
HERZ- Compact Floor 

Kompletna stacja regulacyjna do ogrzewania powierzchniowego 

Arkusz znormalizowany 

W y d a n i e 0 5 0 8 

Wymiary 

3F53303 do 12 

Compact Floor 533 

Wykonanie Kompletna stacja regulacyjna do podłączenie 3 do 12 pętli ogrzewania powierzchniowego oraz 2 
obiegów bez regulacji, np. dla obiegów grzewczych grzejników lub dodatkowych stacji regulacyjnych. 
Temperatura zasilania dla ogrzewania powierzchniowego regulowana jest mechanicznie przez 
ogranicznik temperatury. W zestawie zamontowana jest pompa dla ogrzewania powierzchniowego i 
sterowania obiegów grzewczych. Mechaniczna regulacja różnicy ciśnień odbywa się za pomocą 
zaworu nadmiarowo-upustowego. Dwa zawory kulowe wielofunkcyjne zapewniają płukanie, 
opróżnianie i odpowietrzanie obiegów grzewczych, posiadają również wskaźnik temperatury czynnika 
grzewczego zasilania i powrotu. Wszystkie elementy elektryczne zamontowane są w listwie 
ochronnej(IP20). 

Stacja regulacyjna jest zamontowana w szafce rozdzielaczowej z blachy stalowej ocynkowanej 
ogniowo. Rama i drzwi frontowe są powlekane proszkowo (RAL 9003) i zamykane na rygiel. 

Przyłącza Przyłącze przewodów zasilających do stacji regulacyjnej znajduje się po prawej stronie, gwint 
wewnętrzny 1". 

Przyłączenie rur do obiegów grzewczych bez regulacji oraz do ogrzewania powierzchniowego 
następuje od dołu. Rozdzielacze posiadają króćce przyłączeniowe G 3/4 (eurokonus). Do łączenia rur 
z rozdzielaczami stosuje się złącza zaciskowe HERZ lub przyłącza do rur z tworzywa sztucznego. Do 
wprowadzenia rur do stacji regulacyjnej zaleca się stosowanie uchwytu kątowego z tworzywa 3 F110 0x. 

Zmiany zastrzeżone w miarę postępu 
technicznego 

HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Spółka z o. o. 

32-020 Wieliczka, ul. A. Grottgera 58 
tel. (012) 289-02-20 fax (012) 289-02-21 
www.herz.com.pl e-mail: centrala@herz.com.pl 

Nr zamówienia 
Obwód Wymiary (mm) 

Pętle pow. Grzejniki B wew. 



3F532 03bis12 

Nr zamówienia 
Obwód Wymiary (mm) 

Pętle pow. Grzejniki B wew. 

Wykonanie Kompletna stacja regulacyjna do podłączenie 3 do 12 pętli ogrzewania powierzchniowego . 
Temperatura zasilania dla ogrzewania powierzchniowego regulowana jest mechanicznie przez 
ogranicznik temperatury. W zestawie zamontowana jest pompa dla ogrzewania powierzchniowego i 
sterowania obiegów grzewczych. Mechaniczna regulacja różnicy ciśnień odbywa się za pomocą 
zaworu nadmiarowo-upustowego. Dwa zawory kulowe wielofunkcyjne zapewniają płukanie, 
opróżnianie i odpowietrzanie obiegów grzewczych, posiadają również wskaźnik temperatury czynnika 
grzewczego zasilania i powrotu. Wszystkie elementy elektryczne zamontowane są w listwie 
ochronnej(IP20). 

Stacja regulacyjna jest zamontowana w szafce rozdzielaczowej z blachy stalowej ocynkowanej 
ogniowo. Rama i drzwi frontowe są powlekane proszkowo (RAL 9003) i zamykane na rygiel. 

Przyłącze przewodów zasilających do stacji regulacyjnej znajduje się po prawej stronie, gwint 
wewnętrzny 1". Do bezpośredniego przyłączenia rur z tworzywa sztucznego do stacji regulacyjnej 

można zastosować przyłącze HERZ z uszczelnieniem płaskim P70xx42. 

