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Zawór termostatyczny
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Konwektor
pod∏ogowy

Szafka do
zabudowy 

nniieepprraawwiidd∏∏oowwoo
G∏owica termo-
statyczna z wbudo-
wanym czujnikiem
nie mo˝e byç
montowana w
pozycji pionowej. 

prawid∏owo
Czujnik zdalny
umo˝liwia
niezak∏ócony pomiar
temperatury
powietrza w
pomieszczeniu.

prawid∏owo
Cyrkulujàce w
pomieszczeniu
powietrze w nie-
zak∏ócony sposób
op∏ywa g∏owic´
termostatycznà.

nniieepprraawwiidd∏∏oowwoo
G∏owica termo-
statyczna z
wbudowanym
czujnikiem nie mo˝e
byç zakryta
zas∏onami.

Sposób monta˝u

Zawór termostatyczny sk∏ada si´ z regula-
tora (g∏owica termostatyczna) oraz orga-
nu wykonawczego (zawór) (rys. 1). Zawo-
ry termostatyczne HEIMEIER posiadajà
certyfikat CEN i odpowiadajà normie DIN
EN 215 cz´Êç 1 i HD 1215 cz´Êç 2 (typo-
szereg D i F). Odpowiadajà one wysokim
wymaganiom i w przypadku prawid∏owe-
go monta˝u i obs∏ugi pracujà w sposób
bezobs∏ugowy. 

Przewody rurowe przed uruchomieniem
systemu centralnego ogrzewania muszà
zostaç przep∏ukane. Przy nape∏nianiu in-

stalacji zawory termostatyczne nale˝y ca∏-
kowicie otworzyç, aby ewentualne czà-
steczki zanieczyszczeƒ nie osiada∏y na
gnieêdzie zaworu. 

Podczas instalacji kapturek ochronny umo˝-
liwia otwarcie i zamkni´cie termostatycz-
nego zaworu grzejnikowego (rys. 2). 

Podczas demonta˝u grzejnika nale˝y ze
wzgl´dów bezpieczeƒstwa dodatkowo
zamknàç zawór zaÊlepkà (patrz prospekt
„Termostatyczne zawory grzejnikowe“).

Zawór termostatyczny

Sk∏ad medium przenoszàcego ciep∏o
powinien odpowiadaç VDI wytyczna
2035,  dotyczàcej zapobiegania
uszkodzeniom i tworzeniu si´ kamienia
w systemach centralnego ogrzewania
wodnego. W przypadku instalacji
przemys∏owych lub ogrzewania zdalnego
nale˝y przestrzegaç instrukcji VdTUV
1466/AGFW, 5/15. Oleje mineralne
wzgl. jakiekolwiek smary zawierajàce
oleje mineralne zawarte w medium
prowadzà najczeÊciej do uszkodzenia
uszczelnieƒ EPDM. 

W przypadku stosowania
bezazotynowych Êrodków
zapobiegajàcych zamarzaniu i korozji na
bazie glikolu etylowego nale˝y sprawdziç
w dokumentacji producenta
odpowiednie dane, w szczególnoÊci
dotyczàce koncentracji poszczególnych
dodatków.

Medium grzejne

3

zawór grzejnikowy

g∏owica
termostatyczna

pokrywa ochronna

rys. 1

rys. 2
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Usterki - przyczyny - usuwanie
Usterki Mo˝liwa przyczyna Usuwanie/komentarz

Grzejnik nie jest ciep∏y lub
jest niedostatecznie ciep∏y

– Ustawiona wartoÊç na zaworze termo-
statycznym jest ni˝sza ni˝ chwilowa
temperatura w pomieszczeniu

– Powietrze w grzejniku

– System centralnego ogrzewania nie
dostarcza odpowiedniej iloÊci energii

– Wp∏yw ciep∏a z zewnàtrz prowadzi do wzrostu
temperatury w pomieszczeniu, przez co zawór
termostatyczny blokuje lub ogranicza dop∏yw
goràcej wody do grzejnika

– Odpowietrzyç grzejnik

– Sprawdziç krzywà ogrzewania, pomp´ cyrku-
lacyjnà, program czasowy, êródlo ciep∏a, itp.

– Przy otwartym oknie (po∏o˝enie uchyl-
ne) i niskich temperaturach zewn´trz-
nych temperatura w pomieszczeniu spa-
da poni˝ej najni˝szej wartoÊci nastawy
na zaworze termostatycznym

– Gniazdo zaworu jest zanieczyszczone, g∏o-
wica termostatyczna nie mo˝e si´ zamknàç

– Maksymalne dopuszczalne ciÊnienie ró˝-
nicowe, przy którym zawór jest jeszcze
zamkni´ty, zosta∏o przekroczone

– Je˝eli korpusy zaworów bez oznacze-
nia T zosta∏y przezbrojone, zawory nie
zamykajà si´

– Wietrzyç intensywnie, ale krótko

– Usunàç cia∏a obce

– Zredukowaç ciÊnienie pompowania

– Przezbrajaç mo˝na jedynie zawory regulacyjne
HEIMEIER z oznaczeniem „T“ oraz zawory
regulacyjne z gwintem po∏àczeniowym do
g∏owicy termostatycznej na korpusie

Grzejnik jest ciep∏y przy
zamkni´tym zaworze
termostatycznym

Temperatura w pomieszczeniu
jest wyraênie ni˝sza, ni˝
temperatura nastawiona

– G∏owica termostatyczna zosta∏a wewn´trznie
ograniczona lub zablokowana, tzn. zabloko-
wana na okreÊlonà temperatur´ bez dost´pu
od zewnàtrz, lub te˝ dolny lub górny zakres
nastawy zosta∏ ograniczony

– Zlikwidowaç funkcj´ ograniczenia lub blokady
(patrz strona 18)

Nie mo˝na przekr´ciç g∏owicy
termostatycznej lub mo˝na jà
przekr´ciç tylko w ograniczo-
nym zakresie

– Zawór termostatyczny z wbudowanym czuj-
nikiem jest zakryty zas∏onà, obudowà grzej-
nika itp.

– Zawór termostatyczny z wbudowanym czujni-
kiem zosta∏ zamontowany w pozycji pionowej

– SprawnoÊç znamionowa grzejnika w stosun-
ku do wielkoÊci pomieszczenia jest zbyt ma∏a

– System centralnego ogrzewania nie dostarcza
odpowiedniej iloÊci energii

– Nale˝y zapewniç, aby zawór termostatyczny by∏
op∏ywany przez cyrkulujàce w pomieszczeniu
powietrze, lub te˝ zainstalowaç czujnik zdalny wzgl.
nastawnik zdalny

– Zainstalowaç czujnik zdalny wzgl. nastawnik zdalny

– Sprawdziç krzywà ogrzewania lub dobraç odpowiednià
wydajnoÊç grzejnika

– Sprawdziç krzywà ogrzewania, pomp´ cyrkulacyjnà,
program czasowy, êród∏o ciep∏a, itp.

– Zawór termostatyczny nie odczytuje temperatu-
ry w pomieszczeniu, poniewa˝ jest wystawiony
na dzia∏anie zimniejszego powietrza, np. na
skutek przeciàgu 

– Wp∏yw ciep∏a zewn´trznego mo˝e prowadziç
do wzrostu temperatury w pomieszczeniu, cho-
cia˝ zawór termostatyczny odcià∏ dop∏yw wody
do grzejnika

– Nale˝y zapewniç, aby zawór termostatyczny
byl op∏ywany tylko przez cyrkulujàce w
pomieszczeniu powietrze

– Zawory termostatyczne wykorzystujà darmo-
we ciep∏o zewn´trzne do ogrzewania, przez
co przyczyniajà si´ do oszcz´dnoÊci energii

Temperatura w pomieszczeniu
jest wyraênie wy˝sza, ni˝
temperatura nastawiona

– CiÊnienie ró˝nicowe jest zbyt wysokie

– Powietrze w systemie centralnego
ogrzewania

– Przep∏yw przez grzejnik odbywa si´ w
odwrotnà stron´

– Zredukowaç ciÊnienie wytwarzane przez
pomp´ wzgl. sprawdziç rozdzia∏ wody

– Odpowietrzyç system, uzupe∏niç wod´

– Skorygowaç kierunek przep∏ywu lub
zamontowaç odpowiedni zawór. W
przypadku ewentualnych pytaƒ dotyczàcych
zwi´kszenia lub zmniejszenia wydajnoÊci
uzale˝nionej od kierunku przep∏ywu nale˝y
zwróciç si´ do producenta grzejników.

