
Cena
/ bez DPH /

Provedení Objednací
číslo

Dimenze
/ DN /

1 697 KčSETCAL02Set pro nabíjení zásobníku teplé vody
termostatický bez pom. energie
třícestný termostatický přepínací ventil
s ovládací termostatickou hlavicí s přiloženým čidlem kapilára 2m,
rozsah teplot 40°-70°C.

2 049 KčSETCAL03

2 115 KčSETCAL04
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Třícestný přepínací termostatický ventil s ovládací termostatickou 
hlavicí s příložným čidlem. Set nevyžaduje zapojení k nadřazené 
regulaci, pracuje bez pomocné energie.

Magnetický separační filtr slouží jako ochrana vnitřních částí topných zdrojů a oběhových čerpadel. Mechanicky 
odděluje nečistoty obsažené v topném systému. Silný neodymiový magnet zachycuje kaly
a částice s obsahem železa. Je povoleno použití ethylenglykolu nebo propylenglykolu v mísícím poměru 25-50%. 

Cena
/ bez DPH /

Provedení Objednací
číslo

Dimenze
/ DN /

1 680 Kč1 1125 02

Magnetický separační filtr
magnetický separační filtr HERZ
se používá v topných systémech.
Použití a navrhovaná pozice v systému
je zobrazena na obrázku vlevo.
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5

SET PRO NABÍJENÍ ZÁSOBNÍKU
TEPLÉ VODY TERMOSTATICKÝ BEZ POMOCNÉ ENERGIE

MAGNETICKÝ SEPARAČNÍ FILTR



Vícecestné ventily HERZ se používají jako armatury v topných a chladicích soustavách.

Umožňují přesnou spojitou regulaci průtoku bez ztráty těsnosti. 
Koule, která je vyrobena z lisované mosazi
s leštěným chromovaným povrchem, reguluje rovno procentní 
průtok v kontrolním průchodu pomocí speciálně vrtané díry
v kouli.

Zabezpečují nepřetržitou regulaci a řízení teploty jako směšovací, 
nebo rozdělovací prvek.

Nově jsme vyvinuli adaptér pro montáž pohonů ESBE
na vícecestné ventily HERZ řad 2137 a 2138.

Zabezpečují nepřetržitou regulaci a řízení teploty média. Mají 
dvojí funkci směšování, jmenovitě směšují podíl horké vody
z kotle s vratnou vodou. Toto zapojení snižuje riziko 
nízkoteplotní koroze a zvyšuje životnost kotle.

DVOUCESTNÉ KULOVÉ REGULAČNÍ VENTILY 2117 ROTAČNÍ TŘÍCESTNÉ VENTILY 2137

ROTAČNÍ ČTYŘCESTNÉ VENTILY 2138ADAPTÉR PRO MONTÁŽ POHONŮ ESBE
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