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Persbericht 

IMI Heimeier Eclipse, de nieuwe generatie, en daarmee de 
kleinste automatische thermostatische radiatorafsluiter met AFC-
technologie die op de markt verkrijgbaar is 

Kent u de nieuwste baanbrekende innovatie van IMI Heimeier al? 

Zit u ook zo te worstelen om altijd het juiste debiet (l/h) op elk gewenst moment door de 

radiator te krijgen? Kent u ook het probleem van radiatoren die niet warm worden? 

Baanbrekende technologie van IMI Heimeier gaat u helpen deze problemen tot het verleden 

te laten behoren. 

IMI Heimeier ontwikkelde de Eclipse een tweede generatie automatische radiator afsluiters 

met AFC technologie in eerste instantie voor toepassing in vloerverwarmingsverdelers. Door 

innovatieve aanpassingen is deze AFC technologie nu ook geïntegreerd in de nieuwste 

thermostatische radiatorafsluiter, de Eclipse. De Eclipse is de kleinste automatische TRV die 

momenteel op de markt verkrijgbaar is. 

De Eclipse thermostatische radiatorafsluiter draagt de meest innovatieve techniek in zich en 

kan eenvoudig worden uitgewisseld met de u bekende afsluiters. De geïntegreerde constant 

debietregelaar zorgt voor een betrouwbare en gelijkmatige temperatuurregeling. De juiste 

instelstand (10 – 150 l/h) (traploos instelbaar) haalt u uit de meegeleverde tabel, en door de 

getal aanduiding op de bijbehorende instelsleutel stelt u de  radiatorafsluiter eenvoudig en 

nauwkeurig in. Dit kost u nog geen 15 seconden. 

Als u het debiet eenmaal heeft ingesteld, dan bent u te allen tijde verzekerd van het juiste 

debiet door de radiator. De Eclipse handhaaft automatisch het ingestelde debiet, ook als 

thermostatische afsluiters in andere radiatoren dichtlopen of handafsluiters dicht worden 

gedraaid. Dus geen zorgen meer over teveel water en fluitende afsluiters.  

De Eclipse is uiteraard geschikt voor nieuwe installaties maar dankzij de maatvoering ook 

bijzonder geschikt om te gebruiken in renovatieprojecten. Door de baanbrekende technologie 

van IMI Heimeier kunt u waterzijdig inregelen zonder ingewikkelde leidingberekeningen te 

hoeven maken. 

 

 

 



 
Enkele USP’s: 

 De kleinste automatische TRV die momenteel op de markt beschikbaar is 

 Biedt een nauwkeurig inregelsysteem voor efficiënter gebruik van radiator en ketel 

 Automatische debietregeling door geïntegreerde constant debietregelaar 

 De geïntegreerde constant debietregelaar zorgt voor een betrouwbare en gelijkmatige 
temperatuurregeling 

 Handhaaft vrijwel geruisloos het juiste debiet 

 Geen afzonderlijke, ingewikkelde leidingberekeningen nodig 

 Nauwkeurige regeling, ook in deellastbedrijf 

 Snelle montage en gebruikersvriendelijk 

 Optimaal voor renovatie: door gestandaardiseerde maatvoering direct uitwisselbaar 

 Standaard afsluiterhuis in alle gangbare uitvoeringen 

 Traploze voorinstelling tussen 10 en 150 l/h 

 Voor drukverschillen tot 60 kPa 

 DIN EN 215 keuring en certificatie 

 Vuilafstotend 

 Aansluiting M30 x 1,5 geschikt voor alle thermostaatkoppen of motoren van IMI 
Heimeier 

 Alle inserts in afsluiterhuizen gemerkt met II+ zijn zonder aftappen van het systeem 
direct uitwisselbaar 

 Compleet product programma voor twee pijp-radiatorsystemen en vloerverwarming 
systemen 

 Wordt gesteund door onze geld-terug-garantie: als u niet tevreden bent, stuurt u het 
product binnen 12 maande naar de verkopende partij terug en krijgt u ook uw geld terug. 
(zo eenvoudig is dat!) 

 

Bij toepassing van de AFC-technologie brengt u te allen tijde de juiste hoeveelheid water naar 

de juiste plaats. Dat wil zeggen; u levert uw klant een installatie met een optimaal comfort 

welke tegen de laagst mogelijke energiekosten zal presteren. De toerengeregelde pomp zal in 

installaties waar de AFC is toegepast altijd zijn juiste minimale setpoint weten te benutten. 

IMI Hydronic Engineering levert, als internationale fabrikant, een aanzienlijke bijdrage met 

haar innoverende productgamma waarmee energie besparen en comfortverhoging 

eenvoudig is.  

Lees meer over de Eclipse op de microsite op onze website: 

http://www.imi-hydronic.com/nl/eclipsenl/ 
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