SISTEMUL DE CONDUCTE
AUTOPORTANTE CLIMAVER®
Mai mult decât o conductă.
Mai mult decât izolaţie.
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În interiorul sistemului tău

HVAC

Sistemul de
ventilaţie/aer
condiţionat
Sistemul de
conducte
autoportante

CLIMAVER®
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Optimizarea

SISTEMULUI DE VENTILAŢIE
ŞI AER CONDIŢIONAT
Doriţi să optimizaţi proiectele dumneavoastră pentru
a oferi clienţilor cele mai eficiente soluţii pentru ventilaţie
şi aer condiţionat?

Creşteţi eficienţa energetică a clădirilor, prin oferirea celei mai bune
clase de sisteme de conducte de ventilaţie
Reduceţi costurile de instalare, operare şi întreţinere (mentenanţă)
Asiguraţi necesarul corect de aer curat şi asiguraţi confortul termic
şi acustic al locatarilor

ALEGE CLIMAVER, SISTEMUL TĂU DE CONDUCTE ALL-INCLUSIVE
Realizate din panouri de vată de sticlă densă şi rigidă, conductele autoportante CLIMAVER,
reprezintă o alternativă cu costuri mai bune şi mai uşor de montat faţă de soluţia tradiţională conducte din metal, izolate:

Un sistem integrat, fără
componente metalice,
livrat sub forma de
plăci, pe un palet şi
asamblat într-o singură
operaţiune

Secţiunile de conductă
sunt asamblate cu
uşurinţă, fără a fi nevoie
de scule şi dispozitive
costisitoare, folosite în
mod uzual pe şantiere

O degajare a muchiilor
asigură o etanşare
perfectă a conductei

Un produs unic, care înlocuieşte conductele metalice, furnizând izolaţie şi
confort de ultimă oră.
Citeşte mai mult, pentru a afla modul în care conductele autoportante CLIMAVER® pot
eficientiza costurile de exploatare a clădirii tale, şi le pot face mai sigure şi ecologice.
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Adaugă valoare

FIECĂRUI PAS AL PROIECTULUI
Investeşte în acest sistem excepţional de conducte,
pentru a adăuga valoare pe toată durata de viaţă a
proiectului.

EŞTI PROPRIETAR DE CLĂDIRI?
› Ai grijă de mediul înconjurător
› Îmbunătăţeşte siguranţa, confortul şi
bunăstarea locatarilor
› Adună puncte pentru certificarea clădirilor
verzi (LEED, BREEAM)
› Obţine o reducere semnificativă a
costurilor de operare şi întreţinere
(mentenanţă)

EŞTI PROIECTANT?
› Proiectează sisteme de ventilaţie şi
aer condiţionat, de calitate superioară,
pentru clienţii tăi
› Oferă beneficii cheie pentru clienţii tăi
› Demonstrează-ţi capacitatea de inovare
› Fii la înălţimea celor mai exigente
regulamente în materie de construcţii
(termice, acustice, siguranţă la incendiu)
› Lucrează cu sistemele BIM
(Building Information Modelling)

EŞTI CONSTRUCTOR?
› Instalează conducte şi izolaţii într-o singură
operaţiune
› Redu timpul de montaj şi manoperă
› Instalează mai uşor
› Optimizează-ţi logistica

55

8 MOTIVE
FOARTE BUNE
PENTRU
A ALEGE
CLIMAVER®
Reduci costurile la energie
Ai o abordare ecologică
Optezi pentru materiale mai sigure
şi mai sănătoase
Păstrezi un nivel scăzut de zgomot
Asiguri siguranţa la incendiu
Oferi performanţa de încredere,
pe termen lung
Reduci costurile de întreţinere
Creşti productivitatea pe şantier

SISTEMUL DE CONDUCTE AUTOPORTANTE CLIMAVER®

Reduci

FACTURA LA ENERGIE
Pentru a face sistemul tău de conducte cât mai eficient
posibil, trebuie să iei în considerare performanţa termică
a materialului de izolaţie, potenţialele punţi termice şi
etanşeitatea la aer a sistemului
SOLUŢIA ALL-INCLUSIVE CLIMAVER®
Cea mai performantă clasă pentru etanşeitatea la aer (având o performanţă superioară faţă
de cele mai exigente criterii pentru clasificarea privind etanşeitatea la aer)
Test de etanşeitate - Presiune pozitivă conform EN 13403
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Clasa A

