Výpočty tepelných izolací v průmyslu
snadno a rychle
Lídr v oblasti tepelných izolací, divize Isover skupiny Saint-Gobain, se tradičně věnuje i vývoji
a inovaci svých výrobků.
Oddělení technických izolací divize Isover spustilo jedinečný on-line nástroj pro výpočty
technických izolací pro průmysl a energetiku IsoDim.
®

IsoDim je nový on-line nástroj pro návrh tepelných izolací v průmyslu a energetice. Tak jako jeho
®
předchůdce, off-line program IsoCal , nabízí všechny výpočtové moduly, na které jsou uživatelé
zvyklí. Použitím programu je možné maximalizovat energetickou účinnost TZB a průmyslových
zařízení a rozvodů, snížit provozní náklady na energie a snížit emise CO2.
Tento nástroj je on-line, není tedy třeba si jej pracně stahovat. Dostupná je kompletně česká verze,
což usnadňuje práci a zabraňuje nechtěným chybám. Obrovskou výhodu spatřujeme i v tom, že není
třeba se do něj nijak registrovat, je přístupný pro každého zájemce na stránce www.isodim.cz.

®

Výhody programu IsoDim :
•
•
•
•
•
•
•
•

výpočtový nástroj v češtině,
on-line (bez nutnosti instalace), díky čemuž máte automaticky přístup vždy k nejnovější verzi
programu s průběžně zapracovávanými vylepšeními,
zcela zdarma bez nutnosti registrace,
®
uživatelsky přívětivé rozhraní v jednom dialogovém okně, tak jak jej znáte z programu IsoCal ,
nově pro potrubí doplněny doporučené odstupové vzdálenosti,
vždy aktuální verze databáze,
databáze strukturovaná podle typu výrobků,
výsledkovou listinu lze vytisknout do pdf a poslat zákazníkům prostřednictvím e-mailu nebo
přiložit k projektové dokumentaci.

Věříme, že se program rychle stane Vašim oblíbeným pomocníkem při návrhu technických izolací.
Program spustíme kliknutím na tento odkaz:
www.isodim.cz
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