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Oppvarming og kjøling med aquatherm black system

En persons fysiske velvære avhenger direkte av de grunnleggende miljøfor-
holdene i omgivelsene. Arbeidseffektiviteten synker med økende temperatur.

I kontorer, næringslokaler, møterom osv. har aquatherm-gridder blitt stadig mer 
populære til oppvarming og kjøling. Aquatherm black system skaper behagelig 
romklima uten støy og trekk.

Ulike styrekomponenter for individuell romkontroll, inkludert automatisk veks-
ling fra oppvarming til kjøling, kompletterer systemet. 

Aquatherm black system – på grunn av sine størrelser – kan de legges tett bak 
innvendig overflate.

Konstruksjonstykkelsen inkludert tilførsler, monteringsskinner og tilkoblinger 
utgjør bare 24,5 mm. 

Dette gjør en enkel tilkobling mulig, f.eks. i samsvar med omvendt retur-prin-
sippet (Tichelmann). 

Aquatherm black system kan installeres på metallpaneler i opphengte him-
linger og på gipsplater laget av gips eller fibergips. Selv innstøping i pusslag 
eller installasjon i metallstendere med gipsplater er ikke noe problem. Den lave 
vekten på bare 4,1 kg/m2 (inkl. vannfylling) påvirker ikke utformingen av konst-
ruksjonen.  Himlingselementene skal inneholde minimum 30 mm fiberglassiso-
lasjon. Avhengig av utforming er griddene koblet sammen med fusjonssveising 
eller med skyvekobling, henholdsvis koblet til kjøle- og varmekretsene.

Fordeler:

• Ingen trekk, og dermed god komfort
• Støyfri
• Ingen ekstra støveksponering
• Enkel kontrollteknikk
• Bygningens termiske egenskaper forbedres
• Velegnet til ettermontering
• Rask installasjon takket være høy prefabrikkeringsgrad
• Jevn temperaturfordeling
• Sikre skjøteeknikker med fusjon/skyvekobling for himlingselementer

• Oksygentett
• Lav installasjonhøyde
• Arkitektonisk frihet
• Energieffektiv under drift
• Passer som pussunderlag for opphengt himling 

Driftsmåten til Aquatherm black system, installert som et varme eller kjøletak, 
er at overflatetemperaturen holdes noen grader under eller over romtempera-
turen. Ved stråleutveksling med himlingen endres temperaturen på romoverfla-
ten og møblene. Den totale effekten oppnås ved 2/3 stråling og 1/3 konveksjon. 

Effekten bestemmes av forskjellen mellom romtemperatur og gjennomsnittlig 
overflatetemperatur. Stor forskjell = mye varmeoverføring. 

Aquatherm black system samsvarer nøyaktig med størrelsen på metallpanele-
ne. Aktive og inaktive overflater kan kombineres uten synlige forskjeller. Etter-
montering er mulig når som helst.
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Materiale:

Aquatherm black system er laget av fusiolen® PP-R. .

De eksepsjonelt gode sveiseegenskapene gir maksimal sikkerhet og holdbar-
het. Fusiolen® PP-R tåler også høye temperaturer og høyt trykk.

En permanent driftstemperatur på 70 °C er ikke noe problem. Normalt fungerer 
Aquatherm black system ved vesentlig lavere temperaturer enn konvensjonelle 
varmesystemer.

Varme og kjølegridder oksygentett i henhold til DIN4726

Materiale: fusiolen® PP-R

Fordelere 
i kvadratisk design:

24/14 mm

Grid-rør  
i kvadratisk design:

12/12 mm

Senteravstand for grid-rør: 40 m

Lengder:

400–1000 mm (i trinn på 100 mm)
1000–2000 mm (i trinn på 200 mm
2000–2500 mm (i trinn på 250 mm)
Spesialstørrelser og lengder opptil 
5000 mm på forespørsel!

Bredder: 240–1000 mm (i trinn på 40 mm)

Vekslingsområde: 1,0 m2/m2

Vannvolum: 2,0 l/m2

Vekt (inkl. vann): 4,1 kg/m2

Tillatt permanent driftstrykk

4 bar ved maks. 70 °C

Ulike arbeidsforhold på forespørsel.
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Fordeler

• Høy effekt for varme og kjøling på grunn av utmerket kontakt med 
overføringsflaten

• Korte monteringstider takket være forhåndsfabrikkerte moduler
• Lydløs og usynlig
• Ingen trekk eller svevestøv som blåser rundt
• Ideell til bruk med varmepumpe og kondenseringsteknologi på grunn av 

lave tur- og returtemperaturer
• Høy lydabsorpsjon i metallhimlingspaneler med mikroperforering eller i 

perforerte gipsplater
• Kan ettermonteres i eksisterende metallhimlingssystemer

Aquatherm black system høyeffektmoduler kombinerer aquatherms utprøvde 
varme og kjølegridder med varmeledende plater og – avhengig av valgt pro-
dukt – med bæreplater i aluminium. Modulene utnytter griddenes trykkfall og 
den meget gode varmeledningsevnen til aluminium. Liming med full overflate 
garanterer enkel og rask installasjon. Og takket være redusert tilkoblingstek-
nologi minimeres monteringstiden og kostnaden per kvadratmeter installert 
himling reduseres.

Aquatherm black system moduler med høy effekt kan brukes som varme og kjø-
lesystem. Overflatetemperaturen er bare noen få grader over eller under ønsket 
romtemperatur. De er ideelle til varmesystemer som bruker fornybar energi, for 
eksempel varmepumper. Den jevne varme eller kuldeoverføringen med hjelp av 
stråling sørger for økt komfort. I tillegg genereres det ikke trekk eller støv, slik 
det kan være tilfelle med viftedrevne varme og kjølesystemer.

Aquatherm black systems høyeffektmoduler er tilgjengelige i tre forskjel-
lige varianter:

• Plug & Play: gridder med varmeledende plater og bæreplate 
• WLT: gridder med varmeledende plater 
• Tørre bygningskonstruksjoner- HLM: gridder med varmeledende plater og 

bærerplate

HØYEFFEKTMODULER FOR VARME OG/ELLER KJØLING I HIMLINGER
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Effektverdier for moduler med høy effekt. Standard kjøleeffekt i henhold til DIN EN 14240:2004-04

Plug & Play: Metallpanel

Plug & Play: Metallhimling

Plug & Play: Metallpanel

WLT: Metallpanel

Tørre bygningskonstruksjoner-HLM:  
uperforert gipsplate

Tørre bygningskonstruksjoner-HLM:  
perforert gipsplate

1

2

3

4

5

6

BRUKSOMRÅDE

METALLPANELHIMLING TERMISK AKTIV METALLHIMLING

HIMLING AV METALLPANEL SOM GRID-SYSTEM HIMLINGSSYSTEM MED UNDERKONSTRUKSJON I METALL MED 
BYGNINGSPLATER

karakteristisk kurve

lineær temperaturforskjell

kj
øl

ek
ap

as
ite

t (
W

at
t/

m
²)

Beregningseksempel for: Turtemperatur 15 °C/Returtemperatur 17 °C

Lineær temperaturforskjell K 6 8 10

Romtemperatur °C 22 24 26

1
Tørre bygningskonstruks-
joner-HLM

perforert gipsplate med grafittinnhold 10 mm 8/18R 46 62 78

2
Tørre bygningskonstruks-
joner-HLM

uperforert gipsplate med høyt grafittinnhold 10 mm 55 75 94

3 WLT Metallpanel, med akustikkplate 59 79 100

4 Plug & Play Metallpanel, med akustikkplate 65 87 110

5 Plug & Play Himling i metall, med akustikkplate 72 96 121

6 Plug & Play Metallpanel, uten akustikkfleece 72 98 124
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BRUKSOMRÅDER

2. Metallpanelhimling

Varme og kjølegriddene plasseres i metallpanelene. På kontorer gir Aquatherm black system 
trekkfri kjøling om sommeren og behagelig varme på kalde dager. 

1. Himlingssystem med underkonstruksjon i tre

Aquatherm black system varme-/kjølegriddene installeres mellom underkonstruksjonens støtte-
profiler. Himlingen kles deretter med gipsplater. Gipsplater med forskjellige varmeledningsevner 
kan brukes. Med en isolasjon utført i henhold til EnEV, presenterer aquatherm black system sine 
fordeler i nye bygninger og i boligutvidelser. Strålevarmen kan brukes optimalt med lav turtem-
peratur. 
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6. Pusset vegg og himlingsvarme

Griddene til varming og kjøling er integrert rett under himlingen i pusslaget. Griddene og til-
koblede rør er festet til himlingen. Pussarbeidet utføres i henhold til generelle retningslinjer for 
pussing. All kommersielt tilgjengelig gips, kalk og sement er egnet. Den lave installasjonshøyden 
til Aquatherm black system og det tapsfrie varmeutslippet gjennom det omsluttende materialet 
er perfekt til å generere varme.

4. Bruk i dusjområdet

Aquatherm black system gridder gir behagelig varme i dusjområdet. Fliser som utstråler kulde og 
muggdannelse tilhører fortiden. Den individuelle tilpasningsevnen til dusjstørrelsen og dusjarma-
turer muliggjør installasjon i både nye og gamle bygninger. Aquatherm black system kan kobles 
til og kombineres med det eksisterende varmeanlegget eller gulvvarmesystemet. 

5. Speilvarme og håndklevarmer

Aquatherm black system installert bak et speil hindrer dugg på speilet. Enkel installasjon og 
forskjellige tilgjengelige størrelser gjør det til et ideelt supplement til veggoppvarmingen i dusjen. 
Aquatherm black system gridder er også godt egnet som usynlige håndklevarmere som gir ekstra 
komfort.

8. Gulvvarme

Aquatherm black system fungerer også godt som gulvvarme. Støv virvles ikke opp, slik det vanlig-
vis skjer  med radiatorer. Den jevne overflatevarmen hindrer vekst av husstøvmidd og muggsopp-
dannelse. Enten det er åpen påstøp i verksteder, produksjonshaller eller garasjer, fliser, parkett og 
laminat i leiligheter og hus, kan gulvkonstruksjonen utføres individuelt og variert.

3. Veggsystem med underkonstruksjon i metall

Varme og kjølegriddene installeres og kles deretter med gipsplater. Bruksområder er for eksempel 
renovering der det ikke lenger er mulig å legge systemet i gulv eller himling.

7. Himlingssystem med underkonstruksjon i metall

Aquatherm black system griddene installeres mellom underkonstruksjonens støtteprofiler. Him-
lingen kles deretter med gipsplater. Store områder i kontor- og administrasjonsbygg samt inn-
gangspartier og arrangementslokaler kan varmes opp og kjøles med Aquatherm black system. 
Uansett om det er et stort prosjekt eller en enebolig, er ettermontering rask, enkel og ren under 
renovering eller vedlikehold. Den lave byggehøyden reduserer romhøyden bare minimalt og ska-
per mer brukbart boareal ved utelatelse av radiatorer. 
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4

3

2

1 Energisparing 1:
Sammenlignet med solen, varmer strålevarmen først og fremst faste og flytende materialer i et rom. Høy lufttemperatur er ikke nødvendig for strålevarme. En 
lufttemperatur på 20 °C er helt tilstrekkelig og gir en behagelig følelse av velvære.

Energisparing 2:
Det er ikke noe varmetap gjennom vinduet. 

Energisparing 3:
Romtemperaturen er lav. Derfor vil du ikke ha store energitap under lufting. Den lave lufttemperaturen skaper et naturlig og behagelig klima.

Komfort:
For strålevarme er det ingen forskjeller i temperaturen i romluften, ettersom den skjer ved konveksjonsvarme. Hodet holder seg kjølig og føttene varme.

Gipsplatevegger:
Siden veggene blir direkte oppvarmet, blir det ingen kondens og ingen muggdannelse.

