
 

 

HERZ- Compact Connect 4 
Zespół przyłączeniowo-regulacyjny w łupinach izolacyjnych 

Arkusz znormalizowany dla CC-4_4006 SMART   Wydanie 0716  

Wymiary montażowe w mm 

DN 15       1 4600 51 
DN 15 LF   1 4600 50 
DN 15 MF  1 4600 59 
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DN  20    1 4600 52 

 



 

 

 Parametry techniczne 

Maks. ciśnienie robocze 16 bar 
Min. temperatura robocza - 20 °C 
Maks. temperatura robocza 130 °C 
Skok 4 mm 
Dzięki zintegrowanemu modułowi regulacyjnemu możliwe jest sterowanie poprzez siłownik (oddzielnie do 
zamówienia). Mogą być stosowane różne siłowniki (rozdział: Osprzęt i części zamienne). 
 (siehe Kap.: Zubehór und Ersatzteile). 
Materiał 

Korpus: mosiądz odporny na wypłukiwanie cynku 
Membrana i O-ring: EPDM 
Czystość wody zgodna z PN 93/C-04607, ÖNORM H 5195 lub VDI 2035 Standard. Jako medium dozwolone jest 
stosowanie glikolu etylenowego lub propylenowego w roztworze 25-50%. 

Wartości kvs 

DN 15     0,94 m
3
/h  

DN 20     1,71 m
3
/h 

Zastosowanie 

Herz Connect-4 został zaprojektowany do połączenia instalacji z klimakonwektorami lub innymi odbiornikami, 
poprzez wykorzystanie regulatora przepływu HERZ 4006 SMART, wielofunkcyjnych zaworów kulowych HERZ oraz 
opcjonalnie filtra HERZ z zaworem spustowym. Do sterowania mogą być montowane siłowniki o standardowej 
regulacji on/off, 3-punktowe lub 0-10 V DC sterowane przez sterowniki indywidualne lub BMS.  

Urządzenie umożliwia pomiar ciśnienia, zapewniając stały przepływ niezależnie od wahań ciśnienia, optymalizując 
wydajność energetyczną układu. HERZ Connect-4 umożliwia również płukanie i odcięcie instalacji.  

Urządzenie może być używane do instalacji grzewczych i chłodniczych. Zawór spustowy umożliwia płukanie filtra 
bez konieczności wyjmowania siatki. 

Części składowe 

4006 Regulator przepływu HERZ 
2414 Zawór kulowy wielofunkcyjny HERZ  
4111 Filtr HERZ   
2512 Zawór spustowy HERZ  

Osprzęt i części zamienne 

1 4006 .. Regulator przepływu HERZ 
1 0284 .. Zawór pomiarowy 
1 7708 .. Siłownik termiczny HERZ do regulacji 2-punktowej lub pulsacyjnej; NC lub NO 
1 7708 4. Siłownik termiczny HERZ do regulacji 3-punktowej 
1 7990 .. Siłownik termiczny HERZ do regulacji ciągłej 
1 0273 09 Gwintowany korek 1/4 

Wskazówki 
Aby zapewnić właściwe działanie HERZ Connect-4  należy przestrzegać czystego montażu. Filtr siatkowy 
montowany jest w celu zapobiegania zanieczyszczeniom. 
 
Nie należy stosować olejów mineralnych i smarów, ponieważ mogą uszkodzić uszczelnienia EPDM. Przy 
stosowaniu w instalacji cieczy na bazie glikolu etylenowego w celu zabezpieczenia przed mrozem i ochroną przed 
korozją, należy zapoznać się z dokumentacją producenta takiej cieczy. 

Nastawa wstępna 
Nastawa wstępna jest przedstawiona na skali w procentach. Nastawa fabryczna w każdej chwili może być w 
prosty sposób zmieniona za pomocą klucza, dostosowując zawór do oczekiwanego przepływu. 
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Odporność ogniowa izolacji cieplnej  

wg klasa 
DIN EN ISO 11925-2 

1
 E 

DIN 4102-1 E 
FMVSS 302 zrealizowana 
UL 94 HBF 
1
 Odpowiada EN 13501-1 

Działanie  

Działanie normalne 

Obejście i zawór spustowy są zamknięte, pozycje zaworów kulowych wielofunkcyjnych są przedstawione na 
schemacie, regulator przepływu jest ustawiony na odpowiedni przepływ. 

.. Filtr z zaworem 

spustowym Zawór kulowy 
Zasilanie 

Obejście 

Powrót 

Zawór kulowy Regulator przepływu 

Płukanie poprzez obejście 

Obejście jest otwarte, regulator przepływu i zawór spustowy są zamknięte, pozycje zaworów kulowych 
wielofunkcyjnych są przedstawione na schemacie. 

Filtr z zaworem 

spustowym Zawór kulowy 
Zasilanie  

Obejście 

Powrót  

Zawór kulowy Regulator przepływu 
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Płukanie od strony zasilania 
Podczas płukania od strony zasilania obejście jest zamknięte, zawór spustowy jest otwarty, pozycje zaworów 
kulowych wielofunkcyjnych są przedstawione na schemacie. Medium płynie od zasilania przez zawór kulowy na 
zasilaniu i wypływa przez zawór spustowy. 

Obejście 



 

 

Filtr z zaworem 

spustowym  Zawór kulowy 
Zasilanie  

Obejście 

Zawór kulowy Regulator przepływu  

Płukanie od strony powrotu 

Podczas płukania od strony powrotu obejście jest zamknięte, regulator przepływu oraz zawór spustowy otwarte, 
pozycje zaworów kulowych wielofunkcyjnych są przedstawione na schemacie. Medium płynie od powrotu przez 
zawór kulowy na zasilaniu i wypływa przez zawór spustowy. 

Filtr z zaworem 

spustowym  Zawór kulowy 

Obejście 

Powrót  

Zawór kulowy Regulator przepływu 
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  Obejście 

 

 
 Wymiary montażowe 


