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ICMA Spa è un brand attivo dal 1974 con 
una linea di prodotti dedicata agli impian-
ti di riscaldamento, climatizzazione e di-
stribuzione dell’acqua. La società è nata 
come fornitore di componenti per cen-
trali termiche ed ha ampliato la propria 
offerta fino a comprendere una gamma 
di nuovi articoli “Made in Italy”. La mission 
dell’azienda è quella di essere un brand 
di riferimento per il mercato, attraverso 
prodotti affidabili e di qualità ineccepibile 
ad un prezzo assolutamente competitivo. 
L’azienda opera con la totale rintracciabi-
lità del prodotto così come previsto dalla 
certificazione ISO 9001:2008. 

ICMA Spa es un empresa en activo 
desde 1974 con una línea de produc-
tos dedicada a sistemas de calefacción, 
climatización y distribución de agua.  
La empresa nació como proveedor de 
componentes para salas de calderas y 
ha ampliado su oferta para incluir una 
gama de nuevos artículos “Made in Italy”. 
La misión de la empresa es ser un marca 
de referencia en el mercado, a través de 
productos confiables y con una calidad 
excepcional a un precio absolutamente 
competitivo. La empresa opera con la 
trazabilidad total del producto según la  
norma ISO 9001:2008.

A B O U T

US

ICMA Spa é uma marca ativa desde 1974, 
com uma ampla gama de produtos foca-
dos em sistemas de aquecimento, refrige-
ração e distribuição de água. A empresa 
foi estabelecida como fornecedora de 
componentes para caldeiras e expandiu 
a sua oferta para incluir uma variedade 
de novos artigos “Made in Italy”. A missão 
da empresa é desenvolver-se como uma 
marca de referência para o mercado, 
através de produtos confiáveis e de qua-
lidade superior a preços absolutamente 
competitivos. A ICMA Spa opera com um 
sistema abrangente de rastreabilidade de  
produtos, em conformidade com os requi-
sitos da certificação ISO 9001:2008.  
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VALVOLE & TESTE  
PER IMPIANTI SCALDANTI

VÁLVULAS & CABEZALES  
PARA SISTEMAS DE CALEFACCIÓN

VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS E CABEÇAS   
PARA SISTEMAS DE AQUECIMENTO 

KIT  
TERMOSTATICO

KIT  
TERMOSTÁTICO

KIT  
TERMOSTÁTICO

NUOVO PACKAGING NUEVO EMBALAJE NOVA EMBALAGEM

Confort en el hogar y ahorro 
de energía para todos.   
Con la llegada del frío, las válvulas ter-
mostáticas son un medio excelente para 
garantizar en tu hogar un clima ideal  
y saludable durante todo el día,  
sin desperdicio innecesario. Estos dispo-
sitivos, ubicados en el radiador, permiten 
variar el flujo de agua caliente de acuerdo 
con el tipo de regulación elegida, lo que le 
permite administrar de forma indepen-
diente la temperatura ambiente de cada 
habitación, según las necesidades diarias. 

O conforto do lar e a eficiência 
energética estão disponíveis para todos.
O conforto do lar e a eficiência energética 
estão disponíveis para todos. Com a chegada 
da estação fria, as válvulas termostáticas 
representam uma excelente ferramenta 
para proporcionar à sua casa um clima ideal 
e saudável ao longo do dia, sem desperdício 
de energia desnecessário. Esses dispositivos 
instalados nos radiadores permitem variar 
a entrada de água quente de acordo com 
o tipo de regulação desejado, permitindo 
controlar individualmente a temperatura 
ambiente com base nas necessidades 
diárias. 

Comfort domestico e risparmio 
energetico alla portata di tutti.
Con l’arrivo del freddo le valvole termo-
statiche sono un ottimo strumento per 
garantire alla tua casa un clima ideale e 
salutare tutta la giornata, senza inutili 
sprechi. Questi dispositivi, montati sul 
radiatore consentono di variare l’afflus-
so di acqua calda in base al tipo di rego-
lazione scelta, permettendoti di gestire 
in autonomia la temperatura ambiente 
di ogni singola stanza, a seconda delle 
esigenze quotidiane. 

