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Термостатичні головки та вентильна арматура для радіаторів з боковим підключенням
Вузли підключення та аксесуари для вентильних радіаторів

Каталог має інформаційний характер. Ціни, зазначені в даному прайс-листі, є рекомендованими і не можуть розглядатися 

в якості публічної оферти. Фактичні роздрібні ціни у певних фірм-продавців можуть відрізнятися від значень, наведених 

в цьому виданні.

Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Технічні специфікації можуть бути змінені. Ми не несемо відповідальність

за помилки або друкарські помилки. Показані продукти наводяться як приклад, аксесуари, показані в прикладах, 

не входять до комплекту поставки таких товарів. Відмінності у відтінках між друкованими та оригінальними кольорами 

неминучі через технічні причини. Kermi є зареєстрованою торговою маркою.

© Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 94447 Plattling, Німеччина

Даний документ, включаючи всі його частини, захищений авторським правом. Будь-яке несанкціоноване використання без 

попередньої згоди автора не допускається. До такого відносяться відтворення, переклад, мікрофільмування та зберігання, 

а також обробка в електронних системах.
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4 Kermi аксесуари та монтажне приладдя  Прайс III/2022

Арматура для двотрубної системи, прохідної форми

Міжосьова відстань - 50 мм.
З кульовим запірним краном для вентильних радіаторів із зовнішньою різьбою 3/4" (євроконус).
З боку труби з євроконусом 3/4" для підключення міді, м'якої сталі, 
труби з нержавіючої сталі, пластику та металевих композитних матеріалів 
у поєднанні з відповідними компресійними фітингами.
З реверсним тепловим перепуском.

З можливістю перекриття ZV0104 0001 1 шт 23,58 / шт

Арматура для двотрубної системи, кутової форми

З можливістю перекриття ZV0106 0001 1 шт 23,58 / шт

Арматура для двотрубної системи, прохідної форми

З можливістю перекриття ZV0105 0001 1 шт 13,75 / шт

Арматура для двотрубної системи, кутової форми

З можливістю перекриття ZV0107 0001 1 шт 13,75 / шт

Декоративна накладка для вузла нижнього підключення

Накладка підходить для двотрубної арматури прохідної форми.
Тілки для ZV01050001.

Біла ZA0106 0001 1 шт 6,70 / шт

Хром ZA0106 0002 1 шт 8,31 / шт

Вузли підключення та аксесуари для вентильних радіаторів

Декоративна накладка для вузла нижнього підключення

Накладка підходить для двотрубної арматури кутової форми.
Тільки для ZV01070001.

Біла Za0107 0001 1 шт 6,70 / шт

Хром ZA0107 0002 1 шт 8,31 / шт

Назва
Зображення

Опис
Номер

артикула
Одиниця

вимірювання
Ціна за одиницю 

EUR з ПДВ
Обсяг

поставки

Міжосьова відстань - 50 мм.
З кульовим запірним краном для вентильних радіаторів із зовнішньою різьбою 3/4" (євроконус).
З боку труби з євроконусом 3/4" для підключення міді, м'якої сталі, 
труби з нержавіючої сталі, пластику та металевих композитних матеріалів 
у поєднанні з відповідними компресійними фітингами.
З реверсним тепловим перепуском.

Міжосьова відстань - 50 мм.
З кульовим запірним краном для вентильних радіаторів із зовнішньою різьбою 3/4" (євроконус).
З боку труби з євроконусом 3/4" для підключення міді, м'якої сталі, 
труби з нержавіючої сталі, пластику та металевих композитних матеріалів 
у поєднанні з відповідними компресійними фітингами.

Міжосьова відстань - 50 мм.
З кульовим запірним краном для вентильних радіаторів із зовнішньою різьбою 3/4" (євроконус).
З боку труби з євроконусом 3/4" для підключення міді, м'якої сталі, 
труби з нержавіючої сталі, пластику та металевих композитних матеріалів 
у поєднанні з відповідними компресійними фітингами.

