
Asortyment produktów

To be precise.



Głowice termostatyczne 

Głowica termostatyczna  K
z wbudowanym czujnikiem cieczowym.
– biała RAL 9016,
– chromowana,
– szary antracyt RAL 7016,
– jasny szary RAL 7035 
– ciemny szary RAL 7037.

Z możliwością dolnego ograniczenia  
temperatury  na 16 º C

Głowice termostatyczne 

Głowica termostatyczna DX
z czujnikiem cieczowym.
– biała RAL 9016,
– chromowana,
– szary grafit RAL 7024,
– jasny szary RAL 7035
– ciemny szary RAL 7037.

Z możliwością dolnego ograniczenia  
temperatury  na 16 º C

Głowice termostatyczne 

Głowica termostatyczna VD 
z osłoną połączeniową dla grzejników z wbudowaną 
wkładką zaworową, seria DESIGN-LINE.

Głowica termostatyczna WK
kątowa, dla grzejników z wbudowaną  
wkładką zaworową.

Głowica termostatyczna VK

z zaciskiem, dla grzejników z wbudowaną  
wkładką zaworową.

Z możliwością dolnego ograniczenia  
temperatury  na 16 º C

Głowice termostatyczne 

Głowica termostatyczna B

Model dla miejsc publicznych 
antywandalowa z zabezpieczeniem  
przed kradzieżą.  

Głowica termostatyczna D  
Głowica termostatyczna K

– zabezpieczenie przed kradzieżą 
za pomocą pierścienia

– z dwuśrubowym zabezpieczeniem 
przed kradzieżą

Termostatyczna
regulacja temperatury w pomieszczeniu

Zawory termostatyczne 
bez nastawy wstępnej
Standard 
Dla dwururowych systemów grzewczych  
z obiegiem wymuszonym. Czarny kapturek. 
O szczególnie niskim oporze  
Dla systemów grzewczych grawitacyjnych  
i konwencjonalnych dwururowych.  
Niebieski kapturek. 

Korpusy są kątowe, proste, osiowe oraz kątowo- 
narożne, wykonane z brązu oraz brązu niklowanego. 
DN 10 – DN 32. Możliwość dopasowania osłon  
z serii DESIGN-LINE dla kątowych i prostych DN 10 
– DN 15 z gwintem wewnętrznym.

Zawory termostatyczne 
z nastawą wstępną 
V-exakt

Ze zintegrowaną, dokładną nastawą wstępną, 
dla systemów grzewczych o normalnej 
lub wysokiej temperaturze. Biały kapturek.

F-exakt
Z precyzyjną nastawą, dla systemów grzewczych  
z niskimi przepływami lub wysokotemperaturowymi, 
na przykład odległe systemy grzewcze.  
Czerwony kapturek.

Korpus kątowy, prosty, osiowy lub kątowo-narożne 
wykonany z brązu niklowanego.  
DN 10 – DN 20. Możliwość dopasowania osłon 
z serii DESIGN-LINE dla kątowych i prostych 
DN 10 – DN 15.

Głowice termostatyczne 

Głowica termostatyczna F
z nastawnikiem zdalnym.

Głowica termostatyczna K
z czujnikiem zdalnym.

Głowice termostatyczne 

Ze złączami do zaworów
innych producentów
– K dla Danfoss RAVL
– K dla Danfoss RAV
– VK dla Danfoss RA
– D dla Herz M 28 x 1.5
– D dla Danfoss RA
– DX dla Danfoss RA – nowość
– DX dla Danfoss RTD-N - nowość



Głowice termostatyczne 

Głowica termostatyczna DX
z czujnikiem cieczowym.
– biała RAL 9016,
– chromowana,
– szary grafit RAL 7024,
– jasny szary RAL 7035
– ciemny szary RAL 7037.

