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Armături pentru apă potabilă



Igiena instalaţiei de apă potabilă

De câ�iva ani, normele de igien� pentru instala�iile cu ap� 
potabil� au devenit tot mai severe. Respectarea calit��ii apei 
potabile este veri�cat� de asocia�ii precum ÖVGW sau 
DVGW. Acestea efectueaz� teste pe produse �i certi�c�ri. 
Normele de specialitate se refer� la materiale, instala�ii, 
temperaturi, presiuni �i cantit��i de ap�.

Toate materialele care intr� în contact cu apa potabil� nu 
trebuie s� in�uen�eze negativ apa potabil�, nici în calitatea 
sa de aliment, nici ca aspect, miros sau gust. La arm�turile  
HERZ, diferen�a esen�ial� const� în faptul c� toate 
componente care intr� în contact cu apa potabil� sunt 
realizate din aliaje de cupru rezistente la dezincare �i toate 
materialele de etan�are sunt realizate din materiale f�r� 
niciun risc �ziologic � men�ionate în KTW (materialele 
sintetice în apa potabil�, directiva O�ciului Federal de Mediu 
Austria).

Pentru instala�iile cu ap� potabil�, sunt potrivite modelele 
HERZ STRÖMAX W, AW, WD �i AWD (W 1.331 �i W 1.332), 
admise �i înregistrate de ÖVGW, potrivit ÖNORM EN1213, 
clasa de debit volumic VB, grupa de arm�turi I.

 În func�ie de execu�ie, aceste arm�turi cu scaun înclinat 
sunt disponibile cu bosaj �letat pentru robinete de golire �i 
dopuri de etan�are, sau f�r� niciun fel de ori�ciu.

HERZ STRÖMAX W �i AW sunt 
realizate cu modelele cu tij� 
ascendent� �i man�on opritor. 
STRÖMAX WD �i AWD au 
ventile cu etan�are (pe scaun) 
tip O-Ring �i tij� neascendent�. 
D i a m e t r e l e  n o m i n a l e 
furnizabile sunt între DN10 �i 
DN80 cu mufe �letate, sau de 

la DN15 pân� la DN50 cu �lete exterioare cu etan�are plan�, 
sau cu con �i �tinguri de presare pentru sistemul de �evi 
HERZ PIPEFIX, dar �i cu conectori �i racorduri HERZ pentru 
�evile din material plastic.  

Arm�turile de închidere HERZ cu scaun drept �i tij� 
ascendent� sunt realizate cu ventile cu camer� de ungere �i 
garnitur� dubl� de tip O-Ring. Toate variantele corespund 
clasei de debit volumic VA, potrivit ÖNORM En1213.

Ro�ile de manevr� sunt realizate ergonomic �i indic� potrivit 
normelor, datele cu privire la temperaturile maxime de 
func�ionare admise, precum �i debitul de ap�. Arm�turile 
sunt dotate cu ventile cu deschidere total�. Posibilit��ile de 
conectare variaz� pentru toate materialele de �evi, de la 
�lete interioare sau exterioare �i pân� la conectori prin lipire. 
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Presiunea maxim� de func�ionare este de 10 bar, 
temperatura maxim� de func�ionare 80°C, �ind acceptat� �i 
o cre�tere ocazional� de temperatur� de pân� la 95°C. 

Pen t ru  men � i ne rea  s t � r i i  de 
func�ionare, pentru toate arm�turile 
HERZ ventilele sunt oferite separat, 
ca piese de schimb. În acest sens, 
trebuie s� se �in� cont de forma de 
execu�ie �i genera�ia de modele. 

Pentru reglarea raporturilor de presiune la bran�amentele 
casnice, cele mai potrivite sunt regulatoarele HERZ 2682. 
Acesta este un regulator independent cu membran�, care 
regleaz� presiunea din re�ea, sau presiunea pompei din 
instala�ia de ap� menajer�, exact la valoarea dorit� a 
presiunii apei menajere. Presiunea de func�ionare dorit� 
este reglat� cu ajutorul ro�ii 
de manevr� �i poate � citit� 
pe manometru. Plaja de 
reglare pentru presiunea de 
ie�ire poate � selectat� între 
1 pân� la 6 bar. Presiunea 
maxim� admis� este limitat� 
la 16 bar. Este recomandat� 
utilizarea unui separator de 
i m p u r i t � � i  î n a i n t e a 
dispozitivului de reglare. Condi�ia unei func�ion�ri 
corespunz�toare este:  Pie�ire � 1/2 Pintrare; 

Setul de montaj HERZ 4126 cu reglaj variabil pentru 
contorul de ap�, const� dintr-un colier de o�el zincat, pe care 
sunt montate robinetul de închidere, potrivit EN 1213, în fa�a 
contorului �i clapeta anti-re�ux cu robinet de închidere, 
potrivit EN 1717, dup� contor. În acest fel este garantat 
montajul f�r� tensionare între cele dou� arm�turi, a oric�rui 
tip de contor disponibil în comer�, potrivit ÖNORM B 2535. 
Montajul contorului se realizeaz� cu ajutorul racordurilor 
olandeze cu etan�are plan� livrate. Rama contorului de ap� 
poate � montat� în pozi�ia corespunz�toare, pe vertical sau 
orizontal, prin intermediul g�urilor longitudinale prev�zute. 
Prin alegerea materialelor, este realizat� o izolare electric� 
sigur� a contorului. Sigilarea piuli�ei olandeze de la intrare 
este posibil�. 



