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Vi bygger vores fjernvarmeløsninger på gennemstrømningsprincip til  
varmtvandsproduktion, hvilket sikrer den mest driftsøkonomiske løsning 
med ”rent varmt vand” uden bakterier (legionella).
Denne type fjernvarmeløsning, sammen med effektiv fjernelse af luft i  
anlægget, og med et korrekt dimensioneret og indstillet trykekspansions-
system, sikrer varme i hele anlægget, også længst ude og på øverste 
etage.
Armatec tilbyder en servicekontrakt, hvor egne kompetente service- 
teknikere forestår de drift-tjek og indreguleringer der skal klares, samt 
vejleder i systemernes opbygning og funktionalitet.
Udover vores 20 interne specialister har vi 5 specialuddannede servicefolk 
og 4 landsdækkende konsulenter, der med en solid faglig baggrund er i 
stand til at vejlede og udarbejde løsningsforslag ud fra ønsker og behov.
Armatec udfører service på fjernvarmeunits, ekspansionsbeholdere,  
vakuumafluftere, varmekabler samt afsyring af vekslere, og så er vi altid 
lige i nærheden.

Ring for service og support på  
tlf. 2131 8999

Armatec leverer komplette fjernvarme-
løsninger – trykekspansion og produkter 
til effektiv fjernelse af luft/ilt i varme-
systemer
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Hos Armatec kan du tegne en serviceaftale på din varmecentral, 
som kan indeholde følgende:

• Fjernvarmeanlægget
• Ekspansionsbeholdere med/uden styring
• Vakuumafluftere
• Udsyring af varme og brugsvandsvekslere
• Styring af varmecentralen via internettet
• Eksisterende varmekabelinstallationer

Armatec tilbyder også:

• At udskifte din eksisterende regulator til en Danfoss ECL 310 regulator, 
som gør det muligt at styre dit varmeanlæg fra internettet via PC eller 
app til smartphone/tablet, hvilket vil skabe det rette overblik.

• Armatec internetopkobling til Danfoss ECL regulator  
(hvis der ikke er internetopkobling i varmecentralen i forvejen).

Ring eller skriv for yderligere  
oplysninger til Michael Ottesen
tlf. 2131 8999  
mo@armatec.dk

Tegn en serviceaftale på din  
varmecentral
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Armatec udsyring af varmt vand tager en hel dag at udføre mellem kl. 800 - 
1600, hvorfor der i dette tidsrum er lukket for det varme vand.
Når man har rørvekslere installeret til varmt vand, er det meget vigtigt at 
de bliver vedligeholdt med minimum 1 udsyring om året. Dette afhænger 
naturligvis lidt af hvordan kalkindholdet i det kolde vand er i området, hvor 
vekslerne er installeret.
Ligeledes er det vigtigt at styringen/regulatoren er sat korrekt op til det  
varme vand, så den ikke generer VV-temperaturen.
Herunder er et par billeder før og efter udsyring af et par rørvekslere, som  
har haft manglende vedligeholdelse. Her lykkedes det at få ”hul” på veksle-
ren igen. Kan dette ikke kan lade sig gøre, skal der monteres nye vekslere.

Før udsyring af VV-rørvekslere               Efter udsyring af VV-rørvekslere

Armatec udfører service på trykekspansion,  
vekslere og vakuumafluftere. 
Erfarent og dedikeret serviceteam, som  
instruerer, rådgiver og vejleder til den  
løsning, der hjælper dit anlæg bedst.

Armatec udsyring

Service på din varmecentral


