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Generel funktion af varmesystemer

Tilvejebringelse af varme til en bygning gennem forskellige 
systemer (varmepumpesystem, centralvarmesystem)

Distribution og regulering af varme i en bygning

Konstant og afbalanceret temperatur for sundhedsmæssige fordele 
(undgå skimmel, luftcirkulation)

Komfortable omgivelser

Teknisk introduktion

4



Varmefordeling

For at få adgang til varme- / energikilden er der 
installeret en overførselsstation i bygningen.

Et bærende materiale transporterer varmen til 
distributionen, hvor styring og regulering finder sted.‘

Derfra distribueres varmen til varmeapparater 
installeret i værelserne, som derefter når den krævede 
stuetemperatur.
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Systemtemperaturer

Mange varmesystemer, især i gamle bygninger, 
kører med 70 grader og mere. Disse har også de 
højeste varmetab.

Kondenserende kedelsystemer (med varmt 
vandforberedelse) har temperaturer på 60/45 
grader.

Lavtemperaturopvarmningssystemer har kun brug 
for 35-45 ° C, hvilket betyder, at de har brug for en 
lavere energiindgang og producerer mindre CO².
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Hydraulisk justering

Den hydrauliske justering er underlagt
finansierede huskonstruktioner.

Det sikrer, at fordelingen af varmetransmitteren 
er jævn og kontrollerbar.

Uden denne justering kan energi gå tabt ved 
overophedning af nogle rum for at opvarme andre 
tilstrækkeligt.

Trykmodstanden og strømningshastighederne 
indstilles i varmesystemet, så enhver forbruger 
opnår den ønskede ydelse.
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Figur 1: Hydraulisk justering, kilde: Intelligent Heizen [1]
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Generelt skelnes der mellem 3 forskellige typer varmesystemer:

• Radiatorer: udover konvektion giver de også en betydelig del 
af deres varme som stråling (sektionsradiatorer, 
panelradiatorer).

• Konvektorer: varme afgives næsten udelukkende ved 
konvektion. (f.eks. fan coils).

• Overfladevarmesystemer: varme udsendes næsten 
udelukkende af stråling. (gulvvarme, loftstrålevarme).
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Radiatorer:

• Radiatorer er de mest almindelige varmeapparater 
og er normalt arrangeret i et varmekredsløb.

• De fungerer bedst til opvarmning af små rum, 
hvilket gør dem populære til boliger og kontorer.

• Installationen er let, og på grund af den store 
efterspørgsel er der mange billige muligheder til 
rådighed.

• Radiatorer kan kombineres effektivt med 
kondenserende kedler eller 
varmepumpesystemer.
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Figur 2: Forskellige radiatorer, kilde: Viessmann



Forskellige varmesystemer
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Figur 3: Infrarød radiator til venstre, konvektionsradiator til højre, kilde: Heizkoerper-profi.de

Radiatorer arbejder med enten konvektion eller 
stråling, en nyere teknologi.

• Konvektion flytter den varme luft rundt.

• Det når ikke alle hjørner af rummet.

• Støv fører til en tør følelse.

• Mindre behagelig og effektiv.

• Stråling fører til en mere jævn fordeling af 
varmen.

• Der er behov for mindre energi.

• Generelt et mere behageligt klima



Lavtemperatur radiator

Er kendetegnet ved lave fremløbstemperaturer (45 ° C) og 
radiatorer med fladt og stort område (varmestråling).

Besparelsespotentiale på op til 25 procent i primærenergi 
sammenlignet med konventionelle radiatorer.

Kort opvarmningstid samt hurtig reaktion, når du tænder 
og slukker.
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Figur 4: Lavtemperatursradiatorer, kilde: Viessmann [4]



Gulvvarme

Gulvvarme er et varmelegeme ved lav
temperatur og meget energieffektivt.

Systemet fungerer godt sammen med
varmepumpesystemer, og det kan køre på
vedvarende energi.

En jævn fordeling af varm luft fører til et 
behageligt rumklima.

Gulvvarme kan integreres i både vådt og tørt
gulv.
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Figur 5: Gulvvarmemåtter med rør, kilde: © ZEBAU GmbH



Gulvvarme

Gulvvarme fungerer med varmt vand.

Åben gulvplanlægning er mulig, da systemet er 
integreret i gulvet.

Rørene er nemme at installere, men svære at få adgang 
til, når gulvet er færdigt.

• Dette fører til høje vedligeholdelsesomkostninger.

Hvert værelse har sin egen varmeskreds for at optimere 
temperaturerne.

Alle kredse er tilsluttet en varmekredsfordeler, der 
styrer systemet.
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Figur 6: Distributør af gulvvarmekredsløb, kilde: © ZEBAU GmbH
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Gulvvarme - tør konstruktion

Tørre afretningsplader lægges over 
systempladen, hvori varmerørene er 
indsat.

