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TERMISKT SKYDD, KONDENS- OCH BRANDSKYDD

Datacenter
Datacenter är den digitala tidsålderns hjärta. De driver och  
skyddar verksamhetskritisk infrastruktur. Det är viktigt att upprätthålla 
definierade omgivningsförhållanden för att säkerställa dess drifttid och 
systemets tillförlitlighet. Armacells förstklassiga isoleringssystem bidrar 
till att säkerställa långsiktig tillförlitlig drift, spara energi och ta itu med 
klimatförändringarna. Minska energikostnaderna för att bygga en hållbar 
digital framtid.

Beprövade  
lösningar  

för din
verksamhet



INOMHUS 
LUFTKVALITET



BRAND- 
SKYDD
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3 000
anställda över hela världen 
som representerar 70 olika 
nationaliteter

24
produktionsanläggningar
i 16 länder på  
4 kontinenter

300+
aktiva patent i  
50 patentfamiljer

OM ARMACELL

LÖSNINGAR SOM MÖJLIGGÖR  
ENERGIBESPARINGAR
Vi har uppfunnit flexibla skum för 
isolering av utrustning och är ledan-
de leverantör av tekniska skum. 
Våra termiska, akustiska och meka-
niska lättviktslösningar skapar 
hållbara värden för våra kunder. 
Innovation och entreprenörskap är 
en mycket viktig del av vårt DNA. Vi 
tar fram industri-ledande lösningar 
och arbetar för att lansera nya tek-
nologier som använder alternativa 
resurser eller naturliga råmaterial. 

Dag ut och dag in bidrar våra pro-
dukter avsevärt till den globala en-
ergieffektiviteten och gör skillnad 
över hela världen.  
Vi tar oss an megatrendernas ut-
maningar, till exempel energieffek-
tivitet, bullerkontroll, lättare vikt 
och globalisering av livsmedelsför-
sörjningen. Våra produktlösningar 
utmärker sig när det gäller funktio-
nalitet och enkel installation. 

 

SKYDDA DINA TILLGÅNGAR

Vi skapar ett genuint värde för våra kunder, värdesätter dem som partners och har åtagit 
oss att utveckla isoleringslösningar som är skräddarsydda utifrån deras önskemål. 
Resultatet innebär mervärde för våra företagspartners, i synnerhet energibesparingar 
och en längre livslängd för deras viktiga utrustning.

Armacell. Gör skillnad i hela världen.

Redan idag förbrukar datacenter till-
sammans ungefär tre procent av 
världens elektricitet. I takt med att 
det kommer mer energiintensiva an-
läggningar kommer energibehovet 
sannolikt att öka. Servrar i datacen-
ter genererar enorma mängder vär-
me och så mycket som 40 procent av 
de totala driftskostnaderna kan hän-
föras till den energi som krävs för 
kylsystem. 

Långsiktiga tillförlitliga lösningar
Isolering av kyl- och luftkonditione-
ringsutrustning är en av de enklaste 
och mest effektiva åtgärderna för att 
spara energi datacenter. Armacells 
isoleringslösningar förbättrar ener-
gieffektiviteten och tar itu med kli-
matförändringar genom att förhin-
dra CO2-utsläpp. De ökar 
brandsäkerheten, minskar ljudemis-
sionerna, minimerar risken för drift-
stopp på grund av oplanerat under-
hållsarbete och kan förlänga 
livslängden på den isolerade utrust-
ningen.

Sättet som vi bedriver vår verksamhet 
har förändrats avsevärt och 
COVID-19-pandemin har ytterligare 
påskyndat den digitala omvandlingen. 
Data har blivit världens mest värde-
fulla resurs, den digitala erans olja 
och datacenter är den moderna värl-
dens hjärta. De har utvecklats från lo-
kal infrastruktur till virtuella nätverk 
som stödjer applikationer och arbets-
belastningar i  
en miljö med flera moln. Eftersom 
den ekonomiska hållbarheten är så 
nära kopplad till den digitala infra-
strukturen och efterfrågan på data 
ökar exponentiellt, är det viktigt att 
investera i innovativ datacenterteknik.
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HÖGRE ENERGIEFFEKTIVITET.
MINSKADE KOLDIOXIDUTSLÄPP 
OCH KOSTNADER.
Så mycket som 40 procent av datacentrets totala driftskostnader beror på den  
energi som krävs för att kyla den enorma mängden elektronisk utrustning. 
Datorservrar genererar enorma mängder värme så det är viktigt att hålla systemet 
kallt. 

