
Termomotoare  

 
 Dimensiuni în mm 

 
 

 Modele termomotoare 
 

1 7711 01  HERZ-Termomotor M 28 x 1,5 mm, 230 V, 50 Hz 
normal închis (NC), forţă de închidere 90 N, alimentare cu electricitate 230 V~, filet 
racordare  M 28 x 1,5 mm, cursă max. 4,5 mm, versiune specială pentru 8531, 8532   

1 7711 10  HERZ-Termomotor M 28 x 1,5 mm, 230 V, 50 Hz 
normal închis (NC), forţă de închidere 115 N, alimentare cu electricitate 230 V~, filet 
racordare  M 28 x 1,5 mm, cursă max. 4,5 mm 

1 7711 11  HERZ-Termomotor M 28 x 1,5 mm, 230 V, 50 Hz 
normal deschis (NO), forţă de închidere 110 N, alimentare cu electricitate 230 V~, filet 
racordare  M 28 x 1,5 mm, cursă max. 4,5 mm 

1 7711 12  HERZ-Termomotor M 28 x 1,5 mm, 24 V, AC/DC 
normal închis (NC), forţă de închidere 115 N, alimentare cu electricitate 24 V~, filet 
racordare  M 28 x 1,5 mm, cursă max. 4,5 mm 

1 7711 13  HERZ-Termomotor M 28 x 1,5 mm, 24 V, AC/DC 
normal deschis (NO), forţă de închidere 110 N, alimentare cu electricitate 24 V~, filet 
racordare  M 28 x 1,5 mm, cursă max. 4,5 mm 

1 7711 20  HERZ-Termomotor M 30 x 1,5 mm, 230 V, 50 Hz 
normal închis (NC), forţă de închidere 115 N, alimentare cu electricitate 230 V~, filet 
racordare  M 30 x 1,5 mm, cursă max. 4,5 mm 

1 7711 21  HERZ-Termomotor M 30 x 1,5 mm, 230 V, 50 Hz 
normal deschis (NO), forţă de închidere 110 N, alimentare cu electricitate 230 V~, filet 
racordare  M 30 x 1,5 mm, cursă max. 4,5 mm 

1 7711 22  HERZ-Termomotor M 30 x 1,5 mm, 24 V, AC/DC 
normal închis (NC), forţă de închidere 115 N, alimentare cu electricitate 24 V~, filet 
racordare  M 30 x 1,5 mm, cursă max. 4,5 mm 



1 7711 23  HERZ-Termomotor M 30 x 1,5 mm, 24 V, AC/DC 
normal deschis (NO), forţă de închidere 110 N, alimentare cu electricitate 24 V~, filet 
racordare  M 30 x 1,5 mm, cursa max. 4,5 mm 
 

 Aplicaţie 

Termomotoarele HERZ sunt dispozitive de acţionare electrotermice pentru control în 2 puncte în cazul 
sistemelor de încălzire şi răcire la care se instalează un termostat. Sunt adecvate în particular şi 
pentru controlul zonal sau pentru sistemele de încălzire în pardoseală. Termomotoarele HERZ pot fi 
utilizate cu toate robinetele HERZ cu M 28 x 1,5 mm (7710) sau M 30 x 1,5 mm (7711) echipate 
pentru funcţionare termostatică. 

Puterea comutatorului auxiliar când este folosit la curent direct:   4...30 V, 1...100 mA, 1 A, 48 V=. 

Circuitele pentru contacte auxiliare si termomotorul trebuie sa provină din aceeaşi fază. Nu este 
permisă aplicarea de 400 V~ asupra unui cablu de 4 x 0,5 mm2. Pe acest cablu nu trebuie operate 
circuite diferite cu tensiuni scăzute şi extrem de scăzute. 

Înainte de montarea prizei, cama trebuie fixată pe dispozitivul de acţionare până se aude un clic. 
Cama nu mai poate fi îndepărtată. Cu toate acestea, dacă este nevoie, ulterior poate fi montată o 
priză în 2 puncte. 

Contact auxiliar – accesoriu pentru funcţionarea NC (normal închis): 

Cand termomotorul se deschide, contactele interne se închid. Dacă sunt necesare contacte normal 
închise (NC), poate fi folosit un accesoriu (contact auxiliar NO-normal deschis). Aceste contacte se 
deschid când termomotorul se deschide. 