5

Flux de aer (m3/h/m2)
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4

Clasa B
Conductă metalică

3

2

Clasa C
1

Clasa D
CLIMAVER®

0

Presiune (Pa)
0

500

1000

1500

2000

2500

Rezistenţă termică excelentă
Conductivitate termică la 10°C (W/ m.K)

λ = 0,032

Rezistenţă termică (m2.K/ W)
R = 25mm = 0.78
R = 40mm = 1.25

Punţi termice reduse
Conductă
metalică
izolată

CLIMAVER®

Grosimea izolaţiei este redusă
la muchii

Grosime constantă a izolaţiei
pe toată suprafaţa conductei

Punţi termice + risc de
condens

Fără punţi termice
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Eşti conştient despre felul în care etanşeitatea conductelor duce la o creştere
esenţială a eficienţei energetice?
Cei mai mulţi oameni nu conştientizează această problemă „invizibilă”, apărută
în jurul îmbinărilor şi etanşeizărilor conductelor, cauzată de cele mai multe ori,
de manoperă deficitară. De fapt, pierderile din conducte nu „lucrează” doar în
detrimentul unei slabe calităţi a aerului interior şi a confortului, ci şi asupra
eficienţei energetice a întregului sistem.

Reducerea pierderilor înseamnă:

Mai puţine pierderi de căldură
Mai puţină energie electrică pentru unităţile de tratare a aerului (AHU), sau un
număr mai redus de ventilatoare pentru a compensa efectul pierderilor din sistem
Reducerea debitului total de aer spre şi dinspre spaţiile necondiţionate
Optimizarea măsurilor de eficienţă energetică, incluzând necesitatea pentru
controlul şi recuperarea de căldură

Fluxul de aer curge exact acolo unde este necesar, pentru a menţine confortul
interior, la temperatura dorită
Întregul sistem poate fi dimensionat cu mare precizie.

Energia folosită pentru încălzire şi răcire este redusă cu ~15%.

SISTEMUL DE CONDUCTE AUTOPORTANTE CLIMAVER®

SIMULARE:
› O conductă de 200 m2, cu o presiune statică de 300 Pa şi un flux de aer de 5400 m3/h.
› Temperatura fluxului de aer este 16 °C şi temperatura din încăpere este 25 °C.
› Costul asumat al energiei este 0.15 EUR/kWh.

Clasa de
etanşeitate a
aerului EN 13403

Pierderi calculate
(l/(sm2))

% Pierderi/total
flux de aer

Pierderi de
energie/an
(kWh)

Cost/an
(EUR)

A

1.1

14.8

21283

3192

B

0.370

5.0

7030

1055

C

0.120

1.6

2343

351

D

0.040

0.5

780

117

CLIMAVER®

0.017

0.2

330

50

Costul anual datorat pierderilor din sistem
Sistem Clasa B
(conductă metalică izolată)
› Până la 5% pierderi din total flux de aer
› Până la 7030 kWh pierderi anuale
› Costurile pierderilor din
sistem = 1055 EUR

3500

3000

Cost echivalent (€)
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2500

2000

1500

CLIMAVER®

1055
1000

500

50
0
Clasa A

Clasa B

Clasa C

Clasa D

CLIMAVER®

› Max 0.2% pierderi din total flux de aer
› Doar 330 kWh pierderi anuale
› Costuri datorate pierderilor
din sistem = 50 EUR
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Ai o abordare

ECOLOGICĂ
Eşti în căutarea unor soluţii sustenabile?
CLIMAVER® aduce numeroase beneficii mediului înconjurător, pe toată durata sa de viaţă,
având un impact minim, de la materia primă, la producţie, de la distribuţie, până la etapa
finală de operare:

CLIMAVER® ajută la economisirea de materiale şi resurse:
Este produsă din vată de sticlă reciclată în proporţie de până la 80%. Astfel, se reduce nevoia
de exploatare a nisipului din cariere, demers benefic pentru protecţia mediului. Şi asta nu e tot!
În comparaţie cu conductele metalice, pentru care se folosesc şuruburi şi suduri,
când se utilizează CLIMAVER® nu este nevoie de scule şi echipamente suplimentare.

