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G³owica termostatyczna

G³owica termostatyczna z czujnikiem cieczowym “Mini”

1 9200 30

1 9200 60

Zakres nastaw: 

OZabezpieczenie przed mrozem przy 6 C

G³owica termostatyczna HERZ nie wymaga konserwacji.

Dostosowanie do monta¿u na wszystkich zaworach termostatycznych HERZ.
Numer artyku³ów, œrednice i formy dostawy zaworów termostatycznych podane s¹ w odpowiednich
arkuszach znormalizowanych 

G³owica termostatyczna HERZ jest elementem wyczuwaj¹cym i regulacyjnym temperaturê pomie-
szczenia. Poprzez zmianê objêtoœci p³ynu wype³niaj¹cego mieszek HERZ-a poruszany jest trzpieñ
zaworu.

G³owica termostatyczna HERZ “Mini” - H
do bezpoœredniego monta¿u na grzejniku kompaktowym z wbudowanym zaworem z gwintem przy-
³¹cznym M 30 x 1,5;

1 9200 38

1 9200 68

z mechanicznym zamkniêciem (w po³o¿eniu “0”), mo¿liwoœci¹ nastawy zebezpiecze-
Onia przed zamarzniêciem instalacji c.o. Przy ok. 6 C, ograniczeniem I blokad¹ zakresu

Onastaw temperatury (6 - 30 C)

Oz automatycznym zabezpieczeniem przed zamarzniêciem instalcji c.o. przy ok. 6 C,
Oograniczeniem I blokad¹ zakresu nastaw temperatury (6 - 28 C)

G³owica termostatyczna z czujnikiem cieczowym
z mechanicznym zamkniêciem ( w po³o¿eniu “0”), mo¿liwoœci¹ nastawy zabezpieczenia
przed zamarzniêciem instalacji, ograniczeniem i blokad¹ zakresu nastaw temperatury. 
Pokrêt³o w kolorze bia³ym.
 

G³owica termostatyczna z czujnikiem cieczowym
z automatycznym zabezpieczeniem przed zamarzniêciem instalacji, ograniczeniem
i blokad¹ zakresu nastaw temperatury. Pokrêt³o w kolorze bia³ym.

Odmiany

Dane techniczne

Zastosowanie

Sposób dzia³ania

Dalsze odmiany

1 9200 30
1 9200 60

O1 9200 30: 6  - 30 C
O1 9200 60: 6  - 28 C

4
5

75

9200



Poprzez ustawienia poszczególnych oznaczeñ skali naprzeciw wystêpu wskaŸnikowego zapewnione s¹ 
ni¿ej podane temperatury w pomieszczeniu. Mo¿liwe s¹ niewielkie odchylenia temperatury w zale¿noœci
od miejsca monta¿u.

Nastawa 1

126O~ C

2

16

3

20

4

24

5

28

max.

30

Przekrêcenie g³owicy termostatycznej 1 9200 30 do koñca w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
Ozegara odpowiada temperaturze ok. 30 C (nastawa fabryczna).

OPrzy g³owicy termostatycznej 1 9200 60 oznaczenie na skali “5” odpowiada temperaturze ok. 28 C.

ONastawa “3” odpowiada temperaturze pomieszczenia ok. 20 C, która jest temperatur¹ optymaln¹
pod wzglêdem wygody, oszczêdnoœci energii i komfortu cieplnego.

Przy nastawie “0” zawór jest ca³kowicie zamkniêty i wówczas nie funkcjonuje zabezpieczenie przed 
mrozem.

Po zakoñczeniu sezonu grzewczego g³owice termostatyczne nale¿y przekrêciæ do koñca w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (nastawa “max.”), aby (w zwi¹zku z wysokimi temperaturami)
unikn¹æ d³ugotrwa³ego nacisku na trzpieñ, co mo¿e byæ przyczyn¹ zapieczenia zaworu.