Біла

Хром

Нержавіюча сталь

Термостатичні вентилі

Хромована поверхня.

Кутовий термостатичний вентиль, лівостороннє виконання

DN 15 1⁄2" (Термоголовка справа), M30 × 1,5 ZV0030 0003 1 шт 140,19 / шт

Кутовий термостатичний вентиль, правостороннє виконання

DN 15 1⁄2" (Термоголовка зліва), M30 × 1,5 ZV0030 0004 1 шт 140,19 / шт

Кутова зворотна арматура

Хромована поверхня.

DN 15 1⁄2" ZV0018 0002 1 шт 109,32 / шт

Термостатичні головки та вентильна арматура
для радіаторів з боковим підключенням

ZV0190 0001  1 шт 11,70 / шт

Назва
Зображення

Опис
Номер

артикула
Одиниця

вимірювання
Ціна за одиницю 

EUR з ПДВ
Обсяг

поставки

Компактні термостатичні головки Kermi підключаються до всіх типів термостатичних клапанів з різьбовим підключенням M30х1,5

ZV0038 0003 1 шт 23,11 / шт

ZV0038 0001 1 шт 27,33 / шт

ZV0038 0002 1 шт 35,24 / шт

ZV0190 0002  1 шт 13,06 / штБіла

Біла
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Арматура для двотрубної системи, прохідної форми

Міжосьова відстань - 50 мм.
З кульовим запірним краном для вентильних радіаторів із зовнішньою різьбою 3/4" (євроконус).
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З можливістю перекриття ZV0105 0001 1 шт 13,75 / шт

Арматура для двотрубної системи, кутової форми

З можливістю перекриття ZV0107 0001 1 шт 13,75 / шт

Декоративна накладка для вузла нижнього підключення

Накладка підходить для двотрубної арматури прохідної форми.
Тілки для ZV01050001.

Біла ZA0106 0001 1 шт 6,70 / шт

Хром ZA0106 0002 1 шт 8,31 / шт

Вузли підключення та аксесуари для вентильних радіаторів

Декоративна накладка для вузла нижнього підключення

Накладка підходить для двотрубної арматури кутової форми.
Тільки для ZV01070001.

Біла Za0107 0001 1 шт 6,70 / шт

Хром ZA0107 0002 1 шт 8,31 / шт

Назва
Зображення

Опис
Номер

артикула
Одиниця

вимірювання
Ціна за одиницю 

EUR з ПДВ
Обсяг

поставки

Міжосьова відстань - 50 мм.
З кульовим запірним краном для вентильних радіаторів із зовнішньою різьбою 3/4" (євроконус).
З боку труби з євроконусом 3/4" для підключення міді, м'якої сталі, 
труби з нержавіючої сталі, пластику та металевих композитних матеріалів 
у поєднанні з відповідними компресійними фітингами.
З реверсним тепловим перепуском.

Міжосьова відстань - 50 мм.
З кульовим запірним краном для вентильних радіаторів із зовнішньою різьбою 3/4" (євроконус).
З боку труби з євроконусом 3/4" для підключення міді, м'якої сталі, 
труби з нержавіючої сталі, пластику та металевих композитних матеріалів 
у поєднанні з відповідними компресійними фітингами.

Міжосьова відстань - 50 мм.
З кульовим запірним краном для вентильних радіаторів із зовнішньою різьбою 3/4" (євроконус).
З боку труби з євроконусом 3/4" для підключення міді, м'якої сталі, 
труби з нержавіючої сталі, пластику та металевих композитних матеріалів 
у поєднанні з відповідними компресійними фітингами.

Біла

Хром
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Термостатичні вентилі

Хромована поверхня.