Contact auxiliar – accesoriu pentru funcţionarea NO (normal deschis): 

Cand termomotorul se închide, contactele interne se închid. Dacă sunt necesare contacte normal 
închise (NC), poate fi folosit un accesoriu (contacte auxiliare NC-normal închis). Aceste contacte se 
deschid când termomotorul se închide. 

 Funcţie 

Termomotorul este acţionat printr-un contact extern, de exemplu de la un termostat de cameră, având 
ca efect deschiderea sau închiderea robinetului termostatic. Acţionare ventilului robinetului se obţine 
cu ajutorul unui element de dilataţie încălzit electric. La oprirea curentului de încălzire, termomotorul 
închide sau deschide ventilul. Termomotorul HERZ nu necesită întreţinere şi funcţionează silenţios. 

 Funcţionarea în situaţii de urgenţă 

Când termomotorul se află în starea de funcţionare setată din fabrică „închis fără curent - NC”, 
robinetul termostatic poate fi deschis în cazul întreruperii alimentării cu electricitate prin îndepărtarea 
termomotorului. 

 Caracteristici speciale de proiectare  

Termomotorul se montează pe o bază de plastic şi este prevăzut cu un capac din plastic. Nu există 
nici un racord metalic între termomotor şi robinetul termostatic. Termomotorul este montat pe robinet 
cu ajutorul unei piuliţe striate. 

 

 

 

 

 

 

 



 Instalare 

 

 

Înainte de a desfăşura operaţiuni asupra termomotorului, întrerupeţi alimantarea cu energie electrică. 

• Racordul poate fi realizat numai de o persoană autorizată.  

• Racordul trebuie realizat cu respectarea schemei de montaj. 

• Dispozitivul este destinat racordării la cabluri fixe în încăperi închise şi uscate.  

• La instalare, asiguraţi-vă că liniile sub tensiune, alimentarea cu electricitate şi liniile de conectare cu 
releu nu intră în contact cu cablurile de joasă tensiune cum sunt cablurile senzorului (distanţă minimă 
de 4 mm faţă de conductorii izolaţi de bază).   

• Asiguraţi protecţie suficientă împotriva desfacerii tuturor conectărilor conductorilor în conformitate cu 
cerinţele EN60730, partea 1. 

• Luaţi în considerare VDE 0100, EN 60730, partea 1 şi regulile emise de compania electrică locală.  

• Dacă termomotorul nu funcţionează, verificaţi mai întâi dacă racordul este corect şi, de asemenea, 
verificaţi alimentarea cu electricitate.  

• Racordarea incorectă poate deteriora termomotorul! Deteriorările cauzate de racordul incorect şi / 
sau manipularea necorespunzătoare nu sunt acoperite de garanţie! 
 

 



 

Instalarea robinetului termostatic  

Direcţia debitului trebuie să corespundă săgeţii de pe corpul robinetului. Evitaţi să instalaţi 
termomotorul sub axul robinetului. În termomotor ar putea să pătrundă picături de apă şi să afecteze 
funcţionarea acestuia. 

Instalarea termomotorului 

Mai întâi înfiletaţi piuliţa tip baionetă pe filetul robinetului şi strângeţi cu 2 N. Apoi montaţi 
termomotorul pe robinet şi nu folosiţi nici o forţă. Trei caneluri pe inelul termomotorului indică faptul ca 
poziţia este corectă, în timp ce la piuliţa tip baionetă acest lucru este indicat de trei nervuri. Rotiţi inelul 
tip baionetă în sensul acelor de ceasornic până se aude un clic. Tija robinetului este pretensionată. 
Când se aude al doilea clic, termomotorul poate fi folosit. Această poziţie este poziţia de siguranţă 
care împiedică demontarea cauzata de vibraţii. 

În timp ce se roteşte piuliţa tip baionetă, termomotorul se adaptează la dimensiunea de închidere a 
robinetului. 

Pentru funcţionarea corespunzătoare a versiunii NO (normal deschis), arcul de presiune din robinet ar 
trebui să prezinte o forţă Fv > 30 N. De asemenea, versiunea NO (normal deschis) nu ar trebui 
îndepărtată de pe ventil înainte sa se răcească. 

 

Indicatorul de poziţie 

Partea superioară a termomotorului indică poziţia în care se află acesta în timpul funcţionării. Este 
vizibilă din toate direcţiile şi poate fi identificată în locuri de instalare întunecoase. 

