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Wprowadzenie 
 
Stacja wymiennikowa STANDARD firmy HERZ to zamontowane na stałe urządzenie służące do przygotowywania 
ciepłej wody użytkowej. W przeciwieństwie do zbiorników cwu, które podgrzewają wodę przed użyciem i ją 
magazynują, stacja wymiennikowa jest załączana dopiero wtedy, gdy konieczny będzie dostęp do ciepłej wody. 
Stacja wymiennikowa HERZ STANDARD zapewnia stałą temperaturę oraz ilość ciepłej wody, także w przypadku 
różnych ujęć lub różnych okresów pomiędzy pobraniami. 

Zalety stacji wymiennikowej HERZ: 

- umożliwia indywidualne ogrzewanie pomieszczeń oraz udostępnia ciepłą wodę 

- ogrzewanie przepływowe umożliwia ciągły pobór ciepłej wody 

- umożliwia jednoczesne podgrzewanie ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewanie pomieszczenia 

- w zależności od upodobań użytkownika stacja wymiennikowa HERZ posiada możliwość indywidualnej nastawy 

- minimalne zapotrzebowanie miejsca 

- nie wymaga zbiornika cwu 

- w wyniku utrzymywania stałej temperatury w wymienniku ciepła zmniejsza się ryzyko występowania bakterii z 

rodzaju Legionella oraz tworzenia się zwapnień 

- niska temperatura powrotu 

- minimalne straty w systemie 

- prosta obsługa instalacji 

- optymalny komfort ciepła 

 
1. Zasada działania 
 
W trybie gotowości woda grzewcza płynie przewodem obejściowym, którego temperatura jest utrzymywana na 
poziomie temperatury roboczej przy pomocy ogranicznika temperatury powrotu. Dzięki temu woda grzewcza jest 
zawsze dostępna bezpośrednio obok wymiennika ciepła. W razie poboru ciepłej wody w podłączonym urządzeniu 
odbiorczym regulator otwiera w wyniku różnicy ciśnień dopływ wody zimnej i wody grzewczej. Tym samym zimna 
woda przepływa przez wymiennik ciepła, następuje jej podgrzanie oraz natychmiastowe przesłanie do miejsca 
poboru w postaci ciepłej wody. Regulacja temperatury ciepłej wody odbywa się poprzez termostat, przy pomocy 
czujnika zanurzeniowego na wyjściu zimnej wody wymiennika ciepła, który steruje regulatorem ciśnienia i 
temperatury. Jako armaturę bezpieczeństwa wbudowano zawór mieszający do wody pitnej (zgodnie z normą EN 
1111). Wyklucza to możliwość poparzenia w miejscu poboru wody. Podczas krótkich oraz objętościowo niewielkich 
pobrań wody może w wyniku działania armatury bezpieczeństwa zdarzyć się, że temperatura ciepłej wody będzie 
poniżej wartości zadanej. Aby zapobiec zanieczyszczeniom po stronie grzewczej na zasilaniu zamontowano łapacz 
zanieczyszczeń z sitem o drobnych oczkach - 0,75mm. 
 
 
 

 

 

Stacja wymiennikowa -  
wersja natynkowa 

Stacja wymiennikowa -  
wersja podtynkowa 



1.1. Dane eksploatacyjne 
 
Dla poboru ciepłej wody: 
Z wbudowanym ogranicznikiem zużycia wody (14 [l/min]) 
Ciśnienie wejściowe 3,5[bar] 
 

 Temperatura zasilania [°C] 

 60 75 60 75 

Objętość poboru wody 
[l/min] 

ok. 13 ok. 13 ok. 13 ok. 13 

Temperatura wody zimnej 
[°C] 

10 10 10 10 

∆pcałk. [kPa] 20 20 25 25 

Vcałk. [l/h] ok. 600 ok. 600 ok. 600 ok. 600 

Temperatura za 
wymiennikiem ciepła [°C] 

45,4 57,5 46,6 57,1 

Oddana moc grzewcza  
Wymiennik ciepła [kW] 

32,0 42,3 33,0 42,0 

 

Dane dotyczące wagi stacji wymiennikowej HERZ: 

Urządzenie puste Pokrywa Objętość wody Ciężar całkowity 

14 kg 10 kg 10 kg 34 kg 

 
 
1.2. Najważniejsze elementy stacji wymiennikowej HERZ 
 
 
 
Regulator ci śnienia i temperatury HERZ  
 
Jako centralna jednostka w stacji wymiennikowej HERZ 
regulator ciśnienia i temperatury HERZ umożliwia 
zaopatrzenie w ciepłą wodę oraz utrzymanie 
temperatury na stałym poziomie. W wyniku różnicy 
ciśnienia membrana otwiera lub zamyka obieg ciepłej 
wody oraz przepływ zimnej wody dla wymiennika ciepła. 
Jednocześnie temperatura ciepłej wody jest regulowana 
przez termostat. 
 

