LÄMPÖ, KONDENSSI JA PALONTORJUNTA

Palvelinkeskukset

Palvelinkeskukset ovat digitaalisen ajan sykkivä sydän. Ne toimivat
tehokkaasti ja suojaavat toimintakriittistä infrastruktuuria. Määritettyjen ympäristöolosuhteiden ylläpitäminen on olennaisen tärkeää käyttöajan ja järjestelmän
luotettavuuden kannalta. Armacellin luokkansa parhaat eristysjärjestelmät auttavat varmistamaan pitkän aikavälin luotettavan toiminnan, säästävät energiaa ja
torjuvat ilmastonmuutosta. Jäädytä energiakustannukset kestävän digitaalisen
tulevaisuuden luomiseksi.
www.armacell.com

Toimiviksi
todettuja
ratkaisuja
yrityksellesi
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TIETOA ARMACELLISTA

PALVELINKESKUSRATKAISUT

TIETOA ARMACELLISTA

OMAISUUTESI SUOJAKSI

ENERGIAN SÄÄSTÖN
MAHDOLLISTAVIA RATKAISUJA.
Me olemme keksineet laitteiden
eristyksessä käytettävät joustavat
vaahdot ja olemme teknisten vaahtojen johtava toimittaja. Kevyet lämpö-, ääni- ja mekaanisen eristyksen
ratkaisumme luovat asiakkaillemme kestävää arvoa. Innovaatio ja
yrittäjyys ovat DNA:mme keskeinen
osa. Me kehitämme alan johtavia
ratkaisuja, ja pyrimme luomaan uusia teknologioita käyttämällä vaihtoehtoisia resursseja tai luonnollisia materiaaleja.
Tuotteet edistävät merkittävästi globaalia energiatehokkuutta ja tuottavat käyttäjilleen kestävää arvoa päivästä toiseen.
Energiatehokkuuden, melunhallinnan, keveyden ja elintarvikeketjujen
globalisoitumisen kaltaisten megatrendien haasteisiin vastatessamme
tuoteratkaisumme erottuvat toiminnallisuudellaan ja asennuksen helppoudellaan.



Energiaintensiivisemmät hyperskaalatilat ovat tulossa ja sähköntarve
todennäköisesti kasvaa. Palvelinkeskuksiin sijoitetut palvelimet tuottavat
valtavia määriä lämpöä ja jopa 40
prosenttia kokonaiskäyttökustannuksista voidaan liittää jäähdytysjärjestelmien vaatimaan energiaan.

ENERGIA
TEHOKKUUS



KONDENSSIN
HALLINTA

3 000

työntekijät ympäri
maailmaa, jotka edustavat
70 eri kansallisuutta

24

tuotantolaitosta
16 maassa
neljällä mantereella

yli 300

aktiivisia patentteja
50 patenttiperheessä
Me luomme asiakkaillemme aitoa arvoa, arvostamme asiakkaitamme kumppaneinamme ja
olemme sitoutuneita kehittämään asiakkaidemme tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja. Tämän
kaiken lopputulos on liikekumppaniemme saama lisäarvo ja erityisesti energiansäästö sekä
asiakkaidemme kriittisten laitteiden pidempi käyttöikä.
Armacell. Vaikutamme ympäri maailmaa.

PITÄÄ JÄRJESTELMÄSI VIILEINÄ.



SISÄILMAN
LAATU



PALOTURVALLISUUS



PITKÄAIKAINEN
TURVALLINEN KÄYTTÖ

Liiketoimintamme on muuttunut merkittävästi, ja COVID-19-pandemia on
nopeuttanut digitaalista muutosta entisestään. Datasta on tullut maailman
arvokkain resurssi, digitaalisen aikakauden öljy, ja palvelinkeskukset ovat
modernin maailman sykkivä sydän.
Ne ovat kehittyneet toimipisteessä
olevasta infrastruktuurista virtuaaliverkoiksi, jotka tukevat sovelluksia ja
kuormituksia monipilviympäristössä.
Koska taloudellinen sietokyky liittyy
niin läheisesti digitaaliseen infrastruktuuriin ja datan kysyntä kasvaa
eksponentiaalisesti, investoinnit innovatiivisiin tietokeskusteknologioihin
ovat välttämättömiä.
Tietokeskukset kuluttavat jo noin kolme prosenttia maailman sähköstä.

Pitkäaikaiset luotettavat ratkaisut
Jäähdytys- ja LVI-laitteiden eristäminen on eräs helpoimmista ja tehokkaimmista tavoista säästää rakennusten energiaa. Armacellin
eristeratkaisut parantavat energiatehokkuutta ja taistelevat ilmastonmuutosta vastaan ehkäisemällä CO2
-päästöjä. Ne parantavat paloturvallisuutta, vähentävät melupäästöjä,
minimoivat suunnittelemattomista
huoltotöistä johtuvan seisokkiajan ja
voivat pidentää eristetyn laitteiston
käyttöikää.
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PALVELINKESKUSRATKAISUT

ENERGIATEHOKKUUS

PAREMPI ENERGIATEHOKKUUS.
PIENEMMÄT CO2-PÄÄSTÖT JA
KUSTANNUKSET.

