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Model Racord Cod
comandă Dimensiune

Cap termostatic TS Mini-Design, alb,
Cu senzor lichid (hidro-senzor), domeniu de
reglare 0–30°C, cu poziție "0" și protecție împotriva
înghețului reglabilă la aproximativ 6°C.

Cap termostatic TS Mini-Design, cromat
Cu senzor lichid (hidro-senzor), domeniu de
reglare 0–30°C, cu poziție "0" și protecție împotriva
înghețului reglabilă la aproximativ 6°C.

Robinet HERZ-TS-Design, model drept, alb
Robinet termostatic, alb.
Racord cu con pentru montajul la radiator.
Racord țeavă cu filet exterior M22x1,5, cu con.

Robinet HERZ-TS-Design, model drept, cromat
Robinet termostatic, cromat.
Racord cu con pentru montajul la radiator.
Racord țeavă cu filet exterior M22x1,5, cu con.

Robinet HERZ-TS-Design, model colțar , alb
Robinet termostatic, alb.
Racord cu con pentru montajul la radiator.
Racord țeavă cu filet exterior M22x1,5, cu con

Robinet HERZ-TS-Design, model colțar , cromat
Robinet termostatic, cromat.
Racord cu con pentru montajul la radiator.
Racord țeavă cu filet exterior M22x1,5, cu con

Robinet HERZ-TS-Design, model colțar special ,
alb
Robinet termostatic, alb.
Racord cu con pentru montajul la radiator.
Racord țeavă cu filet exterior M22x1,5, cu con

Robinet HERZ-TS-Design, model colțar special ,
cromat
Robinet termostatic, cromat.
Racord cu con pentru montajul la radiator.
Racord țeavă cu filet exterior M22x1,5, cu con

Robinet termostatic Herz-TS-"AB"-Design,
alb
Racord cu con pentru montajul la radiator.
Racord țeavă cu filet exterior M22x1,5, cu con.

Robinet termostatic Herz-TS-"AB"-Design,
cromat
Racord cu con pentru montajul la radiator.
Racord țeavă cu filet exterior M22x1,5, cu con.

Robinet termostatic Herz-TS-"CD"-Design,
alb
Racord cu con pentru montajul la radiator.
Racord țeavă cu filet exterior M22x1,5, cu con.

Robinet termostatic Herz-TS-"CD"-Design,
cromat
Racord cu con pentru montajul la radiator.
Racord țeavă cu filet exterior M22x1,5, cu con.



Model Racord Cod
comandă Dimensiune

Robinet de retur Herz RL-Design, model drept
Robinet de reglare și de închidere, alb.
Racord cu con pentru montajul la radiator.
Racord țeavă cu filet exterior M22x1,5 cu con.

Robinet de retur Herz RL-Design, model drept
Robinet de reglare și de închidere, cromat.
Racord cu con pentru montajul la radiator.
Racord țeavă cu filet exterior M22x1,5 cu con.

Robinet de retur Herz RL-Design, model colțar
Robinet de reglare și de închidere, alb.
Racord cu con pentru montajul la radiator.
Racord țeavă cu filet exterior M22x1,5 cu con.

Robinet de retur Herz RL-Design, model colțar
Robinet de reglare și de închidere, cromat.
Racord cu con pentru montajul la radiator.
Racord țeavă cu filet exterior M22x1,5 cu con.

Robinet de retur Herz RL-Design,
model colțar special
Robinet de reglare și de închidere, pentru instalare
pe tur, alb.

Robinet de retur Herz RL-Design,
model colțar special
Robinet de reglare și de închidere, pentru instalare
pe tur, cromat.

Robinet de retur în 3 axe Herz-RL-"AB"- Design
Robinet de reglare și de închidere, alb.
Racord cu con, pentru montajul la radiator.
Racord țeavă cu filet exterior M22x1,5, cu con.

Robinet de retur în 3 axe Herz-RL-"AB"- Design
Robinet de reglare și de închidere, cromat.
Racord cu con, pentru montajul la radiator.
Racord țeavă cu filet exterior M22x1,5, cu con.

Robinet de retur în 3 axe Herz-RL-"CD"- Design
Robinet de reglare și de închidere, alb.
Racord cu con, pentru montajul la radiator.
Racord țeavă cu filet exterior M22x1,5, cu con.