 
 
 
Zawór mieszaj ący do wody pitnej HERZ  
 
Zawór mieszający do wody pitnej reguluje temperaturę ciepłej wody użytkowej na 
wyjściu na wartość maks. 52°C. W ten sposób zapobiega si ę możliwości poparzenia 
podczas poboru wody. 
Stacja wymiennikowa HERZ jest przystosowana zatem do wszystkich zastosowań w 
życiu publicznym, jak np. przedszkoli, szkół, szpitali itp. Woda zimna jest mieszana z 
wodą ciepłą poprzez element termostatyczny uzyskując w ten sposób nastawioną 
wcześniej temperaturę. W przypadku zakłóceń w dopływie zimnej wody zawór 
mieszający zostaje natychmiast zamknięty. Termostatyczne zawory mieszające są 
zgodnie z normą EN 1111 stosowane jako obowiązkowe zabezpieczenie 
temperaturowe w miejscach poboru wody. 
 



Ogranicznik temperatury powrotu HERZ  
 
Służy do regulacji temperatury powrotu w stacji wymiennikowej HERZ w 
zakresie temperatur 25-60 °C.  
Ograniczenie oraz zablokowanie zakresu wartości zadanych możliwe jest 
dzięki kołkom oporowym, które można dodatkowo zamówić. 
 

Regulator ró żnicy ci śnienia HERZ  
 
Regulatorami różnicy ciśnienia HERZ są regulatory proporcjonalne 
o figurze prostej, które pracują bez energii pomocniczej. Znajdują 
one zastosowanie w instalacjach grzewczych i chłodniczych do 
utrzymywania różnicy ciśnienia w zakresie techniki regulacyjnej na 
stałym poziomie. Różnica ciśnienia podlega jednak nastawie 
wstępnej. 
 

 
 
Łapacz zanieczyszcze ń HERZ 
 
Łapacz zanieczyszczeń HERZ z gwintem zewnętrznym oraz sitem o 
drobnych oczkach ze stali chromoniklowej. Wielkość oczek sita: 0,75 mm 
 

 
 
Termostatyczny zawór obej ściowy HERZ  
 
Zawór termostatyczny HERZ z mosiądzu, niklowany, z kapturkiem 
gwintowanym.  
Regulacja temperatury przez wszystkie głowice termostatyczne 
HERZ.  
W stacji wymiennikowej HERZ zamontowany jako obejście. 
 

 
Zawór kulowy HERZ  
 
Zawór kulowy HERZ z pokrętłem, korpus z kutego mosiądzu 
 zgodnie z normą DIN 17660, uszczelnienie PTFE.  
Zakres zastosowań wynosi przy temperaturach medium  
od -30°C do 150°C, dla wszystkich nieagresywnych mediów np . woda. 
 



Zawór kulowy do wody pitnej HERZ  

 
Korpus z kutego odpornego na odcynkowanie mosiądzu 
zgodnie z normą DIN 17660, elementy uszczelniające z  
materiału bez żadnych zastrzeżeń pod względem fizjologicznym.  
Brak przestrzeni martwych, z zabezpieczeniem uszczelnienia przed ścieraniem.  
Zakres zastosowań do temperatury maks. 85 °C dla wody pitnej. 
 

Wymiennik ciepła  
 

Parametr  
Zalecana warto ść graniczna dla jako ści wody 
wodoci ągowej po stronie wyj ściowej  

Temperatura 
W zależności od składu wody, jednak poniżej 60°C, aby 
uniknąć ryzyka korozji naprężeniowej stali szlachetnej 
oraz wżerów korozyjnych w miedzi przez ciepłą wodę. 

Wartość ph 
7-9 

Alkaliczność 60 mg/L < [HCO3-] < 300 mg/L 

Przewodzenie < 500 uS/cm 

Twardość [Ca2+,Mg2+]/[HCO3-] > 0,5 

Chlorki 

1000 mg/l przy 25°C 
300 mg/l przy 50°C 
100 mg/l przy80°C 
0 mg/L przy temp. > 100°C 

