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System przyłączeniowy do grzejników kompaktowych

Arkusz znormalizowany

HERZ-3000

Wydanie 0106

HERZ-3000 – Przegląd
Korpusy obejścia i elementy przyłączeniowe

Przyłącze grzejnikowe G 3/4 Rp 1/2

Pakowane po 2 szt. 1 3001 01 1 3002 12

Gwint przyłącza do rur G 3/4 ze 
stożkiem

G 3/4 ze 
stożkiem

Korpus obejścia z nastawą wstępną, odcięciem, spustem i napełnianiem do systemów jedno- 
i dwururowych

Figura prosta 1 3066 01 1 3066 02

Figura kątowa, zasilanie prawej strony 1 3066 11 1 3066 12

Figura kątowa, zasilanie lewej strony 1 3066 21 1 3066 22

Korpus obejścia do systemów jednorurowych, z odcięciem, spustem i napełnianiem 

Figura prosta 1 3166 01 1 3166 02

Korpus obejścia do systemów jednorurowych, z odcięciem

Figura prosta 1 3166 11 1 3166 12

Elementy przyłączeniowe do systemów dwururowych, z odcięciem, spustem i napełnianiem 

Figura prosta 1 3466 01 1 3466 02

Figura kątowa 1 3466 11 1 3466 12

Elementy przyłączeniowe do systemów dwururowych, z odcięciem

Figura prosta 1 3766 01 1 3766 02

Figura kątowa 1 3766 11 1 3766 12

Wykonania

Indywidualne zawory odcinające

Przyłącze grzejnikowe G 3/4 Rp 1/2 G 3/4 Rp 1/2

Element przyłączeniowy 1 6210 21 1 6210 21

Gwint przyłącza do rur G 3/4 ze 
stożkiem

G 3/4 ze 
stożkiem Rp 1/2 Rp 1/2

Indywidualne zawory odcinające ze spustem i napełnianiem - RL-4

Figura prosta 1 3041 01 1 3437 11 1 3061 01

Figura kątowa 1 3042 01 1 3448 11 1 3062 01

Indywidualne zawory odcinające z nastawą wstępną, odcięciem, spustem i napełnianiem - RL-5

Figura prosta 1 3937 11 1 3923 01

Figura kątowa 1 3948 11 1 3924 01

Indywidualne zawory odcinające - RL-1

Figura prosta 1 3741 01 1 3733 11 1 3761 01 1 3723 41

Figura kątowa 1 3742 01 1 3748 01 1 3762 01 1 3724 41

Przyłącza do rur

Przyłącza do rur G 3/4 Rp 1/2

Złącza zaciskowe

Złącza zaciskowe do rur miedzianych 
i stalowych, uszczelnienie metaliczne 1 6274 .. 1 6292 ..

Złącza zaciskowe do rur miedzianych 
i stalowych, uszczelnienie miękkie 1 6276 ..

Złącza zaciskowe do rur z tworzywa 
sztucznego, wykonanie normalne 1 6098 .. 1 6092 ..*

*) Złącza zaciskowe 1 6092 .. Nadają się wyłącznie do zaworów TS-”D”, TS-7728, DE LUXE oraz RL-5

Złącza zaprasowywane G 3/4

Złączka z półśrubunkiem, uszczelnienie 
stożkowe, niklowana P 7014 90 - P 7021 82, DN 14 x 2 - 20 x 2,5

Złączka kątowa z półśrubunkiem, 
uszczelnienie stożkowe, niklowana P 7114 14 - P 7121 14, DN 14 x 2 - 20 x 2,5

Przyłącza do rur

Zastrzega się prawo wprowadzenia zmian 
wynikających z postępu technicznego.
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Korpus obejścia z nastawą wstępną, odcięciem, spustem i napełnianiem do systemów jedno- i dwururowych HERZ-3000

Figura prosta
Przyłącze grzejnikowe - swobodna nakrętka, przyłącze do rur - gwint zewnętrzny G 3/4 ze stożkiem
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1 3066 01
Przyłącze grzejnikowe G 3/4 

2 tulejki stożkowe 
1 3001 01 w komplecie

1 3066 02
Przyłącze grzejnikowe Rp 1/2 

2 nyple przyłączeniowe 
1 3002 12 w komplecie

Figura kątowa
Przyłącze grzejnikowe - swobodna nakrętka, przyłącze do rur - gwint zewnętrzny G 3/4 ze stożkiem
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nypel przyłączeniowy1 3002 12

