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Artyku  promocyjny

W 1990 roku, w Krakowie powsta a pol-

ska filia firmy HERZ Armaturen Ges.m.b.H. 

– spó ka HERZ Armatura i Systemy 

Grzewcze.  Od blisko 20 lat firma HERZ 

wprowadza na rynek polski szeroki asorty-

ment nowoczesnej armatury reguluj cej, za-

pewniaj cej racjonalne, a wi c oszcz dne 

gospodarowanie energi  ciepln . Armatura 

marki HERZ  w pe ni sprawdzi a si  w pol-

skich warunkach eksploatacyjnych, a sze-

roka oferta produktów sprawia, e niewie-

le jest dzisiaj w Polsce inwestycji, gdzie przy 

wykonywaniu instalacji grzewczych i sani-

tarnych nie zastosowano przynajmniej kil-

ku wyrobów oznaczonych charakterystycz-

nym symbolem serca.

HERZ – armatura 
termostatyczna
Centraln  pozycj  w ofercie  firmy HERZ 

zajmuj  zawory termostatyczne we wszel-

kich mo liwych wariantach i kszta tach.  

Ka dy z oferowanych wyrobów obj ty jest 

5-letnim okresem gwarancyjnym, a nie-

ustanne dzia ania maj ce na celu zapew-

nienie najwy szej jako ci oferowanych 

wyrobów zosta y uwie czone w 1997 r. 

uzyskaniem certyfikatu zapewnienia ja-

ko ci ISO 9001. Zawory termostatyczne 

HERZ pozwalaj  na indywidualn  regu-

lacj  temperatury w ka dym pomieszcze-

niu, zapewniaj c komfort cieplny nieza-

le nie od zmian temperatury na zewn trz. 

Termostaty Herz pracuj  wsz dzie tam, 

gdzie priorytetem jest zapewnienie opty-

malnej temperatury, przy minimalnym 

zu yciu energii. W grupie zaworów ter-

mostatycznych na szczególn  uwag  zas u-

guj  g owice serii Mini o futurystycznym  

wzornictwie, ma ych wymiarach i naj-

wy szej jako ci. Bogactwo wzorów i roz-

miarów, a przede wszystkim sprawdzona 

jako  sprawi y, e w okresie 19 lat dzia-

alno ci w Polsce swoje zastosowanie zna-

laz o ponad 4 miliony termostatów mar-

ki HERZ.

HERZ – systemy 
przy czeniowe
System HERZ 3000 to  optymalne rozwi za-

nie w zakresie przy czania grzejników kom-

paktowych, umo liwiaj ce atwe odci cie, 

spust i nape nianie grzejnika, a w swojej roz-

budowanej wersji równie  regulacj  termosta-

tyczn .

Ró norodno  wykona  systemów  HERZ 

3000  pozwala na  atwe, estetyczne i wygod-

ne przy czenie praktycznie wszystkich grzej-

ników dost pnych na polskim rynku. 

HERZ – ogrzewanie 
pod ogowe
W swojej bogatej ofercie firma HERZ posia-

da komplet artyku ów niezb dnych do prawi-

d owego wykonywania instalacji ogrzewania 

pod ogowego. S  to:

 system HERZ PipeFix (rura HERZ Pex/Al./

Pex oraz kompletny zestaw z czy zaprasowy-

wanych i skr canych,

 rozdzielacze dr kowe,

 systemowe maty izolacyjne oraz elementy 

mocuj ce rur ,

 si owniki oraz elektroniczne regulatory 

temperatury,

 zestawy mieszaj ce,

 system sterowania radiowego

oraz  szafki rozdzielaczowe.

System HERZ PipeFix, oprócz ogrzewa-

nia pod ogowego pozwala równie  pewnie, 

szybko i atwo wykonywa  instalacje ogrze-

wania grzejnikowego oraz instalacje sani-

tarne.

Instalacja ogrzewania pod ogowego wy-

konana  z wykorzystaniem systemu HERZ 

PipeFix pozwala w pe ni wykorzysta

wszystkie atuty takiego sposobu dostarcza-

Wiede ska firma HERZ Armaturen zatrudnia ponad 1000 pracowników 

w Austrii i poza jej granicami, b d c jedynym austriackim i jednym z naj-

wa niejszych europejskich producentów armatury grzewczej i instala-

cyjnej.

Armatura marki HERZ
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nia ciep a. U ycie nowoczesnych materia-

ów marki HERZ gwarantuje d ug ywot-

no  instalacji, a koszty wykonania takiego 

ogrzewania kszta tuj  si  na podobnym po-

ziomie  jak instalacja ogrzewania za pomo-

c  grzejników. 

Poniewa  systemy ogrzewania pod ogo-

wego instalowane s  w sposób trwa y, pod 

wylewk , dlatego te  oprócz jako ci zasto-

sowanych materia ów bardzo wa ne jest 

prawid owe i dok adne wykonanie insta-

lacji. Aby zapewni  najwy sz  jako  wy-

konawstwa, firma HERZ uruchomi a w 

2001 roku ogólnopolski program partner-

ski Klub Dobrego Fachowca HERZ. KDF 

zrzesza ponad 400 autoryzowanych profe-

sjonalistów – instalatorów posiadaj cych 

stosown  wiedz  teoretyczn  i wieloletnie 

do wiadczenie zawodowe. Oprócz grona 

usatysfakcjonowanych u ytkowników, naj-

wy sze kompetencje instalatorów zrzeszo-

nych w programie KDF HERZ potwierdza 

wyd u ona do 10 lat gwarancja, jak  firma 

obejmuje wszystkie swoje produkty wyko-

rzystane w wykonywanych przez nich in-

stalacjach.

