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UN PAS ÎNAINTE ÎN CONTROLUL CONDENSULUI

ARMAFIX® AF – suporturi profesionale pentru �evi cu rol de eliminare a pun�ii termice 
în instala�iile de refrigerare �i ap� rece.  

Scurt� descriere:  Suporturi de �eav� pentru instala�iile de refrigerare cu rol de protec�ie împotriva condensului la îmbin�rile de fixare. Pies� ce nu 
interac�ioneaza termic, cu închidere autoadeziv�.

Material:   Segmente din PUR/PIR, f�r� CFC, inserate �i lipite în/de material AF/Armaflex; cochilii exterioare confec�ionate din foi�e de aluminiu vopsit cu 
o grosime de 0.8 mm, care serve�te simultan ca barier� de aburi pentru segmentele PUR/PIR (densitatea segmentelor = 145 kg/m3). Cochiliile 
exterioare pot fi furnizate �i cu alte tipuri de materiale de protec�ie cum ar fi o�el inoxidabil, protec�ie anti-scânteie, protec�ie normal� din aluminiu, 
etc. Pentru detalii, v� rug�m contacta�i serviciul nostru tehnic. 

Aplica�ii:    Suport de fixare care nu interac�ioneaza termic pentru �evi utilizate în aplica�iile de refrigerare, care trebuie izolate cu AF/Armaflex. 
(conform DIN 4140)

Scurt� descriere: Pies� din o�el pentru protec�ia planarului care nu interac�ioneaz� termic.
Material:    Coliere confec�ionate din o�el cu protec�ie din zinc electrolitic ce protejeaz� colierul împotriva coroziunii. Colierele sunt furnizate împreun� 

cu piuli�a pentru fixare.
Aplica�ii:  În instala�iile de refrigerare unde puntea termic� trebuie evitat� �i care urmeaz� a fi izolate cu AF/Armaflex. 

Propriet��i Valoare/Evaluare

Fixare prin piuli�� Piuli�� de fixare M8 / M10

�uruburi de întindere (de tensiune) M6 �i M8

L��imea bridei plate 20 mm pân� la 30 mm

Grosimea bridei plate 1.5 pân� la 3.0 mm

Fixarea �i sarcina maxim� în condi�ii de siguran�� 1,000 N pân� la 2,500 N

Toate informa�iile tehnice se bazeaz� pe rezultatele ob�inute în condi�ii de utilizare normal�. Persoanele care intr� în posesia acestor informa�ii trebuie sa clarifice 
împreun� cu noi, în interesul lor propriu �i pe propria r�spundere, dac� datele �i informa�iile furnizate sunt aplicabile domeniului de utilizare vizat. Instruc�iunile de 
utilizare sunt disponibile în manualul de instalare Armaflex. V� rug�m consulta�i Serviciul Clien�i înainte de a izola produse din o�el inoxidabil. Adezivul Armaflex 
520 trebuie utilizat astfel încât s� fie garantat� montarea adecvat�. În cazul anumitor refrigeren�i, temperatura de desc�rcare poate dep��i +105 °C, v� rug�m 
consulta�i Serviciul Clien�i pentru informa�ii suplimentare.

Propriet��i Valoare/ Evaluare Supraveghere *3 Observa�ii

Gama de temperaturi
Temperatura maxim� de func�ionare
Temperatura minim� de func�ionare

+ 105° C
- 50° C 

Pentru aplica�ii cu temperaturi sub -50°C trebuie 
consultat Serviciul Clien�i.

 Conductivitate termic� maxim� λd La fel ca �i în cazul AF/Armaflex Testat� conform EN 12667 pentru pl�ci �i conform 
EN ISO 8497 pentru �evi

Factor de rezisten�� la difuzia 
vaporilor de ap� �

La fel ca �i în cazul AF/Armaflex l Testat� conform EN 12086 pentru pl�ci �i conform 
EN 13469

Comportament la foc Clasificarea materialelor de construc�ie:
Element tubular: normal inflamabil B2
Întreg sistemul cu AF/Armaflex: Greu
inflamabil B1

°
Testat� conform DIN 4102, Partea 1

Durata de stocare Produsele cu închideri autoadezive
trebuie montate în termen de un an.

l Se vor depozita în camere uscate �i curate cu o 
umiditate relativ� normal� (între 50% �i 70%) �i
temperatur� ambiant� normal� (0°C – 35°C).

