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Komfortabel og energibesparende –
Zehnder loftsstrålevarme- og kølesy-
stemer

At opvarme eller klimatisere en bygning, kræver 
ikke sjældent kompromisser: Stigende energipriser 
står over for stigende krav til et optimalt indeklima. 
Hvordan nyder man godt af komforten samtidig 
med, at man sparer energi og udgifter? Svaret er: 
Med Zehnder systemer til strålevarme og  køling

Strålevarmeprincippet giver et behageligt, trækfrit 
indeklima, hvor den følte temperatur er højere end 
lufttemperaturen.
På grund af denne effekt kan der spares over 40 % 
energi i forhold til andre systemer.

Med over 50 års erfaring er Zehnder i dag Europas 
største producent af loftsstrålepaneler. Titusinde 
tilfredse kunder i Europa, Asien og USA taler for 
kvaliteten af anlæg installeret af Zehnder.

Hvilket projekt har De i tankerne? Vi rådgiver Dem 
gerne.
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For det første: Ved opvarmning med 
loftsstrålepaneler er rumtempera-
turen lavere ved samme varmefø-
lelse.

Resultatet: Som følge af den lavere 
forskel mellem rum- og udetempera-
tur sker der mindre varmetab. (Fig. 1)

For det andet: Mens den opvarmede 
luft f.eks. ved luftvarmeanlæg stiger 
opad, opstår varmen ved loftsstråle-
panelerne der hvor varmestrålingen 
rammer (gulvet). Derved fås en 

jævn temperaturfordeling over hele 
rumhøjden og dermed et betydeligt 
lavere energiforbrug. (Fig. 2)
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Fig. 2: Besparelsespotentiale for loftsstråle-
varme i forhold til luftvarme ved samme følte 
temperatur. 

Loftsstrålevarme

Rumtemperatur i °C

 Følt temperatur 

Ved valget af et varme- og køle-
system er energieffektiviteten 
specielt vigtig. Med Zehnder-
systemer til strålevarme og  
køling kan man spare mere end 
40% energi i forhold til andre 
systemer. Og samtidig få et be-
hageligt indeklima.

 Energibesparelse ved samme  ■

temperaturfølelse

 Jævn temperaturfordeling over  ■

hele rumhøjden (fig. 2)

 Meget høj ydelse iht. EN 14037 ■

Kort opvarmnings- og                  ■

 afkølingstid 

 Frit valg af energiform; også  ■

alternativ energi, varmepumper, 
højeffektiv kedelteknologi eller 
procesvarme

 Ingen ekstra strømudgifter ■ Med loftsstrålepaneler Med luftvarme

Fig.1: Rumtemperatur og følt temperatur
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Komfort

Vi tilbringer næsten 3/4 af vores 
liv i bygninger: Hjemme, på ar-
bejdet, i fritiden. Selve indekli-
maet
(temperatur og luftkvalitet) har i 
den forbindelse stor indflydel-
se på vort generelle velbehag. 
Komfort opnås først og fremmest 
ved opvarmningstypen: Således 
opfattes strålevarmen fra en kak-
kelovn som behagelig og natur-
lig, fordi den opvarmer kroppen 
direkte. Dette princip udnytter 
systemerne for strålevarme og – 
køling

Strålepaneler, der er placeret 
jævnt fordelt ved loftet, skaber 
et perfekt, naturligt og behage-
ligt indeklima, varmen er fordelt 
harmonisk over hele fladen.

I modsætning til traditionelle 
luftvarmeanlæg er strålepaneler i 
den forbindelse desuden en helt 
igennem ren fornøjelse, for deres 
varmeafgivelse er trækfri og 
hvirvler ikke støv op. Det er ikke 
kun en enorm fordel for allergike-
re, men også for alle, der ophol-
der sig i støvbelastede rum. En 
fordel, der ikke mindst giver sig 
udslag i betydeligt lavere udgifter 
til rengøring.

 Naturligt strålevarme-princip ■

 Jævn varmefordeling i hele  ■

rummet

 Varme- og kølevirkningen mær- ■

kes med det samme

Lydløs drift ■

 Ingen ophvirvling af støv – for- ■

del for allergikere

 Lavere udgifter til rengøring ■
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Funktionsprincip
Varmevirkning
Opvarmningens virkemåde er lige så 
enkelt som effektiv: Strålepanelerne 
opvarmes af varmt vand og afgiver 
energi til rummet. Denne energi om-
dannes først til varmepåvirkning, når 
den rammer menneskekroppe eller 
genstande.

Kølevirkning 
Det, der anvendes udgiftsbesparende 
og effektivt til opvarmning af bygnin-
ger, kan også udnyttes til køling af 
samme: Koldt vand gennemstrømmer 
køleloftet. På grund af den høje-
re temperatur afgiver personer og 
genstande i rummet varme til loftet 
via stråling. Samtidigt stiger rummets 
varme luft også opad, strømmer 
langs loftet og afgiver her sin varme 
til køleloftet. Den afkølede luft strøm-
mer tilbage til rummet.

Loftsstrålepaneler fra Zehnder 
arbejder efter et grundliggende 
naturligt princip, som er identisk 
med solens varmepåvirkning: 
Direkte solstråler på en kold vin-
terdag får os til at føle varme, der 
trods den kolde omgivende luft 
opfattes som behagelig. Solens 
varmepåvirkning sker via elektro-
magnetiske bølger, der trænger 
gennem luften uden at miste 
energi. Først ved kontakten med 
menneskekroppen omdannes 
denne energi til varme.