1

4

2

3

NY GENERASJON TEKNOLOGI

STRÅLEVARME

Turtemperatur   35 °C
Romtemperatur   20 °C

20 °C

20 °C

20 °C

20 °C

20 °C

20 °C

TOMMELFINGERREGEL: 
REDUKSJON AV ROMTEMPERATUR MED 1 °C =6 % ENERGISPARING
OVERFLATE SOM SKAL BRUKES =60–100 % AV BYGNINGSAREALET, AVHENGIG AV BYGNINGSKONSTRUKSJONEN

Strålevarme med Aquatherm black system

5

5
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Oppvarmingsvisualisering

Bildene fra det termiske kameraet med høy oppløsning illustrerer: 
Aquatherm black system for takvarme utstråler jevn varme i rommet, sørger for 
en helhetlig varmefølelse og skaper dermed et behagelig romklima.

Eksempel: Metallpanelhimling 

Romtemperatur: 20 °C
Lineær oppvarmingstemperatur: 32 °C

Systemteknologien i Aquatherm black system

Original metallhimlingspanel Start av oppvarming etter 1 minutt

etter 1,5 minutt etter 2 minutter  etter 2,5 minutter

etter 3 minutter etter 3,5 minutter  etter 4 minutter

20° C 20,5° C

24° C

29° C29° C

28° C

30,5° C30° C

26° C
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ENEBOLIG, VIKEN, NORGE

Gipshimling med underkonstruksjon i metall og tre - tilkoblingstype 52
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KONSULENTHUS, MOERS, TYSKLAND

Gipshimling med underkonstruksjon i metall og kledning med gipsplater – tilkoblingstype 62

HUF CITY BOLIGBYGG, MONTABAUR, TYSKLAND

Gipshimling med underkonstruksjon i metall og kledning med gipsplater – tilkoblingstype 52 og 62
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AXA, ANTWERPEN, BELGIA

Metallpanelhimling – tilkoblingstype 52
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HIMLING

Himlingssystem med underkonstruksjon i metall og kledning med bygningsplater Side 16
Himlingssystem med underkonstruksjon i tre og kledning med bygningsplater Side 20
Himlingssystem med innleggsplater av gipsplater eller mineralfiberplater Side 24
Fri konveksjon  Side 31

VEGG

Veggsystem med trestendervegg og kledning med bygningsplater Side 34

GULVVARME  Side 37
TEKNISK GRID  Side 38
DUSJ OG SPEIL  Side 39

EKSEMPLER PÅ BRUKSOMRÅDER
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Beskrivelse

Montering av Aquatherm black system gridder er enkelt: de monteres mel-
lom støtteprofilene i underkonstruksjonen i metall. Deretter dekkes himlingen 
med byggplater. Til dette kan f.eks. gipsplater og perforerte gipsplater med 
forskjellig varmeledningsevne brukes. Griddene leveres i forskjellige bredder 
og lengder, slik at himlingen kan dekkes individuelt. 

Fordeler

• Høy varme og kjøleeffekt på grunn av full aktivering av himlingsflatene
• Kombinasjon med sentralt behandlet uteluft er mulig
• Ideell til bruk med varmepumpe og kondenseringsteknologi på grunn av 

lave tur og returtemperaturer
• Høy lydabsorpsjon i kombinasjon med perforerte gipsplater
• Kombinasjon av termisk aktive og passive himlingselementer
• Installasjon i kombinasjon med forskjellige himlingsinstallasjoner/

underkonstruksjoner som belysning, branndetektorer og ventilasjons-
komponenter

• Attraktiv design og arkitektonisk frihet
• Rask byggefremdrift takket være tørt byggesystem

Himlingssystem med underkonstruksjon i metall og kledning med bygningsplater

Frekvens Hz 125 250 500 1000 2000 4000

ap 0,55 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60

Lydabsorpsjonskoeffisient for gipsplatehimling med proporsjonal perfore-
ring på 15,5 %, type 8/18R

Evaluering i henhold til ISO 354
Praktisk lydabsorpsjonskoeffisient i henhold til ISO 11654

aw = 0,70(L)

Lydabsorpsjonsklasse C
      

Lydabsorpsjon

Lydabsorpsjon beskriver reduksjonen av lydenergi. Ved refleksjon av bølgene i 
romgrensene opprettes et diffust lydfelt der lydkildens direkte lyd overlappes 
med reflekterende lydkomponenter og effekter fra alle retninger med omtrent 
samme intensitet. Hvis det er mulig å redusere refleksjonene ved romgrensene, 
blir det mer stille i rommet. Absorpsjonskoeffisienten a indikerer hvor stor den 
absorberte delen av den totale innfallende lyden er:

Hvis a = 1, blir hele den innfallende lyden absorbert, det er ikke lenger noen 
refleksjon.

Hvis a = 0,5, absorberes 50 % av lydenergien og 50 % av lydenergien reflek-
teres.

Akustiske verdier for en standard gipsplatehimling
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Himlingssystem med underkonstruksjon i metall og kledning med bygningsplater

Himlingssystem med underkonstruksjon i metall og kledning med bygningsplater – tilkoblingstype 52

Avstand fra  
grid til vegg  
min. 100 mm

Himlingsoppheng (dvs. Nonius-oppheng)

Festeskinne for gipsvegg  
(Art.nr. 81297 2 x Art.nr. 81301)

Støtteprofil 
(CD 60 x 27 mm)

Bygningsplate

Korrugert 
tilkoblingsrør (Art.nr. 
81032)

Maks. grid-lengde 4000–5000 mm

Grunnprofil (CD 60 x 27 mm)

Avstand fra grid 
til vegg min. 150 mm for  
tilkoblingsrør

Tilkoblingsrør
PP-grid tilkoblingsrør 
(Art.nr. 81006)

Varme og kjølegridder

Avstand fra  
grid til vegg  
min. 100 mm

Himlingsoppheng (dvs. Nonius-oppheng)

Festeskinneforl gipsvegg 
(Art.nr. 81297 2 x Art.nr. 81301)

Bygningsplate

Tilkoblingsrør
PP-grid tilkob-
lingsrør  
(Art.nr. 81006)

Maks. grid-lengde 4000–5000 mm

Avstand fra grid 
til vegg min. 150 mm for  
tilkoblingsrør

Korrugert tilkoblingsrør  
(Art.nr. 81032)

Varme- og kjølegridder

Grunnprofil (CD 60 x 27 mm)

Støtteprofil 
(CD 60 x 27 mm)

Planleggingsdata for himlings-gridder
a b

Senteravstand støtteprofil (mm)

Senteravstand til  
grunnprofilene og festing i 

henhold til  
produsent

Standardbredde Grid-bredde
333 240
400 320
420 320
500 400

Grid 333 mm påføres med perforerte gipsplater til lydabsorberen-
de varme- og kjølesystemer!
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Tilkoblingstyper 52/62

1. Installasjon av gridder

For å sikre en jevn installasjonsprosess må opphengshøyden være minst 15 
cm. Aksens senteravstand til støttekonstruksjonen avhenger av bygnings-
platen som brukes og varierer mellom 333 mm og 500 mm. Alle gridder 
er laget etter mål og installasjonen utføres i henhold til leggeplan mellom 
støtteprofilene.  Griddene festes til grunnprofilen i underkonstruksjonen i 
metall med magnetklips (Art.nr. 81302). Hver grid er i tillegg festet med fire 
monteringsskinner for gipsvegg og tilkoblingsstusser. 

2. Tilkobling av griddene

Griddene til installasjon i et himlingssystem for gipsplater er utstyrt med 
tilkoblingstype 62 (ensidig) eller tilkoblingstype 52 (toveis). Etter montering 
av griddene i underkonstruksjonen kombineres de til varme-/kjøleområdet 
i henhold til leggeplanen. Til dette formålet brukes det korrugerte røret fra 
Aquatherm black system (se detaljtilkobling). 

3. Installasjon av bygningsplatene

Griddene henger noen millimeter under bæreskinnen. Bygningsplatene 
skrus nå i henhold til produsentens anvisninger til støttekonstruksjonen, 
og dermed skyves griddene opp. Dette fører til en direkte kontakt mellom 
bygningsplate og grid. Det er viktig å sørge for at griddene fylles med vann 
og er under trykk under kledningen.

Detalj: tilkoblingstype 62

1. Korrugert tilkoblingsrør med skyvealbue (Art.nr. 81032)

2. Sikkerhetsklips

1

2

1. Korrugert tilkoblingsrør med skyvebrakett (se tabell)

Detalj: tilkoblingstype 52

1

1. Korrugert tilkoblingsrør med skyvealbue (Art.nr. 81038)

1

Til 333 mm grid må det brukes korrugert tilkoblingsrør (Art. Nr. 
81038/1000 mm) i stedet for korrugert tilkoblingsrør (Art. Nr. 
81032/500 mm).
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Himlingssystem med underkonstruksjon i metall og kledning med bygningsplater

Alternativ festing med magneter
Seksjon: feste av magnetklips på underkonstruksjon i metall

1. Festeskinne for gipsvegg (Art.nr. 81297)

2. Tilkoblingsplugg (Art.nr. 81301)

Detalj: festeskinne Seksjon: støtteprofil

1. Låst festeskinne i støtteprofilen (Art.nr. 81297)

1

1

2

Magneter Grid-lengde

0 40–120 cm

1 140–200 cm

2 225–350 cm

3 375–500 cm

Antall magneter

27
27

12
,5

1

1. Feste av gridder med magnetklips (Art.nr. 81302)

Med kledning:
Griddene skyves oppover av bygningsplaten: full overflatekontakt

1

Uten kledning:
Gridden henger ned med en toleranse på 3 mm

1. Feste av gridder med magnetklips (Art.nr. 81302)
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Beskrivelse

Installasjonen av Aquatherm black system gridder til oppvarming og kjøling 
gjøres mellom støtteprofilene i underkonstruksjonen i tre. Himlingen blir deret-
ter kledd med bygningsplater, for eksempel gipsplater.

Himlingen kan ha forskjellige bredder og lengder,  og derved gi plass til him-
lingsinstallasjoner (spotlights, oppheng til belysning, røykvarslere osv.)

Fordeler

• Høy varme og kjøleeffekt på grunn av full aktivering av himlingsoverfla-
tene

• Rask og enkel installasjon
• Ideell til bruk med varmepumpe og kondenseringsteknologi på grunn av 

lave tur og returtemperaturer 
• Høy lydabsorbering i kombinasjon med perforerte gipsplater
• Installasjon i kombinasjon med forskjellige himlingsinstallasjoner/over-

bygg som belysning, branndetektorer og ventilasjonskomponenter
• Effekt uten trekk
• Kort oppvarmingstid og raske reaksjonstider
• Rask byggefremdrift takket være tørt byggesystem

Himlingssystem med underkonstruksjon i tre og kledning med bygningsplater
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Himlingssystem med underkonstruksjon i tre og kledning med bygningsplater – tilkoblingstype 64

Avstand fra grid til 
vegg min. 100 mm

Festeskinne

Betongtak

Leker i tre (48 x 24 mm)

Bygningsplate

PP-grid 
tilkoblingsrør
(Art.nr. 81006)

Maks. grid-lengde
4000–5000 mm

Avstand fra grid 
til vegg min. 150 mm for 
tilkoblingsrørene

PP-grid tilkoblingsrør (Art.
nr. 81006)

Varme og kjølegridder

Installasjon

1. Underkonstruksjon
Støttelektene er festet til himlingen i henhold til produsentens anvisninger og 
er plassert enten vertikalt eller horisontalt.

2. Installasjon av gridder
Aksens senteravstand til støttekonstruksjonen avhenger av bygningsplaten og 
varierer mellom 333 mm og 500 mm. Alle griddene er laget etter mål og instal-
leres mellom lektene. 