Spust z lewej strony Spust z prawej strony

1 3066 11
Przyłącze grzejnikowe G 3/4 

2 tulejki stożkowe 
1 3001 01 w komplecie

1 3066 21
Przyłącze grzejnikowe G 3/4 

2 tulejki stożkowe 
1 3001 01 w komplecie

1 3066 12
Przyłącze grzejnikowe Rp 1/2 

2 nyple przyłączeniowe 
1 3002 12 w komplecie

1 3066 22
Przyłącze grzejnikowe Rp 1/2 

2 nyple przyłączeniowe 
1 3002 12 w komplecie

Elementy przyłączeniowe do systemów dwururowych, z odcięciem, spustem i napełnianiem HERZ-3000

Przyłącze grzejnikowe - swobodna nakrętka, przyłącze do rur - gwint zewnętrzny G 3/4 ze stożkiem

(3
3)

50

Figura prosta Figura kątowa

1 3466 01
Przyłącze grzejnikowe G 3/4 

2 tulejki stożkowe 
1 3001 01 w komplecie

1 3466 11
Przyłącze grzejnikowe G 3/4 

2 tulejki stożkowe 
1 3001 01 w komplecie

1 3466 02
Przyłącze grzejnikowe Rp 1/2

2 nyple przyłączeniowe 
1 3002 12 w komplecie

1 3466 12
Przyłącze grzejnikowe Rp 1/2 

2 nyple przyłączeniowe 
1 3002 12 w komplecie
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Elementy przyłączeniowe do systemów dwururowych, z odcięciem HERZ-3000

Przyłącze grzejnikowe - swobodna nakrętka, przyłącze do rur - gwint zewnątrzny G 3/4 ze stożkiem

24,524,5

24,5 24,5

Figura prosta Figura kątowa

1 3766 01
Przyłącze grzejnikowe G 3/4 

2 tulejki stożkowe 
1 3001 01 w komplecie

1 3766 11
Przyłącze grzejnikowe G 3/4 

2 tulejki stożkowe 
1 3001 01 w komplecie

1 3766 02
Przyłącze grzejnikowe Rp 1/2 

2 nyple przyłączeniowe 
1 3002 12 w komplecie

1 3766 12
Przyłącze grzejnikowe Rp 1/2 

2 nyple przyłączeniowe 
1 3002 12  w komplecie

Przyłącza krzyżakowe w formie „X” HERZ-3000

Przyłącza specjalne stosuje się między korpusem obejścia wzgl. elementem przyłączeniowym, a ru-
rami w celu dopasowania odstępu rur do grzejnika lub zamiany zasilania z powrotem. Szczegółowe 
dane przedstawione są karcie technicznej „Przyłącza specjalne”. 

41
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Przyłącza krzyżakowe w formie „X” Przyłącza krzyżakowe w formie „X”, z odcięciem, 
do systemów dwururowych

1 3004 34

Przyłącze krzyżakowe, rozstaw 
50 mm. Przyłącze z uszczelnie-

niem stożkowym G 3/4, 
ze swobodną nakrętką. Przyłącze 

do rur z gwintem zewnętrznym 
G 3/4 ze stożkiem.

1 3404 34

Przyłącze krzyżakowez odcięciem, 
spustem i napełnianiem, rozstaw 

50 mm. Przyłącze z uszczelnieniem 
stożkowym G 3/4, ze swobodną 

nakrętką. Przyłącze do rur 
z gwintem zewnętrznym 

G 3/4 ze stożkiem.

Indywidualne zawory odcinające ze spustem i napełnianiem - RL-4 HERZ-3000

Przyłącze do rur - gwint zewnętrzny G 3/4 ze stożkiem
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Figura prosta Figura kątowa

1 3041 01 Przyłącze grzejnikowe G 3/4 1 3042 01 Przyłącze grzejnikowe G 3/4

1 3437 11 Przyłącze grzejnikowe Rp 1/2 
1 6210 21 w komplecie 1 3448 11 Przyłącze grzejnikowe Rp 1/2 

1 6210 21 w komplecie
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Indywidualne zawory odcinające ze spustem i napełnianiem - RL-4 / RL-5 HERZ-3000

Przyłącze grzejnikowe - swobodna nakrętka, przyłącze do rur - model uniwersalny ze specjalną 
mufą Rp 1/2 
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Figura prosta Figura kątowa

1 3061 01 Przyłącze grzejnikowe G 3/4 1 3062 01 Przyłącze grzejnikowe G 3/4

1 3923 01 Przyłącze grzejnikowe Rp 1/2 
1 6210 21 w komplecie 1 3924 01 Przyłącze grzejnikowe Rp 1/2 

1 6210 21 w komplecie

Indywidualne zawory odcinające RL-1 HERZ-3000

Przyłącze do rur - gwint zewnętrzny G 3/4 ze stożkiem
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Figura prosta Figura kątowa