Z możliwością dolnego ograniczenia  
temperatury  na 16 º C

Zawory termostatyczne 

Zawór E-Z
Zawierający rurkę zanurzeniową, dla grzejników
z dolnym złączem jednopunktowym.
Modele dla systemów jedno- i dwururowych.
Korpus wykonany z brązu, niklowany.
Zawór jednorurowy
Zawierający rurkę zanurzeniową, dla grzejników
z bocznym złączem jednopunktowym.
Korpus wykonany z brązu, niklowany.

Zawory termostatyczne 
bez nastawy wstępnej
Standard 
Dla dwururowych systemów grzewczych  
z obiegiem wymuszonym. Czarny kapturek. 
O szczególnie niskim oporze  
Dla systemów grzewczych grawitacyjnych  
i konwencjonalnych dwururowych.  
Niebieski kapturek. 

Korpusy są kątowe, proste, osiowe oraz kątowo- 
narożne, wykonane z brązu oraz brązu niklowanego. 
DN 10 – DN 32. Możliwość dopasowania osłon  
z serii DESIGN-LINE dla kątowych i prostych DN 10 
– DN 15 z gwintem wewnętrznym.

Zawory termostatyczne 
z nastawą wstępną 
V-exakt

Ze zintegrowaną, dokładną nastawą wstępną, 
dla systemów grzewczych o normalnej 
lub wysokiej temperaturze. Biały kapturek.

F-exakt
Z precyzyjną nastawą, dla systemów grzewczych  
z niskimi przepływami lub wysokotemperaturowymi, 
na przykład odległe systemy grzewcze.  
Czerwony kapturek.

Korpus kątowy, prosty, osiowy lub kątowo-narożne 
wykonany z brązu niklowanego.  
DN 10 – DN 20. Możliwość dopasowania osłon 
z serii DESIGN-LINE dla kątowych i prostych 
DN 10 – DN 15.

Zawory termostatyczne 

System E-Z
Zawór dla grzejników ze złączem
bocznym dwupunktowym.
Przejście z systemu jednorurowego
na dwururowy.
Korpus wykonany z brązu niklowanego.

Zawory termostatyczne 

Duolux
Zawór dla grzejników
z dwupunktowym połączeniem bocznym
Modele dla systemów jedno- i dwururowych. 
Korpus wykonany z brązu, niklowany.

Zawory termostatyczne 

Multilux 
Dla grzejników z dolnym złączem
dwururowym, rozstaw osi przyłączy 50 mm.
Do nastawiania i opróżniania.
Dostępne modele kątowe i proste
dla systemów jedno- i dwururowych.
Przyłącze R ½’’ oraz G ¾’’.
Korpus wykonany z brązu niklowanego.
Możliwość dopasowania osłon z serii
DESIGN-LINE, białych i chromowanych. 



Elektryczna / elektroniczna
regulacja temperatury w pomieszczeniu

Adapter czasowy 
 

E-Pro  
adapter czasowy do zaworów i wkładek  
termostatycznych. Stworzony do regulacji  
temperatury w pomieszczeniach  
w zaprogramowanym czasie dnia i nocy. 
Montowany pomiędzy zawór/wkładkę zaworów  
a głowice termostatyczną HEIMEIER , na których 
ustawiamy bazową temperaturę i od której  
następuje programowane obniżenie o 4K. 
Ustawianie temperatury  z poziomu komputera  
i poprzez łącze USB zaprogramowanie E-Pro.

System radiowy do sterowania 
ogrzewaniem podłogowym 
 
Radiocontrol F

Składający się z nadajnika oraz jednostki centralnej.
Dla indywidualnej regulacji temperatury  
w pomieszczeniu w podłogowych, ściennych  
i sufitowych systemach ogrzewania i klimatyzacji.
Zaleta: brak konieczności prowadzenia
przewodów elektrycznych.

Zawory 
trójdrogowe 

Trójdrogowy zawór przełączający 
dla niskich objętości przepływów 
w systemach grzewczych i klimatyzacji.

Trójdrogowy zawór mieszający 
dla mieszania przepływów zasilania 
z przepływami powrotu dla uzyskania stałej 
zadanej temperatury czynnika na wyjściu 
z zaworu. Korpus wykonany z brązu.