3. Tilkobling av griddene
Griddene til installasjon i et himlingssystem med underkonstruksjon i tre 
leveres med sveisestusser, tilkoblingstype 64. Etter å ha montert griddene i 
himlingen mellom trelektene, kombineres de til varme-/kjøleområdet i henhold 
til leggeplanen. Til dette formålet brukes tilkoblingsrør fra Aquatherm black 
system. Festingen av tilkoblingsrørene er utført med rørklammer (se detalj). 

4. Installasjon av bygningsplater
Gridden monteres mellom trelektene. bygningsplatene skrus fast i lektene i 
henhold til produsentens anvisninger. Kontroller at griddene fylles med vann 
og er under trykk under kledningen. 

Planleggingsdata for himlings-gridder

a

Standard med støttelekte (mm) Grid-bredde (mm)

400 320
420 320
500 400

Detalj: Forbindelse

1. Rørklamme av plast (Art.nr. 60716)

2. Tilkoblingsrør (Art.nr. 81006)

3. Lekter i tre (48 x 24 mm)

4. Albue 90° (Art.nr. 81060)

5. Albue 90° m/f (Art.nr. 81065)

2

3

1

5

4



Ti
lk

o
b

lin
g

ss
ys

te
m

 t
ak

23

Himlingssystem med underkonstruksjon i tre og kledning med bygningsplater – tilkoblingstype 64

Seksjon: Gridfeste himling

Detalj: Gridfeste himling

1. Festeelement med plugg (Art.nr. 81298)

2. Festeskinne

1

1. Rørklammer av plast (Art.nr. 60716)

2. Tilkoblingsrør (Art.nr. 81006)

Detalj: Feste av tilkoblingsrør

1

2
2
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med høyt grafittinnhold 10 mm

med grafittinnhold 10 mm

Gipsplater 12,5 mm1

2

3

Standard kjølekapasitet iht. DIN EN 14240 2004-04

Effektdata for himlingssystem med bygningsplater
Standard varmekapasitet i henhold til DIN EN 14037-2

Beregningseksempel for: turtemperatur 40 °C/returtemperatur 35 °C

Lineær temperaturforskjell K 13,5 15,5 17,5 19,5 22,5 25,5

Romtemperatur °C 24 22 20 18 15 12

Gipsplater 12,5 mm W/m2 65 75 86 96 111 127

med grafittinnhold 10 mm W/m2 72 84 95 107 124 142

med høyt grafittinnhold 10 mm W/m2 84 96 109 122 142 161

Beregningseksempel for: turtemperatur 15 °C/returtemperatur 17 °C

Lineær temperaturforskjell K 6 8 10

Romtemperatur °C 22 24 26

Gipsplater 12,5 mm W/m2 32 44 56

med grafittinnhold 10 mm W/m2 36 50 63

med høyt grafittinnhold 10 mm W/m2 43 58 73

1

1

2

2

3

3

med høyt grafittinnhold 10 mm

med grafittinnhold 10 mm

Gipsplater 12,5 mm1

2

3
Karakteristisk kurve

Lineær temperaturforskjell K
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Karakteristisk kurve

Lineær temperaturforskjell K
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Beskrivelse

Aquatherm black system gridder til varme og kjøling limes på innleggsplatene 
laget av gipsplater eller mineralfiber på byggeplassen. 

Fordeler

• Høy effekt på varme og kjøling på grunn av utmerket kontakt med 
innleggsplatene

• Prefabrikkerte gridder for rask montering på stedet
• Ideell til bruk med varmepumpe og kondenseringsteknologi på grunn av 

lave tur og returtemperaturer
• Kan ettermonteres i eksisterende himlingssystemer
• Høy lydabsorpsjon i himlingspanelene med perforering og akustisk 

fleece
• Installasjon i kombinasjon med ulike himlingsinstallasjoner/overbygg 

som lys, branndetektorer og ventilasjonskomponenter
• Effekt uten trekk
• Lydløs og usynlig oppvarming og kjøling 

Himlingssystem med innleggsplater laget av gipsplater eller mineralfiberplater
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Himlingssystem med innleggsplater laget av gipsplater eller mineralfiberplater – tilkoblingstype 62

PP-grid-tilkoblingsrør 
(Art.nr. 81006) til 
korrugert tilkoblings-
rør (Art.nr. 81031)

Varme- og kjøle-gridder

T- grunnskinne

Korrugert tilkoblingsrør  
(Art.nr. 81032)

Himlingsoppheng (dvs. Nonius-oppheng)

Detalj: Tilkoblingsrør mellom gridder

1. Korrugert tilkoblingsrør (Art.nr. 81032)

1

Installasjon

1. Underkonstruksjon
I følge produsenten skal underkonstruksjonen festes til råtaket av gipsentre-
prenøren med himlingsopphengene (dvs. Nonius-oppheng) og justeres. 

2. Montering av gridder
For problemfri installasjon bør den midterste opphengshøyden i systemene 
med innleggsplater være minst 15 cm. De spesialtilpassede griddene limes på 
innleggsplatene i henhold til leggeplan. Avhengig av kravene kan en minera-
lullisolasjon (minst 30 mm), forseglet i PE-folie, plasseres på gridderne.

3. Tilkobling av griddene
Griddene til installasjon i et himlingssystem for innleggsplater er utstyrt med 
tilkoblingstype 62 (ensidig) eller tilkoblingstype 52 (tosidig). Etter montering av 
griddene på innleggsplatene, kobles de til hverandre til varme eller kjølesoner 
i henhold til leggeplan. Det korrugerte røret fra Aquatherm black systemet bru-
kes til dette (se detalj: tilkoblingsrør).

RÅD:
Bygningsplate med grafittinnhold eller høyt grafittinnhold til innleggssystemet 
fås kun på forespørsel.

Planleggingsdata for himlings-gridder

Mål bygningsplate (mm) Grid (mm)

a b

600 600 520 x 560
625 625 560 x 600
600 1200 520 x 1150
625 1250 560 x 1200

Avstander til underkonstruksjon i henhold til produsent
Spesialløsninger på forespørsel

T-støtteskinne
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Beregningseksempel for: turtemperatur 40 °C/ returtemperatur 35 °C

Lineær temperaturforskjell K 13,5 15,5 17,5 19,5 22,5 25,5

Romtemperatur °C 24 22 20 18 15 12

Innleggsplate laget av gipsplate 
12,5 mm W/m2

72 83 95 106 123 141

Effektdata for himlingssystem med innleggsplater
Standard varmekapasitet i henhold til DIN EN 14037-2

Beregningseksempel for: turtemperatur 15 °C/returtemperatur 17 °C

Lineær temperaturforskjell K 6 8 10

Romtemperatur °C 22 24 26

Innleggsplate laget av gipsplate 
12,5 mm W/m2

35 48 62

Tørrbygd himling
Innleggsplate laget av  
gipsplate 12,5 mm

1

Tørrbygd himling
Innleggsplate laget av  
gipsplate 12,5 mm

1

1

1

Standard kjølekapasitet iht. DIN EN 14240: 2004-04

Karakteristisk kurve

Lineær temperaturforskjell K

Karakteristisk kurve

Lineær temperaturforskjell K
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Akustiske verdier i en standard metallhimling

Frekvens (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

ap 0,35 0,80 0,90 0,65 0,70 0,65

Lydabsorpsjonsgrad i metallhimlingssystem med proporsjonal 
perforering type 2516

Evaluering i henhold til ISO 354
Praktisk lydabsorpsjonskoeffisient i henhold til ISO 11654

αaw = 0,70 (L)

Lydabsorpsjonsklasse C
      

Lydabsorpsjon

Ikke bare i kontorbygninger er romakustikken en viktig faktor. En minimering av 
lydforplantningen og dermed bedre taleforståelighet kan oppnås med en høy 
grad av lydabsorpsjon.

Akustiske verdier i en standard metallhimling

Beskrivelse

Aquatherm black system gridder til oppvarming og kjøling settes inn i himlings-
panelene av metall og festes med magnetholdere. 

Fordeler

• Høy effekt for varme og kjøling på grunn av utmerket kontakt 
med overføringsområdet

• Prefabrikkerte gridder for rask installasjon på stedet
• Meget enkel installasjon med magnetholdere
• Kombinasjon med sentralt behandlet uteluft er mulig
• Kan ettermonteres i eksisterende himlingssystemer av metall
• Høy lydabsorpsjon i himlingspaneler i metall med mikroperforering
• Installasjon i kombinasjon med forskjellige himlingsinstallasjoner/-konst-

ruksjoner som belysning, branndetektorer og ventilasjonskomponenter
• Lydløs og usynlig oppvarming og kjøling 
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Himlingspanel av metall som festesystem – tilkoblingstype 52

himlingsoppheng 
(f.eks. Nonius-oppheng)

Metallpanel med 
varme og kjølegridder

Støtteprofil

Korrugert tilkoblingsrør 
(Art.nr. 81035)

PP-grid tilkoblingsrør (Art.nr. 81006) ved
korrugert tilkoblingsrør (Art.nr. 81031)

Støtteprofil

Detalj: tilkoblingsrør mellom gridder

1. Korrugerte tilkoblingsrør (Art.nr. 81035)

Installasjon

1. Underkonstruksjon
Underkonstruksjonen er usynlig plassert i himlingshulrommet som et festesys-
tem i henhold til produsentens anvisninger. 

2. Montering av gridder
For å sikre en problemfri installasjonsprosess bør den gjennomsnittlige fallhøy-
den på metallpanelet være minst 15 cm. Avhengig av kravene kan en steinulli-
solasjon (min. 30 mm), innsveiset i en PE-film, legges på griddene. 

3. Tilkobling av griddene
Griddene til installasjon i himlinger med et festesystem leveres med tilkob-
lingstype 62 (ensidig) utforming. Etter installasjon av gridder i festeskinnen, 
kobles de til varme eller kjølesoner i henhold til leggeplanen. Til dette formålet 
brukes prefabrikkerte korrugerte tilkoblingsrør med 90° adaptere. Kontroller at 
det korrugerte tilkoblingsrøret er langt nok til at himlingen enkelt kan åpnes 
i den forutsatte folderetningen. Skjøten mellom griddene og korrugerte røret 
skjer ved fusjonssveising. 

4. Installasjon av festesystem 
Monteringen må alltid følge produsentens anvisninger. I prinsippet må varme-/
kjølesystemet fylles med vann og settes under trykk. 

Planleggingsdata for himlings-gridder

Mål metallpanel (mm) Grid (mm)

a b

600 1200 520 x 1100
625 1250 560 x 1180

Avstander til underkonstruksjonen i henhold til produsent

Spesialløsninger på forespørsel

1
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Himlingspanel av metall som festesystem – tilkoblingstype 52

Del: gridfeste himling

Detalj: gridfeste 

1. Akustikkplate 

2. Magnetholder (Art.nr. 81286)

3. Grid

2

Feste med magnetholder

Etter innsetting festes griddene med magnetholderne under installas-
jonen av himlingen. 

I utgangspunktet må himlingspanelene i metall alltid festes med minst 
3 magnetholdere. Om det kreves ekstra magneter til å feste, avhenger 
av dimensjonene på himlingspanelet i metall og den maksimale av-
standen mellom magnetene. 

Maksimal avstand magneter: 0.8 m

1

Magneter per m² Gridder per m²

3 fra 0,00 til 0,50 m2

4 fra 0,51 til 1,00 m2

5 fra 1,01 til 5,00 m2

Alternativt feste med magneter

3
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Standard kjølekapasitet iht. DIN EN 14240: 2004-04

Effektdata panelhimling i metall som festesystem

RÅD
Med hjelp av mekanisk ventilasjon økes konveksjonen, slik at en effektøkning oppnås spesielt med isoterm lufttilførsel.

