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Beépítési méretek, mm 

9238 H HERZ fűtőtesttermosztát – H, „DE LUXE”, közvetlenül felszerelhető M 30 x 1,5 
csatlakozó menettel szerelt szelepes fűtőtestekre, folyadéktöltettel (hydrosensor), „0” 
állással, beállítható fagyvédelemmel, takaró és biztosítógyűrűvel. 
HERZ fűtőtesttermosztát – H, „DE LUXE” – Bicolor, aranyozott díszgyűrűvel. 

9239 D HERZ fűtőtesttermosztát – D, „DE LUXE”, közvetlenül felszerelhető szelepes 
fűtőtestekre gyorszárású bilinccsel, folyadéktöltettel (hydrosensor), „0” állással, beállítható 
fagyvédelemmel, takaró és biztosítógyűrűvel. 
HERZ fűtőtesttermosztát – D, „DE LUXE” – Bicolor, aranyozott díszgyűrűvel. 

Termosztátfejek 
„DE LUXE” 

 Szín 9238 H 9238 H – Bicolor 9239 D 9239 D – Bicolor 
Rendelési számok

króm 1 9238 41 1 9238 45 1 9239 41 1 9239 45
antracit 1 9238 42 1 9238 46 1 9239 42 1 9239 46
arany 1 9238 43 – 1 9239 43 –

fehér (RAL 9010) 1 9238 44 1 9238 47 1 9239 44 1 9239 47
matt fekete 1 9238 49 1 9238 50 1 9239 49 1 9239 50

Szaniter szín 9238 H  9239 D  
pergamon S 9238 01  S 9239 01

égei S 9238 02  S 9239 02
manhattan S 9238 03  S 9239 03

havasi gyopás S 9238 04  S 9239 04
kalüpszó S 9238 05  S 9239 05

bahamabézs S 9238 06  S 9239 06
greenwich S 9238 07  S 9239 07

jázmin S 9238 08  S 9239 08
natura S 9238 09  S 9239 09

ultramarinkék (RAL 5002) S 9238 10  S 9239 10
tűzvörös (RAL 3000) S 9238 11  S 9239 11

rubinvörös (RAL 3003) S 9238 12  S 9239 12
szignálkék (RAL 5005) S 9238 13  S 9239 13
aranysárga (RAL 1004) S 9238 14  S 9239 14

világos elefántcsont (RAL 1015) S 9238 15  S 9239 15

 

Megkeresésre különleges színek, színkombinációk és egyéb fémes bevonatok rendelhetők.  

A HERZ termosztátfej nem igényel karbantartást. 
Előírtérték-tartomány 6–30 °C 
Fagyvédelem 6 °C 

Műszaki adatok

A HERZ termosztátok érzékelő és szabályozó egységek. A HERZ hydrosensor folyadéktöltetének 
térfogatváltozása mozgatja a szeleporsót. 
A kézi kerék elforgatásával előválasztja a kellemes közérzethez szükséges kívánt hőmérsékletet, majd 
azt a termosztát a fűtőtestszelep automatikus nyitása és zárása révén állandó szinten tartja. 
A termosztátfej óra járásával ellentétes irányba forgatásával növeli, az óra járásával megegyező 
irányba forgatásával csökkenti a helyiséghőmérsékletet. 

Működés módja 

A helyiségben az alábbi körülbelüli hőmérsékleteket állíthatja be, ha a kézi kereket az adott jelölésre 
forgatja; a beszerelés módjától és a rendszer kivitelétől függően néhány fokos (K) eltérés előfordulhat. 

Beállítási lehetőségek

Jelölés  1 2 3  4 5 6 
°C (kb.) 6 10 13 17,5 20 22 25 28 

 
Kézikerék-skála

A termosztátot az óra járásával ellentétes irányba a maximális beállításig (gyári beállítás) forgatva kb. 
30 °C-os hőmérsékletet biztosíthat. 