La versiunea „normal închis – NC”, partea superioară a termomotorului se ridică şi partea gri a cursei 
devine vizibilă. La cursă completă, partea superioară a termomotorului se înalţă cu până la 5 mm 
peste muchia superioară a prizei. 

La versiunea „normal deschis – NO”, partea superioară a termomotorului coboară până când se afla 
la acelaşi nivel cu muchia superioară a prizei. Partea inferioară gri nu se mai vede. 

 



 

Date tehnice 

Număr 

comandă 

Alimentare 

electricitate 

Forţă 

închidere (N) 
NC / NO 

Filet 

racordare 

Timp 

funcţionare 

min. (min.) 

Greutate 

1 7711 01 230 V 90 NC M 28x1,5 3,5 0,18 

1 7711 10 230 V 115 NC M 28x1,5 3,5 0,18 

1 7711 11 230 V 110 NO M 28x1,5 3,5 0,18 

1 7711 12 24 V 115 NC M 28x1,5 4,5 0,18 

1 7711 13 24 V 110 NO M 28x1,5 4,5 0,18 

1 7711 20 230 V 115 NC M 30x1,5 3,5 0,18 

1 7711 21 230 V 110 NO M 30x1,5 3,5 0,18 

1 7711 22 24 V 115 NC M 30x1,5 4,5 0,18 

1 7711 23 24 V 110 NO M 30x1,5 4,5 0,18 

 

Alimentare electricitate  230 V~; 50...60 Hz 24 V ~; 50...60 Hz 

Consum energie în funcţionare  2 W 2 W 

Putere activare cca. 40 W / 40 VA 5 W / 5 VA 

Curent activare 250 mA 250 mA 

Temperatură max. funcţionare 100°C  

Temperatură nominală funcţionare  0°C ÷ 50°C  

Temperatură depozitare şi transport  -25°C ÷ 70°C  

Umiditate  < 85% rF, fără condens 

Tip protecţie IP 54 (EN 60730-1, -2, -14) 

Clasă protecţie 230 V II (EN 60730-1)  

Clasă protecţie 24 V III (EN 60730-1)  

Cablu conectare  1 m  

 Termostat de cameră 

Pentru termomotorul HERZ poate fi folosit orice termostat de cameră convenţional cu compensare 
termică.  Dacă este nevoie, pot fi conectate în paralel mai multe termomotoare, în funcţie de puterea 
contactului de comutare.   

 Dimensiuni şi instalare 

La selectarea contactelor de comutare si dimensiunea siguranţelor sursei principale de alimentare cu 
energie trebuie avut în vedere curentul de intrare al elementului de încălzire. Scăderea de tensiune 
prin intermediul cablului electric nu trebuie să depăşească 10% pentru a se menţine perioada de 
funcţionare specificată.  

În tabelul de mai jos sunt prezentate lungimile maxime ale cablului termomotorului pentru secţiunea 
transversală a conductorului specificat (la un cablu montat conform specificaţiilor, scăderea de 
tensiune este de aprox. 5%; la 230 V scăderea de tensiune este de 10 V, la 24 V scăderea de 
tensiune este 1 V). 



Dacă se folosesc mai multe termomotoare, lungimea specificată a cablului trebuie împărţită la 
numărul termomotoarelor racordate. 
 

Secţiune transversală cablu (mm
2
) 230 V, lungime max. (m) 24 V, lungime max. (m) 

2 x 0,75 1500 168 
2 x 1,0 2000 224 
2 x 1,5 3000 340 
2 x 2,5 5000 560 

 Valori de rezistenţă  

Valorile de rezistenţă ale robinetelor HERZ  când funcţionează cu termomotoare HERZ pot fi găsite în 
fişele tehnice ale robinetelor respective HERZ. 

 Accesorii 1 7796 04 transformator HERZ 230/24 V 

Transformatorul HERZ 230/24 V de securitate împotriva suprasarcinii este furnizat pentru termostatul 
HERZ şi termomotorul HERZ şi este proiectat pentru folosirea a până la 8 termomotoare HERZ. 

