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Køle/varmelofter - Hvordan virker det?  

1. Det er altid det varme emne, der afgiver varmestråling mod det kolde emne. 
 

2. Strålevarme (vand) er lavfrekvens varmeenergi, der først aktiveres når fast emne ”rammes”. 
 

3. Luften opvarmes/afkøles kun indirekte. 
 

4. Giver  mere ensartet temperaturer i rummet i hele lokalets højde 
 

5. Ingen træk og støjgener. 
 

6. Lave omkostninger til vedligehold & drift.  
 



WLT-D køle / varme element 
TechoKlima WLT-D element: Traditionelt element: 



Dimensioneringsgrundlag  

1. Ingen ”kondensafslag” – derfor højere dimensioneringstemperaturer på vandsiden. 
2. Typisk temperatursæt på vandet er:  Vand tf 14-15°C, tr 16-17°C 
3. Typisk dimensioneret rumtemperatur er: 25°C 
4. Delta tal (ΔT) = Middelvandstemperatur - rumtemperatur 
5. Man skal sikre sig korrekt tryktab i hver serie. Tryktabet er afhængig af antal kassetter forbundet, 

samt det dimensionerede vandflow. 



Hvordan tilsluttes elementerne med hinanden? 
1. Elementerne tilsluttes med fleksible slanger, der oftest er medregnet i tilbuddet. 

Tilslutning til 
WLT-D 
elementet 
foretages nemt 
med fleksible 
forbindelser med 
lynkobling. 

 



Fordele & begrænsninger 

Plus: 
1. Heldækkende løsninger integreret med det passive loft 
2. Energi økonomisk 
3. Lav vægt 
4. ”Det grønne regnskab” 
5. Ingen træk / støj 
6. Minimal service pga. ”ingen mekaniske dele” 
7. Hurtigt virkende 
Minus: 
1. Relative høje investeringsomkostninger afhængig af model etc. 
2. relative lave ydelser pr. m² 
3. Fri areal til montering af aktive kassetter. 

*Køleeffekt:     ca.   85 W/m² for 60x60 Lay-Inn 
                           
* ved vand temperatursæt på 15°C / 17°C og rum temp. på 25°C 



Konventionel luftkøling - Eksempler på alternativer til kølelofter 

1. Ventilationskøl via ventilationsarmaturer, indblæsningsriste, indblæsningsposer. 
 

2. Aktive kølebafler / Passive kølebafler 
 

3. Splitanlæg 

+  ”Lav pris”, Høj ydelse 
-   Høje driftsomkostninger, Serviceomkostninger, Støj, Træk, ”synlig løsning” 

http://www.krantz.de/en/Komponenten/Cooling-and-heating-systems/Chilled-beams/Pages/4-2-1-Deckenkühlkonvektor-DK-LIG-Z-mit-Lüftungsfunktion-zweiseitig-ausblasend.aspx
http://www.krantz.de/en/Komponenten/Cooling-and-heating-systems/Chilled-beams/Pages/4-1-Deckenkühlkonvektor-DK-F-ohne-Lüftungsfunktion.aspx


 

 ”Skjult” varme/køleløsning 
 

 Hurtigtvirkende 
 

 lave driftsomkostninger 
 

 Ingen træk / støj 
 

 Reduktion af størrelse på ventilationskanaler/anlæg 
 

 Ingen service 
 

 Velegnet som hygiejneløsning (Lay-Inn) 
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