Enligt en oberoende livscykelanalys 
sparar ArmaFlex  
140 gånger mer energi än vad som går 
åt vid produktionen. Ingen annan 
energibesparande åtgärd betalar sig så 
snabbt.

LÅG TOTAL 
INSTALLATIONSKOSTNADER

ENERGI- 
EFFEKTIVITET

Tom Paris
Datacenterplanerare
på Climaplan GmbH, 
München (Tyskland)

”Datacenter behöver mycket energi 
för att kyla servrarna. Genom att 
isolera kylsystemen med AF/
ArmaFlex ökar 
luftkonditioneringsutrustningens 
energieffektivitet och minskar CO2 
-utsläppen."

AF/ArmaFlex®

Datacenter vid Darmstadts tekniska universitet (Tyskland)
När Lichtenberg High Performance Computing cluster vd Darmstadts 
tekniska universitet invigdes 2020 var det den snabbaste superdatorn 
på ett tyskt universitet – och fanns med i listan över de 500 snabbaste 
superdatorerna i världen. Tack vare innovativ luftkonditioneringsutrustning 
är det möjligt att i stort sett arbeta med frikyla året runt och använda 
spillvärmen från datorn i fjärrvärmenätet för att värma upp byggnaderna 
på universitetsområdet. Armacells isoleringsmaterial installerades 
både i kylsystemet för Lichtenberg I-datorn och vid utbyggnaden av 
projektet (Lichtenberg II) för att skydda systemen mot energiförluster och 
kondensvatten.

KYLNING 
STÅR FÖR UPP TILL 

40 %
AV DATACENTRENS

TOTAL DRIFTS- 
KOSTNADER

UPP TILL

75 %
ENERGIBESPARING 

MED ARMAFLEX- 
ISOLERING*

*I standardap-
plikationer med en 
isoleringstjocklek på 
19 mm

VÅRA ENERGISPARANDE LÖSNINGAR

Våra isoleringslösningar möjliggör avsevärda 
energibesparingar till jämförelsevis låga 
kostnader. Investeringarna betalar sig i 
allmänhet på mindre än ett år och operatörer av 
datacenter drar nytta av betydande energi- och 
kostnadsbesparingar på lång sikt. ArmaFlex 
är vårt produktarv. Denna mycket flexibla, 
lättviktsisolering har en struktur med slutna 
celler och kombinerar låg värmeledningsförmåga 
med en inbyggd vattenångsspärr som skyddar 
tillgångarna mot termiska förluster och 
luftfuktighet.

Det finns två traditionella tekniker som används för att kyla datacenter: luft- och 
vätskebaserad kylning. Vätskekylningssystem blir allt populärare eftersom de 

är mer effektiva när det gäller bortförsel av värme än den äldre golvbaserade 
kylningsmetoden som är beroende av att leverera kyld, konditionerad luft. Oberoende av 

teknik måste alla kylningssystem isoleras korrekt för att säkerställa pålitligt, långsiktigt skydd. 
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SKYDD MOT  
KONDENS OCH KORROSION 
Utrustning för informationsteknik är extremt känslig för fukt. 
Hög luftfuktighet minskar utrustningens förväntade livslängd och 
fukt kan leda till skador, korrosion och slutligen att utrustningen går sönder.

Roy van der Hoek
Direktör för  
Van der Hoek Isolatie 

I flera decennier har vi framgångsrikt 
installerat Armacell-produkter för att 
skydda tekniska installationer mot 
kondens, korrosion och 
energiförluster. Vi har certifierats av 
Armacell och arbetar enligt ArmaFlex 
systemgaranti. Produktkvalitet och 
hantverk du kan lita på.”

