OFERIȚI CLIENȚILOR O VERIFICARE
DE 5 STELE A SISTEMULUI HVAC.
Acum, când sezonul de încălzire se apropie de sfârșit, este timpul să oferiți o verificare generală a
sistemului HVAC al clienților dvs. Intervențiile minore de întreținere și actualizare a sistemului pot
aduce o mare diferență confortului clienților dvs., facturii de energie și longevității sistemului HVAC.
Rezolvarea acestor probleme va reduce intervențiile neplanificate de mai târziu.

Problemele clienților dvs.:

1

2

Zgomotul aerului din instalație.
Distribuția inegală a căldurii
pe radiatoare (rece în partea
superioară)

Zgomot de apă în
instalație

3

4

Camerele nu ating temperatura
Anumite elemente
dorită. Distribuția inegală a căldurii
se blochează.
pe radiatoare (rece în partea
Componente distruse
inferioară)
în mod frecvent

5
Capetele radiatorului arată vechi
sau se blochează cu ușurință,
mai ales atunci când sistemul a
fost închis și redeschis.

Cauza principală și soluția aferentă

1
Aerul circulă în sistem, verificați
dacă:
•
•

Separatoarele de aer sunt
instalate și funcționează
bine
Vasele de expansiune sunt
pe deplin funcționale

Separatoare de aer
Zeparo și Statico

3

4

5

Sistemul are nevoie de
echilibrare hidraulică. O vană
cu control automat al debitului
va permite abordarea acestei
probleme în modul cel mai
simplu. Nu este nevoie de
calcule complicate.

Asigurați-vă că sunt instalate
separatoare de nămol sau
separatoare de aer și nămol
combinate.

Luați în considerare înlocuirea
capetelor termostat pentru o
performanță mai bună.

Eclipse

Zeparo Cyclone

2
Presiunea disponibilă este
relativ ridicată pe anumite
elemente ale sistemului
datorită mărimii extinse a
instalației. Regulatoarele de
presiune sau controlul presiunii
diferențiale sunt necesare
sau nu sunt configurate
corespunzător.

V exact II & STAP

Pentru mai multe informații despre produsele noastre, vă rugăm să derulați pagina

Gama de capete
termostate IMI Heimeier

Soluțiile IMI Hydronic Engineering
pentru nevoile clienților dvs.

De la cel mai bine vândut cap termostat K
până la capul elegant Halo, gama IMI Heimeier
oferă o mare varietate de capete termostat
fiabile și ușor de instalat

Eclipse și Dynacon Eclipse cu tehnologia
automată de control al debitului facilitează
echilibrarea hidraulică:
Instalați, reglați debitul maxim și lăsați
sistemul să facă echilibrarea.
Ideal pentru sistemele de radiatoare
cu două țevi.

Zeparo ZU și Zeparo Cyclone

o gamă completă de produse pentru ventilarea și separarea
microbulelor, nămolului, oxigenului și magnetitei în sistemele de
încălzire, solare și de răcire

Vasele de expansiune Statico cu încărcătură
fixă de gaz pentru sistemele de încălzire,
solare și de răcire.

Sacul de butil este de 5 ori
mai eficient în prevenirea
pătrunderii aerului și
menținerea optimă a presiunii
De 9 ori mai eficient
decât produsele
similare
Zeparo ZU

Zeparo cyclone
Vana de echilibrare STAD asigură o
echilibrare precisă și sigură, datorită
preciziei excelente a debitului și a
punctelor de măsurare cu auto-etanșare.

STAD - STAP

Gama noastră completă de regulatoare
de presiune diferențială de înaltă
performanță și vanele de echilibrare vă
permit să păstrați controlul și un sistem
complet echilibrat.

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul nostru:
www.imi-hydronic.com

