
Lucht geluiden in de installatie.
Ongelijke warmteverdeling 

door de radiatoren (koud aan 
de bovenkant)

Er circuleert lucht in het systeem, 
controleer of:

• er luchtafscheiders zijn 
geïnstalleerd en of deze 
goed functioneren

• de drukvaten volledig 
functioneren

Zeparo luchtafscheiders 
& Statico  V exact II & STAP Eclipse Zeparo Cyclone IMI Heimeier range 

thermostatische koppen

Stromingsgeluiden 
in de installatie

De beschikbare druk is relatief 
hoog bij bepaalde componenten 
van het systeem vanwege 
de uitgebreide omvang van 
de installatie. Debiet- of 
drukverschilregelaars zijn nodig 
of zijn niet juist ingesteld.

Ruimtes bereiken de gewenste 
temperatuur niet. Radiatoren 
verwarmen niet gelijkmatig 
(koud aan de onderkant)

Het systeem moet waterzijdig 
ingeregeld worden, een 
afsluiter met automatische 
debietregeling is de meest 
eenvoudige manier om dit 
probleem aan te pakken. 
Uitgebreide berekeningen zijn 
niet nodig.

Pompen en afsluiters 
raken geblokkeerd.

Er circuleert vuil in de installatie, 
zorg ervoor dat er vuilafscheiders 
of gecombineerde lucht- en 
vuilafscheiders zijn geïnstalleerd.

Radiatorkoppen zijn oud of 
raken geblokkeerd, vooral 

bij installatie stilstand als er 
opnieuw wordt opgestart.

Overweeg om de oude 
thermostaatkoppen te 
vervangen voor nieuwe.
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GEEF HET VERWARMINGSSYSTEEM VAN UW 
KLANTEN EEN 5-STERREN CHECK-UP    
Nu het stookseizoen ten einde is, is het tijd om het verwarmingssysteem van uw klanten een 
algemene check-up te geven. Kleine onderhoudsinterventies en upgrades van het systeem kunnen 
een groot verschil maken voor het comfort van uw klanten, hun energierekening en de duurzaamheid 
van het systeem. Als u dit nu aanpakt, heeft u later in het jaar minder ongeplande interventies.

Mogelijke problemen:

De oorzaak en uw oplossing
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De oplossingen van IMI Hydronic Engineering 
voor de behoeften van uw klanten

Van de meest verkochte K-kop tot de slanke 
Halo-kop, Heimeier biedt een uitgebreide range 
betrouwbare en eenvoudig te installeren 
thermostatische regelelementen.

STAD - STAP
Onze complete range uitstekend 
presterende drukverschilregelaars en 
inregelafsluiters zorgen ervoor dat u 
de controle behoudt over een volledig 
uitgebalanceerd systeem.

Zeparo Zu en Cyclone 
een uitgebreide range producten voor het ontluchten en afscheiden 
van microluchtbellen, vuil, zuurstof en magnetiet in verwarmings-, 
solar- en koelsystemen.

Statico expansievaten met vaste gasvulling 
voor verwarmings-, solar- en koelsystemen.

9 keer efficiënter 
dan vergelijkbare 

producten

De butyl balg is 5 keer 
efficiënter in het voorkomen 
van diffusie en het behouden 

van de optimale druk 

Zeparo cyclone

Met Eclipse en Dynacon Eclipse voorzien 
van automatic flow control-technologie 
wordt waterzijdig inregelen eenvoudig: 
Installeer, stel het maximale debiet in en 
laat het systeem het waterzijdig evenwicht 
regelen.

Ideaal voor het upgraden van twee-pijp 
radiatorsystemen.

Zeparo ZU

De STAD inregelafsluiter zorgt voor een 
nauwkeurige en veilige inregeling dankzij 

uitstekende debietnauwkeurigheid en 
zelfdichtende meetnippels.

Neem contact met ons op: +31 172 49 20 41 
of bezoek onze website: www.imi-hydronic.com