Standard varmekapasitet iht. DIN EN 14037-2

Beregningseksempel for: turtemperatur 40 °C/ returtemperatur 35 °C

Lineær temperaturforskjell K 13,5 15,5 17,5 19,5 22,5 25,5

Romtemperatur °C 24 22 20 18 15 12

utvidet metall W/m2 95 111 127 142 166 191

klemmepanel W/m2 81 94 106 118 137 155

Beregningseksempel for: turtemperatur 15 °C/returtemperatur 17 °C

Lineær temperaturforskjell K 6 8 10

Romtemperatur °C 22 24 26

utvidet metall W/m2 65 91 118

klemmepanel W/m2 45 62 78

klemmepanel
utvidet metall med 65 % fritt  
tverrsnitt (16 x 8 x 1,5 x 1 mm)

klemmepanel
perforert, med 16 % fritt tverrsnitt
hullmønster 2516
hulldiameter 2,5 mm

1

1

1

klemmepanel
utvidet metall med 65 % fritt  
tverrsnitt (16 x 8 x 1,5 x 1 mm)

klemmepanel
perforert, med 16 % fritt tverrsnitt
hullmønster 2516
hulldiameter 2,5 mm

1

2

2

2

2

Karakteristisk kurve

Lineær temperaturforskjell K

Karakteristisk kurve

Lineær temperaturforskjell K
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Beskrivelse

Varme og kjølegridder ligger på en gjennomtrengelig underkonstruksjon som 
tillater ubegrenset luftsirkulasjon. Aquatherm black system gridder plasseres 
på underkonstruksjonen og festes om nødvendig. Systemet kjennetegnes av 
høyt effektnivå. 

Fordeler 

• Høy varme og kjøleeffekt på grunn av fri konveksjon
• Systemet kan brukes variabelt
• Kombinasjon med andre underkonstruksjoner av himlinger, som belys-

ning, fyrte detektorer, sprinklere og ventilasjonskomponenter

Fri konveksjon – opphengt
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Fri konveksjon – opphengt

Rammekonstruksjon med forsterket matte

Varme og kjølegridder

PP-R-grid 
tilkoblingsrør 
(Art.nr. 81006)

Korrugert 
tilkoblingsrør (Art.nr. 
81039)
Alternativt:
PP-R-grid 
tilkoblingsrør

Himlingsoppheng (f.eks. stålkjetting)

Detalj: tilkoblingsrør mellom gridder

1.  90° albue adapter (Art.nr. 81290)

2. Festeklips

3.  Korrugert tilkoblingsrør (Art.nr. 81039) 

alternativt: PP-R-grid tilkoblingsrør (Art.nr. 81006)

1

2

Beskrivelse

1. Underkonstruksjon
Underkonstruksjonen for fri konveksjon er hengt opp i himlingen med egnede 
oppheng (f.eks. stålkjettinger).

2. Montering av gridder
For å sikre en problemfri installasjonsflyt, bør den gjennomsnittlige fallhøy-
den på underkonstruksjonen være minst 15 cm. 

3. Tilkobling av gridder
Griddene til fri konveksjon leveres med tilkoblingstype 62 (ensidig) design. 
Etter installasjon på underkonstruksjonen kobles de til varme og kjølesoner i 
henhold til leggeplan. Til dette brukes prefabrikkerte korrugerte tilkoblingsrør 
eller valgfrie tilkoblingsrør.

3
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Fri konveksjon – opphengt

Del: gridfeste himling

Detalj: alternativ bæreflate

Nettingmatte med forskjellige trådstørrelser og maskestør-

relser

Utvidet metall (for fri konveksjon)

med minimum 80 % fritt tverrsnitt

Detalj: alternativ bæreflate
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Beskrivelse

Installasjonen av Aquatherm black system gridder foretas mellom sten-
derne i underkonstruksjonen til veggen/takhellingen. Deretter dekkes med 
bygningsplater. Bygningsplater med forskjellige varmeledningsevner kan 
brukes. 

Fordeler

• Høy varme og kjøleeffekt
• Jevn temperaturfordeling
• Rask og enkel installasjon
• Kombinasjon med sentralt behandlet uteluft er mulig
• Effekt uten trekk
• Kort oppvarming og raske reaksjonstider

Veggsystem med trestendere og kledning med bygningsplater  
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Veggsystem med trestendere og kledning med bygningsplater – tilkoblingstype 64

4. Montering av bygningsplater
Bygningsplatene skrus fast i tverrbjelkene på gipsveggen i henhold til produ-
sentens anvisninger. I prinsippet må griddene fylles med vann og presses av 
før griddene monteres. 

Monteringsbeskrivelse

1. Treramme
Trerammen bygges og justeres i henhold til produsentens anvisninger, 
av gipsentreprenøren. Eventuell nødvendig isolasjon i henhold til brann-
beskyttelse eller lydisolasjon installeres. Aksens senteravstand til profilene 
er vanligvis 600 mm. Avhengig av type og utforming av trerammen, kreves 
andre avstander. Her skal også den respektive produsentens anvisninger 
vurderes. 

2. Montering av gridder i trestenderveggen
Tilførsele til varme-/kjølekretser fra hovedforsyningen føres i samsvar med 
gjeldende regler f.eks. gjennom gulv/vegg inn i rommet. Tilpassede gridder 
skal henges opp mellom underkonstruksjonen i tre i henhold til leggepla-
nen. Til dette formålet er den plastbelagte perforerte stripen forkortet til 
riktig lengde og montert med tilkoblingspluggene med Aquatherm black 
system holderne. Festingen av den perforerte stripen til motlektene gjøres 
med gipsskruer. Alle nødvendige komponenter tilbys som Aquatherm black 
system tilbehør. 

3. Rørtilkobling av gridder til varme-/kjølekretser
Griddene til installasjonen i veggsystemer i underkonstruksjon av tre er        
utstyrt med sveisestusser, ensidig tilkobling (tilkoblingstype 64).    

Planleggingsdata for vegg-gridder

a

Standardbredde på treramme (mm) Grid-bredde (mm) Grid-lengde (mm)

600 520 400 - 5000
500 400 400 - 5000

Senteravstand b min. 310 mm, min. størrelse for de minste griddene 240 mm

Spesialløsninger på forespørsel

Varme- og 
kjøleregister

BygningsplateIsolasjon Trestendervegg

Tilkoblings-
rør
Art.nr. 81006

maks. grid-lengde 
400–5000 mm

Veggbrakett (Art.nr. 81296)
Perforert tape (Art.nr. 81304)
og tilkoblingsplugg (Art.nr. 81301)

Avstand fra grid til 
vegg min. 100 mm

Varme og  
kjølegrider

Maks. grid-lengde 
4000–5000 mm

PP-grid 
tilkoblingsrør 
(Art.nr. 81006)

Avstand fra grid 
til vegg min. 150 mm  
for tilkoblingsrør
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Veggsystem med trestendere og kledning med bygningsplater – tilkoblingstype 64

Del: kledning med bygningsplater

1. Skrue
2. Perforert bånd (Art.nr. 81304)
3. Tilkoblingsplugg (Art.nr. 81301)
4. veggbrakett (Art.nr. 81296)
    1 x feste per vegg-grid

1. Tilkoblingsrør (Art.nr. 81006)

Detalj: festing av grid Detalj: utsparing til tilkoblingsrørene

1

2
3

1
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Gulvvarme

Beskrivelse

Aquatherm black system gridder er også egnet til gulvvarme i avrettingen. 
Griddene kobles sammen og fores på den ene siden. For å unngå at det flyter 
utover når avrettingsmassen støpes må griddene festes på isolasjonen. Alle 
typer avrettingsmasse som er godkjent for gulvvarme kan brukes. Dekningen 
avhenger av type avrettingsmasse.

Eksempler på bruk

1

7

6

3

2

8

5

1. Aquatherm-vegg og gulvvarme kombinert i én krets. 2. Aquatherm black system som gulvvarmesystem på isolasjon. 

4

1   avrettingsmasse 4    isolasjonsdekning  7    isolasjonslist

2   festeskinne 5    betong  8    tilkoblingsrør/PP-grid-rør

3   grid 6     isolasjon  
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Beskrivelse

I varme-/kjølehimlinger der det er installert spotter sprinkler, høyttalere, luft-
euttak osv. En høy grad av dekning i disse områdene kan oppnås med tekniske 
gridder. Varme-/kjøle-gridder er tilpasset himlingen. Individuelle gridstrenger 
fjernes på fabrikken. Dette er mulig for alle tilkoblingstyper. Med tekniske grid-
der, for eksempel i himlinger av metallpanel, kan nesten alle typer belysning 
realiseres uten stor reduksjon av overflater med varme og kjøling. I tørre sys-
temer med kledning av bygningsplater brukes ofte innfelte himlingsbelysning. 
Tekniske gridder er også et perfekt valg for denne anvendelsen for å oppnå en 
høy grad av dekning. 

For produksjon av tekniske gridder er målene til gridden og utsparingen 
påkrevd.

Teknisk grid
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Bruk i speilet

Fordeler

• Duggfritt speil
• Enkel installasjon
• Kan tilpasses enhver speilstørrelse
• Egnet til kombinasjon med eksisterende radiatorsystem
• Kan kobles til alle vanlige gulvvarmesystemer
• Optimalt supplement til veggoppvarmingen i dusjen

Bruk i dusjen

Fordeler

• Komfortabel varme i dusjområdet
• Enkel installasjon
• Kan tilpasses individuelt etter dusjstørrelse og dusjarmatur
• Anvendes i kombinasjon med eksisterende radiatorsystem
• Egnet til tilkobling til alle vanlige gulvvarmesystemer
• Installasjon i nye og eksisterende bygninger er mulig
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KAPITTEL
TILKOBLINGSTEKNOLOGI

Tilkoblingsteknologi
Forskjellige tilkoblingsvarianter er tilgjengelige for å koble aquatherm black system til rørene

Korrugert tilkoblingsrør med forskjellige tilkoblingstyper

1) skyvekobling med sikkerhetsklips

2) overgangsadapter med pressforbindelse 15 mm

3) glidehylsekobling

4 sveiset tilkobling

5) overgang med innvendige gjenger

6) overgang med utvendige gjenger

* (tilbehør Aquatherm green pipe sortimentet)

1)

2)

3*)

4)

5*)

6*)
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Fusjonssveising av Aquatherm black system

Aquatherm black system gridder med tilkoblingstype 64 kan kobles til hverandre til grid-soner.

1.
Sveiseutstyr og -verktøy (16 mm) montert; temperaturkontroll utført.

3. 
Etter oppvarmingstiden på 5 sekunder trekker du delene ut av verktøyet ...

2.
Sett varmerøret 16 mm inn og skyv samtidig enden mot sveisedoren.

4.
... og skyv dem sammen umiddelbart (sveisedybde 13 mm).

Tilkoblingsdel 1: Fusjonssveising 

Aquatherm black system gridder med tilkoblingstype 64 kobles til hverandre 
igjen med fusjonssveising. 

Ved å varme opp tilkoblingsdelene smelter plasten sammen til en komplett og 
permanent tilkobling. 
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Rørtilkobling til varme/kjøle griddene:
Rørtilkoblingen til de respektive sonene utføres med fusjonssveising.

1.
Sveiseutstyr og -verktøy (16 mm) er montert; temperaturkontroll  
utføres.

2.
Sett albuen 90° (16 mm) inn og skyv samtidig enden mot 
sveisedoren. 

3.
Etter oppvarmingstiden på 5 sekunder fjernes delene fra verktøyet ...

4.
... og skyv dem sammen umiddelbart (sveisedybde 13 mm)
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1. Legg det korrugerte tilkoblingsrøret uten spenning. Plasser deretter 
 skyvekoblingen, inkludert sikkerhetsklips, rett på tilkoblingen.