CLIMAVER® consumă energia în mod eficient:
Rezistenţă termică foarte bună, reducerea punţilor termice şi excelenta etanşeitate la aer ajută
în mod semnificativ la reducerea consumului de energie şi limitează emisiile de gaze de seră
din sistemul de ventilaţie. De reţinut: Cea mai bună energie este cea pe care nu o folosim!

CLIMAVER® produce mai puţine deşeuri:
Designul exclusiv, de CANAL RECTANGULAR (cf. pag. 18), precum şi liniile unice de ghidaj asigură
o utilizare optimă a materialului, ceea ce duce la cantităţi mult reduse de deşeuri pe şantier.

CLIMAVER® reduce emisiile datorate transportului:
De obicei, produsul este livrat plat, pe un palet şi asamblat pe şantier. Modul de ambalare a
plăcilor CLIMAVER®, economiseşte spaţiul în camion, ducând la optimizarea costului
transportului şi reducerea emisiilor de gaze.
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Te aştepţi ca furnizorii tăi de materiale să fie transparenţi cu privire la impactul produselor
lor asupra mediului?

La ISOVER, evaluăm impactul produselor noastre asupra mediului,
pe toată durata ciclului de viaţă (LCA - Evaluarea Ciclului de Viaţă).
De asemenea, oferim informaţii transparente despre performanţa de
mediu clienţilor noştri, punându-le la dispoziţie Declaraţia de Mediu
pentru Produse, verificată de către terţi. Declaraţiiile de mediu pentru
CLIMAVER® sunt disponibile pe site-ul nostru.

Pentru o clădire clasică de birouri, folosirea a 1000 m2 de CLIMAVER®, în loc de conducte
de metal, izolate, ar putea salva echivalentul a:

x 36 ani

4000x

Condusul unei maşini 20 km
pe zi, spre şi dinspre serviciu*,
timp de mai bine de 36 de ani.
180.000 km conduşi într-o
maşină, sau 30 de tone de
emisii CO2

Electricitatea folosită timp
de 24h, de către 4.000 de
locuitori**
215.000 MJ de electricitate,
consumaţi pe parcursul a
mai mult de 25 de ani

Mai mult de 3 tone de
oţel de instalat, izolat
şi demontat

CLIMAVER® contribuie semnificativ la mai multe aspecte ale
certificării LEED, şi a altor scheme de evaluare a clădirilor verzi.
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Optezi pentru materiale

MAI SIGURE ŞI MAI SĂNĂTOASE
Sănătatea şi siguranţa clienţilor noştri reprezintă o
prioritate pentru noi, fie că ne referim la ocupanţii
clădirilor sau la oamenii de pe şantier, în timpul
montajului.
PROMITEM AER PROASPĂT, AER CURAT
Climatul interior al clădirilor este important pentru starea de bine a ocupanţilor.
O aprovizionare constantă cu aer proaspăt, curat, ajută oamenii să fie mai productivi,
mai fericiţi, şi să aibă mai puţine probleme de sănătate. Cel mai bun mod de a îmbunătăţi
calitatea aerului interior este reducerea poluării la sursă, îmbunătăţind în acelaşi timp,
ventilaţia şi purificarea aerului. Cu CLIMAVER®, puteţi aduce cu uşurinţă aer proaspăt
în interior, fără a avea grija mucegaiului sau a bacteriilor (EN 13403 pentru conducte
nemetalice). De asemenea, CLIMAVER® îndeplineşte exigenţele privind un nivel scăzut de
emisii de formaldehidă în clădiri (conform cu EN ISO 16000 10:2006)..

OFERIM UN MATERIAL SIGUR
CLIMAVER® oferă încredere şi un montaj facil.
Toate fibrele din vată de sticlă ISOVER sunt biosolubile şi nu sunt încadrate în clase de risc
privind înmulţirea celulelor cancerigene, mutagene sau toxice. CLIMAVER® este certificat
conform EUCEB, şi, de aceea respectă toate regulamentele în vigoare în UE.