Odg∏osy w zaworze
termostatycznym

– Elementy po∏àczeniowe, jak pierÊcieƒ
zaciskowy, nakr´tka zaciskowa, sto˝ek
lub nakr´tka nie zosta∏y pokryte smarem

– Uszczelka trzpienia zaworu jest uszkodzona

– Pokryç smarem elementy po∏àczeniowe

– Wymieniç zewn´trzny o-ring. Opró˝nienie
instalacji nie jest wymagane.

NieszczelnoÊci w zaworze
termostatycznym
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Nastawianie temperatury
Zalecane temperatury w pomieszczeniach

Ustawienie temperatury

Poni˝sze wartoÊci temperatury sà zalecane dla poszczególnych
pomieszczeƒ z uwzgl´dnieniem oszcz´dnego ogrzewania: 

Pozycje ustawieƒ np. dla g∏owicy termostatycznej K, VK i WK: 

Ka˝dà zadanà temperatur´ powietrza w
pomieszczeniu mo˝na ustawiç poprzez
pokr´cenie g∏owicy termostatycznej (w
prawo = zimniej, w lewo = cieplej).
Strza∏ka ustawienia musi wskazywaç
odpowiednià pozycj´ ustawienia (cyfra
nastawy, kreska skali, symbol). 

Wszystkie g∏owice termostatyczne
HEIMEIER sà wzorcowane w pomieszcze-
niu klimatyzowanym, bez wp∏ywów
zewn´trznych takich, jak promieniowa-
nie cieplne itp. Cyfra nastawy 3 odpo-
wiada temperaturze ok. 20°C. Ró˝nica
pomi´dzy cyframi nastawy wynosi ok.
4°C (w przypadku g∏owicy termostatycz-
nej B ok. 3°C), od kreski do kreski ok. 1°C.

Zaleca si´ ustawienie na cyfr´ nastawy 3,
odpowiada to ustawieniu podstawowe-
mu temperatury w pomieszczeniu na ok.
20°C. Nale˝y unikaç ustawieƒ wartoÊci
powy˝ej cyfry nastawy 4, poniewa˝ ni˝-
sze ustawienia ca∏kowicie wystarczajà do
ustalenia komfortowej temperatury a
temperatura pomieszczenia wy˝sza o
1°C oznacza zu˝ycie energii wy˝sze o
ok. 6%.
G∏owica termostatyczna K jest dost´pna
równie˝ w wersji z przestawianym /
ograniczanym zakresem wartoÊci zada--
nej (nr art. 6120-...500). Dolna wartoÊç
zadana przy cyfrze nastawy 1 odpowia-
da temperaturze ok. 6°C i s∏u˝y równie˝

jako ustawienie zabezpieczajàce przed
zamarzaniem. Ró˝nica pomi´dzy cyfrà
nastawy 2 wynosi ok. 2°C, natomiast
pomi´dzy nast´pnà wy˝szà wartoÊcià ok.
4°C. Zatem  cyfra nastawy 3 odpowiada
temperaturze ok. 12°C. Górna wartoÊç
zadana zgodnie z danymi znajduje si´
pomi´dzy 15°C i 25°C stopniowana co
1°C. Osiàga si´ jà poprzez pokr´cenie
g∏owicy termostatycznej w lewà stron´
a˝ do ogranicznika.
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p∏ywalnia *

∏azienka

pokój do pracy i dzieci´cy

pokój dzienny i jadalnia 
(nastawienie podstawowe)

pomieszczenie rekreacyjne, sypialnia

wszystkie pomieszczenia w nocy
(nocna redukcja temperatury)

klatka schodowa, wiatro∏ap

pomieszczenia piwnicy 
(zabezpieczenie przed zamarzaniem) 

kuchnia, korytarz

28 °C

24 °C

22 °C

20 °C

18 °C

16 °C

14 °C

12 °C

6 °C**

* je˝eli w p∏ywalni wymagane sà wy˝sze temperatury, dost´pne
sà równie˝ odpowiednie g∏owice termostatyczne (zakres
wartoÊci nastawianych 15°C do 35°C)

** w przypadku g∏owic termostatycznych w wersji z dodatkowà
pozycjà zerowà najni˝sze ustawienie wynosi 0°C 

Pozycja Temperatura  w pomie- Zalecane dla 
ustawienia szczeniu ok. np.
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Czo∏owa podzia∏ka pomocnicza

W przypadku g∏owic termostatycznych
K, VK i WK czo∏owa strona g∏owicy
termostatycznej s∏u˝y jako podzia∏ka
pomocnicza przy ograniczonej
widocznoÊci napisów na obwodzie
obudowy lub w celu odczytu nastawy z
dalszej odleg∏oÊci. Nastawienie na znak z
lewej wzgl. z prawej strony znaczka
odpowiada temperaturze w
pomieszczeniu 16°C wzgl. 24°C.

Krótka informacja

Najwa˝niejsze pozycje nastawy zosta∏y
oznaczone w krótkiej formie jako INFO
na g∏owicach termostatycznych K, VK 
i WK.

U∏atwienie nastawy dla niewidomych

G∏owice termostatyczne K, VK i WK
posiadajà u∏atwienie dla niewidomych.
Je˝eli g∏owica termostatyczna zostanie
obrócona w ten sposób, ˝e wyczuwalne
znaki znajdà si´ naprzeciwko strza∏ki,
oznacza to ustawienie temperatury
20°C. Wychodzàc z tego ustawienia
podstawowego mo˝na nastawiç ka˝dà

wartoÊç temperatury poprzez liczenie
karbów i obrót g∏owicy termostatycznej
do zadanej pozycji, przy której karb
znajduje si´ naprzeciwko strza∏ki. Odst´p
pomi´dzy karbami na g∏owicy
termostatycznej wynosi ok. 1°C.

Nastawianie temperatury na g∏owicy termostatycznej B

Ma∏ym wkr´takiem wyciàgnàç zaÊlepk´
(rys. 1).

Poprzez powsta∏y otwór mo˝na za
pomocà klucza nastawczego (Nr kat.
2500-00.253) lub klucza uniwersalnego
*) (Nr kat. 0530-01.433) nastawiç
zadanà temperatur´ w pomieszczeniu w
przedziale od 8°C do 26°C (rys. 2).

Cyfra odpowiadajàca wartoÊci zadanej
mo˝e byç odczytana w okienku. Cyfra 3
odpowiada temperaturze ok. 20°C.
Ró˝nica pomi´dzy cyframi wynosi ok.
3°C.

ZaÊlepk´ nale˝y ponownie za∏o˝yç
(zatrzasnàç).

*) Alternatywa do klucza nastawczego, nr katalogowy 2500-00.253 do nastawy g∏owicy
termostatycznej B. Tak˝e do termostatycznej g∏owicy zaworowej V-exakt /F-exakt, regulatora
strumienia powrotnego Vekolux i zaworu odpowietrzajàcego grzejnik

Nastawianie temperatury

3

czo∏owa
podzia∏ka
pomocnicza

INFO
� 6°C
� 14°C
� 20°C

4°C

2 3 4

od kreski do kreski ok. 1°C

dwa oznaczenia

klucz
nastawczy

klucz
uniwersalny*)

V-exakt
F-exakt

hahn
Luft-

Rys. 1

Rys. 2
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G∏owica termostatyczna K i D, czujnik zdalny

Monta˝ g∏owicy termostatycznej K i D

Zawory termostatyczne nale˝y zainstalo-
waç w taki sposób, aby mog∏y one reago-
waç na temperatur´ powietrza w pomie-
szczeniu i aby mog∏y one byç op∏ywane
przez to powietrze bez ˝adnych zak∏óceƒ.
G∏owice termostatyczne z wbudowanym
czujnikiem nie mogà byç przykrywane za-
s∏onami, obudowà grzejnika itp., nie mo-

gà byç instalowane w wàskich niszach lub
w pozycji pionowej, nie mogà równie˝
byç wystawione na dzia∏anie ch∏odniej-
szego powietrza, np. na skutek przeciàgu. 

Je˝eli jest to niemo˝liwe, nale˝y zainstalo-
waç g∏owice termostatycznà z czujnikiem
zdalnym (lub te˝ z nastawnikiem zdalnym).

Odkr´ciç kapturek ochronny termosta-
tycznego zaworu grzejnikowego.

Przed monta˝em sprawdziç, czy g∏owica
termostatyczna jest ustawiona na
wartoÊç 5.