Palvelinkeskusten jäähdyttämiseen käytetään kahta perinteistä tekniikkaa: ilmaja nestepohjaista jäähdytystä. Nestejäähdytysjärjestelmien suosio kasvaa, sillä ne
poistavat lämpöä tehokkaammin kuin vanha lattiapohjainen jäähdytysmenetelmä,
joka käyttää jäähdytettyä ilmastoitua ilmaa. Tekniikasta riippumatta kaikki
jäähdytysjärjestelmät on eristettävä kunnolla, jotta varmistetaan luotettava ja pitkäaikainen suojaus.

Jopa 40 prosenttia palvelinkeskuksen käyttökustannuksista on
sähkölaitteiden valtavan määrän jäähdyttämiseen tarvittavaa energiaa.
Tietokonepalvelimet tuottavat valtavia määriä lämpöä, joten järjestelmän pitäminen
viileänä on välttämätöntä.

ENERGIAA SÄÄSTÄVÄT RATKAISUMME
Eristysratkaisumme mahdollistavat
huomattavat energiansäästöt verrattain pienillä
kustannuksilla. Sijoituksia tehdään yleensä
alle vuodessa, ja palvelinkeskusten toimijat
hyötyvät merkittävistä energiansäästöistä
pitkällä aikavälillä. ArmaFlex on tuotteidemme
perimässä. Tämä erittäin joustava ja kevyt
eristemateriaali on rakenteeltaan umpisoluinen,
ja siinä yhdistyvät alhainen lämmönjohto ja
sisäinen höyrysulku – suojaa omaisuutta
lämpöhäviöiltä ja kosteudelta.

ENERGIA
TEHOKKUUS

PIENET ASENNUKSEN
KOKONAISKUSTANNUKSET

© Thorsten Reimann

Riippumattoman elinkaarianalyysin
mukaan ArmaFlex
säästää 140 kertaa enemmän energiaa
kuin sen tuotantoon tarvitaan. Minkään
muun energiansäästömenetelmän
takaisinmaksuaika ei ole yhtä nopea.

KORKEINTAAN

75 %.

Palvelinkeskus Darmstadtin teknisessä yliopistossa Saksassa
Tom Paris
Palvelinkeskuksen suunnittelija
Climaplan GmbH
Munich (Saksa)

Palvelinkeskukset tarvitsevat
paljon energiaa palvelinten
jäähdyttämiseen.
Jäähdytysjärjestelmien
eristäminen AF/ArmaFlexeristeellä parantaa LVI-laitteiden
energiatehokkuutta ja pienentää
CO2 -päästöjä.

Vuonna 2020 käyttöön otettu Lichtenbergin huipputehokas
tietokoneryhmä TU Darmstadtissa oli saksalaisen yliopiston nopein
supertietokone. Se listattiin maailman 500 nopeimman supertietokoneen
joukkoon. Innovatiivisten LVI-laitteiden ansiosta on mahdollista
työskennellä huomattavissa määrin ilmaisella jäähdytyksellä ympäri
vuoden ja hyödyntää kaukolämpöverkon tietokoneen hukkalämpöä
yliopistokampuksen rakennusten lämmittämiseen. Armacellin
eristemateriaalit asennettiin sekä Lichtenberg I -tietokoneen
jäähdytysjärjestelmään että projektin laajentamiseen (Lichtenberg II)
järjestelmien suojaamiseksi energiahäviöiltä ja kondensaatiolta.

AF/ArmaFlex®

ENERGIASÄÄSTÖT
ARMAFLEX-ERISTEMATERIAALEILLA*

JÄÄHDYTYS
KATTAA JOPA

40 %

PALVELINKESKUSTEN
KOKONAISKÄYTTÖKULUISTA

* tavallisissa käyttökohteissa 19 mm:n
eristepaksuudella
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PALVELINKESKUSRATKAISUT

KONDENSAATIOSUOJA

SUOJAA KONDENSAATIOLTA
JA KORROOSIOLTA.
Tietotekniset laitteet ovat erittäin herkkiä kosteudelle.
Korkea ilmankosteus lyhentää laitteen käyttöikää ja
kosteus voi aiheuttaa vaurioita, korroosiota ja lopulta laitevikoja.

Palvelinkeskusten toiminta edellyttää jäähdytystä. Pienetkin poikkeamat
määritellyistä ilmasto-olosuhteista voivat aiheuttaa valtavia vahinkoja. Liian kuiva
ilma
voi aiheuttaa sähköstaattisia purkauksia. Jos ilma on liian kosteaa, voi muodostua
kondensaatiota. Emolevyissä, kovalevyissä ja pistorasioissa oleva kosteus voi aiheuttaa
hapettumista. Jos kosteus sisältää haitallisia epäpuhtauksia, jotka voivat aiheuttaa metallin
korroosiota, seurauksena voi olla tietojen vioittuminen, kalliit korjaukset tai jopa seisokkiaika.