Dla wszystkich głowic termostatycznych 
i siłowników firmy HEIMEIER.

Ogranicznik 
temperatury powrotu 

RTL 
Ogranicza temperaturę powrotu czynnika
grzewczego w systemach ogrzewania 
podłogowego dla małych powierzchni
do 15m2. Korpusy kątowe i proste wykonane  
z brązu niklowanego. Przyłącze R ½ oraz G ¾.

Siłowniki elektromotoryczne 
 

EMO EIB
Siłownik proporcjonalny z bezpośrednim 
złączem do Europejskiej Szyny Instalacyjnej.

EMOLON
Siłownik proporcjonalny do użytku w sieciach 
LonWorks®.

Siłowniki elektromotoryczne 
 

EMO 1
Siłowniki proporcjonalne do systemów 
ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji.
EMO 3
Trójpunktowy dla systemów ogrzewania, 
wentylacji oraz klimatyzacji.

EMO 3 / 230
"3-punktowy 230 V" sygnał sterujący.

Pasuje idealnie do regulacji temperatury  
na zasilaniu.

Siłowniki termiczne-on/off 
 

EMO T   
Dwupunktowy termiczny siłownik  
do instalacji grzewczych, wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych.

EMOtec  
Dwupunktowy termiczny siłownik do instalacji ogrze-
wania podłogowego ze wskaźnikiem położenia w 
wersji bezprądowo zamkniętej. 

Termostaty pokojowe

Termostat pokojowy
Termostat pokojowy dla siłowników termicznych 
EMO T/ EMOtec.
Termostat P
Termostat pokojowy dwupunktowy z 7-dniowym  
zegarem sterującym dla siłowników termicznych  
EMO T/EMOtec. 
Termostat E 1
Termostat proporcjonalny dla siłowników EMO 1.
Termostat E 3
Trzypunktowy do siłowników EMO 3



Zawory specjalne

System radiowy do sterowania 
ogrzewaniem podłogowym 
 
Radiocontrol F

Składający się z nadajnika oraz jednostki centralnej.
Dla indywidualnej regulacji temperatury  
w pomieszczeniu w podłogowych, ściennych  
i sufitowych systemach ogrzewania i klimatyzacji.
Zaleta: brak konieczności prowadzenia
przewodów elektrycznych.

Zawory 
trójdrogowe 

Trójdrogowy zawór przełączający 
dla niskich objętości przepływów 
w systemach grzewczych i klimatyzacji.

Trójdrogowy zawór mieszający 
dla mieszania przepływów zasilania 
z przepływami powrotu dla uzyskania stałej 
zadanej temperatury czynnika na wyjściu 
z zaworu. Korpus wykonany z brązu.

Dla wszystkich głowic termostatycznych 
i siłowników firmy HEIMEIER.

Głowica termostatyczna K 
z czujnikiem przylgowym 
lub zanurzeniowym
Użycie czujnika zanurzeniowego w połączeniu  
z oprawą o dużym współczynniku przewodzenia 
jako czujnika przylgowego lub tulei  
zanurzeniowej jako czujnika zanurzeniowego.

Głowica termostatyczna ze spiralnym  
czujnikiem zanurzeniowym bez tulei  
zanurzeniowej Uszczelnienie kapilary przy  
pomocy połączenia zaciskowego.

Zestaw do regulacji  
temperatury w ogrzewaniu 
podłogowym. 
Dla stałej regulacji temperatury czynnika  
grzewczego dostarczanego do systemu  
ogrzewania podłogowego w połączonych  
systemach ogrzewania podłogowego  
z grzejnikowym.

Zestaw przyłączeniowy 
do grzejników typu V 
z wbudowaną wkładką
Vekolux  
Podwójne przyłącze z funkcją opróżniania. 
Wersje dla systemów jedno- i dwururowych.
Możliwość zastosowania osłon z serii 
DESIGN-LINE.

