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PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE

Naše předávací stanice SYMPATIK®  
obstály v mnoha průmyslových odvětvích. 
Splňují nejvyšší nároky. Navrhujeme je,  
vyrábíme a instalujeme v souladu  
s certifikacemi ISO 9001, OHSAS 18001  
a ISO 14001. Jsme držiteli certifikátu  
tlakových soustav.

Our heat-exchange units SYMPATIK® 
succeeded in many industrial applications.  
They meet the highest demand on design 
and we are producing and installing them 
according certification ISO 9001,  
OHSAS 18001 and ISO 14001.  
We are also owner of pressure vessel 
certificate CE (97/23/ES). 



Pro koho 

Systémy SYMPATIK® se uplatňují v mnoha vyspělých zemích celého světa 
v nejrůznějších výrobních a zpracovatelských segmentech trhu. Zde jsou alespoň 
některé příklady.

Hlavní výhody průmyslových  
systémů SYMPATIK®

Průmyslová řešení SYMPATIK® jsou vždy jedinečnou zakázkou s originálním 
finálním řešením. Jednotlivé součásti systému mají schopnost vzájemně si 
poskytovat služby a efektivně spolupracovat (interoperabilita), instalují se 
s minimální odstávkou a přinášejí zákazníkovi nejužitečnější výsledek.

Související produkty

Systémy SYMPATIK® využívají při své konstrukci a aplikačním nasazení 
především výhod originálních SW produktů firmy SYSTHERM®

HESCOpro® 
návrhový SW pro technologie předávání tepla SYMPATIK®

HESCOnet® 
návrhový a optimalizační SW pro přepočty systémů dálkového rozvodu tepla
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For whom   

SYMPATIK® products are installed in many developed countries  
world-wide and in various production and processing market segments.  

Few examples may be found below. 

Main advantages of industrial  
systems SYMPATIK®

Industrial solutions SYMPATIK® are always designed as a unique  
project with an original final solution. System components are able  

to support each other and effectively cooperate. They are installed with  
a minimal break time and bring the most efficient result to the customer.

Related products

SYMPATIK® products family take the advantage  
of SYSTHERM® original SW products

HESCOpro® 
design SW for heat exchange technologies SYMPATIK®

HESCOnet® 
designing and optimizing SW for calculations of district heating system networks
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Certifikace

Naše výrobky vyrábíme buď podle Směrnice Evropského 
parlamentu 97/23/ES (PED) o tlakových soustavách, nebo  
podle severoamerických standardů ASME, ASTM. Pro stanice 
zvláštních účelů jsme schopni vyrábět i podle specifických 
standardů, jako například SAE (petrolejářský průmysl).

Certification

We produce our products either in accordance with the 
European Parliament guideline 97/23/ES (PED) about pressure 
units or the North American standards ASME, ASTM. For 
special purpose units, we are able to produce in accordance 
with specific standards, e.g. SAE (petroleum industry).


