
Globo H

Robinet din bronz cu bilă

Pur şi simplu perfect
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Globo H

Robinetul cu bilă HEIMEIER a fost special
proiectat şi realizat pentru a întruni
cerinţele specifice tehnologiei de
încălzire. Corpul şi bila sunt din bronz
rezistent la coroziune. Bilă cu alezaj
(gaură) neted vertical.

Modele între DN 10 şi DN 50.
Maneta de acţionare este demontabilă,
din plastic rezistent la şoc şi cursa scurtă.
Deoarece opritorul robinetului este
mascat, nu există pericol de accidentare.

Termometrul este înlocuibil de la DN 10

la DN 32, prin schimbarea capacului roşu
de pe manetă, vezi accesorii.
Tija nu necesită întreţinere, fiind izolată
cu două garnituri din EPDM. Garnitura
sferei este din PTFE pur.

Cochile de izolaţie termică formate din
două semicochile sunt disponibile ca
accesorii.

Descriere

• Corp şi sferă din bronz rezistent la
coroziune.

• Termometru disponibil ca accesoriu

• Versiune cu racord cu filet interior
sau exterior 

• Corp tubular, ideal pentru o izolare
continuă a instalaţiei

• Maneta este deasupra izolaţiei

• Robinet de dimensiuni reduse,
avantajos pentru montare pe
distribuitoare

• Tija nu necesită întreţinere curentă,
cu sistem dublu de izolare

• Disponibil şi în varianta Press-Line
cu racord cu fiting de presare Viega
SC-Contur.

Globo H

Tijă
cu două

garnituri

Bila de bronz

Construcţie
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Figura DN 3valoare Kvs [m /h] Cod articol

10 (R 3/8 x R 3/8) 006,0 0600-01.000

15 (R 1/2 x R 1/2) 006,0 0600-02.000

20 (R 3/4 x R 3/4) 014,0 0600-03.000

25 (R 1 x R 1) 025,0 0600-04.000

32 (R 11/4 x R 11/4) 042,0 0600-05.000

40 (R 11/2 x R 11/2) 065,0 0600-06.000

50 (R 2 x R 2) 100,0 0600-08.000

Cod articole

Globo H 
cu racord interior

Temperatură permisă de lucru TB 120°C (248°F), cu racord de presare la TB 110°C (248°F).
Presiune maximă de lucru PB 10 bar.

15 (G 3/4 x R 1/2) 006,0 0601-02.000

20 (G 1 x R 3/4) 014,0 0601-03.000

25 (G 11/4 x R 1) 025,0 0601-04.000

32 (G 11/2 x R 11/4) 042,0 0601-05.000

Globo H
cu racord inteior/exterior

15 (15 mm x 15 mm) 006,0 0602-15.000

20 (22 mm x 22 mm) 014,0 0602-22.000

25 (28 mm x 28 mm) 025,0 0602-28.000

32 (35 mm x 35 mm) 042,0 0602-35.000

Globo H
cu fiting de presare
Viega SC-Contur

Globo H

Cv =
kv

0,86

kv = Cv·0,86

Formula:
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DN-Globo Ø

15 R 1/2 0601-02.350
20 R 3/4 0601-03.350
25 R 1 0601-04.350
32 R 1 1/4 0601-05.350

15 15 0601-15.352
15 16 0601-16.352
15 18 0601-18.352
20 22 0601-22.352
25 28 0601-28.352
32 35 0601-35.352

15 20,8 0601-02.353
20 26,8 0601-03.353
25 33,2 0601-04.353
32 41,8 0601-05.353

Figura Descriere Cod articol

Conectori
Garnitură plată pentru Globo H cu racord exterior.

Cu niplu filetat

Cu niplu de lipire

Cu niplu cu sudare

Accesorii

Cochile de izolaţie pentru robinetele HEIMEIER
Globo H cu racord cu filet interior şi fiting de
presare.

Producător şi distribuitor:

GWK-Kuhlmann GmbH
Franz-Kleine-Straße 16
D-33154 Salzkotten
Telephone +49 (0) 5258/ 98360
Fax +49 (0) 5258/ 983649

Comfort-Dämmtechnik GmbH
Dieselweg 2
D-48493 Wettringen
Telephone +49 (0) 25 57/ 92 99 90
Fax +49 (0) 25 57/ 92 99 99

Termometru
pentru montaj se înlocuieşte roşu DN 10 to DN 32 0600-00.380
capacul de plastic roşu. DN 40, DN 50 0600-06.380
Gama de temperatură:
0 °C ... 120 °C. albastru DN 10 to DN 32 0600-01.380

DN 40, DN 50 0600-07.380

Globo H
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Globo H

Robinetul Heimeier Globo H se utilizează
în instalaţii de încălzire cu pompă, având
rol de închidere/izolare.

Datorită dimensiunilor reduse, robinetul
Globo H este ideal pentru montare unul
lângă altul, de exemplu, pe distribuitoare.
Robinetul cu bilă face posibilă o izolare
performantă a sistemului conformă cu
recomandările în vigoare. 