CLIMAVER® este uşor de manipulat, datorită dimensiunilor ergonomice ale produsului şi
cântăreşte cu 50% mai puţin decât o conductă metalică izolată.
Suplimentar, folia de aluminiu cu liniile sale de ghidaj unice, îmbunăţăteşte productivitatea
muncii la instalare.

Mai mult de 2500 de publicaţii ştiinţifice
au demonstrat că fibrele din vată
minerală sunt sigure la manipulare,
instalare şi exploatare. Acest lucru este
recunoscut de autorităţile din domeniul
sanitar, la nivel internaţional.
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Păstrezi un nivel de zgomot

SCĂZUT

Zgomotul este recunoscut ca fiind un factor de poluare a
mediului, având un impact semnificativ asupra sănătăţii şi
a bunăstării noastre. Sistemele de ventilaţie şi aer
condiţionat pot fi o sursă de zgomot şi de vibraţii,
fie din cauza echipamentelor în sine, fie din cauza
circulaţiei aerului prin sistem.
Principalele surse de zgomot din sistemele de ventilaţie şi / sau aer condiţionat:

Sistemul de ventilaţie/
aer condiţionat
Transmisia zgomotului
datorită sistemului de
ventilaţie şi/sau aer
condiţionat în sine.

Vibraţia utilajelor

Circulaţia aerului

Grile şi difuzoare

Transmisia zgomotului
datorită vibraţiei
transferate către
elementele de
structură ale clădirii.

Generarea de zgomot
de către intensitatea
curentului de aer.

Transmisia zgomotului
prin grile şi difuzoare.

Acest fenomen este notabil, în mod particular datorită suprafeţei interioare a conductelor,
realizate din materiale reflectante, de exemplu, metal.

Creaţi un mediu bine echilibrat din punct de vedere acustic, cu CLIMAVER®
CLIMAVER® oferă cel mai bun coeficient de absorbţie fonică din clasa sa,
cu un indice mediu de absorbţie de până la αw 0.85 pentru CLIMAVER® NETO şi
αw 0.90 pentru CLIMAVER® APTA.
Absorbţie acustică (αw)
1.00
α
0.85

Acţionează ca un izolator de zgomot, atât înspre
exterior, cât şi în interiorul conductelor:
α
0.90

0.80
Zg
om
ot
in
ci
de
nt

0.60
α
0.35

0.40

0
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0.05
Conductă
metalică

CLIMAVER® CLIMAVER®
PLUS R
NETO

CLIMAVER®
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Zgomot transmis

0.20
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t
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Zg

Zgomot absorbit
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Produs

Frecvenţa (Hz)
125

250

500

1000

2000

Conductă metalică

2

2

7,5

7.5

3

CLIMAVER® Plus

8.5

8.5

8.5

38.5

30

CLIMAVER® Neto

18

43

52.5

62.54

68

CLIMAVER® Apta

22

43

53

68

68

Atenuarea acustică în dB pentru o conductă de 5 ml cu secţiunea de 400 x 200 mm
CLIMAVER® asigură un confort acustic sporit, inclusiv pentru frecvenţe joase, în cazul
zgomotului generat de sistemul de ventilaţie.

Crește nivelul de confort acustic în clădiri
Nu este nevoie de izolaţie acustică suplimentară a conductelor
Nu este nevoie de amortizoare de zgomot*

*în funcţie de design
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Asiguri siguranţa

LA INCENDIU
Consecinţele izbucnirii și răspândirii unui incendiu
reprezintă o îngrijorare serioasă pentru proprietarii și
ocupanţii clădirilor de pretutindeni.
Clădirile de astăzi adăpostesc materiale foarte inflamabile, care iau foc imediat.
În doar câteva minute, un incendiu se extinde, ceea ce înseamnă că temperatura crește și
camera începe să se umple cu fum toxic. Inhalarea fumului poate provoca complicaţii
respiratorii grave și este principala cauză de deces pentru victimele incendiilor, depășind
arsurile cu un raport de 3 la 1.
Alegerea materialelor poate influenţa semnificativ răspândirea focului și rata de deplasare a
acestuia. În functie de contribuţia lor la incendiu, materialele pot fi clasificate în funcţie de
reacţia lor la foc, adică contribuţia lor potenţială la flashover (aprinderea spontană) cu emisii
de fum şi picături incandescente, care poate duce la răspândirea necontrolată a unui
incendiu. Pentru cuantificarea acestor pericole, alături de reacţia la foc mai există două
clasificări suplimentare disponibile: „s” și „d”, Clasele s1, s2, s3 se referă la nivelurile de
degajare de fum („smoke”): s1=nesemnificativ, s3=ridicat. Clasele d0, d1, d2 se referă la
emisia de picături incandescente („burning droplets”).