Date tehnice pentru suporturile de �eav� Armafix® AF

Date tehnice coliere Armafix® AF

*1 Pe folia de protec�ie utilizat� pentru a proteja închiderile autoadezive pot exista urme de silicon.
*2 l: Supraveghere oficial� de c�tre institu�ii independente �i (sau) autorit��i de testare.
 °: Monitorizare proprie în fabric� a calit��ii conform prEN 14304. Fabrici de produc�ie: Münster, Zeulenroda, Friesenhofen
*3  Când este utilizat� în instala�ii cu temperaturi intermitente, extensii ale lungimii termice pot cauza presiune inerent� în instala�ie; acest lucru trebuie avut în vedere la executarea 

izola�iei globale.
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Gama de produse

Avantajul Dumneavoastrå:

Suporturile de �eav� Armafix® AF combinate cu AF/Armaflex® sunt cheia ob�inerii unui sistem izolat perfect în 

cazul instala�iilor de refrigerare. Suporturile de �eav� Armafix® AF sunt alc�tuite din inser�ii de PUR/PIR, f�r� CFC, 

rezistente la greutate, introduse în materialul izolant cu celule închise AF/Armaflex® împreun� cu dou� cochilii 

exterioare confec�ionate din foi�e de aluminiu. Datorit� barierei de aburi de ap� incluse �i a articula�iei autoadezive 

pe ambele p�r�i, puntea termic� �i condensul sunt prevenite, ob�inându-se un rezultat profesional. Aceasta poate 

fi asamblat� rapid �i u�or, în trei pa�i, f�r� a consuma energiei pentru locurile de prindere, economisindu-se astfel 

timp �i bani.

Rezisten�a celui mai slab punct dintr-un lan� determin� rezisten�a întregului lan� ...Acela�i lucru se aplic� �i 
în cazul instala�iilor de refrigerare �i de ap� rece. Un inginer poate proiecta cu grij� instala�ia �i poate face 
specificarea corect� a materialelor izolante care împiedic� pierderile de energie �i formarea condensului. Dar, 
dac� nu este acordat� o aten�ie deosebit� punctelor de leg�tur�, pot sa apar� situa�ii nepl�cute. Punctele de 
leg�tur� devin “pun�i termice” care provoac� formarea condensului. Acest condens începe s� picure ducând 

la deteriorarea tavanului prin p�tare sau precipitare �i creeaz� riscul umezirii podelelor sub tavanele deschise. 
De asemenea, cre�te riscul corod�rii �evilor. Pentru a evita aceste situa�ii nepl�cute �i costisitoare, Armacell a 

dezvoltat Armafix® AF, un sistem de suporturi de �eav� fiabile care previne formarea pun�ilor termice la îmbin�ri.

Convenabil & la îndemân�: livrare în cutie
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Solu�ia sigur� de a evita pun�ile termice la îmbin�ri

Economisirea energiei

Integrare în sistem 
cu AF/Armaflex

Absorb�ia for�elor 
statice in vecin�tatea 

consolelor

Refrigerare+ Aplica�ii 
industriale

Industria 
alimentar�

�eav� D.E. Armafix 
AF D.I.
minim

mm

Interval
maxim de
sus�inere

Suporturi de �eav� Coliere Suporturi de �eav� Coliere Suporturi de �eav� Coliere

Cupru  
(CU)

Fier &
Otel (Fe)

AF-2 AF-4 (AF-3)* AF-6
Cod Cod Cod Cod Cod Cod

10 10,2 10 2,00 FX-2-10/12 PC-4004 FX-4(3)-10/12 PC-4005
12 12 12 2,00 FX-2-10/12 PC-4004 FX-4(3)-10/12 PC-4005

13,5 12 2,00 FX-2-10/12 PC-4004 FX-4(3)-10/12 PC-4005
15 15 2,00 FX-2-15/18 PC-4005 FX-4(3)-15/18 PC-4006 FX-6-15/18 PC-4011
18 17,2 18 2,25 FX-2-15/18 PC-4005 FX-4(3)-15/18 PC-4006 FX-6-15/18 PC-4011
22 21,3 22 2,75 FX-2-22/25 PC-4005 FX-4(3)-22/25 PC-4008 FX-6-22/25 PC-4011
25 25,0 25 2,75 FX-2-22/25 PC-4005 FX-4(3)-22/25 PC-4008 FX-6-22/25 PC-4011
28 26,9 28 3,00 FX-2-28/30 PC-4006 FX-4(3)-28/30 PC-4009 FX-6-28/30 PC-4012

30,0 30 3,00 FX-2-28/30 PC-4006 FX-4(3)-28/30 PC-4009 FX-6-28/30 PC-4012
35 33,7 35 3,50 FX-2-35/38 PC-4008 FX-4(3)-35/38 PC-4011 FX-6-35/38 PC-4014

38,0 38 3,50 FX-2-35/38 PC-4008 FX-4(3)-35/38 PC-4011 FX-6-35/38 PC-4014
42 42,4 42 3,75 FX-2-42/45 PC-4010 FX-4(3)-42/45 PC-4012 FX-6-42/45 PC-4016

44,5 45 3,75 FX-2-42/45 PC-4010 FX-4(3)-42/45 PC-4012 FX-6-42/45 PC-4016
48,3 48 4,25 FX-2-48 PC-4011 FX-4(3)-48 PC-4012 FX-6-48 PC-4017