Na∏o˝yç g∏owic´ termostatycznà na
termostatyczny zawór grzejnikowy,
przykr´ciç i dokr´ciç kleszczami z
gumowymi nak∏adkami (ok. 20 Nm).

Nale˝y zwróciç uwag´, aby strza∏ka
nastawcza by∏a zwrócona w gór´.

Nast´pnie nastawiç g∏owic´
termostatycznà na wartoÊç 3.

Monta˝ czujnika zdalnego

Przy monta˝u czujnika zdalnego nale˝y
zwróciç uwag´, aby nie by∏o mo˝liwoÊci
przykrycia go obudowà, firankami, itp. i
aby nie by∏ on wystawiony na dzia∏anie
promieni s∏onecznych lub pràdów
ch∏odniejszego powietrza.

Nast´pnie nale˝y przymocowaç cz´Êç
po∏àczeniowà za pomocà materia∏ów
monta˝owych (ko∏ków, Êrub). W∏o˝yç
czujnik zdalny w uchwyt i wraz z nim
w∏o˝yç w cz´Êç po∏àczeniowà 
i zaczepiç. W∏o˝yç rurk´ kapilarnà.

Nie wykorzystywanà rurk´ kapilarnà
nawinàç na szpulk´ i przykryç pokrywà
(patrz rysunek).

kapturek ochronny

pokrywa 

szpula
rurki
kapilarnej
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G∏owica termostatyczna K z zabezpieczeniem przed kradzie˝à

pa∏àk

Êrubokr´t

Rys. 1

Rys. 2

Êruba zabezpieczajàca

nakr´tk´ rade∏kowà

G∏owice termostatyczne K HEIMEIER z zabez-
pieczeniem przed kradzie˝à sà stosowane do
regulacji temperatury w poszczególnych po-
mieszczeniach budynków publicznych, szkó∏,
itp. o du˝ym nat´˝eniu ruchu publicznego.
Do dyspozycji sà dwa ró˝ne systemy: zabez-

pieczenie przed kradzie˝à za pomocà dwóch
Êrub (mo˝liwe ponowne zastosowanie) oraz
zabezpieczenie przed kradzie˝à za pomocà
pierÊcienia zabezpieczajàcego (ponowne wy-
korzystanie tylko po wymianie zniszczonej
nakr´tki rade∏kowej).

Zabezpieczenie przed kradzie˝à za pomocà pierÊcienia zabezpieczajàcego

Odkr´ciç kapturek ochronny termo-
statycznego zaworu grzejnikowego. 

Przed monta˝em sprawdziç, czy g∏owica
termostatyczna jest ustawiona na war-
toÊç 5.

Na∏o˝yç g∏owic´ termostatycznà na ter-
mostatyczny zawór grzejnikowy, przy-
kr´ciç i dokr´ciç kleszczami z gumowymi
nak∏adkami.

Nale˝y zwróciç uwag´, aby strza∏ka
nastawcza by∏a zwrócona w gór´.

Nast´pnie nastawiç g∏owic´
termostatycznà na wartoÊç 3.

Po zamontowaniu wysunàç pa∏àk z
pierÊcienia zabezpieczajàcego za pomocà
Êrubokr´ta w kierunku strza∏ki (rys. 1).

PierÊcieƒ zabezpieczajàcy mo˝na teraz
dowolnie obracaç nie powodujàc zmiany
nastawionej wartoÊci zadanej.

Demonta˝ g∏owicy termostatycznej jest
mo˝liwy tylko po zniszczeniu
zabezpieczenia (nakr´tki rade∏kowej z
pierÊcieniem zabezpieczajàcym) przy
pomocy klucza hakowego do rur.

Nast´pnie nale˝y zdjàç ostro˝nie z
g∏owicy termostatycznej zniszczone
zabezpieczenie za pomocà Êrubokr´tu i
wymieniç na nowe (Nr katalogowy
6020-00.347), które w prosty sposób
wciska si´ na g∏owic´.

G∏owica termostatyczna jest w ten
sposób ponownie zdatna do u˝ytku i
mo˝e zostaç ponownie zamontowana.

Zabezpieczenie przed kradzie˝à za pomocà dwóch Êrub

Odkr´ciç kapturek ochronny termosta-
tycznego zaworu grzejnikowego. 

Przed monta˝em sprawdziç, czy g∏owica
termostatyczna jest ustawiona na
wartoÊç 5.

Na∏o˝yç g∏owic´ termostatycznà na ter-
mostatyczny zawór grzejnikowy, przy-
kr´ciç i dokr´ciç kleszczami z gumowymi
nak∏adkami.

Nale˝y zwróciç uwag´, aby strza∏ka
nastawcza by∏a zwrócona w gór´.

W celu zabezpieczenia przed kradzie˝à
nale˝y dokr´ciç Êruby zabezpieczajàce
(rys. 2) kluczem imbusowym SW2.  

Nast´pnie nastawiç g∏owic´
termostatycznà na wartoÊç 3.

Demonta˝ g∏owicy termostatycznej
mo˝liwy jest po uprzednim odkr´ceniu
Êrub zabezpieczajàcych kluczem
imbusowym SW 2.
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G∏owica termostatyczna WK
G∏owica termostatyczna WK HEIMEIER
jest przeznaczona do monta˝u na
grzejnikach z wbudowanym zaworem z
gwintem przy∏àczeniowym M 30 x 1,5. 

G∏owica mo˝e byç montowana z lewej
lub z prawej strony grzejnika. 

Monta˝ z prawej strony grzejnika

Usunàç ko∏ki zabezpieczajàce na strza∏ce
wskazujàcej (rys1).

Wcisnàç strza∏k´ wskazujàcà a˝ do
zatrzaÊni´cia (rys. 2). 

Ustawiç g∏owic´ termostatycznà na cyfr´
5, na∏o˝yç poziomo na zawór grzejniko-
wy, przykr´ciç i mocno dokr´ciç
szczypcami z gumowymi nak∏adkami
(max 15 Nm).

Monta˝ z lewej strony grzejnika

Nastawiç g∏owic´ termostatycznà na
cyfr´ 5, wyciàgnàç strza∏k´ wskazujàcà i
wyjàç oba ko∏ki zabezpieczajàce (rys. 3).

Dolnà cz´Êç g∏owicy obróciç o 180° do
oporu (rys. 4).

Strza∏k´ wskazujàcà wsunàç przy nasta-
wie 5 i wcisnàç do zatrzaÊni´cia (rys. 5). 

G∏owic´ termostatycznà na∏o˝yç pozio-
mo na zawór grzejnikowy, przykr´ciç i
mocno dokr´ciç szczypcami z gumo-
wymi nak∏adkami (max 15 Nm). 

Uwaga

- Przez wciÊni´cie i zatrzaÊni´cie strza∏ki
wskazujàcej nast´puje ustalenie i
zabezpieczenie pozycji monta˝owej (z
lewej / prawej strony). Zmiana tej pozycji
jest potem niemo˝liwa. 
- Przed monta˝em nale˝y sprawdziç, czy
na zaworze wbudowanym w grzejnik
b´dzie mo˝liwe mocne dokr´cenie

g∏owicy (moment dokr´cenia ok. 35
Nm). 
- Stosowanie adapterów do monta˝u na
zaworach termostatycznych nie
posiadajàcych gwintu przy∏àczeniowego
M 30 x 1,5 jest niedopuszczalne. 

strza∏ka wskazujàca

dolna cz´Êç g∏owicy górna cz´Êç g∏owicy

rys. 1

rys. 2

rys. 3

rys. 4

rys. 5
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G∏owica termostatyczna VK
G∏owica termostatyczna HEIMEIER VK
jest przeznaczona do monta˝u na
grzejnikach wyposa˝onych w zawór
termostatyczny przystosowany do
monta˝u zaciskowego. 

Monta˝ odbywa si´ bezpoÊrednio, tzn.
bez adaptera. 

G∏owica termostatyczna VK mo˝e byç
montowana w kilku pozycjach,
przestawianych ka˝dorazowo o 90°:
Za przyk∏ad ze strza∏kà wskazujàcà
zwróconà w gór´ lub do przodu. 
Istnieje mo˝liwoÊç przestawienia opaski
mocujàcej. 

Monta˝

Przed monta˝em nale˝y sprawdziç, czy
g∏owica termostatyczna zosta∏a
ustawiona na cyfr´ 5, oraz czy wkr´t
opaski mocujàcej jest ca∏kowicie
poluzowany.

G∏owic´ termostatycznà ze strza∏kà
wskazujàcà zwróconà np. w gór´ lub do
przodu nale˝y na∏o˝yç na zawór i
wcisnàç, a˝ do s∏yszalnego zatrzaÊni´cia
(rys. 1).