Produs
CLIMAVER®

Clasa

Reacţie
la foc

Aprindere
spontană

Emisie de fum
şi picături incandescente

A1 APTA

A1

Nu contribuie la
răspândirea focului

Nu

Niciuna

A2 PLUS, A2
NETO, A2 DECO,
A2 APTA

A2,
s1-d0

Fără contribuţie
semnificativă
la dezvoltarea
incendiului

Nu

Emisie de fum
nesemnificativă, fără picături
arzânde sau alte particule

PLUS R, NETO,
APTA, STAR

B,
s1-d0

Fără contribuţie
semnificativă
la dezvoltarea
incendiului

Nu

Emisie nesemnificativă de
fum, fără picături arzânde sau
alte particule

-

C

Contribuie la
dezvoltarea
incendiului

>10 min

Generează emisie de fum
cu picături arzânde şi alte
particule

-

D

Contribuie la
dezvoltarea
incendiului

2<>10 min

Generează emisie de fum
cu picături arzânde şi alte
particule

-

E

Contribuţie
importantă la
dezvoltarea
incendiului

<2 min

Generează emisie substanţială
de fum cu picături arzânde şi
alte particule

-

F

Produs care nu
îndeplineşte cerinţa
E sau produs
netestat

NPD

NPD

CLIMAVER® este clasificat clasa 0 (zero) în conformitate cu BS 476 (UK).
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SIGURANŢA ÎNAINTE DE TOATE:
CLIMAVER® este un produs incombustibil. Nu contribuie la răspândirea focului.
Nu degajă fum şi nu ajută la propagarea incendiului.
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Te bucuri de fiabilitate şi

PERFORMANŢĂ

Deoarece CLIMAVER® este fabricat din vată minerală de
sticlă, produsul ar putea fi perceput ca fiind fragil. Cu
toate acestea, CLIMAVER® este atât robust, cât și flexibil,
putând rezista la diverse tipuri de stres mecanic.
REZISTĂ LA PRESIUNI ÎNALTE
Am testat întreaga gamă CLIMAVER® în conformitate cu EN 13403 şi vă asigurăm: conducta
CLIMAVER® nu este afectată de presiune de lucru a aerului în sistem! Testul de rezistenţă
împotriva presiunii determină proprietăţile de rezistenţă ale conductelor la presiuni fără
realizarea de întărituri suplimentare. Conductele de aer și conexiunile cu îmbinări trebuie să
reziste la testarea presiunii fără a se rupe.
Standardul EN 13403 dispune ca o conductă să fie testată la o presiune de 2,5 ori mai mare
decât presiunea declarată de către producător în fişa tehnică.
Gama CLIMAVER® a fost, prin urmare, testată la o presiune de 2000 Pa fără a genera fisuri
sau umflături, deşi testul a fost efectuat pe o articulaţie între două conducte.

Vă asigurăm: Conducta CLIMAVER® poate rezista la o presiune statică constantă de până
la 800 Pa şi la o viteză de circulaţie a aerului de până 18 m/s.

UN SISTEM ROBUST
CLIMAVER® a fost testat în conformitate cu EN 13403: CLIMAVER® are o clasă de rigiditate a
plăcii R2 (rigiditate flexurală >90 000 Nmm2).
Spre deosebire de conductele metalice, CLIMAVER® nu prezintă riscuri de deteriorări pe
șantierele de construcţii.
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Reduci costurile de

ÎNTREŢINERE (MENTENANŢĂ)
Cu toţii ştim cât de important este ca ventilaţia să
funcţioneze eficient tot timpul. Echipele care au dezvoltat
CLIMAVER® s-au asigurat că toate produsele din gamă sunt
uşor de curăţat fără a le fi compromise calităţile originale.
Stratul acoperitor de la interiorul conductelor CLIMAVER® oferă nivelul de rezistenţă
mecanică necesar în cadrul procesului de curăţare a sistemelor de aer condiţionat,
inclusiv când se utilizează perii de mailon, fără a se deteriora sau a necesita tratamente de
încapsulare post curăţare. Tot datorită rezistenţei mecanice datorate stratului de acoperire
a conductei la interior este nevoie de o frecvenţă de curăţare mai redusă. Conductele sunt
certificate de către AELSA (Asociaţia Spaniolă a Companiilor de Curăţare a Conductelor).