Vekotec 
Podwójne przyłącze. 
Modele dla systemów dwururowych. 
Korpusy kątowe i proste wykonane z brązu  
niklowanego. Przyłącze R ½ oraz G ¾. 

Podtynkowy regulator 
ogrzewania podłogowego 
w pojedynczym pomieszczeniu
Multibox K z zaworem termostatycznym. 
Multibox RTL, C/RTL 
z ogranicznikiem temperatury powrotu. 
Multibox K-RTL 
z zaworem termostatycznym oraz 
ogranicznikiem temperatury powrotu.
Modele dostępne białe i chromowane. 

Multibox F  z głowicą F z nastawnikiem zdalnym.
Multibox C/E do współpracy siłowników  
termicznych z termostatami pokojowymi
Multibox C/RTL z zaworem termostatycznym 
oraz ogranicznikiem temperatury powrotu.
Modele dostępne tylko w kolorze białym.

Ogranicznik 
temperatury powrotu 

RTL 
Ogranicza temperaturę powrotu czynnika
grzewczego w systemach ogrzewania 
podłogowego dla małych powierzchni
do 15m2. Korpusy kątowe i proste wykonane  
z brązu niklowanego. Przyłącze R ½ oraz G ¾.



Zawory regulacyjne

Grzejnikowy zawór  
regulacyjny 
 

Mikrotherm 
z nastawą.
Z pokrętłem wykonanym z białego plastiku.
Korpusy kątowe oraz proste, wykonane
z brązu niklowanego.
DN 10 – DN 32.

Zawór regulacyjny  
dla systemów 
ogrzewania podłogowego 

Zawory regulacyjne
Dobre jako zawory powrotne
montowane na rozdzielaczu ogrzewania  
podłogowego, uniwersalne możliwości  
podłączenia z obu stron, korpus wykonany  
z brązu odpornego na korozję.

Zawór kulowy 

Globo H 
Korpus i kula wykonane z brązu. 
Dostępne wersje od DN 10 do DN 50  
z gwintem wewnętrznym, DN 15 do DN 40  
z jednej strony gwint zewnętrzny i DN 15 – 32  
z końcówkami do zaprosowywania. 
Termometr czerwony lub niebieski mogą być 
zamontowane w pokrętle wraz z osłonami  
termoizolacyjnymi jako akcesoria.

Zawory kulowe do napełniania 
i opróżniania instalacji
Globo KFE 
z nakrętką zamykającą lub z opaską
zaciskową i nakrętką zamykającą.
Korpus wykonany z mosiądzu
oraz mosiądzu niklowanego.
Asortyment modeli od DN 10 do DN 20.

Grzejnikowe zawory 
powrotne 

Regutec 
Do odcinania oraz regulacji. 
Korpus wykonany z brązu niklowanego 
Średnice od DN 10 do DN 20. 
Możliwość zastosowania osłon z serii  
DESIGN-LINE dla kątowych i prostych  
DN 10 – DN 15.

Grzejnikowe zawory 
powrotne 

Regulux 
Do odcinania, nastawy wstępnej,  
opróżniania i napełniania. 
Korpus wykonany z brązu niklowanego. 
Średnice do DN 10 do DN 20. 
Możliwość zastosowania osłon z serii DESIGN-LINE 
dla kątowych i prostych DN 10 – DN 15. 



Zawór kulowy 

Globo H 
Korpus i kula wykonane z brązu. 
Dostępne wersje od DN 10 do DN 50  
z gwintem wewnętrznym, DN 15 do DN 40  
z jednej strony gwint zewnętrzny i DN 15 – 32  
z końcówkami do zaprosowywania. 
Termometr czerwony lub niebieski mogą być 
zamontowane w pokrętle wraz z osłonami  
termoizolacyjnymi jako akcesoria.

Zawór kulowy do pomp 

Globo P 
Globo P-S z klapą zwrotną.
Korpus oraz kula wykonane z brązu. 
Modele 1“ x 1“, 11/4“ x 11/4“ oraz 11/4“ x 1“. 
Termometr czerwony lub niebieski mogą być  
zamontowane w pokrętle wraz z osłonami  
termoizolacyjnymi jako akcesoria.