Ustawiç opask´ mocujàcà i dokr´ciç
odpowiednim Êrubokr´tem (rys. 2).
Zwróciç przy tym uwag´, aby g∏owica
termostatyczna by∏a w∏o˝ona do oporu,
w razie potrzeby docisnàç. 

3

opaska mocujàca

•

strza∏ka wskazujàca

rys. 1

rys. 2
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G∏owica termostatyczna VD
G∏owica termostatyczna VD HEIMEIER to
po∏àczenie perfekcyjnej techniki z
nowoczesnym wzornictwem. Jest ona
przewidziana specjalnie do monta˝u na
grzejnikach z wbudowanym zaworem

posiadajàcych gwint przy∏àczeniowy M
30 x 1,5 na zaworze. Dzi´ki konstrukcji
nowego typu tworzy ona z grzejnikiem
harmonijnà, wzajemnie dopasowanà
ca∏oÊç.

Odkr´ciç i zdjàç z g∏owicy pokryw´
ochronnà.

Przed monta˝em nale˝y sprawdziç, czy
g∏owica termostatyczna zosta∏a
ustawiona na cyfr´ 5.

Na∏o˝yç i wkr´ciç g∏owic´ termostaty-
cznà na zawór.

Zwróciç uwag´, czy strza∏ka nastawcza
zwrócona jest w gór´ (rys. 1).

Mocno dokr´ciç nakr´tk´ rade∏kowanà
szczypcami z gumowymi nak∏adkami
(ok. 15 Nm).

Na∏o˝yç obudow´ przy∏àcza (rys. 2).

Wypozycjonowaç Êrub´ mocujàcà w
stosunku do gwintu uchwytu obudowy.
Ustawiç obudow´ i dokr´ciç Êrub´
Êrubokr´tem a˝ do zatrzaÊni´cia (rys. 3).
Nast´pnie dokr´ciç Êrub´ mocujàcà o ok.
1/2 obrotu. .

W∏o˝yç zaÊlepk´ (rys. 4). G∏owic´
termostatycznà ustawiç na cyfr´ 3. 

W zale˝noÊci od producenta przy
stosowaniu grzejników typu 11 nale˝y
wziàç pod uwag´ szerokoÊç obudowy
bocznej. 

Zmiany techniczne producenta
grzejników zastrze˝one.

Monta˝

obudowa przy∏àcza

rys. 1

rys. 2

rys. 3

Abb. 4
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G∏owica termostatyczna B

szczerbinka

klucz imbu-
sowy SW 2

klucz imbu-
sowy SW 2

zaÊlepka

klucz na-
stawczy 

klucz uni-
wersalny*)

otwór

V-exakt
F-exakt

hahn
Luft-

okienko
obserwacyjne

G∏owica termostatyczna B HEIMEIER jest
stosowana do regulacji temperatury w
poszczególnych pomieszczeniach budyn-
ków publicznych, szkó∏, itp. o du˝ym
nat´˝eniu ruchu publicznego. Pokrywa
zabezpieczajàca tej g∏owicy termosta-

tycznej z zabezpieczeniem przed kradzie-
˝à kr´ci si´ bez ograniczeƒ, nastawiona
wartoÊç nie mo˝e byç ustawiona na
mniejsze ani na wi´ksze wartoÊci bez
u˝ycia specjalnego narz´dzia.

Odkr´ciç kapturek ochronny z termo-
statycznego zaworu grzejnikowego.
Ma∏ym wkr´takiem wyjàç zaÊlepk´ (rys. 1).

Nast´pnie otworzyç g∏owic´ kluczem
nastawczym (Nr kat. 2500-00.253) lub
kluczem uniwersalnym (Nr kat. 0530-
01.433) umieszczonym w otworze przez
obrót w lewo do oporu (rys. 2).

Poprzez obrót w prawo nakr´ciç g∏owic´
na zawór. Po stwierdzeniu wyczuwalne-
go otworu kr´ciç dalej, a˝ do momentu,
gdy otwór znajdujàcy si´ w obudowie
pokryje si´ z jednà z dwóch szczerbinek
na nakr´tce mocujàcej (rys. 3).

W∏o˝yç w otwór na obudowie klucz im-
busowy SW 2 (Nr kat. 6040-02.256) i
mocno dokr´ciç nim g∏owic´
termostatycznà (rys. 4).

Ârub´ zabezpieczajàcà w nakr´tce mo-
cno dokr´ciç kluczem imbusowym SW 2.
Mo˝na teraz dowolnie kr´ciç g∏owicà
termostatycznà nie powodujàc zmiany
nastawionej wartoÊci zadanej (rys. 5).

Dla lepszego odczytu wartoÊci zadanej
nale˝y tak obróciç g∏owic´ termo-
statycznà, aby okienko obserwacyjne
znalaz∏o si´ w po∏o˝eniu górnym (rys. 3). 

*) Alternatywnie do klucza nastawczego, 
Nr art. 2500-00.253 do obs∏ugi g∏owicy
termostatycznej B. Równie˝ do termo-
statycznych zaworów grzejnikowych 
V-exakt/F-exakt, regulatorów strumienia
powrotnego Regulux, przy∏àczy gwinto-
wych Vekolux i zaworów odpowietrza-
jàcych grzejnik.

Monta˝

W razie ewentualnego demonta˝u g∏o-
wicy termostatycznej nale˝y obróciç po-
kr´t∏o w ten sposób, aby boczny otwór
znalaz∏ si´ naprzeciwko jednej z dwóch
szczerbinek na nakr´tce mocujàcej (rys. 3).

Poluzowaç Êrub´ zabezpieczajàcà za pomo-
cà klucza imbusowego SW 2 (Nr art. 6040-
02.256) (rys. 5). Odkr´ciç g∏owic´ termosta-
tycznà przez obrót w lewo za pomocà
wetkni´tego klucza imbusowego (rys. 4). 

Demonta˝ g∏owicy termostatycznej

rys. 1

rys. 2

rys. 3

rys. 4

rys. 5

rys. 6
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G∏owica termostatyczna F
Zawory termostatyczne nale˝y zainstalo-
waç w taki sposób, aby mog∏y one rea-
gowaç na temperatur´ powietrza w po-
mieszczeniu i aby mog∏y one byç op∏y-
wane przez to powietrze bez ˝adnych
zak∏óceƒ. G∏owice termostatyczne z wbu-
dowanym czujnikiem nie mogà byç przy-
krywane zas∏onami, obudowà grzejnika
itp., nie mogà byç instalowane w wàs-
kich niszach lub w pozycji pionowej, nie
mogà równie˝ byç wystawione na dzia∏a-
nie ch∏odniejszego powietrza, np. na
skutek przeciàgu. 

Je˝eli jest to niemo˝liwe, nale˝y zainsta-
lowaç g∏owic´ termostatycznà z czujni-
kiem zdalnym (lub te˝ z nastawnikiem
zdalnym).

Nastawnik zdalny powinien zostaç za-
montowany w ten sposób, aby nie by∏ on
przykryty firankà, obudowà grzejnika itp.

Rurka kapilarna mo˝e byç poprowadzona
na tynku, jak równie˝ w rurce
podtynkowej gi´tkiej Ø 23 mm (rys. 1)

Zdjàç obudow´ z p∏ytki mocujàcej (rys. 2).

Zamontowaç na Êcianie lub w puszce
podtynkowej p∏ytk´ mocujàcà ze strza∏kà
wskaênikowà w gór´ za pomocà
za∏àczonych Êrub z ko∏kami
rozporowymi. 

Odmierzyç odcinek rurki kapilarnej
potrzebny do u∏o˝enia na Êcianie.
Zb´dnà cz´Êç kapilary nawinàç na p∏ytk´
mocujàcà od strony g∏owicy
termostatycznej. 
Uwaga: Przy monta˝u na Êcianie nale˝y
uwa˝aç, ˝eby rurka kapilarna zosta∏a
prze∏o˝ona na zewnàtrz przez jedno z
wy˝∏obieƒ w kraw´dzi p∏ytki mocujàcej
(rys. 3). 

Obudow´ w pozycji z cyfrà 3 u góry
wcisnàç mocno na p∏ytk´ mocujàcà,
a˝ do zatrzaÊni´cia (rys. 4).        
Monta˝ kapilary w rurce podtynkowej 
- patrz strona 14.