Amsterdam 1 Data Center (Nederländerna)
Amsterdam 1 Data Center (AMS1) ligger i Schiphol-Rijk-distriktet och 
kommer att ge upp till 40 MW IT-belastning över ett utrymme på 16 
000 m² när det är klart. Det drivs av Global Data Centers, en avdelning 
inom  
NTT Ltd., ett av världens ledande globala tekniktjänstföretag. 
Det prisbelönta AMS1 är utformat baserat på högeffektiva och 
redundanta adiabatiska kylsystem som uppfyller de högsta 
energieffektivitetsstandarderna. För att förhindra kondens 
och minimera risken för korrosion isolerades den komplexa 
kylutrustningen med AF/ArmaFlex av V.D. Hoek Isolatie (Amsterdam).

AF/ArmaFlex
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Om det bildas kondens på teknisk utrustning får det 
långtgående konsekvenser. Mögel, korrosion, vatten 
som droppar från undertak eller driftstopp på grund 
av oplanerat underhållsarbete kan snabbt leda till 
höga kostnader. Vi erbjuder system vars enskilda 
komponenter har samordnats med varandra och som 
har testats som ett komplett system. För att säkerställa 
professionellt utförande kan utbildade ArmaFlex-
installatörer certifieras och få en utökad garanti på  
AF/ArmaFlex-produkter.

För att upprätthålla driften måste datacentren kylas. Även små avvikelser från de  
definierade klimatförhållandena kan orsaka enorma skador. Om luften är för torr  

kan det orsaka elektrostatiska urladdningar. Om luften är för fuktig kan det bildas 
kondens. Fukt på moderkort, på hårddiskar och i anslutningsuttag kan leda till oxidering. 

Om luftfuktigheten innehåller skadliga föroreningar som kan det orsaka metallkorrosion, det kan 
leda till datakorruption, dyra reparationer eller till och med stillestånd.

MOTVERKAR 
KORROSION UNDER ISOLERING

KONDENS- 
KONTROLL

VÅRA SYSTEMLÖSNINGAR 

ArmaFix® AF  
förhindrar termiska  
bryggor och kondens, ger 
maximal tillförlitlighet 
samt snabb och enkel 
installation.

Arma-Chek® Silver 
är det perfekta 
valet i områden 
som utsätts för 
större mekaniska 
påfrestningar. 

ArmaFlex Protect  
gör det enklare än någonsin att 

täta rörgenomföringar. Dessutom 
ger denna produkt effektiv 
värmeisolering och pålitlig 

kondenskontroll. 

AF/ArmaFlex  
erbjuder överlägsen prestanda till lägre total 
installationskostnad. Detta material garanterar att 
utrustningen är tillförlitligt skyddad mot kondens och 
energiförluster under hela dess livstid. 

DATACENTERLÖSNINGAR
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AF/ArmaFlex 
Vår damm- och fiberfria isolering 

med slutna celler avger inga 
skadliga partiklar och är utrustad 

med Micoban-teknik, vilket gör den 
till ett utmärkt val för datacenter.

SKYDD MOT 
MIKROORGANISMER

DAMM- OCH FIBER-
FRI

EcoDataCenter, Falun (Sverige)
EcoDataCenter är världens första klimatpositiva datacenter. 
Anläggningen i Falun drivs helt och hållet av förnybara energikällor. 
Överskottsvärmen från denna storskaliga anläggning leds tillbaka 
till en värmeanläggning där den används för att värma upp 
omgivande fastigheter och för produktion av förnybara biobränslen 
(pellets). Eftersom anläggningen är utformad för att vara så 
energieffektiv som möjligt isolerades det innovativa chassibaserade 
vätskekylsystemet med AF/ArmaFlex. 

AF/ArmaFlex

En av de största riskerna för datacentrens prestanda är osynliga föroreningar som ofta 
sprids genom luftkonditioneringssystemens kanaler. Skadliga föroreningar som partiklar, 

gaser och mikrober kan skada känslig server-, nätverks- och datalagringsutrustning. 
Eftersom luftkonditioneringsenheter är kritiska komponenter för inomhusluftens kvalitet är 

det bara isolering som inte avger damm eller fibrer som kan användas i dessa verksamhetskritiska 
”renrumsmiljöer”.

INOMHUSLUFTENS KVALITET 
FÖRHINDRA KONTAMINERING.
Föroreningar är ett ständigt hot mot datacentrens känsliga utrustning. 
Dammpartiklar och korrosiva gaser kan äventyra energieffektiviteten och 
med tiden skada IT-utrustningen.