Robinet de retur în 3 axe Herz-RL-"CD"- Design
Robinet de reglare și de închidere, cromat.
Racord cu con, pentru montajul la radiator.
Racord țeavă cu filet exterior M22x1,5, cu con.

Semne și simboluri

Robinet de reglare cu presetare Încălzire cu radiatoare în sistem monotubular

Robinet de reglare Încălzire cu radiatoare în sistem bitubular



Model Cod
comandă Dimensiune

H3000-Design, model drept, pentru instalații bitubulare,
alb*
Model drept pentru instalații bitubulare, distanța între
racordurile de îmbinare 50 mm, Racord radiatoare G 1/2,
Racord radiatoare G3/4 cu piuliță olandeză. Alb.
Racord cu filet exterior M 22 x 1,5 și con de etanșare pentru
racordarea țevilor cu conectori de compresie. Conectorii se
comandă separat.

H3000-Design, model drept, pentru instalații bitubulare,
cromat
Model drept pentru instalații bitubulare, distanța între
racordurile de îmbinare 50 mm, Racord radiatoare G 1/2,
Racord radiatoare G3/4 cu piuliță olandeză. Cromat.
Racord cu filet exterior M 22 x 1,5 și con de etanșare pentru
racordarea țevilor cu conectori de compresie. Conectorii se
comandă separat.

H3000-Design, model drept, pentru instalații
monotubulare, alb*
Model drept pentru instalații monotubulare, distanța între
racordurile de îmbinare 50 mm, Racord radiatoare G 1/2,
Racord radiatoare G3/4 cu piuliță olandeză. Alb. Racord cu
filet exterior M 22 x 1,5 și con de etanșare pentru racordarea
țevilor cu conectori de compresie. Conectorii se comandă
separat.

H3000-Design, model drept, pentru instalații
monotubulare, cromat
Model drept pentru instalații monotubulare, distanța între
racordurile de îmbinare 50 mm, Racord radiatoare G 1/2,
Racord radiatoare G3/4 cu piuliță olandeză. Cromat.
Racord cu filet exterior M 22 x 1,5 și con de etanșare pentru
racordarea țevilor cu conectori de compresie. Conectorii se
comandă separat.

H3000-Design, pentru instalații bitubulare, model colțar,
alb*
Model colțar pentru instalații bitubulare, distanța între
racordurile de îmbinare 50 mm, Racord radiatoare G 1/2,
Racord radiatoare G3/4 cu piuliță olandeză. Alb. Racord cu
filet exterior M 22 x 1,5 și con de etanșare pentru racordarea
țevilor cu conectori de compresie.
Conectorii se comandă separat.

H3000-Design, pentru instalații bitubulare, model colțar,
cromat
Model colțar pentru instalații bitubulare, distanța între
racordurile de îmbinare 50 mm, Racord radiatoare G 1/2,
Racord radiatoare G3/4 cu piuliță olandeză. Cromat. Racord
cu filet exterior M 22 x 1,5 și con de etanșare pentru
racordarea țevilor cu conectori de compresie.
Conectorii se comandă separat.

H3000-Design, pentru instalații monotubulare, model
colțar, alb*
Model colțar pentru instalații monotubulare, distanța între
racordurile de îmbinare 50 mm, Racord radiatoare G 1/2,
Racord radiatoare G3/4 cu piuliță olandeză. Alb.
Racord cu filet exterior M 22 x 1,5 și con de etanșare pentru
racordarea țevilor cu conectori de compresie. Conectorii se
comandă separat.

H3000-Design, pentru instalații monotubulare, model
colțar, cromat
Model colțar pentru instalații monotubulare, distanța între
racordurile de îmbinare 50 mm, Racord radiatoare G 1/2,
Racord radiatoare G3/4 cu piuliță olandeză. Cromat.
Racord cu filet exterior M 22 x 1,5 și con de etanșare pentru
racordarea țevilor cu conectori de compresie. Conectorii se
comandă separat.

*) Racord cromat



TS-3000-Design, model drept, pentru sistem bitubular, alb*
Model drept pentru instalații bitubulare, Distanța între racordurile
de îmbinare 50 mm, cu ventil termostatic cu presetare continuă
TS-98-V, racord radiatoare G 1/2, racord robinet cu piuliță
olandeză G 3/4. filet cap termostatic - M 28 x 1,5. Alb. Racord
pentru țeavă cu filet exterior M 22 x 1,5 cu con cu conectori de
compresie. Conectorii se comandă separat.