Przyłączenie rur do obiegów ogrzewania powierzchniowego następuje od dołu. Rozdzielacze 
posiadają króćce przyłączeniowe G 3/4 (eurokonus). Do łączenia rur z rozdzielaczami stosuje się 
złącza zaciskowe HERZ lub przyłącza do rur z tworzywa sztucznego. Do wprowadzenia rur 
do stacji regulacyjnej zaleca się stosowanie uchwytu kątowego z tworzywa 3 F110 0x. 

Przyłącza 



Zintegrowaną elektryczną listwę rozdzielczą należy przyłączyć do napięcia 230 V ~, 50 Hz (AC). 
Wszystkie niezbędne przewody elektryczne w stacji są już podłączone i sprawdzone. Wszelkie prace 
związane z elektrycznymi podłączeniami powinien wykonywać wykwalifikowany personel. 

Podłączenie elektryczne 

Działanie 

Regulator temperatury 

Przepływomierz 

Temperatura wody gorącej na zasilaniu regulowana jest przez głowicę termostatyczną z czujnikiem 
przylgowym do ustawionej temperatury zadanej. Temperaturę zadaną można ustawić pokrętłem na 
wartość od 20 °C do 50 °C. Po osiągnięciu nastawionej temperatury zadanej, zawór termostatyczny 
zamyka się. W przypadku Compact Floor 533 przed regulatorem temperatury ogrzewania 
powierzchniowego można podłączyć dwa obiegi grzewcze bez regulacji (np. grzejniki). 

Pompa cyrkulacyjna tłoczy wodę przez obiegi ogrzewania powierzchniowego. Ilość wody dla każdego 

obiegu ustawiana jest za pomocą przepływomierzy na rozdzielaczu na zasilaniu (skala w l/min). 

Nastawa: Do każdej stacji regulacyjnej dołączony jest jeden klucz nastawczy 1 6819 32. Klucz ten 
należy nałożyć na górną część przepływomierza i poprzez obrót ustawić żądaną wartość przepływu. 

Przepływ (l/min) 

Zawory odcinające 

Zawór nadmiarowo-upustowy 

Zawory kulowe wielofunkcyjne 

Odpowietrzanie, opróżnianie 

Siłowniki termiczne 

W odmianie Compact Floor 533 przed rozdzielaczem bez regulacji zainstalowane są zawory odcinające. 
Za pomocą tych zaworów można ustawić przepływ wody zgodnie z wykresem. 

Zamknięcie zaworu następuje za pomocą trzpienia, uruchamianego kluczem wielofunkcyjnym 
1 6625 00 lub kluczem imbusowym SW8. 

W rozdzielaczu na powrocie zamontowane są wkładki termostatyczne z siłownikami 1 7709 01 
bezprądowo otwartymi. Siłowniki te podłączone są do elektrycznej listwy rozdzielczej. Regulacja obwo-
dów grzewczych odbywa się za pomocą regulatorów pokojowych (nie należą do zakresu dostawy). 

Odpowietrzanie i opróżnianie instalacji odbywa się przez króćce odpowietrzające i zawory spustowe 
umieszczone z boku rozdzielacza lub przez odgałęzienia wielofunkcyjnych zaworów kulowych. 

Za pomocą wielofunkcyjnych zaworów kulowych można przepłukać całą instalację lub pojedyncze 
obiegi grzewcze. Przyłączenie do wielofunkcyjnych zaworów kulowych możliwe jest za pomocą gwintu 
wewnętrznego 1" lub zewnętrznego 5/4" znajdującego się pod kołpakiem zaworu . Na pokrętłach 
można odczytać temperaturę medium na zasilaniu i powrocie instalacji. 

Między wielofunkcyjnymi zaworami kulowymi znajduje się zawór nadmiarowo-upustowy 1 4004 31. 
Zawór ten utrzymuje stałą różnicę ciśnień i gwarantuje minimalny przepływ wody konieczny do 
bezpiecznej pracy pompy. 