Siarczany [SO42-] < 100 mg/l i [HOC3-]/[SO42-] > 1 
Azotany [NO3-] < 100 mg/L 

Wolny chlor < 0,5 mg/l 
 

Wodomierz  
Wodomierz do ciepłej wody: 
- Długość zabudowy: 80 mm 
- Qn: 1,5m3/h 
 
Wodomierz do zimnej wody: 
- Długość zabudowy: 80 mm 
- Qn: 1,5m3/h 
 
Licznik energii cieplnej  
- Długość przewodu czujnika: 1,5 m 
- Qn: 1,5m3/h 

Skrzynka podtynkowa HERZ  
Skrzynka podtynkowa zbudowana z ocynkowanej blachy stalowej 
z ramą do zamocowania. 
- Przednia rama i przednie drzwiczki białe, powlekana proszkowo (RAL 9003), 
przednie drzwiczki z ryglem 
- Szer. x Wys. x Głęb.: 650 x 850 x 200 mm 
- razem z materiałem do mocowania 
 
 
 
 
 
 
Pokrywa HERZ  
Pokrywa z blachy stalowej, biała 
powlekana proszkowo 
Szer. x Wys. x Głęb.: 500 x 800 x 200 mm 
 
 
 
 
 
 
 
Kształtki  
Wszystkie kształtki stacji wymiennikowej HERZ są zbudowane ze stali nierdzewnej 1.4401. 

 

 

 



1.3. Właściwo ści techniczne stacji wymiennikowej HERZ 

 
Najważniejsze wła ściwo ści techniczne stacji wymiennikowej HERZ   

Parametry dot. wej ścia   
Temperatura na wejściu w okresie zimowym 75 °C 
Minimalna temperatura na wejściu w okresie letnim 65 °C 
Spadek ciśnienia przed stacją wymiennikową konieczny do prawidłowej 
pracy 

min 40 kPa 

Ogrzewanie   
Dostępny przepływ medium grzewczego do ogrzewania 430 l/h 
Minimalny spadek ciśnienia potrzebny do pokonania oporu instalacji 
ogrzewania w mieszkaniu 

24 kPa 

Minimalna moc cieplna do ogrzewania w obwodzie grzewczym 80/60°C 10 kW 
Ciepła woda u żytkowa   
Maksymalny przepływ  ciepłej wody użytkowej przy temperaturze 52°C 15 l/h 
Moc cieplna dla ciepłej wody użytkowej przy temperaturze 10°C 31 kW 
Przepływ na wejściu przy maksymalnej mocy cieplnej 900 l/h 
Temperatura obwodu grzewczego na wejściu 65 °C - 85 °C 
 
 
1.3. Wymiary stacji wymiennikowej HERZ 
 

Wymiary stacji wymiennikowej HERZ  

Wymiary przył ączy, wej ście/wyj ście  

Zasilanie - sieć ciepłownicza Gwint zewnętrzny G 3/4  

Powrót - sieć ciepłownicza Gwint zewnętrzny G 3/4  

Doprowadzenie wody zimnej Gwint zewnętrzny G 3/4  

Odprowadzenie wody ciepłej Gwint zewnętrzny G 3/4  

Zasilanie - ogrzewanie Gwint zewnętrzny G 3/4  

Powrót - ogrzewanie Gwint zewnętrzny G 3/4  

Wymiary stacji wymiennikowej 
 

(Szer. x Wys. x Głęb.) 
mm 

Stacja wymiennikowa w wariancie natynkowym 600 x 615 x 160 

Wymiary pokrywy w wariancie natynkowym 600 x 730 x 200 

Wymiary skrzynki podtynkowej 700 x 900 x 200 

 
 
 
1.4. Konstrukcja 
 
Dzięki swoim niewielkim wymiarom oraz kompaktowej budowie stacja wymiennikowa HERZ może być montowana 
natynkowo lub podtynkowo - albo na klatce schodowej albo w samym mieszkaniu (np. zamiast klasycznego 
zbiornika cwu). Z tego powodu stacja wymiennikowa HERZ jest dostępna w dwóch wariantach: w wersji 
podtynkowej i natynkowej. W obu przypadkach stacja wymiennikowa jest mocowana ze wszystkimi elementami 
składowymi do blachy metalowej - albo przykręcana do skrzynki podtynkowej albo w wersji natynkowej 
zabezpieczana pokrywą. Jest to korzystne z tego względu, że w przypadku dużych prac budowlanych należy jest 
jedynie zamontować obudowę, a dopiero po zakończeniu prac wbudować i podłączyć stację wymiennikową. 
Wymiary stacji wymiennikowej wynoszą maksymalnie 1000 x 1000 x 250 (wys. x szer. x głeb.). 
 
Wraz z zamknięciem zaworów kulowych następuje zamknięcie obwodu grzewczego lub instalacji przygotowującej 
ciepłą wodę użytkową, dzięki czemu w przypadku awarii można usunąć usterki niezależnie od siebie. Łapacz 
zanieczyszczeń musi być zamontowany na zasilaniu, bezpośrednio przed regulatorem ciśnienia i temperatury 
(DTR) oraz na wejściu zimnej wody przed wymiennikiem ciepła. Elementy pośrednie są zbudowane ze stali 
nierdzewnej 1.4401, ∅ 16 mm. Wszystkie elementy stacji wymiennikowej HERZ (patrz 1.2.) zostały wykonane przy 
zastosowaniu połączeń rozłącznych, tak aby zapewnić możliwość wymiany i konserwacji. 



