
Pur şi simplu perfect



Capete termostat tip WK (în colţ pentru radiatoare cu ventile integrate)

- standard
- cu poziţie de zero
- cu sistem antifurt format din 2 şuruburi

14
14
14

Capete termostat cu conexiune directă
pentru robinetele altor producători

Herz 18 x 1,5

(setare centrată)



unităţi

capilar

Termostat cu lichid 
la presiune înaltă şi 
precizie de reglare.

racord

Pentru modelele cu setare la distanţă 
capul termostat este separat de corpul 
robinetului, conexiunea făcându-se tot 

prin intermediul unui tub capilar. 
Modelele cu setare centrală sunt cu 
acţionare la distanţă şi senzori 
adiţionali.

Locaşul circular din partea superioară 
a capetelor termostat, tip K, VK, WK,
VD şi F permite montarea unui capac 
color sau inscripţionat special, (clips 
partener).



               , în acest fel reducându-se 
pierderile de energie.

aerului

robinete

închidere a robinetului. Dacă 
temperatura aerului din încăpere 
creşte datorită razelor solare, de 
exemplu, lichidul în senzorul de 
temperatură se dilată acţionând 
asupra capilarului spiralat. Acesta 
reduce debitul de apă prin radiator 
prin intermediul tijei robinetului. Dacă 
temperatura aerului din încăpere

scade, are loc procesul invers. 
Schimbarea poziţiei de închidere a 
robinetului raportată la modificarea 
de temperatură se cuantifică în 0.22 
mm / K temperatură în cameră.



scări



RAL 7035 RAL 7037

cromat RAL 7016

RAL 9005

E-Pro, progamator de timp destinat 
reglajului temperaturii din cameră în 
funcţie de timp, vezi pagina 16.

(43 ºF .. 82 ºF)
Standard
cap termostat cu scală, cromat
cap termostat cu scală, gri atracit RAL 7016
cap termostat cu scală, gri deschis RAL 7035
cap termostat cu scală, gri cenuşiu RAL 7037
cap termostat cu scală, negru RAL 9005

6000-00.501
6000-00.503
6000-00.504
6000-00.505
6000-00.507

Model pentru spaţii publice
Sistem antifurt cu inel de securitate.
Strângere la un cuplu mărit conform
certificare militară germană TL 4520-0014
Grup utilizare 1 (utilizare maximă), cu 2 clipsuri de limitare

 cu fosta

cu două clipsuri de limitare

Presiune ridicată, histerezis scăzut, timp 
optim de închidere.
Regim stabil de control chiar şi în cazul 
unor variaţii mici calculate în lungimea 
de undă p (< 1K). Corespunde tuturor 
cerinţelor normelor germane EnEV şi 
DIN V 4701-10.

cu fosta

robinet.

Robinetul



E-Pro, progamator de timp destinat 
reglajului temperaturii din cameră în 
funcţie de timp, vezi pagina 16.

Standard
cu două clipsuri de limitare

cu două clipsuri de limitare

cu două clipsuri de limitare

cu două clipsuri de limitare

cu două clipsuri de limitare

Presiune ridicată, histerezis scăzut, timp 
optim de închidere. Regim stabil de 
control chiar şi în cazul unor variaţii mici 
calculate în lungimea de undă p (< 1K). 
Corespunde tuturor cerinţelor normelor 
germane EnEV şi DIN V 4701-10.

robinet



E-Pro, progamator de timp destinat 
reglajului temperaturii din cameră în 
funcţie de timp, vezi pagina 16.

RAL 7035 RAL 7037

cromat RAL 7024

pergamon

Timp de închidere 24 min.

0.7 K

Cap termostat cu scală, pergamon 6700-00.506

robinet



E-Pro, progamator de timp destinat 
reglajului temperaturii din cameră în 
funcţie de timp, vezi pagina 16.

Regim stabil de reglaj chiar şi în 
cazul unei variaţii mici a benzii 
proporţionale (L1K). Îndeplineşte 
toate cerinţele normativelor 
germane EuEV şi DIN V4701-10.

Timp de închidere 24 min.

Presiune ridicată, histerezis scăzut, timp 
optim de închidere.Regim stabil de 
control chiar şi în cazul unor variaţii mici 
calculate în lungimea de undă p (< 1K). 
Corespunde tuturor cerinţelor normelor 
germane EnEV şi DIN V 4701-10.

Compatibile cu toate corpurile de robinet 
termostatic HEIMEIER şi pentru 
radiatoare cu ventile integrate cu inserţie 
termostatică cu filet M 30 x 1.5.

robinet



Regim stabil de reglaj chiar şi în cazul unei variaţii mici a benzii proporţionale 
(1K). Îndeplineşte toate cerinţele normativelor germane EuEV şi DIN V4701-
10.

pentru spaţii publice

, RAL 9016.