TS-3000-Design, model drept, pentru sistem bitubular, cromat
Model drept pentru instalații bitubulare, Distanța între racordurile
de îmbinare 50 mm, cu ventil termostatic cu presetare continuă
TS-98-V, Racord radiatoare G1/2, racord robinet cu piuliță
olandeză G 3/4. filet cap termostatic - M 28 x 1,5. Cromat. Racord
pentru țeavă cu filet exterior M 22 x 1,5 cu con cu conectori de
compresie. Conectorii se comandă separat.

TS-3000-Design, model drept, pentru sistem monotubular,
alb*
Model drept pentru instalații monotubulare, Distanța între
racordurile de îmbinare 50 mm, Racord radiatoare G 1/2, racord
robinet cu piuliță olandeză G 3/4. filet cap termostatic – M 28 x
1,5. Alb. Racord pentru țeavă cu filet exterior M 22 x 1,5 cu con cu
conectori de compresie. Conectorii se comandă separat.

TS-3000-Design, model drept, pentru sistem monotubular,
cromat
Model drept pentru instalații monotubulare, Distanța între
racordurile de îmbinare 50 mm, Racord radiatoare G 1/2, racord
robinet cu piuliță olandeză G 3/4. filet cap termostatic – M 28 x
1,5. Cromat. Racord pentru țeavă cu filet exterior M 22 x 1,5 cu
con cu conectori de compresie. Conectorii se comandă separat.

TS-3000-Design, model colțar, pentru sistem bitubular, alb*
Model colțar, pentru instalații bitubulare, Distanța între racordurile
de îmbinare 50 mm, cu ventil termostatic cu presetare continuă
TS-98-V, Racord radiatoare G 1/2, racord robinet cu piuliță
olandeză G 3/4. filet cap termostatic - M 28 x 1,5. Alb.
Racord pentru țeavă cu filet exterior M 22 x 1,5 cu con cu
conectori de compresie. Conectorii se comandă separat.

TS-3000-Design, model colțar, pentru sistem bitubular,
cromat
Model colțar, pentru instalații bitubulare, Distanța între racordurile
de îmbinare 50 mm, cu ventil termostatic cu presetare continuă
TS-98-V, Racord radiatoare G 1/2, racord robinet cu piuliță
olandeză G 3/4. filet cap termostatic - M 28 x 1,5. Cromat. Racord
pentru țeavă cu filet exterior M 22 x 1,5 cu con cu conectori de
compresie. Conectorii se comandă separat.

TS-3000-Design, model colțar, pentru sistem monotubular,
alb*
Model colțar, pentru instalații monotubulare, Distanța între
racordurile de îmbinare 50 mm, Racord radiatoare G 1/2, racord
robinet cu piuliță olandeză G 3/4. filet cap termostatic - M 28 x 1,5.
Alb. Racord pentru țeavă cu filet exterior M 22 x 1,5 cu con cu
conectori de compresie. Conectorii se comandă separat.

TS-3000-Design, model colțar, pentru sistem monotubular,
cromat
Model colțar, pentru instalații monotubulare, Distanța între
racordurile de îmbinare 50 mm, Racord radiatoare G 1/2, racord
robinet cu piuliță olandeză G 3/4. filet cap termostatic - M 28 x 1,5.
Cromat. Racord pentru țeavă cu filet exterior M 22 x 1,5 cu con cu
conectori de compresie. Conectorii se comandă separat.

*) Racord cromat

Model Cod
comandă Dimensiune



HERZ-VUA-50-Design, model drept, pentru sistem
bitubular, alb*
Robinet cu patru căi, model drept, pentru instalații bitubulare,
cu ventil termostatic cu presetare continuă TS-98-V, cu tub de
imersiune L = 290 mm, Ø 11 mm, fără Bypass, alb, filet cap
termostatic - M 28 x 1,5; distanța între centrul țevilor - 50 mm,
racord radiatoare G 1/2, racord robinet cu piuliță olandeză G
3/4,racord țeavă M 22 x 1,5.

