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CLIMAFLEX® SYSTEM

Geïntegreerd isolat iesys teem 



ClIMaFlEx® SYSTEM – de intelligente isolatie voor 
kranen, ventielen en afsluiters 
Energie-efficiëntie: een brandend actueel thema! 
Wie wil er nu geen energie besparen om niet alleen het milieu te ontzien maar ook de eigen portemonnee minder te belasten?
Naast onze jarenlang gekende ClIMaFlEx® buisisolatie bieden wij nu met ClIMaFlEx® SYSTEM een bijkomende duurzame 
oplossing voor de dikwijls niet toegepaste isolatie van kranen, ventielen en afsluiters. Maar er zijn natuurlijk nog andere gegronde 
redenen om installaties correct te isoleren. Dat geldt vooral ook voor alle appendages, want niet geïsoleerde appendages zoals 
kranen, ventielen, manometers enz. verliezen evenveel energie als 70 cm niet geïsoleerde leiding. 

CLIMAFLEX® SYSTEM van NMC is de isolatieoplossing voor allerlei soorten kraanwerk. 
Met onze grote ervaring in de productie van synthetisch schuim zijn wij de ideale partner om elke appendage snel, eenvoudig 
en goedkoop te isoleren. als kers op de taart is ClIMaFlEx® SYSTEM, geïntegreerd onderdeel van het leveringsprogramma 
ClIMaFlEx® de complete isolatieoplossing van NMC. anders gezegd: nu kunnen leidingen en appendages eenvoudig en 
perfect geïsoleerd worden. Het directe resultaat is een efficiënte en duurzame warmte- of koude-isolatie. Snel gemonteerd en 
een werkelijk slimme kostenbesparing.



Appendages – "goed ingebed" met NMC
Voordelen van de isolatiekappen van het ClIMaFlEx® SYSTEM:
 Isolatie uit geslotencellig, vernet polyethyleenschuim.
 Verhindert warmte- respectievelijk koudeverlies op belangrijke plaatsen, namelijk bij alle appendages.
 Uitgebreid assortiment voor verschillende typen klepafsluiters, kogelkranen en circulatiekleppen.
 Isolatiekappen voor universeel gebruik, geschikt voor appendages van diverse fabrikanten 
     (zie paslijst via QR Code als download).
 Functioneel, hersluitbaar (borgveren) voor een snelle en veilige montage. De meegeleverde borgveren    
     maken een snelle controle van het kraanwerk mogelijk en vergemakkelijken een professionele 
     montage respectievelijk demontage. 
 Kan met cutter of hand-uitstansgereedschap gemakkelijk op de juiste maat worden aangepast. 
  Bedrijfstemperatuur: tot +100 °C.
 – Wordt uit vernet polyethyleen van de SBI-brandweerstandsklasse Euroklasse E vervaardigd.      
     – Heeft een thermische geleiding van < 0,043 W/mK bij 40 °C.
 – De versterkte buitenlaag biedt de nodige vormstabiliteit.
 – Bed uw kraanwerk correct in en bescherm op deze manier alle componenten tegen corrosie en 
        vroegtijdige slijtage.

ClIMaFlEx® SYSTEM harmoniëert uitstekend met buisisolatie  ClIMaFlEx®.
 Het product past wat kleur betreft bij ClIMaFlEx® en indien dit nodig zou zijn kan men ClIMaFlEx® 
     System met NMC-FIx verlijmen. 
 De veelzijdige NMC- accessoires zoals de rondsnijmessen, vergemakkelijken eventuele aanpassingen aan de 
     speciaal gevormde appendages.
 Het omvangrijke productassortiment van NMC heeft voor elke situatie een passende oplossing. 



www.nmc.eu

NMC sa
Gert-Noël-Str. – 4731 Eynatten – Belgium
Phone : +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 83 55
info@nmc.beIZ
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Aanwijzing: De paslijst van de appendages waarvoor 
het CLIMAFLEX® SYSTEM geschikt is, vindt u bij 
downloaden onder www.nmc.be.

Productassortiment

Producteigenschappen: SSV = Y-type klepafsluiter      KHV = kogelkraanklep      ZV = circulatieklep

Code Beschrijving  Type Stuk per doos

IPVCCS0150 ClIMaFlEx® SYSTEM SSV DN 15 20

IPVCCS0200 ClIMaFlEx® SYSTEM SSV DN 20 20

IPVCCS0250 ClIMaFlEx® SYSTEM SSV DN 25 15

IPVCCS0320 ClIMaFlEx® SYSTEM SSV DN 32 10

IPVCCS0400 ClIMaFlEx® SYSTEM SSV DN 40 5

IPVCCS0500 ClIMaFlEx® SYSTEM SSV DN 50 4

IPVCCK0150 ClIMaFlEx® SYSTEM KHV DN 15 15

IPVCCK0200 ClIMaFlEx® SYSTEM KHV DN 20 10

IPVCCK0250 ClIMaFlEx® SYSTEM KHV DN 25 10

IPVCCK0320 ClIMaFlEx® SYSTEM KHV DN 32 9

IPVCCK0400 ClIMaFlEx® SYSTEM KHV DN 40 12

IPVCCZ0150 ClIMaFlEx® SYSTEM ZV DN 15 10

IPVCCZ0200 ClIMaFlEx® SYSTEM ZV DN 20 9

IPVCCZ0250 ClIMaFlEx® SYSTEM ZV DN 25 5