Presiune ridicată, histerezis scăzut, timp 
optim de închidere.

încovoiere

robinet



Regim stabil de reglaj chiar şi în cazul unei variaţii mici a benzii proporţionale 
(1K). Îndeplineşte toate cerinţele normativelor germane EuEV şi DIN V4701-
10.

0.3 K
0.4 K

26 min.
Cu poziţie zero
(robinetul începe deschiderea la aprox. 0 ºC sau 32 ºF)

43

6
43

Presiune ridicată, histerezis scăzut, timp 
optim de închidere.

Simboluri pentru setări de bază 
şi setări de noapte.

robinet



Regim stabil de reglaj chiar şi în cazul unei variaţii mici a benzii proporţionale 
(1K). Îndeplineşte toate cerinţele normativelor germane EuEV şi DIN V4701-
10.

Capac alb, inscripţionat, cu suport, RAL 
9016. Se vor consulta de asemenea, 
instrucţiunile de asamblare şi operare.

următoarele

02.07

Dunaferr
DURA
Ferroli
Finimetal
Hagetec
Henrad
HM Heizkörper
Kermi
Korado

Manaut
Purmo
Radson
Rettig
Superia
Termo Teknik
VSZ
Zenith

Alarko
Biasi
Caradon Stelrad
Cetra
Concept
DEF
Demrad
DiaNorm
Dia-therm

robinet

robinetul



Dunaferr
DURA
Ferroli
Finimetal
Hagetec
Henrad
HM Heizkörper
Kermi
Korado
Manaut

Prolux
Purmo
Radson
Rettig
Superia
Termo Teknik
VSZ
Zehnder
Zenith

Alarko
Arbonia
Biasi
Caradon Stelrad
Cetra
Concept
Demrad
DiaNorm
Dia-therm
DEF

02.07

Regim stabil de reglaj chiar şi în 
cazul unei variaţii mici a benzii 
proporţionale (1K). Îndeplineşte 
toate cerinţele normativelor 
germane EuEV şi DIN V4701-10.

Capac alb, cu scală inscripţionată. RAL 
9016. Se vor consulta de asemenea, 
instrucţiunile de asamblare şi operare.

în colţ, cu racord filetat M 30 x 1,5

Presiune ridicată, histerezis scăzut, 
timp optim de închidere.

col]

robinet



02.07

Regim stabil de reglaj chiar şi în cazul 
unei variaţii mici a benzii 
proporţionale (1K). Îndeplineşte 
toate cerinţele normativelor 
germane EuEV şi DIN V4701-10.

Capac alb, cu scală inscripţionată. RAL 
9016. Referitor de asemenea la 
instrucţiuni de asamblare şi operare.

Standard
cu poziţie zero
(robinetul se deschide la aprox. 0 °C sau 32 )
cu antifurt
sistem cu 2 şuruburi

°F

Cod
articol

9711-24.500

9710-40.500

Presiune ridicată, histerezis scăzut, timp 
optim de închidere.

robinet



Capac alb, cu scală inscripţionată.
RAL 9016.

ale altor producători

Regim stabil de reglaj chiar şi în cazul unei variaţii mici a benzii proporţionale 
(1K). Îndeplineşte toate cerinţele normativelor germane EuEV şi DIN V4701-
10.

Descriere Model

Diametru conexiune aprox. 30 mm, pentru seriile 
începând cu 1987

VK Standard
VK cu poziţie zero

o o(ventilul se deschide la aprox. 0 C sau 32 F)

VK cu antifurt
cu 2 şuruburi

D

K

K

K

D

Presiune ridicată, histerezis scăzut, timp 
optim de închidere.

robinet



şi VK pentru scoaterea clipsurilor de stop

nichelată

, negru

producători Producător:

(M28 x 1,5)

(u 30N)

ISTA                9700-36.700

X

,

1950-00.500E-Pro

Programator de timp destinat reglajului temperaturii 
din cameră în funcţie de timp
Se instalează între robinet şi capul termostat.
Cu recunoaştere automată a geamului deschis.
Programare zilnică sau săptămânală.
Include 2 baterii LR 6 (AA)

termostatice
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în colţ



şi pentru corpuri de 

cu conexiune cu clemă pentru radiatoare cu ventile
integrate şi corpuri de robinete Danfos RA

pentru corpuri de robinete Merz şi M 28 x 1,5.

robinete Danfos RA



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

6700-00.500
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