Przy zmniejszającym się obciążeniu instalacji (zamknięte zawory termostatyczne) następuje wzrost 
różnicy ciśnień w instalacji zgodnie z charakterystyką pompy. Może to spowodować wystąpienie 
następujących problemów: 
- zmniejszenie ilości wody w obiegu pierwotnym 
- szumy spowodowane przeniesieniem spadków ciśnień do zaworów termostatycznych 



Nastawa zaworu nadmiarowo-upustowego 

a) minimalna różnica ciśnień przy maksymalnym obciążeniu instalacji 
b) maksymalna różnica ciśnień przy minimalnym obciążeniu instalacji 
c) wymagany przepływ wody obiegowej przy obciążeniu znamionowym 

Nastawa Przepływ [l/h] 

Przykład: 
Przepływ 920 l/h 
Różnica ciśnień 0,41 bar 
Nastawa 3,3 

Do regulacji temperatury pomieszczenia poszczególnych obiegów grzewczych w skrzynce 
rozdzielaczowej przeznaczona jest elektryczna listwa połączona przewodami z siłownikami 
elektrycznymi i pompą. Regulacja poprzez termostaty pokojowe odpowiadające poszczególnym 
obiegom na rozdzielaczu odbywa się podczas uruchomienia instalacji. Termostat zabezpieczający 
odłącza pompę w przypadku przekroczenia nastawionej temperatury, zapobiegając przegrzaniu. 

Termostat zabezpieczający 

Dane techniczne Maks. temperatura robocza 
Min. temperatura robocza 
Maks. ciśnienie robocze 
Przyłącze elektryczne 
Różnica ciśnień (nastawa fabryczna) 
Zakres nastaw różnicy ciśnień 

3 F532 xx-200 
853x 
4004 
7420/7421 
7723/7724 
241x 

Szafka rozdzielaczowa 
Rozdzielacze 
Zawór nadmiarowo-upustowy 
Głowica termostatyczna z czujnikiem przylgowym 
Zawór termostatyczny TS-90 
Wielofunkcyjny zawór kulowy 

Dodatkowe 
arkusze znormalizowane 

110 °C 
- 25 °C z roztworem glikolu maks. 45 % 
10 bar 
AC 230 V ~, 50 Hz 
stopień nastawy 1 
stopnie nastawy 0,5 - 5 

Jakość wody grzewczej zgodna z PN 93/C-04607, ÖNORM H5195 lub wytycznymi VDI 2035. 



W regulacyjnej listwie zaciskowej przewidziano sterowanie elektryczne wieloma obwodami stref 
ogrzewania powierzchniowego, podłączonych do stacji Compact Floor. Listwa zaciskowa znajduje się 
w górnej części szafki. W listwie zaciskowej dokonuje się połączenia regulatorów (termostatów) 
pokojowych z odpowiednimi siłownikami termicznymi. Stan pracy (otwarcie) obwodów sygnalizują 
zielone diody na obudowie. Regulatory pokojowe nie wchodzą w zakres kompletu Compact Floor. 

Listwa regulacyjna 

Jeden siłownik termiczny, bezprądowo otwarty, podłączony jest do zacisków "1" odpowiedniego 
obwodu grzewczego w listwie zaciskowej. Do dyspozycji pozostaje jeszcze jedno podłączenie pod 
zaciski "2" tego samego obwodu. W skład obwodu może wchodzić kilka pętli grzewczych, zatem jeden 
regulator może regulować temperaturę pomieszczenia poprzez kilka siłowników termicznych. 

Zielona dioda 
dla odpowiedniego obwodu 

HERZ Compact Floor jest połączony wewnątrz elektrycznie. należy tylko podłączyć napięcie 
230 V/AC do głównej puszki zaciskowej oraz regulatory pokojowe do listwy zaciskowej. 
Puszka i listwa zaciskowa znajduje się w górnej części stacji regulacyjnej HERZ Compact Floor. 

Do podłączenia odpowiednich regulatorów pokojowych przedstawione są poniżej schematy połączeń. 

Do puszki pompy obiegowej wyprowadzone są przewody zasilające, jednak nie podłączone, aby 
zapobiec suchej pracy pompy. Przed uruchomieniem układu należy pompę podłączyć elektrycznie. 