1 3741 01 Przyłącze grzejnikowe G 3/4 1 3742 01 Przyłącze grzejnikowe G 3/4

1 3733 11 Przyłącze grzejnikowe Rp 1/2 
1 6210 21 w komplecie 1 3748 01 Przyłącze grzejnikowe Rp 1/2 

1 6210 21 w komplecie

Indywidualne zawory odcinające RL-1 HERZ-3000

Przyłącze grzejnikowe - swobodna nakrętka, przyłącze do rur - model uniwersalny ze specjalną 
mufą Rp 1/2

14,324,5
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Figura prosta Figura kątowa

1 3761 01 Przyłącze grzejnikowe G 3/4 1 3762 01 Przyłącze grzejnikowe G 3/4

1 3723 41 Przyłącze grzejnikowe Rp 1/2
1 6210 21 w komplecie 1 3724 41 Przyłącze grzejnikowe Rp 1/2 

1 6210 21 w komplecie
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Adapter wyrównujący HERZ-3000

Adapter wyrównujący 3/4 do wyrównywania różnych połączeń rurowych, 2 sztuki w komplecie. Do 
montażu korpusów obejścia i elementów przyłączeniowych o rozstawie 50 mm z rurami o rozstawie 
35 lub 40 mm. Podłączenie od strony zaworu stożkowe 3/4 ze swobodnymi nakrętkami, podłączenie 
od strony rur - gwint zewnętrzny 3/4 ze stożkiem.

50

35

1 3004 15 Adapter wyrównujący

Elementy przyłączeniowe HERZ-3000

1 6223 01 Przyłącze zaworowe - 3/4 ze stożkiem, swobodna nakrętka, przyłącze od strony rur 
- gwint wewnętrzny 1/2

1 6223 22 Przyłącze zaworowe - 3/4 ze stożkiem, swobodna nakrętka, przyłącze od strony rur 
- gwint zewnętrzny M 22 x 1,5 ze stożkiem

M 22 x 1,5

1 3011 02 Przyłącze zaworowe - 3/4 ze stożkiem, swobodna nakrętka, przyłącze od strony rur 
- gwint zewnętrzny 3/4 ze stożkiem, wykonanie krótkie

1 3011 03 Przyłącze zaworowe - 3/4 ze stożkiem, swobodna nakrętka, przyłącze od strony rur 
- gwint zewnętrzny 3/4 ze stożkiem, wykonanie długie

1 6220 71 Przyłącze zaworowe - 3/4 ze stożkiem, swobodna nakrętka, przyłącze od strony rur 
- gwint 3/4 z uszczelnieniem płaskim i swobodną nakrętką

31
,5
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Przyłącza do rur miedzianych i stalowych HERZ-3000

Przyłącza do rur miedzianych i stalowych, nakrętka G 3/4

1 6274 .. 1 6275 .. 1 6276 ..

Złącze zaciskowe, uszczelnienie 
metaliczne. Nie należy stosować 
do rur chromowanych i ze stali 
szlachetnej

Złącze zaciskowe z O-ringiem, 
uszczelnienie miękkie. Nadaje 
się do rur chromowanych i ze 
stali szlachetnej

Złącze zaciskowe z 
uszczelnieniem gumowym 
(EPDM). Nadaje się do rur 
chromowanych i ze stali 
szlachetnej

Dla złączy HERZ do rur stalowych i miedzianych istnieją odrębne arkusze znormalizowane

Przyłącza do rur miedzianych i stalowych HERZ-3000

Przyłącza do rur miedzianych i stalowych, wkrętka z pierścieniem zaciskowym, do modeli 
uniwersalnych ze specjalną mufą Rp 1/2

1  6292 .. Złącze zaciskowe, uszczelnienie metaliczne - wkrętka z 
pierścieniem zaciskowym

Złącza zacikowe do rur miedzianych i stalowych przedstawione są w oddzielnym arkuszu 
znormalizowanym HERZ

Przyłącza do rur z tworzywa sztucznego HERZ-3000

Przyłącza do rur z tworzywa sztucznego PE-X, PB, PE i rur wielowarstwowych z wkładką 
aluminiową

1 6098 .. Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego z 
podwójnym O-ringiem i płytką izolacyjną

Przyłącza do rur z tworzywa sztucznego przedstawione są w oddzielnym arkuszu znormalizowanym 
HERZ



6 7

Przyłącza do rur z tworzywa sztucznego HERZ-3000

Przyłącza do rur z tworzywa sztucznego do rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową,wkrętka 
z pierścieniem zaciskowym, do modeli uniwersalnych ze specjalną mufą Rp 1/2 

1 6092 ..* Złącze zaciskowe do przyłączania rur z tworzywa sztu-
cznego - wkrętka z pierścieniem zaciskowym