  

 

Execuţie Conform VDE 0551 

Clasă protecţie 
II 

Grad 
IP 20 

ISO KI 
T40/E 

Tensiune intrare  
230 V 

Siguranţă circuit intrare 
50-60 Hz, 315 mA 

Tensiune ieşire 
24 V 

Capacitate nominală 
50 VA 

Montaj rapid pe şina echipamentului  
wg DIN 42227/3 

Dimensiuni 
106 x 90 x 74 mm (l x Î x D) 

 

 Termostat electronic de control al temperaturii din încăpere HERZ  1 7791 23, pentru control 
în 2 puncte şi prin puls, cu programator digital  

Pentru reglare programabilă după timp şi temperatură. Programator digital cu program zilnic şi 
săptămânal, cu comutare automată între ora de vară şi ora de iarnă.  Plaja de valori setabilă este de  
8 ÷ 38°C. Diferenţa de comutare pentru termostatele în 2 puncte este 0,4 ÷ 8 K. Precizie de măsurare 
0,3 K la temperatură de 20°C. 
 

 
 

 Termostat electronic de control al temperaturii din încăpere HERZ  1 7791 02, pentru control 
în 2 puncte şi prin puls, cu programator digital 

Design similar cu 1 7791 23, dar funcţionează cu două baterii rotunde tip pentru lanternă alcalin-
mangan (AA) 1,5 V, care nu sunt incluse în ambalaj. 



 

 

 Termostat electronic pentru control al temperaturii din încăpere HERZ  1 7790 15, pentru 
control în 2 puncte, 230 V, 50 Hz 
 

  1 contact schimbare 

   Plaja de valori setabilă: 10÷30°C. 

   Diferenţă comutare: + 0,2 K fix. 

 

Termostat electronic pentru control al temperaturii din încăpere HERZ  1 7790 25, pentru 
control în 2 puncte, 24 V DC 

1 contact schimbare 

Plaja de valori setabilă: 10÷30°C. 

Diferenţă comutare: + 0,2 K fix. 

Termostat electronic pentru control al temperaturii din încăpere HERZ  1 7794 23, cu control PI 

Pentru încălzire şi răcire, cu setări de timp şi temperatură programabile. Ieşiri pentru elementul de 
acţionare mecanic (3 puncte) şi termic şi pentru pompă sau ventilator (semnal pornit / oprit). Program 
de bază fix (stare presetată) pentru prima pornire. Adaptare uşoară la sistem prin selectarea 
modelului de control cu 8 baze de către parametrul de serviciu. Elementele electronice componente 
sunt montate în carcasă detaşabilă de culoare albă (RAL 9010) cu afişaj digital. Programator digital cu 
program zilnic şi săptămânal, releu cu indicator al timpului de funcţionare scurs.  

Pentru instalare pe perete sau în doză cu montaj încastrat. 

 

 



 

 Schema de montaj 

               Termomotoare HERZ     Termomotoare HERZ cu contacte auxiliare  

 

BU BN BK GY 

albastru maro negru gri 

 

 Accesorii 

1 7711 24  HERZ – Contact auxiliar pentru termomotoare NC (normal închise), 230 V, 5 (2) A, 
lungime cablu 2 m, dim. 4 x 0,5 

1 7711 34  HERZ – Contact auxiliar pentru termomotoare NO (normal deschise), 230 V, 5 (2) A, 
lungime cablu 2 m, dim. 4 x 0,5 

1 7711 25  HERZ – Dispozitiv pentru funcţionare continuă-reglaj modulant NC (normal închis); 
numai pentru versiunea 24 V 

1 7711 35  HERZ – Dispozitiv pentru funcţionare continuă-reglaj modulant NO (normal deschis); 
numai pentru versiunea 24 V 

1 7711 26  HERZ – Piuliţă tip baionetă supraînălţată, M 30 x 1,5 mm 
Dimensiunea termomotorului +5 mm 
Dimensiune de închidere în funcţie de utilizare: NC 4,5 ÷ 18,5 mm şi NO 8,5 ÷ 22,5 mm 

1 7711 27  HERZ – Piuliţă tip baionetă supraînălţată, M 28 x 1,5 mm 
Dimensiunea termomotorului +5 mm 
Dimensiune de închidere în funcţie de utilizare: NC 4,5 ÷ 18,5 mm şi NO 8,5 ÷ 22,5 mm 

 

Vă rugăm să reţineţi: Toate desenele sunt cu titlu informativ şi nu se pretinde faptul că sunt complete.  


