w produkcji złączy 
rurowych, produkuje według własnych, opaten-
towanych rozwiązań wysokiej jakości radialne 
złączki zaprasowywane z mosiądzu odporne-
go na wypłukiwanie cynku, z tuleją ze stali szla-
chetnej. Złączki te (dostępne niemal we wszyst-
kich kształtach i rozmiarach) dopuszczone są do 
łączenia rur z tworzywa sztucznego w większo-
ści instalacji wewnętrznych. Łączenie rury za po-
mocą złączek HERZ zostało dokładnie zbadane 
pod kątem zgodności z europejskimi normami  
i dopuszczone do użytkowania przez niezależ-
ne, uznane laboratoria zewnętrzne. 

na zakończenie warto wspomnieć, że 
wszystkie elementy systemu HeRZ-Pi-
PeFiX objęte są 5-letnim (a w przypad-
ku instalacji wykonywanej przez au-
toryzowanego instalatora 10-letnim) 
okresem gwarancyjnym.

Złączki zaprasowywane HERZ

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

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

centrala@herz.com.pl, www.herz.com.pl
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AktuAlny stAn jAkości  
powietrzA w polsce  
– sukces czy nAdAl wyzwAnie?
Stan jakości powietrza oraz działania podejmo-
wane w celu jego poprawy były głównym tema-
tem konferencji „Aktualny stan jakości powietrza 
w Polsce – sukces czy nadal wyzwanie?”, która 
odbyła się 15 września 2021 r. w dyskusji udział 
wzięli: minister klimatu i środowiska Michał Kur-
tyka, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. 
Programu Czyste Powietrze Bartłomiej Orzeł oraz 
prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarski wodnej Maciej Chorowski.
Zgodnie z wynikami prowadzonych przez Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska pomiarów po-
ziomów substancji w powietrzu, na przestrzeni 
lat stan powietrza w Polsce powoli się poprawia.
– Poprawa jest zauważalna nie tylko poprzez obni-
żenie poziomów stężeń problemowych substancji  

w powietrzu, ale także poprzez zmniejszenie licz-
by stref, w których stwierdzane są przekrocze-
nia norm jakości powietrza – podkreślił minister  
Michał Kurtyka.
Mniejszą liczbę dni z przekroczeniami poziomu 
dopuszczalnego dla pyłu PM10 widzimy m.in.  
w Katowicach, gdzie w 2019 r. takich dni było 75,  
a w 2020 r. – 43, czy w Krakowie, w którym liczba 
takich dni zmniejszyła z 70 w 2019 r., do 60 w 2020 r.
– Poprawa jakości powietrza jest w sercu działań 
resortu klimatu i środowiska. Dlatego od 2019 r.  
realizujemy program Czyste Powietrze, którego 
głównym celem jest skuteczna walka ze smogiem 
w Polsce. Istotą programu jest udzielanie dota-
cji przeznaczonej na wymianę źródła ciepła oraz 
prace związane z termomodernizacją. W ciągu  
10 lat przeznaczymy na ten cel ponad 100 mld zł –  
zaznaczył szef resortu klimatu i środowiska.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna wersja informacji: kliknij 

nowy Główny inspektor 
ochrony środowiskA

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki na wnio-
sek ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki 
powierzył pełnienie obowiązków Głównego Inspek-
tora Ochrony Środowiska Michałowi Mistrzakowi. 
Nominacja została wręczona 17 września.
Michał Mistrzak jest absolwentem studiów prawni-
czych na Uniwersytecie wrocławskim oraz studiów 
menadżerskich na Uniwersytecie Ekonomicznym 
we wrocławiu. Były funkcjonariusz Centralnego 
Biura Śledczego Policji z dwudziestoletnim stażem.
Jest współtwórcą Departamentu Zwalczania Prze-
stępczości Środowiskowej w Głównym Inspektoracie 
Ochrony Środowiska, w którym przez ostatnich kilka 
miesięcy pełnił funkcję zastępcy dyrektora. współautor  

największej od lat 90. nowelizacji Kodeksu karne-
go i wykroczeń w zakresie zwalczania przestępczo-
ści środowiskowej. Swoje dotychczasowe doświad-
czenie wykorzystywał do współpracy z centralnymi 
organami administracji państwowej, organami ści-
gania i wymiaru sprawiedliwości w celu zwalczania 
przestępstw przeciwko środowisku, w szczególno-
ści prób transportu nielegalnych odpadów do Polski.
w trakcie swojej kariery zawodowej zajmował się  
zwalczaniem przestępczości zorganizowanej  
o charakterze transgranicznym, kryminalnym, 
narkotykowym i ekonomicznym na terenie kraju 
oraz poza jego granicami. Uczestnik wielu szko-
leń w państwach UE dotyczących rozpoznania  
i zwalczania przestępczości zorganizowanej.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna wersja informacji: kliknij
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