Jako zabezpieczenie przed kradzie¿¹ dostêpna jest obejma z zatrzaskiem montowana nad nakrêtk¹
mocuj¹c¹.

G³owica termostatyczna HERZ nie powinna byæ zas³oniêta (ciê¿ka zas³ona lub obudowa). Ponadto
nale¿y zwróciæ uwagê, aby urz¹dzenia silnie emituj¹ce ciep³o (np. Telewizor) nie zak³óca³y funkcjonowania
elementu termostatycznego. Poprawne spe³nienie funkcji regulacyjnej jest mo¿liwe tylko wówczas,
gdy g³owica termostatyczna jest op³ywana powietrzem o temperaturze pomieszczenia.

1 6640 00

1 6807 90

1 9551 02

1 9552 03

1 9596 44

Klucz do otwierania obejm

Klucz monta¿owy HERZ-TS-90

Sztyft do ograniczenia i blokady zakresu nastaw

Zabezpieczenie przed kradzie¿¹ (obejmy zatrzaskowe)

Tulejka os³aniaj¹ca do nakrêtki mocuj¹cej g³owicê termostatyczn¹

OPrzy nastawie “    ” zawór otwiera siê samoczynnie przy temperaturze otoczenia ok. 6 C i uniemo¿liwia
zamarzniêcie instalacji c.o.

Mo¿liwoœci nastawy

Skala pokrêt³a

Nastawa maksymalna

Nastawa komfortowa “3”

Zabezpieczenie przed 
mrozem “    “

Mechaniczne zamkniêcie 
g³owicy termostatycznej 
1 9200 30

Nastawa letnia

Zabezpieczenie przed 
kradzie¿¹

Wskazówki monta¿owe

Osprzêt



1. Zdj¹æ kapturek lub napêd rêczny z zaworu termostatycznego

2. Na³o¿yæ g³owicê termostatyczn¹ z nastaw¹ :ca³kowicie otwarta” (nastawa fabryczna) na korpusie zaworu w ten sposób, aby zatrzasn¹³

    siê pierœcieñ nastawczy i aby wystêp wskaŸnikowy by³ dobrze widoczny. 

3. Nakrêciæ nakrêtkê mocuj¹c¹ i lekko doci¹gn¹æ (klucz SW 30).

4. Obracaj¹c g³owicê, sprawdŸ jej funkcjonowanie.

Wstawiaj¹c jeden lub dwa sztyfyt blokuj¹ce mo¿na dokonaæ ograniczenia lub blokady zakresu nastaw, niewidocznej I uniemo¿liwiaj¹cej

manipulacjê przez osoby niepowo³ane.

Sztyfty blokuj¹ce dostêpne s¹ w ramach osprzêtu. Nr art. 1 9551 02

Sposób postêpowania

W dowolnej czêœci g³owicy w cokole znajduje siê pierœcieñ z otworami do osadzania sztyftów blokuj¹cych.

Nastawiæ pokrêt³o g³owicy termostatycznej na wybran¹ pozycjê ograniczenia lub blokady.

Na skali pokrêt³a miêdzy pozycjami “2” i “3” znajduje siê kreska oznaczaj¹ca miejsce osadzenia sztyftu blokuj¹cego.

Ograniczenie minimalnej temperatury:

Osadziæ sztyft w otworze znajduj¹cym siê przy prawym koñcu kreski.

Ograniczenie maksymalnej temperatury:

Osadziæ sztyft w otworze znajduj¹cym siê przy lewym koñcu kreski.

Blokada nastawy

Osadziæ po  jedym sztyfcie blokuj¹cym w otworach przy lewym I prawym koñcu kreski.

Sztyfty blokuj¹ce nale¿y wsun¹æ w otwór a¿ do wyczucia oporu. Mo¿na je z powrotem wyci¹gn¹æ

za pomoc¹ odpowiedniego narzêdzia np. p³askich kleszczy.

Ukryte ograniczenie lub blokada

Monta¿

1 2 3 4
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