Zawór kulowy do wody pitnej 

Globo D 
Korpus oraz kula wykonane z brązu. 
Modele od DN 15 do DN 32 z gwintem  
wewnętrznym i końcówkami do zaprasowywania.

Termometr zielony może być zamontowany  
w pokrętle wraz z osłonami termoizolacyjnymi 
jako akcesoria. 

Zawór nadmiarowo-upustowy 

Hydrolux 
Proporcjonalny zawór nadmiarowo-upustowy dla 
instalacji w systemach grzewczych z pompami.
Z bezpośrednim odczytem nastawy.
Modele z gwintem wewnętrznym lub złączkami 
od DN 20 do DN 32.

Zawory kulowe do napełniania 
i opróżniania instalacji
Globo KFE 
z nakrętką zamykającą lub z opaską
zaciskową i nakrętką zamykającą.
Korpus wykonany z mosiądzu
oraz mosiądzu niklowanego.
Asortyment modeli od DN 10 do DN 20.

Zawory odcinające



O nas

Ze swoimi zaworami termostatycznymi, 
HEIMEIER osiągnął wiodącą pozycje na 
światowym rynku. Głowica K jest najlepiej 
sprzedającą się głowicą na świecie.  
W Niemczech, na największym rynku 
zaworów termostatycznych, w ostatnich 
latach, prawie co drugi zawór  
termosta-tyczny pochodzi z firmy HEIMEIER. 
Historia wielkich sukcesów zaczęła się kiedy 
Theodor Heimeier założył firmę  
w Westphalian, Lippstadt w 1928 r. 

W latach 50-tych firma zaczęła się 
specjalizować w zaworach dla systemów 
ogrzewania. Podwójny zawór „Mikrotherm” 
rozwijany w tamtym okresie był pierwszym 
„klasykiem” firmy HEIMEIER. 

Ostateczny przełom przyszedł wraz  
z zaworem termostatycznym z nieściśliwym 
czujnikiem, korpusem z niekorodującego 
brązu oraz adapterem M 30 x 1.5  
zaprezentowanym w 1969 r. Te trzy  
typowe cechy są utrzymywane aż do dzisiaj 
i są decydującym powodem  
triumfalnego marszu zaworów  
termostatycznych firmy HEIMEIER, który 
zawsze wygrywa w testach produktów, 
oceniających jakość i funkcjonalność od 
20 lat. W Niemczech, instytucja testująca 
„Stiftung Warentest”, przyznała ocenę 
„Bardzo dobry” cztery razy z rzędu. 

Oprócz zaworów termostatycznych 
spełniających wszelkie, możliwe do 

wyobrażenia, wymogi – obecny asortyment 
obejmuje ponad 120 różnych korpusów 
zaworów termostatycznych do których 
można podłączyć ponad 40 różnych głowic 
termostatycznych – HEIMEIER oferuje  
szeroki wybór siłowników, termostatów 
pokojowych, zaworów specjalnych  
i zaworów kulowych. HEIMEIER należy 
do angielskiej grupy IMI plc od połowy 
lat 90-tych. Będąc członkiem tej grupy 
HEIMEIER stał się głównym graczem na 
światowym rynku. Dzisiaj, ponad 30% 
asortymentu produktów dla systemów 
ogrzewania i klimatyzacji jest produkowana 
w Westphalian, Erwitte na eksport na całym 
świecie. 

V
al

ve
 r

an
g

e 
90

00
-1

8.
48

3 
/ 0

2.
07

 
Z

m
ia

ny
 t

ec
h

n
ic

zn
e 

za
st

rz
eż

o
n

e

IMI International Sp. z o.o.
32-300 Olkusz, Olewin 50a
Tel. (032) 75 88 200
Fax (032) 75 88 201
www.imi-international.pl

To be precise.


