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Az ECO SKIN egy alapjaiban új filozófiával kifejlesztett szigetelés nagytárolókhoz és puffer-
tárolókhoz, amely lényegesen eltér az eddig alkalmazott lágyhabos szigetelésektôl.

Kiváló minôségi anyagok biztosítják az optimális szigetelést. Az új ECO SKIN termékpalettával az
Austria Email cég egy különösen nagy magas jósági fokkal bíró hôszigetelést fejlesztett ki.

 

A csúcstechnológiát
megtestesítô új hôszigetelés

A szemmel látható különbség
12 döntô elôny

* A neves stuttgarti ITW Vizsgálóintézet és üzemi hôtechnikai laboratóriumunk mérési eredményei szerint
** 1000 literes tároló élettartamára vonatkoztatva

� 21%-os üzemeltetési költségmegtakarítás 
 az elôdmodellhez képest*

� Könnyebb és gyorsabb telepítés alacsony 
 környezeti hômérséklet esetén is

� Állítható kapocssoros zár

� Stabil, formatartó polisztirol köpeny

� Lényegesen jobb csatlakoztatási lehetôségek

� Hézag nélküli, tökéletes alakkövetés, 
 konvektiv hôveszteség

� Szigetelt takarósapkák

� Minôségi csomagolás, könnyû kezelhetôség
 fogantyúk segítségével

� Akár 630 000 Ft energiaköltség is megtakarítható**

� Formatervezett

� Környezetbarát (100%-ig újrahasznosítható,
 70%-ban  újrahasznosított anyagból készül)

� Bôrbarát és antiallergén anyagösszetétel



A tartósan környezetkímélô
különbség

-  

Az ECO SKIN hôszigetelés alakkövetésének és az új takarósapkáknak
köszönhetôen Ön pénzt takarít meg, e mellett csökkenti a CO2-ki-
bocsátást. A két termék egy 1000 literes puffertároló nyújtotta
hôveszteségét (az eddig elérhetô lágyhabos szigeteléshez képest)
21%-kal csökkenti.
Ezen újításokkal az Austria Email már most eleget tesz azon követel-
ményeknek, amelyeket az Európai Unió a következô
években az Eco-Design irányelvnek megfelelôen a CO2kibocsátás
csökkentésével szemben támasztani fog.
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Szövet – egy értékes, új hôszigetelô anyag
"Úgy áll rajta, mintha ráöntötték volna."
Az ECO SKIN-t olyan poliészterszövet alkotja, amely kiváló
tulajdonságokkal rendelkezik és amely a textiliparban kellemesen
meleg, bôrbarát gyapjúdzsekik alapanyagául szolgál.
Egy további szempont, amely a szigetelés hatásosságát 
lényegesen befolyásolja, a csatlakozók kialakítása.
Az Austria Email mérnökei különös figyelmet fordítottak arra, hogy
az ECO SKIN szigeteléshez olyan anyagot válasszanak, amely
meleg köpenyként simul a belsô tartály és a csatlakozók köré.
Ezáltal kiküszöböljük az egyéb szigetelőanyagok esetén gyakran
fellépô úgynevezett konvekciós veszteséget.

Az Austria Email termékcsalád

� Minden egy kézbôl – puffertároló és a 
megfelelô szigetelôanyag

� Rövid szállítási határidô az Ön közelében 
lévô raktárból

� Felkészültünk a jövôbeli EU 
követelményekre

�

 

Kiemelkedô technika és design

�

 

EGY kompetens konzultációs partner

 

Szövet és szövet között nagy a különbség
ECO SKIN, az új kompakt szövet

� A szövetszigetelés egyedülálló szerkezete
 értékes energiát takarít meg

� A maximális hôszigetelés biztosított

� Az ECO SKIN napról napra pénzt takarít
 meg

� Minôség egy kézbôl

ECO SKIN – kompakt szövet

Tökéletesen, hézagmentesen alakkövetô, így nincs konvektív veszteség

Hagyományos rétegelt szövet



Lényegesen jobb
csatlakoztatási lehetôségek
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Egy lépéssel elôbbre jár: 
szigetelô takarósapkák a csatlakozócsonkokon

Az Austria Email gondoskodik a csatlakozók hôszigetelésérôl.

Különösen az alternativ energiák felhasználására szolgáló tárolók 
rendelkeznek számos csatlakozócsonkkal. Mivel nincs minden 
csonk üzemben, így értékes hôenergia megy veszendôbe 
a csonkok hôszigetelése hiányában.