DATACENTERLÖSNINGAR

Damm- och fiberfria ArmaFlex-produkter 
skyddar mot  
mikroorganismer. Det är svårare för 
mikrober att etablera sig på den 
jämna, icke-porösa ytan på 
det elastomerbaserade 
materialet än i 
mineralfibrer med 
öppna celler. Den slutna 
mikrocellstrukturen 
och det höga 
diffusionsmotståndet gör 
att ArmaFlex-isoleringen 
ger ett tillförlitligt skydd mot 
kondens och fuktintrång. Dessutom 
har det extremt låga VOC-utsläpp  
och kan bidra till certifieringssystem för  
gröna byggnader.

Armacell är den enda tillverkaren av 
flexibla tekniska isoleringsmaterial som 
erbjuder förstklassiga produkter med 
inbyggt antimikrobiellt skydd: AF/ArmaFlex 
och SH/ArmaFlex är utrustade med 
Microban®. 
Dessa antimikrobiella tillsatser ger 
proaktivt skydd mot skadliga  
bakterier, mögel och mjöldagg. 

VÅRA LÖSNINGAR FÖR RENRUM

John-Ove Wallberg  
Avdelningschef för isolering  
Gävle/Borlänge på Bilfinger  
Industrial Services Sweden

”AF/ArmaFlex förhindrar kondens 
och avger inte damm, fibrer eller 
andra partiklar som kan störa  
prestandan hos känslig IT-
utrustning i den kritiska miljön i 
ett datacenter.”
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Jörg Uhlig
Ägare till Uhlig-Isolierung 
(Lübben, Tyskland)

”Vid en brand kan korrosiva gaser i 
kombination med 
brandsläckningsvatten bilda 
aggressiva syror och orsaka 
avsevärda brandskador. Halogenfria 
NH/ArmaFlex avger inga korrosiva 
gaser.”

Comarch AG, Dresden (Tyskland)
På bara 15 månader byggde Comarch AG, ett globalt 
programvaruföretag, ett nytt Tier III-standarddatacenter i 
Dresden. Komplexet består av en ny byggnad och en byggnad från 
Wilhelminismen som renoverats till hög standard. Här finns ett 
datacenter samt kontor och utbildningslokaler. Halogenfri NH/
ArmaFlex användes för att isolera kylrören i serverrummen. 
Utrustningen i kyl- och ventilationsrummet samt luftkanalerna 
i kontoren isolerades med AF/ArmaFlex. Delar av den isolerade 
utrustningen kläddes sedan med Okabell-metallplåt.

AF/ArmaFlex 

Okabell®

NH/ArmaFlex

SKYDDA 
DINA 

TILLGÅNGAR

BRANDSÄKERHET
HAR HÖGSTA PRIORITET
Man kan aldrig helt utesluta bränder och de uppstår oväntat. Vid brand orsakar 
giftiga gaser som kan bilda aggressiva syror i kombination med vatten ofta större 
skador än själva branden.

Bränder är en av de största orsakerna till omfattande datacenter-stillestånd. Den 
höga eltätheten ökar den potentiella brandrisken. Även om brand kanske inte är den 

största potentiella risken, kan den få långtgående konsekvenser. Om den inte upptäcks 
och släcks omedelbart kan data oåterkalleligen förstöras, och reparation och återställning 

av anläggningen medför höga kostnader. IT-driftstopp och avbrott i verksamheten kan också stå 
företag dyrt.

LÅG RÖKDENSITET
 VID BRAND 

BRAND- 
SKYDD 

VÅRA BRANDSKYDDSLÖSNINGAR 

DATACENTERLÖSNINGAR
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// NH/ArmaFlex Smart 
Vi rekommenderar starkt att föreskriva 
vår halogenfria isolering för datacenter, 
eftersom det minimerar risken för 
kostsamma följdskador i händelse av en 
brand.

// ArmaFlex Ultima 
ArmaFlex Ultima är BL-s1,d0-klassificerad 
och utvecklar 10 gånger mindre rök än 
traditionella elastomerbaserade produkter 
vid brand.

Isoleringsmaterial som används i datahallar måste vara mycket 
brandsäkra, ha låga rökutsläpp och ska vara halogenfria.

// ArmaFlex Protect 
Den flexibla allt-i-ett-brandbarriären 
för rörgenomföringar säkerställer 
effektiv värmeisolering och 
kondenskontroll.