1.5. Przył ącze do stacji HERZ- Compact Floor  
 
Stacja wymiennikowa HERZ daje ponadto możliwość ogrzewania powierzchniowego równolegle do ogrzewania 
grzejnikowego. Odbywa się to poprzez podłączenie stacji wymiennikowej HERZ do gotowej do podłączenia stacji 
regulującej dla ogrzewania powierzchniowego, zwanej HERZ- Compact Floor. HERZ- Compact Floor to stacja 
regulacyjna do podłączenia od 3 do 12 obiegów grzewczych dla ogrzewania powierzchniowego oraz 2 obiegów 
nieregulowanych np. dla obiegów grzewczych grzejników lub innych stacji regulacyjnych. 
Temperatura zasilania dla ogrzewania powierzchniowego jest regulowana mechanicznie przez ogranicznik 
temperatury, razem z pompą obiegową dla ogrzewania powierzchniowego i sterowaniem dla obiegów grzewczych. 
Regulacja różnicy ciśnień z mechanicznym zaworem nadmiarowo-upustowym. Dwa wielofunkcyjne zawory kulowe 
zapewniają płukanie, opróżnianie i odpowietrzanie obiegów grzewczych. Posiadają one również wskaźnik 
temperatury czynnika grzewczego zasilania i powrotu. 
Stacja HERZ- Compact Floor występuje w wariancie z oraz bez rozdzielacza do obiegów grzewczych grzejników. 
 

 
 
 

Wariant 3 F532 03 do 12 z rozdzielaczem  obiegu grzewczego grzejników  
do równoległego ogrzewania powierzchniowego i grzejni kowego wraz z 
poborem ciepłej wody u żytkowej  



 
 
 

 

Wariant 3 F532 03 do 12 bez rozdzielacza obiegu grzewcze go grzejników  



1.5.1 Działanie stacji HERZ- Compact Floor 
 
Doprowadzana do przewodu zasilającego gorąca woda jest regulowana przy pomocy termostatu z czujnikiem 
kontaktowym do nastawionej temperatury zadanej. Temperaturę zadaną można ustawić przy pomocy pokrętła na 
wartość pomiędzy 20 °C a 50 °C. Po osi ągnięciu wartości nastawionej temperatury zadanej następuje zamknięcie 
zaworu termostatycznego. Istnieje możliwość ograniczenia temperatury. W wersji Compact Floor 533 przed 
regulatorem temperatury można podłączyć dwa nieregulowane obiegi grzewcze (np.: grzejniki). 

Pompa obiegowa tłoczy wodę przez obiegi ogrzewania powierzchniowego. Ilość wody dla każdego obiegu 
grzewczego jest nastawiany poprzez przepływomierz na rozdzielaczu zasilania. Natężenie przepływu można 
ustawić bezpośrednio (skala l/min). 

Do każdej stacji regulacyjnej dołączany jest klucz do nastawy przepływu 1 6819 32, który służy jako narzędzie 
nastawcze. Klucz ten należy nałożyć na górną część przepływomierza, a następnie obracając, wybrać żądaną 
wartość nastawy wstępnej. 
 
W wersji Compact floor 533 przed rozdzielaczem bez możliwości regulacji zamontowane są zawory odcinające. 
Przy pomocy tych zaworów odcinających można ustawić natężenie przepływu. 

Zamknięcie zaworu następuje za pomocą trzpienia uruchamianego kluczem wielofunkcyjnym HERZ1 6625 00 lub 
kluczem imbusowym rozmiar 8. 

W rozdzielaczu na powrocie zamontowane są wkładki termostatyczne z siłownikami termicznymi. Siłowniki te 1 
7709 01 są podłączone do regulacji w szafce rozdzielczej i regulowane za pomocą termostatów pokojowych (brak w 
zakresie dostawy). 

Odpowietrzanie i opróżnianie instalacji odbywa się przez króćce odpowietrzające lub zawory spustowe 
umieszczone z boku rozdzielacza lub przez odgałęzienia G 5/4 (gz) - Rp1 (gw) wielofunkcyjnych zaworów 
kulowych. 

Poprzez wielofunkcyjne zawory kulowe można przepłukać całą instalację lub poszczególne obiegi grzewcze. 
Przyłączenie do wielofunkcyjnych zaworów kulowych jest możliwe za pomocą gwintu zewnętrznego 1% lub 
wewnętrznego 1 znajdujących się pod zaślepkami. Na pokrętłach można odczytać temperaturę zasilania i powrotu. 
 
