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HERZ FLOORFIX

komfortiška šildomų grindų sistema
Jei ieškote komfortiško ir nebrangaus šildomų grindų sprendimo, Austrų šildymo sistemų gamintojas
„Herz Armaturen“ Ges.m.b.H. atkreipia Jūsų dėmesį į produktą FLOORFIX.

FLOORFIX – tai patogus sprendimas nereikalaujantis didelių investicijų brangiam šildomų grindų reguliavimo
mazgui ir kolektoriams, jei grindimis šildomas plotas nėra didelis (iki 30 m2). FLOORFIX sistemoje grindinio
šildymo kontūras jungiamas tiesiog prie radiatorinio šildymo kolektoriaus ar atšakos.
Pagrindinį šios sistemos vandens padavimo reguliavimo mazgą sudaro:
(1) kompaktiška metalinė dėžutė, montuojama sienoje šalia grindų, kurioje įrengtas dviejų termostatinių
reguliatorių mazgas.
(2) Vienas reguliatorius apsaugo šildomas grindis nuo pernelyg
aukštos temperatūros ir užtikrina optimalią šildomų grindų
kontūro temperatūrą.
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(3) Antrasis reguliatorius, kartu su papildomai užsakomu
valdymo elementu, užtikrina komfortišką patalpos
temperatūrą, kurią patogu reguliuoti.
(4) Papildomai mazge įrengtas oro išleidimo ventilis užtikrina
paprastą ir patogų oro išleidimą iš sistemos.
(5) Du uždaromieji ventiliai leidžia subalansuoti srautą
šildomų grindų kontūre ir esant poreikiui išmontuoti
pagrindinį mazgo elementą neišjungiant visos šildymo
sistemos ir neišpilant iš jos vandens.
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HERZ FLOORFIX

komfortiška šildomų grindų sistema
Dėžutei uždengti numatyti balto plastiko arba chromuoto metalo
dangteliai.
Priėjimą prie dėžutės
galima palikti bet kurioje
sienos pusėje, taigi jei
įrenginėjate šildomas
grindis vonios kambaryje,
visą sieną galite padengti
norima apdaila (pavyzdžiui
plytelėmis), o priėjimą
palikti kitoje pusėje.
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Patalpos temperatūros valdymui galima naudoti prie sienos
tvirtinamą mechaninį patalpos termostatą (6), kuris kapiliaru jungiamas prie
reguliavimo mazgo. Taip pat galima mazge sumontuoti termo-elektrinę pavarą
(7). Pastarasis sprendimas suteikia galimybę šildomas grindis valdyti taikant
pažangias centralizuotas ir programuojamas valdymo sistemas.
Techniniai sistemos duomenys
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Rekomenduojama mazgo montavimo padėtis

Maks. paduodamo srauto temp.
Maksimalus darbinis slėgis
Patalpos temp. reguliavimo ribos
Vandens temp. reguliavimo ribos
Nominali šildymo galia patalpoje

80 °C
10 bar
6–35 °C
30–60 °C
1 kW

Rekomenduojami šildymo grindų plotai
Vamzdis
20 x 2 mm
18 x 2 mm
16 x 2 mm

Tarp vamzdžių
125 mm
15 m2
7 m2
4 m2
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Montažiniai mazgo gabaritai

Tarp vamzdžių
250 mm
30 m2
15 m2
8 m2

Sistemos elementai, jų užsakymo kodai
Kodas
1 8100 10
1 9352 00
3 C160 22
3 C180 30
3 C200 30
1 6098 03
1 6098 07
1 6098 08

Aprašymas
Mazgas FLOORFIX, baltas dangtelis
Sieninis termostatas HERZ-UNI
Daugiasl. vamzdis PE-RT, 16 x 2 mm
Daugiasl. vamzdis PE-RT, 18 x 2 mm
Daugiasl. vamzdis PE-RT, 20 x 2 mm
Užveržiama jungtis 3/4'' x 16 mm
Užveržiama jungtis 3/4'' x 18 mm
Užveržiama jungtis 3/4'' x 20 mm

Mūsų partneris:
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