HERZ – odnawialne ród a
energii
Odpowiedzi  na wyzwania przysz o ci s

w ofercie firmy HERZ kompletne systemy 

grzewcze wykorzystuj ce energi  odnawialn :

kot y na biomas , systemy solarne oraz pom-

py ciep a.

Kot y na biomas

Jednym z najciekawszych rozwi -

za  w zakresie wytwarzania czy-

stej energii cieplnej s  kot y opa-

lane biomas . Obecnie w ofercie 

firmy HERZ znajduj  si  kot y do 

tradycyjnego spalania drewna; 

na tzw. holzgas, czyli do spalania 

drewna z wykorzystaniem efek-

tu suchej destylacji oraz najnow-

sza rodzina kot ów na drewnia-

ne wióry, zr bki lub pelety HERZ 

Bicontrol. Kot y HERZ BioControl 

o zakresie mocy od 3 do 500 kW 

to kot y wodne, niskotemperaturo-

we, z wielobiegowymi wentylato-

rami ss cymi oraz pe n  automa-

tyzacj . Kot y BioControl nale  do 

jednych z najnowocze niejszych 

jednostek dost pnych na rynku 

– ich nowoczesno  nale y roz-

patrywa  w aspekcie automatyki 

i sterowania, wysokiej sprawno ci, 

ró norodno ci systemów doprowadzenia pali-

wa oraz nowego wzornictwa.

Kolektory s oneczne

Kolektory s oneczne s  niewyczerpalnym 

ród em energii cieplnej. Nowoczesne, wy-

soko wydajne kolektory s oneczne HERZ  

umo liwiaj  pozyskiwanie energii cieplnej 

praktycznie bez adnych kosztów i stano-

wi  bardzo ciekaw  alternatyw  dla stoso-

wanych dzisiaj róde  ciep a.

Firma HERZ oferuje kompletny zestaw do 

ogrzewania solarnego oparty na kolektorach 

p askich, w sk ad którego wchodz :

 wysoko wydajne kolektory s oneczne  

HERZ Sunstar CS 100F o wydajno ci mak-

symalnej 519kW/h/m2

 zasobnik magazynowy ciep a na ciep

wod  pitn  i/lub wod  grzewcz  (800–5000 l);

 uniwersalne regulatory, zestawy pompo-

we, naczynia wzbiorcze przeponowe dla ze-

stawu solarnego (18–50 dm3)

 oraz kompletny pakiet monta owy do po-

sadowienia kolektorów na dachu (dachów-

ka, eternit, blacha) i czynnik  po rednicz -

cy.

Pompy ciep a

HERZ Commotherm to nazwa handlo-

wa najnowszej rodziny pomp ciep a fir-

my HERZ  typu solanka/woda i woda/woda  

oraz nowo  –  pompy ciep a powietrze-

-woda.

Maksymalna moc grzewcza pomp HERZ 

Commotherm typu woda/woda i solan-

ka/woda wynosi 18 kW, a pomp powietrze/

woda – 23 kW. 

Pompy HERZ Commotherm oferowa-

ne s  w dwóch standardach wykonania 

– Standard i DeLuxe.

Wersja Standard umo liwia sterowa-

nie podgrzewem ciep ej wody i  obiegami 

grzewczymi (z czego jeden  w trybie pogodo-

wym i jeden pompowym), zarz dzanie za-

sobnikiem buforowym i uk adem solarnym 

oraz  wspó prac  z termostatem pokojowym.

Pompa ciep a w wersji Commotherm 

DeLuxe – w porównaniu z wersj  Standard 

wyposa ona jest dodatkowo w pomp  obie-

gu solanki, pomp  obiegu grzewczego i na-

czynie zbiorcze solanki.  Jako uzupe nienie 

wersji  DeLuxe dost pne jest wykonanie HE 

(highly efficient)  z zastosowaniem w pe -

ni elektronicznych pomp o bardzo wysokiej 

sprawno ci.

 Aktualnie oferta  pomp HERZ 

Commotherm  poszerzona zosta a  o modu

Free Cooling (s u cy do pasywnego ch o-

dzenia w okresie letnim)  oraz wykonania 

z zasilaniem jednofazowym.

HERZ – referencje
Zamek Królewski na Wawelu, Centrum 

Sztuki i Techniki Japo skiej Manggha, 

Teatr J. S owackiego w Krakowie, war-

szawskie hotele Bristol i Marriott, budynki 

Uniwersytetu Jagiello skiego – to tylko kil-

ka z najbardziej presti owych miejsc, wypo-

sa onych w armatur  z charakterystycznym 

symbolem serca.

Instalacje  wykonane z zastosowaniem 

produktów marki HERZ ograniczaj  koszty 

pozyskiwania energii, chroni rodowisko 

naturalne oraz stanowi  gwarancj  wielolet-

niej, bezproblemowej eksploatacji.

Szczegó owe informacje techniczne, pe -

na oferta produktowa oraz adresy dys-

trybutorów  dost pne s  u regionalnych 

przedstawicieli firmy Herz oraz na stronie 

internetowej www.herz.com.pl.

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

ul. Artura Grottgera 58, 32-020 Wieliczka

tel. 012 289 02 20, faks 012 289 02 21

www.herz.com.pl; e-mail: centrala@herz.com.pl
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