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Wskazówki monta¿owe

Nastawienie letnie

Napêd rêczny 
HERZ-TS

Osprzêt

G³owica termostatyczna HERZ w ¿adnym razie nie powinna byæ wystawiona na bezpoœrednie 
promieniowanie s³oneczne ani na urz¹dzenia wydzielaj¹ce du¿e iloœci ciep³a - np.: telewizor. 
Je¿eli grzejnik jest zakryty (zas³ony), tworzy siê strefa spiêtrzenia ciep³a, w której termostat nie 
mo¿e odczuwaæ temperatury pomieszczenia i st¹d regulowaæ. W tych przypadkach nale¿y 
stosowaæ termostat HERZ ze zdalnym czujnikiem lub ze zdalnym nastawianiem.

Szczegó³y termostatów HERZ nale¿y przyjmowaæ z odpowiednich arkuszy znormalizowanych

Po zakoñczeniu sezonu grzewczego termostat nale¿y ca³kowicie otworzyæ przekrêcaj¹c 
g³owicê lub napêd rêczny do lekkiego oporu w lewo, w celu unikniêcia osadzania siê w 
gnieŸdzie zaworu zanieczyszczeñ.

Gdy dolna czêœæ zaworu termostatycznego HERZ wyj¹tkowo nie jest zaopatrzona w g³owicê 
termostatyczn¹ HERZ, napêd rêczny HERZ-TS zastêpuje kapturek ochronny.

Przy monta¿u nale¿y przestrzegaæ do³¹czonej instrukcji monta¿u.

Wk³adka termostatyczna do HERZ-TS-E
Klucz monta¿owy do przy³¹czy R 1/2" - R 3/4"
Klucz monta¿owy HERZ-TS-90
Zespó³ O-ringu HERZ-TS-90
Napêd rêczny HERZ-TS

1 6379 03
1 6680 00
1 6807 90
1 6890  00
1 9102  80



Dalsze mo¿liwoœci 
przy³¹czania

Numery artyku³ów wg 
"Programu dostaw HERZ"

Uszczelnienie trzpienia

Komora O-ringu 
HERZ-TS-90

Zawór termostatyczny HERZ 
Skok nominalny

Monta¿

Jako uszczelnienie trzpienia s³u¿y O-ring umieszczony w mosiê¿nej komorze wymiennej 
podczas pracy. O-ring zapewnia maksimum braku konserwacji i d³ugotrwa³e lekkie 
dopasowanie ruchowe wspó³pracuj¹cych elementów zaworu.

Wymiana O-ringu:

1. Zdj¹æ g³owicê termostatyczn¹ HERZ, si³ownik lub napêd rêczny HERZ.
2. Wykrêciæ komorê O-ringu i zast¹piæ go nowym. Podczas tej wymiany wk³adkê nale¿y 
podtrzymaæ  kluczem. Poprzez demonta¿ zawór zostaje ca³kowicie otwarty, mog¹ wiêc 
wyst¹piæ pojedyncze krople wody.
3. Ponowny monta¿ w odwrotnej kolejnoœci. Zak³adaj¹c napêd rêczny HERZ nale¿y sprawdziæ 
przekrêcaj¹c go, czy zawór zamyka!

Numer artyku³u zespo³u O-ringu: 1 6890 00.

Gwintowany kapturek s³u¿y do uruchamiania zaworu podczas prac budowlanych (p³ukanie 
przewodów). Po zdjêciu tego kapturka i nakrêceniu g³owicy termostatycznej HERZ 
otrzymujemy zawór termostatyczny, bez opró¿niania instalacji.

Nastawianie nominalnego skoku za pomoc¹ kapturka:

Na obudowie kapturka przy z¹bkowaniu znajduj¹ siê dwa oznakowania nastawcze (widoczne 
wyt³oczenia) "+" i "-".

1. Zamkniêcie zaworu za pomoc¹ kapturka, przekrêcaj¹c w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara.
2. Oznaczenie dowolnej pozycji, która odpowiada oznakowaniu nastawy "+".
3. Przekrêcenie kapturka w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do momentu, 
gdy oznakowanie nastawcze"-" znajduje siê przy pozycji oznaczonej poz. 2.

Dolna czêœæ zaworu termostatycznego jest montowana na zasilaniu grzejnika z przep³ywem w 
kierunku strza³ki (strza³ka na korpusie). G³owica termostatyczne HERZ powinna siê znajdowaæ 
mo¿liwie w po³o¿eniu poziomym, aby zapewniæ optymaln¹ regulacjê temperatury 
pomieszczenia przy najmniejszym wp³ywie zak³óceñ.  

Przy³¹cze do rur stalowych,
d³ugoœæ 26 lub 35 mm.

Przy³¹cze redukcyjne, 1/2" x 3/8"

D³uga tuleja gwintowana, bez nakrêtki, z uszczelnieniem sto¿kowym,
Mo¿e byæ skrócona dla wyrównania ró¿nic wymiarów monta¿owych,
d³ugoœæ 3/8" x 40; 1/2" x 39, 42, lub 76; 3/4" x 70 mm.

Tuleja gwintowana, bez nakrêtki, z uszczelnieniem sto¿kowym
d³ugoœæ 36, 48 lub 76 mm.

Przy³¹cze do lutowania, z uszczelnieniem sto¿kowym,
d³ugoœæ 3/8" x 12, 15 lub 18; 3/4" x 18 mm.

Kolano przy³¹czeniowe do rur stalowych, bez nakrêtki, z uszczelnieniem
sto¿kowym.

Z³¹cze zaciskowe do rur miedzianych i cienkoœciennych rur stalowych,
do rur o œrednicy 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm.

Z³¹cze zaciskowe z uszczelnieniem miêkkim do rur miedzianych, cien-
koœciennych rur stalowych, przeznaczone szczególnie do twardych rur
ze stali stopowej lub rur z tward¹ powierzchni¹ galwaniczn¹, do rur
o œrednicy 12, 14, 15 mm.

Przy³¹cze do rur z PE-X, PB i rur z tworzywa sztucznego z aluminio-
w¹ warstw¹ antydyfuzyjn¹.

Mufa redukcyjna do po³¹czenia rura/zawór, wykonanie ¿ó³te, gwint
wewnêtrzny (rura) x gwint zewnêtrzny (zawór),
1" x 1/2"; 1 1/4" x 1/2"; 1 x 3/4", 1 1/4" x 3/4".

Przy³¹cze do rur z PE-X, PB  i rur z tworzywa sztucznego z aluminio-
w¹ warstw¹ antydyfuzyjn¹, monta¿ z ³¹cznikiem 1 6272 01
(R 1/2 x M 22 x 1,5).

Przy³¹cze do rur z PE-X, PB  i rur z tworzywa sztucznego z aluminio-
w¹ warstw¹ antydyfuzyjn¹, monta¿ z ³¹cznikiem 1 6266 01
(R 1/2 x G 3/4).

Mo¿liwoœci przy³¹czania od strony grzejnika:

6210         1/2"

6211         1/2"

6218         3/8" - 3/4"

6218         1/2"

6235         3/8" - 3/4"

6249         3/8" - 3/4"

6274         G 3/4

6275         G 3/4

6098         G 3/4

Mo¿liwoœci przy³¹czania od strony mufy: 

6219         1/2" - 3/4"

6066         M 22 x 1,5

6098         G 3/4

Œrednice przy³¹czy do rur z tworzywa sztucznego podaje "Program dostaw HERZ".
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