Sistemele pentru instala�iile casnice de ap� potabil� trebuie 
s� corespund� condi�iilor de func�ionare atât pentru apa 
rece cât �i pentru apa cald�. Toate componentele instala�iei 
trebuie s� corespund� normelor în vigoare, privind produsul 
�i mecanismele de reglare (ÖVGW).

Astfel, trebuie evitat� scurgerea de ap� posibil contaminat�, 
în apa potabil�. Acest lucru este posibil cu ajutorul 
arm�turilor de siguran��, cum ar � separatoarele pentru 
conducte. La proiectarea instala�iilor trebuie s� se doreasc� 
trasee de conduct� cât mai scurte posibil. Diferite versiuni 
de clapete antiretur HERZ sunt potrivite pentru apa potabil� 
�i pot � folosite în func�ie de necesit��i. Clapetele antiretur 
2623 ofer� o protec�ie deosebit� pentru sistemul de ap� 
potabil�.

Aceast� clapet� antiretur 
corespunde normei EN 
1 7 1 7  � i  î m p i e d i c � 
r e ven i r ea , r e tu ru l  � i 
r e a b s o r b � i a  a p e i 
contaminate în conducta 
de alimentare. Prin ori�cii 
standard de veri�care se 
p o a t e  � x a  p o z i � i a 
momentan� �i poate � 

cur��at� arm�tura. Robinetele HERZ cu sfer�, nu au spa�iu 
�mort�, pentru apa potabil�: la robinetele obi�nuite cu sfer� 
exist� un spa�iu închis de jur împrejurul sferei � spa�iul mort, 
care la ac�ionare este umplut cu ap�. Atunci când robinetul 
nu este ac�ionat pentru o perioad� mai lung� de timp, în 
aceast� ap� st�tut� poate avea loc o contaminare. 
\
Robinetele HERZ cu sfer� au un ori�ciu special, pentru ca 
apa s� poat� s� se retrag� �i de aceea nu poate avea loc 
niciun fel de contaminare. În acest fel, robinetele HERZ cu 
sfer� sunt potrivite �i pentru prelevarea de probe, sau peste 
tot unde trebuie evitat amestecul de produse alterate. 
Domeniul de utilizare cuprinde domeniul alimentelor, a 
produselor farmaceutice �i cosmetice.

În cazul unei înc�lziri 
centra l i za te, apa 
cald� menajer� este 
preg�tit� cu ajutorul 
s i s t e m e l o r  d e 
a c u m u l a r e .  L a 
instala�iile mai mari 

este necesar un sistem de circula�ie, pentru a putea pune 
oricând la dispozi�ia consumatorului ap� cald�. Pentru o 
economisire de energie �i pentru o mai mare e�cien��, 
sistemul de circula�ie trebuie dotat cu un robinet automat de 
reglare a de debitelor pe coloane, cunoscut �i ca limitator al 
temperaturii de circula�ie (ZTB). 
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Acest model este echipat cu supap� de m�surare rapid�, 
sistem de golire, scaun din inox, p�r�i componente din inox 
�i trebuie echipat cu un robinet cu sfer� pentru apa potabil�. 
Este un model compact, din alam� rezistent� la dezincare.   

Temperaturi, presiuni:

Norma EN 1213, �Arm�turi de închidere din aliaje de cupru 
pentru instala�iile de ap� potabile din cl�diri� (teste �i 
cerin�e) reglementeaz�:  

- cerin�ele pentru materiale �i pentru construc�ia robinetelor 
de închidere; 
- cerin�ele pentru comportamentul mecanic, hidraulic �i 
acustic; 
- metode de veri�care; 
- cerin�e pentru marcarea robinetelor de închidere din aliaj 
de cupru, de la DN 10 pân� la DN 100, pân� la PN 10 �i o 
temperatur� de consum de 65°C. Sunt permise cre�terile 
de temperatur� de pân� la 95°C, atâta timp cât acestea nu 
dureaz� mai mult de o or�. Acest lucru nu este valabil pentru 
robinetele de reglare sau supapele de service.

Robinete de reglare a circula�iei termostatice (ZTB), 
DN15�DN20, PN 10, max. 90 °C. Condi�ii de func�ionare, 
potrivit normei DIN 1988; presiune static�: 0,2 Mpa � 0,5 
Mpa.

Dimensionare:

La dimensionarea instala�iei �i în timpul func�ion�rii trebuie 
s� se �in� cont de vitezele maxime de curgere, general 
valabile �i de�nite potrivit standardului, în orice caz 
minimum < 1m/s.
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