JÄRJESTELMÄRATKAISUMME
Jos teknisiin laitteisiin tiivistyy kosteutta, seuraukset
ovat kauaskantoiset. Suunnittelemattomista
huoltotöistä johtuva home, korroosio, alaslasketuista
katoista tippuva vesi tai seisokit voivat pian aiheuttaa
korkeita kustannuksia. Tarjoamme järjestelmiä, joiden
yksittäiset komponentit on koordinoitu keskenään ja
testattu kokonaisena järjestelmänä. Ammattitaidon
varmistamiseksi koulutetut ArmaFlex-asentajat voidaan
sertifioida ja heille voidaan myöntää
AF/ArmaFlex-tuotteille laajennettu takuu.

KONDENSSIN
HALLINTA

VÄHENTÄÄ
KORROOSIOTA ERISTEEN ALLA

© NTT Ltd.

Arma-Chek® Silver
on täydellinen
valinta alueille,
joihin kohdistuu
suurempia
mekaanisia
rasituksia.

AF/ArmaFlex
tarjoaa ylivoimaisen suorituskyvyn ja alhaisemman
kokonaishinnan asennettuna. Tämä materiaali
varmistaa laitteiden luotettavan suojauksen
kondenssilta ja energiahäviöiltä laitteiston koko
käyttöiän ajan.

Amsterdam 1 Data Center (Alankomaat)

Roy van der Hoek
Van der Hoek Isolatien johtaja

Olemme asentaneet Armacelltuotteita onnistuneesti
vuosikymmenien ajan teknisten
asennusten suojaamiseksi
kondensaatiolta, korroosiolta sekä
energiahukilta. Armacell on
sertifioinut meidät ja työskentelemme
ArmaFlex-järjestelmätakuun
mukaisesti. Luotettavaa tuotelaatua ja
ammattitaitoa.

Schiphol-Rijkin alueella sijaitseva Amsterdam 1 Data Center (AMS1)
tuottaa jopa 40 MW:n IT-kuorman 16 000 m2:n kokoisella alueella.
Sitä pyörittää Global Data Centers, joka on yksi maailman johtavan
teknologiapalveluyrityksen
NTT Ltd:n divisioona. Palkittu AMS1 perustuu erittäin tehokkaisiin
ja redundanttisiin adiabaattisiin jäähdytysjärjestelmiin, jotka
täyttävät korkeimmat energiatehokkuusstandardit. Kondensaation
estämiseksi ja korroosioriskin minimoimiseksi V.D. Hoek Isolatie
(Amsterdam) eristi monimutkaisen jäähdytyslaitteiston AF/ArmaFlex
-ratkaisulla.

AF/ArmaFlex
ArmaFlex Protect
mahdollistaa putkiläpivientien
tiivistämisen helpommin kuin
koskaan aiemmin. Samalla tämä
tuote varmistaa tehokkaan
lämpöeristyksen ja luotettavan
kondenssin ehkäisyn.

ArmaFix® AF
estää lämpösiltojen ja
kondenssin muodostumisen
ja tarjoaa maksimaalisen
luotettavuuden sekä
nopean ja helpon
asennuksen.
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PALVELINKESKUSRATKAISUT

SISÄILMAN LAATU

SISÄILMAN LAATU.
KONTAMINAATION EHKÄISEMINEN.
Kontaminaatio on jatkuva uhka arkaluontoisille laitteille
palvelinkeskuksissa. Pölyhiukkaset ja syövyttävät kaasut voivat vaarantaa
energiatehokkuuden ja vahingoittaa IT-laitteita ajan myötä.

Yksi palvelinkeskusten toimintaan kohdistuvista suurista riskeistä ovat näkymättömät
saasteet, joita laitoksen LVI-järjestelmien putkistot usein levittävät. Haitalliset
epäpuhtaudet, kuten hiukkaset, kaasut ja mikrobit, voivat vahingoittaa herkkiä palvelin-,
verkko- ja tallennuslaitteita. Koska LVI-yksiköt ovat sisäilman laadun kannalta kriittisiä
komponentteja, näissä toimintakriittisissä "puhdastila"-ympäristöissä on käytettävä vain eristeitä, joista ei
irtoa pölyä tai kuituja.

© EcoDataCenter

RATKAISUMME PUHDASTILOIHIN
PÖLYTÖN JA KUITUVAPAA

© EcoDataCenter

© EcoDataCenter

SUOJAUS
MIKROORGANISMEILTA

EcoDataCenter, Falun (Ruotsi)
John-Ove Wallberg
Eristysratkaisujen osastopäällikkö
Gävle/Borlänge, Bilfinger
Industrial Services, Ruotsi

"AF/ArmaFlex estää
kondensaation eikä vapauta
pölyä, kuituja tai muita hiukkasia,
jotka voisivat häiritä
herkkien IT-laitteiden toimintaa
palvelinkeskuksen kriittisessä
ympäristössä."

