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Perfecte pentru sistemele de automatizare ale clădirii 

Robinete combinate 
decompresate 
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Echilibrarea termică este întotdeauna o temă relevantă în ingineria clădirilor. Prin intermediul robinetelor combinate 
4006 şi 4006 SMART, HERZ a reuşit să uşureze în mod considerabil munca depusă pentru echilibrarea instalațiilor. 
Robinetele combinate permit realizarea unei soluții tehnice ce implică un efort redus din punct de vedere al 
proiectării. 

În acest produs sunt integrate: un robinet de reglare debit, un 
regulator de presiune diferen�ial� �i un robinet de închidere. 
Numele lui este "robinet automat de reglare debit volumetric �i 
regulator de presiune cu desc�rcare de presiune termostatabil", 
montaj �i deservire simpl�, sau pe scurt, SMART.
 
Noul robinet combinat HERZ 4006 SMART este, printre altele, o 
extindere a familiei de modele 4001 (regulatoare de debit 
volumetric cu desc�rcate de presiune DN 15 pân� DN 50), îns� 
se remarc� printr-o form� mic� �i compact� �i este potrivit 
pentru debitele mici. 

În plus, el reprezint� o completare logic� a robinetelor de zon� 
din seriile HERZ 2117, 7217 �i 7760. 

Prin intermediul robinetului combinat 4006 SMART, HERZ ofer� 
clien�ilor �i partenerilor s�i, un dispozitiv precis de reglare, care se 
remarc� �i în condi�ii extreme de utilizare cu costuri reduse de 
investi�ie �i de exploatare. 

Robinetul combinat 4006 SMART asigur� la un nivel înalt 
calitativ, func�iile de robinet de reglare �i regulator de presiune 
diferen�ial�, cu ajutorul decompres�rii talerului ventilului 
termostatic �i regulatorului cu piston. Asta înseamn� c�, în 
condi�iile respect�rii unei presiuni diferen�iale minime, robinetul 
regleaz� automat debitul, for�ele de reglare necesare fiind 
minime. 

Bineîn�eles, valoarea prescris� (stabilit�)-valoarea dorit� a 
debitului, este selectat� prin reglarea pe robinet. Scala de reglaj 
procentual� 0-100 % este asigurat� pe toat� perioada unei 
rota�ii complete. 

Reglarea se realizeaz� în 
procente �i este 
continu�, f�r� trepte. 
Ajust�rile de debit 
necesare în timpul 
func�ion�rii, sunt 
realizate pe de-o parte 
printr-un robinet de 
reglare integrat �i printr-
un actuator, iar pe de alt� 
parte, a�a numita 
autoritate a ventilului este 
men�inut� la valori 
constante printr-un 
regulator integrat de 
presiune. Dispozitivul de 
ac�ionare (actuatorul) ar 
trebui s� fie de preferin�� 
un actuator modular cu o 
plaj� de valori cuprins� 
între 0�10 sau 0�5, 
5�10V. Datorit� 
decompres�rii, �i la cele mai ridicate presiuni diferen�iale sunt 
necesare for�e de ac�ionare de doar câteva kg sau N. 

Reglare mai uşoară a temperaturii 
De cele mai multe ori, sistemele de reglare ale temperaturii din 
spa�iile comerciale �i publice sunt realizate ca o combina�ie de 
r�cire �i înc�lzire a înc�perii. În acest fel, la consumatori 
(ventiloconvector, sisteme de perete sau de plafon), se ajunge la 
valori diferite de debit volumetric sau de diferen�� de presiune, în 
modul de func�ionare în timpul verii sau iernii. 

Pentru astfel de aplica�ii, exist� de la HERZ robinetul combinat de 
reglare, cu ajutorul c�ruia debitul volumetric este limitat automat 
la valoarea reglat� în prealabil pentru partea de instala�ie 
selectat�. Varia�iile de presiune sunt echilibrate cu ajutorul 
membranei. Reglarea pe robinet se realizeaz� în % procente din 
debitul maxim posibil al aparatului. 

Robinet combinat HERZ 4006 
Regulator de debitul volumetric cu robinet de reglare integrat, 
reglare prealabil� prin intermediul limit�rii cursei, reglaj continuu 
sau on/off pentru fiecare spa�iu în sistemele de înc�lzire �i de 
climatizare. 

