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HERZ Armaturen Ges.m.b.H. to jeden z naj-

wi kszych europejskich koncernów produkuj -

cych kompletny system artyku ów niezb dnych 

do prawid owego wykonywania wewn trznych 

instalacji grzewczych i sanitarnych.

HERZ – armatura 
termostatyczna
Od lat najpopularniejsz  pozycj  w ofercie fir-

my HERZ stanowi  g owice i zawory termo-

statyczne.

Termostaty marki  HERZ po-

zwalaj  na indywidualn  re-

gulacj  temperatury w ka dym 

pomieszczeniu, zapewniaj c

komfort cieplny niezale nie od 

zmian temperatury na zewn trz. 

Termostaty Herz pracuj  wsz -

dzie tam, gdzie priorytetem jest 

zapewnienie optymalnej tempe-

ratury, przy minimalnym zu y-

ciu energii. W grupie zaworów 

termostatycznych na szczególn  uwag  zas ugu-

j  g owice serii Mini o futurystycznym  wzornic-

twie, ma ych wymiarach i najwy szej jako ci. 

Bogactwo wzorów i rozmiarów, a przede wszyst-

kim sprawdzona jako  sprawi y, e w okresie 

20 lat dzia alno ci w Polsce swoje zastosowa-

nie znalaz o ponad 5 milionów g owic i zbli-

ona ilo  zaworów termostatycznych marki 

HERZ.

System HERZ-PipeFix
System HERZ PipeFix to najwy szej jako ci 

rura wielowarstwowa HERZ PEX/ Al./PEX, -

czona przy pomocy systemu z czek zapraso-

wywanych. System pozwala pewnie, szybko 

i atwo wykonywa  instalacje ogrzewania p asz-

czyznowego, grzejnikowego oraz instalacje sa-

nitarne.

System HERZ PipeFix przeznaczony jest do 

stosowania w instalacjach ogrzewczych grzejni-

kowych, p aszczyznowych, w instalacjach wody 

zimnej i ciep ej. Z powodzeniem mo e by  tak e

stosowany w instalacjach klimatyzacyjnych do 

transportu czynnika grzewczego i ch odnicze-

go. Z my l  o instalacjach sanitarnych z czki 

HERZ-a wytwarzane s  z mosi dzu, z którego 

nie wyp ukuj  si  zwi zki cynku

Wysoka wytrzyma o  po cze  na napr e-

nia zwi zane z rozszerzalno ci  ciepln  rur, na-

g ym wzrostem ci nienia w instalacji oraz na na-

pr enia skr caj ce, stawia system Herz PipeFix 

w szeregu najlepszych rozwi za  stosowanych 

w hydraulice sanitarnej. Szybki i a-

twy monta , przemy lana i zró ni-

cowana oferta programowa (zakres 

rednic od 10 mm do 63 mm) gwa-

rantuj  pe n  satysfakcj  u ytkow-

nikowi, a 5 lat gwarancji (10 przy au-

toryzowanym wykonawstwie) potwierdza 

najwy sz   jako  systemu.

HERZ – odnawialne ród a
energii
Kot y na biopaliwa HERZ Biocontrol

Jednym z najciekawszych rozwi za  w zakre-

sie wytwarzania czystej energii cieplnej s  kot y

opalane biopaliwami. Obecnie w ofercie firmy 

HERZ znajduj  si  kot y do tradycyjnego spa-

lania drewna; kot y na tzw. holzgas, czyli do 

spalania drewna z wykorzystaniem efektu su-

chej destylacji oraz rodzina kot ów BioControl 

na drewniane wióry, zr bki lub pelet. HERZ fi-

restar to najnowsza  generacja  kot ów  zgazo-

wuj cych, przeznaczonych do spalania drewna 

opa owego oraz brykietów, o mocy 15, 19, 20, 30 

i  40 kW.  Sprawno  ci g a kot ów HERZ fire-

star przekracza 90 %, a du a komor  za adow-

cza pozwala na sta opalno  kot a nawet do 

8 godzin. Kot y firestar wyposa one s  w  p o-

mieniówkowy  wymiennik ciep a  z uk adem

automatycznego czyszczenia poprzez automa-

tyczny nap d. W zale no ci  od jako ci dostar-

czanego paliwa,  elektroniczny system kontroli 

spalania poprzez sond  lambda stale monitoruje 

emisj  spalin. Kot y HERZ Firestar  dost pne s

w dwóch wersjach wykonania: wersja Standard 

oraz wersja De Luxe.

Pompy ciep a HERZ commotherm

HERZ Commotherm to nazwa handlowa naj-

nowszej rodziny pomp ciep a firmy HERZ – so-

lanka/woda,  woda/woda  oraz pomp ciep a po-

wietrze-woda.

Maksymalna moc grzewcza pomp 

HERZ Commotherm typu woda/

woda i solanka/woda wynosi 18 kW, 

a pomp powietrze/woda – 23 kW. 

Najwa niejsze zalety pomp ciep a

HERZ Commotherm to:  

 ma e zu ycie energii elektrycznej

 ochrona rodowiska – niewyczerpalne ró-

d o energii odnawialnej

 ró norodno  wykona  – Standard, DeLuxe, 

HE; modu  FreeCooling

 konkurencyjna cena

atwy  monta  i serwis

Kolektory s oneczne HERZ

Nowoczesne, wysokowydajne kolektory s o-

neczne HERZ umo liwiaj  pozyskiwanie ener-

gii cieplnej praktycznie bez adnych kosztów 

i stanowi  bardzo ciekaw  alternatyw  dla sto-

sowanych dzisiaj róde  ciep a.

Wykorzystanie systemów grzewczych marki 

HERZ nie tylko gwarantuje komfort cieplny, ale 

umo liwia równie  oszcz dno  energii i ochro-

n rodowiska naturalnego. Systemy te zapew-

niaj  tani  i czyst  energi  dzisiaj i s  alterna-

tyw  w zakresie pozyskiwania czystej energii 

w przysz o ci. 

HERZ – Program Dostaw
 zawory: termostatyczne, powrotne, grzejni-

kowe, podpionowe, kulowe

 regulatory ró nicy ci nienia i przep ywu,

 systemy przy czne,

 rozdzielacze,

 filtry siatkowe

 armatura do klimatyzacji; do wody pitnej

 system HERZ-PipeFix

 rura PEX/Al/PEX

 z cza zaprasowywane i rubunki

 kot y na biomas

 systemy solarne

 pompy ciep a

Systemy grzewcze i armatura HERZ

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

ul. Artura Grottgera 58

32-020 Wieliczka
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