Między wielofunkcyjnymi zaworami kulowymi znajduje się nadmiarowy zawór różnicy ciśnienia 1 4004 31. Zawór 
ten utrzymuje stałą różnicę ciśnień i gwarantuje minimalny przepływ wody konieczny do bezpiecznej pracy pompy. 



 
 

Wariant 3 F532 03 do 12 bez rozdzielacza obiegu grzewcze go grzejników  

Wariant 2 F533 03 do 12 z rozdzielaczem obiegu grzewczeg o grzejników  



2. Zapotrzebowanie ciepłej wody u żytkowej 

Zużycie ciepłej wody w gospodarstwie domowym jest uzależnione od liczby osób, wyposażenia sanitarnego 
mieszkania lub domu, a także indywidualnych upodobań użytkownika. 
 
Orientacyjne wartości dotyczące zużycia cwu  

 
 

Zapotrzebowanie cwu w 
litrach 

Potrzebna ilość wody w 
litrach 

przy 37°C przy 55°C z 80°C z 60°C 

Kąpiel 150 - 160  55 - 66 78-94 

Natrysk 30 -50  11 - 18 16-23 

Mycie rąk 3-6  1 -2 1,6-3,1 

Mycie głowy 6- 18  3-6.6 4,2 - 9,4 

Korzystanie z bidetu 12- 15  4,4-5,5 6,3 - 7,3 

Mycie naczyń     

przy 2 osobach na dzień  16 10 14 

przy 3 osobach na dzień  20 12,5 18 

przy 4 osobach na dzień  24 15,2 21,5 

Sprzątanie mieszkania na kubeł wody  10 6,3 9 

 
 

3. Oszczędzanie energii 
 
Aby móc rzeczywiście zaoszczędzić energię przy pomocy ogrzewcza przepływowego HERZ należy przestrzegać 
poniższych zasad: 

1. Regularnie sprawdzać uszczelnienia w armaturze drobnej i jeżeli to konieczne, dokonywać wymiany, np. 
cieknący zawór kurkowy powoduje zużycie do 4000 litrów wody w ciągu roku. 

2. Podczas pobierania zimnej wody z wykorzystaniem armatury jednouchwytowej zwrócić uwagę na to, aby 
dźwignia była zawsze całkowicie skierowana do pozycji wody zimnej. Jeżeli dźwignia pozostaje w pozycji 
pośredniej, to woda zimna jest niepotrzebnie mieszana z wodą ciepłą, która nie jest przecież używana. 

3. Oprócz przestrzegania wymienionych wyżej punktów zalecamy stosowanie naszej armatury drobnej HERZ z 
serii 'PRESTIGE', ponieważ są one wyposażone w funkcję oszczędzania do krótszych zastosowań (np. mycia rąk). 

4. W przypadku krótszych czynności, jak np. mycie rąk, zębów, twarzy, itp. zalecane jest krótkie użytkowanie 
wody. 

5. Zaleca się branie natrysku zamiast kąpieli, ponieważ na kąpiel zużywa się 3 - 4 razy więcej ciepłej wody niż 
w przypadku natrysku. 
 
 
 
 

4. Nastawa temperatury 

Ogrzewacz przepływowy HERZ pracuje z ustawioną wstępnie temperaturą pobieranej wody maksymalnie 550C. 
Aby zapewnić optymalną temperaturę pobieranej wody nie ma możliwości zmiany ustawień termostatu. 
 
 



5 .  Monta ż 
 
Stacja wymiennikowa HERZ "STANDARD" 

1. Wyjąć stację wymiennikową HERZ z opakowania. Opakowanie zostanie wykorzystane jako przyrząd wiertarski. 
2. Wyciąć przyrząd wiertarski z opakowania. 
3. Przymocować poziomo szablon do ściany przy pomocy poziomnicy i zaznaczyć odpowiednie miejsca wiercenia. 
4. Wywiercić otwory montażowe do stacji wymiennikowej przy pomocy wiertarki. 
5. Zastosować dyble odpowiednie do rodzaju muru. 
6. Wkręcić w otwory montażowe dwa wkręty do połowy. 
7. Przełożyć stację wymiennikową przez wkręty z łbem sześciokątnym i podłączyć.  
8.  Dokręcić wszystkie wkręty. 
9. Sprawdzić, czy nie ma możliwości odłączenia stacji wymiennikowej HERZ od mocowania. 
10. Zamocować pokrywę. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.1. Wskazówki dotycz ące monta żu 