MODELLI DESIGN | MODELOS DE DISEÑO | MODELOS DE DESIGN 

MODELLI STANDARD | MODELOS ESTÁNDAR | MODELOS STANDARD



COLLETTORI E GRUPPI DI RILANCIO  
PER IMPIANTI SCALDANTI

Máxima calidad y fiabilidad, cero com-
promisos. El colector de calefacción es el 
corazón de cada sistema de calefacción, 
tanto con paneles como con  radiadores; 
esencial para garantizar la distribución cor-
recta del calor en los circuitos de calefacción 
individuales. Las funciones principales del 
colector para sistemas de calefacción son:  
equilibrar los flujos del liquido convector;  ga-
rantizar mínimas pérdidas de carga; facilitar 
la gestión independiente de la temperatura 
en todas las habitaciones;  minimizar las 
pérdidas de calor. Los colectores de ida y 
retorno se combinan con con los grupos de 
impulsión.  Los grupos de impulsión son KIT 
de regulación térmica que están conectados 
directamente a los colectores, útiles para 
regular la temperatura en estructuras de 
varias plantas/zonas múltiples. 

Máxima qualidade e fiabilidade, sem 
compromissos. O coletor de aquecimento 
é o coração de cada sistema, sistemas de 
aquecimento radiante e radiador; é o dispo-
sitivo essencial para garantir a distribuição 
precisa do calor nos circuitos individuais. As 
principais funções do coletor nos sistemas 
de aquecimento são: equilibrar os fluxos do 
fluido de convecção, garantir baixas perdas 
de pressão, facilitar o controlo independente 
da temperatura das salas, minimizar a perda 
de calor. Os coletores de impulsão e retorno 
são projetados para serem combinados 
diretamente com os módulos de mistura e 
circulação. Esses módulos operam como KITS 
de regulação térmica real e geralmente são 
conectados aos coletores, permitindo um 
controle eficiente da temperatura em siste-
mas de vários andares e zonas múltiplas.

Qualità e affidabilità massima, zero com-
promessi. Il collettore per riscaldamento 
è il cuore di ogni impianto scaldante, sia a 
pannelli sia a radiatori; indispensabile per 
garantire la giusta distribuzione del calore sui 
singoli circuiti di riscaldamento.  Le funzioni 
principali del collettore per impianti scaldanti 
sono: bilanciare i flussi del fluido convettore; 
garantire basse perdite di carico; agevolare la 
gestione indipendente della temperatura in 
ogni stanza; minimizzare le perdite di calore. 
I collettori di mandata e di ritorno sono pre-
disposti per essere direttamente combinati 
con i gruppi di rilancio. 
I gruppi di rilancio sono dei veri e propri 
KIT di regolazione termica che vengono 
collegati direttamente ai collettori, utili per 
la regolazione della temperatura in strutture 
multipiano/multizona. 
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Dettagli di valore per l’impianto.
L’impianto comprende anche numerosi 
accessori e strumenti indispensabili, tra 
cui raccordi e manicotti. Esistono diversi 
tipi di raccordi che si differenziano tra 
loro o per il materiale di cui sono fatti 
oppure secondo del metodo di installa-
zione. Nella gamma ICMA trovate tutto 
il necessario per l’installatore. Distribu-
zione sicura di acqua e gas. Componenti 
affidabili e sicuri nella distribuzione di 
acqua e gas combustibili per garantire 
la massima tenuta e l’alta qualità nel 
tempo. 

Detalles de calidad para la instalación.
La instalación incluye numerosos  
accesorios y herramientas indispensa-
bles como racores y manguitos.  
Existen diferentes tipos de racores 
según  el material del que están fabri-
cados o según el método de instala-
ción. En la gama ICMA hay todo lo que 
necesita el instalador. Distribución 
segura de agua y gas.
Componentes confiables y seguros en 
la distribución de agua y gases combu-
stibles para garantizar la máxima estan-
queidad y alta calidad en el tiempo.
 

Detalhes de alto valor para todos os 
tipos de instalação. Cada planta leva uma 
ampla gama de acessórios e ferramentas 
necessários, incluindo uniões e man-
gas definidas em termos técnicos, os 
“acessórios”. Vários tipos de acessórios 
são comumente usados, diferindo tanto 
para o material quanto para o método 
de instalação. A gama ICMA fornecerá 
tudo o que você precisa para o instalação: 
componentes fiáveis e seguros usados em 
sistemas de distribuição para garantir o 
mais alto nível de eficiência de vedação e 
alta qualidade ao longo do tempo

RACCORDERIA A STRINGERE-A PRESSARE 
COMPONENTI 

RACORES  
DE COMPRESIÓN Y PARA PRENSAR  
COMPONENTES

ACESSORIOS DE LIGAÇÃO  
POR APERTO OU PRESSÃO   
COMPONENTES 



VALVOLE 
A SFERA
VÁLVULAS DE ESFERA VÁLVULAS DE ESFERA

PER ACQUA | PARA AGUA | PARA ÁGUA

Alto rendimiento y estanqueidad  
segura. Extremadamente robustas, las 
válvulas de paso total son un producto 
que garantiza una perfecta estan-
queidad y que no requieren ningún 
mantenimiento. Las válvulas de esfera 
se utilizan cuando surgen requisitos 
técnicos precisos: en sistemas de 
distribución de gas y agua, calefacción 
industrial y civil, de agua de media y 
alta presión, hidráulicos y neumáticos, 
petroleros y petroquímicos, para fluidos 
no agresivos y vacíos.