54 54,0 54 4,25 FX-2-54/57 PC-4012 FX-4(3)-54/57 PC-4013 FX-6-54/57 PC-4017
57,0 57 4,25 FX-2-54/57 PC-4012 FX-4(3)-54/57 PC-4013 FX-6-54/57 PC-4017
60,3 60 4,75 FX-2-60/64 PC-4012 FX-4(3)-60/64 PC-4015 FX-6-60/64 PC-4018

64 63,5 64 4,75 FX-2-60/64 PC-4012 FX-4(3)-60/64 PC-4015 FX-6-60/64 PC-4018
70 70,0 70 4,75 FX-2-70 PC-4013 FX-4(3)-70 PC-4016 FX-6-70 PC-4020

76,1 76,1 76 5,50 FX-2-76/80 PC-4015 FX-4(3)-76/80 PC-4017 FX-6-76/80 PC-4020
80 80 5,50 FX-2-76/80 PC-4015 FX-4(3)-76/80 PC-4017 FX-6-76/80 PC-4020

88,9 88,9 89 6,00 FX-2-89 PC-4017 FX-4(3)-89 PC-4019 FX-6-89 PC-4021
101,6 102 6,00 FX-2-102/108 PC-4019 FX-4(3)-102/108 PC-4020 FX-6-102/108 PC-4022

108 108 6,00 FX-2-102/108 PC-4019 FX-4(3)-102/108 PC-4020 FX-6-102/108 PC-4022
114,3 114 6,00 FX-2-114 PC-4020 FX-4(3)-114 PC-4021 FX-6-114 PC-4023
125,0 125 6,00 FX-2-125 PC-4020 FX-4(3)-125 PC-4022 FX-6-125 PC-4024

133 133 6,00 FX-2-133/140 PC-4021 FX-4(3)-133/140 PC-4023 FX-6-133/140 PC-4025
139,7 140 6,00 FX-2-133/140 PC-4021 FX-4(3)-133/140 PC-4023 FX-6-133/140 PC-4025

159 160 6,00 FX-2-160 PC-4023 FX-4(3)-160 PC-4024 FX-6-160

Închidere 
autoadeziv�

Barier� de aburi 
inclus�

Armafix AF este furnizat la cutie împreun� cu num�rul necesar de coliere

În cazul instala�iilor de refrigerare, în orice punct în care 
o �eav� trebuie montat� sau fixat� de perete, apare riscul 
apari�iei “pun�ii termice” (ceea ce înseamn� un flux direct de 
energie între �eav� �i colier, când acestea sunt montate în 
contact direct una cu ceal�lalt). Din acest motiv, este foarte 
important s� existe o izolare perfect� la aceste îmbin�ri, asi-
gurându-se astfel grosimea cerut� a izola�iei �i propriet��ile 
prev�zute dintre �eava rece �i p�r�ile metalice ale dispoziti-
vului de fixare. 

Suporturile de �eav� Armafix AF garanteaz� o decuplare 
perfect� la dispozitivele de fixare. Ele ofer� în acela�i timp o 
integrare perfect� în sistem întrucât capetele de îmbinare pot 
fi unite direct cu izola�ia elastomeric� de pe �eav�.

Suporturile de �eav� Armafix AF sunt disponibile, de asemenea, pentru �evi cu diametrul mare: articole cu un diametru interior de 165-168 mm (adecvate pentru gama AF- 2, AF-3/AF-4 �i AF-6) �i cu un diametru interior de 200-610 
mm (adecvate pentru gama AF-3/AF-4 �i AF-6). V� rug�m consulta�i serviciul clien�i sau lista de pre�uri pentru op�iuni detaliate de livrare. 

Suporturile de �eav� Armafix NH sunt compatibile cu cerin�ele gamei de produse NH/Armaflex. V� rug�m consulta�i serviciul clien�i Armacell pentru condi�iile privind pre�ul �i livrarea. 
 *       Articole potrivite pentru tuburile AF/Armaflex AF-3 �i AF-4. Aceste articole Armafix pot fi montate mai strâns, atât cât permite inser�ia de PUR, pentru a se potrivi gamei de produse AF-3.  
 (1)         conform DIN 1988

Montare simpl�

NOU: num�rul necesar de suporturi de �eav� �i coliere este disponibil într-o cutie practic�. În momentul comand�rii unei astfel de cutii, codul de comand� al suportului de 
�eav� Armafix va fi completat cu K la sfâr�it (de ex.: FX-2-42/45K). Colierele sunt recomandate. În cazul în care sunt achizi�ionate coliere de la alt produc�tor trebuie avut grij� 
ca acestea s� aiba aceea�i l��ime. Colierele sunt fixate central pe suportul de fixare.

Solu�ie pentru evitarea pun�ii termice

Nou

SUPORTURI DE �EAV� ARMAFIX AF

4845-001 ASCH Armafix_RO.indd   3-4 27.01.2009   17:09:01 Uhr


