
 

ROBINET CU 2 CĂI HERZ  

CU ACŢIONARE ELECTRICĂ 
fabricat din alamă DZR (rezistentă la procesul dezincare) 

 

NOU 

Funcţionalitatea acţionării electrice 
 Reglare în 2 puncte, 3 puncte şi 

reglare continuă 
 24 V / 230 V / 0…10 V sau 10…0 V 
 Reglare manuală 
 Putere cuplu rotaţional la 10 Nm 
 Timp de rotaţie 140 s pentru 90° 
 Caracteristică liniară a comenzii 
 Durată de viaţă lungă şi funcţionare 

fiabilă Structură modulară 
 Instalare simplă a acţionării 

electrice pe robinet (cu şurub) 
 Cuplu rotaţional redus 
 Dimensiuni de la DN15 la DN50 
 Racorduri cu filet interior ISO 7-1 

Caracteristici de bază ale robinetului 
 Presiune nominală PN40 (DN15-DN20) 
 Presiune nominală PN25 (DN32-DN50) 
 Caracteristică de egalizare 
 Sferă inovatoare 
 Temperatură mediu: -10…110 °C 
 Unghi de rotaţie: 0… 90° 
 Mediu: apă sau apă + 50% glicol 

Sferă inovatoare 
 Sferă fabricată din alamă DZR cu 

suprafaţă şlefuită 
 Caracteristică de egalizare integrată 

în sferă 
 Utilizare şi pentru apă potabilă 

Posibilitatea de a utiliza diferite tipuri şi diverşi producători de servomotoare fără adaptoare. 
 

Disponibilitate de seturi de etanşare pentru service fără demontarea axului robinetului. 
 

Posibilitate de utilizare pentru: sisteme de răcire, sisteme de încălzire, sisteme sanitare, sisteme  
închise cu aer 
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ROBINET CU 2 CĂI, CU ACŢIONARE ELECTRICĂ DN 25 – Tabel comparativ 

        

 Comparaţie HERZ BELIMO FIRŠT SAUTER YAMATAKE  

 

Utilizare / 
mediu 

încălzire, răcire, 
apă potabilă, 

max. 50% glicol, 
sisteme închise 
cu aer 

răcire, încălzire, 

răcire max. 50% 
glicol 

apă, mediu 
neagresiv 

răcire, încălzire, 

sisteme închise 
cu aer  

încălzire, răcire 
max. 50% glicol 

 

 Temperatură 
mediu 

-10 … 110 °C 
-10/+5 … 110 °C 
/+2 … 130 °C 

0 … 110 °C -10 … 130 °C 0 … 110 °C 
 

 
Racorduri 

filet interior ISO  
7-1 

filet interior ISO  
7-1 

filet interior ISO  
7-1 

filet interior ISO  
7-1 

 
 

 Unghi de 
rotaţie 

0 … 90° 0 … 90° 0 … 90° 0 … 90°  
 

 Presiune 
nominală PN 

40, 25 40 16 40 16 
 

 Kvs 12,5 6,3 - 16 68 6,3 - 16   
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