Alto desempenho e vedação segura.
Alto desempenho e vedação segura. 
As válvulas de esfera extremamente 
robustas e com furo completo garan-
tem a perfeita vedação das bolhas de 
ar sem a necessidade de manutenção. 
As válvulas de esfera são normalmente 
usadas no caso de requisitos técnicos 
precisos: sistemas de distribuição de gás 
e água, plantas de aquecimento indu-
strial e civil, instalações hidráulicas de 
média e alta pressão, sistemas de óleo, 
pneumáticos e petroquímicos, fluidos 
não agressivos e circuitos de vácuo.

Prestazioni elevate e tenuta sicura.
Estremamente robuste, le valvole a sfe-
ra a passaggio totale sono un prodotto 
a perfetta tenuta che non necessitano 
di manutenzione. 
Le valvole a sfera vengono utilizza-
te dove si presentano delle precise 
esigenze tecniche: negli impianti di di-
stribuzione gas e acqua, riscaldamento 
industriale e civile, idrici in media e alta 
pressione, oleodinamici e pneumatici, 
petroliferi e petrolchimici, per fluidi non 
aggressivi e vuoto.

CENTRALE TERMICA
COMPONENTI



SEPARATORI ARIA | SEPARADOR DE AIRE | SEPARADORES DE AR RIEMPIMENTO E SCAMBIO | VACIADO Y LLENADO | ENCHIMENTO

SICUREZZA | SEGURIDAD | SEGURANÇA

Haga que tu hogar sea eficiente.
La central térmica  es el cuarto donde 
se encuentra el generador de calor, es 
decir, la caldera y desde donde sale la 
tubería que lleva agua a las habitaciones 
para ser calentadas. 
La central térmica con el uso de 
tecnologías modernas puede reducir 
significativamente el costo del consumo 
de energía. Icma tiene una amplia gama 
de componentes para suministrar todo 
lo que se necesita para sistemas inte-
grados eficientes y funcionales, como 
válvulas y mezcladores, desaireadores y 
colectores.

Torne a sua casa energeticamente 
eficiente. A sala da caldeira é onde o 
gerador de calor está posicionado, isto 
é, a caldeira a partir da qual a tubagem 
se inicia e se desenvolve levando a água 
quente para os terminais localizados nas 
salas/locais a serem aquecidas. Por meio 
da tecnologia moderna, uma central de 
aquecimento (sala da caldeira) eficiente 
permite reduzir consideravelmente o 
impacto econômico associado ao consu-
mo de energia. A ICMA fabrica uma am-
pla gama de componentes necessários 
para instalações de caldeiras integradas 
, eficientes e com elevado desempenho, 
como válvulas e misturadores, dispositi-
vos de ventilação e coletores.

Rendi efficiente la tua casa.
La centrale termica è il locale dove  
è posizionato il generatore di calore, 
cioè la caldaia e da cui partono le tuba-
zioni che portano l’acqua ai terminali 
situati negli ambienti da riscaldare. 
La centrale termica con l’utilizzo delle 
moderne tecnologie permette di ridurre 
notevolmente la spesa legata al consu-
mo di energia. 
Icma dispone di una vasta gamma di 
componenti per fornirvi tutto il necessa-
rio per impianti integrati efficienti  
e funzionali, quali valvole e miscelatori, 
degasatori e collettori.

CONTABILIZZAZIONE 
SISTEMI E COMPONENTI
MEDICIÓN DEL CALOR 
SISTEMAS Y COMPONENTES

SISTEMAS E COMPONENTES PARA MEDIÇÃO 
CONTABILIZAÇÃO DE CALOR

Optimiza el ahorro y la comodidad 
para evitar sorpresas desagradables 
en las facturas. La contabilidad y la 
termorregulación del calor son parte 
de un proceso de eficiencia energética 
que mejora la eficiencia de regulación 
del sistema y permite pagar lo que 
realmente se consume, educando a 
los usuarios en el ahorro y reduciendo 
tanto el consumo como el desper-
dicio de energía. Todos los sistemas 
centralizados que suministran a varias 
viviendas deben tener sistemas de 
control de temperatura y contaje útiles 
para dividir correctamente los costos 
de calefacción y agua caliente sanitaria 
en todos los edificios suministrados 
por una sola central térmica.

