Від джерела до споживача
Flow of Innovation

Комплексні технології для забудовників,
проектувальників та монтажників

Hydronic Flow Control for heating & cooling systems

Aalberts Industries – міжнародний
холдинг, який є спеціалістом у
виробництві якісних промислових
продуктів, відомий своїми інноваційними
технологіями і високотехнологічними
рішеннями.

Aalberts Industries N.V. заснований в 1975 році Яном Аальбертсом
Головний офіс концерну знаходиться в м. Лангбрук, Нідерланди
Компанія має понад 153 представництв в 30 країнах світу
Оборот концерну склав 2 759 млн. євро (у 2018 році)
Концерну належать 608 патентів на інноваційні винаходи

Aalberts Industries складається з чотирьох підрозділів:

Трубопровідні системи і запірна арматура для
розподілу і регулювання водо- і газопостачання.

Трубопровідні системи і запірна
арматура для розподілення і
регулювання водо- і газопостачання.

Системи управління і контролю.
Високоякісні продукти для промислового ринку.

Поставки передових ноу-хау матеріалів і
професіональний сервіс на спеціалізованому ринку.

Рішення для підвищення комфорту і ефективності
приміщень
Flamco, Meibes, Simplex – визнані міжнародні бренди з більш, ніж 50-річною історією.
Компанії успішно розробляють, виробляють і проектують системи, які використовуються для
опалення, охолодження і водопостачання.
Технічно грамотне поєднання компонентів системи і її повний контроль мінімізують втрати теплової
енергії приміщень і гарантують економічні процеси при їх експлуатації.
Компанії розвиваються і розширюють асортимент обладнання, яке пропонується, у відповідності з
тенденціями і запитами ринку.

Hydronic Flow Control

Ми орієнтовані на технології,
якість та інновації

Hydronic Flow Control

від Джерела

до Споживача

Ми пропонуємо комплексну систему – повністю готове рішення і технічну підтримку протягом усіх етапів
реалізації проекту.

+

Переваги роботи з нами
Економія енергії за рахунок поліпшених
експлуатаційних показників системи
Скорочення часу монтажу і
загальних витрат на експлуатацію
Збільшення терміну служби інженерного
обладнання і системи в цілому
Професійна підтримка повного циклу: поставка,
ввід в експлуатацію і сервіс
Комплексний підбір систем по технічному
завданню клієнта

Наші клієнти

Типи будівель

Монтажні організації

Комерційні приміщення

Проектні організації

Житлові комплекси

Будівельні компанії

Промислові будівлі

Девелоперські компанії

Приватне будівництво

Додаткова привабливість Вашого проекту за рахунок
збереження енергії і збільшення продуктивності обладнання.

+

Управління життєвим циклом будівлі

Ми контролюємо всі етапи життєвого циклу будівлі.

На етапі планування ми надаємо всі необхідні дані про обладнання,
використовуючи технологію BIM (Building Information Model –
інформаційна модель будівлі).

ПРОЕКТУВАННЯ
• Специфікація
• Креслення
• Підбір і розрахунок обладнання
• Розрахунок енергоспоживання
• Технічне обґрунтування
РЕНОВАЦІЯ
• Індивідуальний концепт
реконструкції
• Оптимізація систем
• Технічне обґрунтування

БУДІВНИЦТВО
• Контроль логістики
• Вирішення питань на
об'єкті
• Навчання спеціалістів
• Шеф-монтаж

ЗНЕСЕННЯ БУДІВЕЛЬ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
• Гарантійне і післягарантійне
обслуговування
• Моніторинг і аналіз систем
• Вимірювання експлуатаційних даних

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
• Пусконаладка
• Повний пакет документації
• Сервісне обслуговування

Установки підтримання тиску

• для систем опалення та охолодження
• Підтримування тиску в системі за
допомогою високоефективних баків і
обладнання контролю
• На основі насосу і компресору
• Автоматичний контроль розширення,
підтримування тиску, деаерація та
підживлення закритих систем

Сепарація повітря і шламу

• Технологія видалення повітря і твердих частин з
теплоносія
• Ефективні розповітрювачі, сепаратори повітря і шламу,
вакуумна дегазація
• Зниження шуму і збільшення терміну служби системи
• Для побутового і промислового сегменту

Водонагрівачі і буферні ємності

• Водонагрівачі непрямого нагріву
з одним або двома трубчатими
теплообмінниками
• Підходять для всіх сучасних систем
гарячого водопостачання
• Акумулятори тепла для опалення і
охолодження

Nexus: балансувальні клапани

• Широкий асортимент балансувальних
клапанів: від ручних до автоматичних
регуляторів перепаду тиску і автоматичних
комбінованих клапанів
• Розроблені для швидкого і простого
монтажу, налаштування і експлуатації
• Вироблені згідно стандарту ISO
• Економія енергії і зручність у використанні

LogoTherm: квартирні станції опалення і
охолодження

• Компактна, готова до установки квартирна станці
• Повний функціонал для незалежної підготовки
опалення і гарячого водопостачання
• Гігієнічний проточний режим підготовки гарячого
водопостачання
• Інтеграція лічильників тепла і води
• Монтаж настінний або у відведеній ніші
• Призначені для нових проектів або для проектів
реконструкції

Насосні групи і колектори

• Широке різноманіття насосних груп (від побутових до
промислових систем)
• Швидкий монтаж і вільна компоновка
• Повноцінно ізольована система розподільчих
колекторів
• Муфти для швидкого і спрощеного монтажу
• Максимальна витрата до 100 м3/год. і потужністю до
2300 кВт
• Доповнені гідравлічними стрілками з магнітними
уловлювачам
• Готові заводські рішення з тестами на герметичність

KOMPAKT/KOMFORT: системи регулювання

• Вже обмежена температура теплоносія в подачі
• Проста і безпечна інтеграція в систему опалення
• Комплект зібраний і попередньо підключений

Плінтусна система

• Повний асортимент і різноманітні варіанти декору
• Легкий і швидкий монтаж системи
• Монтаж довгих елементів може робити одна людина
без додаткових трудозатрат

Терморегулюючі клапани

•
•
•
•

Інтелектуальні рішення з витонченим дизайном
Підходять для будь-якого радіатора
Максимальний робочий тиск: 10 бар
Максимальна робоча температура 110 °С

Індивідуальні рішення для будь-яких проектів…

… і один надійний
партнер

ТОВ "Інтекс Холдінг Україна"
м. Київ, вул. Колекторна, 3-а
тел. +38 (044) 353-92-97
E: info@meibes.ua
I: www.meibes.ua
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