În versiunile cu racord cu filet interior şi
fiting de presare, aceasta cerinţă poate fi
uşor îndeplinită prin folosirea unei cochilii
de izolaţie termică sau cu izolaţie
dreaptă, ţinând seama de forma corpului
robinetului . Maneta rămâne deasupra
izolaţiei termice. 

Modelele cu filet interior sau exterior fac
posibile îmbinări demontabile prin

folosirea unor niple filetate sau pregatite
pentru lipire sau sudare. 

Modelul cu filet exterior este potrivit
pentru îmbinarea folosind conectori cu
etanşare plană cu presare directă, cu fălci
de strângere sau cu lagăre de alunecare. 

Aplicaţii

Exemple de aplicaţii

Pentru a preveni defecţiunile care pot
apărea datorită depunerilor specifice
instalaţiilor de încălzire, se recomandă ca
agentul termic să fie în conformitate cu
normativul VDI, recomandări 2035.

Pentru instalaţii industriale sau foarte
lungi se vor respecta normele aplicabile
VdTÜV şi 1466/AGFW 5/15. În cazul în
care agentul termic conţine uleiuri
minerale sau lubrifianţi pe baza de uleiuri
minerale, acestea pot avea un efect
extrem de dăunător asupra ventilelor,
frecvent conducând la deteriorarea
etanşărilor din EPDM.

În cazul în care se utilizează antigeli (fără
nitraţi) respectiv soluţii de etilenglicol, se
vor respecta recomandările
producătorului, în special detaliile privind
concentraţia şi aditivi specifici.

Notă

Racordare Press-Line cu Viega SC-Contur

Robinetele Globo H cu racorduri de presare
Viega sunt adecvate pentru ţevi de cupru
conforme cu EN 1057, precum şi cu ţevile
din oţel inoxidabil Viega Sanpress şi cu
ţevile din oţel Prestabo.

Toate racordurile prin presare ca şi corpul
robinetului sunt confecţionate din bronz,
material rezistent la coroziune şi la
dezincare.

Deoarece acesta este un racord prin
presare Viega, se pot folosi toţi cleştii de
strângere Viega. Asta înseamnă că nu mai
este nevoie să cumpărăm alte scule
costisitoare.

Acţiunea de presare se produce prin
formarea unei caneluri hexagonale înaintea
şi după bordura conectorului, dând astfel
conexiunii rezistenţa necesară. În plus,

bordura pe care o formează fitingul este
perfectă pentru ca garnitura de etanşare
din EPDM să ia forma dorită.

Pentru o siguranţă sporită, fitingurile prin
presare sunt echipate cu SC-Contur
(SC=conexiune de siguranţă), iar acesta
face posibilă observarea conexiunilor
neetanşe prin mici scurgeri apărute atunci
când se umple instalaţia.  În timpul presării
fitingului, SC-Contur este îndreptat şi îşi
pierde efectul în proces, astfel producând o
conexiune permanentă, strânsă şi pozitivă.
Iniţial, conectorii prin presare ce nu aveau
SC-Contur pot părea că au realizat o bună
conexiune, însă ei pot aluneca în timpul
funcţionării instalaţiei.  

Forma hexagonală de pe corpurile
robinetelor este o particularitate a acestor

robinete, astfel fitingurile sunt ţinute pe loc
în timpul strângerii. 

Pot fi folosite următoarele scule de fixare:

- Viega: Tip 2, PT3-H, PT3-EH, PT3-AH,
aparatele alimentate cu baterii Presshandy
si PressGun 4E/4B

- Geberit: PWH 75

- Geberit / Novopress: Tip N 230V, Tip N
alimentat cu baterii

- Mapress / Novopress: EFP 2, ACO 1 / ECO 1

- Klauke: UAP 2

Potrivirea cu alte scule trebuie verificată cu
producătorii lor. 

Noi vă recomandăm să folosiţi numai cleşti
Viega pentru acest tip de conexiune. 



Globo H

Dimensiuni

Diagramă

l l

D D

l1l1
L L1

D
1

d H

h

Hhd
SW1 SW1SW2

DN D D1 D2 L L1 L2 L3 I I1 d H h SW1 SW2

10 3/8“ – – 56,0 – – – 81 10,0 26 69,0 54,0 27 –

15 1/2“ G 3/4 15    56,0 64,5 110 22 81 10,0 26 69,0 54,0 27 29

20 3/4“ G 1 22  58,5 69,0 115 23 81 11,0 26 72,0 55,5 32 35,5

25 1“ G 11/4 28   67,5 78,5 129 23 81 13,0 26 74,5 58,0 39 44

32 11/4“ G 11/2 35   76,5 89,5 139 25 81 13,5 26 78,0 61,5 50 51

40 11/2“ – –   87,5 – – – 120 14,5 32 111,5 92,0 55   –

50 2“ – – 101,5 – – – 120 15,5 32 116,5 97,0 70 –

Cu filet interior Cu filet interior/exterior

l

L2

h
D

2

d

L3L3

SW1

Cu fiting de presare Viega SC-Contur.

Şos. de Centură nr. 13, Chiajna, Ilfov
Tel.: 021-317 33 11
Fax: 021-317 33 10
e-mail: office@imi-international.ro
web: www.imi-international.ro
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