ZÁVĚSNÝ SYSTÉM POTRUBÍ PRO
PRODUKT AF/ARMAFLEX®, KTERÝ
UMOŽŇUJE RYCHLOU MONTÁŽ A
OMEZUJE VZNIK KONDENZACE
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Eurotřída B / BL-s3, d0 a vysoká odolnost proti difúzi
vodních par (μ 10 000) při použití s výrobky AF/
Armaflex
Vysoká mechanická odolnost při nižším množství
závěsů potrubí na instalaci
Méně položek na skladě, vhodné pro více velikostí
potrubí
Snadné přilepení díky samolepicímu uzávěru
Zabudovaná parozábrana zamezující vzniku
tepelných mostů a snižující riziko kondenzace
Spojovací svorky dodávané v praktických
kombinovaných sadách
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ARMAFIX AF
Pipe brackets represent a potential weak point in insulation
work. If the pipe is not thermally isolated from the pipe bracket,
thermal bridges occur and condensation can form. On the one
hand, this leads to increased energy losses and, on the other
hand, the risk of corrosion and the danger of expensive
secondary damage rise. To prevent thermal bridges, direct
contact between the pipe and its bracket should be avoided.

STRENGTHENING THE WEAKEST LINK IN THE
CHAIN
AF/Armafix thermally isolates the pipe and bracket from each
other. Installed together with AF/Armaflex tubes or sheets it
guarantees an insulation system that provides long-term
reliability in cold applications.

KOMBINOVANÝ BALÍČEK
Závěsný systém Armafix AF je také dostupný v praktickém
kombinovaném balíčku. Tento balíček obsahuje závěsný
systém a odpovídající úchyty.

VZT SYSTÉM
VZT závěsný systém Armafix AF je speciálně sestrojen k
uchycování a k termálnímu oddělování potrubí. Délka 2m je
optimální pro rozvody VZT.

Technické údaje - Armafix AF
Stručný popis

Závěsný systém potrubí pro vedení chladících a klimatizačních rozvodů slouží k zamezení kondenzace v místech upevnění. Jedná se o jednodílný
tepelně odizolovaný prvek se dvěma ArmaFOAM PET pěnovými částmi a se samolepicím uzávěrem. Všechny rozměry jsou kompatibilní s hadicemi/
deskami řady AF/Armaflex.

Druh materiálu

PET- foam bearing segments, embedded in and glued to AF/Armaflex elastomeric foam material. Outside bearing shells made of painted aluminium
sheeting 0.8mm thick, which simultaneously serves as a vapour barrier for the PET bearing segments.

Barva

Tmavě šedá

Specifické informace Ochranný papír/fólie je potažen silikonovým filmem, který slouží k ochraně samolepicí vrstvy. Pro více informací se obraťte na náš zákaznický servis.
o materiálu
Použití

Tepelně odizolovaný montážní systém pro hadice/desky v chladicích a klimatizačních apliacích, k jejichž izolaci bude využit systém AF/Armaflex.

Poznámky

Při použití v aplikacích s proměnlivou teplotou mohou změny délky z důvodu teplotní roztažnosti způsobit vnitřní tlak v instalaci; to je třeba uvážit při
návrhu celkové struktury izolace.

Recommended
Products

AF/Armaflex, Armafinish 99, Armaflex 520 lepidlo, Čistidlo Armaflex Cleaner, Armaflex HT625 lepidlo, Armaflex RS850 lepidlo, Armaflex SF990 [Adhesive]

Vlastnost

Hodnota/hodnocení

Dohled*1 Zvláštní poznámka

Teplotní rozpětí
Teplotní rozpětí

Max. provozní teplota

+ 110 °C

Min. provozní teplota 1

- 50 °C

Tepelná vodivost
Tepelná vodivost

Stejné jako AF/Armaflex

○

Deklarováno dle EN
ISO 13787.
Testováno dle EN
12667 a EN ISO
8497.

○

Testováno dle
EN 12086
a EN 13469.

○

Klasifikováno dle EN
13501-1. Testováno
dle EN 13823 a EN
ISO 11925-2.

Součinitel difúze vodní páry
Součinitel difúze
vodní páry

Stejné jako AF/Armaflex

Třída reakce na oheň
Třída reakce na
oheň

Chování materiálu
při kontaktu s
ohněm

Eurotřída

E

Celý systém s AF/Armaflex

B / BL-s3, d0

Samozhášecí, neodkapává, nepodporuje rozšiřování plamenů

Zvukové vlastnosti
Redukce zvuku
přenášeného
konstrukcí

Podle použité izolační vrstvy ve svorce / uchycení potrubí

V souladu s DIN
4109.

Další technické vlastnosti
Hustota

100 kg/m³ (nosné prvky potrubí)

Skladování

Výrobky se samolepicími uzávěry by měly být instalovány do 1 roku.

Lze skladovat v
suchých, čistých
místnostech při
normální relativní
vlhkosti (50–70 %) a
okolní teplotě 0–35 °
C.

1. Pro použití při teplotách nižších než -50 °C se prosím obraťte na naše oddělení zákaznických služeb a vyžádejte si příslušné technické informace.
*1 ●: Úřední dohled vykonávaný nezávislými institucemi a zkušebními orgány
○: Vlastní interní sledování kvality
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Technické údaje - Svorky Armafix
Stručný popis

Svorka potrubí s rychloupínáním a kombinovanou montážní maticí

Druh materiálu

Elektrolyticky pozinkovaná ocel brání vzniku koroze svorky

Barva

Stříbrná

Specifické informace Svorky jsou dodávány s matkou pro montáž.
o materiálu
Použití

Pro chladicí a klimatizační instalace izolované odpovídajícími typy výrobků Armaflex a upevňované výrobky Armafix, u nichž je třeba zabránit vzniku
tepelných mostů

Vlastnost

Hodnota/hodnocení

Třída reakce na oheň
Chování materiálu
při kontaktu s
ohněm

Svorka / uchycení potrubí nemá izolační vrstvu, která by mohla ovlivnit chování samotné svorky při požáru.

Další technické vlastnosti
Šroubová spojení

Kombinovaná matice M 8 / M 10

Utažení šroubů

M6aM8

Objímka

Šířka 20 až 30 mm; tloušťka 1,5 až 3,0 mm

Všechny údaje a technické informace vycházejí z výsledků získaných při standardních provozních podmínkách. Uživatel těchto informací je ve vlastním zájmu odpovědný za to, aby si u nás včas ověřil, zda tyto podklady a informace vyhovují
pro oblast jím navrhovaného použití.
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