
• ARMAFLEX DUOSOLAR
• ARMAFLEX DUOSOLAR 220
• ACESSÓRIOS DE CONEXÃO ARMAFLEX DUOSOLAR
• HT/ARMAFLEX
• HT/ ARMAFLEX S
• AF/ ARMAFLEX E ARMAFIX
• ACESSÓRIOS

enerGiAs renováveis

ArmAcell
soluÇÕes PArA
sistemAs   



enerGiAs renováveis 
Para deter o aquecimento global, as energias que respeitam
o meio ambiente devem substituir, progressivamente, os
combustíveis fósseis, para assim se reduzir as emissões de 
CO2. As energias renováveis, também conhecidas como
energias regenerativas, provêm de fontes autorrenováveis a 
curto prazo ou cuja utilização não contribua para o esgotamento
da fonte. São recursos energéticos com disponibilidade a 
longo prazo, como a energia solar e a energia geotérmica. 

comPonentes tÍPicos dA instAlAÇÃo
• Instalações térmicas solares: uma rede de tubagens 

conecta os painéis solares ao depósito de
armazenamento de calor.

• Bombas de calor: tubos de impulsão e de aspiração 
(até -20 °C).

tiPo de sistemA
e funcionAmento



reQuisitos PArA o
isolAmento

reQuisitos leGAis

A diretiva de energias renováveis da UE faz parte do 
plano europeu sobre o clima e a energia. A diretiva tem 
objetivos ambiciosos: por exemplo, em 2020, 20% do 
consumo energético final na Europa deve proceder de 
energias renováveis. Para alcançar esta meta a nível 
nacional, a diretiva confia em planos de financiamento 
nacionais.

PArA Quê isolAr?
Para poder gerir um sistema energético de forma eficiente, é 
importante evitar perdas de energia causadas por tubagens
não isoladas. Em sistemas térmicos solares, as perdas de 
calor devem impedir-se quando os painéis solares estão 
conectados ao depósito de armazenamento de calor. As 
bombas de calor devem ser protegidas contra a condensação,
já que funcionam segundo o mesmo princípio que os 
frigoríficos.O isolamento das tubagens aumenta a eficiência
do sistema e, consequentemente, a sua vida útil. 



soluÇÕes PArA
As enerGiAs renováveis

ProPriedAdes tÉcnicAs
Os produtos Armaflex garantem um controlo da
condensação a longo prazo graças à sua condutibilidade
térmica especialmente baixa e à sua alta resistência 
à transmissão do vapor de água. Os materiais de
isolamento Armacell para sistemas solares térmicos 
são resistentes às altas temperaturas (até 150 ºC) e aos 
raios UV e estão protegidos contra impactos mecânicos. 

A Armacell oferece soluções ótimas para os requisitos
especiais que o isolamento das tubagens deve cumprir em 
aplicações de energia renovável. 
Graças às excelentes propriedades técnicas dos materiais de 
isolamento de célula fechada, reduzem-se as perdas de calor
e evita-se a condensação. Os produtos podem ser instalados 
de forma rápida e simples, especialmente as tubagens
pré-isoladas, utilizando acoplamentos de conexão rápida, 
poupando, assim, tempo e dinheiro. 

vAntAGens dA instAlAÇÃo
Os materiais de isolamento elastoméricos flexíveis, elaborados
sem pó e sem fibras, utilizados nestas áreas de aplicação, 
encaixam particularmente bem e são de fácil instalação.
Especialmente para sistemas solares térmicos, a Armacell 
oferece tubos de alimentação e retorno pré-isolados que
podem separar-se e reunir-se facilmente durante o processo 
de instalação, graças ao sistema patenteado join-split.
Isto permite conectar os painéis solares ao depósito de
armazenamento de calor de forma rápida e profissional.
A alta flexibilidade da tubagem de aço inoxidável corrugado 
permite um raio de curvatura especialmente reduzido, o qual 
significa que o produto pode ser instalado em lugares de
difícil acesso. O revestimento exterior protege o material 

de isolamento contra impactos mecânicos e raios UV. 
Além disso, os sensores integrados e os acoplamentos,
que unem metal com metal, permitem poupar tempo e 
dinheiro durante o processo de instalação. 



cArAterÍsticAs e vAntAGens 
dos Produtos

Armaflex DuoSolar
A conexÃo PArA umA enerGiA limPA
• Tecnologia join-split patenteada.
• Cabo sensor de temperatura integrado.
• Revestimento de copolímero de poliolefina que lhe 

confere uma boa resistência aos raios UV.
• Excelente resistência ao vapor de água, combinado

 com baixa condutibilidade térmica.
• Reduz o custo e o tempo de instalação.
• Resistência contra os impactos.
• Reduz as perdas de energia e minimiza as emissões

 de CO2. 
• Ampla gama de acessórios disponíveis.

