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Armaflex DuoSolar 

Bardzo elastyczny materiał izolacyjny o zamkniętej mikrostrukturze 
komórkowej, odporny na wysoką temperaturę i promieniowanie UV. 
Materiał: ekstradowana pianka na bazie kauczuku syntetycznego EPDM  
w kolorze grafitowym, pokryta polimerową folią ochronną odporną na UV. 
Przewód: miedziany (2 x 0,75 mm2) w izolacji silikonowej, maksymalna tem-
peratura pracy 180°C.
Nadzór (kontrola jakości): cały asortyment podlega oficjalnej kontro-
li niezależnych instytutów badawczych oraz jednostki notyfikowanej 
(GSH), jak również wewnętrznej kontroli jakości w fabryce zgodnie z normą  
PN-EN 14304, przy zastosowaniu procedury przewidzianej w normie EN 13172.

Wydajna praca systemów grzewczych, klimatyzacyjnych czy solarnych w dużym stopniu zależna jest od starannego zaizolowania 
rur instalacyjnych. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera odpowiedni montaż – właściwe ułożenie, prawidłowe 
zamocowanie oraz niedopuszczenie do uszkodzenia warstwy izolującej. Sposobem na wyeliminowanie błędów, do których bardzo 
często dochodzi na etapie montażu izolacji, może być zastosowanie w przypadku instalacji solarnych czy klimatyzacyjnych rur 
preizolowanych. Ekspert firmy Armacell wyjaśnia, czym są systemy preizolowane i dlaczego warto się na nie zdecydować. 

Systemy preizolowane Armacell 
– dlaczego warto?

Do instalacji grzewczych, solarnych czy klimatyzacyjnych

http://www.instalreporter.pl
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Kompletne rozwiązanie  
dla ochrony instalacji

Systemy preizolowane to nic innego, jak rury prze-
znaczone do transportu medium, które już na eta-
pie produkcji zostały wyposażone w zewnętrzną 
warstwę izolacji cieplnej. Technologia ta rozwinęła 
się w związku ze znacznymi stratami energii w trak-
cie przesyłu oraz podatnością instalacji na różnego 
rodzaju awarie. Przeznaczony do izolacji materiał 
charakteryzuje się dobrymi właściwościami paro-  
i dźwiękoszczelnymi, a także odpornością na uszko-

dzenia mechaniczne, powstałe np. podczas montażu 
lub będące wynikiem działania ptaków czy gryzoni. 
– Izolacje rur preizolowanych wyróżniają się specjal-
ną powłoką, dzięki której są wyjątkowo trwałe i nie-
wrażliwe na czynniki atmosferyczne i tym samym są 
w stanie posłużyć nam przez długie lata i to nawet  
w bardzo niesprzyjających warunkach. Dodatkowo 
ich zastosowanie redukuje straty energii, minimalizu-
je emisję CO2 i tłumi hałas. Systemy preizolowane sta-
nowią kompletne, gotowe do układania rozwiązanie, 
a to istotnie ułatwia ich instalację, skraca czas ukła-
dania, zmniejsza ryzyko popełnienia błędu podczas 
montażu oraz zmniejsza koszty transportu, ponie-
waż zajmują mniej miejsca niż komponenty składo-
wane osobno. W razie przypadkowego uszkodzenia 
lub działalności zwierząt ich naprawa jest stosunko-
wo prosta – wystarczy wzmocnić zewnętrzną część 
otuliny, wyjaśnia Maria Witkowska z firmy Armacell. 
Przykładem systemów preizolowanych mogą być ta-

kie produkty, jak dedykowany urządzeniom solarnym 
DuoSolar pokryty folią poliolefinowo-kopolymerową, 
która zatrzymuje szkodliwe promieniowanie UV, czy 
Tubolit Split przeznaczony do instalacji klimatyzacyj-
nych, dodaje specjalistka. 

Oszczędność energii i łatwiejszy 
montaż 

Na czym jeszcze polega wyjątkowość systemów 
preizolowanych i czy faktycznie warto je stosować? 
– Właściwości systemów preizolowanych najlepiej 
omówić, analizując konkretne rozwiązanie. I tak dla 
przykładu Armaflex DuoSolar firmy Armacell, przezna-
czony do solarnych instalacji podgrzewania wody, jest 
unikalnym produktem pozwalającym zminimalizować 
straty energii podczas transportu czynnika grzewczego 
z kolektora do zbiornika. Dwie preizolowane rury, zasi-
lania i powrotu, pokryte zostały izolacją HT/Armaflex 
o strukturze mikrokomórkowej, charakteryzującą się 
bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła 
równym 0,042 W/(m ∙ K). Minimalizuje ilość energii, któ-
ra ucieka podczas transportu, co jest o tyle istotne, że 
część tego rodzaju rur biegnie najczęściej na zewnątrz 
budynku, przez co są one wystawione na działanie ni-
skiej temperatury. Dlatego też bez odpowiedniego za-
bezpieczenia płynąca w nich mieszanina wody z gli-
kolem ulega oziębieniu, tłumaczy Maria Witkowska.  
W Armaflex DuoSolar materiał izolacyjny pokryty jest fo-
lią poliolefinowyo-kopolymerową, co dodatkowo chro-
ni rury zarówno przed szkodliwym promieniowaniem 
UV, jak i przed uszkodzeniami mechanicznymi, które 
mogą być powodowane np. przez ptaki. Pod izolacją 
rury powrotu umieszczono przewód elektryczny o od-
porności cieplnej do 180oC, umożliwiający podłączenie 

czujnika temperatury bez konieczności prowadzenia 
dodatkowego okablowania. Ponadto rury Armaflex 
DuoSolar wyposażono w opatentowaną technologię 
warstwy klejącej „join-split”, pozwalającą na łatwe łą-
czenie i rozłączanie przewodów, dodaje. 
Właściwie dokonany wybór izolacji ma ogromne zna-
czenie dla trwałości, jak i wydajności chronionego 
systemu. Przed podjęciem ostatecznej decyzji war-
to więc zapoznać się ze szczegółowymi specyfika-
cjami materiałów i dobrać otulinę właściwą do prze-
znaczenia zabezpieczanej instalacji. Systemy 
preizolowane Armacell z pewnością będą bardzo do-
brym rozwiązaniem.

ARMACELL POLAND SP. Z O.O.
55-300 Środa Śląska, ul. Targowa 2
tel. 71 3175025, faks 71 3175115
e-mail: informacja.pl@armacell.com
www.armacell.pl
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