Undergrunden skal være bærende, tør 
og ren.

Bør kun udsættes for en maksimal 
temperatur på 45 ° C

Figur 7: Tør konstruktion. Kilde: Quick Tec [6]
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Gulvarme – våd konstruktion

Hele overfladen skal forsegles uden huller 
(dannelse af kar).

De kontinuerlige driftstemperaturer må ikke 
overstige 55 grader.

Rørregistrene må under ingen 
omstændigheder løbe gennem samlinger.

Figur 8: Våd konstruktion. Kilde: Franken Maxit Mauermörtel GmbH & Co [7]
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Figur 9: Liggeform Snegl, Kilde: Rehau AG + 
Co [8]

Figur 10: Enkel mæander, kilde: Rehau AG + Co [8] Figure 11: Dobbelt mæander, kilde: Rehau AG + Co 
[8]

Snegl:
 Dimplet plade
 Trackersystem
 Rørstøttemåtte

Enkel mæander:
 Nub plade
 Trackersystem
 Rørstøttemåtte
 tørt system
 Bundplade
 Renoveringssystem

Dobbelt mæander:
 Nub plade
 Trackersystem
 Rørstøttemåtte
 Renoveringssystem

Installation og kredsløb
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Figur 12: Vægvarmesystemer, kilde: Rehau AG + Co  [9]

Vægopvarmningssystemer

Anbringes ikke i betonen, men fastgøres til 
indersiden af ydervæggen ved hjælp af f.eks. 
klik-ind-systemer. 

Rør af varmeoverføringsmediet er normalt 
synlige.

Rørenes lægningsposition kan ændres uden 
meget ekstra arbejde.



Termisk aktivering af bygningsstruktur

Termisk aktivering af bygningskonstruktion er 
et passivt system.

Aktive komponenter indeholder rør inde i 
betonen af forskellige komponenter som 
gulve, vægge eller lofter.

Dette understøtter den naturlige effekt af 
akkumulering af temperatur ved 
bygningsmasse (udnyttelse af 
bygningsmassens inerti).
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Forskellige varmesystemer

Figur 13: Installation af gulvvarme i beton (aktivering af termisk 

komponent). Kilde: InformationsZentrum Beton GmbH [10]
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Forskellige varmesystemer

Summer Winter

Figur 14: termisk aktiveringskoncept, kilde: ZEBAU GmbH

Termisk aktivering af bygningsstruktur

Den passive support uden input sparer energi 
og penge.

Dette system kan også bruges til afkøling om 
sommeren.

Reaktionstiden er meget langsom.

• Det er kun en tilføjelse til andre 
varmeapparater og kan ikke stå alene.



Loftvarmepaneler

Loftvarmepaneler er en god mulighed for store 
/ høje rum som industrihaller, sportshaller, 
hospitaler og andre.

De arbejder med stråling og varmer op på 
vægge, gulve og genstande såvel som luften.

Brædderne installeres og vedligeholdes let, og 
de efterlader plads på gulvet.

Andre loftskomponenter som belysning eller 
ventilation skal overvejes.
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Forskellige varmesystemer

Figur 15: loftvarmepaneler i hal, kilde: Frenger UK



Loftvarmepaneler

Det er også muligt at bruge 
loftpladerne til køling.

Den jævne fordeling fører til en 
behagelig følelse.

Meget effektiv løsning til områder, der 
ellers er svære at opvarme.
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Figur 16: Loftvarmepanelers stråling, kilde: Arbonia (2018)
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Forskellige varmesystemer

Pilotprojekt Albertslund, Danmark
Fremgangsmåde:

Omfattende renovering, som indebærer:

• Tag-, væg- og kælderisolering.

Gulvvarmesystemer med ekstra ny radiator (to
eller tre lags LT-radiatorer) med blæsere.

By-LTDH-systemet leverer ved 57 ° C til
varmeveksleren i hvert hus.

Figur 17: Varmeanlæg i pilotprojekt. Kilde: Albertslund Kommune
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3. Konklusion
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Generelt: Panelvarmesystemer yder et vigtigt 
bidrag til effektiv opvarmning af bygninger og 
kan installeres på forskellige overflader.

Private bygningers bedste løsning er 
gulvvarme.

Loftvarmepaneler er gode muligheder for 
forretning, industri og offentlige områder.

Støtte til disse systemer kan være en aktiv 
komponent.
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Konklusion

Endelige energiforbrugsbygninger 2015

space heating warm water lighting climate cold

Figur 20: Energiforbrugsbygninger i 2015 i Tyskland. Kilde: dena [15]
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