EcoDataCenter on maailman ensimmäinen ympäristöpositiivinen
palvelinkeskus. Falunin tehdas toimii täysin uusiutuvilla
energialähteillä. Suuren mittakaavan laitoksen ylijäämälämpö
johdetaan takaisin lämmityslaitokseen, jossa sitä käytetään
ympäröivien ominaisuuksien lämmittämiseen ja uusiutuvien
biopolttoaineiden (pellettien) tuotantoon. Koska työmaa on
suunniteltu mahdollisimman energiatehokkaaksi, innovatiivinen
alustapohjainen nestejäähdytysjärjestelmä eristettiin AF/
ArmaFlexillä.

AF/ArmaFlex
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Pölyttömät ja kuiduttomat ArmaFlextuotteet suojaavat epäpuhtauksilta ja mikroorganismeilta.
Mikrobien on paljon
vaikeampaa asettua
elastomeerimateriaalin
tasaiselle ja
huokosettomalle pinnalle
kuin avosoluiselle
mineraalikuidulle.
Mikrokokoisen
umpisolurakenteensa
ja suren vesihöyryn
diffuusiovastuksen ansiosta
ArmaFlex-eristemateriaali varmistaa
luotettava suojauksen kondenssilta ja kosteuden
pääsyltä. Lisäksi sen VOC-päästöt ovat erittäin
pienet, ja se voi helpottaa vihreiden rakennusten
sertifiointivaatimusten saavuttamisessa.

Armacell on ainoa joustavien teknisten
eristeiden valmistaja, joka tarjoaa
premium-tuotteisiinsa mikrobeja
ehkäisevän suojauksen: AF/ArmaFlex ja
SH/ArmaFlex sisältävät Microban®tekniikkaa.
Nämä antimikrobiset lisäaineet tuottavat
proaktiivisen suojauksen
bakteereilta, homeelta ja sieniltä.

AF/ArmaFlex
Umpisoluisesta, pölyttömästä ja
kuiduttomasta eristeestämme ei
vapaudu haitallisia hiukkasia, ja se
on varustettu Micobanteknologialla, mikä tekee siitä
erinomaisen valinnan
palvelinkeskuksiin.
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PALVELINKESKUSRATKAISUT

PALOTURVALLISUUS

PALOTURVALLISUUS
ON ENSISIJALLA.
Tulipalojen mahdollisuus on aina olemassa, ja ne syttyvät odottamatta. Tulipalon
sattuessa myrkylliset kaasut, jotka voivat yhdessä veden kanssa muodostaa
aggressiivisia happoja, aiheuttavat usein suurempia vahinkoja kuin itse tulipalo.

Tulipalot ovat merkittävä syy palvelinkeskuksen laajoihin vikoihin. Sähkötehon
suuri tiheys lisää mahdollista palovaaraa. Vaikka tulipalo ei välttämättä ole suurin
mahdollinen riski, sillä voi olla kauaskantoisia seurauksia. Ellei paloa havaita ja
sammuteta välittömästi, data voi tuhoutua peruuttamattomasti, ja laitoksen korjaamisesta ja
palauttamisesta koituu huomattavia kustannuksia. Myös IT-seisokit ja liiketoiminnan keskeytykset
voivat aiheuttaa yritykselle kustannuksia.

PALOSUOJAUSRATKAISUMME
SUOJAA
ARVOKAS
OMAISUUTESI

ALHAINEN SAVUNTIHEYS
TULIPALOSSA

Palvelinkeskuksissa käytettävien eristemateriaalien on oltava
erittäin paloa hidastavia, niiden savupäästöt vähäisiä ja niiden on
oltava halogeenittomia.
// NH/ArmaFlex Smart

// ArmaFlex Ultima

Suosittelemme vahvasti
halogeenivapaan eristyksen käyttämistä
palvelinkeskuksissa, koska se minimoi
kustannusten aiheuttamien vahinkojen
riskin tulipalon sattuessa.

ArmaFlex Ultima on BL-s1,d0
-luokiteltu ja muodostaa 10 kertaa
vähemmän savua kuin perinteiset
elastomeeriset tuotteet tulipalossa.

© Comarch AG

PALONTORJUNTA

Comarch AG, Dresden (Saksa)

Jörg Uhlig
Uhlig-Isolierungin omistaja
(Lübben, Saksa)

Tulipalossa syövyttävät kaasut
yhdessä sammutusveden kanssa
voivat muodostaa aggressiivisia
happoja ja aiheuttaa merkittäviä
välillisiä palovahinkoja. Halogeeniton
NH/ArmaFlex ei tuota syövyttäviä
kaasuja.

Maailmanlaajuinen ohjelmistotalo Comarch AG rakensi 15
kuukaudessa uuden Tier III -standardin mukaisen palvelinkeskuksen
Dresdeniin. Kompleksi koostuu uudesta rakennuksesta ja
Wilhelminian aikakaudelta rakennetusta rakennuksesta, joka
remontoitiin korkealuokkaiseksi. Siellä on palvelinkeskus sekä
toimistoja ja koulutustiloja. Palvelinhuoneiden jäähdytysputket
eristettiin halogeenittomalla NH/ArmaFlexillä. Jäähdytys- ja
ilmanvaihtolaitteiston konehuoneessa ja toimistojen ilmakanavissa
olevat laitteet eristettiin AF/ArmaFlexillä. Eristettyjen laitteiden osat
peitettiin sen jälkeen Okabell-metallilevyillä.