Conductele CLIMAVER® îşi menţin proprietăţile acustice, termice şi de
protecţie la foc, pe toată durata de viaţă a sistemului.
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Creşti

PRODUCTIVITATEA PE ŞANTIER
Vrei să-ţi optimizezi munca, să creşti productivitatea şi
să reduci timpul de montaj?
Alege CLIMAVER®, un singur produs care înlocuieşte tradiţionala conductă din metal cu izolaţia
aferentă. Asamblată printr-o singură operaţiune, oferă numeroase beneficii:

Creşte productivitatea şantierului:
CLIMAVER® se montează de până la 5 ori mai rapid decât conductele metalice izolate.
Un singur muncitor poate instala între 20-25 m2 de CLIMAVER® pe zi, lucru care ajută la
optimizarea timpului pentru forţa de muncă.

Flexibilitate ridicată:
Pe şantier, CLIMAVER® se poate adapta uşor la schimbările de ultim moment ale traseelor
conductelor sau se pot utiliza ca rute alternative.

Montajul facil:
Fiind cu până la 50% mai uşor decât conductele metalice izolate şi având dimensiuni
ergonomice, este mai uşor de transportat şi ridicat. Suplimentar, este nevoie de mai puţine
elemente de suspendare în timpul montajului pe şantier.

Optimizare logistică:
CLIMAVER® este livrat plat, pe un palet sau într-o cutie, astfel că se economiseşte spaţiu în
mijlocul de transport şi în depozit.

Produce mai puţine deşeuri
Reduce zgomotul nedorit pe şantiere

DETALII DESPRE METODA CANALULUI DREPT
Aşa cum şi numele sugerează, Metoda Canalului Drept, implică combinarea părţilor de
canal drept în diferite configuraţii, precum coturi, ramificaţii, reducţii etc. Optând pentru
construcţia de conducte autoportante se obţin lucrări cu precizie deosebită, rezistenţă şi
calitate ridicate, rezultând de asemenea mai puţine pierderi de material sau deşeuri.
Şi mai mult decât atât, veţi economisi timp şi bani, deoarece plăcile sunt mai rapid de instalat.
de 5 ori mai rapid decât tăierea şi asamblarea din bucăţi.
Toate plăcile CLIMAVER® au marcaje cu linii de ghidaj, nemaifiind nevoie de operaţiunea
de trasare a acestora înainte de montaj. Se reduce astfel riscul de a face erori, se
îmbunătăţeşte eficienţa la montaj şi se optimizează cantitatea de material utilizat.

19

Design nou

LINIA DE
ETANŞEITATE
Pentru etanşeitatea
optimă, acoperiţi
ambele îmbinări cu
bandă CLIMAVER®.

�

FLUXUL
DE AER
O săgeată
indică direcţia
de circulaţie a
aerului în sistemul
de conducte.

10
mm

150
mm

150
mm

150
mm

150
mm

150
mm

200
mm

REGULA MTR 3
Nu este necesară măsurarea manuală,
am marcat la fiecare 10 mm.

Mai multe informaţii despre Metoda Tronsonului Drept, de la CLIMAVER®?
Aruncaţi o privire la Manualul de instalare CLIMAVER® sau descărcaţi
aplicaţia CLIMAVER®.

Unealtă dedicată:
de exemplu unealta
Rosie MM pentru
tăietura dreaptă
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AFLAŢI MAI MULTE DESPRE METODA TRONSONULUI DREPT
Datorită pantei înclinate a conductei CLIMAVER® puteţi optimiza şi mai mult performanţa
canalului de ventilaţie.

