
Je třeba 
vytrvat a 
zachovat 
výkonnost.

Jaké je 
tajemství 
úspěšných 
projektů?



Věděli jste, jak zásadní 
dopad na hodnotu budovy 
má investice do soustavy 
vytápění a chlazení?

na nákladech za energii

Soustava vytápění a chlazení se podílí až z 

Co s tím můžete 
udělat?

Nejenže soustava vytápění a chlazení představuje cca 
20 % z celkové investice do budovy, ale navíc se podílí 
až z 50 % na spotřebě energie. S ohledem na zvyšující 
se nároky nájemníků na tepelný komfort nemusí být 
toto procento konečné.

Tak jako úspěch týmu je odrazem úspěchu 
jednotlivých členů, tak i výkon soustavy závisí 
na kvalitě jednotlivých komponent. Vhodně 
zvolené produkty soustavy vytápění a chlazení 
pomohou snížit provozní náklady budovy, zvýšit 
tepelný komfort a zároveň prodloužit životnost 
soustavy a ochránit vaše investice.

50%

Jak 
můžeme
pomoci 
my?
IMI Hydronic Engineering zakládá své znalosti 
na součtu více než 300 let zkušeností v klíčových 
oblastech vytápění, chlazení a vzduchotechniky. 
Přinášíme tak komplexní řešení, umíme 
kombinovat produkty tak, aby efektivně 
spolupracovaly jako jeden tým a dosahovaly 
vyšších výkonů.

od roku 1897
přední značka pro vyvažování, 
regulaci a pohony

od roku 1909
zařízení pro udržování tlaku v 
soustavě a pro kvalitu vody

od roku 1928
ikona v termostatické regulaci



Výběr komponentů 
soustavy vytápění 
a chlazení může 
významně ovlivnit 
hodnotu budovy, 
vybírejte proto 
jejich sestavu 
moudře.

Příklad řešení, které uvádíme, je jedinečná sestava pro 
prevenci a vyřešení kritických míst projektu vytápění, 
chlazení a vzduchotechniky:

Stejně jako produkty chytré regulace i naše 
zařízení pro udržování tlaku lze integrovat 
do MaR (Modbus RTU a TCP-IP), získáte tak 
možnost nepřetržitého přístupu, monitorování 
a regulace kritických parametrů soustavy.

Compresso Connect vybavené 
regulačním panelem BrainCube

Díky chytrému 
propojení budovy 
online jste připraveni 
na budoucnost 

Jen perfektní 
kombinace
produktů přináší 
skvělé výsledky.



Splňte nájemníkům jejich 
požadavky a zároveň 
ušetřete energii
Hluk v soustavě je pro nájemníky opravdu nepříjemný, 
ale lze se mu snadno vyhnout. Odstraněním 
vzduchu, cirkulujícího v soustavě, zamezíte hlučnosti 
a zabráníte tvorbě nečistot, které ohrožují výkon celé 
soustavy.

Zajistěte požadovanou a stabilní pokojovou teplotu, 
která obyvatelům přinese kýžený komfort při 
minimální možné spotřebě energie.

efektivnější v odstraňování plynů

Až o

Stabilní pokojová teplota přináší úspory 
energie ve výši až

50

18

%

%

TA-Slider & TA-Modulator,  
pohon a kombinovaný ventil

Odplyňovací zařízení Vento Connect



Bezpečně ochraňte své 
investiční náklady

Zajistěte rovnoměrnou distribuci tepla po 
budově a vyvarujte se teplotním výkyvům, 
stížnostem nájemníků a zbytečným ztrátám 
energie.

Ochraňte kritické součásti HVAC soustavy před 
usazováním nečistot, které ucpávají komponenty a 
které snižují výkon a přenos tepla. Udržujte provozní 
vodu bez nečistot.

AFC technologie pro otopná 
tělesa a podlahové vytápění

Snadné vyvážení tepla a úspory energie ve výši až 

25%

efektivnější v zachytávání i těch 
nejmenších částic nečistot

Až 

9x
Separátory Zeparo G-Force



V čem je
naše síla

Jsme pyšní na širokou nabídku našich kvalitních 
produktů a zavedené značky, ale největší síla tkví 
v našich lidech. Jejich praktické zkušenosti, snaha 
pomoci a podpořit zákazníky při dennodenním řešení 
projektů vytápění, chlazení a vzduchotechniky je to, 
čím se odlišujeme.

www.imi-hydronic.cz
info.cz@imi-hydronic.com


