Technický list pro:

HERZ – termostatická hlavice DE LUXE

x 9238 xx
x 9239 xx
Typy a rozměry:

9238 H

9239 D

9238 H
Termostatické hlavice HERZ - H, „DE LUXE” pro přímou montáž na kompaktní otopná tělesa
se závitem M 30 x 1,5, s kapalinovým snímačem (hydrosenzorom), s nastavením „0”,
s nastavitelnou protimrazovou ochranou, krycím a zabezpečovacím prstencem.

Termostatické hlavice
DE LUXE

9239 D
Termostatická hlavice HERZ - D, „DE LUXE” pro přímou montáž na kompaktní otopná tělesa
s upínacími svorkami nebo západkami, s kapalinovým snímačem (hydrosenzorem),
nasatavením „0“, nastavitelnou protimrazovou ochranou, krycím a zabezpečovacím prstencem.
Objednací čísla

BARVA

9238 H

9239 D

chromová

1 9238 41

1 9239 41

Bílá (RAL 9010)

1 9238 44

1 9239 42

Černá mat

1 9238 49

1 9239 43

Pergamon

S 9238 01

S 9239 01

Egejská

S 9238 02

S 9239 02

Manhattan

S 9238 03

S 9239 03

Sněhobílá

S 9238 04

S 9239 04

Calypso

S 9238 05

S 9239 05

Bahama béžová

S 9238 06

S 9239 06

Zelená

S 9238 07

S 9239 07

Jasmín

S 9238 08

S 9239 08

Natura

S 9238 09

S 9239 09

Ultramarínová (RAL 5002)

S 9238 10

S 9239 10

Ohnivě červená (RAL 3000)

S 9238 11

S 9239 11

Rubínová (RAL 3003)

S 9238 12

S 9239 12

Signální modrá (RAL 5005)

S 9238 13

S 9239 13

Zlatožlutá (RAL 1004)

S 9238 14

S 9239 14

Slonová kost světlá (RAL 1015)

S 9238 15

S 9239 15

Sanitární barvy

Speciální barvy, barevné kombinace a jiné kovové povrchové úpravy na objednávku

Termostatická hlavice HERZ si nevyžaduje údržbu
Regulační rozsah

6-30 °C

Protimrazová ochrana při

6 °C

HERZ, s.r.o., Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno
Tel.: +420 544 234 381-2 • Fax: +420 544 234 783
www.herz.cz • e-mail: office@herz.cz

1

Technické údaje
Výrobce si vyhrazuje právo na
změny dané technickým vývojem.

Termostatická hlavice HERZ slouží jako regulační a snímací článek. Vřeteno ventilu se
pohybuje změnou objemu náplně kapaliny na hydrosenzoru HERZ. Otáčením hlavice nastavíme
požadovanou teplotu, která se udržuje na konstantní úrovni automatickým otevíraním a zavíraním
ventilu na otopném tělese.
Otáčením termostatické hlavice proti směru pohybu hodinových ručiček zvyšujeme teplotu v
místnosti, otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček ji snižujeme.
Nastavením bodů na stupnici do polohy vyznačené na ukazateli dosáhneme v místnosti přibližně
teploty uvedené v tabulce, přičemž odchylky v rozsahu jednotek teplotních stupňů (K) mohou
souviset se způsobem zabudování a typem zařízení.
Nastavení
cca. °C

6

1

2

3

10

13

17,5

20

4

5

6

22

25

28

Funkce

Možnosti nastavení

Stupnice

Maximální otočení hlavice proti směru pohybu hodinových ručiček odpovídá teplotě asi 30°C
(nastavení z výroby)
Komfortní nastavení
odpovídá prostorové teplotě přibližně
20°C a zaručuje optimum z hlediska tepelné pohody
a úspory energie.

Komfortní nastavení

Při nastavení
se při prostorové teplotě 6°C ventil samočinně
otevře a zabrání zamrznutí soustavy.

Protimrazová ochrana

Při nastavení „0 se ventil uzavře a vyřadí protimrazovou
ochranu z provozu. Termostatická funkce zůstává zachovaná.

Uzavření hlavice

Po ukončení topné sezóny je třeba hlavici úplně otevřít a to proti směru pohybu hodinových
ručiček, čímž zabráníme usazování nečistot na sedle ventilu.
Termostatické hlavice HERZ by se neměly zakrývat (těžkými závěsy či obložením). Kromě
toho je třeba dbát na to, aby v blízkosti nebyly jiné přístroje vyzařující teplo (např. televizor)
a nedocházelo k ovlivnění funkce termostatu. Správná činnost je zaručena jen v případě
snímání teploty místnosti.
Termostatické ventily HERZ řady DE LUXE mají jemnou povrchovou úpravu. Doporučujeme
je čistit pouze hadrem. V žádném případě nepoužívat na čistění předměty s ostrými hranami,
prostředky na drhnutí, domácí či chemické čistící prostředky.
Termostatickou hlavici HERZ je možné namontovat přímo, bez adaptéru, na kompaktní otopná
tělesa s integrovaným termostatickým ventilem se závitem M 30 x 1,5.
1. Sejměte krytku ze spodního dílu termostatického ventilu na otopném tělese
2. Termostatickou hlavici nasaďte v poloze „plně otevřená“ (nastaveno z výroby) na
spodní část ventilu tak, aby zapadla pojistka proti otočení a směrovala nahoru a byla
dobře viditelná
3. Pouzdro s upevňovací matkou zatlačte dopředu a otáčením ve směru pohybu
hodinových ručiček natočte a ručně dotáhněte pouzdro a upevňovací matku
4. Pouzdro stáhněte zpět
5. Vyzkoušejte funkčnost otáčením hlavice.

Nastavení v létě

Pokyny pro instalaci

Údržba

HERZ 9238 H
Použití
Montáž

HERZ 9239 D
Termostatickou hlavici HERZ je možné namontovat přímo, bez adaptéru, na kompaktní otopná
tělesa s integrovaným termostatickým ventilem s upínacími svorkami nebo západkami.
1. Sejměte krytku ze spodního dílu termostatického ventilu na otopném tělese
2. Termostatickou hlavici nasuňte na vršek ventilu v poloze „plně otevřeno“ (nastaveno
z výroby) se stupnicí směrem nahoru tak, aby články pojistky proti otočení zapadly do
drážek horní části. Matice přitom musí být odsunutá ve směru ručního ovladače.
3. Nasuňte termostatickou hlavici na doraz, přičemž je potřeba překonat lehký odpor.
4. Pouzdro s upevňovací maticí posuňte dopředu a otáčením ve směru pohybu
hodinových ručiček jej našroubujte a ručně dotáhněte pouzdro i upevňovací matku.
5. Vyzkoušejte funkčnost otáčením hlavice..
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Použití
Montáž

Výrobce si vyhrazuje právo na
změny dané technickým vývojem.