Dane techniczne listwy elektrycznej: 
Temperatura pracy 
Ochrona 
Napięcie pracy 
Wyjście 

0 °C - 50 °C 
klasa ochrony I, IP 20 
230 V/AC, +/-10% 
zaciski do pompy: bezpotencjałowy styk przełączny 8 A, 250 VAC 
zaciski do stref: maks. pobór prądu 2,5 A 

Regulacja temperatury 
pomieszczenia za pomocą 
regulatora 1 7790 15 



Regulacja temperatury 
pomieszczenia za pomocą 
regulatora 1 7790 00 

Regulacja temperatury 
pomieszczenia za pomocą 
regulatora 1 7791 23 

Regulacja temperatury 
pomieszczenia za pomocą 
regulatora 1 7794 23 



Regulacja temperatury 
pomieszczenia za pomocą 
regulatora 1 7795 02 

Regulacja temperatury 
pomieszczenia za pomocą 
regulatora 1 7795 01 



Regulacja temperatury 
pomieszczenia za pomocą 
regulatora 
3 F791 00 i 3 F791 02 

Regulacja temperatury 
pomieszczenia za pomocą 
regulatora 
3 F792 00, 3 F792 02, 
3 F792 04 

Regulacja temperatury 
pomieszczenia za pomocą 
regulatora 
3 F793 00, 3 F793 02 



Pompa obiegowa grzewcza 3-biegowa, nastawa manualna, Typ GHN 25/60-130 
Dane elektryczne: 1 x 230 V, 50 Hz 
Obroty (1/min): 1080-1980 
Moc: 90 W 
Prąd znamionowy: 0,17 - 0,35 A 
Klasa izolacji: F 
Klasa ochrony: IP 44 (IEC 144) 
Korpus: żeliwo szare 

Pompa obiegowa 

Q maks. (m3/h) 3,5 
H max. (m) 6,0 
Ciśnienie PN 10 
Temperatura pracy 5 °C do 110 °C 

Pompa GHN 25/30-130 

Schemat połączenia 



Elementy systemu 
Części zamienne 

HERZ - szafka rozdzielaczowa 
HERZ - rozdzielacz do ogrzewania podłogowego 
HERZ - rozdzielacz (tylko do Compact Floor) 
HERZ - zawór kulowy wielofunkcyjny czerwony 
HERZ - zawór kulowy wielofunkcyjny niebieski 
HERZ - zawór nadmiarowo-upustowy 
HERZ - zawór termostatyczny 
HERZ - głowica termostatyczna z czujnikiem powierzchniowym 
HERZ - wyłącznik zabezpieczający 
HERZ - zawór kulowy 
HERZ - zawory odcinające (tylko Compact Floor 533) 
HERZ - siłownik termiczny, 230 V, bezprądowo otwarty 
HERZ - pompa obiegowa 
Przyłącze do węża, wykonanie żółte, do opróżniania i napełniania 
Kołpak zamykający przyłącza do rozdzielacza, wykonanie żółte 
Komplet przyłączeniowy do pompy 
Listwa rozdzielcza Master+Slave 230 V 

Przyłącza do rur z tworzywa sztucznego przeznaczone są do stosowania w klasie 4 i 5 zgodnie z 
normą ISO 10508 (ogrzewanie powierzchniowe i podłączanie grzejników) oraz do rur z PE-RT 
(DIN 4721), PE-MDX (DIN 4724), PB oraz PE-X (DIN 4726) jak również 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 i taką temperaturę roboczą, by nie przekraczały one 
dopuszczalnych norm i były zgodne z danymi eksploatacyjnymi określonymi przez producenta. 
Dane odbiegające od wyżej wymienionych wyszczególniono w dokumentacji technicznej. 
Stosowane rury muszą być wyprodukowane zgodnie z normami ISO, EN, DIN lub ÖNORM, skontrolo-
wane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą i poddawane stałemu nadzorowi technicznemu. 

Należy przestrzegać zaleceń producentów rur odnośnie ciśnienia i temperatury. 
Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego zapewnia całkowicie bezpieczne połączenie między rurą, a 
korpusem zaworu. W razie potrzeby połączenie to można w każdej chwili rozłączyć. Warunkiem 
całkowitej szczelności i trwałości jest przeprowadzenie montażu zgodnie z instrukcją montażu HERZ. 