2. Trykk skyvekoblingen så langt som mulig over grid-tilkoblingen og sjekk 
tilkoblingen med mottrekk. Vær oppmerksom på at holderelementet 
(svart ring) ikke skråner på tilkoblingsstussen. 
 

3. For visuell inspeksjon av innleggsdybden er tilkoblingsstussen merket  
(overgang fra glatt til grov overflate). Hvis innleggsdybden er riktig, er ikke 
tilkoblingsstussen glatte overflate lenger synlig. Sjekk om sikkerhetsringen  
finnes på begge skyvekoblingene per hvert korrugerte rør. 
 
Merknad: Hvis sikkerhetsringen mangler, kan skyvekoblingen gå fra hve-
randre  og vannlekkasje oppstå. Det er ingen garanti under produktansvar.

Tilkoblingsteknologi Del 2: Skyvekobling

Aquatherm black system gridder med tilkoblingstypene 52 og 62 er enkelt og 
sikkert koblet sammen i opphengte himlinger med hjelp av skyvekoblinger. 
Griddene er utstyrt med 16 mm pluggtilkoblinger, der skyvekoblingen kun må 
settes inn så langt som mulig.  Holderingen er utstyrt med tenner i rustfritt stål 
som holder kontakten fast i skjøten. De to integrerte O-ringene gir en fullsten-
dig forseglet og sikker tilkobling. 

Holderingen og O-ringen holdes på plass av en messing låsering.

Underkonstruksjon
Når du bruker en underkonstruksjon på stedet, må den tillatte vekten av under-
konstruksjonen kontrolleres for stabilitet. Ved beregning av vekten av varme- 
og kjølehimlingen må griddene og vannkretsene betraktes som “fylt”.

Tilkoblingsrør med korrugert rør
Under installasjon av himlingspanelene i metall må de enkelte griddene kobles 
til korrugerte rør. Korrugerte rør er utstyrt med skyveadaptere.

1

2

3
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Tilkoblings del 2: Demontering av skyvekoblingen

4. Før du kobler skyvekoblingen fra tilkoblingsstussen, må du kontrollere at
tilkoblingen er trykkløs.
Trekk deretter den røde sikkerhetsringen av koblingen. 

5. Hold deretter skyvekoblingen for hånd og trykk holderingen (svart ring) mot 
koblingen. Da åpnes den indre holderingen.

6. Nå kan skyvekoblingen enkelt fjernes fra tilkoblingsstussen.

7. Selvfølgelig kan forbindelsen brukes på nytt flere ganger! Den røde sikkerhets-
klipsen må skyves tilbake før den festes på nytt. 

4

5

6

7
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Generell beskrivelse

   

For varme og kjølesystemer er den individuelle romkontrollen i henhold til EnEV. 
Romtemperaturen registreres av en romtermostat, som er montert på veggen. 
Det må utvises forsiktighet for å sikre at romtermostaten ikke installeres bak 
gardiner, i trekk eller utsettes for direkte sollys. Romtermostaten aktiverer en 
aktuator i kjølemodus når den går under og i oppvarmingsmodus når den går 
over den forhåndsinnstilte nominelle temperaturen. Aktuatoren lukker eller åp-
ner reguleringsventilen. 

I systemer som både er oppvarmet og avkjølt, blir signalet for den sentrale over-
gangen mellom varme- og kjølemodus gitt via en automatisk styringsmodul 
av en potensialfri koblingsutgang. Hvis overflatetemperaturen i det installerte 
systemet kjølesystemet er under duggpunkttemperaturen, kan dette føre til 
kondens på overflaten. Det kan unngås med forskjellige alternativer.

Brudd på volumstrømmen

En duggpunktsensor brukes til å unngå dannelse av kondens på kritiske punk-
ter, for eksempel direkte på kaldtvannsforsyningen. Straks et kritisk område er 
nådd, blir kjølefunksjonen stoppet og kjølesonen stengt. 

Styremetode
Justering av turtemperatur (ekstern kontroll)

Hvis imidlertid effekten til kjølehimlingen ikke skal avbrytes, er det mulig å 
justere turtemperaturen avhengig av duggpunkttemperaturen i referanse-
rommene. En kontroll viser kontinuerlig duggpunktet med en fuktighets og  
temperaturføler. Turtemperaturen holdes derfor permanent 0,5 K til 1,0 K over 
den kritiske temperaturen. Ingen kondensdannelse i rommet. 

Råd: 
Bruk av duggpunktsensor bare på plastrør.

STYRING
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Styrekonsept: individuell oppvarming via termostat med soneventil og/eller samlestokk

Den individuelle oppvarmingen utføres av en trådløs romtermostat. Denne er koblet med en soneventil på stedet eller aktuatorene til en samlestokk for å lette 
ordningen av de enkelte komponentene og kontrollenhetene.   

Vær nøye med systemspenningen når du velger komponentene. 

Versjon 1 –  
via soneventil på stedet

Versjon 2:
samlestokk

1. Varme-/kjølekrets
2. Kontrollsone
3. Trådløs romtermostat 
4. HUB-WLAN tilgangspunkt
5. Kontrollboks

  6. Soneventil (på stedet)
  7. Balanseringsventil (på stedet)
  8.  Kuleventilsett (Art.nr. 94413)
  9. Samlestokk
10. Aktuatorer 

R   F
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Styrekonsept: individuell kjøling via termostat med soneventil og/eller samlestokk

Den individuelle kjølingen utføres via en trådløs romtermostat og en duggpunktsensor for kjølemodus. Romtermostaten kobles med en soneventil på stedet eller 
med aktuatorene til en samlestokk for å lette ordningen av de enkelte komponentene og kontrollkretsene. Hvis flere tilkoblingssystemer er i bruk, kan de kobles i 
serie med hjelp av en master-slavefunksjon. En duggpunktsensor brukes til å unngå dannelse av kondens på kritiske punkter, for eksempel direkte ved kaldtvanns-
forsyningen. Signalet for den sentrale overgangen mellom varme og kjølemodus sendes ut via en automatisk styringsmodul. 

Versjon 1-  
via soneventil på stedet

Versjon 2 -  
samlestokk

1. Varme-/kjølekrets
2. Kontrollsone
3. Trådløs romtermostat  
4. Duggpunktsensor (Art.nr. 94426) 

  5. HUB-WLAN tilgangspunkt 
  6. Styremodul 
  7. Kontrollboks 
  8. Soneventil (på stedet)

  9. Balanseringsventil (på stedet)
10. Kuleventilsett (Art.nr. 94413)
11. Samlestokk
12. Aktuatorer 

R   F
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KAPITTEL
PLANLEGGING OG DESIGN
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Planlegging og design "Oppvarming og kjøling"

Beregning

Generelt beregning av varmelast iht. iht. DIN EN 12831 eller beregning av  
kjølelast iht. til VDI 2078 må utføres før du designer Aquatherm black system. 

Q
Ausl

 = Q
H

   A
f

Q
Ausl

 = Dimensjonering av varmeflukstetthet
Q

H
 = Termisk utgang iht. DIN EN 12831 minus

   tap av overføringsvarme fra komponentene
   dekket av veggoppvarming
A

f
 =  Veggoverflate, dekket med veggoppvarming

Diagrammer

Følgende effektdiagrammer for aquatherm oppvarming av vegger og himlinger 
i våt og tørr byggemetode må tas i betraktning.

Disse diagrammene gjelder for

Våtbyggesystem med veggpuss med varmeledningsevne

 λ = 0,35 W/mK
 
samt pussdekning fra overkant av varmerør

    = 10 mm 

aquatherm black system gipsplate varmeelement (effektdiagram gjelder i for-
bindelse med gipsfiberplater)

 λ = 0,32 W/mK

Gipsveggsystemer (med gipsplate) 

 λ = 0,21 W/mK Gipsplate

 λ = 0,31 W/mK Thermoboard Comp. Knauf

 λ = 0,45 W/mK Thermoboard Plus Comp. Knauf

 λ = 0,516 W/mK climafit Comp. Rigips

Gipsplatesystemer (med metallpanelhimling)

 λ = 46,5 W/mK Stålplate 

 λ = 200 W/mK Aluminium

Standarder og retningslinjer

Følgende standarder og retningslinjer må vurderes når det gjelder planlegging 
og utforming av aquatherm black system:

VDI 2078 kjølelastberegning

EnEV energisparelov

DIN EN 1264 varmesystemer

DIN 1186 Konstruksjonsgips

DIN 4102 Brannvern i bygningskonstruksjon

DIN 4108 Varmeisolasjon i bygningskonstruksjon

DIN 4109 Lydisolasjon i bygningskonstruksjon

DIN EN 12831 Beregning av standard varmelast

DIN EN 1264 Vannbåren gulvvarme

DIN 4726 Plastkanaler

DIN 18164 Skumplast

DIN 18165 Fiberisolasjonsmaterialer

DIN 18180 Gipsplater

DIN 18181 Gipsplater i bygningskonstruksjon

DIN 18182 Tilbehør for behandling av gipsplater

DIN 18195 Bygningstetning

DIN 18202 Dimensjonstoleranser i bygningskonstruksjon

DIN 18350 Pussarbeider og stukkaturarbeider

DIN 18557 Mørtel

DIN 18550 Puss         

(Individuelle behandlingsretningslinjer fra den respektive produsenten)
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Beregning av Aquatherm black system kjøling

For standard Aquatherm black system kjøling er standard kjøleeffektivitet 
tilgjengelig i henhold til DIN EN 14240 2004-04.

Ettersom standard kjøleeffekt måles under testforhold, må den tilpasses 
under reelle forhold. Romforholdene (høyden), påvirkningen fra fasaden på 
utsiden med høye overflatetemperaturer, påvirkningen av ventilasjonen på den 
konvektive varmetransmisjonen til himlingen og ventilasjonen hører til dette.

Påvirkningen av disse parametrene kan øke den virkelige kjøleeffekten 
til en Aquatherm black system himling, sammenlignet med standard 
kjøleeffekt, med 6–10 %.

Eksempel på kjølehimling

Rom:     Kontor
Romtemperatur:   ϑ

i
 26 °C

Kjølelast:                    ΦBe            945 Watt

Himling:    λ 0,31 W/mK  
     (Thermoboard  
     Comp. Knauf)
Standard kjøleeffekt himling:   63 W/m2 *
Nødvendig gridområde:   15,0 m2

Tur:    ϑ
V
 15 °C

Retur:    ϑ
R
 17 °C

Lineær temperaturforskjell:  ∆ϑ
H
 10 K

             ϑ
v 

+ ϑ
R
  

∆ϑ
H
 = ϑ

i
 - 

            2(        )

Beregning av Aquatherm black system himling- og veggoppvarming

Rom:     Kontor
Romtemperatur:   ϑ

i
 20 °C

Varmelast:                    ΦBer 750 Watt

Himling:    λ 0,31 W/mK  
     (Thermoboard   
     Comp. Knauf)
Standard varmeeffektivitet:   50 W/m2 *
Nødvendig grid-område:   15,0 m2

Tur:    ϑ
V
 32 °C

Retur:    ϑ
R
 27 °C

Lineær temperaturforskjell:  ∆ϑ
H
 9,5 K

   ϑ
v 

+ ϑ
R
  

∆ϑ
H 

 =                           - ϑ
i      2(        )

*se graf for standard kjøling og oppvarming av de enkelte systemene 

Planlegging og design "Oppvarming og kjøling" 
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Massestrøm
i Aquatherm black system varme  og kjølegridder

372W

1,163            *2K

Massestrøm for grid-området per m²:

Eksempel:

effektaktivert overflate per m²:   Q spec. = 60 W/m²

aktiv sone brukt med grid:                   A active zone = 6,20 m²

fordeling:     ∆ϑ = 2K

effekt fra den aktive sonen:   Q active zone = A active zone * Qspec.  
     