Az Austria Email ezen a csatlakozókhoz a további energiamegtakarítás
érdekében szigetelô sapkákat fejlesztett ki, melyek egyszerûen
felszerelhetôk és könnyen eltávolíthatók, ha utólag csatlakoztatási igény
merül fel.

A csatlakozócsonkok közvetlen környezetérôl készült hôkamerás infravörös felvételek
a hôszigetelés hatásosságát erôsítik meg.

Fûtéscsatlakozó takarósapka nélkül Infravörös felvétel takarósapka nélkül

Fûtéscsatlakozó takarósapkával Infravörös felvétel takarósapkával
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Adatainkban mindig
megbízhat

Pontos, hiteles adatok

Annak ellenére, hogy az Austria Email hivatalosan hitelesített
laboratóriummal rendelkezik, cégünk megbízta az ismert 
stuttgarti ITW intézetet új szigetelésünk vizsgálatával.

Az ITW Stuttgart európaszerte a szolártermikus berendezések
és szerkezeti egységek legnagyobb vizsgálati központja, és
részt vállalt a ma érvényes szolártechnikai normák és
vizsgálati eljárások kialakításában.

A vizsgálat eredménye:
Az általunk mért értékek nem csak beigazolódtak, a hitelesített 
eredmények ezeket túl is szárnyalták.

SVGW tanúsítvány

ITW vizsgálati jelentés



Zentrale und Werk: Austria Email AG
A-8720 Knittelfeld, Austriastraße 6 
Tel. (03512) 700-0, Fax (03512) 700-239 
Internet: www.austria-email.at 
E-Mail: office@austria-email.at

Werkskundendienst: Tel. (03512) 700-297 
E-Mail: kundendienst@austria-email.at

Verkaufsniederlassungen:

Wien, Niederösterreich, Burgenland 
A-1230 Wien, Zetschegasse 17
Tel. (01) 6150727, Fax (01) 6150727-260 
E-Mail: bhrastnik@austria-email.at

Steiermark, Kärnten, Osttirol 
A-8053 Graz, Am Wagrain 62
Tel. (0316) 271869, Fax (0316) 273126
E-Mail: gbretterklieber@austria-email.at

Oberösterreich, Salzburg 
A-4600 Wels, Gärtnerstraße 17
Tel. (07242) 45071, Fax (07242) 43650 
E-Mail: akweton@austria-email.at

Tirol, Vorarlberg 
A-6020 Innsbruck, Etrichgasse 24
Tel. (0512) 347951, Fax (0512) 393353 
E-Mail: hruepp@austria-email.at

Verkaufsniederlassungen Deutschland:

Deutschland Nord/Ost 
Am Industriegelände 3, D-14772 Brandenburg 
Tel. 0049/(0)3381 / 766-0
Fax 0049/(0)3381 / 766-244 
E-Mail: sgobi@austria-email.at

Deutschland Süd 
Parksteiner Straße 49, D-92637 Weiden/Opf.
Tel. 0049/(0)961 / 63 490-0
Fax 0049/(0)961 / 63 490-30
E-Mail: ahirmer@austria-email.at

-  

Egyszerû telepítés

A környezeti viszonyoktól függetlenül

Apropó szerelés: nem minden szigetelést lehet könnyen felszerelni. 
Fôleg alacsony hômérséklet esetén lépnek fel gyakran problémák.

Az új ECO SKIN szigetelés felszerelése és kezelése különösen 
egyszerû, mert

 az anyag annak hômérsékletétôl függetlenül könnyen
összenyomható. A felszerelés a fagypont alatt is elvégezhetô.

 a záró kapocssorok túlterhelt igénybevétel mellett is alig sérülnek
meg, ellentétben a cipzárokkal, amelyek könnyen elromlanak
vagy akár fel is pattannak. A kétfokozatú kapocssor lehetôvé
teszi a többlépéses rögzítést (felhelyezés, majd rászorítás). Így
a szigetelés esetleges utánállítása sem jelent gondot.

 a gyártásból eredô méreteltérések a puhább anyaggal jobban
ellensúlyozhatók, és a szövet a csatlakozókat akkor is szorosan
körbeveszi, ha a nyílások és a csatlakozók nem pontosan
fedik egymást.

 az ECO SKIN - csomagolás fogantyúkkal van ellátva, amelyek
a szállítást lényegesen megkönnyítik.

 a takarórozetták az újonnan kialakított kényszertörési helyen
keresztül a csövek csatlakoztatása után is felszerelhetôk.
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