Monta˝ g∏owicy termostatycznej 

obudowa

strza∏ka 
wskaênikowa

wy˝∏obienie dla
rurki kapilarnej

cyfra 3

prowadnica do
zwijania rurki
kapilarnej

otwory do monta-
˝u na puszce
podtynkowej

p∏ytka mocujàca

otwór do monta-
˝u na Êcianie

3

4
5

rys. 1

rys. 2

rys. 3

rys. 4



Monta˝

14

G∏owica termostatyczna F

puszka podtynkowa 

Ø 60 mm

otwór
gwinto-
wany do
monta˝u
p∏ytki
mocujàcej

Êruba zamykajàca

przetwornik pomiarowy

otwór 
do mocowania 
spirali

∏àcznik

spirala

rurka gi´tka
Ø 23 mm

rys. 1

rys. 2

rys. 3

rys. 4

W tym przypadku stosuje si´ puszk´
podtynkowà Ø 60 mm i rurk´ pod-
tynkowà gi´tkà Ø 23 mm (rys. 1).

Monta˝ na puszce podtynkowej w rurce podtynkowej gi´tkiej. 

Odkr´ciç Êrub´ zamykajàcà (rys. 2).

Wyjàç przetwornik pomiarowy i rurk´
kapilarnà z ∏àcznika (rys. 3).

Przesunàç spiral´ przez rurk´ gi´tkà i
po∏àczyç z przetwornikiem pomiarowym.
Nast´pnie przeciàgnàç przetwornik i
kapilar´ przez rurk´ gi´tkà (rys. 4).

Po∏àczyç poszczególne cz´Êci. Odkr´ciç
kapturek ochronny z termostatycznego
zaworu grzejnikowego. Nastawiç
g∏owic´ termostatycznà na cyfr´ 5.
Na∏o˝yç ∏àcznik na zawór i mocno
dociàgnàç nakr´tk´ rade∏kowà obc´gami
z gumowymi nak∏adkami.

Monta˝ kapilary w rurce gi´tkiej
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G∏owica termostatyczna K, VK i WK
G∏owica termostatyczna jest dostarczana
fabrycznie z dwoma klipsami. Sà one
zamontowane z prawej i z lewej strony
tabliczki z krótkà informacjà. Za pomocà

tych klipsów mo˝na wykonywaç
oznaczanie, ograniczanie lub blokad´
optymalnej nastawy temperatury. 

Cofnàç kciukiem do oporu czerwony
klips (rys. 1), podwa˝yç i wyjàç (rys. 2).
Nast´pnie nastawiç g∏owic´ termosta-
tycznà na zadanà temperatur´, np. cyfra
3 � 20°C. Teraz nale˝y w∏o˝yç czerwony
klips w rowek z prawej strony cyfry 3
(rys. 3), a nast´pnie cofnàç kciukiem
do oporu.

Oznaczanie górnego zakresu temperatury 

Cofnàç kciukiem do oporu niebieski
klips (rys. 1), podwa˝yç i wyjàç (rys. 2).
Nast´pnie nastawiç g∏owic´
termostatycznà na zadanà temperatur´,
np. symbol ksi´˝yca � 14°C. Teraz
nale˝y w∏o˝yç niebieski klips w rowek 
z lewej strony cyfry 3 (rys. 4), 

a nast´pnie cofnàç kciukiem do oporu.

Oznaczanie dolnego zakresu temperatury

Ograniczenie górnego zakresu temperatury

Cofnàç kciukiem do oporu niebieski klips
(rys. 1), podwa˝yç i wyjàç (rys. 2).
Nast´pnie nastawiç g∏owic´
termostatycznà na zadanà temperatur´,
np. symbol ksi´˝yca � 14°C. Teraz
nale˝y w∏o˝yç niebieski klips w rowek 
z lewej strony cyfry 3 (rys. 4) a nast´p-
nie przesunàç do przodu do oporu.
Teraz mo˝na nastawiç dowolnà
wartoÊç do symbolu ksi´˝yca. WartoÊci

nastawy, które znajdujà si´ poni˝ej
symbolu ksi´˝yca nie sà teraz dost´pne.
W celu zniesienia blokady nale˝y
kciukiem cofnàç klips. Teraz mo˝na
nastawiç dowolnà wartoÊç temperatury.

Ograniczenie dolnego zakresu temperatury

W celu zablokowania konkretnej
wartoÊci nastawy nale˝y cofnàç kciukiem
oba klipsy (rys. 1), podwa˝yç i wyjàç
(rys. 2). Nast´pnie nastawiç g∏owic´
termostatycznà na zadanà temperatur´,
np. cyfra 3 � 20°C. Teraz nale˝y w∏o˝yç
czerwony klips w rowek z prawej
strony cyfry 3 (rys. 3), a nast´pnie
przesunàç do przodu do oporu.
Nast´pnie nale˝y w∏o˝yç niebieski klips w

rowek z lewej strony cyfry 3 (rys. 5) i
przesunàç do przodu do oporu. Teraz nie
ma mo˝liwoÊci przestawienia g∏owicy
termostatycznej. W celu zniesienia
blokady nale˝y cofnàç do oporu
czerwony lub niebieski klips, lub w razie
potrzeby oba klipsy. Teraz mo˝na
ponownie nastawiç dowolnà wartoÊç. 

Blokada nastawy 

krótka informacja

rys. 1

rys. 2

rys. 3

rys. 4

rys. 5

3 42

czerwony klips do
oznaczenia / ogra-
niczenia górnego
zakresu temp. 
np. 20°C

niebieski klips do
oznaczenia /
ograniczenia
dolnego zakresu
temp. np. 14°C

blokada, 
np. 20°C

21

3 42
Cofnàç kciukiem do oporu czerwony
klips (rys. 1), podwa˝yç i wyjàç (rys. 2).
Nast´pnie nastawiç g∏owic´ termostaty-
cznà na zadanà temperatur´, np. cyfra 3
� 20°C. Teraz nale˝y w∏o˝yç czerwony
klips w rowek z prawej strony cyfry 3
(rys. 3), a nast´pnie przesunàç do przo-
du do oporu. Teraz mo˝na nastawiç do-
wolnà wartoÊç do cyfry 3 poprzez obrót

g∏owicy termostatycznej. WartoÊci
nastawy, które znajdujà si´ powy˝ej
cyfry 3 nie sà teraz dost´pne. W celu
zniesienia blokady nale˝y kciukiem
cofnàç klips. Teraz mo˝na nastawiç
dowolnà wartoÊç temperatury. 
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G∏owica termostatyczna VD

rys. 1

rys. 2

rys. 3

Cofnàç czerwony klips, a˝ do lekko
wyczuwalnego oporu, podwa˝yç i wyjàç.
Nastawiç g∏owic´ termostatycznà na
zadanà wartoÊç temperatury, np. cyfra 3
� 20°C. Nast´pnie nale˝y w∏o˝yç

czerwony klips w rowek z prawej
strony cyfry 3 (rys. 1) oraz przesunàç do
przodu, a nast´pnie cofnàç go a˝ do
lekko wyczuwalnego oporu.

G∏owica termostatyczna jest dostarczana
fabrycznie z dwoma klipsami. Sà one
zamontowane z prawej i z lewej strony
tabliczki z krótkà informacjà. Za pomocà

tych klipsów mo˝na wykonywaç
oznaczanie, ograniczanie lub blokad´
optymalnej nastawy temperatury. 

Oznaczanie górnego zakresu temperatury

Cofnàç niebieski klips, a˝ do lekko
wyczuwalnego oporu, podwa˝yç i wyjàç.
Nastawiç g∏owic´ termostatycznà na
zadanà wartoÊç temperatury, np. symbol
ksi´˝yca � 14°C. Nast´pnie nale˝y

w∏o˝yç niebieski klips w rowek z lewej
strony symbolu ksi´˝yca (rys. 2) oraz
przesunàç do przodu, a nast´pnie
cofnàç go a˝ do lekko wyczuwalnego
oporu.

Oznaczanie dolnego zakresu temperatury

Cofnàç czerwony klips a˝ do lekko
wyczuwalnego oporu, podwa˝yç i wyjàç.
Nastawiç g∏owic´ termostatycznà na
zadanà wartoÊç temperatury, np. cyfra 3
� 20°C. Nast´pnie nale˝y w∏o˝yç
czerwony klips w rowek z prawej
strony cyfry 3 (rys. 1) i przesunàç do
przodu do oporu. Teraz mo˝na
nastawiç dowolnà wartoÊç do cyfry 3

poprzez obrót g∏owicy termostatycznej.
WartoÊci nastawy, które znajdujà si´
powy˝ej cyfry 3 nie sà teraz dost´pne.
W celu zniesienia blokady nale˝y
kciukiem cofnàç klips a˝ do lekko
wyczuwalnego oporu. Teraz mo˝na
nastawiç dowolnà wartoÊç temperatury.