Creşte etanşeitatea la aer şi reduce pierderile de presiune
Îmbunătăţeşte aspectul estetic
Permite obţinerea unor îmbinări solide şi mult mai precise
Permite alegerea propriei configuraţii, inclusiv forme complexe
Permite conectarea la orice echipament standard HVAC

0% deşeuri, cu Metoda Tronsonului Drept

Exemplu:
deşeuri generate la
confecţionarea a două coturi
de 90°, cu dimensiunile de
300 x 350 mm

1.5 m2

Tăiat din 4 bucăţi

0 m2

Metoda Tronsonului
Drept

Toate formele complexe, precum şi conexiunile necesare cu alte echipamente HVAC,
sunt uşor de realizat cu CLIMAVER®.

����E��� �

�����������

Rotate 180°

����������CLIMA�E����
G������������
D

A

Offset

Rotate 180∞

22.5°
Seal with CLIMAVER®
Glue and Tape

22.5°

A

D
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CE PRODUS
CLIMAVER®
ESTE CEL
MAI POTRIVIT
PENTRU
PROIECTUL
TĂU?
Alege dintr-o gamă cuprinzătoare
de soluţii, apreciată de clienţii
din întreaga lume
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O gamă cuprinzătoare

SĂ-ŢI SATISFACĂ TOATE CERINŢELE
Dacă sunteţi în căutarea eficienţei energetice maxime,
doriţi reducerea zgomotului sau protecţie sporită la
incendiu, veţi găsi o soluţie de conducte pre-izolate,
perfect adaptate proiectului dumneavoastră.
Produs

Proiectat în mod
special pentru

CLIMAVER® PLUS R
CLIMAVER® NETO

Acustică

CLIMAVER® A2 PLUS

Absorbţie
acustică

Economie
termică

Etanşeitate
la aer

Grosime

*

**

***

25mm

**

**

***

25mm

*

**

***

25mm

CLIMAVER® A2 NETO

Acustică

**

**

***

25mm

CLIMAVER® A2 DECO

Estetică + acustică

**

**

***

25mm

CLIMAVER® APTA

Acustică de top +
economie de energie

***

***

***

40/(50) mm

CLIMAVER® A2 APTA

Acustică de top +
economie de energie

***

***

***

40mm

CLIMAVER® A1 APTA

Acustică de top +
economie de energie

***

***

***

40mm

CLIMAVER® STAR

Uz extern + acustică

***

***

***

40mm

*bun **mai bun ***cel mai bun

`
CLIMAVER® PLUS R
CLIMAVER® A2 PLUS

`
CLIMAVER® NETO
CLIMAVER® A2 NETO
CLIMAVER® APTA
CLIMAVER® A2 APTA
CLIMAVER® A1 APTA

`
CLIMAVER® A2 DECO

CLIMAVER® ŞI BIM:
Asigurăm obiecte BIM pentru diferitele configuraţii CLIMAVER®, pentru a facilita munca
proiectanţilor şi a specificatorilor, în proiectele care folosesc obiectele Building Information
Modelling. Acestea sunt descărcabile din secţiunea „Documente”, de pe site-ul nostru.
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Dovedite de-a lungul

CONTINENTELOR ŞI A
SECTOARELOR DE CONSTRUCŢII

Soluţiile CLIMAVER® au fost alese de clienţii de pe
întregul glob, pentru a îmbina performanţa înaltă şi
reducerile semnificative de costuri, într-o multitudine de
sectoare:
Clădiri comerciale
Clădiri rezidenţiale
Parcuri de retail/mall-uri
Aeroporturi
Hoteluri
Spitale
Zgârie-nori
Şcoli şi instituţii educaţionale

FII ÎNCREZĂTOR: UN SISTEM FOLOSIT PE SCARĂ LARGĂ, DE MAI BINE DE 50 DE ANI.
Mai mult de 180 de milioane m2 de conducte CLIMAVER® au fost deja montate în întreaga
lume.