Otimize a economia e o conforto e evite 
más surpresas na conta.
Os sistemas de medição de calor e ter-
morregulação fazem parte de um proces-
so de eficiência energética que melhora o 
desempenho do sistema e permite pagar 
a conta de energia de acordo com o 
consumo real, gerando entre os usuários 
uma “cultura de economia” e reduzindo o 
consumo e desperdícios desnecessários. 
Todas as centrais que servem várias 
unidades residenciais precisarão ser equi-
padas com sistemas de termorregulação 
e dispositivos de medição de calor para 
calcular corretamente o consumo indivi-
dual e a alocação de custos relacionados 
aos sistemas de aquecimento e água 
quente sanitária.

Ottimizza risparmio e comfort ed 
evita brutte sorprese in bolletta.
La contabilizzazione e termorego-
lazione del calore fanno parte di un 
procedimento di efficientamento 
energetico che migliora il rendimento 
di regolazione dell’impianto e permet-
te di pagare ciò che effettivamente si 
consuma, generando negli utenti una 
“cultura del risparmio” e riducendo sia 
i consumi che gli sprechi di energia. 
Tutti gli impianti centralizzati che 
servono più unità immobiliari dovran-
no dotarsi di sistemi di termorego-
lazione e contabilizzazione utili per 
suddividere correttamente le spese di 
riscaldamento e acqua calda sanitaria 
in tutti quegli edifici serviti da un’unica 
centrale termica.

SALA DE CALDERAS 
COMPONENTES

COMPONENTES PARA SALAS DE CALDEIRAS    
CENTRAIS TÉRMICAS



CASE
S T U D Y

ICMA è anche qui, ¡ también está 
aquí, também está aqui! 

Alcuni tra i progetti  
di impiantistica più rilevanti,  
realizzati da ICMA Spa.  

Algunos de los proyectos  
de instalación más importantes  
realizados por ICMA Spa. 
Alguns dos projetos mais importantes 
com soluções inovadoras  
de aquecimento produzidas  
pela ICMA Spa.  

Bosco Verticale, Moschino, 
D-squared, Torre Solaria 

Milano-Milán-Milão

Villages Nature® 
Parigi-París-Paris Bosco Verticale

Moschino & Dsquared2 Villages NatureTorre Solaria

SISTEMAS SOLARES 
SISTEMAS Y COMPONENTES

SISTEMAS SOLARES
E COMPONENTES

Agua caliente gratis gracias a la 
energía del sol. Además del ahorro 
económico en costos de energía, el 
sistema solar es una inversión real que 
aumenta el valor del edificio. El sistema 
solar es también una opción ecológica, 
que nos permite confiar en una fuente 
de energía renovable reduciendo signifi-
cativamente las emisiones de CO2 

y transformando directamente la 
energía solar incidente sobre la superfi-
cie de la tierra en energía térmica.  
La energía térmica así generada se apro-
vecha generalmente en forma de agua 
caliente para uso sanitario e integración 
en la calefacción.

Água quente gratuita graças à energia pro-
veniente do sol. Além de economias signi-
ficativas em custos de energia, os sistemas 
solares representam um bom investimento , 
agregando valor a cada propriedade.  
A instalação solar também é, sem dúvida, 
uma escolha ecológica, permitindo fortale-
cer o foco em fontes de energia renováveis 
e reduzir emissões significativas de CO2 
graças à transformação da radiação solar 
incidente na superfície da Terra em energia 
térmica. Essa energia térmica assim gerada 
é geralmente recolhida em acumuladores 
de armazenamento de água quente para 
uso sanitário doméstico e integração de 
aquecimento.

Acqua calda gratuita grazie all’energia 
del sole. Oltre al risparmio economico 
sui costi energetici, l’impianto solare è 
un vero e proprio investimento che dà 
maggiore valore all’immobile.  
L’impianto solare inoltre è una scelta 
ecologica, che consente di puntare su 
una fonte di energia rinnovabile ridu-
cendo sensibilmente le emissioni di 
CO2 e trasformando direttamente 
l’energia solare incidente sulla superfi-
cie terreste in energia termica. L’energia 
termica così generata viene raccolta in 
genere sotto forma di acqua calda per 
uso sanitario e integrazione 
riscaldamento.

SOLAR SYSTEM 
SISTEMI E COMPONENTI



w w w . i c m a s p a . i t

Icma S.p.A. 
Via Garavaglia 4 - 20012  
Cuggiono (MI) - Italy 

+39 02 97 24 9134

+39 346 75 02 345 

sales@icmaspa.it 