Ograniczenie górnego zakresu temperatury

Cofnàç niebieski klips a˝ do lekko
wyczuwalnego oporu, podwa˝yç i wyjàç.
Nastawiç g∏owic´ termostatycznà na
zadanà wartoÊç temperatury, np. symbol
ksi´˝yca � 14°C. Nast´pnie nale˝y
w∏o˝yç niebieski klips w rowek z lewej
strony symbolu ksi´˝yca (rys. 2) i
przesunàç go do przodu do oporu.
Teraz mo˝na nastawiç dowolnà wartoÊç

do symbolu ksi´˝yca. WartoÊci nastawy,
które znajdujà si´ poni˝ej symbolu
ksi´˝yca nie sà teraz dost´pne. W celu
zniesienia blokady nale˝y kciukiem
cofnàç klips a˝ do lekko wyczuwalnego
oporu. Teraz mo˝na nastawiç dowolnà
wartoÊç temperatury.

Ograniczenie dolnego zakresu temperatury

W celu zablokowania konkretnej
wartoÊci nastawy nale˝y cofnàç oba
klipsy, a˝ do lekko wyczuwalnego
oporu, podwa˝yç i wyjàç. Nast´pnie
nastawiç g∏owic´ termostatycznà na
zadanà temperatur´, np. cyfra 3 � 20°C.
Teraz nale˝y w∏o˝yç czerwony klips w
rowek z prawej strony cyfry 3 (rys. 3),
a nast´pnie przesunàç do przodu do
oporu. Nast´pnie nale˝y w∏o˝yç niebieski

klips w rowek z lewej strony cyfry 3 i
przesunàç do przodu do oporu. Teraz
nie ma mo˝liwoÊci przestawienia g∏owicy
termostatycznej. W celu zniesienia
blokady cofnàç do oporu czerwony lub
niebieski klips, lub w razie potrzeby oba
klipsy. Teraz mo˝na ponownie nastawiç
dowolnà wartoÊç.

Blokada nastawy

Za poÊrednictwem ko∏ków oporowych
wyjmowanych z zewn´trznej strony
os∏ony przy∏àcza mo˝na dokonaç
ukrytego ograniczenia lub blokady
nastawy, jak opisano powy˝ej. Nale˝y

wziàç pod uwag´, ˝e ko∏ki oporowe
zatrzaskujà si´ w odpowiedni rowek,
gdy zostanà przesuni´te do oporu.
Wówczas wyciàgni´cie ko∏ków nie jest
mo˝liwe. 

Ukryte ograniczenie lub blokada nastawy

3

æ
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æ
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ææ
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Obs∏uga

Ukryte ograniczenie lub blokada

G∏owica termostatyczna K i VK

Nastawiç g∏owic´ termostatycznà na
zadanà temperatur´, np. cyfra 3 � 20°C.

W∏o˝yç Êciàgacz (Nr katalogowy 6000-
00.139) od do∏u w rowek obudowy, a
nast´pnie wpiàç go od góry. Zdjàç
obudow´ silnym ruchem (rys. 1). 

Przesunàç klips ograniczajàcy z pozycji z
prawej strony obok cyfry 5 za pomocà
klucza uniwersalnego (Nr katalogowy
0530-01.433) lub innego odpowiednie-
go narz´dzia w gór´ i wyciàgnàç (rys. 2).

Nast´pnie nale˝y przesunàç klips ogra-
niczajàcy na drugi mostek z prawej strony
cyfry 3, a˝ do zatrzaÊni´cia (rys. 3). 

Na∏o˝yç obudow´  w ten sposób, aby
strza∏ka wskazywa∏a cyfr´ 3. Wcisnàç
mocno pokr´t∏o a˝ do zatrzaÊni´cia 
(rys. 4).

Teraz mo˝na nastawiç dowolnà wartoÊç
do cyfry 3 poprzez obrót g∏owicy

termostatycznej. WartoÊci nastawy, które
znajdujà si´ powy˝ej cyfry 3 nie sà teraz
dost´pne.

Ograniczenie górnego zakresu temperatury

Kombinowane ograniczenie górnego i
dolnego zakresu temperatury mo˝e byç
wykonane w jednym cyklu. W tym celu
przed zdj´ciem obudowy g∏owic´
termostatycznà nale˝y nastawiç na

zadanà górnà i dolnà wartoÊç
temperatury. Po ustawieniu ograniczenia
nale˝y na∏o˝yç ponownie obudow´ przy
tych samych wartoÊciach nastawy.

Kombinowane ograniczenie górnego i dolnego zakresu temperatury

Nastawiç g∏owic´ termostatycznà na
zadanà wartoÊç temperatury, np. symbol
ksi´˝yca � 14°C.

W∏o˝yç Êciàgacz (Nr katalogowy 6000-
00.139) od do∏u w rowek obudowy, a
nast´pnie wpiàç go od góry. Zdjàç
obudow´ silnym ruchem (rys. 5)

Przesunàç klips ograniczajàcy z pozycji z
lewej strony obok pozycji
mrozobezpiecznej za pomocà klucza
uniwersalnego (Nr katalogowy 0530-
01.433) lub innego odpowiedniego
narz´dzia w gór´ i wyciàgnàç (rys. 6).
Nast´pnie nale˝y przesunàç klips

ograniczajàcy na drugi mostek z lewej
strony symbolu ksi´˝yca a˝ do
zatrzaÊni´cia (rys. 7). 
Na∏o˝yç obudow´ w ten sposób, aby
strza∏ka wskazywa∏a symbol ksi´˝yca.
Wcisnàç mocno pokr´t∏o a˝ do
zatrzaÊni´cia (rys. 8).

Teraz mo˝na nastawiç dowolnà wartoÊç
do symbolu ksi´˝yca poprzez obrót
g∏owicy termostatycznej. WartoÊci
nastawy, które znajdujà si´ poni˝ej
symbolu ksi´˝yca sà teraz niedost´pne. 

Ograniczenie dolnego zakresu temperatury

3

5

V-exakt
F-exakt

ha
hnLu

ft-

3

1 2

5

1 2

rys. 1

rys. 3

rys. 5

rys. 2

rys. 6

rys. 7

pokr´t∏o 
ze skalà

klipsy
ograniczajàce

klucz
uniwersalny

klips
ograni-
czajàcy

klipsy
ograniczajàce

strza∏ka nastawcza

pokr´t∏o 
ze skalà

klucz
uniwersalny

klips
ograni-
czajàcy

strza∏ka nastawcza

rys. 4

rys. 8

Êciàgacz

Êciàgacz

Nastawa podstawowa przy przestawionej g∏owicy regulacyjnej - patrz str. 20. 

G∏owica termostatyczna jest fabrycznie
dostarczana z dwoma klipsami
ograniczajàcymi. Sà one zamontowane
w obudowie z prawej strony cyfry 5 i z
lewej strony pozycji mrozobezpiecznej .

Za pomocà tych klipsów mo˝na
przeprowadzaç ukryte ograniczanie lub
blokad´ optymalnej nastawy
temperatury. W tym celu najpierw nale˝y
wyjàç klipsy (patrz strona 15).
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Obs∏uga

Ukryte ograniczenie lub blokada

G∏owica termostatyczna K i VK

Nastawiç g∏owic´ termostatycznà na
zadanà temperatur´, np. cyfra 3 � 20°C. 

W∏o˝yç Êciàgacz (Nr katalogowy 6000-
00.139) od do∏u w rowek obudowy a
nast´pnie wpiàç go od góry. Zdjàç
obudow´ silnym ruchem (rys. 1). 

Przesunàç klips ograniczajàcy z pozycji z
prawej strony obok cyfry 5 oraz z
lewej strony obok pozycji
mrozobezpiecznej za pomocà klucza
uniwersalnego (Nr katalogowy 0530-
01.433) lub innego odpowiedniego
narz´dzia w gór´ i wyciàgnàç (rys. 2).

Nast´pnie przesunàç jeden klips
ograniczajàcy na drugi mostek z lewej
strony cyfry 3 oraz drugi klips na drugi
mostek z prawej strony cyfry 3 a˝ do
zatrzaÊni´cia. 

Na∏o˝yç obudow´ w ten sposób, aby
strza∏ka wskazywa∏a cyfr´ 3. Wcisnàç
mocno pokr´t∏o a˝ do zatrzaÊni´cia 
(rys. 4). 