1. Podczas montażu należy przestrzegać szkiców wymiarowych oraz tablic informacyjnych dołączonych do 
urządzenia. 
2. Przy wyborze miejsca instalacji należy uwzględnić wagę stacji wymiennikowej HERZ włącznie z wypełnieniem 
wodą (patrz rozdział 1.1. Dane eksploatacyjne) 
3. W przypadku zabudowy stacji wymiennikowej HERZ, zamontowania jej w małych pomieszczeniach lub ślepych 
pułapach itp. należy koniecznie zwrócić uwagę na to, aby pozostawić wolny dostęp do przedniej strony urządzenia 
celem przeprowadzenia przyszłych napraw. 
4. Podczas montażu zwrócić uwagę na to, aby ściana montażowa była prosta i móc prawidłowo zamocować stację 
wymiennikową HERZ. 
5. W zależności od podłoża montażowego należy dobrać odpowiednie dyble i wkręty. 
 

6.2. Wskazówki dotycz ące bezpiecze ństwa 

1. Montaż i instalacja mogą być przeprowadzone przez instalatorów o odpowiednich kwalifikacjach. 

2. Wadliwe elementy oraz komponenty termiczne mogą być wymieniane wyłącznie na oryginalne części zamienne 
firmy HERZ. 
3. Przed uruchomieniem instalacji należy sprawdzić wszystkie miejsca połączeń pod kątem szczelności. 

4. Po zakończeniu montażu sprawdzić jeszcze raz osadzenie wszystkich śrub i wkrętów. 

5. Przeprowadzanie jakichkolwiek zmian technicznych w instalacji jest zabronione. Użytkownik nie może dokonywać 
żadnych zmian technicznych w urządzeniu, gdyż firma HERZ nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z 
takich zmian. 
6. Stacja wymiennikowa HERZ- może być instalowana wyłącznie w pomieszczeniach grzewczych wzgl. 
montażowych, które spełniają odpowiednie przepisy. 
 
 
 
 

7. Uruchomienie: 

Obsługa stacji wymiennikowej HERZ jest prosta i przyjazna dla użytkownika. Aby uniknąć uderzeń wody wystarczy 
jedynie zachować poniższą kolejność podczas otwierania zaworów kulowych. 

1. Otworzyć powoli przewody zasilające do ogrzewania (czerwony zawór kulowy} 
2. Otworzyć powoli przewody doprowadzające zimną wodę (zielony zawór kulowy) 
3. Otworzyć powoli przewody powrotu do ogrzewania (czerwony zawór kulowy} 
4. Otworzyć powoli przewody odprowadzające ciepłą i zimną wodę (zielony zawór kulowy) 
 
 
 
 
 

8. Warunki eksploatacyjne 

Oprócz krajowych przepisów i norm należy przestrzegać również warunki przyłączania do lokalnych zakładów 
wodociągowych oraz instrukcję montażu i eksploatacji. Pomieszczenie, w którym będzie eksploatowane urządzenie, 
powinno być wolne od korozji, zaś samo miejsce montażu powinno zapewnić wolny dostęp do przeprowadzania 
koniecznych prac konserwacyjnych lub naprawczych. Minimalna temperatura na zasilaniu powinna wynosić 60oC a 
maksymalna 800C. Na wejściu dozwolone jest ciśnienie statyczne 10 bar oraz różnica ciśnienia 0,5 bar. Ponadto 
należy zwrócić uwagę na fakt, że rury przyłączowe muszą w razie ich przerwania być w stanie wytrzymać 
temperaturę do maksymalnie 95oC. 
 



9. Schemat działania stacji wymiennikowej HERZ STAN DARD 

 

 
 
 
 
Opis systemu 
 
System regulujący składa się z wymiennika ciepła (9) z regulatorem HERZ (1) na powrocie, który jako centralna 
jednostka w stacji wymiennikowej HERZ umożliwia zaopatrzenie w ciepłą wodę i utrzymanie temperatury na stałym 
poziomie. W wyniku różnicy ciśnienia membrana otwiera lub zamyka obieg ciepłej wody oraz przepływ zimnej wody 
dla wymiennika ciepła. Jednocześnie temperatura ciepłej wody jest regulowana przez termostat. Innym ważnym 
elementem stacji wymiennikowej HERZ jest zawór mieszający do wody pitnej HERZ (6), który poprzez element 
termostatyczny miesza wodę zimną z wodą ciepłą uzyskując w ten sposób wodę o ustawionej wstępnie 
temperaturze, tak aby wykluczyć ryzyko poparzenia podczas pobierania wody. Pobór ciepłej wody odbywa się przy 
pomocy zaworów kulowych HERZ (8).  