     Q active zone = 6,20 m²  * 60 W/m²

     Q active zone = 372 W

 

massestrøm i den aktive sonen:   ṁ active zone =
  

     ṁ active zone =
     

     
     

     ṁ active zone = 159,90 kg/h

spesifikk massestrøm per m²:   ṁ spec. =

     ṁ spec. =

     
     ṁ spec. = 25,80 kg/m2h

 

Q active zone

c *∆ϑ

ṁ aktiv sone

En aktiv overflate

159,90 kg/t 
6,20 m2

Wh
kg*K
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Trykkfallsdiagram
i Aquatherm black system varme  og kjølegridder

Fastsettelse av trykkfall for grid-området per m² og sone   

Eksempel
spesifikt trykktap per m²:   ∆pspec. = 880 Pa/m2

(se graf)

     
trykktap per sone:                 ∆p = ∆pspec. * A active zone

     ∆p = 880 Pa/m2 * 6,20 m2

     

     ∆p = 5.456 Pa  (54,56 mbar)

Trykkfallsdiagram
Trykkfall rør 16x2 mm

Tr
yk

kf
al

l (
Pa

/m
²)

Massestrøm (kg/m² t)
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Spyling, fylling og lufting

I utgangspunktet må Aquatherm black system settes under trykk før puss- eller 
panelarbeid. Derfor må rørene spyles og fylles i soner ved samlestokkene. På 
grunn av griddenes selvluftende effekt skylles luften ut av systemet gjennom 
riktig fylling via rørene. Med lav volumstrøm og lavt påfyllingstrykk (maks. 0,5 
bar) fylles vann i systemet til det blir boblefritt. Vanligvis må veggoppvarming 
fylles fra bunnen til toppen, dvs. via returrøret. Den hydrauliske balanseringen 
av systemet må reguleres i henhold til beregningen.

Lekkasjetest

I henhold til DIN EN 1264-4 skal aquatherm black systemet testes for lekkasjer 
som gulvvarmesystemer. 

Testtrykket må være det dobbelte av driftstrykket, minst 4 bar, men ikke mer 
enn 6 bar. For å sikre permanent tetthet må systemet presses av i intervaller. 
Systemet må lades i én time med testtrykket. Da er systemet trykkavlastet. 
Nå er systemet ladet med et trykk på 1 bar i 15 minutter. Etter at systemet er 
trykkavlastet igjen, gjentas prosessen to ganger. Dette prøvetrykket må holdes 
under pussarbeidene på veggen eller himlingen eller under panelarbeidet.

Tettheten og testtrykket må registreres i en testjournal (se side 56). Hvis det er 
frostfare, må egnede tiltak iverksettes, f.eks. bruk av frostvæske eller oppvar-
ming av bygningen. Frostvæsken må fjernes ved tømming og spyles minst tre 
ganger, hvis frostvæske ikke er nødvendig for normal drift av systemet.

Funksjonell oppvarming

1)   Funksjonell oppvarming for våtinstallerte varme og/eller kjølesystemer.

Den funksjonelle oppvarmingen må utføres for å kontrollere den oppvarmede 
eller avkjølte vegg- eller himlingskonstruksjonen. Avhengig av tykkelsen på og 
bindemiddelet i varmedistribusjonslaget må følgende tørketider overholdes før 
systemet varmes opp:

Kalksement:: 1 dag per mm lagtykkelse
Kalk:    1 dag per mm lagtykkelse
Gips:                         1/2 dag per mm lagtykkelse
henholdsvis:  ___ dager i henhold til produsentens anvisninger

2)  Funksjonell oppvarming for varme og/eller kjølesystem som tørt system

Den funksjonelle oppvarmingen må utføres for å kontrollere funksjonen på den 
oppvarmede eller avkjølte vegg eller himlingskonstruksjonen. Den funksjonelle 
oppvarmingen av tørre systemer utføres etter avsluttet påfyllings- eller klebe-
arbeid. Fyllstoff eller lim må herdes. Produsentens anvisninger må følges.

Testjournaler for funksjonell oppvarming av våte og tørre systemer finnes på 
side 54 og 55.

Oppstart
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Kunde:    ___________________________________________________________

Bygning/eiendom:   ___________________________________________________________

Bygningsdel
Etasje/leilighet::   ___________________________________________________________

Anleggsseksjon:   ___________________________________________________________

Krav

Tettheten på varme-/kjølekretsene til oppvarming-/kjøling sikres med en trykktest med vann umiddelbart før legging av påstøp, puss eller avrettingsmasse. 
Testtrykket er her, avvikende fra VOB C (DIN 18380), minst 4 bar og ikke mer enn 6 bar. Dette trykket må opprettholdes under påføring av påstøp/puss.

Kalksement::  1 dag per mm lagtykkelse
Kalk:  1 dag per mm lagtykkelse
Gips:  1/2 dag per mm lagtykkelse
henholdsvis:  __ dager i henhold til produsentens anvisninger

Lekkasjeprøven utføres i seksjoner etter spyling av de enkelte varmekretsene. Det må sikres at andre deler av systemet er beskyttet mot for høyt trykk (om nød-
vendig med hjelp av stengeventiler foran samlestokken). Alternativt kan lekkasjetesten også utføres med trykkluft. Testtrykket her varierer til maksimalt 3 bar. 

Dokumentasjon

1)  Type varmedistribusjonslag (produkt, hvis angitt):   
 Bindemiddel:   
2) Arbeidets slutt på varmedistribusjonslaget (dato):  
3) Start på funksjonell oppvarming (dato): 
 med konstant maks. beregnet turtemperatur t

v
 = _____ °C

4) Slutt på funksjonell oppvarming (dato):
 Ved frostrisiko må beskyttende tiltak iverksettes.
5) Rommene er ventilert uten trekk, og alle vinduer og utvendige dører er stengt etter frakobling av varme og kjølesystemet.
 o  ja   o nei 
6) Systemet er frigitt for videre byggearbeider ved en utetemperatur på _____ °C.
 o  I den prosessen var systemet ute av drift.
 o  Varmedistribusjonslaget ble oppvarmet med en turtemperatur på _____ °C.

Bekreftelse

Sted/dato     Sted/dato    Sted/dato

Eier/Kunde     Konstruktør/arkitekt    Varmetekniker
Stempel/signatur     Stempel/signatur    Stempel/signatur

Testjournal

Test for våtinstallert varme og kjølesystemer

TESTPROTOKOLLTESTJOURNAL
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TESTJOURNAL

Test for tørrinstallert varme og kjølesystemer

Kunde:   ___________________________________________________________

Bygning/eiendom:   ___________________________________________________________

Bygningsdel
Etasje/leilighet:   ___________________________________________________________

Anleggsseksjon:   ___________________________________________________________

Krav

Ved tørre systemer utføres den funksjonelle trsten etter sparkling- eller limarbeidene. Sparkling hhv. liming må være herdet. Produsentens anvisninger må 
følges.
Maksimal beregnet turtemperatur (normalt opptil 45 °C) må holdes i 1 dag. Hvis det er risiko for frost, må systemet holdes i drift. Produsentens anvisninger, 
uavhengig av standarden eller denne dokumentasjonen, må følges.

Dokumentasjon

1)  Type varmedistribusjonslag (produkt, hvis angitt): 
 bindemiddel:   
2) Arbeidets slutt på varmedistribusjonslaget (dato):  
3) Start på funksjonell test (dato):
 med konstant maks. beregnet turtemperatur t

v
 = _____ °C

4) Slutt på funksjonell test (dato):
 Ved frostrisiko må det iverksettes spesielle forholdsregler.
5) Rommene er ventilert uten trekk, og alle vinduer og utvendige dører er stengt etter frakobling av varme og kjølesystemet.
 o  ja   o nei 
6) Systemet er frigitt til videre byggearbeider ved en utetemperatur på _____°.
 o  I denne prosessen var systemet ute av drift.
 o  Varmedistribusjonslaget ble oppvarmet med en turtemperatur på _____ °C.

Merknad: Når du kobler fra varmen etter testen, må varmeflaten beskyttes mot trekk og rask nedkjøling.

Bekreftelse

 Sted/dato  Sted/dato Sted/dato

 Eier/Kunde  Konstruktør/arkitekt Varmetekniker
 Stempel/signatur  Stempel/signatur Stempel/signatur

Testjournal
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Testjournal

Kunde:    ___________________________________________________________

Bygning/eiendom:   ___________________________________________________________

Bygningsdel etasje/leilighet: ___________________________________________________________

Krav

Tettheten på varme-/kjølekretsene til oppvarming-/kjøling sikres med en trykktest med vann umiddelbart før legging av påstøp, puss eller avrettingsmasse. 
Testtrykket er her, avvikende fra VOB C (DIN 18380), minst 4 bar og ikke mer enn 6 bar. Dette trykket må opprettholdes under påføring av påstøp/puss.

Lekkasjeprøven utføres i seksjoner etter spyling av de enkelte varmekretsene. Det må sikres at andre deler av systemet er beskyttet mot for høyt trykk (om 
nødvendig med hjelp av stengeventiler foran samlestokken).

Alternativt kan lekkasjetesten også utføres med trykkluft. Testtrykket her varierer til maksimalt 3 bar. 

Maksimalt tillatt driftstrykk 4 resp. 6 bar

Mellom hver syklus må røret gjøres trykkløst

Tettheten ble registrert; ingen permanente deformasjoner oppsto på elementene. 

Bekreftelse

Sted/dato Sted/dato     Sted/dato

Eier/Kunde Konstruktør / arkitekt    Varmetekniker
Stempel/signatur Stempel/signatur    Stempel/signatur

LEKKASJETEST AV OVERFLATEOPPVARMING OG OVERFLATEKJØLING

TESTPROTOKOLL

Prinsipptest       
  

1. Driftstrykk 6 bar

 Trykk etter 60 min. ________ bar

2. Driftstrykk 1 bar

 Trykk etter 15 min. ________ bar

Intervalltest

1. Driftstrykk 6 bar ________ bar

 minimum 60 minutter, deretter

 Driftstrykk 1 bar ________ bar

 minimum 15 min.

2. Driftstrykk 6 bar ________ bar

 minimum 60 minutter, deretter

 Driftstrykk 1 bar ________ bar

 minimum 15 min.

TESTJOURNAL
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SYSTEM PLUG & PLAY
Påføring: metallpanel

Plug & Play modulene med høy effekt består av grid, varmeledende plater 
og bæreplate i aluminium. 

De settes enten mekanisk inn i metallpanelet på fabrikken og leveres til 
byggeplassen som komplett pakke (system "aktivert"), eller de aktiveres 
direkte på stedet ved å skyve modulene manuelt inn i det eksisterende me-
tallpanelet (system "solo"). Ettermontering er også mulig.

Panelstørrelse 
[mm]

Total modulbredde
[mm]

Tilknyttet 
grid-bredde 

[mm]

> 300 til ≤ 400 300 240

> 400 til ≤ 500 400 360

> 500 til ≤ 600 500 400

> 600 til ≤ 700 600 520

> 700 til ≤ 900 700 600

> 900 900 800

SYSTEM WLT
Påføring: metallpanel

Griddene installeres på fabrikken med varmeledende plater i aluminium i 
metallpaneler. De aktiverte metallpanelene leveres direkte til byggeplas-
sen. De ferdige metallpanelelementene må bare hektes fast i underkon-
struksjonen og kobles til hydraulisk. 