NH/ARMAFLEX SMART. INNOVATION MED NYA KRAFTER

Med denna innovativa lösning tar vi våra halogenfria isoleringsmaterial till 
nästa nivå. Det nya materialet bygger på en innovativ skumteknik  
och det nya materialet kombinerar beprövade brandegenskaper med hög 
miljömässig hållbarhet med avsevärt förbättrad flexibilitet och  
enastående UV- och åldringsbeständighet. 

NH/ArmaFlex Smart. Inga halogener. Inga kompromisser. 

NH/ArmaFlex Smart har utmärkt UV- 
och åldersbeständighet. Motståndet mot 
ljusåldring bekräftades i accelererade 
strålningstester. Det halogenfria 
isoleringsmaterialet har enastående 
ljusstabilitet. Inomhus kan den exponeras 
för naturligt och artificiellt ljus utan 
behov av ytterligare beklädnad.

MOTSTÅNDSKRAFTIGT MOT 
UV-LJUS OCH ÅLDRING

Vid brand avger NH/ArmaFlex Smart inga 
korrosiva gaser som kan bilda aggressiva 
syror i kombination med släckvatten. 
I områden som kräver särskilt skydd, 
t.ex. datacenter eller renrumsindustrin, 
kan följdskadorna snabbt uppgå till 
många gånger kostnaden för de faktiska 
brandskadorna.

MINDRE INDIREKTA  
BRANDSKADOR

Spänningskorrosion kan uppstå på 
austenitiska rostfria stål när spänningar, 
fukt och klorjoner förekommer samtidigt. 
Som halogenfri produkt kan NH/
ArmaFlex Smart minimera risken för 
spänningskorrosion.

FÖRHINDRAR SPÄNNING-
SKORROSION

NH/ArmaFlex Smart släpper ut 50 
procent mindre rök än konventionella 
flexibla elastomerbaserade 
isoleringsprodukter. Vid en brand hindrar 
röken sikten och gör det svårt att hitta 
utrymningsvägar och räddningsvägar. 
Experter fäster därför större vikt vid 
rökutveckling och rökdensitet än vid 
värmeavgivning.

UTMÄRKT  
BRANDBETEENDE

NH/ArmaFlex Smart är halogenfri och 
innehåller varken PVC eller klorerad 
polyeten. Produkten tillverkas utan tillsats 
av bromerade flamskyddsmedel och är fritt 
från klorparaffiner. Klorparaffiner med 
korta och medellånga kolkedjor anses vara 
hälso- och miljöfarliga och de tillverkas 
inte längre i Europa. NH/ArmaFlex Smart 
innehåller inga klorparaffiner, varken med 
kort, medellång eller lång kedja. Produkten 
uppfyller den högsta kvalitetsnivån för 
flamskyddande byggprodukter som 
fastställts av tyska rådet för hållbart 
byggande.

HÖG MILJÖMÄSSIG  
HÅLLBARHET

NH/ArmaFlex Smart

När vi lanserade NH/ArmaFlex 1996 var vi 
den första tillverkaren att erbjuda 
halogenfri isolering av cellgummi. 
Det som till en början var en 
nischprodukt etablerade sig 
snabbt som en miljövänlig 
standard inom teknisk 
isolering. 

PRODUKT I FOKUS12/



EXTREMT LÅG RÖKTÄTHET

PRODUKT I FOKUS14/ /15PRODUKT I FOKUS

DEN FÖRSTA FLEXIBLA ISOLERINGEN MED BL-s1,d0 FÖR 
ÖKAD PERSONSÄKERHET

ArmaFlex Ultima

Med Armaflex Ultima har vi satt en ny säkerhetsstandard när 
det gäller teknisk isolering. Armaflex Ultima bygger på den 
patenterade Armaprene-teknologin® och är det första flexibla 
tekniska isoleringsmaterialet i världen med brandklass 
BL-s1,d0.  
 
I jämförelse med en elastomerisk standardprodukt ger det 
flamskyddande isoleringsmaterialet tio gånger mindre 
rökutveckling och ökad säkerhet vid brand.

