Wymiennikowe stacje
mieszkaniowe HERZ

Spółka HERZ Armaturen projektuje i dostarcza na rynek szeroką gamę wysoko
zaawansowanych technologicznie urządzeń, jakimi są wymiennikowe stacje mieszkaniowe.
W przeciwieństwie do zasobników c.w.u., stacje mieszkaniowe HERZ zaczynają pracować wtedy,
gdy potrzebna jest ciepła woda. Z tego powodu uważa się je za kluczową innowację w zakresie
efektywnego wykorzystania i oszczędności energii, a w konsekwencji ochrony środowiska.
Kilkanaście modeli urządzeń w kilku standardach wykonania, dostosowanych jest do potrzeb
i wymagań finansowych inwestora.
W Polsce, oprócz specjalnie na nasz rynek zaprojektowanej mieszkaniowej stacji
wymiennikowej HERZ-KRAKÓW De Luxe, systematycznie wzrasta zainteresowanie stacją HERZPRESSBURG, która dedykowana jest do mieszkań i lokali użytkowanych przez większą liczbę osób.
Stacje mieszkaniowe HERZ, to kompaktowe
urządzenia wielofunkcyjne (przeznaczone do zabudowy indywidualnej w mieszkaniach lub zabudowy
zbiorowej w szachtach instalacyjnych), które przygotowują ciepłą wodę użytkową oraz zasilają instalację
centralnego ogrzewania. Stacje HERZ wymagają
zasilania zewnętrznego w układzie trzyrurowym tj.
woda zimna, czynnik grzewczy zasilanie, czynnik
grzewczy powrót. Stacje zasilają instalacje wewnętrzne w mieszkaniach lub lokalach użytkowych
w układzie czterorurowym: woda zimna, ciepła woda
użytkowa, czynnik grzewczy zasilanie, czynnik
grzewczy powrót lub pięciorurowym: woda zimna,
ciepła woda użytkowa, cyrkulacja ciepłej wody
użytkowej, czynnik grzewczy zasilanie, czynnik
grzewczy powrót. Charakteryzujące się dużą mocą
grzewczą oraz wysoką wydajnością w zakresie
przygotowania ciepłej wody użytkowej, stacje HERZ
umożliwiają dokonanie przegrzewu wewnętrznej
instalacji c.w.u. Kluczowym kryterium jakościowym
w praktycznym zastosowaniu stacji mieszkaniowych
jest natężenie przepływu ciepłej wody dostarczanej
w jednostce czasu. Ciepła woda musi mieć wymaganą
lub wstępnie ustawioną temperaturę, a także być
utrzymywana w tej temperaturze przez cały czas jej
poboru. Zakładając, że wszystkie wymagania
projektowe są spełnione przez dostawcę energii,
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wydajność stacji mieszkaniowych HERZ sięga do 15
litrów na minutę, przy stałej temperaturze 50 oC.
Moc cieplna stacji HERZ, w zależności od modelu
wynosi od 7 do 19 kW.
Pomimo swojej wyjątkowo kompaktowej konstrukcji,
stacje HERZ umożliwiają montaż liczników do opomiarowania zużycia wody zimnej oraz zużycia ciepła
potrzebnego do podgrzewu c.w.u. i instalacji ogrzewczej w lokalu przy pomocy jednego ciepłomierza. Dzięki
wyrafinowanej konstrukcji, stacje HERZ gwarantują
szybki i łatwy proces montażu, a unikalny, opatentowany system instalacyjny oszczędza instalatorowi
skomplikowanych i czasochłonnych czynności kalibracyjnych i regulacyjnych. Szybki i bezproblemowy jest
również serwis i konserwacja tych urządzeń.
Wymiennikowe stacje mieszkaniowe HERZ są zoptymalizowane do wszystkich typów montażu zarówno
w wersji natynkowej, jak również podtynkowej.
Zgodnie z normą EN 1111, każde urządzenie jest
wyposażone w precyzyjny zawór mieszający HERZ-PM
Regler, pozwalający na utrzymywanie temperatury
wody do 55 oC oraz zabezpieczenie przed oparzeniem.
Jako wyposażenie dodatkowe stacji oferowane są
sterowniki elektroniczne z programatorami czasowymi, konsole przyłączeniowe z zaworami odcinającymi oraz szafki instalacyjne do zabudowy naściennej.

Zalety stosowania
wymiennikowych
stacji mieszkaniowych
HERZ:
zmniejszają wymagane przestrzenie dla systemów instalacyjnych
(zamiast 5 tylko 3 rury w pionie: instalacje c.o. i zimnej wody)
zabezpieczają instalacje ciepłej wody i cyrkulacji przed stratami ciepła
eliminują konieczności stosowania pompy cyrkulacyjnej, zasobnika ciepłej wody lub
jednofunkcyjnego węzła ciepła w budynku oraz konieczności opomiarowania c.w.u.
umożliwiają indywidualne dostosowanie parametrów c.w.u. do potrzeb użytkownika
rozwiązują problem Legionelli (możliwość przegrzewu)
umożliwiają indywidualną regulację różnicy ciśnień w instalacji c.o. dla poszczególnych
mieszkań, a w konsekwencji eliminują niepożądane dźwięki pracującej instalacji
umożliwiają montaż elektronicznego regulatora temperatury dla każdego mieszkania
indywidualnie
Stacje mieszkaniowych HERZ rekomendowane są do nowych i modernizowanych mieszkań w budynkach
wielorodzinnych, lokali biurowych o podwyższonym standardzie, mieszkań w zabudowie szeregowej
z centralnym źródłem ciepła oraz do małych domów jednorodzinnych, zasilanych przez sieci o niskich
parametrach.
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RZESZÓW
inwestycja:
budynek wielorodzinny
inwestor:
PM DOM INVESTMENT sp. z o.o. Lublin
lokalizacja:
Lublin, ul. Bielskiego 2
zakres inwestycji:
24 stacje mieszkaniowe: 18 HERZ-KRAKÓW + 6 HERZ-PRESSBURG
inwestycja:
zespół budynków wielorodzinnych
inwestor:
SM PROJEKTANT Rzeszów
lokalizacja:
Rzeszów ul. Bł. Karoliny
zakres inwestycji:
280 stacji mieszkaniowych HERZ-KRAKÓW
inwestycja:
wielorodzinny budynek mieszkalny
inwestor:
SM-B KAZIMIERZ Radom
lokalizacja:
Radom, ul. Posłów Greckich
zakres inwestycji:
68 stacji mieszkaniowych HERZ-PRESSBURG
inwestycja:
budynek mieszkalno-usługowy
inwestor:
SM-B KAZIMIERZ Radom
lokalizacja:
Skarżysko Kamienna, Aleje Tysiąclecia
zakres inwestycji:
58 stacji mieszkaniowych HERZ-PRESSBURG
inwestycja: kamienica w Szczecinie przy ul. Cukrowej 20
zakres inwestycji: 14 stacji mieszkaniowych HERZ-KRAKÓW
inwestycja: kamienica w Lublinie przy ul. Krótkiej 3
zakres inwestycji: 14 stacji mieszkaniowych HERZ-KARNTEN
inwestycja: budynek wielorodzinny w Łodzi przy ul. Drewnowskiej (w realizacji)
zakres inwestycji: 36 stacji mieszkaniowych HERZ-PRESSBURG
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