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Made in Denmark

DAMPA Klimalofter 
KØL • VARME 
DAMPA Klima programmet omfatter DAMPA Clip-in 
Kassetter integreret med køle-/varmerør.

Et Klimaloft fra DAMPA danner basis for sundt, rent 
og behageligt indeklima uden trækgener.

Løsningen er ideel på sengestuer, kontorer, hotel-
ler  og i andre miljøer, hvor godt indeklima er den  
vigtigste faktor for velbefindende og sundhed.

Et perfekt indeklima uden generende støj skaber 
optimale betingelser for velbefindende. Den redu-
cerede luftcirkulation minimerer bakteriespredning 
og risiko for sygdomssmitte.

Installationerne i et Klimaloft ligger skjult over lofts-
elementet, hvilket giver en designmæssigt rolig og 
enkel loftsflade.

DAMPA Klimaloft er væsentligt billigere i drift end et 
traditionelt ventilationsanlæg med køl.

Samlet set vil fordelene omkring den energibespa-
rende drift og et større velvære give en klar økono-
misk fordel, hvor investeringen i et klimaloft vil være 
tilbagebetalt over en kort tidshorisont.

LAvt LyDnIvEAu

sundt indeklima

god økonomi

fLEKSIbILItEt

well-being

HVORDAN VIRKER ET KØLELOFT ? 

I modsætning til luft til luft køling, som det kendes fra tra-
ditionelle kølemetoder, hvor rumluften køles ned med et 
forudbestemt antal grader, virker et køleloft som individuel 
afkøling, hvor det er mennesket i rummet, der afgiver sin 
varme mod køleloftet. 

Derved undgås de trækgener, som er kendetegnende 
ved luftkøling. Ligeledes er et køleloft en meget støjsvag  
løsning. 

KOmbIANLæg mED KØL/VARmE

Et køleloft fra DAMPA er meget mere end et køleloft. 
Et heldækkende køleloft kan tilsluttes et såkaldt change-
over anlæg, som kan bruges ved behov for både køl og 
opvarmning af faciliteter.

Dette giver store mulighed for fleksibilitet omkring indretning 
af forskellige typer kontormiljøer eller sengeafsnit i sund-
hedssektoren uden hensyntagen til placering af radiatorer. 

Ligeledes giver et kombineret køle-/varmeloft en stor flek-
sibilitet omkring efterfølgende ændring af indretning og  
fordeling af rum i bygninger, da varmeinstallationen er  
monteret i et let demonterbart loft og ikke i gulv eller vægge.



•  Hospitaler

•  administrative lokaler

•  uddannelsesinstitutioner

•  alle miljøer som kræver 

   et godt indeklima

rent indeklima velvære sundHed

anvendelse

DESIgN 

Køle-/varmerørene er ikke synlige, det giver et  
ensartet og rent design på loftet.

DAMPA Clip-in Kassette har mange designmulighe-
der med flere farver, forskellige perforationsmønstre 
og skarpe eller affasede kanter.

•  energibesparende driFt 

•  beHageligt indeklima 

•  minimal vedligeHold

•  ingen trækgener
 
•  Fleksibilitet

•  Flot design 

•  sundt miljø

dampa klimaloft Fordele

ENERgIbESpARENDE DRIFT

Der er god økonomi i et DAMPA Klimaloft, som  
er driftmæssigt væsentligt billigere end et traditio-
nelt ventilationsanlæg med køl og traditionelle var-
mekilder.

WELL-bEINg

Et perfekt indeklima uden generende støj og trækgener 
skaber et godt arbejdsmiljø med højt velvære. tilfredse 
medarbejdere er mere produktive og har mindre sygefra-
vær.

når et klimaloft installeres på et sygehus i f.eks. et senge-
afsnit, vil det rene indeklima med komfortkøl/-varme være 
en medvirkende faktor for patientens helbredelse og velbe-
findende.

KLImALOFT Og VENTILATION

Et klimaloft er den perfekte løsning sammen med 
komfortventilation. Et DAMPA klimaloft giver ad-
gang til flere fordele. 

når ventilationen ikke skal varetage køling af rum-
met, men kun sørge for den nødvendige luftskifte, 
er det muligt, at dimensionere ventilationssystemet 
væsentligt mindre end ved traditionel køling.

Dette giver fordele omkring reduktion af drifts-
omkostninger, reduktion af støj og reduktion af 
byggehøjde da ventilationskanaler skal dimensio-
neres betydeligt mindre.
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Ret til ændringer forbeholdes

TEKNISKE SpECIFIKATIONER

Vores tekniker team udregner projektspecifikt det optimale antal af køle-/varme og 
ventilation komponenter som integreres i loftet.

for yderligere information og rekvirering af tekniske beregninger, kontakt venligst 
DAMPA på tlf. 63 76 13 00.

www.dampa.dk

SpECIFIKATION på KØLE-/VARmE ELEmENTET:
 
nominel længde: 500 mm 

Nominel højde: ≤ 15 mm

c/c rørafstand: ≥ 90 mm (standard)

Installations højde: ≥ 100 mm.

tilslutning: fleksible forbindelser med lynkoblinger.

Standard kølekapacitet op til 90 W/m² for LI-60M  
elementer iklæbet Clip-in Kassetter med akustisk filt  
(DIN 4715).

Køle-/varmerørene har ingen mekaniske dele, derfor er 
der er minimal vedligehold på systemet. 
 
Clip-in Kassetterne har et akustisk filt indlæg fastlimet på 
bagsiden som sammen med perforationen bidrager til  
optimal akustik. 

Den sorte akustiske filt er drysfri og forhindrer samtidig ned-
fald af partikler igennem de perforerede kassetter. 

DAMPA Clip-in Kassetter er fremstillet i overensstemmelse 
med Kvalitetsstyringssystemet, DS/ EN/ ISO 9001:2008.