NH/ArmaFlex
AF/ArmaFlex
Okabell®
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// ArmaFlex Protect
Joustava all-in-one-palosuoja
putkiläpivienteihin varmistaa
tehokkaan lämmöneristyksen ja
kondenssin ehkäisyn.
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TUOTE-ESITTELY

NH/ARMAFLEX SMART. TEHOSTETTUA INNOVAATIOTA.

NH/ArmaFlex Smart

Kun NH/ArmaFlex lanseerattiin vuonna
1996, olimme ensimmäinen valmistaja,
joka tarjosi halogeenitonta
elastomeeristen laitteiden
eristystä. Innovaatio, joka
vakiinnutti pian paikkansa
ympäristöystävällisenä
teknisen eristyksen
standardina.

Tällä innovatiivisella ratkaisulla nostamme halogeenittomat eristemateriaalimme uudelle tasolle. Uusi materiaali perustuu innovatiiviseen vaahtotekniikkaan, jossa yhdistyvät testatut ja luotetut palo-ominaisuudet ja ympäristöystävällisyys. Materiaali on entistä joustavampaa ja kestää erinomaisesti UV-säteilyä
ja ikääntymistä. NH/ArmaFlex Smart. Ei halogeenia. Ei kompromisseja.

KESTÄÄ UV-VALOA JA
IKÄÄNTYMISTÄ

ERITTÄIN
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

NH/ArmaFlex Smart kestää UVsäteilyä ja ikääntymistä erinomaisesti.
Valon aiheuttaman ikääntymisen
kestävyys vahvistettiin nopeutetuissa
säteilytesteissä. Halogeenittomalla
eristemateriaalilla on erinomainen
valonkestävyys. Sisätiloissa se voidaan
altistaa luonnonvalolle ja keinovalolle
ilman ylimääräistä verhoilua.

NH/ArmaFlex Smart on halogeeniton. Se ei
sisällä PVC:tä eikä kloorattua polyeteeniä.
Se ei sisällä bromattuja palonestoaineita
eikä kloorattuja parafiineja. Lyhytketjuisia
kloorattuja parafiineja pidetään haitallisina
terveydelle ja ympäristölle, ja niiden
tuotanto Euroopassa on lopetettu. NH/
ArmaFlex Smart ei sisällä lyhyt-, keskipitkäeikä pitkäketjuisia kloorattuja parafiineja.
Tuote täyttää saksalaisen kestävän
rakentamisen neuvoston korkeimman
palosuojatuille rakennustuotteille asettaman
vaatimustason.

ERINOMAINEN
PALOKÄYTTÄYTYMINEN

VÄHEMMÄN SEURAAMUKSELLISIA TULIPALOVAURIOITA

ESTÄÄ JÄNNITYSKORROOSION
AIHEUTTAMAN HALKEILUN

NH/ArmaFlex Smart vapauttaa
50 prosenttia vähemmän savua
kuin perinteiset joustavat
elastomeerivaahtotuotteet. Tulipalon
sattuessa savu estää näkyvyyden, mikä
vaikeuttaa poistumis- ja pelastusreittien
paikantamista. Siksi asiantuntijat pitävät
savunmuodostusta ja savun tiheyttä
tärkeämpänä kuin lämmön vapautumista.

Tulipalossa NH/ArmaFlex Smart ei
vapauta syövyttäviä kaasuja, jotka
yhdessä sammutusveden kanssa
voivat muodostaa syövyttäviä happoja.
Erityistä suojausta vaativilla alueilla,
kuten palvelinkeskuksissa tai
puhdastilateollisuudessa, välilliset
palovahingot voivat olla moninkertaisia
varsinaisen palovahingon kustannuksiin
verrattuna.

Austeniittisissa ruostumattomissa
teräksissä voi esiintyä
jännityskorroosiota, kun jännitystä,
kosteutta ja kloori-ioneja esiintyy
samanaikaisesti. Halogeenittomana
tuotteena NH/ArmaFlex Smart voi
minimoida jännityskorroosion riskin.
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TUOTE-ESITTELY

TUOTE-ESITTELY

ERITTÄIN ALHAINEN SAVUN TIHEYS

ArmaFlex Ultima

BL-s1,d0

ENSIMMÄINEN JOUSTAVA ERISTE PALOLUOKITUKSELLA BL-s1,d0 PARANTAA TURVALLISUUTTA

Armaflex Ultimassa olemme luoneet uuden teknisen
eristyksen turvallisuusstandardin. Patentoituun
ArmaPrene®-tekniikkaan perustuva ArmaFlex Ultima
on maailman ensimmäinen joustava tekninen
eristemateriaali, joka on saanut paloluokituksen
BL-s1,d0.
Tavalliseen elastomeeriseen tuotteeseen verrattuna
liekkejä kestävä eristemateriaalimme muodostaa
kymmenen kertaa vähemmän savua ja parantaa
turvallisuutta tulipalon sattuessa.
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Jopa
kertaa
vähemmän
savua

