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VÄGA PALJU KASUTUSVIISE

Moodsate hoonete HVAC-süsteemid täidavad väga 

mitmesuguseid ülesandeid, mida illustreerib ka see pilt. 

Olgu tegemist külma- ja kuumaveetorude või suitsu- ja 

heitgaasitorudega, süsteem tuleb isoleerida nii, et see 

tagaks tulekaitse, hea soojusisolatsiooni ning vajaduse 

korral ka heliisolatsiooni. Isolatsioon täidab veel üht olulist 

ülesannet, milleks on ära hoida kondensatsioon, mis 

kahjustab torusid ja ümbritsevaid tarindeid ja 

seadmeid.
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ning kuni uue trükitud või digitaalkujul väljaande ilmumiseni. Meie teabematerjalis esitatud kasutusvõimalused on kooskõlas 
meie toodete omaduste ja tehniliste andmetega. Kuid me ei anna sellega toodetele kaubanduslikku garantiid, kuna meil 
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TOOTE VALIMINE VENTILATSIOONISÜSTEEMI ISOLEERIMISEKS 
Tabelis on esitatud alternatiivsed tooted valitud isolatsioonilahendustele.

Kasutus PAROC Hvac 
Fire Mats

PAROC Hvac
 Mat AluCoat 

PAROC Hvac 
Lamella Mat AluCoat

PAROC Hvac 
fire slabs

PAROC Hvac 
Slab AluCoat

PAROC InVent 
Slabs

Soojusisolatsiooniga torud
Ümar • •
Kandiline • •

Tulekaitsega torud*
Ümar •
Kandiline • •

Kondensatsiooniisolatsiooniga 
torud

Ümar • •
Kandiline • •

Müra vähendamine torudes
Ümar •
Kandiline • • •

Ventilatsiooniseadmed • • •
Summutid •
Muud seadmed • • •

* Õigusaktid ja mõõdud erinevad riigiti. Lisaks tabelis ja meie veebisaidil esitatud teabele annab teie kohalik Paroci esindaja hea meelega teile täpsemat teavet kohalike õigusaktide kohta. 

TOOTE VALIMINE TORU ISOLEERIMISEKS
Kasutus PAROC Pro Section 100 PAROC Hvac Section 

AluCoat T
PAROC Hvac Bend  

AluCoat T PAROC Pro Wired Mat 100 PAROC Chimney Section

Soojaveetorud • •
Küttetorud • •
Külmaveetorud • •
Toru läbiviigud •
Mugavusjahutustorud • •
Kanalisatsioonitorud • • • •
Tühjendustorud • •
Suitsu- ja heitgaasitorud • • • *

* Tööstuslikult toodetud korstnad 

Õigusaktid ja mõõtmed erinevad riigiti. Lisaks tabelis ja meie veebisaidil antud teabele on teie kohalik Paroci esindaja hea meelega nõus 
andma täpsemalt teavet kohalike õigusaktide kohta.


