
”Porlande ljud” från 
radiatorerna

Gas i systemet, kontrollera att:
• Avluftare och avgasare är 

installerade och fungerar 
som de skall.

• Expansionskärlet är helt, 
har korrekt förtryck och är 
fungerande

Zeparo avskiljare och 
expansionskärl Statico

Eclipse & STAP Eclipse & STAD Zeparo Cyclone Termostater

Susande oljud från  
systemet

Det tillgängliga trycket är relativt 
högt i vissa delar av systemet. 
Installation av differenstrycks 
regulatorer eller byte till 
tryckoberoende radiatorventiler 
kan lösa problemet. 

Alla rum når inte önskad 
inomhustemperatur

Systemet behöver injusteras. 
Saknas injusteringsventiler 
bör det installeras. 

Ventiler och 
systemkomponenter 

sätter igen

Rekommendera din kund att 
installera en smutsavskiljare 
alternativt en kombinerad 
luft och smutsavskiljare.

Termostaterna är  
i dåligt skick och klarar 

inte av att hålla nere 
rums temperaturerna  

i vissa rum

Överväg att byta termostater 
för bättre komfort och lägre 
energikostnader.
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Ge dina kunder en femstjärnig 
anläggning

Nu när värmesäsongen börjar lida mot sitt slut är det dags att hjälpa dina kunder att se över sina värmesystem. 
Små relativt enkla underhållsåtgärder kan göra stor skillnad på inomhuskomforten, energikostnaderna och 
systemets livslängd. Genom att ta tag i de små problemen när det uppstår kan man undvika oplanerade 
driftstopp och att energi går till spillo.

Känner du igen följande symtom?

Vad orsakar problemen och vilka lösningar finns?

För mer information se nästa sida
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För mer information kontakta din IMI TA representant 
eller besök vår hemsida: imi-hydronic.se

Lösningar som hjälper 
dina kunder

Vi har ett brett utbud av driftsäkra och pålitliga termostater och 
termostatventiler.

STAD, STAP
Våra robusta och noggranna injusterings 
och differenstrycksventiler säkerställer 
att systemet har rätt förutsättningar för 
en framtidssäkrad, snabbt utförd och 
korrekt injustering.

Statico
Expansionskärl för värme, 
kyl och solfångarsystem.

Upp till 9 gånger 
effektivare avskiljning 
än liknande produkter

5 gånger högre gastäthet 
än konventionella lösningar 
tack vare bälgkonstruktion 

i butylgummi. 

STAP differenstrycksregulator 
med avstängningsfunktion. 

Eclipse
termostatventil med 
automatisk flödes
begränsning.

Calypso TRV-3  
termostatventil med 
förinställning för låg 
och normalflöden

Vento Connect
Cyklonisk vakuum avgasare 
för värme, kyl och 
solfångarsystem

Zeparo ZU
Automatiska avskiljare 
för luft, mikrobubblor 
och/eller slam partiklar.

Zeparo Cyclone
Cyklonisk smuts och 
magnetitavskiljare

TRV 300TRV Nordic Halo

STADSTAP