*) Złącza zaciskowe 1 6092 .. Nadają się wyłącznie do zaworów TS-”D”, TS-7728, DE LUXE 

oraz RL-5

Przyłącza do rur z tworzywa sztucznego przedstawione są w oddzielnym arkuszu znormalizowanym 
HERZ

Przyłącza śrubunkowe zaprasowywane, z uszczelnieniem stożkowym HERZ-3000

Złączki niklowane z półśrubunkiem, uszczelnienie stożkowe, do rur z tworzywa sztucznego PE-X, 
PB, PE i rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową, swobodna nakrętka G 3/4

P 7014 82

P 7016 82

P 7017 82

P 7018 82

P 7020 82

P 7021 82

Złączka prosta 14 x 2 - 3/4

Złączka prosta 16 x 2 - 3/4

Złączka prosta 17 x 2 - 3/4

Złączka prosta 18 x 2 - 3/4

Złączka prosta 20 x 2 - 3/4

Złączka prosta 20 x 2,5 - 3/4

P 7114 14

P 7114 15

P 7114 16

P 7114 17

P 7114 18

Złączka kątowa 14 x 2 - 3/4

Złączka kątowa 16 x 2 - 3/4

Złączka kątowa 18 x 2 - 3/4

Złączka kątowa 20 x 2 - 3/4

Złączka kątowa 20 x 2 - 3/4

Osprzęt

1 0256 01    Adapter do przyłączania węża
1 3003 50    Podwójna rozeta do rozstawu rur 50 mm
1 3004 34    Przyłącze specjalne, krzyżakowe G 3/4
1 6206 01    Przyłącze do węża
1 6615 00    Klucz sześciokątny SW 4
1 6625 00    Klucz wielofunkcyjny
1 6630 01    Klucz wskaźnikowo-nastawczo-kontrolny
1 6630 02    Klucz odcinający
1 6639 01    Klucz do nastawy wstępnej
1 6680 00    Klucz montażowy do przyłączy grzejnikowych 1 6210 21

Czści zamienne

1 3002 31    2 nyple przyłączeniowe do przyłącza grzejnikowego Rp 1/2
1 6302 00     Wkładka do korpusów obejścia i elementów przyłączeniowych ze spustem oraz 

zaworów odcinających RL-4

Właściwości konstrukcyjne

Korpusy obejścia i indywidualne zawory odcinające w wersji niklowanej stanowią połączenie 
między grzejnikiem kompaktowym, a przewodami. Są one dostępne w figurze prostej i kątowej, 
umożliwiającej podłączenie rur wychodzących od dołu lub z tyłu ściany. Złącza zaciskowe należy 
zamawiać oddzielnie.

Sposób montażu

Grzejniki kompaktowe w wodnych instalacjach grzewczych jedno- lub dwururowych, montowa-
nych z kalibrowanymi rurami ze stali, miedzi i tworzyw sztucznych. Do rur gwintowanych i gwintów 
wewnętrznych Rp 1/2 można stosować zawory powrotne Rl-1 i RL-5.

Zakres stosowania
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Maks. temperatura robocza 120 °C
Maks. ciśnienie robocze 10 bar

Jakość wody grzejnej zgodnie z ÖNORM H 5195, VDI-Richtlinie 2035 lub PN-93/C-04607.

Dane eksploatacyjne

Dla złączy do rur metalowych
Przy zastosowaniu złącza zaciskowego HERZ do rur miedzianych i stalowych należy przestrzegać 
dopuszczalnej temperatury i ciśnienia zgodnie z normą EN 1254-2:1998 według tabeli 5.

Dla przyłączy do rur z tworzywa sztucznego i złączek zaprasowywanych
Przyłącza do rur z tworzywa sztucznego przeznaczone są do stosowania w klasie 4 oraz 5 zgod-
nie z ISO 10508 (ogrzewanie płaszczyznowe i podłączanie grzejników), do rur PE-RT (DIN 4721), 
PE-MDX (DIN 4724), PB i PE-X (DIN 4726) oraz do rur zespolonych z tworzywa sztucznego i metalu 
(ÖNORM B 5157). Maksymalna temperatura pracy wynosi 95 °C przy ciśnieniu 10 bar. Użytkownik 
ma obowiązek dobrać dla danego rodzaju rury takie ciśnienie robocze Poper i taką temperaturę 
roboczą Toper, by nie przekraczały one dopuszczalnych norm i były zgodne z danymi eksploata-
cyjnymi określonymi przez producenta rury. Dane odbiegające od wyżej wymienionych wyszczegól-
niono w dokumentacji technicznej.

