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Artyku  promocyjny

NOWOCZESNE INSTALACJE

Stosowanie urz dze  regulacyjnych marki 
HERZ w systemach grzewczych ma na celu za-
pewnienie komfortu cieplnego u ytkownikom 
poprzez zabezpieczenie odpowiednich warun-
ków pracy instalacji. Regulacja termostatyczna 
systemów grzewczych ogranicza równocze nie 
zu ycie energii, a w konsekwencji obni a kosz-
ty zwi zane z ogrzewaniem (nawet do 20%).
Termostat HERZ (zawór termostatyczny z g o-
wic  termostatyczn  rys.1) jest regulatorem 
proporcjonalnym bezpo redniego dzia ania. 
Aby termostat regulowa  temperatur  w po-
mieszczeniu, musi by  spe niony warunek 
podstawowy, czyli pomiar temperatury w od-
powiednim miejscu. W ma ych pomieszcze-
niach warunek ten jest spe niony w sposób 
oczywisty. W przypadku pomieszcze  o du-
ej powierzchni lub du ej wysoko ci, przeka-

zanie informacji jest utrudnione  termostat 
dzia aj cy automatycznie reguluje temperatu-
r  tylko w swoim s siedztwie. Przy wykorzy-
staniu tradycyjnych g owic termostatycznych 
nie ma równie  mo liwo ci regulacji wydaj-
no ci pracy grzejników kana owych w pod o-
dze, grzejników zabudowanych lub grzejników 
schowanych za kotar . W takich przypadkach 

nale y stosowa  g owice termostatyczne HERZ 
9000 z wyniesionymi czujnikami (rys. 2) lub 
zadajnikami (rys. 3).

Rozwi zanie sterowania temperatur  w po-
mieszczeniu z zastosowaniem g owicy HERZ 
z wyniesionym czujnikiem charakteryzuje si
tym, i  nastaw  temperatury mo emy zrobi
w miejscu, gdzie zabudowany jest zawór ter-
mostatyczny. Miejsce zabudowy takiej g owi-
cy to zazwyczaj zamykane szafki instalacyjne.

Istnieje tak e mo liwo  wykorzystania do 
regulacji temperatury g owicy termostatycz-
nej HERZ z wyniesionym zadajnikiem (rys. 
3). Ró nica pomi dzy g owic  termostatycz-
n  z wyniesionym czujnikiem (rys. 2) a g o-
wic  z wyniesionym zadajnikiem (rys.3) po-
lega na tym, i  w pomieszczeniu, w którym 
chcemy regulowa  temperatur , zabudowany 
jest zadajnik cienny, za pomoc  którego zada-
wana jest temperatura. Natomiast element re-
guluj cy prac  zaworu termostatycznego jest 
zainstalowany bezpo rednio na grzejniku. 
Rozwi zanie z g owic  termostatyczn  z wy-
niesionym zadajnikiem sprawdzi si  wsz dzie 
tam, gdzie utrudniony jest dost p do grzejni-
ka, a wskazana jest mo liwo atwej zmiany 
nastaw przez ka dego z domowników, wg in-
dywidualnych potrzeb.

Termostaty stanowi  niewielk  cz  produk-
tów marki HERZ przeznaczonych do regulacji 
instalacji grzewczych. HERZ oferuje komplet-
ny katalog wyrobów i urz dze  pozwalaj cych 
precyzyjnie i atwo regulowa  nawet najbar-
dziej rozbudowane systemy instalacyjne.
Systemy regulacji temperatury wyposa o-
ne w zawory i g owice termostatyczne mar-
ki HERZ gwarantuj  pe ny komfort cieplny 
oraz ograniczaj  zu ycie energii, co pozytyw-
nie wp ywa na nasze rodowisko naturalne.

Zawory i g owice termostatyczne stanowi  centraln  pozycj  w ofercie pro-
duktowej grupy HERZ  jednego z najwa niejszych europejskich producen-
tów armatury grzewczej i instalacyjnej. Termostaty marki HERZ doskonale 
sprawdzaj  si  w polskich warunkach eksploatacyjnych  najlepszym tego 
dowodem jest ponad 6 milionów sprzedanych termostatów.

Termostaty HERZ
– precyzyjna regulacja temperatury i oszcz dno  energii
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