
HERZ CAD - TechCON X

PUSH 65
vytápění/chlazení

ROZDĚLOVAČ
PUSH 65

Moderní grafický výpočtový software pro 
navrhování a zpracování projektu TZB. HerzCAD
je firmware vycházející z programu TechCon 9.0.

NABÍZÍ 

• výpočet tepelných ztrát budov

• návrh a výpočet podlahového  
    vytápění/chlazení

• návrh a výpočet stěnového a stropního 
    vytápění/chlazení

• dimenzování otopných soustav

• specifikaci použitých prvků

• celkovou cenovou kalkulaci

UMOŽŇUJE 

• zpracování projektové dokumentace v 2D a 3D

•  načíst projektový výkres CAD systému
     ve formátech DXF a BMP

SYSTÉMOVÁ DESKA
PUSH 65

Systém PUSH 65 - 2v1 umožňuje efektivně vyřešit 
vytápění i chlazení jedním podlahovým systémem.

• nižší pořizovací a provozní náklady

Rozdělovač PUSH 65
je vyroben ze směsi
kompozitního materiálu. 

• tichý

• odolný

• modulární

• připojení trubek 
    násuvným systémem

Systémová deska PUSH 65 

• vyvinutá speciálně
    pro nízké potěry

• optimální rozteč 13 cm
    zajišťuje komfortní 
    rovnoměrnou teplotu 
    povrchu podlahy

• chrání trubku před
    poškozením před finálním 
    zalitím podlahy



RTL FLOORFIX
okruh podlahového vytápění

www.herz.cz

REGULAČNÍ VENTIL
DIFERENČNÍHO TLAKU VS - TS

1Q  I  2021

Provedení Dimenze Objednací
číslo Cena

DN15    50 - 420 l/h 1 4012 21 1 592 Kč
Regulační ventil diferenčního tlaku VS-TS

Balení

je určen pro systémy vytápění/chlazení. Slouží 
ke stabilizaci diferenčního tlaku, což zajišťuje 
nezávislost koncového spotřebiče na výkyvech
v odbočkách topných větví.

KOMBINUJE ČTYŘI FUNKCE
V JEDNOM VENTILU
• regulátor diferenčního tlaku
• regulační ventil objemového průtoku
• zónový ventil
• uzavírací ventil

1

Cena
/ bez DPH /

Produkt Objednací
číslo

Povrchová
úprava

2 930 Kč1 8100 10
Regulační sada FLOORFIX

3 436 Kč1 8100 11

kryt bílý

kryt leštěná nerez

FLOORFIX, regulační sada pro podlahové topení k zabudování
pod omítku. Zabudované čidlo s ovládací stupnicí, které reguluje
teplotu topné vody okruhu podlahového topení. Teplotu vzduchu
v místnosti je možné ovládat pomocí zabudovaného termostatického
ventilu HERZ TS 90 přes termostatickou hlavici s odděleným čidlem,
nebo termopohonem s elektronickou regulací (prostorový termostat).

 Podlahová plocha
rozteč 250 mm 

Podlahová plocha
rozteč 125 mm 

Trubka

30 m2

15 m2

20 x 2

18 x 2

16 x 2 8 m2

15 m2

7 m2

4 m2

DN20    100 - 930 l/h 1 4012 22 1 616 Kč1