Przyłącza do rur z tworzywa 
sztucznego PE-X, PB, PE 
oraz rur wielowarstwowych 
z przekładką aluminiową 

Numer zamówienia Średnica Opis 

Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego z podwójnym 
O-ringiem i płytką izolacyjną, składające się z tulejki, 
pierścienia i nakrętki G 3/4 dla rur o średnicy: 14 x 2, 
16 x 2, 16 x 2,2, 17 x 2, 17 x 2,5, 18 x 2, 18 x 2,5, 20 x 2, 
20 x 2,5, 20 x 3,5 

Przyłącze śrubunkowe zaprasowywane z eurokonusem 
Złączki zaprasowywane HERZ to elementy połączeniowe do rur zespolonych z tworzywa sztucznego. 
Wykonane są jako wielokrotnie uszczelniające elementy połączeniowe zaprasowywane radialnie. 
Złączka posiada króciec z podwójnym O-ringiem, do osadzenia końcówki rury. 

HERZ- Pipefix 
Przyłącza zaprasowywane niklowane, do rur z tworzywa sztucznego i rur zespolonych z wkładką 
aluminiową, swobodnie obracająca się nakrętka G 3/4. 

P 7014 82 

P 7016 82 

P 7017 82 

P 701882 

P 7020 82 

P 7021 82 

Przyłącze śrubunkowe zaprasowywane 14 x 2 

Przyłącze śrubunkowe zaprasowywane 16 x 2 

Przyłącze śrubunkowe zaprasowywane 17 x 2 

Przyłącze śrubunkowe zaprasowywane 18 x 2 

Przyłącze śrubunkowe zaprasowywane 20 x 2 

Przyłącze śrubunkowe zaprasowywane 20 x 2,5 

Zaleca się użycie klucza montażowego HERZ 6807. 

Podłączenie stacji 
regulacyjnej 

Przyłączenie zasilające stacji regulacyjnej wykonuje się po prawej stronie za pomocą przyłącza do rur 
z tworzywa sztucznego G1 lub zacisków HERZ G1. 

Numer zamówienia Średnica Opis 

Złączka zaprasowywana do rur z tworzywa sztucznego z pół-
śrubunkiem, uszcz. płaskie, dla rur o średnicy 16 - 26 mm 
Złączka zaprasowywana do rur z tworzywa sztucznego 
z gwintem zewnętrznym, dla rur o średnicy 26 mm P 7026 13 26 



Rura zespolona z tworzywa sztucznego HERZ PE-HD/Al/PE-RT, 
w kręgach lub sztangach, biała, całkowicie gazoszczelna, 
nieprzepuszczająca tlenu i pary wodnej, maks. temperatura robocza 
95 °C, maks. ciśnienie robocze 10 bar 

Rura HERZ 

Klucz wielofunkcyjny do zaworów odcinających i odpowietrzajacych 
Klucz montażowy 
Klucz do nastawy przepływomierza 
Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego HERZ-Pipe x 

Osprzęt 

Osprzęt 
Regulacja temperatury 
pomieszczenia 

Regulator temperatury pomieszczenia ze stykiem 
przełącznym, zakres wartości zadanych 5 - 30 °C, 
napięcie robocze 230 lub 24 V 

Elektroniczny regulator temperatury pomieszczenia do indywidualnej 
regulacji, z możliwością programowania godzin i temperatur. 
Zegar przełączający z programem tygodniowym i rocznym. 
Zakres wartości zadanych 8 - 38 °C, napięcie robocze 230 lub 3 V 

Elektroniczny regulator temperatury pomieszczenia do indywidualnej 
regulacji, z możliwością programowania godzin i temperatur. 
Zegar przełączający z programem tygodniowym i rocznym. 
Zakres wartości zadanych 8 - 38 °C, napięcie robocze 230 lub 3 V 

Elektroniczny regulator temperatury pomieszczenia z wyświetlaczem 
LCD, zakres nastaw temperatur dziennych i nocnych 5 - 35 °C, 
9 programów ustawionych na stałe oraz 4 programy indywidualne, 
napięcie robocze 4,5 V, z bateriami 

Elektroniczny regulator temperatury pomieszczenia z mechanicznym 
zegarem przełączającym, możliwość wyboru między programem 
dziennym i tygodniowym, zakres nastaw dla programu 
dziennego i nocnego 5 - 35 °C, napięcie robocze 3 V, z bateriami 

