
Termix IME
Fremtidens Fjernvarmeløsning



Individuelt  
Miljøvenligt Energikoncept

Frisk vand

IME-systemet differentierer sig fra det traditionelle fem-
rørssystem ved kun at gøre brug af tre rør. Systemet består 
af en unit i hver lejlighed med tre centrale stigrør enten 
med direkte fjernvarme eller indirekte anlæg gennem en 
compactstation. Med IME-systemet spares både varmt-
vands- og cirkulationsledningen, hvilket resulterer i sparet 
energi og mindre belastning af miljøet. 

IME-unitten indeholder en kompakt varmeveksler med 
Termix TPV-regulator, som straks leverer varmt vand og en 
differenstrykregulator til de individuelle radiatorers/ 
gulvvarmesystemers varmeforsyning.

STØRRE GENNEMSIGTIGHED OG BEDRE KONTROL
Termix IME er velegnet til alle typer lejligheder i etage- 
ejendomme, både i nybyggeri og ifm. renoveringsprojekter. 
I et konstruktivt samarbejde med ingeniør, boligforening 
og vvs-installatør findes den mest optimale kombination 
mellem pris, ydeevne og kvalitet til det enkelte projekt.

Med særskilte målere i hver lejlighed gives en større  
gennemsigtighed og en bedre  

kontrol af forbruget til både opvarmning og varmt 
vand. Det gør boligen mere attraktiv  
for både ejer og udlejer.

SPAR PÅ ENERGIEN
Millioner af lejligheder på 
verdensplan renoveres hvert år, 
og der er nu, mere end nogen-
sinde, fokus på optimering af 
energiforbruget og de derved 
opnåede besparelser.

Bølgen, Vejle

IME-projekter
Vi har udarbejdet IME-projekter  
i hele landet. 

SE FLERE PÅ TERMIX.DK/PROJEKTER

Hækmosen, Herlev

Termix IME (Individuelt Miljøvenligt Energikoncept) er et komplet program af energioptimerede 
fjernvarmeunits, der opfylder alle normkrav til isolering og vejrkompensering, og som gør det 
muligt både at nedbringe energiudgifterne og samtidig tage hånd om miljøet.

IME-unitten opvarmer frisk, koldt vand lige før brug.  
Det betyder, at bakterier ikke kan nå at formere sig i det varme vand som  
i en varmtvandsbeholder, da vandet varmes op, mens det løber igennem  
unitten. Fordelen er, at der ikke er noget lager i unitten, da det varme  
vand produceres efter behov.
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Lisbjerg Bakke, Aarhus Havnegade, Esbjerg Terrassehusene, Aarhus 

TermixCalc 
TermixCalc er et gratis program, som benyttes til  
beregning af effektbehov i interne distributions- 
systemer i byggeprojekter.  

Programmet er bygget op omkring IME.

Med TermixCalc kan du enten foretage  
hurtige overslagsberegninger eller præcise  
og udførlige beregninger afhængig  
af formålet med beregningen.

TermixCalc er struktureret på samme  
måde som et projektforløb. Du bliver  
trinvist bedt om at udfylde relevante  
informationer og ender til sidst  
med en færdig rapport, der er  
et godt udgangspunkt  
for det videre  
projektforløb. 

Fordelene ved 
en Termix IME-unit

  Maksimal ydelse på  
  minimal plads

  Plug and play installation

  Direkte aflæsning og  
  afregning

  Lave driftsomkostninger

  Store energibesparelser

  Undgå bakterier fra  
  varmtvandsbeholder

  Fuldt forbrugsoverblik  
  resulterer i lavere  
  energiforbrug

  Lavere  
  installationsomkostninger

  Minimal indregulering af  
  varmeanlæg

Læs mere om  
TermixCalc  

og download  
programmet på  

 TERMIX.DK/ 
TERMIXCALC

De nye beboere i de sidste tre bølger i Vejle får varmt 
brugsvand og varme fra en Termix VMTD opbl.  
fjernvarmeunit, der er monteret i hver enkelt lejlighed.



Kontakt
Vi yder gerne rådgivning og vejledning  
ifm. dit projekt.

Steen Larsen
Nord- og Midtjylland
stl@termix.dk
+45 4021 9320

Ryan Juhler Hansen
Midt- og Sydjylland
rjh@termix.dk
+45 2223 1147

Lars Christensen
Sydjylland og Vestfyn
lc@termix.dk
+45 4031 8361

Rasmus Beckmann
Nordsjælland, Stor- 
københavn og Bornholm
rb@termix.dk
+45 2124 4715

Lars Andersen
Vest-, Midt- og Syd- 
sjælland samt  
Lolland-Falster
la@termix.dk
+45 2367 6289

GEMINA TERMIX A/S
Navervej 15-17
DK-7451 Sunds

Telefon: +45 9714 1444
E-mail: mail@termix.dk

Læs mere på: Termix.dk/ime

IME-projektforløb
I et IME-projekt er Gemina Termix med i hele processen – fra formøde  
i starten af projektet til drift og vedligeholdelse efter projektets  
afslutning. Vi står til rådighed med råd og vejledning hele vejen.

FORMØDE
Gemina Termix deltager 

gerne som sparringspartner

1

SYSTEMVALG
Direkte eller indirekte 

fjernvarme?

2

IMPORTSTRUKTUR
Projektdata tastes ind  

i TermixCalc

3

VALG AF UNIT
Vi finder den perfekte 
unittype til dit projekt

4

TERMIXCALC
Unitdata tastes ind i  

TermixCalc

5

TRYKTABSBEREGNING
af varmeveksler til  

indtastning i TermixCalc

6

RAPPORT
Rapport genereres  

i TermixCalc

7

UNITTILPASNING
Vi er behjælpelig med  

diagram, funktionsbeskrivelse,  
veksler- og varmetabs- 

beregning m.m.

8

VI ER HER STADIG
Vi står naturligvis til 

rådighed i det videre forløb

9

Dansk kvalitet
Hos Gemina Termix er vi i en konstant udviklingsfase. Vi udvikler 
hele tiden nye, innovative løsninger, og vi optimerer løbende 
vores produkter for at leve op til de krav som både vores 
kunder, forbrugerne og samfundet/lovgivningen stiller.

Vores produkter og løsninger er 100 % danskproducerede  
på vores egen fabrik i Sunds ved Herning. Vi har vores  
udviklingsafdeling og produktion under samme tag,  
og det er en uvurderlig fordel, der er med til at sikre,  
at vi er i stand til at levere den kompromisløse  
kvalitet, vi er kendt for.
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