ULTRALÅG 
RÖKUTVECKLING

BL-s1,d0

Tack vare sin låga värmeledningsförmåga och 
höga beständighet mot diffusion av vattenånga 
säkerställer ArmaFlex Ultima med slutna 
celler tillförlitlig kondenskontroll och höga 
energibesparingar på lång sikt. Detta minimerar 
också risken för korrosion under isoleringen och 
minskar risken för kostnader i samband med 
driftstopp, förlorad produktivitet eller till och 
med driftstopp på anläggningen.

TILLFÖRLITLIG VÄRME- OCH KON-
DENSKONTROLL

ArmaFix Ultima rörstöd isolerar termiskt 
röret och dess fäste från varandra och 
bildar, tillsammans med den angränsande 
ArmaFlex Ultima isoleringen, ett långsiktigt 
tillförlitligt isoleringssystem. För installation 
av ArmaFlex Ultima erbjuder vi ett sortiment 
av specialformulerade lim, inklusive en 
lösningsmedelsfri produkt som är avsedd för 
hållbara byggprojekt realiserade enligt LEED, 
BREEAM, DGNB eller nationella byggscheman.

SYSTEMLÖSNING FÖR 
MAXIMAL TILLFÖRLITLIGHET

ArmaFlex Ultima erbjuder en hög 
säkerhetsnivå när det gäller miljö och 
hälsa. Produkten uppfyller de högsta 
brandklassificeringarna utan användning av 
bromerade flamskyddsmedel och materialet 
är fritt från PVC. ArmaFlex Ultima finns 
listad på Nordic Ecolabel (Svanen), SundaHus, 
Byggvarubedömningen (BVB) och den 
schweiziska Minergie-Eco-märkningen.

MILJÖ- OCH 
HÄLSOSKYDD

Upp till 

10 
gånger 

mindre rök

Eftersom rök utgör en allvarlig risk i samband 
med en byggnadsbrand blir kraven på röktäthet 
för utrustnings isoleringsmaterial allt strängare. 
Vid bedömning av brandegenskaperna hos 
byggnadsmaterial enligt den europeiska 
brandklassificeringen kontrolleras inte bara 
brännbarheten utan även röktätheten samt om 
materialet genererar så kallade brinnande droppar. 
Genom att minska rökdensiteten förbättrar 
ArmaFlex Ultima sikten och andningen, vilket 
förlänger den tid som är tillgänglig för säker 
evakuering i händelse av en brand.
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LÅNGSIKTIG TILLFÖRLITLIGHET
SKYDDSFUNKTION 
Samhället är starkt beroende av tillförlitligheten hos våra digitala tjänster. För att 
hålla igång den digitala ekonomin och för att skydda värdefulla data och virtuella 
tillgångar måste man uppnå kompromisslös prestandanivå. Stilleståndstid är inte ett 
alternativ.

DATACENTERLÖSNINGAR

Martin van den Bos
Direktör på Gelders Isolatiebedrijf  
i Apeldoorn (Nederländerna)

"Produktens tillförlitlighet och 
hållbarhet är avgörande när man väljer 
ett tekniskt isoleringsmaterial för 
kylutrustning. Vi har använt  
AF/ArmaFlex med stor framgång i över 
40 år. Inget annat isoleringsmaterial 
kan installeras lika enkelt, rent och 
tillförlitligt på kylutrustning."

Datacenter, Apeldoorn (Nederländerna) 
ArmaFlex har varit förstahandsvalet för många datacenter 
under årtionden. 2020 ombads isoleringsentreprenören GIB 
(Gelders Isolatiebedrijf) att isolera den nya kylutrustningen 
i ett luftkonditioneringssystem för en utbyggnad av ett stort 
datacenter i Apeldoorn. För att förhindra kondens och säkerställa 
energibesparingar som är långsiktigt tillförlitliga isolerades 
kylutrustningen med AF/ArmaFlex. Delar av de befintliga kylsystemen 
är från början av 1980-talet och isolerades då med AF/ArmaFlex. 
Otroligt, men sant: isoleringen används fortfarande och är fullt 
funktionell.

AF/ArmaFlex (1983 – 2020)
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I drift i 40 år och förhindrar 
fortfarande kondens och 
energiförluster lika 
tillförlitligt som den dag då 
den installerades. Vad mer 
kan man begära av ett 
tekniskt 
isoleringsmaterial? 

