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Gabotherm Clima, V-system er et opvarmnings-/kølesystem, der i forhold til gængse opvarmningsinstallationer er forholdvis ukendt.
Gabotherm Clima består af et specialudviklet/patenteret system af lerplader med høj ydeevne.
Lerpladerne er fremstillet af mineralsk ler under høj tørkomprimering.
Lerplader og slanger monteres i loftet. Varme eller køling fra loftet sparer energi (1° C mindre
fremløbstemperatur svarer til 1 - 2,5% energibesparelse.) - samt anlægsomkostninger.
Systemet sikrer samtidig et optimalt indeklima - ikke for varmt om sommeren og ikke for koldt om
vinteren.
Gabotherm Clima virker ubetinget som det mest stabile indeklimasystem, der på grund af lerpladernes høje absoberingsevne regulerer temperaturen i rummet, idet varmen der genereres
(i rummet) i løbet af dagen stiger til loftet via konvektion. De højtydende lerplader lagrer denne
varme, som frigives igen, når rumtemperaturen falder under den lagrede temperatur i loftet.
Lerpladerne er tillige ekstremt fugtabsorberende/-regulerende hvilket bevirker en konstant luftfugtighed på alle tidspunkter af året.
Gabotherm Clima nedsætter faren for udvikling af skimmelsvamp og er således funktionelt ideelt
for allergikere og astmastikere. Varmeinstallationerne i loftet kan suppleres med opsætning af
lydplader langs loftets kant til forbedring af rummets akustik. (se side 6)

For de højtydende lerplader fra Gabotherm Clima er de målte data
dobbelt så gode som for lerpuds. Dette er testet og certificeret
af MFPA Weimar ved Bauhaus University
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MFPA Weimar - Tysk prøvningsinstitut
- har foretaget målinger af lerpladerne med følgende resultat:
•

Gabotherm Clima lerplader kan absorbere mere end 300 g vanddamp pr. m² inden for 24 timer.

•

Den maksimale absorption af vanddamp er ca. 700 g pr. m².

•

Med en permanent relativ fugtighed på 90% nås mætningspunktet efter ca. 7 dage.

•

Med fuld mætning har pladerne absorberet vanddamp lig ca. 2% (masse%) af dens egen
tørvægt uden ændringer i volumen (hævelse eller ekspansion).

•

Efter 21 dage med permanent relativ fugtighed på 90% blev der ikke fundet nogen form for fugt
på beklædning.

•

Den oplagrede fugt frigives hurtigt igen.

I forhold til opvarmningsformerne radiator-/gulvvarme
besidder Gabotherm Clima langt den højeste grad
af termisk stråling, den fordeler varmen homogent i
hele rummet og reducerer støvturbulens som ellers
kendetegner de gængse opvarmningssystemer.
Strålevarme fra loftet er den varmeform som
kommer tættest på naturens eget
opvarmningssystem.
Strålingsudbyttet mellem lofter og gulve aftager
ikke med højdeforskellen. Strålingsvarme fra loftet
giver ensartet varme i hele rummet - også på
undersiden af borde via absorption/reflektion,
ligesom kuldenedfald fra vinduer minimeres.
Loftvarme giver gernerelt en afbalanceret og
homogen varmekomfort i hele rummet.
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Installation af det patenterede system er meget enkelt.
Lerpladerne leveres i moduler på 37 x 37 cm. Om nødvendigt kan pladerne let tilpasses
i størrelse og facon, så enhver geometri i loftet er mulig.
De endeløse riller i lerpladerne muliggør en fri og enkelt rørlægning i alle retninger.
Røret udlægges uden samlinger. Efter at lerpladerne og slangerne er monteret følger
overfladebelægningen med lerpuds og lermaling

Samlet overblik over de nødvendige
materialer til Gabotherm Clima, V-system
(vandbåret)
Fås også i EL-version (E-system)

Lerpladerne er her monteret i loftet,
klar til montering af PB-rør

Overfladebehandling med
lerpuds og Claytec lermaling
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Gabotherm Clima´s egenskaber gør systemet velegnet til installation i såvel nybyggeri
som i forbindelse med renovering af bestående bygningsmasse med forældede
opvarmnings-/kølesystemer. Ved brug af Gabotherm Clima friholdes væg og gulvplads.
Beboelse: Parcelhuse og lejlighedsbyggeri
Institutioner: Klinikker, hospitaler, børnehaver, kontorer, skoler og mødelokaler
Virksomheder: Kontorer, mødelokaler, hoteller/konferencecentre, fitnesslokaler, værksteder,
lager og laboratorier

Alle systemkomponenter er testet og certificeret af anerkendte institutter i Tyskland :

Test rapporter & certifikater
Norm

Test og certificering

Institut

DS EN 1264

Test af vandbaserede indstøbte varme- og kølesystemer. Metoder
til bestemmelse af den termiske varme- og køleafgivelse ved brug
af beregnings- og prøvningsmetoder

MFPA Weimar

DS EN 14037

Frithængende varme- og køleflader til vand med en temperatur
under 120°C

WSPLab Stuttgart

DS EN 14240

Ventilation i bygninger – Kølelofter – Prøvning og klassificering

WSPLab Stuttgart

DIN 4102

Test af brandmodstand for bygningsmaterialer til inddeling i
brandmodstandsklasser

MFPA Leipzig

DIN 18948

Præstationsegenskaber og testmetoder til lerplader fremstillet på
fabrik.

MFPA Weimar

DIN 18947

Krav til lerpudsmørtel til vægge og lofter

DIN 4726

Test af iltspærre på kunststofrør

ZRS Berlin
MPA Dortmund
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RingAbsorberen er en simpel og billig måde at supplere klimaloftet med en eﬀektiv dæmpende
funktion. RingAbsorber er indbygget i loftet eller blot limet på. Fortrinsvis ved kanten, hvor den
har den største eﬀekt, fordi den ukontrollerede lydreflektion forekommer der.
Tommefingerreglen er: Et rumareal op til 100 m² og en rumhøjde på op til 3,50 m kræver kun
en ring med en bredde på 31 cm i kanten af loftet. Absorberoverfladerne kan også
beregnes nøjagtigt i hvert enkelt tilfælde.

RingAbsorber opklæbet
langs kanten

I modsætning til et almindeligt akustisk loft med fuld overflade kræves langt mindre
materiale. Det unikke materiale og den gode placering af RingAbsorber i forhold til akustisk,
sparer 60% af omkostningerne sammenlignet med konventionelle akustiklofter.
Panelerne er lavet af 100% genanvendt glas og er derfor miljøvenlige, fiberfrie, ikke-brændbar(A1)
og trykbestandige. Standardfarven er lysegrå, men den kan efter aftale leveres i alle RAL-farver
Efterklangstid i sekunder

•
•
•
•
•
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60 % reduktion af omkostninger
Reduktion af efterklangstid
Ikke-brændbar (A1)
Trykbestandige
Hurtig installation
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Skriv til os vedrørende yderligere info, ønsker og behov
eller ring til os.
Vi vil med glæde vejlede i mulighederne, sende tekniske
specifikationer eller lave en beregning.

info@kierulﬀ.dk

www.kierulﬀ.dk

+45 62 50 11 50
Oktober 2019