Korpusy obejścia do instalacji jednorurowych są fabrycznie nastawione na 40% przepływu wody  
przez grzejnik i można je w każdej chwili przestawić na inny rozdział (instalacje dwururowe = 
100%). Od strony grzejnika przewidziane są dwie swobodnie obracające się nakrętki oraz przyłą-
cze płaskouszczelniające. W komplecie znajdują się dwie złączki przyłączeniowe (1 3002 12) do 
Rp 1/2 lub dwie tulejki stożkowe (1 3001 01). 

Zamknięty korpus obejścia można wstępnie zamontować na przewodzie rurowym. Instalacja zostaje 
napełniona i poddana próbie szczelności. Po zakończeniu robót wewnętrznych (malowanie,  tape-
towanie) montowane są grzejniki. Grzejniki można opróżniać i zdejmować również wtedy, gdy insta-
lacja jest pod ciśnieniem.

Właściwości 
konstrukcyjne korpusów 
obejścia

Korpus obejścia o figurze prostej można montować w pozycji obróconej o 180°.
W przypadku obejścia o figurze kątowej należy rozróżniać między wersją prawą i lewą, ponieważ 
spust zawsze musi być podłączony do króćca grzejnika położonego niżej. Przyłącze grzejnika ze 
spustem we wszystkich wersjach oznaczone jest na korpusie literą „E”.

Obsługa zamknięcia lub spustu odbywa się zawsze równolegle do osi grzejnika.

Właściwości spustu

Indywidualne zawory odcinające stosowane są w instalacjach dwururowych, gdy nie jest wymagany 
kanał obejścia ani sztywne połączenie między zasilaniem a powrotem, lub gdy średni rozstaw przy-
łączy grzejnikowych jest inny niż 50 mm.

Również w przypadku zaworów odcinających spust należy zawsze przeprowadzać przez króciec 
położony niżej.

Właściwości konstrukcyjne 
indywidualnych zaworów 
odcinających

Korpusy obejścia montuje się do grzejnika w zależności od rodzaju jego przyłącza za pomocą złącz-
ki przyłączeniowej 1 3002 12 (Rp 1/2) z uszczelnieniem płaskim lub za pomocą tulejek stożkowych 
1 3001 01.

Uszczelnienie płaskie części przyłączeniowej umożliwia wyrównywanie różnic wynikających z tole-
rancji rur w przyłączach grzejnikowych.

Swobodnie obracające się nakrętki należy dokręcić lekko za pomocą klucza płaskiego SW 30, tak 
by nie uszkodzić gumowych uszczelek.

Indywidualne zawory odcinające wykonane są z uszczelnieniem metalicznym i wyposażone w swo-
bodnie obracającą się nakrętką sześciokątną SW 30 do przyłącza grzejnikowego G 3/4 . 

Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym zaworów dla Rp 1/2 można łatwo zamontować  
przy pomocy klucza montażowego 1 6680 00.
Przy wstępnym montażu korpusów obejścia i zaworów należy zabezpieczyć wzgl. zakryć skierowa-
ne do góry powierzchnie uszczelniające oraz nakrętki kołpakowe do czasu, aż zostanie zamonto-
wany grzejnik.

Montaż do grzejnika

Wstępna norma DIN V3838 „Eurokonus”, gwint przyłączeniowy G3/4 A ze stożkiem wewnętrznym
Ponieważ do czasu wydania ostatecznej normy obowiązująca obecnie wstępna norma DIN V3838 
może jeszcze ulec zmianie, a także ze względu na fakt, iż nie można przewidzieć, kiedy wszystkie 
oferowane produkty będą zgodne z normą, podczas łączenia armatury i złączek zaciskowych 
należy ze względów bezpieczeństwa unikać kombinowania wyrobów różnych producentów w przy-
padku, gdy istnieją wątpliwości co do możliwości ich współpracy. Firma HERZ oferuje szeroki asor-
tyment przyłączy rurowych i gwarantuje, że złącza zaciskowe HERZ, zarówno te oferowane dzisiaj, 
jak i w przyszłości, będą pasować do armatury HERZ, dzięki czemu nie ma konieczności łączenia 
ich z produktami innych producentów. Ponieważ firma HERZ nie może ponosić odpowiedzialności 
za produkty innych producentów, kombinacje z takim produktami nie podlegają gwarancji HERZ.

Przyłącze specjalne stosowane jest jako przekładka między korpusem obejścia lub elementem przy-
łączeniowym, a przewodem rurowym w celu dopasowania rozstawu rur lub dopasowania grzejnika.

Szczegółowe dane zawiera arkusz znormalizowany „Przyłącza specjalne”.

Przyłącze specjalne 
w kształcie „X”
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Adapter wyrównujący HERZ 3/4 do wyrównywania różnych przyłączy rurowych w zestawie po
2 sztuki stosowany do podłączania korpusow obejścia i elementów przyłącznych o wymiarze 50 mm 
do rur o wymiarach 35 lub 40 mm. 