Кутовий термостатичний вентиль, лівостороннє виконання

DN 15 1⁄2" (Термоголовка справа), M30 × 1,5 ZV0030 0003 1 шт 140,19 / шт

Кутовий термостатичний вентиль, правостороннє виконання

DN 15 1⁄2" (Термоголовка зліва), M30 × 1,5 ZV0030 0004 1 шт 140,19 / шт
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Термостатичні головки та вентильна арматура
для радіаторів з боковим підключенням

ZV0190 0001  1 шт 11,70 / шт

Назва
Зображення

Опис
Номер

артикула
Одиниця

вимірювання
Ціна за одиницю 

EUR з ПДВ
Обсяг

поставки

Компактні термостатичні головки Kermi підключаються до всіх типів термостатичних клапанів з різьбовим підключенням M30х1,5

ZV0038 0003 1 шт 23,11 / шт

ZV0038 0001 1 шт 27,33 / шт

ZV0038 0002 1 шт 35,24 / шт

ZV0190 0002  1 шт 13,06 / штБіла

Біла
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Універсальний монтажний шаблон

 Універсальний монтажний шаблон з байпасом.
З'єднання G 3/4" AG.
Відстань до стіни плавно регулюється (діапазон налаштування
30 170 мм). 
Підходить для вентильних радіаторів та Verteo.

ZK0015 0001 1 шт 19,42 / шт

Комплект Г-подібних трубок для підключення радіаторів. 16 / 300

 Нікельовані трубки 15 × 1 мм
 Довжина 300 мм 
 Прес-з'єднання для трубки 16 х 2

ZT0108 0001 2 шт 9,14 / к-т

Зажимний фітинг

Для підключення з'єднувальних трубок з вузлом 
нижнього підключення з різьбою 3/4" і євроконусом відповідно 
до DIN EN 16313, еластичне ущільнення, опорні втулки не потрібні, 
складається з:

 ■ затискного латунного кільця
ущільнюючого конуса EPDM
накидної гайка 3/4" нікельована латунь (розмір ключа 30 мм)

 ■

 ■

ZT0139 0004 2 шт 4,17 / к-т

Монтажний шаблон зі різьбовим з'єднанням G 3/4"

Монтажний шаблон зі різьбовим з'єднанням G 3/4" AG для всіх типів вентильних радіаторів.
Відстань від стіни 30 мм для типу 11 33 і 50 мм для типу 10.
Дозволяє попередньо змонтувати з'єднувальну арматуру 
без установки вентильного радіатора.

Комплектація:
1 Монтажний шаблон,
2 Заглушки.

Важливо:
Підходить для монтажу радіатора з використанням 

короткого та довгого настінного кронштейна та кронштейна 

для швидкого монтажу, відстані 30/50 від стіни.

ZK0057 0001 1 шт 24,55 / к-т

Назва
Зображення

Опис
Номер

артикула
Одиниця

вимірювання
Ціна за одиницю 

EUR з ПДВ
Обсяг

поставки

В комлекті 2 трубки

В комлекті 2 фітинги

Додаткове приладдя
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З'єднувальні вузли x-link з вентилем

Блок підключення Kermi, прохідної форми

 Різьбове з'єднання радіатора до мережі трубопроводів 
з міжосьовою відстанню 50 мм.
З вбудованим вентилем та декоративною кришкою.
Для підключення до радіатора з G 1/2“ 
(внутрішня різьба), включаючи перехідник 1/2“ x 3/4“.
Підключення до трубопровідної мережі 3/4" 
євроконус (зовнішня різьба).
Роз'єм для підключення термостатичної головки M30 x 1,5.
Вентиль регульований (для двотрубних систем,
вентиль налаштований на велику пропускну здатність,
має захисний ковпачок).
Після налаштування гвинта байпаса підходить 
для однотрубних систем!
Вбудований двосторонній термостатичний вентиль
(незалежно від напрямку руху теплоносія).

Блок підключення Kermi, D-w, прохідної форми,
декоративна кришка білого кольору, 1 шт

ZV0040 0001 1 шт 68,02 / к-т

 прохідний, декоративна кришка білого кольору

Блок підключення Kermi, D-с, прохідної форми,
декоративна кришка кольору хром, 1 шт.