Exemplu de montaj: S� presupunem c� un consumator are 
nevoie de un debit volumetric de 300l/h. Se caut� valoarea de 
reglare a robinetului combinat HERZ 4006 1/2�. Debitul maxim la 
dimensiunea de 1/2� este de 400l/h. Asta înseamn� c�, ace�ti 
400l/h reprezint� 100% din scala de reglaj. Rezult� astfel c� 
300l/h reprezint� 75% din debitul volumetric maxim. 

HERZ 4006 SMART în poziţie complet 
deschisă 

HERZ 4006 SMART în funcţiune; 
prin decompresare, sunt suficiente forţe de 
reglare şi diferenţe de presiune minime
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Acum trebuie ca afi�ajul de la robinet s� 
fie pozi�ionat la 75% �i este necesar� o 
m�surare de control. Trebuie s� se �in� 
cont de faptul c� pentru o func�ionare 
corect�, la scaunul ventilului trebuie s� 
existe o presiune diferen�ial� minim� de 
10kPa. 
Robinetul combinat HERZ 4006 trebuie 
ac�ionat cu un termomotor cu reglare în 2 
puncte sau cu reglare continu�. În acest 
caz, este recomandat� reglarea 
continu�. Un motiv în acest sens îl 
reprezint� faptul c� sistemele de r�cire �i 
aerotermele de înc�lzire necesit� reac�ii 
rapide la varia�iile de temperatur� 

interioar�, în vederea ob�inerii unui confort termic ridicat cu costuri 
minime de energie. 

Doar cu arm�turi cu reglare continua este ob�inut� o economisire 
maxim� de energie. La reglarea continu�, debitul volumetric este 
permanent restric�ionat cu oscila�ii minime între temperatura maxim� 
�i minim�. 
Prin reglarea continu� sunt protejate �i toate celelalte componente 
specifice ale instala�iei, pân� la pomp�. Reglarea în 2 puncte este 
recomandat� la sistemele mai lente, precum sistemele de înc�lzire 
prin pardoseal�. 

Robinetele combinate HERZ 4006 au avantaje fa�� de racordarea 
clasic� (obi�nuit�) a unui "consumator" în serie, cu un robinet de reglaj 
debit la "intrare" �i un regulator de presiune diferen�ial� la "ie�ire", 
deoarece regulatorul automat de debit asigur� un debit constant la 
consumator, indiferent de debitul din instala�ie �i de oscila�iile presiunii 
diferen�iale. Deoarece la atingerea temperaturilor interioare scade 

necesarul de agent termic, iar presiunea diferen�ial� cre�te în cazul 
arm�turilor cuplate în serie, apar disfunc�ionalit��i determinate de 
reglajul fix al robinetului de echilibrare. 

Autoritatea ventilului este în mod ideal 1 la robinetele combinate 
HERZ. La o autoritate a ventilului 0,3 este necesar� �i suficient� o 
reglare ON/OFF. Pentru a garanta o eficien�� maxim� �i o func�ionare 
cât mai corect�, este recomandat� îns� o reglare modulant� la o 
autoritate mai mare de 0,5. Astfel, cu robinetul HERZ 4006 se 
compenseaz� presiunile diferen�iale diferite �i men�inem la valori 
constante debitul la consumator. În acest fel, sunt excluse o supra, 
respectiv o subalimentare ale fiec�rui consumator. 

Accesorii posibile: 
- Termomotor HERZ - pentru reglarea în 2 puncte sau reglarea 
modulant� 
- Termomotor HERZ - pentru reglarea continu� 
- Prize de m�surare - Regulator de temperatur� HERZ pentru 
înc�lzire, r�cire sau combinat 
De asemenea, în gama de produse ale firmei HERZ g�si�i �i accesorii 
de instalare multifunc�ionale, cum ar fi, de exemplu, pentru �evile din 
o�el moale, respectiv �evile din cupru sau �evile multistrat din material 
plastic (Pipe Fix). 

Montaj: 
Montajul se realizeaz� pe retur, pozi�ia de montaj nu joac� nici un rol. 
Direc�ia curgerii este precizat� prin direc�ia s�ge�ii de pe carcas�. Se 
recomand� montajul a câte unui robinet de închidere înainte �i dup� 
robinetul combinat. Robinetul combinat este reglat în prealabil, cu 
ajutorul dispozitivului HERZ de reglare, �i de asemenea, este posibil 
ca robinetul s� fie închis cu aceast� cheie. 
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