Przestawienie g∏owicy termostatycznej
na innà wartoÊç jest teraz niemo˝liwe. 

Blokada nastawy

Nale˝y wyjàç klipsy ograniczajàce z
aktualnych pozycji ograniczenia lub
blokady i w∏o˝yç je w pierwotne pozycje
na drugi mostku z prawej strony obok
cyfry 5 i na drugi mostku z lewej strony
obok pozycji mrozoodpornej .

Zniesienie ukrytego ograniczenia lub blokady

3

rys. 1

pokr´t∏o ze skalà

Êciàgacz

5

V-exakt
F-exakt

ha
hnLu

ft-

rys. 2

rys. 3

klipsy
ograniczajàce

klucz
uniwersalny

klips
ograniczajàcy

3

Abb. 4

strza∏ka nastawcza

Nastawa podstawowa przy przestawionej g∏owicy regulacyjnej - patrz str. 20.
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Ukryte ograniczenie lub blokada

G∏owica termostatyczna F
G∏owica termostatyczna jest dostarczana
fabrycznie z dwoma klipsami. Sà one za-
montowane z prawej i z lewej strony ta-
bliczki z krótkà informacjà. Za pomocà

tych klipsów mo˝na wykonywaç ozna-
czanie, ograniczanie lub blokad´
optymalnej nastawy temperatury. 

Nastawiç g∏owic´ termostatycznà na
zadanà temperatur´, np. cyfra 3 � 20°C
(rys. 1). 

W otwór w dolnej cz´Êci obudowy
w∏o˝yç Êrubokr´t, podwa˝yç i zdjàç
obudow´ (rys. 3). 

Wyjàç klips ograniczajàcy z za∏àczonego
opakowania i  umieÊciç z lewej strony
blokady ogranicznika ruchu wàskà stro-
nà do do∏u w rowku pokr´t∏a (rys. 5). 

Wcisnàç mocno pokryw´ z cyfrà 3
skierowanà ku górze a˝ do zatrzaÊni´cia
(rys. 8). 

Teraz mo˝na nastawiç dowolnà wartoÊç
do cyfry 3 poprzez obrót g∏owicy
termostatycznej. WartoÊci nastawy, które
znajdujà si´ powy˝ej cyfry 3 nie sà teraz
dost´pne.

Ograniczenie górnego zakresu temperatury

Nastawiç g∏owic´ termostatycznà na
zadanà temperatur´, np. cyfra 2 � 16°C
(rys. 2). 

W otwór w dolnej cz´Êci obudowy
w∏o˝yç Êrubokr´t, podwa˝y i zdjàç
obudow´ (rys. 4). 

Wyjàç klips ograniczajàcy z za∏àczonego
opakowania i  umieÊciç z prawej
strony blokady ogranicznika ruchu
wàskà stronà do do∏u w rowku pokr´t∏a
(rys. 6).

Wcisnàç mocno pokryw´ z cyfrà 3
skierowanà ku górze a˝ do zatrzaÊni´cia
(rys. 9). 

Teraz mo˝na nastawiç dowolnà wartoÊç
do cyfry 2 poprzez obrót g∏owicy
termostatycznej. WartoÊci nastawy, które
znajdujà si´ poni˝ej cyfry 3 nie sà teraz
dost´pne.

Ograniczenie dolnego zakresu temperatury

Kombinowane ograniczenie górnego i
dolnego zakresu temperatury mo˝e byç
wykonane w jednym cyklu. W tym celu
przed zdj´ciem obudowy g∏owic´
termostatycznà nale˝y nastawiç na
zadanà górnà i dolnà wartoÊç
temperatury.

Kombinowane ograniczenie górnego i dolnego zakresu temperatury

Nastawiç g∏owic´ termostatycznà na
zadanà temperatur´, np. cyfra 3 � 20°C
(rys. 1). 

W otwór w dolnej cz´Êci obudowy
w∏o˝yç Êrubokr´t, podwa˝yç i zdjàç
obudow´ (rys. 3).

Wyjàç klips ograniczajàcy z za∏àczonego
opakowania i umieÊciç z lewej i z
prawej strony blokady ogranicznika 

ruchu wàskà stronà do do∏u w rowku
pokr´t∏a (rys. 7). 

Wcisnàç mocno pokryw´ z cyfrà 3
skierowanà ku górze a˝ do zatrzaÊni´cia
(rys. 8). 

Przestawienie g∏owicy termostatycznej
na innà wartoÊç jest teraz niemo˝liwe.

Blokada nastawy

cyfra 3

obudowa

wskaênik kierunku

klips ograniczajàcy

blokada
ogranicznika ruchu

klips ograniczajàcy

blokada
ogranicznika ruchu

cyfra 3

wskaênik kierunku

rys. 1

cyfra 2

rys. 2

rys. 3 rys. 4

rys. 5

rys. 7

rys. 8

cyfra 2

rys. 9

klips ograniczajàcy

blokada
ogranicznika ruchu

wskaênik kierunku

rys. 6
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Nastawa podstawowa

G∏owica termostatyczna K i VK

3

3

obudowa

Êciàgacz

obudowa

szczerbinka

strza∏ka
nastawy

g∏owica

regulacyjna

szczerbinka

strza∏ka

rys. 1

rys. 2

rys. 3

rys. 4

Je˝eli po demonta˝u obudowy g∏owica
regulacyjna zosta∏a przestawiona, wzgl.
je˝eli obudowa zosta∏a nieprawid∏owo
na∏o˝ona, wówczas nale˝y nastawiç
g∏owic´ termostatycznà w po∏o˝enie
podstawowe. 

Zlikwidowaç ograniczenie lub blokad´
realizowanà za pomocà klipsów (patrz
strona 15). 

W∏o˝yç Êciàgacz (Nr katalogowy 6000-
00.139) od do∏u w rowek obudowy, a
nast´pnie wpiàç go od góry. Zdjàç
obudow´ silnym ruchem (rys. 1). 

Zlikwidowaç ukryte ograniczenie lub
blokad´ (patrz strona 18). 

Teraz nale˝y ca∏kowicie odkr´ciç g∏owic´
regulacyjnà poprzez obrót przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara. 

Na∏o˝yç g∏owic´ regulacyjnà na dolnà
cz´Êç w ten sposób, aby szczerbinka
znalaz∏a si´ nad strza∏kà nastawy (rys. 2)
a nast´pnie lekko naciskajàc wkr´ciç do
oporu zgodnie z ruchem wskazówek
zegara. 

Obróciç g∏owic´ regulacyjnà w stron´
przeciwnà do ruchu wskazówek zegara
a˝ do momentu, gdy szczerbinka
znajdzie si´ naprzeciwko strza∏ki na
dolnej cz´Êci g∏owicy (rys. 3). 

Na∏o˝yç ponownie pokr´t∏o obudowy w
taki sposób, aby cyfra 3 na obudowie
pokry∏a si´ ze strza∏kà wskaênika
nastawy, nast´pnie mocno wcisnàç
pokr´t∏o, a˝ do zatrzaÊni´cia (rys. 4). 
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Nastawa wst´pna wzgl. precyzyjna

Zawór termostatyczny V-exakt /F-exakt
W celu zagwarantowania
równomiernego rozdzia∏u wody i
ogrzania powierzchni grzewczych
niezb´dne jest zrównowa˝enie
hydrauliczne systemu centralnego
ogrzewania. 

HEIMEIER oferuje kilka mo˝liwoÊci, np.:
1. Termostatyczne zawory grzejnikowe 

V-exakt z nastawà wstepnà 
2. Termostatyczne zawory grzejnikowe 

F-exakt z nastawà precyzyjnà
3. Regulatory strumienia Regulux
4. Zawory regulacyjne równowa˝àce.

oznaczenie nastawy 

indeks

klucz nastawczy

Indeks

V-exakt
F-exakt

hahn
Luft-

WartoÊç nastawy wst´pnej / precyzyjnej
termostatycznych zaworów
grzejnikowych V-exakt/F-exakt mo˝e
przyjàç wartoÊci 1; 2; 3; 4; 5 i 6.
WartoÊç nastawy 6 odpowiada nastawie
normalnej (fabrycznej).

Ka˝da wartoÊç nastawy odpowiada
pewnemu zakresowi przep∏ywu, który
graniczy bezpoÊrednio z nast´pnym
zakresem. Ustawienie poÊrednich
wartoÊci nastawy jest w zwiàzku z tym
niepotrzebne i niedopuszczalne. 