Armaflex DuoSolar 220
tubAGens ProntAs PArA A instAlAÇÃo nos coletores
• Excelente rendimento em aplicações de alta temperatura. 
• Cabo sensor de temperatura integrado.
• O revestimento confere-lhe proteção contra os raios UV e 

os impactos mecânicos.
• Facilidade de separar e reunir as tubagens de alimentação

e de retorno.
• Reduz as perdas energéticas e minimiza as emissões de CO2. 
• Sistema desenvolvido para circuitos de tubos de vácuo. 



cArAterÍsticAs e vAntAGens 
dos Produtos

AF/Armaflex
o isolAmento flexÍvel com ProteÇÃo                  
AntimicrobiAnA
• Tecnologia Microban.
• Caraterísticas técnicas supervisionadas: Euroclasse
    (B/L-s3, d0), λ0 ºC ≤ 0,033 W/(m + K) e μ ≥ 10 000.
• Controlo fiável da condensação.
• Melhora a qualidade do ar no interior do edifício.
• O sistema mais seguro para a sua instalação.
• Redução de ruídos por transmissão estrutural.

Armafix AF
um PAsso em frente no controlo de condensAÇÃo
• λ0 ºC ≤ 0,033 W/(m + K).
• Isento de pó de fibras.
• A barreira de vapor elimina pontes térmicas.
• Controlo fiável da condensação.
• Autoadesivo com dupla colagem.
• Núcleo duro de espuma para um ótimo rendimento térmico.
• Melhora a segurança do sistema.

Conexões
Armaflex DuoSolar
Acessórios PArA A instAlAÇÃo corretA dAs             
tubAGens PrÉ-isolAdAs ArmAflex duosolAr
• Conjuntos de conexão à prova de fugas.
• Fácil instalação sem ferramentas especiais.
• Ampla gama de conexões.
• Reutilizáveis.



HT/Armaflex S
eficiênciA em APlicAÇÕes no exterior
• Alta estabilidade quando exposto aos raios ultravioletas.
• Resistente a temperaturas extremas e à intempérie.
• Baixa condutibilidade térmica.
• Isolamento em EPDM oferece grande durabilidade.
• Revestimento resistente aos impactos mecânicos.

cArAterÍsticAs e vAntAGens 
dos Produtos

Acessórios Armaflex
os Acessórios AdeQuAdos PArA reAlizAr um 
bom trAbAlho.
• Gama completa, inclui: colas, diluente, facas, cintas 

e tintas, entre outros.
• Produtos profissionais.
• Especialmente concebidos para a instalação do

Armaflex.

HT/Armaflex
APlicAÇÕes A AltAs temPerAturAs
• Alta estabilidade em temperaturas altas ou baixas.
• Perda mínima de energia devido à sua baixa

condutibilidade térmica.
• Adequado para aplicações industriais.
• Rendimento comprovado da espuma sintética EPDM.
• Mantém as suas caraterísticas físicas durante toda a sua 

vida útil.
• Baixos custos de manutenção e reparação.
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Com ArmaPlus, a Armacell oferece uma ampla gama de
serviços e informação aos seus clientes. 
Benefícios: a utilização eficiente a longo prazo dos nossos 
produtos: 
• Assistência técnica e supervisão do projeto.
• Serviço especializado de assistência técnica da Armacell:

a linha direta para consultas urgentes.
• Cursos em formação da Armacell para profissionais de

instalação em materiais de isolamento elastoméricos.
• Cálculos técnicos (ArmWin AS).
• Assistência para orçamentos (cláusulas de especificação).
• Manuais de aplicação e vídeos que mostram a correta

instalação dos produtos.
• Garantia dos Sistemas Armaflex: períodos de garantia

ampliados para instaladores homologados.
• Na secção Downloads da página web da Armacell pode

encontrar certificados de ensaio, homologações, folhas de 
dados de segurança e muito mais.

• Para mais informação visite: www.armaflex.com

ArmAPlus: AssistênciA fiável PArA os seus Projetos.