HERZ-VUA-50-Design, model drept, pentru sistem
bitubular, cromat
Robinet cu patru căi, model drept, pentru instalații bitubulare,
cu ventil termostatic cu presetare continuă TS-98-V, cu tub de
imersiune L = 290 mm, Ø 11 mm, fără Bypass, cromat, filet
cap termostatic - M 28 x 1,5; distanța între centrul țevilor - 50
mm, racord radiatoare G 1/2, racord robinet cu piuliță
olandeză G 3/4, racord țeavă M 22 x 1,5.

HERZ-VUA-50-Design, model drept, pentru sistem
monotubular, alb*
Robinet cu patru căi, model drept, pentru instalații
monotubulare, cu tub de imersiune L = 290 mm, Ø 11 mm, mit
Bypass, alb, filet cap termostatic - M 28 x 1,5; Distanța între
centrul țevilor - 50 mm, racord radiatoare G 1/2, racord robinet
cu piuliță olandeză G 3/4, racord țeavă M 22 x 1,5.

HERZ-VUA-50-Design, model drept, pentru sistem
monotubular, cromat
Robinet cu patru căi, model drept, pentru instalații
monotubulare, cu tub de imersiune L = 290 mm, Ø 11 mm, mit
Bypass, cromat, filet cap termostatic - M 28 x 1,5; Distanța
între centrul țevilor - 50 mm, Racord radiatoare G 1/2, racord
robinet cu piuliță olandeză G 3/4, Racord țeavă M 22 x 1,5.

HERZ-VUA-50-Design, model colțar, pentru sistem
bitubular, alb*
Robinet cu patru căi, model colțar, pentru instalații bitubulare,
cu ventil termostatic cu presetare continuă TS-98-V, cu tub de
imersiune L = 290 mm, Ø 11 mm, fără Bypass, alb, filet cap
termostatic - M 28 x 1,5; Distanța între centrul țevilor - 50 mm,
racord radiatoare G 1/2, racord robinet cu piuliță olandeză G
3/4, racord țeavă M 22 x 1,5.

HERZ-VUA-50-Design, model colțar, pentru sistem
bitubular, cromat
Robinet cu patru căi, model colțar, pentru instalații bitubulare,
cu ventil termostatic cu presetare continuă TS-98-V, cu tub de
imersiune L = 290 mm, Ø 11 mm, fără Bypass, cromat, filet
cap termostatic - M 28 x 1,5; Distanța între centrul țevilor - 50
mm, racord radiatoare G 1/2, racord robinet cu piuliță
olandeză G 3/4, racord țeavă M 22 x 1,5.

HERZ-VUA-50-Design, model colțar, pentru sistem
monotubular, alb*
Robinet cu patru căi, model colțar, pentru instalații
monotubulare, mit Tauchrohr L = 290 mm, Ø 11 mm, mit
Bypass, alb, filet cap termostatic - M 28 x 1,5; Distanța între
centrul țevilor - 50 mm, racord radiatoare G 1/2, racord robinet
cu piuliță olandeză G 3/4, racord țeavă M 22 x 1,5.

HERZ-VUA-50-Design, model colțar, pentru sistem
monotubular, cromat
Robinet cu patru căi, model colțar, pentru instalații
monotubulare, cu tub de imersiune L = 290 mm, Ø 11 mm, mit
Bypass, cromat, filet cap termostatic - M 28 x 1,5; Distanța
între centrul țevilor - 50 mm, racord radiatoare G 1/2, racord
robinet cu piuliță olandeză G 3/4, racord țeavă M 22 x 1,5.

Model Cod
comandă Dimensiune

*) Racord cromat



Model Racord Cod
comandă Dimensiune

Roată de manevră-Design, alb
pentru robinetele termostatice HERZ, care nu sunt
echipate cu cap termostatic HERZ, alb.

Roată de manevră-Design, cromat
pentru robinetele termostatice HERZ, care nu sunt
echipate cu cap termostatic HERZ, cromat.

Piesă T - HERZ - Design, alb
cu posibilitatea de racordare pentru cartușul de
încălzire. Racord cartuș de încălzire 1/2 - filet
interior. Diametru cartuș de încălzire max. 11 mm.
Adâncime de imersare în funcție de radiator.

Piesă T - HERZ - Design, cromat
cu posibilitatea de racordare pentru cartușul de
încălzire. Racord cartuș de încălzire 1/2 - filet
interior. Diametru cartuș de încălzire max. 11 mm.
Adâncime de imersare în funcție de radiator.