1. Varmeledende plater
2. Varme/kjølegrid
3. Bæreplate (selvklebende)
4. Beskyttelsesfilm (fjernet før liming)
5. Akustikkplate
6. Metallpanel

1. Varmeledende plater
2. Varme/kjølegrid
3. Akustiskkplate
4. Metallpanel

1

3

2

4

Grid-bredde 
[mm]

Total modulbredde
[mm]

240 265
280 305
320 345
360 385
400 425
480 505
520 545
560 585
600 625
680 705
800 825

1000 1025

1

2

3

4

5

6
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TØRRE BYGNINGSKONSTRUKSJONER- HLM
Påføring: himling av gipsplater

Aquatherm black systemet med HLM-gipsplatemoduler består av grid, var-
meledende plater og bæreplate i aluminium. Til akustiske himlinger (perfo-
rerte himlinger av gipsplater) er aluminiumsplaten perforert for å sikre opti-
mal lydabsorpsjon. Installasjonen av HLM-gipsplatemodulene i høy kvalitet 
er meget enkel: Modulene hektes fast i støtteprofilene i underkonstruksjo-
nen. Deretter dekkes himlingen med byggplater. Til dette kan f.eks. gips-
plater og perforerte gipsplater med forskjellig varmeledningsevne brukes. 

Senteravstand
underkonstruksjon [mm]

Total modulbredde
[mm]

Tilknyttet 
grid-bredde 

[mm]

333 263 240

400 330 320

500 430 400

Sammensetning av artikkelnumrene:

64 40 120 
Grid-koblingstype Grid-bredde (i cm)  

(Merk modulens bredde!)
Grid-lengde  
(i cm)

1. Varmeledende plater
2. Varme/kjølegrid
3. Bæreplate (lukket eller perforert)

1

2

3
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Aquatherm black system   VARME OG KJØLEGRIDDER
oksygentett (inkl. festeskinner avhengig av tilkoblingstype)

NB!
Alle gridder er tilgjengelige i de nevnte tilkoblingstypene til samme pris.  
Bare erstatt de to første tallene i artikkelnummeret ("52"xxxxx) med tallene til den nødvendige tilkoblingstypen (dvs. "62" eller "64").

Tilkoblingstyper for gridder
Art.nr.

Bredde 
[m]

Lengde 
[m]

Areal 
[m2]

PU
Pris €
stk.52 62 64

Tilkoblingstype 52 =  
Tilkoblingsstuss 90°
øverst til venstre, nederst 
til høyre

a Tilkoblingsstuss 16 mm

Tilkoblingstype 62 =  
Tilkoblingsstuss 90°
venstre, høyre 

a  Tilkoblingsstuss 16 mm

Tilkoblingstype 64 =  
sveisetilkobling 
venstre, høyre

a  Sveisetilkobling 16 mm

5224040 0,24 0,40 0,10 1

5224050 0,24 0,50 0,12 1

5224060 0,24 0,60 0,14 1

5224070 0,24 0,70 0,17 1

5224080 0,24 0,80 0,19 1

5224090 0,24 0,90 0,22 1

5224100 0,24 1,00 0,24 1

5224120 0,24 1,20 0,29 1

5224140 0,24 1,40 0,34 1

5224160 0,24 1,60 0,38 1

5224180 0,24 1,80 0,43 1

5224200 0,24 2,00 0,48 1

5224225 0,24 2,25 0,54 1

5224250 0,24 2,50 0,60 1

5228040 0,28 0,40 0,11 1

5228050 0,28 0,50 0,14 1

5228060 0,28 0,60 0,17 1

5228070 0,28 0,70 0,20 1

5228080 0,28 0,80 0,22 1

5228090 0,28 0,90 0,25 1

5228100 0,28 1,00 0,28 1

5228120 0,28 1,20 0,34 1

5228140 0,28 1,40 0,39 1

5228160 0,28 1,60 0,45 1

5228180 0,28 1,80 0,50 1

5228200 0,28 2,00 0,56 1

5228225 0,28 2,25 0,63 1

5228250 0,28 2,50 0,70 1

Spesialstørrelser og -lengder opptil 5,0 m på forespørsel.

  

Detalj av 
tilkobling a

a

a

Detalj av 
tilkobling a

Strømnings-
brudd

a a

Detalj av 
tilkobling a

a a

Strømnings-
brudd
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Aquatherm black system   VARME OG KJØLEGRIDDER
oksygentett (inkl. festeskinner avhengig av tilkoblingstype)

NB!
Alle gridder er tilgjengelige i de nevnte tilkoblingstypene til samme pris.  
Bare erstatt de to første tallene i artikkelnummeret ("52"xxxxx) med tallene til den nødvendige tilkoblingstypen (dvs. "62" eller "64").

Tilkoblingstyper for gridder
Art.nr.

Bredde 
[m]

Lengde 
[m]

Areal 
[m2]

PU
Pris €
stk.52 62 64

Tilkoblingstype 52 =  
Tilkoblingsstuss 90°
øverst til venstre, nederst 
til høyre

a  Tilkoblingsstuss16 mm

Tilkoblingstype 62 =  
Tilkoblingsstuss 90°
venstre, høyre 

a  Tilkoblingsstuss 16 mm

Tilkoblingstype 64 = 
Sveisetilkobling 
venstre, høyre

a  Sveisetilkobling 16 mm

5232040 0,32 0,40 0,13 1

5232050 0,32 0,50 0,16 1

5232060 0,32 0,60 0,19 1

5232070 0,32 0,70 0,22 1

5232080 0,32 0,80 0,26 1

5232090 0,32 0,90 0,29 1

5232100 0,32 1,00 0,32 1

5232120 0,32 1,20 0,38 1

5232140 0,32 1,40 0,45 1

5232160 0,32 1,60 0,51 1

5232180 0,32 1,80 0,58 1

5232200 0,32 2,00 0,64 1

5232225 0,32 2,25 0,72 1

5232250 0,32 2,50 0,80 1

5236040 0,36 0,40 0,14 1

5236050 0,36 0,50 0,18 1

5236060 0,36 0,60 0,22 1

5236070 0,36 0,70 0,25 1

5236080 0,36 0,80 0,29 1

5236090 0,36 0,90 0,32 1

5236100 0,36 1,00 0,36 1

5236120 0,36 1,20 0,43 1

5236140 0,36 1,40 0,50 1

5236160 0,36 1,60 0,58 1

5236180 0,36 1,80 0,65 1

5236200 0,36 2,00 0,72 1

5236225 0,36 2,25 0,81 1

5236250 0,36 2,50 0,90 1

Spesialstørrelser og -lengder opp til 5,0 m på forespørsel.

  

Detalj av 
tilkobling a

a

a

Detalj av 
tilkobling a

Strømnings-
brudd

a a

Detalj av 
tilkobling a

a a

Strømnings-
brudd
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Aquatherm black system   VARME OG KJØLEGRIDDER
oksygentett (inkl. festeskinner avhengig av tilkoblingstype)

NB!
Alle gridder er tilgjengelige i de nevnte tilkoblingstypene til samme pris.  
Bare erstatt de to første tallene i artikkelnummeret ("52"xxxxx) med tallene til den nødvendige tilkoblingstypen (dvs. "62" eller "64").

Tilkoblingstyper for gridder
Art.nr.

Bredde 
[m]

Lengde 
[m]

Areal 
[m2]

PU
Pris €
stk.52 62 64

Tilkoblingstype 52 =  
Tilkoblingsstuss 90°
øverst til venstre, nederst 
til høyre

a Tilkoblingsstuss 16 mm

Tilkoblingstype 62 =  
Tilkoblingsstuss 90°
venstre, høyre 

a  Tilkoblingsstuss16 mm

Tilkoblingstype 64 =  
Sveisetilkobling 
venstre, høyre

a  Sveisetilkobling 16 mm

5240040 0,40 0,40 0,16 1

5240050 0,40 0,50 0,20 1

5240060 0,40 0,60 0,24 1

5240070 0,40 0,70 0,28 1

5240080 0,40 0,80 0,32 1

5240090 0,40 0,90 0,36 1

5240100 0,40 1,00 0,40 1

5240120 0,40 1,20 0,48 1

5240140 0,40 1,40 0,56 1

5240160 0,40 1,60 0,64 1

5240180 0,40 1,80 0,72 1

5240200 0,40 2,00 0,80 1

5240225 0,40 2,25 0,90 1

5240250 0,40 2,50 1,00 1

5248040 0,48 0,40 0,19 1

5248050 0,48 0,50 0,24 1

5248060 0,48 0,60 0,29 1

5248070 0,48 0,70 0,34 1

5248080 0,48 0,80 0,38 1

5248090 0,48 0,90 0,43 1

5248100 0,48 1,00 0,48 1

5248120 0,48 1,20 0,58 1

5248140 0,48 1,40 0,67 1

5248160 0,48 1,60 0,77 1

5248180 0,48 1,80 0,86 1

5248200 0,48 2,00 0,96 1

5248225 0,48 2,25 1,08 1

5248250 0,48 2,50 1,20 1

Spesialstørrelser og -lengder opp til 5,0 m på forespørsel.

  

Detalj av 
tilkobling a

a

a

Detalj av 
tilkobling a

Strømnings-
brudd

a a

Detalj av 
tilkobling a

a a

Strømnings-
brudd
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Aquatherm black system   VARME OG KJØLEGRIDDER
oksygentett (inkl. festeskinner avhengig av tilkoblingstype)

NB!
Alle gridder er tilgjengelige i de nevnte tilkoblingstypene til samme pris.  
Bare erstatt de to første tallene i artikkelnummeret ("52"xxxxx) med tallene til den nødvendige tilkoblingstypen (dvs. "62" eller "64").

Tilkoblingstyper for gridder
Art.nr.

Bredde 
[m]

Lengde 
[m]

Areal 
[m2]

PU
Pris €
stk.52 62 64

Tilkoblingstype 52 =  
Tilkoblingsstuss 90°
øverst til venstre, nederst 
til høyre

a Tilkoblingsstuss 16 mm

Tilkoblingstype 62 =  
Tilkoblingsstuss 90°
venstre, høyre 

a  Tilkoblingsstuss 16 mm

Tilkoblingstype 64 =  
Sveisetilkobling 
venstre, høyre

a  Sveisetilkobling 16 mm

5252040 0,52 0,40 0,21 1

5252050 0,52 0,50 0,26 1

5252060 0,52 0,60 0,31 1

5252070 0,52 0,70 0,36 1

5252080 0,52 0,80 0,42 1

5252090 0,52 0,90 0,47 1

5252100 0,52 1,00 0,52 1

5252120 0,52 1,20 0,62 1

5252140 0,52 1,40 0,73 1

5252160 0,52 1,60 0,83 1

5252180 0,52 1,80 0,94 1

5252200 0,52 2,00 1,04 1

5252225 0,52 2,25 1,17 1

5252250 0,52 2,50 1,30 1

5256040 0,56 0,40 0,22 1

5256050 0,56 0,50 0,28 1

5256060 0,56 0,60 0,34 1

5256070 0,56 0,70 0,39 1

5256080 0,56 0,80 0,45 1

5256090 0,56 0,90 0,50 1

5256100 0,56 1,00 0,56 1

5256120 0,56 1,20 0,67 1

5256140 0,56 1,40 0,78 1

5256160 0,56 1,60 0,90 1

5256180 0,56 1,80 1,01 1

5256200 0,56 2,00 1,12 1

5256225 0,56 2,25 1,26 1

5256250 0,56 2,50 1,40 1

Spesialstørrelser og -lengder opp til 5,0 m på forespørsel.

Detalj av 
tilkobling a

a

a

Detalj av 
tilkobling a

Strømnings-
brudd

a a

Detalj av 
tilkobling a

a a

Strømnings-
brudd
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Aquatherm black system   VARME OG KJØLEGRIDDER
oksygentett (inkl. festeskinner avhengig av tilkoblingstype)

NB!
Alle gridder er tilgjengelige i de nevnte tilkoblingstypene til samme pris.  
Bare erstatt de to første tallene i artikkelnummeret ("52"xxxxx) med tallene til den nødvendige tilkoblingstypen (dvs. "62" eller "64").

Tilkoblingstyper for gridder
Art.nr.

