
•	 ARMAFLEX DUOSOLAR
•	 ARMAFLEX DUOSOLAR 220
•	 ARMAFLEX DUOSOLAR PIKALIITÄNTÄ
•	 HT/ARMAFLEX
•	 HT/ ARMAFLEX S
•	 AF/ ARMAFLEX JA ARMAFIX LÄMPÖPUMPUILLE
•	 VARUSTEET 

uusiutuvAt eNerGiAt

ArmACell-rAtkAisut
järjestelmiä vArteN



uusiutuvAt eNerGiAt 
Jotta maapallon ilmaston lämpeneminen voidaan pysäyttää, 
on lisättävä ympäristöystävällisen energian käyttämistä fos-
siilisten polttoaineiden asemesta, jolloin vähennetään CO2 
päästöjä. Uusiutuvat energiat, myös tunnettu uudistavina en-
ergioina, ovat energioita lähteistä, jotka uusiutuvat itsestään 
lyhyen ajan kuluessa tai jotka eivät vaikuta lähteen loppuun 
käyttämiseen. Nämä energiat ovat saatavilla pitkäaikaisesti 
ja ne sisältävät auringon säteitä (aurinkoenergia) ja maan 
lämpöä (geoterminen energia).

tyyPilliset järjestelmäN osAt
•	Termiset aurinkojärjestelmät: putket, jotka yhdis-

tävät aurinkopaneelit lämpöä varastoivaan säiliöön
•	Lämpöpumput: paineputket 
   imuputket
   (aina -20 °C:seen saakka)

järjestelmät jA
kuiNkA Ne toimivAt 



eristystä koskevAt
vAAtimukset 

miksi eristetääN?
On tärkeää välttää eristämättömistä putkista johtuvaa en-
ergiahäviötä, jos halutaan käyttää uusiutuvia energiajärjes-
telmiä tehokkaasti.  Termisissä aurinkojärjestelmissä on 
vältettävä energiahäviötä, kun aurinkopaneelit yhdistetään 
lämpöä varastoivaan säiliöön.  Koska lämpöpumput toimivat 
saman periaatteen mukaan kuin jäähdyttimet, ne on myös 
suojattava kondenssilta. Putkien eristäminen lisää järjest-
elmän toimintaa ja lisää sen käyttöikää.

juriDiset vAAtimukset 
EU-direktiivi uusiutuvista energioista on osa euroop-
palaista ilmasto- ja energiapakettia.  Direktiivillä on 
kunnianhimoiset tavoitteet: esim. vuoteen 2020 men-
nessä 20 % koko Euroopan energiankulutuksesta 
pitäisi tulla uusiutuvista lähteistä. Jotta tämä tavoite 
saavutetaan kansallisella tasolla, direktiivi luottaa en-
sisijaisesti kansallisiin rahoitusinstrumentteihin.  



rAtkAisut
uusiutuville eNerGioille

tekNiset omiNAisuuDet
Armacell-tuotteet takaavat pitkäaikaisen kondens-
sisuojan juuri eristeiden pienen lämmönjohtavuuden 
ja tehokkaan vesihöyryn diffuusiovastuksen ansiosta. 
Armacell-eristeet termisille aurinkojärjestelmille si-
etävät korkeita lämpötiloja ja UV-säteitä (aina 150° 
C:seen asti) ja ne suojataan mekaaniselta rasitukselta. 

Armacell tarjoaa optimoituja ratkaisuja erikoisvaatimuk-
sille, joita vaaditaan putkiasennukselta uusiutuvan energian 
käyttökohteissa.  Umpisoluisten eristeiden erinomaisten 
teknisten ominaisuuksien ansiosta lämpöhäviöt ovat pienen-
tyneet ja kondenssi estetty. Tuotteet voidaan asentaa nopeas-
ti ja helposti - erityisesti esieristetyt putkijärjestelmät, joissa 
on pikaliittimet, säästävät aikaa ja rahaa. 

AseNNuseDut 
Taipuisat, pölyttömät ja kuiduttomat elastomeeriset eristeet, 
joita tarjotaan näitä käyttöalueita varten, kiinnittyvät erityisen 
hyvin ja ovat helppoja asentaa. 
Armecell tarjoaa erityisesti termisille aurinkojärjestelmille 
esieristettyjä syöttö- ja paluuputkia, jotka patentoidun join-
split-järjestelmän ansiosta voidaan erottaa ja yhdistää hel-
posti asennusvaiheen aikana. Tämä mahdollistaa aurinkopa-
neelien kiinnityksen lämmönvarastointisäiliöön nopeasti ja 
ammattimaisesti.  Aallotettujen ruostumattomien teräsput-
kien hyvä taipuisuus sallii erityisesti pienet taivutussäteet, 
jolloin tuote voidaan myös asentaa ongelmallisiin paikkoihin.  
Foliopäällyste suojaa eristeen mekaaniselta rasitukselta ja 
UV-säteiltä.  

Lisäetu: Integroidut anturijohdot ja liittimet, jotka 
muodostavat metallisen tiivisteen, säästävät aikaa ja 
rahaa asennusvaiheen aikana. 



