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ARMATURA I SYSTEMY GRZEWCZE HERZ

HERZ Armaturen Ges.m.b.H. to jeden z największych europejskich koncernów 
produkujących kompletny system artykułów niezbędnych do prawidłowego 
wykonywania wewnętrznych instalacji grzewczych i sanitarnych.

HERZ – armatura termostatyczna
Od lat najpopularniejszą pozycję w ofercie firmy 
HERZ stanowią głowice i zawory termostatyczne. 
Termostaty marki HERZ pozwalają na indywidualną 
regulację temperatury w każdym pomieszczeniu, 
zapewniając komfort cieplny niezależnie od zmian 
temperatury na zewnątrz. Termostaty Herz pracują 
wszędzie tam, gdzie priorytetem jest zapewnienie 
optymalnej temperatury, przy minimalnym zużyciu 
energii. W grupie zaworów termostatycznych na 
szczególną uwagę zasługują głowice serii Mini 
o futurystycznym wzornictwie, małych wymiarach 
i najwyższej jakości. Bogactwo wzorów i rozmiarów, 

a przede wszystkim sprawdzona jakość sprawiły, że w okresie 20 lat działalności 
w Polsce swoje zastosowanie znalazło prawie 5 milionów głowic i zbliżona ilość 
zaworów termostatycznych marki HERZ.

System HERZ-PipeFix
System HERZ PipeFix to najwyższej jakości rura wielowarstwowa HERZ PEX/ Al./
PEX, łączona przy pomocy systemu złączek zaprasowywanych. System pozwala 
pewnie, szybko i łatwo wykonywać instalacje ogrzewania płaszczyznowego, 
grzejnikowego oraz instalacje sanitarne. System HERZ PipeFix przeznaczony 
jest do stosowania w instalacjach grzewczych grzejnikowych, płaszczyzno-
wych, w instalacjach wody zimnej i ciepłej. Z powodzeniem może być także 
stosowany w instalacjach klimatyzacyjnych do transportu czynnika grzewczego 
i chłodniczego. Z myślą o instalacjach sanitarnych złączki HERZ-a wytwarzane 
są z mosiądzu, z którego nie wypłukują się związki cynku. Wysoka wytrzymałość 
połączeń na naprężenia związane z rozszerzalnością cieplną rur, nagłym wzro-
stem ciśnienia w instalacji oraz na naprężenia skręcające, stawia system Herz 
PipeFix w szeregu najlepszych rozwiązań stosowanych w hydraulice sanitarnej. 
Szybki i łatwy montaż, przemyślana i zróżnicowana oferta programowa (zakres 
średnic od 10 mm do 63 mm) gwarantują pełną satysfakcję użytkownikowi, 
a 5 lat gwarancji (10 przy autoryzowanym wykonawstwie) potwierdza najwyż-
szą jakość systemu.

HERZ – odnawialne źródła energii

Kotły na biopaliwa
Jednym z najciekawszych rozwiązań w zakresie wytwarzania czystej energii 
cieplnej są kotły opalane biopaliwami. Obecnie w ofercie firmy HERZ znajdują 
się kotły do tradycyjnego spalania drewna; kotły na tzw. holzgas, czyli do spa-
lania drewna z wykorzystaniem efektu suchej destylacji oraz rodzina kotłów 
BioControl na drewniane wióry, zrębki lub pelet. Kotły HERZ BioControl o zakre-
sie mocy od 3 kW do 1 mW to kotły wodne, niskotemperaturowe, z wielobie-
gowymi wentylatorami ssącymi oraz pełną automatyzacją. Kotły te należą do 
jednych z najnowocześniejszych jednostek na rynku - ich nowoczesność należy 
rozpatrywać w aspekcie automatyki i sterowania, wysokiej sprawności i efektyw-
ności, różnorodności systemów doprowadzenia paliwa oraz nowego designu.

Pompy ciepła HERZ commotherm
HERZ Commotherm to nazwa handlowa najnowszej rodziny pomp ciepła firmy 
HERZ – solanka/woda, woda/woda oraz pomp ciepła powietrze-woda.
Maksymalna moc grzewcza pomp HERZ Commotherm typu woda/woda i solan-
ka/woda wynosi 18 kW, a pomp powietrze/woda – 23 kW. 
Najważniejsze zalety pomp ciepła HERZ Commotherm:  
 małe zużycie energii elektrycznej
 ochrona środowiska – niewyczerpalne źródło energii odnawialnej
 różnorodność wykonań – Standard, DeLuxe, HE; moduł FreeCooling
 konkurencyjna cena
 łatwy montaż i serwis

Kolektory słoneczne HERZ
Nowoczesne, wysokowydajne kolektory słoneczne HERZ umożliwiają pozy-
skiwanie energii cieplnej praktycznie bez żadnych kosztów i stanowią bardzo 
ciekawą alternatywę dla stosowanych dzisiaj źródeł ciepła.
Wykorzystanie systemów grzewczych marki HERZ nie tylko gwarantuje komfort 
cieplny, ale umożliwia również oszczędność energii i ochronę środowiska natu-
ralnego. Systemy te zapewniają tanią i czystą energię dzisiaj i są alternatywą 
w zakresie pozyskiwania czystej energii w przyszłości. 
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