Mechaniczny regulator temperatury pomieszczenia BELUX, zakres 
nastaw 5 - 50 °C, napięcie robocze 230 V 

Mechaniczny regulator temperatury pomieszczenia BELUX, zakres 
nastaw 5 - 50 °C, napięcie robocze 24 V 

Mechaniczny regulator temperatury pomieszczenia BELUX, zakres 
nastaw 5 - 50 °C, z lampką sygnalizacyjną, napięcie robocze 230 V 

Mechaniczny regulator temperatury pomieszczenia BELUX, 
zakres nastaw 5 - 50 °C, napięcie robocze 230 V, 
lampka sygnalizacyjna i opornik do szybkiej reakcji 

Elektroniczny regulator temperatury pomieszczenia do ogrzewania 
podłogowego, możliwość podłączenia zewnętrznego zegara 
przełączającego do obniżenia nocnego, 
zakres nastaw 5 - 50 °C, napięcie robocze 230 V 

Elektroniczny regulator temperatury pomieszczenia do ogrzewania 
podłogowego, możliwość podłączenia zewnętrznego zegara 
przełączającego do obniżenia nocnego, 
zakres nastaw 5 - 50 °C, napięcie robocze 24 V 

Elektroniczny regulator do regulacji temperatury pomieszczenia 
lub podłogi, połączony z czujnikiem temperatury do ogrzewania 
podłogowego, zakres nastaw 5 - 50 °C, napięcie robocze 230 V 

Elektroniczny regulator do regulacji temperatury pomieszczenia 
jak 3 F792 02, lecz napięcie robocze 24 V 

Elektroniczny regulator do regulacji temperatury pomieszczenia 
lub podłogi połączony z czujnikiem temperatury do ogrzewania 
podłogowego, cyfrowy wyświetlacz temperatury w pomieszczeniu 
i trybu pracy, zakres nastaw 5 - 50 °C, napięcie robocze 230 V 

Elektroniczny regulator do regulacji temperatury pomieszczenia 
jak 3 F793 00, lecz napięcie robocze 24 V 

Czujnik temperatury do ogrzewania podłogowego 



Zawór wielofunkcyjny HERZ z funkcjami napełniania i płukania 
Pokrętło w kształcie litery „T“ z termometrem 0-120 °C 
Korpus z mosiądzu odcynkowanego zgodnie z EN 12420, niklowany 
Mufy niklowane 
Kula nawiercona w kształcie litery „T“, z pełnym otwarciem, zgodnie 
z ON H5195, chromowana, z obszarem płukającym 
Trzpień z mosiądzu 
Uszczelnienia z PTFE (kula i trzpień), EPDM (dławnica) 
Gwint wewnętrzny zgodnie z ISO 7-1 

Zawór kulowy z 4 przyłączami do zimnej i ciepłej wody z funkcjami 
odcięcia, napełniania i spustu. 
Specjalne zastosowanie do napełniania i płukania instalacji 
ogrzewania powierzchniowego 

Zawór kulowy wielofunkcyjny 

Tryb normalny 

Płukanie obiegu 
grzewczego 

Płukanie instalacji 





Nomogram HERZ Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego 

Art. nr 3 F532 xx, 3 F533 xx, każdy obwód Rozdzielacz zasilający i powrotny 

kv 

otwarty 

Przepływ qm 

otwarty 

np. dla termostatów Herz 934X i 935X 
np. dla siłownika termicznego Herz 7710 

HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Spółka z o. o. 

www.herz.com.pl e-mail: centrala@herz.com.pl 



HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Spółka z o. o. 

www.herz.com.pl e-mail: centrala@herz.com.pl 

Przepływ qm 

Nomogram HERZ HERZ-TS-E 

Średnica R = 1/2, 3/4, 1 Art. nr 7723 E, 7724 E, 7728 E 

kv 



HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Spółka z o. o. 

www.herz.com.pl e-mail: centrala@herz.com.pl 

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. 

Przepływ qm 

obroty kv 

otwarty 

Nomogram HERZ HERZ-RL-1-E 

DN 25 Art. nr 3723 E 

kv 

otwarty 