Armaflex DuoSolar
tuottAA PuHDAstA eNerGiAA lämmitysjärjes-
telmääN
•	Patentoitu irti-yhteen-liitostekniikka
•	Integroitu lämpötila-anturikaapeli
•	Polyolefiinikalvo suojaa hyvin UV-säteilyltä 
•	Erinomainen vesihöyryn diffuusiovastus sekä pieni 

lämmönjohtavuus
•	Vähentää asennuskustannuksia ja -aikaa
•	Suojaa ympäristövaikutuksilta
•	Vähentää energiahäviötä ja minimoi CO₂  -päästöt
•	 Saatavana paljon lisävarusteita

Armaflex DuoSolar 220
kytke jA käytä tyHjöPutkikerääjiiN
•	Erinomainen suorituskyky korkeissa lämpötiloissa
•	Integroitu lämpötila-anturin kaapeli
•	Vaipoitus tarjoaa erinomaisen UV-stabiilisuuden ja suojaa 

mekaanisilta vaurioilta 
•	Syöttö- ja paluuputken helppo erotus ja liitäntä ilman 

työkaluja
•	Vähentää energiahukkia ja minimoi hiilidioksidipäästöt
•	Saksassa valmistettu esieristetty putkijärjestelmä
•	Yhdistää erinomaisen hinnan, luotettavuuden ja ympäristö-

ystävällisyyden
•	Kokemusta aurinkolämpöjärjestelmistä 90-luvulta lähtien

tuotteet
omAisuuDet & eDut 



AF/Armaflex
joustAvA eriste, jossA oN ANtimikroBisuojAus
•	Microban-teknologia
•	Valvottua suorituskykyä: Euroluokka (B/BL-s3, d0),

λ0 ºC ≤ 0,033 W/(m · K) ja μ ≥ 10.000
•	Luotettava kondenssisuoja
•	Parantaa sisäilman laatua
•	Turvallinen järjestelmäratkaisu
•	Runkoäänien vaimeneminen

Armafix AF
AskeleeN eDellä koNDeNssisuojAuksessA
•	λ0 ºC ≤ 0.034 W/(m · K)
•	pölytön & kuiduton
•	sisäänrakennettu höyrysulku estää kylmäsiltojen muo-

dostumisen
•	Luotettava kondenssisuoja
•	Kaksiosainen, itsekiinnittyvä 
•	Jämäkkä ydin, jonka suorituskyky lämpöeristeenä on 

optimaalinen
•	Lisää järjestelmän turvallisuutta

Armaflex DuoSolar
liittimet
PikAliitiN ArmAflex DuosolAr vA -PutkieN
•	vuototiiviiseen liittämiseen
•	Nopea asennus ilman erityistyökaluja
•	Vuototiivis tiiviste korrugoiduille jaloteräsputkille
•	Helppokäyttöinen ja uudelleen käytettävä ratkaisu

tuotteet
omiNAisuuDet & eDut



HT/Armaflex S
teHokkuuttA ulkoAseNNuksiiN
•	Erittäin hyvä stabiilisuus UV-säteilylle altistuessa
•	Kestää äärilämpötilat ja veden
•	Alhainen lämmönjohtavuus vähentää ympäris-

töhaittoja
•	Tarjoaa ensiluokkaisen pitkäaikaisen säänkestävyyden
•	Sopii aurinkoenergian tasokerääjiin
•	EPDM-pohjainen eristys tarjoaa ensiluokkaisen 

kestävyyden
•	Repäisyn kestävä vaipoitus polyolefiinikopolymeeristä

Armaflex-lisätarvikkeet
oikeAt työkAlut HyvääN työHöN
•	Täydellinen valikoima, joka sisältää puhdistusaineen, 

veitset, liimat, eristysnauhat, UV-suojamaalin jne 
•	Lisätarvikkeet ammattikäyttöön
•	Kehitetty ja optimoitu erityisesti Armaflexin asenta-

miseen

HT/Armaflex
ulkoAseNNusteN jA korkeiDeN lämPötilojeN 
mestAri
•	Erittäin hyvä UV-säteilyn kestävyys
•	Erittäin hyvä stabiilisuus erittäin korkeissa tai alhai-

sissa lämpötiloissa
•	Minimaalinen energiahukka alhaisen lämmönjohtavu-

uden ansiosta
•	Kestää monia normaaleja sääolosuhteita
•	Testattu synteettisen EPDM-kumimateriaalin suo-

rituskyky
•	Säilyttää fyysiset ominaisuudet koko käyttöiän ajan
•	Alhaiset käyttö-, huolto- ja korjauskulut

tuotteet
omiNAisuuDet & eDut
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ArmAPlus –
lisää käyttövArmuuttA 

Armacell tarjoaa ArmaPlusin avulla suuren valikoiman palve-
luita ja tietoa kumppaneilleen. Etusi: tuotteidemme tehokas 
ja pitkäaikainen käyttö::

•	Tekninen neuvonta ja projektin valvonta paikan päällä
•	Armacellin asiantunteva tekninen neuvontapalvelu suora 

kanava kiireisille kysymyksille
•	Armacellin koulutuskurssit elastomeeristen eristeiden 

asiantuntevasta asennuksesta 
•	Tekniset laskelmat (ArmWin AS)
•	Tuki tarjouksia pyydettäessä  (erikoiskohdat)
•	Käsikirjat ja videot, joissa näytetään tuotteiden oikea 

asennus
•	Armaflex-järjestelmän takuu: laajennetut takuuajat serti-

fioiduille eristeille
•	Armacellin verkkosivustolta voit ladata testaustodistuksia, 

hyväksyntöjä, käyttöturvallisuustiedotteita ja paljon muuta
•	Lisätietoja löydät sivustoilta www.armaflex.com/fi 

ArmAPlus: Projektiesi luotettAvA tuki

Armacell GmbH
Robert-Bosch-Straße 10 · 48153 Münster
Telefon +49 (0) 251 / 76 03-0 · Telefax +49 (0) 251 / 76 03-680 
www.armacell.com/fi · info.fi@armacell.com
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