Adapter wyrównujący 
1 3004 15

Podwójny rozdzielacz przyłączeniowy HERZ, symetryczny, do grzejników kompaktowych z przyłą-
czem środkowym. Przyłącze grzejnikowe G 3/4 ze stożkiem, swobodnie obracające się nakrętki. 
Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 do podłączania  zacisków. Z odcięciem, spustem i 
napełnianiem grzejnika. Do bezkolizyjnego prowadzenia rur.

Podwójny rozdzielacz 
przyłączeniowy 1 3033 01

Rozdzielacz przestawny HERZ do instalacji dwururowych, do bezkolizyjnego przyłączania grzejnika 
do sieci rurociągów zapewniającego właściwy przepływ. Możliwość przełączania zasilania i powro-
tu za pomocą trzpienia zaworu. Przewody rurowe mogą być poprowadzone dowolnie,  kierunek 
przepływu przez grzejnik można dostosować później. Możliwość odcięcia grzejnika. W dostawie ze 
skrzynką podtynkową i pokrywą. Przyłącze grzejnikowe G 3/4,  przyłącze do rur z gwintem zewnętrz-
nym G 3/4 do podłączania zacisków. Zaciski należy zamawiać oddzielnie. Przyłącze grzejnikowe z 
kompletem kolan przyłączeniowych HERZ 1 6333 00 z rury miedzianej niklowanej 15 x 1. Długość 
ramion 100 x 100 mm. 

Rozdzielacz przestawny
1 3030 01  Switch-fix

Komplet kolan przyłączeniowych HERZ do instalacji dwururowych, 100 x 100 mm, z możliwością 
wydłużania, do łączenia zespołu przyłączeniowego HERZ z grzejnikiem kompaktowym. Rura 
miedziana niklowana 15 x 1, z kolanem 90°, 2 sztuki. Zaciski do przyłącza grzejnikowego należy 
zamawiać oddzielnie.

Komplet kolan  
przyłączeniowych 
1 6333 00

Rozdzielacz przyłączeniowy podwójny HERZ do instalacji dwururowych do bezkolizyjnego przyłą-
czania grzejnikowego, do montażu podtynkowego. Bez możliwości odcięcia przyłącza grzejniko-
wego. W dostawie ze skrzynką podtynkową i pokrywą. Przyłącze grzejnikowe G 3/4 ze stożkiem. 
Przyłącze do rur  z gwintem zewnętrznym G 3/4 do podłączania zacisków. Zaciski należy zamawiać 
oddzielnie. Przyłącze grzejnikowe HERZ 1 6332 00 z kompletem kolan przyłączeniowych do przy-
łączania zaworów, z rury miedzianej niklowanej 15 x 1. Możliwość odcinania i opróżniania, długość 
ramion 150 x 150 mm. Przyłącze należy zamawiać oddzielnie.

Rozdzielacz przyłączeniowy 
podwójny 1 4133 01

Rozeta HERZ z tworzywa sztucznego, możliwość wydłużania na wysokość, kolor biały, RAL 9010.
Wyposażenie rozdzielacza przestawnego HERZ-Switch fix 1 3030 01 oraz rozdzielacza przyłącze-
niowego podwójnego HERZ 1 4133 01. 

Rozeta 1 3030 50

Zespół przyłączeniowy HERZ do listew przypodłogowych, do przyłączy zaciskowych, mosiądz 
niklowany, do grzejników zaworowych i kompaktowych. Przyłącza zaciskowe od strony grzejnika 
M 22 x 1,5, od strony rury gwint zewnętrzny G 3/4. Zaciski należy zamawiać oddzielnie. Przyłącze 
grzejnikowe HERZ 1 6332 00 z kompletem kolan przyłączeniowych z zaworami, z rury miedzianej 
niklowanej 15 x 1. Możliwość odcinania i opróżniania. Długość ramion 150 x 150 mm. Przyłącze 
należy zamawiać oddzielnie.

Rozdzielacz do listew 
przypodłogowych 
1 3031 00

Zespół przyłączeniowy HERZ do listew przypodłogowych, do przyłączy lutowanych, mosiądz 
niklowany, do grzejników zaworowych i kompaktowych. Przyłącza zaciskowe od strony grzejnika 
M 22 x 1,5, od strony rury mufa do lutowania 18 mm (1 3031 01) lub wewnętrzna/zewnętrzna końców-
ka lutownicza 15/22 x 1 mm (1 3031 02). Zaciski należy zamawiać oddzielnie. Przyłącze grzejnikowe 
HERZ 1 6332 00 z kompletem kolan przyłączeniowych z zaworami, z rury miedzianej niklowanej 
15 x 1. Możliwość odcinania i opróżniania. Długość ramion 150 x 150 mm. Przyłącze należy zama-
wiać oddzielnie.