ZV0040 0002 1 шт 102,68 / к-т

 прохідний, декоративна кришка кольору хром

Блок підключення Kermi, D-e
прохідний, кришка кольору нержавіючої сталі, 1 шт.

ZV0040 0003 1 шт 113,18 / к-т

 Прохідний, кришка кольору нержавіючої сталі

Блок підключення Kermi, кутової форми

 

Блок підключення Kermi кутової форми, E-w
декоративна кришка білого кольору, 1 шт.

ZV0041 0001 1 шт 68,02 / к-т

 Кутова форма, декоративна кришка білого кольору

Блок підключення Kermi кутової форми, E-с
декоративна кришка кольору хром, 1 шт.

ZV0041 0002 1 шт 102,68 / к-т

 Кутова форма, декоративна кришка кольору хром

Блок підключення Kermi кутової форми, E-е
декоративна кришка кольору нержавіючої сталі, 1 шт

ZV0041 0003 1 шт 113,18 / к-т

 Кутова форма, декоративна кришка кольору нержавіюча сталь

Назва
Зображення

Опис
Номер

артикула
Одиниця

вимірювання
Ціна за одиницю 

EUR з ПДВ
Обсяг

поставки

■

■

■

■

■

■

■

■

 ■

■

■

■

■

■

■

■

Різьбове з'єднання радіатора до мережі трубопроводів 
з міжосьовою відстанню 50 мм.
З вбудованим вентилем та декоративною кришкою.
Для підключення до радіатора з G 1/2“ 
(внутрішня різьба), включаючи перехідник 1/2“ x 3/4“.
Підключення до трубопровідної мережі 3/4" 
євроконус (зовнішня різьба).
Роз'єм для підключення термостатичної головки M30 x 1,5.
Вентиль регульований (для двотрубних систем,
вентиль налаштований на велику пропускну здатність,
має захисний ковпачок).
Після налаштування гвинта байпаса підходить 
для однотрубних систем!
Вбудований двосторонній термостатичний вентиль
(незалежно від напрямку руху теплоносія).



Універсальний монтажний шаблон

 Універсальний монтажний шаблон з байпасом.
З'єднання G 3/4" AG.
Відстань до стіни плавно регулюється (діапазон налаштування
30 170 мм). 
Підходить для вентильних радіаторів та Verteo.

ZK0015 0001 1 шт 19,42 / шт

Комплект Г-подібних трубок для підключення радіаторів. 16 / 300

 Нікельовані трубки 15 × 1 мм
 Довжина 300 мм 
 Прес-з'єднання для трубки 16 х 2

ZT0108 0001 2 шт 9,14 / к-т

Зажимний фітинг

Для підключення з'єднувальних трубок з вузлом 
нижнього підключення з різьбою 3/4" і євроконусом відповідно 
до DIN EN 16313, еластичне ущільнення, опорні втулки не потрібні, 
складається з:

 ■ затискного латунного кільця
ущільнюючого конуса EPDM
накидної гайка 3/4" нікельована латунь (розмір ключа 30 мм)

 ■

 ■

ZT0139 0004 2 шт 4,17 / к-т

Монтажний шаблон зі різьбовим з'єднанням G 3/4"

Монтажний шаблон зі різьбовим з'єднанням G 3/4" AG для всіх типів вентильних радіаторів.
Відстань від стіни 30 мм для типу 11 33 і 50 мм для типу 10.
Дозволяє попередньо змонтувати з'єднувальну арматуру 
без установки вентильного радіатора.

Комплектація:
1 Монтажний шаблон,
2 Заглушки.

Важливо:
Підходить для монтажу радіатора з використанням 

короткого та довгого настінного кронштейна та кронштейна 

для швидкого монтажу, відстані 30/50 від стіни.