BIROURI

SPITALE

SPORT

CULTURĂ

Beijing,
Chaoyang Distric
China

San Juan de Dios Hospital
Cordoba
Spain

Arena Mineirão
Belo Horizonte
Minas Gerais
Brazil

Lithuanian National
Philharmonic Hall
Vilnius
Lithuania
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Istoria

CLIMAVER®
Timp de 50 de ani, am actualizat și îmbunătăţit în mod
constant gama de produse CLIMAVER® pentru a satisface
cerinţele tot mai crescute ale clienţilor noștri.
Pe baza experienţei profunde acumulate, am îmbunătăţit
în mod constant tehnicile noastre de fabricaţie pentru a
realiza un produs optimizat atât pentru montatori, cât și
pentru utilizatorii finali.
ŞTIAŢI CĂ...?
Multe instalaţii CLIMAVER® de primă generaţie sunt încă operaţionale.

1969
O NOUĂ IDEE SE NAŞTE
CLIMAVER®

1985
SPRE MODERNITATE
CLIMAVER® PLATA

1993
MAREA REVOLUŢIE
CLIMAVER® PLUS R

2002
INOVAŢIE TEHNOLOGICĂ
CLIMAVER® NETO

2009
EVOLUŢIE CONTINUĂ
SPRE UN CONFORT SPORIT

2019
50 DE ANI DE CLIMAVER®
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DESPRE
NOI
Descoperiţi Grupul Saint-Gobain,
și citiţi mai multe despre ISOVER,
liderul mondial în furnizarea
de soluţii sustenabile pentru izolare.
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Despre

NOI

SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain proiectează, produce şi distribuie materiale şi soluţii pentru pieţele de
construcţii, mobilitate, medicină și alte aplicaţii industriale.
Dezvoltate printr-un continuu proces de inovare, acestea pot fi găsite pretutindeni, în
spaţiile de locuit şi în viaţa de zi cu zi, oferind stare de bine, performanţă și siguranţă,
abordând provocările legate de construcţie durabilă, de eficienţa utilizării resurselor şi de
schimbările climatice.
Această strategie de dezvoltare responsabilă este ghidată de scopul Saint-Gobain,
„MAKING THE WORLD A BETTER HOME”, în conformitate cu obiectivul împărtășit de toţi
angajaţii Grupului de a acţiona în fiecare zi pentru a face lumea un loc mai frumos și mai
sustenabil în care să locuim.
Vânzări de 42,6 miliarde EUR în 2019 la nivel global.
Peste 170 000 de angajaţi care activează în 70 de ţări.
Un Grup care şi-a luat angajamentul să atingă nivelul 0 (zero) pentru emisiile de carbon
până în 2050.
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ISOVER
ISOVER creează soluţii eficiente de izolare termică și acustică pentru a
proiecta construcţii eficiente din punct de vedere energetic, ce vor oferi
confort şi siguranţă utilizatorilor şi vor contribui la protejarea mediului.
În calitatea sa de lider mondial în furnizarea de soluţii de izolare durabilă
pentru toate marile domenii cu aplicabilitate atât în clădiri rezidenţiale,
cât și în clădiri nerezidenţiale, ISOVER a atras atenţia asupra importanţei
unei izolări eficiente în domeniile tehnice, cum ar fi sectorul marin, sectorul
industrial, HVAC și producătorii de echipamente originale (OEM), unde
izolarea eficientă nu este importantă doar pentru economisirea energiei, dar
și pentru asigurarea siguranţei la incendiu, confortului acustic și termic.
Strategia noastră este globală, dar punerea sa în aplicare rămâne locală,
având o prezenţă locală puternică.

Broşura de faţă reflectă datele pe care le deţinem la data publicării, rezervându-ne
dreptul de a face actualizări ulterioare din dorinţa de a vă oferi cele mai bune soluţii
ca urmare a unor modificări tehnice, de producţie sau de alt tip. Vă rugăm să vă
asiguraţi că sunteţi mereu în posesia ultimei versiuni a acestui material. Anumite
aplicaţii descrise în materialul de faţă nu iau în considerare circumstanţele speciale,
de aceea vă rugăm să vă asiguraţi că produsele noastre satisfac cerinţele proiectului
dumneavoastră. Informaţiile prezentate nu constituie o garanţie legală, compania
Saint-Gobain ISOVER neputând fi făcută responsabilă de calitatea execuţiei lucrărilor
de izolaţie. Vă stăm la dispoziţie pentru consultanţă tehnică.
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