Datacentrens tillförlitlighet är viktigare än någonsin. Det är avgörande att de är i drift 
dygnet runt för att vår värld ska fungera utan IT-avbrott som påverkar såväl företag 

som konsumenter. Datacenter skiljer sig från andra byggnader och måste skyddas på 
bästa sätt för att säkerställa driftsprestanda. Installation av den senaste tekniken kan göra 

mycket för att förbättra långsiktig tillförlitlighet och effektivitet.

Provet skickades till Armacells 
testavdelning och genomgick 
omfattande undersökningar. Efter 
nästan 40 års drift har denna gamla 
del av AF/ArmaFlex fortfarande 
kvar de tekniska egenskaper som 
vi garanterade när den såldes. 
Värmeledningsförmågan var till och 
med bättre än utlovat.

Vi ville veta om den 40 år gamla  
AF/ArmaFlex-isoleringens oklanderliga 
utseende stämde överens med 
dess tekniska prestanda. 
Isoleringsentreprenören tilläts 
ta ett prov och ersätta det med 
nytt material. Det isolerade 
röret var torrt och visade 
ingen korrosion under 
isoleringen. 



ARMACELL GÅR  
BEYOND BETTER.

För att garantera att våra termiska och 
akustiska isoleringsmaterial installeras 
korrekt har Armacell utbildat tusentals 
installatörer runtom i världen. Särskilda 
utbildningscentra har skapats på 
många olika platser och vi ger även 
värdefull support på plats. Flera tusen 
installatörer deltar varje år i kurser vad 
gäller installation av Armacell-produkter 
och får då ett certifikat för installation av 
ArmaFlex-applikationer. 

Vi på Armacell anstränger oss för att skapa en enastående 
kundupplevelse. Vi förstår utmaningarna vid planeringen av 
dagens moderna datacenter och finns här för att hjälpa dig att 
genomföra dina projekt på ett framgångsrikt sätt. Vår service ger 
er support över hela världen – från planeringsstadiet till 
överlämnandet. 
 

Med vår kraftfulla mjukvara, 
ArmWin, kan du göra alla vanliga 
tekniska beräkningar och tack vare 
appen – även på byggplatsen. Du 
kan enkelt bestämma den minimala 
isoleringstjockleken som krävs för 
kondenskontroll, plus yttemperatur, 
värmeflöde, temperaturförändringar 
i flödande och stationära media, 
frystid för vattenrör och de mest 
ekonomiska isoleringstjocklekarna, 
det vill säga de som har de kortaste 
återbetalningstiderna.

ArmWin 
Alla tekniska 
isoleringsberäkningar i ett 
enda verktyg.

ARMWIN – PROFESSIONELLA  
ISOLERINGSBERÄKNINGAR 

ARMACELL  
APPLIKATIONSUTBILDNING

Byggbranschens framtid är digital: 
Med byggnadsinformationsmodellering 
(Business Information Modelling 
(BIM)) kan man planera, bygga och 
driva byggnader digitalt, från design 
till igångsättning, underhåll, rivning 
och avyttring. Armacells BIM-plug-
in integreras sömlöst i AutoDesk® 
Revit® och tillhandahåller viktig 
produktinformation. Mjukvaran har 
åtkomst till uppgifterna direkt i modellen 
och hjälper användaren att välja och 
konfigurera produkter. 

BIM PLUG-IN FÖR PLANERING AV  
TEKNISK ISOLERING 

Armacell är den första tillverkaren av 
flexibla tekniska isoleringsmaterial 
som har tredjepartsverifierade 
miljöproduktdeklarationer 
(environmental product declarations 
(EPDs)). De bygger på en oberoende 
livscykelbedömning (LCA (independent 
lifecycle assessment)) och är avgörande 
vid design av gröna byggnader enligt 
system för gröna byggnader såsom 
LEED, BREEAM®, DGNB, med flera.

MILJÖVARUDEKLARATIONER FÖR 
BYGGPRODUKTER FÖR HÅLLBAR  
BYGGNADSBEDÖMNING
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POSITIV 
MERIT- 
LISTA

Dra nytta av fördelarna med 
utmärkt kundservice. 
Över hela världen kan våra kunder 
lita på våra säljrepresentanter, 
tekniska rådgivare och 
applikationsingenjörer. 