ERITTÄIN MATALAT
SAVUOMINAISUUDET

LUOTETTAVA LÄMMÖN JA
KONDENSAATION HALLINTA

ERINOMAISEN LUOTETTAVA
JÄRJESTELMÄRATKAISU

YMPÄRISTÖ- JA
TYÖTERVEYSTURVALLISUUS

Koska savu on merkittävä riski
rakennuspaloissa, laitteiden
eristemateriaalien savuntiheysvaatimukset
tiukentuvat. Eurooppalaisessa
paloluokituksessa testataan
rakennustuotteiden palokäyttäytymistä
arvioitaessa syttyvyyden lisäksi savuntiheys
ja palavien pisaroiden muodostuminen.
Pienentämällä savuntiheyttä ArmaFlex
Ultima parantaa näkyvyyttä ja hengitystä
pidentäen siten aikaa turvallisempaan
evakuointiin tulipalon sattuessa.

Alhaisen lämmönjohtavuutensa ja
korkean vesihöyryn diffuusiovastuksensa
ansiosta umpisoluinen NH/AmaFlex Smart
varmistaa luotettavan kondensaation
hallinnan ja suuret energiansäästöt pitkällä
aikavälillä. Tämä minimoi myös eristeen
alaisen korroosion riskin ja vähentää
hukka-aikojen, tuottavuuden menetyksen
ja jopa laitoksen seisokin aiheuttamien
kustannusten riskiä.

ArmaFix Ultima -putkituki lämpöeristää
putken ja sen kiinnitykset toisistaan ja
muodostaa yhdessä viereisen ArmaFlex
Ultima -eristeen kanssa pitkäaikaisen
luotettavan eristysjärjestelmän.
ArmaFlex Ultiman asennukseen meillä on
valikoima erikoisliimoja, mukaan lukien
liuottimeton tuote, joka on tarkoitettu
LEED-, BREEAM-, DGNB- tai kansallisten
rakennusohjelmien mukaisiin kestävän
kehityksen rakennusprojekteihin.

ArmaFlex Ultimalla on ympäristön ja
terveyden kannalta hyvä turvallisuustaso.
Tuotteella on korkeimmat paloluokitukset
ilman bromattuja palonsuoja-aineita, eikä
materiaali sisällä PVC:tä. ArmaFlex Ultima
täyttää Joutsenmerkin ja ruotsalaisen
SundaHusin tiukat vaatimukset, ja se
on Byggvarubedömningen (BVB) ja
sveitsiläisen Minergie-Econ hyväksymä.
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PALVELINKESKUSRATKAISUT

PITKÄAIKAISTA LUOTETTAVUUTTA

PITKÄAIKAISTA LUOTETTAVUUTTA.
TURVAA TOIMINNAN.
Yhteiskuntana olemme erittäin riippuvaisia digitaalisten palvelujemme
luotettavuudesta. Tarvitsemme digitaalisen talouden jatkuvuuden varmistamiseen ja
arvokkaiden tietojen ja virtuaaliomaisuuden suojaamiseen tinkimätöntä
suorituskykyä. Seisonta-aika ei ole vaihtoehto.

Palvelinkeskusten luotettavuus on tärkeämpää kuin koskaan. Niiden
ympärivuorokautinen toiminta on elintärkeää maailmantoiminnalle, sillä IT-katkokset
vaikuttavat sekä liiketoimintaan että kuluttajiin. Palvelinkeskukset ovat erilaisia kuin
muut rakennukset, ja ne on suojattava mahdollisimman hyvin toiminnan varmistamiseksi.
Uusimman tekniikan asentaminen voi auttaa parantamaan pitkän aikavälin luotettavuutta ja
tehokkuutta.

Jo 40 vuoden ajan käytössä
ollut ratkaisu estää
edelleen kondenssin ja
energiahäviöt yhtä
luotettavasti kuin
asennuspäivänä. Mitä
muuta voisimme toivoa
tekniseltä
eristemateriaalilta?

Palvelinkeskus, Apeldoorn (Alankomaat)

Martin van den Bos
Johtaja, Gelders Isolatiebedrijf,
Apeldoorn (Alankomaat)

Tuotteen luotettavuus ja kestävyys on
ratkaisevan tärkeää valittaessa teknistä
eristemateriaalia jäähdytyslaitteille.
Olemme käyttäneet
AF/ArmaFlexiä menestyksekkäästi jo
yli 40 vuoden ajan. Mitään muuta
eristemateriaalia ei voi asentaa
jäähdytyslaitteistoon yhtä helposti,
siististi ja luotettavasti.