Piesă T - HERZ - Design, alb
cu posibilitatea de racordare cu racord de
radiatoare cu piuliță olandeză pentru cartușul de
încălzire. Racord cartuș de încălzire 1/2 - filet
interior, Racord de radiatoare G 1/2. Diametru
cartuș de încălzire max. 11 mm. Adâncime de
imersare în funcție de radiator.

Piesă T - HERZ - Design, cromat
cu posibilitatea de racordare cu racord de
radiatoare cu piuliță olandeză pentru cartușul de
încălzire. Racord cartuș de încălzire 1/2 - filet
interior, Racord de radiatoare G 1/2. Diametru
cartuș de încălzire max. 11 mm. Adâncime de
imersare în funcție de radiator.
Robinet de retur cu piesă T integrată HERZ -
Design, alb. Model stânga cu posibilitatea de
racordare pentru cartușul de încălzire. Racord
cartuș de încălzire 1/2 - filet interior. Diametru
cartuș de încălzire max. 11 mm. Adâncime de
imersare în funcție de radiator. Racord țeavă M 22
x 1,5. Conectorii se comandă separat.

Robinet de retur cu piesă T integrată HERZ -
Design, cromat. Model stânga cu posibilitatea de
racordare pentru cartușul de încălzire. Racord
cartuș de încălzire 1/2 - filet interior. Diametru
cartuș de încălzire max. 11 mm. Adâncime de
imersare în funcție de radiator. Racord țeavă M 22
x 1,5. Conectorii se comandă separat.

Robinet de retur cu piesă T integrată HERZ -
Design, alb
Model dreapta cu posibilitatea de racordare pentru
cartușul de încălzire. Racord cartuș de încălzire 1/2
- filet interior. Diametru cartuș de încălzire max. 11
mm. Adâncime de imersare în funcție de radiator .
Racord țeavă M 22 x 1,5. Conectorii se comandă
separat.
Robinet de retur cu piesă T integrată HERZ -
Design, cromat. Model dreapta cu posibilitatea de
racordare pentru cartușul de încălzire . Racord
cartuș de încălzire 1/2 - filet interior. Diametru
cartuș de încălzire max. 11 mm. Adâncime de
imersare în funcție de radiator. Racord țeavă
M 22 x 1,5. Conectorii se comandă separat.

DE LUXE Accesorii



Model Racord Cod
comandă

Design - Conector - M 22 x 1,5 – Cromat
pentru țevi din oțel și din cupru, inel de fixare cu garnitură metalică, piuliţă pentru
inelul de fixare M 22 x 1,5. Nu se utilizează pentru ţevile din metal cromat și oţel
inoxidabil. Piuliţă cromată. Cu garnitură de etanşare de tip O-Ring.

Design - Conector - M 22 x 1,5 - Cromat
pentru țevi din oțel și din cupru, inel de fixare cu garnitură metalică, piuliţă pentru
inelul de fixare M 22 x 1,5. Nu se utilizează pentru ţevile din metal cromat și oţel
inoxidabil. Piuliţă cromată. Cu garnitură de etanşare metalică.

Design - Conector - M 22 x 1,5 - Cromat
Cu garnitură masivă de cauciuc pentru ţeavă, piuliţă pentru inelul de fixare
M 22 x 1,5.
Nu se utilizează pentru ţevile din metal cromat și oţel inoxidabil.
Piuliţă cromată.

Design - Conector - M 22 x 1,5 - Cromat
Pentru ţevi multistrat cu inserţie de Al, PE-X și PB, piuliţă pentru inelul de fixare
M 22 x 1,5. Piuliţă cromată.

Racord radiator-Design, cromat
cu piuliță olandeză, pe ambele părți cu garnitură de etanşare de tip O -Ring

Racord radiator cu tub de imersiune-Design, cromat pe ambele părți cu garnitură
de etanşare de tip O-Ring, lungime țeavă de imersiune L = 290 mm

Cap de reglare şi de închidere

Set mascare individuală țevi, Cromat

Set mascare comună țevi , Cromat

Adaptor - M22x1,5 - Rp1/2" – Design cromat
pentru țevi din oțel filetate

DE LUXE Conectori

Model

Model

Racord

Racord

Cod
comandă

Cod
comandă

DE LUXE Piese de schimb

DE LUXE Accesorii



Armături DE LUXE: exemple de comandă
.... ... .... . . ... ... ... ... .... ... .. ... ...