Ditt projekt kräver mer. Du 
förtjänar den bästa lösningen. 
Skaffa termiska och akustiska 
originallösningar med slutna celler 
från Armacell. 

SMARTA LÖSNINGAR  
FÖR DIN VERKSAMHET

DATACENTER VÄRLDEN 
ÖVER FÖRLITAR SIG PÅ 
VÅRA BEPRÖVADE 
LÖSNINGAR.
Här är några exempel på lyckade projekt:
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Armacell presterar 
Beyond Better. Driva 
prestanda utöver det 
förväntade – ger dig 
stöd idag och 
imorgon.

// Kina 
 China Securities and Futures Industry  
 South Information Technology Centre, 
 Guangdong 
 China Mobile, Guangdong

// Tyskland 
 Lichtenberg högprestandadator  
  för Darmstadts tekniska universitet 
 Comarch AG, Dresden

// Indien 
 Amazon India Pvt. Ltd., Bangalore 
 BNP Paribas, Bangalore 
 NTT-NetMagic DC7, Mumbai

// Kuwait 
 Boubyan Bank datacenter, Kuwait City

// Nederländerna 
 Amsterdam 1 Data Centery, Amsterdam 
 Dataplace Data Center

// Spanien 
 Data centre för BBVA i Tres Cantos,   
 Madrid

// Sverige 
 EcoDataCenter, Falun

// USA 
 Google datacenter, Texas 
 Facebook datacenter, Utah 
 Microsoft datacenter, Illinois 
 CloudHQ datacenter (LC2), Virginia 
 Intel Ronler Acres Campus, Oregon



Alla data och all teknisk information bygger på resultat som uppnåtts under de specifika förhållanden som definieras enligt de tekniska standarder som 
används som referens. Trots att alla försiktighetsåtgärder vidtas för att säkerställa att nämnda data och teknisk information är uppdaterade ger Armacell inte 
någon garanti, uttryckligen eller underförstådd, när det gäller riktigheten, innehållet eller fullständigheten av nämnda data och teknisk information. Armacell 
tar inte heller något ansvar gentemot någon person i anslutning till användning av nämnda data eller teknisk information. Armacell förbehåller sig rätten att 
när som helst återkalla, modifiera eller ändra detta dokument.  
Det är kundens ansvar att kontrollera om produkten är lämplig för den avsedda tillämpningen. Ansvar för professionell och korrekt installation  
i enlighet med relevanta byggnadsföreskrifter ligger hos kunden. Detta dokument utgör inte och är inte heller en del av ett juridiskt försäljningserbjudande 
eller juridiskt kontrakt. 
Din tillit betyder allt för oss på Armacell, så vi vill att du ska känna till dina rättigheter och att det ska vara lättare att förstå vilken information vi samlar in och 
varför vi samlar  
in den. Om du vill ha mer information om hur dina uppgifter behandlas, gå till vår Data Protection Policy (uppgiftsskyddspolicy).

© Armacell, 2021. Med ensamrätt. Varumärken som följs av ® eller TM är varumärken som tillhör Armacell Group. Microban® är ett varumärke för Microban 
Products Company och används häri med tillstånd. LEED® står för Leadership in Energy and Environmental Design™. LEED®, och dess relaterade logo, är ett 
varumärke som ägs av U.S. Green Building Council® och används häri med tillstånd. UL, UL-logotyper och UL-märket är varumärken som tillhör UL LLC© 2013. 
AutoDesk® och Revit® är registrerade varumärken som tillhör Autodesk, Inc.
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Som uppfinnare av flexibelt skum för isolering av utrustning och ledande leverantör av tekniska skum, utvecklar 
Armacell innovativa och säkra termiska, akustiska och mekaniska lösningar som skapar hållbart mervärde för företagets 
kunder. Armacells produkter bidrar avsevärt till den globala energieffektiviteten och gör därmed skillnad varje dag. 
Med 3 000 anställda och 24 produktionsanläggningar i 16 länder har företaget två huvudverksamheter, avancerad 
isolering och tekniska skum. Armacell fokuserar på isoleringsmaterial för teknisk utrustning, högpresterande skum för 
högteknologiska och lättviktiga tillämpningar och nästa generations teknologi för aerogel-filtar. För mer information, gå 
till: www.armacell.com.

Produktinformation hittar du här: 
www.armacell.se

OM ARMACELL