Bredde 
[m]

Lengde 
[m]

Areal 
[m2]

PU
Pris €
stk.52 62 64

Tilkoblingstype 52 =  
Tilkoblingsstuss 90°
øverst til venstre, nederst 
til høyre

a Tilkoblingsstuss 16 mm

Tilkoblingstype 62 =  
TIlkoblingsstuss 90°
venstre, høyre 

a  Tilkoblingsstuss 16 mm

Tilkoblingstype 64 = 
Sveisetilkobling 
venstre, høyre

a  Sveisesokkel 16 mm

5260040 0,60 0,40 0,24 1

5260050 0,60 0,50 0,30 1

5260060 0,60 0,60 0,36 1

5260070 0,60 0,70 0,42 1

5260080 0,60 0,80 0,48 1

5260090 0,60 0,90 0,54 1

5260100 0,60 1,00 0,60 1

5260120 0,60 1,20 0,72 1

5260140 0,60 1,40 0,84 1

5260160 0,60 1,60 0,96 1

5260180 0,60 1,80 1,08 1

5260200 0,60 2,00 1,20 1

5260225 0,60 2,25 1,35 1

5260250 0,60 2,50 1,50 1

5268040 0,68 0,40 0,27 1

5268050 0,68 0,50 0,34 1

5268060 0,68 0,60 0,41 1

5268070 0,68 0,70 0,48 1

5268080 0,68 0,80 0,54 1

5268090 0,68 0,90 0,61 1

5268100 0,68 1,00 0,68 1

5268120 0,68 1,20 0,82 1

5268140 0,68 1,40 0,95 1

5268160 0,68 1,60 1,09 1

5268180 0,68 1,80 1,22 1

5268200 0,68 2,00 1,36 1

5268225 0,68 2,25 1,53 1

5268250 0,68 2,50 1,70 1

Spesialstørrelser og -lengder opptil 5,0 m på forespørsel.

Detalj av 
tilkobling a

a

a

Detalj av 
tilkobling a

Strømnings-
brudd

a a

Detalj av 
tilkobling a

a a

Strømnings-
brudd



P
ro

d
u

k
tl

is
te

67

Aquatherm black system   VARME OG KJØLEGRIDDER
oksygentett (inkl. festeskinner avhengig av tilkoblingstype)

NB!
Alle gridder er tilgjengelige i de nevnte tilkoblingstypene til samme pris.  
Bare erstatt de to første tallene i artikkelnummeret ("52"xxxxx) med tallene til den nødvendige tilkoblingstypen (dvs. "62" eller "64").

Tilkoblingstyper for gridder
Art.nr.

Bredde 
[m]

Lengde 
[m]

Areal 
[m2]

PU
Pris €
stk.52 62 64

Tilkoblingstype 52 =  
Tilkoblingsstuss 90°
øverst til venstre, nederst 
til høyre

a Tilkoblingsstuss 16 mm

Tilkoblingstype 62 =  
Tilkoblingsstuss 90°
venstre, høyre 

a  Tilkoblingsstuss 16 mm

Tilkoblingstype 64 =  
Sveisetilkobling 
venstre, høyre

a  Sveisetilkobling 16 mm

5280040 0,80 0,40 0,32 1

5280050 0,80 0,50 0,40 1

5280060 0,80 0,60 0,48 1

5280070 0,80 0,70 0,56 1

5280080 0,80 0,80 0,64 1

5280090 0,80 0,90 0,72 1

5280100 0,80 1,00 0,80 1

5280120 0,80 1,20 0,96 1

5280140 0,80 1,40 1,12 1

5280160 0,80 1,60 1,28 1

5280180 0,80 1,80 1,44 1

5280200 0,80 2,00 1,60 1

5280225 0,80 2,25 1,80 1

5280250 0,80 2,50 2,00 1

5200040 1,00 0,40 0,40 1

5200050 1,00 0,50 0,50 1

5200060 1,00 0,60 0,60 1

5200070 1,00 0,70 0,70 1

5200080 1,00 0,80 0,80 1

5200090 1,00 0,90 0,90 1

5200100 1,00 1,00 1,00 1

5200120 1,00 1,20 1,20 1

5200140 1,00 1,40 1,40 1

5200160 1,00 1,60 1,60 1

5200180 1,00 1,80 1,80 1

5200200 1,00 2,00 2,00 1

5200225 1,00 2,25 2,25 1

5200250 1,00 2,50 2,50 1

Spesialstørrelser og -lengder opptil 5,0 m på forespørsel.

Detalj av 
tilkobling a

a

a

Detalj av 
tilkobling a

Strømnings-
brudd

a a

Detalj av 
tilkobling a

a a

Strømnings-
brudd
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Aquatherm black system  VARME  OG KJØLEGRID TIL HIMLING
oksygentett, med ensidig 90° tilkoblingsstuss og strømningsbrudd

Art.nr.
Mål 
grid

Mål 
himlingspanel

PU
Pris €
stk.

6256060 56x60cm = 0,34m2 62,5x62,5cm 1

6256118 56x118 cm = 0,66 m2 62,5x125cm 1

Tvunget tur med sentrert sveiset blindplugg i hovedrøret, som gir ensidig tilkobling av gridder til hverandre.

Spesialstørrelse på forespørsel!

Aquatherm black system  PP-GRID TILKOBLINGSRØR
med oksygenbarriere, i kveil

Art.nr.
Mål 
[mm]

PU
Pris €

m

81026 16 100

81028 20 100

 

Aquatherm black system  PP-GRID TILKOBLINGSRØR
med oksygenbarriere

Art.nr.
Mål 
[mm]

Lengde 
[m]

PU
Pris €

m

81006 16 4 100

81008 20 2,5 50

 

Aquatherm black system  KORRUGERT TILKOBLINGSRØR
med oksygenbarriere

Art.nr. Mål PU
Pris €

m

81039 50

Kan kobles til ved sveising med art. 81288, 81290, 81291 kan skilles hver 50 cm

 

Aquatherm black system  KORRUGERT TILKOBLINGSRØR 
med oksygenbarriere, til tilkoblingstyper 52, 62 og 64 

Art.nr. Mål PU
Pris €
stk.

81031
50 cm 1 x skyvealbue 90°  

og sveisemuffe 16 mm
1

81032 50 cm med 2 x skyvealbue 90° 1

81035 150 cm med 2 x skyvealbue 90° 1

81038 100 cm med 2 x skyvealbue 90° 1

81044 50 cm med 2 x sveisealbue 90° 1

81047 100 cm med 2 x sveisealbue 90° 1

81048 150 cm med 2 x sveisealbue 90° 1

81049
50 cm med 1 x sveisealbue 90° og 1 x sveisemuffe 16 

mm
1
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Aquatherm black system  ALBUE 90°
Inv/utv.

Art.nr.
Mål 
[mm]

PU
Pris €
stk.

81065 16 10

Aquatherm black system  MAGNETHOLDER 

Art.nr. Mål PU
Pris €
stk.

81286 50

Aquatherm black systemets varme og kjølegridder er koblet til metallhimlingsplaten med magneter. Magnetene garanterer sikkert feste og optimal varme-
ledende forbindelse mellom varme og kjølegridder og metallpanelet. Festingen av varme og kjølegridder med magneter, utføres etter at gridder er satt inn i 
metallplatene under montering av himlingen på byggeplass. Kravet til magneter avhenger av metallpaneldimensjonene, man kan normalt planlegge med ca. 4 
magneter per kvadratmeter.

Lim og løsemiddel til å lime Aquatherm gridder fast i metallhimlingen kan kjøpes direkte hos produsenten 
Wakol GmbH (www.wakol.de). Produsentens instruksjoner må følges!

Artikkelbeskrivelse lim: L1720 ROT
Artikkelbeskrivelse løsemiddel: Löser 31

GRIDFESTE I METALLHIMLINGER MED MAGNET

Aquatherm black system  ENDELOKK
til varme og kjølegridder

Art.nr.
Mål 
[mm]

PU
Pris €
stk.

81080 16 10

Aquatherm black system  PP-R ENDEPLUGG
til varme og kjølegridder (til gammel type tilkobling 50)

Art.nr.
Mål 
[mm]

PU
Pris €
stk.

81092 16 10

Aquatherm black system  MUFFE
til varme  og kjølegridder

Art.nr.
Mål 
[mm]

PU
Pris €
stk.

81050 16 10

Aquatherm black system  ALBUE 90°
til varme og kjølegridder

Art.nr.
Mål 
[mm]

PU
Pris €
stk.

81060 16 10

RØRKLAMMER I PLAST

Art.nr.
Til rørmål  

[mm]
PU

Pris €
stk.

60716 16 50

60720 20 50

Farge: antrasitt
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Aquatherm black system  FESTESKINNE 
til varme og kjølegridder

Art.nr. Mål PU
Pris €
stk.

81506 Lengde = aqt black system 24 cm 10

 

Aquatherm black system  FESTESKINNE TIL GIPSVEGG 
til varme og kjølegridder

Art.nr. Mål PU
Pris €
stk.

81297 10

Vær oppmerksom på at når du bestiller festeskinne til gipsplatevegg art.nr. 81297, at til hver skinne må det 
bestilles to tilkoblingsplugger med art.nr. 81301.

Aquatherm black system  TILKOBLINGSPLUGG

Art.nr. PU
Pris €
stk.

81301 1

I forbindelse med art.nr. 81297 til å feste varme/kjølegridder i himlingssystem med underkonstruksjon i metall.
I forbindelse med art.nr. 81304 (perforert tape) til å feste varme/kjølegridder i veggsystemer med underkon-
struksjon i metall.

Aquatherm black system  MAGNETKLIPS

Art.nr. PU
Pris €
stk.

81302 50

I forbindelse med art.nr. 81506 til montering av varme/kjølegridder i himlingssystemer med underkonstruksjon i metall.

Aquatherm black system  PERFORERT BÅND

Art.nr. Mål PU
Pris €
stk.

81304 10 m x 19 mm 1

I forbindelse med art.nr. 81301 til montering av varme/kjølegridder i veggsystemer med underkonstruksjon i metall.

Aquatherm black system  VEGGBRAKETT 
til varme og kjølegridder i vegg med bygningsplater

Art.nr. Mål PU
Pris €
stk.

81296 10
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Aquatherm black system  TERMOGRAFISK FILM 
plasser ved veggen for å indikere rørets posisjon ved fargeendring

Art.nr.
Mål 
[mm]

PU
Pris €
stk.

50186 160x70 1

Aquatherm black system  ADAPTER
ensidig skyvekobling/ensidig PP-R 16 mm

Art.nr.
Mål 
[mm]

PU
Pris €
stk.

81288 16 20

med sikkerhetsring 

Aquatherm black system  45° ALBUE ADAPTER
ensidig pluggbar/ensidig PP-R 16 mm sveisbar

Art.nr.
Mål 
[mm]

PU
Pris €
stk.

81291 16 10

med sikkerhetsring

 

Aquatherm black system  90° ALBUE ADAPTER
ensidig pluggbar/ensidig PP-R 16 mm sveisbar

Art.nr.
Mål 
[mm]

PU
Pris €
stk.

81290 16 10

med sikkerhetsring

 

Aquatherm black system  TETNINGSPLUGG
til vegg- og himling-gridder

Art.nr.
Mål 
[mm]

PU
Pris €
stk.

81091 12 10

sveiseverktøy til tetningsplugg art.nr. 50285. se verktøy

 

Aquatherm black system  SVEISEVERKTØY

Art.nr.
Mål 
[mm]

PU
Pris €
stk.

50285 12x12 1

til tetningsplugg art.nr. 81091

 

Aquatherm black system  FESTEKLAMMER MED VEGGPLUGG
til vegg og himlingsinstallasjon

Art.nr. Mål PU
Pris €
stk.

81298 10
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