1 1 4008 01 Regulator HERZ 

2 1 7758 91 Termostatyczny zawór obejściowy HERZ 

3 1 9201 00 Ogranicznik temperatury powrotu HERZ 

4 1 4111 51 Łapacz zanieczyszczeń HERZ 

5 1 9421 26 Termostat HERZ 

6 2 7766 52 Zawór mieszający do wody pitnej HERZ 

7 1 2420 22 Zawór kulowy HERZ 

8 1 2420 23 Zawór kulowy do wody pitnej HERZ 

9 - Wymiennik ciepła 

10 - Wodomierz 

11 - Licznik energii cieplnej 

12 1 4002 81 Regulator różnicy ciśnienia HERZ, Fix 



9. Przył ączenie do sieci  

 
 
 
Stacja wymiennikowa HERZ jest przyłączana do sieci ciepłowniczej. O ile to możliwe, stację wymiennikową należy 
przyłączyć jeszcze przed pierwszym urządzeniem odbiorczym. 



10. Pierwsze uruchomienie  

Przed pierwszym uruchomieniem stacji wymiennikowej HERZ należy zgodnie z przepisami ÖHORM M5l 95-1 
zwrócić uwagę na to, aby zastosowane materiały, z których wykonane są rury (bez zgorzelin, korozji i zadziorów 
wewnętrznych oraz bez zanieczyszczeń), armatura i urządzenia (kotły, grzejniki, konwektory były czyste i spełniały 
odpowiednie normy. Ponadto norma ÖNORM H5195 nakazuje czyste i fachowe wykonanie (bez odprysków 
spawalniczych, pozostałości materiału uszczelniającego czy pomocy lutowniczych, zadziorów, wiórów metalowych 
itp.) oraz wyczyszczenie wszystkich komponentów instalacji grzewczej przed ich zamontowaniem. 

W przeciwnym razie osady w przewodach rurowych mogłyby spowodować uszkodzenie regulatora. Ponadto 
istniałoby niebezpieczeństwo przedostania się zanieczyszczeń do wody pitnej. Zaleca się zamontowanie łapaczy 
zanieczyszczeń. 
 
Aby zapobiec szkodom korozyjnym w systemie norma ÖNORM H5195-1 nakazuje: 

Budowa oraz eksploatacja instalacji grzewczej ma przebiegać w taki sposób, aby najlepiej nie dopuścić do 
przedostanie się powietrza do zamkniętego systemu grzewczego. 

Przy pierwszym uruchomieniu należy przepłukać instalację grzewczą czynnikiem, którego ilość odpowiada 
przynajmniej dwukrotności pojemności instalacji. Następnie należy wprowadzić do systemu grzewczego czystą 
filtrowaną wodę (wielkość porów ≤25um) o odpowiedniej jakości. Instalacja grzewcza musi być załączona przez 24 
godziny, w warunkach eksploatacyjnych, aby uzyskać równomierne rozmieszanie wody grzewczej z inhibitorami. 
Stare instalacje należy przed napełnieniem wyczyścić chemicznie, a następnie przepłukać wodą. Należy unikać 
częściowego lub całkowitego opróżnienia systemu grzewczego na dłuższy okres czasu bez konserwacji, gdyż w 
przeciwnym razie dojdzie do nasilania korozji w systemie. 
 
Aby zapewnić odpowiednią ochronę systemu przed zamarzaniem w niskich temperaturach norma ÖNORM H5195-
2 nakazuje: 
Pomimo że środek przeciw zamarzaniu jest mieszalny z wodą w każdym stosunku, to w przypadku instalacji z 
pompami obiegowymi należy początkowo wypełnić instalację wodą w ilości dwóch trzecich potrzebnej całkowitej 
ilości. Następnie należy dodać środek przeciw zamarzaniu i napełnić instalację wodą. Włączenie obiegu spowoduje 
całkowite rozmieszanie. 
Instalacje z obiegiem grawitacyjnym należy jednak napełniać przygotowanym odpornym na zamarzanie nośnikiem 
ciepła. 
Jeżeli instalacje grzewcze, które w przeszłości nie były zabezpieczane przed zamarzaniem, muszą zostać 
napełnione środkiem przeciw zamarzaniu, to należy przestrzegać następujących zasad. 
 
1. Należy upewnić się, czy materiały uszczelniające nadają się do tego celu. 
2. Instalacje należy dokładnie przepłukać. 
3. Po napełnieniu środkiem przeciw zamarzaniu należy zwrócić zwiększoną uwagę na występujące nieszczelności. 
 

Aby móc spełnić powyższe wymagania firma HERZ zaleca stosowanie wielofunkcyjnych zaworów kulowych HERZ 
na zasilaniu (nr artykułu: 1 2414 xx) oraz na powrocie (nr artykułu: 1 2415 xx). 
 
