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POMPY  CIEPŁA,  KOLEKTORY

Od kilkudziesięciu lat najważniejszą pozycję w ofercie firmy HERZ stanowią zawo-
ry termostatyczne, pozwalające  na indywidualną regulację temperatury w każdym
pomieszczeniu, zapewniając komfort cieplny niezależnie od zmian temperatury na
zewnątrz.

W swojej ofercie firma posiada również  pozostałe elementy służące do prawidło-
wego wykonywania i regulacji instalacji sanitarnych i grzewczych. Są to między in-
nymi systemy ogrzewania powierzchniowego, system rozprowadzania rur wielo-
warstwowych, czy też systemy przyłączeniowe do grzejników.

Odpowiedzią na wyzwania przyszłości są kompletne systemy grzewcze marki HERZ
wykorzystujące energię odnawialną - kotły na biopaliwa, systemy solarne oraz no-
wość – pompy ciepła.

C H A R A K T E R Y S T Y K A
HERZ Commotherm – pompy ciepła 
HERZ Commotherm to najnowsza rodzina pomp ciepła firmy HERZ typu solan-
ka/woda i woda/woda  oraz nowość -  pompy 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. 
Dostępne są pompy ciepła pracujące w trzech systemach: 

pośrednim  - w układach solanka/ woda,
bezpośrednim - przy wykorzystaniu wody gruntowej,
zewnętrznym -  z zastosowaniem pompy powietrze/ woda.

Pompy HERZ Commotherm oferowane są w dwóch standardach wykonania:
Commotherm Standard, który  umożliwia on sterowanie podgrzewem ciepłej wody
i obiegami grzewczymi (z czego jeden w trybie pogodowym i jeden pompowym);
zarządzanie zasobnikiem buforowym i układem solarnym; współpracę z termo-
statem pokojowym.
Commotherm DeLuxe – w porównaniu z wersją Standard wyposażony dodatko-
wo w pompy obiegu solanki, obiegu grzewczego i naczynie zbiorcze solanki. Jako
uzupełnienie systemu DeLuxe oferujemy wykonanie HE (highly efficient) z zasto-
sowaniem w pełni elektronicznych pomp o bardzo wysokiej sprawności.

Aktualnie oferta naszych pomp poszerzona została o moduł Free Cooling służący
do pasywnego chłodzenia w okresie letnim oraz wykonania z zasilaniem jednofa-
zowym.
Pompy ciepła Herz są dedykowane do układów grzewczych z wykorzystaniem ele-
mentów grzewczych płaszczyznowych, podłogowych i ściennych. Możliwe jest rów-
nież wykonanie instalacji nagrzewnicy w systemach wentylacyjnych z wykorzysta-
niem ciepła z pompy ciepła HERZ. Urządzenia uzyskują sprawność na poziomie
5,2 dla pompy woda/woda i 4,3 dla pompy ciepła solanka/woda.
Oprócz pomp ciepła mamy również bogatą ofertę zasobników buforowych wody
grzewczej o pojemności od 200 do 1000 litrów oraz wody pitnej  w wielkościach
od 300 do 5000 litrów.
Oferujemy także  szeroką gamę nowoczesnych zasobników do układów pomp cie-
pła z ładowaniem warstwowym itp.

Przy projektowaniu instalacji nasi Klienci mogą liczyć na fachową pomoc doradców
i przedstawicieli handlowych firmy HERZ. Zajmujemy się również nieodpłatnym pro-
jektowaniem i doborem źródła dolnego ( w odniesieniu do kolektora gruntowego).
Pompy ciepła HERZ Commotherm oferowane są  w bardzo umiarkowanych cenach
i spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów. 
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