Maximális beállítás
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A  beállítás a komfortpont, és kb. 20 °C-nak, azaz a fűtés, a 
közérzet és az energiamegtakarítás szempontjából optimális 
beállításnak felel meg. 

 

Komfortbeállítás 
 

  
  

„ “ állásban a szelep kb. 6 °C környezeti hőmérsékletnél 
önműködően nyit és megakadályozza a rendszer befagyását. 

 

Fagyvédelem 
 

  
  

A kézi kereket „0” állásba forgatva elzárja a termosztátszelepet és 
kikapcsolja a fagyvédelmet. 
A termosztatikus funkció fennmarad. 

 

Lezárás 

  
  

A fűtési időszak végén nyissa ki a termosztátokat a szabályozó óra járásával ellentétes irányba való 
forgatásával, így megakadályozhatja, hogy a szelepülésre szennyeződés rakódjon le. 

Nyári beállítás 

  
  

A HERZ termosztátot tilos – nehéz függönyökkel vagy burkolattal – letakarni. Ezen felül ügyeljen arra, 
hogy a készülékekből – pl. tévékészülék – származó erős hősugárzás ne befolyásolja a 
termosztátegység működését. A szabályozási funkció hibátlansága kizárólag akkor biztosítható, ha a 
termosztát képes érzékelni a tényleges helyiséghőmérsékletet.  

Szerelési előírások 

  
  

A „DE LUXE” sorozatba tartozó HERZ termosztátszelepek kiváló minőségű felülettel rendelkeznek. 
Kizárólag puha ronggyal vagy hasonlóval tisztítsa őket. A tisztításhoz éles tárgyakat, súrolószert, 
háztartási vagy vegyi tisztítószert használni tilos. 

Ápolás 

  
  

HERZ termosztát 9238 H 
  

A HERZ termosztátot közvetlenül, adapter nélkül csavarozza fel a beépített termosztátszelepekkel 
szerelt szelepes fűtőtestek M 30 x 1,5 csatlakozó menetére. 

Alkalmazási tartomány 

  
  

1. Csavarozza le a menetes kupakot a termosztátszelepről. 
2. Helyezze fel a termosztátfejet „teljesen nyitott” állásban (gyári beállítás) a szelep alsórészre úgy, 

hogy a forgatásgátló bekattanjon és a segédjelölés jól látható legyen. 
3. Tolja előre a takaróhüvelyt a rögzítőanyával, forgassa el őket az óra járásával megegyező irányba, 

majd kézzel húzza meg a hüvelyt és a rögzítőanyát. 
4. Húzza vissza a takaróhüvelyt. 
5. A kézi kerék forgatásával ellenőrizze a működést. 

Szerelés 

  
  

HERZ termosztát 9239 D 
  

A HERZ termosztátot közvetlenül, adapter nélkül csavarozza fel a beépített, gyorszárású bilincses 
szelepekkel szerelt kompakt szelepes fűtőtestekre. 

Alkalmazási tartomány 

  
  

1. Vegye le a védőkupakot a fűtőtestről. 
2. Helyezze fel a termosztátfejet „teljesen nyitott” állásban (gyári beállítás) a szelep felsőrészre úgy, 

hogy a jelölés fölfelé nézzen, a forgatásgátló bordái pedig becsússzanak a felsőrész hornyaiba. 
Ehhez tolja hátra az anyát a kézi kerék irányába. 

3. Ezután tolja fel ütközésig a termosztátfejet; a reteszelés ellenállásának leküzdéséhez némi erőt kell 
kifejteni. 

4. Tolja előre a takaróhüvelyt a rögzítőanyával, forgassa el őket az óra járásával megegyező irányba, 
majd kézzel húzza meg a hüvelyt és a rögzítőanyát. 

5. Húzza vissza a takaróhüvelyt. 
6. A kézi kerék forgatásával ellenőrizze a működést. 
 
 

Szerelés 

 