Cap termostatic MINI DE LUXE, alb S 9200 34*
Robinet termostatic TS-98-V 3D CD, alb S 7646 44*
Robinet de retur RL-Design, model colțar, alb S 3745 44*
Conector 15 mm cupru (2 buc.) S 6286 15
Set piese de mascare țeavă S 6822 00

Cap termostatic MINI DE LUXE, alb S 9200 34*
Garnitură robinet termostatic VUA bitubular, alb S 7683 44*
Conector 14 mm țeavă oțel inoxidabil (2 buc.) S 6284 14
Set piese de mascare țeavă S 6822 01

Cap termostatic MINI DE LUXE, cromat S 9200 31*
Garnitură robinet termostatic TS-3000 D monotubular, cromat S 3792 41*
Conector 14 mm țeavă oțel inoxidabil (2 buc.) S 6284 14
Set piese de mascare țeavă S 6822 01

Cap termostatic MINI DE LUXE, alb S 9200 34*
Garnitură robinet termostatic TS-3000 E bitubular, alb S 3691 44*
Conector 16*2 mm (2 buc.) S 6066 16
Set piese de mascare țeavă S 6822 01

*) Cifra “4” la sfârșitul numărului de comandă indică versiunea albă, iar “1” este pentru crom.

Armături recomandate în funcție de tipul de radiatoare



Armături DE LUXE: exemple de comandă

Cap termostatic HERZ DE LUXE
Cu senzor lichid (hidro-senzor) pentru robinete
termostatice HERZ DE LUXE.
Poziție “0”, protecție împotriva înghețului,
piuliță de fixare cromată.
Cap termostatic superfinisat.
Domeniu de temperaturi prescrise 6 – 30°C
Siguranță împotriva înghețului la 6°C
Cap termostatic DE LUXE
alb- cod comandă: S 9200 34
cromat- cod comandă: S 9200 31
Robinet termostatic HERZ TS-98-V
DE LUXE
Cu prereglare marcată, corp din alamă
superfinisat, alb sau cromat, cu capac
înșurubabil de culoare portocalie. Etanșarea
tijei ventilului se face cu ajutorul unei garnituri
de tip O-ring, montată într-o bucșă filetată
special construită. Ventilul robinetului
termostatic poate fi înlocuit sub presiune, cu
ajutorul HERZ-CHANGEFIX, etanșare cu profil
toroidal ce permite limitarea forței de
închidere. Necesită conectori M 22x1,5 pentru
țevile calibrate din oțel moale, cupru, sau
material plastic.
Racord radiator cu auto-etanșare, cromat.
Funcția de termostatare este îndeplinită cu
ajutorul capului termostatic HERZ DE LUXE.
Temperatură maximă de funcționare: 120°C
Presiune maximă de funcționare: 10 bar
În cazul utilizării conectorilor tip HERZ, trebuie
respectate instrucțiunile de montaj.

Robinet model drept, R 1/2”
alb - cod comandă: S 7633 44
cromat - cod comandă: S 7633 41

Robinet model colțar, R 1/2”
alb - cod comandă: S 7634 44
cromat - cod comandă: S 7634 41

Robinet model colțar special, R 1/2”
alb - cod comandă: S 7638 44
cromat - cod comandă: S 7638 41

Robinet model colțar în trei axe AB, R 1/2”
alb - cod comandă: S 7645 44
cromat - cod comandă: S 7645 41

Robinet model colțar în trei axe CD, R 1/2”
alb - cod comandă: S 7646 44
cromat - cod comandă: S 7646 41

Robinete de retur HERZ RL-1 DE LUXE
Corp din alamă, superfinisat , alb sau cromat,
cu prereglare prin limitarea cursei ventilului, cu
racord M 22x1,5 pentru țevile calibrate din oțel
moale, cupru sau material plastic.
Racord radiator cu auto-etanșare, cromat.
Temperatură maximă de funcționare: 120°C
Presiune maximă de funcționare: 10 bar
În cazul utilizării conectorilor HERZ, trebuie
respectate instrucțiunile de montaj.