ZK0057 0001 1 шт 24,55 / к-т

Назва
Зображення

Опис
Номер

артикула
Одиниця

вимірювання
Ціна за одиницю 

EUR з ПДВ
Обсяг

поставки

В комлекті 2 трубки

В комлекті 2 фітинги

Додаткове приладдя
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З'єднувальні вузли x-link з вентилем

Блок підключення Kermi, прохідної форми

 Різьбове з'єднання радіатора до мережі трубопроводів 
з міжосьовою відстанню 50 мм.
З вбудованим вентилем та декоративною кришкою.
Для підключення до радіатора з G 1/2“ 
(внутрішня різьба), включаючи перехідник 1/2“ x 3/4“.
Підключення до трубопровідної мережі 3/4" 
євроконус (зовнішня різьба).
Роз'єм для підключення термостатичної головки M30 x 1,5.
Вентиль регульований (для двотрубних систем,
вентиль налаштований на велику пропускну здатність,
має захисний ковпачок).
Після налаштування гвинта байпаса підходить 
для однотрубних систем!
Вбудований двосторонній термостатичний вентиль
(незалежно від напрямку руху теплоносія).

Блок підключення Kermi, D-w, прохідної форми,
декоративна кришка білого кольору, 1 шт

ZV0040 0001 1 шт 68,02 / к-т

 прохідний, декоративна кришка білого кольору

Блок підключення Kermi, D-с, прохідної форми,
декоративна кришка кольору хром, 1 шт.

ZV0040 0002 1 шт 102,68 / к-т

 прохідний, декоративна кришка кольору хром

Блок підключення Kermi, D-e
прохідний, кришка кольору нержавіючої сталі, 1 шт.

ZV0040 0003 1 шт 113,18 / к-т

 Прохідний, кришка кольору нержавіючої сталі

Блок підключення Kermi, кутової форми

 

Блок підключення Kermi кутової форми, E-w
декоративна кришка білого кольору, 1 шт.

ZV0041 0001 1 шт 68,02 / к-т

 Кутова форма, декоративна кришка білого кольору

Блок підключення Kermi кутової форми, E-с
декоративна кришка кольору хром, 1 шт.

ZV0041 0002 1 шт 102,68 / к-т

 Кутова форма, декоративна кришка кольору хром

Блок підключення Kermi кутової форми, E-е
декоративна кришка кольору нержавіючої сталі, 1 шт

ZV0041 0003 1 шт 113,18 / к-т

 Кутова форма, декоративна кришка кольору нержавіюча сталь

Назва
Зображення

Опис
Номер

артикула
Одиниця

вимірювання
Ціна за одиницю 

EUR з ПДВ
Обсяг

поставки

■

■

■

■

■

■

■

■

 ■

■

■

■

■

■

■

■

Різьбове з'єднання радіатора до мережі трубопроводів 
з міжосьовою відстанню 50 мм.
З вбудованим вентилем та декоративною кришкою.
Для підключення до радіатора з G 1/2“ 
(внутрішня різьба), включаючи перехідник 1/2“ x 3/4“.
Підключення до трубопровідної мережі 3/4" 
євроконус (зовнішня різьба).
Роз'єм для підключення термостатичної головки M30 x 1,5.
Вентиль регульований (для двотрубних систем,
вентиль налаштований на велику пропускну здатність,
має захисний ковпачок).
Після налаштування гвинта байпаса підходить 
для однотрубних систем!
Вбудований двосторонній термостатичний вентиль
(незалежно від напрямку руху теплоносія).



Kermi GmbH

Pankofen-Bahnhof 1

94447 Plattling

GERMANY

Тел. +49 9931 501-0

Факс +49 9931 3075

www.kermi.ua

info@kermi.com

Дилер: (назва, адреса)

Теплові насоси 
x-change

Теплоаккумулятори 
x-buffer

Модулі керування 
x-center

Cистеми опалення 
та оходження x-net

Сталеві панельні
радіатори therm-X2

Системи вентиляції
приміщень x-well

Дизайн радіатори Теплі стінки

Конвектори Трубчасті радітори
Kermi Decor
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