ArmaFlex on ollut suosittu materiaali monissa palvelinkeskuksissa
jo vuosikymmeniä. Vuonna 2020 eristysurakoitsija GIB:tä (Gelders
Isolatiebedrijf) pyydettiin eristämään LVI-järjestelmän uusi
jäähdytyslaitteisto suuren palvelinkeskuksen laajentamiseksi
Apeldoorniin. Jäähdytyslaitteet eristettiin AF/ArmaFlexillä
kondensaation estämiseksi ja sen varmistamiseksi, että niihin voidaan
luottaa pitkällä aikavälillä. Osa nykyisistä jäähdytysjärjestelmistä on
eristetty AF/ArmaFlexillä 1980-luvun alussa. Uskomatonta, mutta
totta: eristys on yhä käytössä ja täysin toimiva.

AF/ArmaFlex (1983 – 2020)
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Halusimme tietää, vastaako tämän
40-vuotiaan AF/ArmaFlex-eristeen
moitteeton visuaalinen ulkonäkö
sen teknistä suorituskykyä.
Eristysurakoitsija sai ottaa
näytteen ja korvata sen
uudella materiaalilla.
Eristetty putki oli kuiva
eikä eristeen alla ollut
korroosiota.

Näyte lähetettiin Armacellin
testausosastolle ja sitä tutkittiin
laajasti. Tällä vanhalla AF/ArmaFlextuotteella on lähes 40 vuoden
käytön jälkeen edelleen tekniset
ominaisuudet, jotka varmistimme
myydessämme sitä. Lämmönjohtavuus
oli jopa luvattua parempi.
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YLITTÄÄ PARHAAT ODOTUKSET.

TÄHÄNASTISET SAAVUTUKSEMME

ARMACELL YLITTÄÄ
PARHAAT ODOTUKSET.
Me Armacellillä olemme sitoutuneet tuottamaan ainutlaatuisen
asiakaskokemuksen. Ymmärrämme nykypäivän huippumodernien
palvelinkeskusten suunnittelun haasteet, ja autamme sinua
suorittamaan projektisi menestyksekkäästi. Suunnitteluvaiheesta
luovutukseen – 360° palvelumme tukee sinua joka vaiheessa.

ARMACELLKÄYTTÖKOHDEKOULUTUS

ARMWIN – AMMATTITASOISET
ERISTEIDEN LASKUTOIMITUKSET

Lämpö- ja äänieristemateriaaliemme
oikean asennuksen varmistamiseksi
olemme kouluttaneet tuhansia
asentajia kaikkialla maailmassa.
Moniin eri paikkoihin on perustettu
koulutuskeskuksia, ja me tuotamme
myös tukea paikan päällä. Tuhannet
eristysalan ammattilaiset osallistuvat
vuosittain Armacellin tuotteiden
asennuskursseille, jonka jälkeen he
saavat ArmaFlex-asennustodistuksen.

Tehokkaan ArmWin-ohjelmamme
avulla voit tehdä kaikki yleisimmät
tekniset laskennat – sovelluksen
avulla vaikka työmaalla. Kondenssin
ehkäisyä varten vaadittavan eristeen
vähimmäispaksuuden lisäksi voit
määrittää myös pintalämpötilan,
lämmön virtauksen, lämpötilamuutokset
virtaavassa ja liikkumattomassa
väliaineessa, vesiputkien jäätymisajat
ja taloudellisimmat eristepaksuudet, ts.
paksuudet, joiden takaisinmaksuaika on
lyhyin.

YMPÄRISTÖSELOSTEET KESTÄVÄN
RAKENTAMISEN ARVIOINTIA VARTEN
Armacell on ensimmäinen joustavien
teknisten eristemateriaalien valmistaja,
jolla on kolmansien osapuolten
varmentamat ympäristöselosteet
(EPD). Ne perustuvat itsenäiseen
elinkaariarviointiin (LCA), ja ne ovat
avainasemassa suunniteltaessa vihreitä
rakennuksia vihreän rakentamisen
LEED®-, BREEAM®-, DGNB-ohjelmien ja
muiden ohjelmien mukaisesti.

BIM-PLUG-IN TEKNISEN
ERISTYKSEN SUUNNITTELUUN

PALVELINKESKUKSET
YMPÄRI MAAILMAA LUOTTAVAT HYVÄKSI HAVAITTUIHIN RATKAISUIHIMME.
Seuraavassa on muutamia esimerkkejä
menestyksekkäistä projekteista:
// Kiina
China Securities and Futures Industry
South Information Technology Centre,
Guangdong
China Mobile, Guangdong
// Saksa
Lichtenberg High Performance Computer
of Technical University, Darmstadt
Comarch AG, Dresden
// Intia
Amazon India Pvt. Ltd., Bangalore
BNP Paribas, Bangalore
NTT-NetMagic DC7, Mumbai

Rakentamisen tulevaisuus on
digitaalinen: Business Information
Modelling (BIM) mahdollistaa
rakennusten suunnittelun, rakentamisen
ja käyttämisen digitaalisesti
suunnittelusta käyttöönottoon, huoltoon,
purkamiseen ja hävittämiseen. Plug-in
on integroitu saumattomasti AutoDesk®
Revit® -ohjelmaan ja se tarjoaa keskeiset
tuotetiedot. Ohjelmisto arvioi vaadittavat
tiedot suoraan mallissa ja tukee käyttäjää
tuotteiden valinnassa ja määrittämisessä.