Robinet model drept, R 1/2”
alb - cod comandă: S 3733 44
cromat - cod comandă: S 3733 41

Robinet model colțar, R 1/2”
alb - cod comandă: S 3734 44
cromat - cod comandă: S 3734 41

Robinet model colțar în trei axe AB, R 1/2”
alb - cod comandă: S 3745 44
cromat - cod comandă: S 3745 41

Robinet model colțar în trei axe CD, R 1/2”
alb - cod comandă: S 3746 44
cromat - cod comandă: S 3746 41

Conectori HERZ DE LUXE
Pentru țevile din cupru și țevile din oțel cu
pereții subțiri. Conțin piulițe din alamă cromate
și inel de fixare din alamă specială.
Posibilitățile de utilizare sunt reprezentate în
catalogul HERZ.
În cazul utilizării conectorilor HERZ trebuie
respectate instrucțiunile de montaj.

Set conectori cu garnitură de tip O-ring și
piuliță olandeză M 22x1,5
Dimensiune 10 mm, cod comandă: S 6284 10
Dimensiune 12 mm, cod comandă: S 6284 12
Dimensiune 14 mm, cod comandă: S 6284 14

Garnituri de tip O-ring în ambele părți,
cu rezistență la temperaturile ridicateRacord radiator cu auto-etanșare

și ușor de montat

Suprafață cromată 100%
Garnitura de etanșare din spate servește
la descărcarea garniturii de tip O-ring și
prelungește durata de viață

Ușor de reglat cu o cheie hexagonală
Garnitură metalică
și de tip O-ring



Conectori HERZ DE LUXE
Pentru țevile din cupru și țevile din oțel cu
pereții subțiri. Conțin piulițe din alamă cromate
și inel de fixare din alamă specială.
Posibilitățile de utilizare sunt reprezentate în
catalogul HERZ.
În cazul utilizării conectorilor HERZ trebuie
respectate instrucțiunile de montaj.

Conectori cu garnitură de etanșare
metalică, piuliță olandeză M 22x1,5

Dimensiune 10 mm - cod comandă: S 6284 15
Dimensiune 12 mm - cod comandă: S 6284 16

Conectori HERZ DE LUXE
Pentru țevile din cupru și țevile din oțel cu
pereții subțiri. Conțin piulițe din alamă cromate
și inel de fixare din alamă specială.
Posibilitățile de utilizare sunt reprezentate în
catalogul HERZ.
În cazul utilizării conectorilor HERZ trebuie
respectate instrucțiunile de montaj.

Conectori cu garnitură de etanșare din
cauciuc masiv, piuliță olandeză M 22x1,5

Dimensiune 12 mm - cod comandă: S 6286 12
Dimensiune 15 mm - cod comandă: S 6286 15

Conectori HERZ DE LUXE
Pentru racordul țevilor tip multistrat și din
material plastic, tip PE-X și PB.
Cu garnitură dublă de tip O-ring și șaibă
izolantă.
Ștuț pentru furtun, inel de fixare din alamă și
piuliță. Posibilitățile de utilizare sunt
prezentate în catalogul HERZ.
În cazul utilizării conectorilor HERZ trebuie
respectate instrucțiunile de montaj.

Conectori pentru țevi din plastic cu piuliță
olandeză M 22x1,5, cromat

Dimensiune 14x2,0 mm - cod comandă: S 6066 14
Dimensiune 16x2,0 mm-cod comandă: S 6066 16

HERZ DE LUXE 3000 - Sistem de legătură
pentru radiatoarele cu ventil termostatic
încorporat
Constând din corp bypass din alamă, vopsit
alb superfinisat, sau cromat.
Radiatoare demontabile în cazul instalației
aflate sub presiune, prin intermediul
componentelor de sistem HERZ-3000. Racord
de țeavă cu filet exterior M 22x1,5.

Sistem de montaj rapid cu conectori pentru
țevi calibrate din oțel moale, cupru și plastic -
racordurile pentru țeavă se comandă separat.
Temperatură maximă de funcționare 120°C
Presiune maximă de funcționare 10 bar
În cazul utilizării conectorilor HERZ trebuie
respectate instrucțiunile de montaj.

HERZ 3000 - Corp bypass
Pentru radiatoare cu ventil termostatic
încorporat și echipat cu nipluri pentru montajul
pe radiator. Distanța între axele racordurilor
50mm, conform DIN V3838. Soluție
constructivă. cu bypass fix pentru funcționarea
în sistem monotubular și funcție de închidere.
Model colțar pentru țevile care ies din perete.
Model drept pentru țevile care ies din
pardoseală. Racorduri radiator cu filet R 1/2 cu
auto-etanșare, cromate.

