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Artyku  promocyjny

Niewiele jest dzisiaj w Polsce inwestycji, gdzie 

przy wykonywaniu instalacji sanitarnych 

i grzewczych  nie zastosowano przynajmniej kil-

ku wyrobów oznaczonych  charakterystycznym 

symbolem serca.

Najwa niejsz  pozycj  w ofercie firmy HERZ 

od lat stanowi  zawory termostatyczne  pozwa-

laj ce  na indywidualn  regulacj  temperatury 

w ka dym pomieszczeniu, zapewniaj c kom-

fort cieplny niezale nie od zmian temperatu-

ry na zewn trz.

W swojej ofercie firma ma równie  pozosta-

e elementy s u ce do prawid owego wykony-

wania i regulacji instalacji sanitarnych i grzew-

czych. S  to mi dzy innymi systemy ogrzewania 

powierzchniowego, system rozprowadzania rur 

wielowarstwowych czy te  systemy przy cze-

niowe do grzejników.

Odpowiedzi  na wyzwania przysz o ci s  kom-

pletne systemy grzewcze marki HERZ wykorzy-

stuj ce energi  odnawialn  – kot y na biopaliwa, 

systemy solarne oraz nowo  – pompy ciep a.

Kot y na biopaliwa

Jednym z najciekawszych rozwi za  w zakresie 

wytwarzania czystej energii cieplnej s  kot y opa-

lane biopaliwami. Obecnie w ofercie firmy HERZ 

znajduj  si  kot y do tradycyjnego spalania drew-

na; na tzw. holzgas, czyli do spalania drewna 

z wykorzystaniem efektu suchej destylacji oraz se-

ria kot ów na drewniane wióry, zr bki lub pele-

ty. Kot y HERZ BioControl o zakresie mocy od 10 

do 500 kW to kot y wodne, niskotemperaturowe, 

z wielobiegowymi wentylatorami ss cymi oraz pe -

n  automatyzacj . Kot y BioControl nale  do jed-

nych z najnowocze niejszych jednostek na rynku 

– ich nowoczesno  nale y rozpatrywa  w aspekcie 

automatyki i sterowania, wysokiej spraw-

no ci i efektywno ci, ró no-

rodno ci systemów do-

prowadzenia paliwa 

oraz nowego wzor-

nictwa.

Kolektory s o-

neczne HERZ

Kolektory s onecz-

ne s  niewyczerpal-

nym ród em energii 

cieplnej. Nowoczesne, wy-

soko wydajne kolektory s onecz-

ne HERZ  umo liwiaj  pozyskiwanie energii 

cieplnej praktycznie bez adnych kosztów i sta-

nowi  bardzo ciekaw  alternatyw  dla stosowa-

nych dzisiaj róde  ciep a.

Firma HERZ oferuje kompletny zestaw do 

ogrzewania solarnego oparty na kolektorach p a-

skich, w sk ad którego wchodz :

  wysoko wydajne kolektory s oneczne  HERZ 

Sunstar 2,1 Standard (519 kW/h/m2),

  zasobnik magazynowy ciep a na ciep  wod

pitn   lub wod  grzewcz  (300–5000 l),

  uniwersalne regulatory HERZ ESDR21-D3; 

UVR61-3R4; UVR 64,

  zestaw pompowy Sunny o ró nej wydajno ci 

w zale no ci od zapotrzebowania instalacji,

  naczynie zbiorcze przeponowe dla zestawu 

solarnego (18–200 dm3),

  pakiet monta owy do posadowienia kolekto-

rów na dachu (dachówka, eternit, blacha)

oraz czynnik po rednicz cy.

Pompy ciep a HERZ Commotherm

Firma Herz wprowadza w a nie na polski rynek 

pompy ciep a HERZ  Commotherm typu powie-

trze/woda  o mocy grzewczej do 23,2 kW.

Firma HERZ oferuje równie   pompy ciep a

typu solanka/woda i woda/woda w pi ciu  podsta-

wowych wielko ciach (5, 7, 10, 12, 15) i w dwóch 

wykonaniach:  Standard i DeLuxe. 

Aktualnie oferta tych pomp rozszerzona zo-

sta a o modu  Free Cooling  oraz wykonania 

z zasilaniem jednofazowym. 

W przypadku pomp HERZ Commotherm mo -

liwe s  trzy systemy pracy: po redni w uk adach 

solanka woda,  bezpo redni przy wykorzystaniu 

wody gruntowej oraz uk ad powietrze/woda z ze-

wn trzn  lokalizacja pompy.

Pompy ciep a HERZ Commotherm umo li-

wiaj  sterowanie podgrzewaniem ciep ej wody, 

obiegami  grzewczymi (z czego 1 w trybie pogo-

dowym) i pompowymi, zarz dzanie zasobni-

kiem buforowym, uk adem solarnym i wspó -

prac  z termostatem pokojowym. Dost pne s

równie   wykonania  z modu em do ch odzenia 

pasywnego w lecie.

Pompy ciep a Herz s  polecane do instala-

cji z wykorzystaniem elementów grzewczych 

p aszczyznowych – pod ogowych i ciennych. 

Urz dzenia uzyskuj  sprawno  na poziomie 

5,2 dla pompy woda/woda i 4,6 dla pompy cie-

p a solanka/woda.

Wykorzystanie systemów grzewczych firmy 

HERZ nie tylko zapewnia komfort cieplny, ale 

równocze nie pozwala oszcz dza  energi  i chro-

ni rodowisko naturalne.

Systemy grzewcze firmy HERZ to tania i czy-

sta energia dzisiaj i w przysz o ci.
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