POSITIIVISET
SAAVUTUKSET

// Kuwait
Boubyan Bank Data Center, Kuwait City

// Alankomaat
Amsterdam 1 Data Center, Amsterdam
Dataplace Data Center
// Espanja
BBVA-palvelinkeskus Tres Cantosissa,
		
Madrid
// Ruotsi
EcoDataCenter, Falun
// Yhdysvallat
Google Data Center, Texas
Facebook Data Center, Utah
Microsoft Data Center, Illinois
CloudHQ Data Center (LC2), Virginia
Intel Ronler Acres Campus, Oregon

ÄLYKKÄITÄ RATKAISUJA
LIIKETOIMINTAASI VARTEN
Hyödynnä loistavan
asiakaspalvelumme tarjoamat
edut.
Asiakkaamme kaikkialla
maailmassa voivat luottaa
myyntiedustajiimme, teknisiin
konsultteihimme ja
käyttösuunnittelijoihimme.
Projektisi vaatii enemmän.
Ansaitset parhaat mahdolliset
ratkaisut. Hanki Armacellin
alkuperäiset umpisoluiset lämpöja akustiikkaeristyksen ratkaisut.
Armacell ylittää
parhaat odotukset.
Suorituskyky, joka
ylittää odotuksesi Tuemme sinua
tänään ja
tulevaisuudessa.

ArmWin
Kaikki teknisten eristeiden
laskutoimitukset yhdessä
työkalussa.
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Kaikki tiedot ja tekniset erittelyt perustuvat tuloksiin, jotka on saatu testausstandardeissa määritellyissä olosuhteissa. Vaikka teemme parhaamme
varmistaaksemme teknisten ja muiden tietojen olevan ajan tasalla, Armacell ei ole vastuussa suoraan tai epäsuorasti mainittujen teknisten ja muiden tietojen
tarkkuudesta, sisällöstä tai täydellisyydestä. Armacell ei hyväksy vahingonkorvausvaatimuksia, jotka aiheutuvat mainittujen teknisten tai muiden tietojen
käytöstä. Armacell pidättää itselleen oikeuden poistaa tämä asiakirja tai muokata tai lisätä sen sisältöä milloin tahansa.
Asiakkaan on varmistettava, että tuote sopii kulloiseenkin käyttökohteeseen. Asiakas on vastuussa myös ammattimaisesta ja oikeasta
asennuksesta ja rakennusmääräysten noudattamisesta. Tämä asiakirja ei muodosta laillisesti sitovaa tarjousta tai sopimusta tai sellaisen osaa.
Meille Armacellillä luottamuksesi on kaikkein tärkeintä, joten haluamme, että tunnet oikeutesi, ja autamme sinua ymmärtämään, mitä tietoja me keräämme ja
miksi keräämme niitä.
Jos haluat lisätietoja siitä, miten käsittelemme tietojasi, tutustu tietosuojakäytäntöömme.
© Armacell, 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki ® tai TM-merkillä varustetut tavaramerkit ovat Armacell Groupin tavaramerkkejä. Microban® on Microban
Products Companyn rekisteröity tavaramerkki, ja sitä käytetään tässä luvalla. LEED® on lyhenne sanoista Leadership in Energy and Environmental Design™.
LEED® ja siihen liittyvä logo on yhdysvaltalaisen Green Building Council® -tahon omistama tavaramerkki ja sitä käytetään luvalla. UL, UL-logot ja UL-merkintä
ovat UL LLC:n© tavaramerkkejä 2013. AutoDesk® and Revit® ovat Autodesk, Inc:in rekisteröityjä tavaramerkkejä.
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TIETOA ARMACELLISTA
Armacell, laitteiden eristykseen tarkoitetun joustavan vaahdon keksijä ja teknisten vaahtojen johtava toimittaja, kehittää
innovatiivisia ja turvallisia termisiä, akustisia ja mekaanisia ratkaisuja, jotka luovat lisäarvoa Armacellin asiakkaille.
Armacellin tuotteet edistävät globaalia energiatehokkuutta ja tuottavat käyttäjilleen kestävää arvoa joka päivä. Yrityksellä
on 3 000 työntekijää 24 tuotantolaitoksessa 16 eri maassa. Yrityksellä on kaksi päätoimialaa: kehittynyt eristys ja tekniset
vaahdot. Armacell keskittyy teknisten laitteiden eristemateriaaleihin, tehokkaisiin vaahtoihin, joita käytetään high techsovelluksissa ja kevyissä sovelluksissa ja uuden sukupolven aerogeeli-eristehuopateknologiaan.
Lisätietoja: www.armacell.com.

Saat tuotetietoja vierailemalla osoitteessa:
www.armacell.fi