Rozdzielacz do listew 
przypodłogowych 
1 3031 01-02



10 11

Zespół przyłączeniowy HERZ do listew przypodłogowych, do przyłączy zaprasowywanych, mosiądz 
niklowany, do grzejników zaworowych i kompaktowych. Przyłącza zaciskowe od strony grzejnika 
M 22 x 1,5, od strony rury przyłącze zaprasowywane DN 14 x 2 - DN 20 x 2,5. Zaciski należy 
zamawiać oddzielnie. Przyłącze grzejnikowe HERZ 1 6332 00 z kompletem kolan przyłączeniowych 
z zaworami, z rury miedzianej niklowanej 15 x 1. Możliwość odcinania i opróżniania. Długość ramion 
150 x 150 mm. Przyłącze należy zamawiać oddzielnie.

Rozdzielacz do listew 
przypodłogowych 
1 3032 01-05

Złączka przyłączeniowa z uszczelnieniem stożkowym, 2 sztuki, bezpośrednie przyłącze grze-
jnikowe Rp 1/2, sześciokątna, uszczelka samouszczelniająca O-ring, przyłącze do zaworu G 3/4 
ze stożkiem.

Złączka przyłączeniowa 
1 3002 39

Komplet kolan przyłączeniowych HERZ z zaworami, do łączenia zespołu przyłączeniowego HERZ  
z grzejnikiem. Możliwość odcinania i opróżniania. Rura miedziana niklowana 15 x 1, wlutowana.
2 sztuki. Długość ramion 150 x 150 mm. Zaciski należy zamawiać oddzielnie.

Komplet kolan 
przyłączeniowych 
1 6332 00

Do montażu zacisków nie wolno używać szczypców nastawnych, ani innych tego typu narzędzi,  
ponieważ powoduje to deformację nakrętek kołpakowych. Rury stalowe i miedziane muszą być 
czysto wykalibrowane i pozbawione zadziorów. Zaleca się zastosowanie tulei wzmacniających. 
Gwint nakrętki kołpakowej należy nasmarować przy montażu olejem silikonowym, olej mineralny 
uszkadza O-ringi pierścieni zaciskowych. Należy przestrzegać instrukcji montażu dołączonych do 
zacisków.

Montaż zacisków do rury

Zdjąć zaślepki.
Zamknąć system zgodnie z ruchem wskazówek zegara obracając kluczem do oporu, jak przed-
stawiono niżej:

Przykręcić adapter do węża 1 0256 01 z przyłączem węża 1 6206 01 po stronie „E”  korpusu 
obejścia lub do otworu spustowego zaworów pojedynczych. Przymocować wąż lub podstawić pod 
otwór spustowy naczynie.

Otworzyć spust kluczem wielofunkcyjnym  SW 10/6-kątnym (1 6625 00).
Uwaga: Przed ponownym napełnieniem grzejnika zamknąć spust!

Opróżnianie grzejnika

Po opróżnieniu grzejnika zamknąć wkładkę po stronie oznaczonej symbolem „E” lub wkładkę zawo-
rów odcinających i poluzować nakrętki kołpakowe. Grzejnik można zdjąć, instalacja nadal pracuje.

Demontaż grzejnika

Korpusy obejścia można stosować do wszystkich rodzajów grzejników kompaktowych z rozstawem 
przyłączy 50 ±1,5 mm z gwintami przyłączeniowymi G 3/4 lub Rp 1/2. Oprócz wymienionych wyżej 
grzejników indywidualne zawory odcinające można podłączać również do wszystkich grzejników z 
rozstawem 45 mm, do instalacji dwururowych.

Dobór do grzejników

Nastawienia rozdziału przepływu przez grzejnik wzgl. przestawienia na pracę w systemie dwu-
ruwowym w przypadku korpusów obejścia, należy dokonać za pomocą klucza z gniazdem  
sześciokątnym SW 4 (1 6615 00) po uprzednim zdjęciu zaślepki otworu manipulacyjnego po stro-
nie przeciwległej do strony „E” (mała zaślepka). Przekręcenie do oporu trzpienia nastawczego w 
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara = praca w systemie dwururowym. Przekręcając 
trzpień od oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara można nastawić rozdział 
wody zgodnie z wykresem (nastawa fabryczna - 5 obrotów w kierunku otwarcia).
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Praca termostatyczna grzejników kompaktowych z wbudowanym zaworem

Głowice termostatyczne do bezpośredniego montażu na zintegrowanych zaworach grzejników 
kompaktowych z gwintem przyłączeniowym M 30 x 1, 5 (H) oraz zaworów z obejmą zaciskową lub 
mocowaniem na zatrzaski (D).