Tylko wykwalifikowany pracownik mo˝e
za pomocà klucza nastawiç lub zmieniç

danà wartoÊç. Bez odpowiedniego
narz´dzia jakiekolwiek manipulacje przez
osoby nieupowa˝nione sà zabronione.

• Na∏o˝yç klucz nastawczy na g∏owic´
zaworowà i przekr´ciç, a˝ do
zatrzaÊni´cia.

• Ustawiç indeks wybranej wartoÊci
nastawy na oznaczenie nastawy
g∏owicy zaworowej.

• Wyjàç klucz. WartoÊç nastawy mo˝e
byç odczytana na g∏owicy zaworowej
od strony nastawy. 

Obs∏uga nastawy wst´pnej wzgl. precyzyjnej 

Do nastawy wst´pnej i precyzyjnej Nr katalogowy 3501-02.142

Klucz nastawczy

Alternatywa do klucza nastawczego do
obs∏ugi V-exakt/F-exakt. 

Równie˝ do g∏owicy termostatycznej B
(nastawa temperatury), K (wyjmowanie
klipsów ograniczajàcych), regulatorów

strumienia powrotnego Regulux,
przy∏àczy gwintowanych Vekolux i
zaworów odpowietrzajàcych grzejnik. 
Nr katalogowy 0530-01.433

Klucz uniwersalny
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Instrukcja przezbrojenia

Termostatczny zawór grzejnikowy oznakowany okràg∏à nadlewkà

oznaczenie nadlewkà

ko∏pak z cyframi
mosiàdz mosiàdz niklowany

V-exakt F-exakt
G∏owice zaworowe

urzàdzenie monta˝owe

Nr katalogowy 9721-00.000

klucz nasadowy
Nr katalogowy 2001-00.258

rys. 1

rys. 2

rys. 3

rys. 4

Korpus zaworów termostatycznych
Standard, V-exakt, F-exakt i grzejnikowe
zawory regulacyjne Mikrotherm sà
produkowane od 1994 r. ze Êrednicami
nominalnymi DN 10 i DN 15. Wszystkie
zawory grzejnikowe posiadajà takà samà
Êrednic´ otworu gniazda. Zewn´trznym
oznaczeniem tego samego typu
konstrukcji jest symbol wykonany w
formie okràg∏ego nadlewu na korpusie
(rys. 1). Wszystkie zawory grzejnikowe
posiadajàce to oznaczenie mogà byç
przezbrajane.

Przez wymian´ g∏owic zaworowych
termostatyczne zawory grzejnikowe
„Standard“ mogà zostaç przezbrojone
na termostatyczne zawory grzejnikowe
„V-exakt“ lub „F-exakt“ z nastawà
wst´pnà lub precyzyjnà. 

Wymiana ta mo˝e byç konieczna np.
wówczas, gdy zmieniajà si´ wymagania
w stosunku do zaworów grzejnikowych
na skutek póêniejszych zmian instalacji
centralnego ogrzewania, jak np.
po∏àczenie z instalacjà ogrzewania
zdalaczynnego. 

Cechami wyró˝niajàcymi g∏owice
zaworowe sà ró˝ne ko∏paki z cyframi 
(V-exakt: mosiàdz; F-exakt: mosiàdz
niklowany) (rys. 2). 

Wymian´ g∏owic zaworowych mo˝na
przeprowadziç w szybki i tani sposób
bez koniecznoÊci opró˝niania instalacji
(rys. 3). 

OdnoÊne informacje na stronie 24. 

Odkr´canie lub dokr´canie g∏owic
zaworowych nale˝y przeprowadzaç za
pomocà specjalnego klucza SW 19 (rys.
4) (moment dokr´cania 35 Nm). 

Monta˝
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Instrukcja przezbrojenia

Zawór regulacyjny Mikrotherm
Wszystkie zawory regulacyjne HEIMEIER
Mikrotherm z cechà „T“ i z gwintem po-
∏àczeniowym do g∏owic termostatycz-
nych na korpusie zaworu (rys. 1) mogà
zostaç przezbrojone przez wymian´ g∏o-
wicy zaworowej na g∏owic´ do zaworu
termostatycznego.

Zawory regulacyjne z gwintem po∏àcze-
niowym do g∏owicy termostatycznej na

korpusie produkowane od 1988 r., jak
równie˝ zawory z oznaczeniem okràg∏ym
nadlewem na korpusie produkowane od
kwietnia 1994 mo˝na przezbroiç na
zawory termostatyczne za pomocà
specjalnego przyrzàdu monta˝owego,
bez koniecznoÊci opró˝niania instalacji. 
Prosz´ odnieÊç si´ tutaj do oddzielnej
instrukcji obs∏ugi. 

Otworzyç zawór regulacyjny, opró˝niç
piony wzgl. ca∏à instalacj´ - wykr´ciç
Êrub´ mocujàcà i zdjàç pokr´t∏o zaworu.

Wykr´ciç g∏owic´ zaworowà przy
pomocy klucza p∏askiego SW 20 (rys. 2).

WyczyÊciç gniazdo zaworu z
ewentualnych zabrudzeƒ i osadów. Nie
u˝ywaç do czyszczenia twardych
przedmiotów (rys. 3). 

Wkr´ciç odpowiednià g∏owic´ zaworowà
(rys. 4). 

Dokr´ciç g∏owic´ kluczem nasadowym
SW 19 (rys. 5) Nr katalogowy klucza
2001.00.258. 

Zamontowaç g∏owic´ termostatycznà (K,
D, F, B) (rys. 6). 

Monta˝

cecha T

gwint
po∏àczeniowy

3

rys. 2

rys. 3

rys. 4

rys. 5

rys. 6

oznaczenie
nadlewkà

rys. 1



Instrukcja przezbrojenia

Przyrzàd monta˝owy

pokr´t∏o 

kurek spustowy

kurek kulkowy

wrzeciono

z∏àczka do zaworu

Przyrzàd monta˝owy do wymiany g∏owic
zaworowych (cz´Êci zamienne) produkowa-
nych od koƒca 1982 r. (z gwintem po∏àcze-
niowym do g∏owic termostatycznych na
korpusie), jak równie˝ cz´Êci zamiennych
zaworów z nastawà wst´pnà dla nowego
typoszeregu produkowanego od poczàtku
1985 r.
1. Odkr´ciç g∏owic´ termostatycznà od
zaworu.
2. G∏owic´ zaworowà (wk∏adka kvs) lekko
poluzowaç kluczem nasadowym SW 19.
3. Nakr´ciç przyrzàd monta˝owy na termo-
statyczny zawór grzejnikowy.
4. W przypadku zabudowy grzejnika w
ciasnej wn´ce lub wyst´powania obudowy
grzejnika nale˝y najpierw nakr´ciç z∏àczk´
przyrzàdu monta˝owego na termostatycz-
ny zawór grzejnikowy.
5. Z∏àczk´ po∏àczyç z przyrzàdem monta-
˝owym.

6. Zamknàç kurek spustowy.Otworzyç ku-
rek kulkowy i wcisnàç trzpieƒ przyrzàdu
monta˝owego do wyczuwalnego zaz´bie-
nia si´ z g∏owicà zaworu. 
7. Pokr´t∏em przyrzàdu monta˝owego
kr´ciç w lewo, a˝ zawór wykr´ci si´ z kor-
pusu i powoli pociàgnàç do oporu.
8. Zamknàç kurek kulkowy.
9. Otworzyç kurek spustowy i zebraç wy-
p∏ywajàcà z przyrzàdu wod´.
10. Odkr´ciç nakr´tk´ pod pokr´t∏em za-
mykajàcà przyrzàd.
11. Zdemontowanà g∏owic´ zaworowà
wyjàç z przyrzàdu monta˝owego i wymie-
niç na nowà. Nowà g∏owic´ zaworowà
zamontowaç w odwrotnej kolejnoÊci. 
Po zamontowaniu nowej g∏owicy zaworo-
wej w korpusie zaworu nale˝y opró˝niç
przyrzàd monta˝owy z wody i dokr´ciç
g∏owic´ zaworowà kluczem nasadowym
SW 19. Przykr´ciç g∏owic´ termostatycznà.
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IMI international Sp. z o.o.
32-300 Olkusz, Olewin 50A tel. +48 32 75 88 200

fax +48 32 75 88 201
Biuro Handlowe: 
02-626 Warszawa, Al. Niepodleg∏oÊci 69

tel. +48 22 322 70 17
fax +48 22 322 76 17