 
 

11. Wyłączanie z eksploatacji, opró żnianie  

W przypadku wyłączenia stacji wymiennikowej HERZ z eksploatacji na dłuższy okres czasu lub jej zdemontowania 
z określonych powodów wyłączenie odbywa się poprzez zamknięcie wszystkich zaworów kulowych. 

W pomieszczeniach zagrożonych temperaturą ujemną należy opróżnić stację wymiennikową HERZ przed 
rozpoczęciem okresu zimowego, o ile stacja wymiennikowa nie będzie uruchomiona przez dłuższy okres czasu. W 
celu opróżnienia stacji wymiennikowej HERZ należy podstawić pod stację wymiennikową naczynie o pojemności 4 - 
8 litrów i spuścić ciepłą wodę z zaworów kulowych aż do całkowitego opróżnienia stacji wymiennikowej HERZ. 

Ponadto w przypadku możliwego wystąpienia temperatury ujemnej należy zwrócić uwagę na to, że zamarznąć 
może nie tylko woda w stacji wymiennikowej HERZ oraz przewodach z ciepłą wodą, lecz także we wszystkich 
przewodach doprowadzających zimną wodę do armatury użytkowej oraz samego urządzenia. Z tego powodu za 
celowe uznaje się opróżnienie wszystkich przewodzących wodę armatur i przewodów aż do zabezpieczonej przed 
zamarzaniem części instalacji wodnej. 
 



12. Konserwacja i utrzymywanie wła ściwego stanu technicznego 

Stacja wymiennikowa HERZ nie wymaga dzięki swojej konstrukcji relatywnie większej konserwacji. Jednakże w 
przypadku twardej wody istnieje ryzyko zwapnienia. W zależności od stopnia twardości wody należy zlecać 
fachowemu personelowi przeprowadzenie odwapniania co rok -dwa lata. Jeżeli odwapnianie będzie zbyt mocno 
agresywne dla zaworów, to należy je bezzwłocznie wymienić, aby zapewnić ich poprawne działanie. Jeżeli w 
zaworach mieszających wbudowane są dołączone sita, to muszą być one regularnie kontrolowane przez 
instalatora, aby zapobiec wzrostowi temperatury ciepłej wody. 

Do czyszczenia urządzenia nie stosować szorujących lub agresywnych środków czyszczących. Zaleca się 
czyszczenie przy pomocy nawilżonej szmatki z dodaniem kliku kropel płynnego domowego środka czyszczącego. 
 
 
 
13. Rozwi ązywanie problemów, zakłócenia pracy 
 
Problem: Temperatura wody ciepłej jest za wysoka  
 
Rozwiązanie: 

Zamontowany zawór mieszający HERZ musi zostać sprawdzony przez personel o odpowiednich kwalifikacjach i w 
razie potrzeby wymieniony na nowy. 
Zamontowany regulator HERZ musi zostać sprawdzony przez personel o odpowiednich kwalifikacjach i w razie 
potrzeby wymieniony na nowy. 
 
 
 
Problem: Temperatura wody ciepłej jest za niska 
 
Rozwiązanie: 

Zamontowany wymiennik ciepła musi zostać sprawdzony przez personel o odpowiednich kwalifikacjach i w razie 
potrzeby wymieniony na nowy. 
Skontaktować się z właściwym zakładem ciepłowniczym, czy nie ma żadnej awarii. Sprawdzić, czy czerwone 
zawory kulowe są odkręcone. 
Zamontowany regulator termostatyczny musi zostać sprawdzony przez personel o odpowiednich kwalifikacjach i w 
razie potrzeby wymieniony na nowy. 
Instalacja musi zostać sprawdzona przez personel o odpowiednich kwalifikacjach pod kątem zwapnienia. 
 



14. Wyposa żenie i cz ęści zamienne 
 

  

Na produkty wytwarzane lub wprowadzane do obrotu przez firmę HERZ Armaturen GesmbH o ile nie zaznaczono inaczej 
udzielana jest gwarancja wynosząca 5 lat. Okres ten wykracza znacznie poza obowiązkowy ustawowy wymiar czasu, co 
należy rozumieć jako dowód naszych wysokich wymagań jakościowych. Jednocześnie zastrzega się, że okres ten tylko w 
przypadku prawidłowego korzystania z produktów firmy HERZ z wyłączeniem podzespołów, które podlegają normalnemu 
zużyciu w wyniku eksploatacji. Zwapnienie wymienników ciepła należy rozumieć jako ich zużycie. 
 

Wszelkie dane zawarte w niniejszej broszurze są zgodnie z informacjami aktualnymi w chwili oddania do druku i mają jedynie 
charakter informacyjny. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego. Zamieszczone 
rysunki są jedynie poglądowe i mogą tym samym 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 w specyfikacji technicznych i funkcjonowaniu. W razie pytań prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem firmy 
HERZ. 
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