Corp bypass
Racord radiator R1/2,
Racord țeavă M 22x1,5
Model drept
alb - cod comandă: S 3166 40
cromat - cod comandă: S 3166 01
Model colțar
alb - cod comandă: S 3166 14
cromat - cod comandă: S 3166 11

HERZ 3000 - sistem de racordare pentru
radiatoare
Cu ventil termostatic încorporat și echipat cu
nipluri pentru montajul pe radiator. Distanța
între axele racordurilor este de 50mm,
conform normei DIN V3838. Soluție
constructivă pentru funcționare în sistem
bitubular, inclusiv funcție de închidere. Model
colțar pentru țevile care ies din perete și model
drept pentru țevile care ies din pardoseală.
Racorduri radiator filetate R 1/2, cu auto-
etanșare, cromate.

Corp robinet
Racord radiator R 1/2”
Racord țeavă M 22x1,5

Model drept
alb - cod comandă: S 3266 04
cromat - cod comandă: S 3166 01

Model colțar
alb - cod comandă: S 3266 14
cromat - cod comandă: S 3266 11

HERZ DE LUXE – VUA
Robinet cu patru căi cu funcție
termostatică
Corp din alamă, vopsit alb superfinisat, sau
cromat lucios, cu un singur racord (filetat cu
piuliță olandeză), la radiator.

Cu ajutorul termostatului MINI în gama HERZ
DE LUXE se asigură funcționarea în regim
termostatic, iar radiatoarele pot fi scoase fără
a goli instalația. În cazul sistemelor
monotubulare, distribuția debitului de agent
termic se face în proporție de 40% către
radiator (restul merge mai departe în
instalație).
Distanța între axele țevilor este de 50mm.
Instalare rapidă cu ajutorul conectorilor pentru
țevi calibrate, din oțel, cupru, sau plastic.
Racord radiator filetat R 1/2, cu auto-etanșare,
cromat și echipat cu țeavă de imersiune.
Etanșarea tijei ventilului termostatic se face cu
o garnitură de tip O-ring care poate fi înlocuită
fără golirea instalației. Ventilul poate fi și el
înlocuit în timpul funcționării, cu ajutorul sculei
speciale HERZ- CHANGEFIX.
Racord la țeavă M 22x1,5.
Conectorii se comandă separat.
Temperatură maximă de funcționare 120°C
Presiune maximă de funcționare 10 bar
În cazul utilizării conectorilor HERZ trebuie
respectate instrucțiunile de montaj.

Robinet cu patru căi
Model drept pentru sistemele monotubulare
alb - cod comandă: S 7786 44
cromat - cod comandă: S 7786 41

Model colțar pentru sistemele monotubulare
alb - cod comandă: S 7784 44
cromat - cod comandă: S 7784 41

HERZ DE LUXE TS-3000
Corp din alamă, vopsit alb, superfinisat, sau
cromat lucios. Cu ajutorul termostatului MINI
din gama HERZ DE LUXE se asigură
funcționarea în regim termostatic, iar
radiatoarele pot fi scoase fără a goli instalația.
În cazul sistemelor monotubulare, distribuția
debitului de agent termic se face în proporție
de 40% către radiator, iar distanța între axele
țevilor este de 50mm.
Instalare rapidă cu ajutorul conectorilor pentru
țevi calibrate din oțel, cupru, sau plastic.
Racordurile la radiator au filet G 3/4 și piuliță
olandeză. Etanșarea tijei ventilului termostatic
se face cu o garnitură de tip O-ring, care poate
fi înlocuită fără golirea instalației. Ventilul
termostatic poate fi și el înlocuit în timpul
funcționării, cu ajutorul sculei speciale HERZ-
CHANGEFIX.
Racord la țeavă M 22x1,5.
Conectorii se comandă separat.
Temperatura maximă de funcționare 120°C
Presiune maximă de funcționare 10 bar
În cazul utilizării conectorilor HERZ, trebuie
respectate instrucțiunile de montaj.
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HERZ Armaturen România SRL

Electromagnetica Business Park
Calea Rahovei nr.266-268, Corp 61, Etaj 3,
Cam.24-26,Sector 5, București
Tel.: +40 (0)21 456 10 66, Fax: +40 (0)21 456 10 68
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