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znacznie silniej niż inne produkty na 

bazie syntetycznego kauczuku. 

Straty energii dla AF/Armaflexu po 

nawet 10 latach są mniejsze niż dla 

innych materiałów izolacyjnych na 

początku ich eksploatacji!

Oszczędność energii dzięki zasto-

sowaniu izolacji kauczukowej AF/Ar-

maflex. 

Zapewnienie długookresowego fun-

kcjonowania izolacji w instalacjach 

chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Nowy AF/Armaflex ma przewodność 

cieplną  0,033 W/(mK) przy śred-λ ≤

niej temperaturze 0°C i współ-

czynnik oporu dyfuzyjnego pary 

wodnej µ ≥ 10.000. Obydwie te war-

tości są gwarantowane dzięki wew-

nętrznym badaniom producenta 

oraz stałej kontroli zewnętrznej. 

Nowy AF/Armaflex zmniejsza straty 

energii w dłuższym okresie czasu 

Dane procentowe dla poszczegól-

nych wielkości strumienia ciepła po-

zwalają na porównanie odpowiada-

jących im strat energii z najmniej-

szymi, możliwymi do uzyskania 

w zadanych warunkach przez 
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Parametry izolacji: 

λ  ≤0  [W/mK]

µ

podstawa obliczeń:

temp. otoczenia t :z

temp. czynnika t :c

średnica rury d :z

nominalna gr. izolacji:

grubość rzeczywista S :R

strumień ciepła Q  [W/m]:R

początkowy:

po 5 latach:

po 10 latach:

≤ 0,033 ≤ 0,036 ≤ 0,035

≥ 10.000

19,5 mm ± 1,5 mm (AF-4)

18 mm

3,7 mm

3,8 (+ 3%)

3,9 (+ 5%)

≥ 7.000

+ 20°C

+ 6°C

35 mm

≥ 3.000

AF/Armaflex
o nowych parametrach

19,0 mm ± 2,5 mm

16,5 mm

19,0 mm ± 2,0 mm

17 mm

4,2 (+ 14%)

4,3 (+ 16%)

4,5 (+ 22%)

4,0 (+ 8%)

4,5 (+ 22%)

4,9 (+ 32%)

typowa izolacja
kauczukowa

typowa izolacja
kauczukowa
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lub systemu osłon  Arma-Chek


