Hoe
komt u
vooruit in
moeilijke
tijden?

Zorg dat
elke stap telt

Wist u dat de kosten van
apparatuur slechts 1/3 deel van
de totale bouwkosten uitmaken?
Dat klopt, de rest komt voor rekening van de
installatie- en inbedrijfstellingskosten. Dat betekent
dat slechts een fractie van het resultaat afhankelijk
is van een bekende variabele. Het overige 2/3 deel
wordt bepaald door verborgen of zelfs onvoorziene
kosten zoals vertragingen bij de installatie, het
oplossen van fouten en last-minute wijzigingen in het
ontwerp; dit alles kan een enorme impact hebben op
uw ROI.

Hoe kun je dat
beperken?

2/3
De installatie neemt

van de totale bouwkosten voor zijn rekening.

Als de tijden moeilijk zijn telt elke stap voor een team
om succesvol te zijn, maar ook om een probleemloze
en efficiënte HVAC-installatie te garanderen. Daarom
zijn onze producten slim ontworpen met minder
varianten, uitgebreidere installatiemogelijkheden en
aangepast aan de werkelijke omstandigheden ter
plaatse. U kunt er dus op vertrouwen dat uw product
keuze kostbare installatietijd bespaart, risico’s
beperkt en de waarde van uw werk maximaliseert.

Sinds 1897
Marktleider in Inregeling &
Regeling
Sinds 1909
Drukbehoud & Waterkwaliteit
Sinds 1928
Marktleider in Thermostatische
regeling

Hoe
kunnen
we u
helpen?
IMI Hydronic Engineering profiteert van meer dan
300 jaar gecombineerde kennis op 3 belangrijke
gebieden van HVAC. Dit betekent dat we op
deskundige wijze producten kunnen combineren
tot pakket oplossingen die ervoor zorgen dat alle
componenten optimaal samenwerken als een
verenigd team en krachtige prestaties levert.

Goede resultaten
vereisen
de juiste
combinatie.

De onderstaande pakket oplossing is de perfecte
combinatie in het voorkomen en oplossen van moeilijke
installatie-uitdagingen:

De keuze van de
HVAC-apparatuur
kan een grote
invloed hebben op
de snelheid van
installatie, dus
kies voor de juiste
combinatie.

Achter elk goed
team, staat een
ander goed team
Onze experts ondersteunen u op waterzijdig
gebied om u te helpen zelfs de meest complexe
HVAC uitdagingen aan te gaan; van product keuze
en dimensionering, tot aan de installatie en de
uiteindelijke inbedrijfstelling.

Expert Support

Bespaar installatietijd
Transfero Connect biedt drukbehoud prestaties van
wereldklasse, vacuümontgassing en water bijvulling
alles in 1 apparaat. Deze waardevolle optie bespaart
ruimte en vereist slechts 2 elektrische aansluitingen.

50

Transfero Connect systeem

3-in-1 drukbehoud apparaat levert tot wel

%

tijdbesparing op*.

Efficiënte en robuuste vuilafscheider die verticaal of
horizontaal kan worden gemonteerd en die kostbare
ruimte bespaart.

Zeparo G-Force vuilafscheider

9x
Tot wel

betere afscheiding, ongeacht de
installatiepositie

Bespaar
inregeltijd
Deze regel oplossing is volledig configureerbaar via een
smartphone-app, zodat u geen dipswitches hoeft in te
stellen met een schroevendraaier in donkere plafonds.
Het bevat meer dan 200 instellingen voor volledige
aanpassing op locatie. De «knippen & plakken» functie
maakt het mogelijk de motorconfiguraties te kopiëren in
slechts één klik.
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TA-Slider & HyTune app

Maakt moeiteloos warmteverdeling mogelijk
en tot wel

%

tijdbesparing*.

Eenvoudige waterzijdige inregeling zonder dat er
complexe systeemberekeningen of meetinstrumenten
nodig zijn, dankzij de automatische debietregeling
(AFC-technologie). U stelt het gewenste debiet direct
in op de afsluiter.
Automatische debietregeling
(AFC-technologie) voor radiatoren
en vloerverwarming
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Verkrijg nauwkeurige debietregeling en tot wel

%

tijdbesparing*.

* in vergelijking met standaard technologie

Onze
grootste
kracht
We zijn trots op onze portfolio kwaliteits producten
en onze gevestigde merken, maar onze grootste
kracht zijn onze mensen. Hun praktische expertise
en gedrevenheid om onze klanten te ondersteunen
is wat ons onderscheidt om u te helpen de HVACuitdagingen aan te gaan.

“Elk project heeft een uniek verhaal,
dus door vanaf het begin samen te
werken kunnen we echt tijd besparen
tijdens de installatiefase. Wij staan u bij
vanaf de start tot aan de uiteindelijke
ingebruikname. Dit is wat ons
onderscheidt van de concurrentie; wij
kiezen voor duurzame partnerships met
onze klanten, niet alleen het leveren van
producten”.

Peter Jan Huisman, Technical Director

Neem contact op met een van
onze Accountmanagers of mail
uw vraag naar
info.nl@imi-hydronic.com

www.imi-hydronic.com