Głowice termostatyczne „H” z gwintem przyłączeniowym M 30 x 1,5

1 9230 98 Design z mechanicznym zamknięciem

1 9260 98 Design z zabezpieczeniem przed zamarzaniem

1 9430 98 Design z czujnikiem zdalnym i mechanicznym 
zamknięciem, kapilara 2 m

1 9460 98 Design z czujnikiem zdalnym i zabezpieczeniem 
przed zamarzaniem, kapilara 2 m

1 9200 38 Mini z mechanicznym zamknięciem

1 9200 68 Mini z zabezpieczeniem przed zamarzaniem

1 9200 83 Mini z prostymi szczelinami, z mechanicznym 
zamknięciem

1 9200 86 Mini z prostymi szczelinami, z zabezpieczeniem 
przed zamarzaniem

1 9200 93 Mini-Turbo z mechanicznym zamknięciem

1 9200 96 Mini-Turbo z zabezpieczeniem przed zamarzaniem

1 9200 48 Mini chrom

1 7260 98 Głowica z zabezpieczeniem przed zamarzaniem

1 9330 98 Design ze zdalnym nastawianiem, kapilara 2 m

1 7260 83 Głowica dla niewidomych z oznaczeniami w języku 
Brailla

1 9860 98 Herzcules z zabezpieczeniem przed zamarzaniem

1 9861 98 Herzcules z zabezpieczeniem przed zamarzaniem, 
możliwość obniżenia nastawy o 10 K

1 9861 48 Herzcules z zabezpieczeniem przed zamarzaniem, 
możliwość obniżenia nastawy o 4 K

1 9238 ..
„DeLuxe” z mechanicznym zamknięciem

S 9238 ..

1 9338 .. Design ze zdalnym nastawianiem, kapilara 2 m

1 934. 98 Głowica ze zdalnym nastawianiem,do montażu
 natynkowego

1 935. 98 Głowica ze zdalnym nastawianiem,do montażu 
podtynkowego

1 9102 98 Napęd ręczny Design 

„H”

Głowice termostatyczne „D” z obejmą zaciskową lub mocowaniem na 
zatrzaski 

1 9230 99 Design z mechanicznym zamknięciem

1 9260 99 Design z zabezpieczeniem przed zamarzaniem

1 7260 99 Design z zabezpieczeniem przed zamarzaniem

1 7260 84 Głowica dla niewidomych z oznaczeniami w języku 
Brailla

1 9239 ..
„DeLuxe” z mechanicznym zamknięciem

S 9239 ..

1 9330 99 Design ze zdalnym nastawianiem, kapilara 2 m

1 9339 .. Design ze zdalnym nastawianiem, kapilara 2 m

1 934. 99 Głowica ze zdalnym nastawianiem,do montażu 
natynkowego

1 935. 99 Głowica ze zdalnym nastawianiem,do montażu 
podtynkowego

1 9102 99 Napęd ręczny Design 

„D”

Szczegóły techniczne dotyczące głowic termostatycznych HERZ przedstawione są w odrębnych 
arkuszach znormalizowanych
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HERZ Nomogram znormalizowany HERZ-3000 Instalacje dwururowe
1 3066 01, 1 3066 11, 1 3066 21, 1 3066 02, 
1 3066 12, 1 3066 22 z zamkniętym obejściem  
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HERZ Nomogram znormalizowany HERZ-3000 Instalacje jednorurowe
1 3066 01, 1 3066 11, 1 3066 21, 1 3066 02, 1 3066 12, 
1 3066 22, 1 3166 01, 1 3166 02, 1 3166 11, 1 3166 12  
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HERZ Nomogram znormalizowany HERZ-RL-1

Nr art.   1 3766 01, 1 3766 11, 1 3766 02, 1 3766 12  
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Wszelkie dane zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z informacjami aktualnymi w chwili oddania do druku i mają jedynie charakter 
informacyjny. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych wynikających z postępu technicznego. Zamieszczone rysunki są 
jedynie poglądowe i mogą różnić się optycznie od rzeczywistych produktów. Z przyczyn technicznych prezentowane kolory mogą odbiegać 
od rzeczywistych. Produkty mogą różnić się w zależności od danego kraju. Zastrzega się możliwość zmian specyfikacji technicznych i 
funkcjonowania. W razie pytań prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem firmy HERZ. 

HERZ Nomogram znormalizowany HERZ-RL-4

Nr art.    1 3466 01, 1 3466 11, 1 3466 02, 1 3466 12
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