Zehnder loftstrålepaneler efter-
ligner dette naturlige princip. 
Således kan selv strålepaneler, 
der er anbragt i 30 meters højde, 
sørge for en behagelig varme ved 
gulvet. Og det samtidig med en 
enestående effektivitet, for med 
varmepåvirkningen sparer man 
den direkte opvarmning af luften, 
hvilket ligeledes giver sig udslag i 
et tydeligt besparelsespotentiale.
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Anvendelsesområder

Strålevarme- og kølingsprin-
cippet kan anvendes til mange 
forskellige rum og bygninger. 
Systemer med Zehnder lofts-
strålepaneler har været brugt i 
årtier til opvarmning af rum helt 
op til 30 m højde.   Loftsstråle-
paneler fra Zehnder har især vist 
deres værd ved opvarmning og 
køling af produktions- og sports-
haller, salgslokaler, kontorer og 
offentlige bygninger som skoler 
og sygehuse. Man har længe ikke 
kunnet forstille sig innovative 
byggeprojekter uden.
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Produktions- og 
lagerhaller

Sportshaller

Energieffektiv: Med brugen af 
loftsstrålepaneler kan selv store 
og høje haller opvarmes energi-
besparende.

Tæt på rekord: Takket være den 
jævne temperaturfordeling opnås 
der med loftstrålepanel-systemet 
en optimal komfort.

Udstillings- og 
salgslokaler 

Pladsbesparende: Da det er 
installeret ved loftet, lægger 
loftsstrålepanel-systemet ikke 
beslag på værdifuld gulvplads.

8
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Kontorer

Afstemt optimalt til bygning og 
menneske: De mange special-
former, farver og skræddersyede 
udgaver af loftsstrålepaneler 
letter brugen og kræver ingen 
dyre specialløsninger.

Skoler

12 med pil op: Det forbedre-
de indeklima øger elevernes 
ydelses- og koncentrationsev-
ne. Derudover muliggør lofts-
strålepanelerne som følge af 
monteringen ved loftet en friere 
udnyttelse af gulv og vægge. 
Panelerne skal ikke repareres så 
ofte eller sikres, så eleverne ikke 
kommer til skade eller brænder 
sig.

Sygehuse

God pleje: Især på sygehus- og 
plejeområdet udgør loftsstråle-
panel-systemet et specielt hygi-
ejnisk alternativ.
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Produkter

10

Produkterne fra Zehnder er 
lige så mangfoldige som Deres 
krav til perfekt opvarmning eller 
køling. Uafhængig af, hvilke 
forudsætninger det optimale  
indeklima skal opfylde: Zehnder 
har løsningen – og erfaringen fra 
årtiers udvikling af varme- og 
køleteknik. Med Zehnder vælger 
De fra et bredt produktprogram 
af førsteklasses, vedligehol-
delsesfri produkter med lang 
levetid. Samtidig vælger De gen-
nemprøvet, pålidelig kvalitet, der 
opfylder de nyeste standarder 
og passer skræddersyet til Deres 
projekt – med garanti!
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zehnder zbn 

Klassikeren til optimalt inde-
klima.

Passende til individuel arkitek  ■

 tur – fås i over 700 farver

 Optimal varmefordeling afstemt  ■

efter rumgeometrien – med 7 
standard panelbredder samt 
speciale bredder på forespørg-
sel

 Mange specialløsninger:  ■

Vinklet, perforeret til lydabsor-
bering, lampeudskæringer,  
boldafvisningsgitre, skjulte 
manifolds for skjult rørføring

 Op til 20 % lavere udgifter til  ■

montering pga. af panellængde 
- op til 7,5 m

 11
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zehnder como

Individualisten til alle lofter. 

Fås i over 700 farver ■

Mange muligheder: Bånd, segl,   ■

 lukket loft, usynlig under Rigips 
 – passende til arkitekturen

Bredt udvalg af specialudfø-  ■

 relser, individuelle tilskæringer

Specialløsninger som uds-  ■

 kæringer til lys eller projektorer

Lydabsorbering i perforerede   ■

 udførelse

Lang levetid som følge af   ■

 korrosionsfri materialer
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zehnder zip

Fleksibel pga. modulær kon-
struktion.

 Specialløsninger: Boldafvis- ■

ningsgitter til sportshaller

Specielt monteringsvenlig pga.   ■

 lav vægt, hvilket gør dem  
 optimalt egnede til renovering

Enkel montering – modulerne  ■

 forbindes via press-/skrue- 
 fitting

Lagervenlig og korte lever-  ■

 ingstider pga. standardiserede  
 elementer

Korrosionsbeskyttelse:    ■

 Specialudførelser til vådrum
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zehnder cos

Det lydløse væg-kølesystem.

 Køleskakt fås i over 700 farver,  ■

passende til individuel arkitek-
tur 

Efter ønske ægte glasfront i   ■

 farve

Fleksibel – ideel til efterfølgen-  ■

 de montering ved sanering og  
 renovering

Behageligt indeklima med   ■

 køling og samtidig affugtning  
 af rumluften

Lydløs, uden ventilator –   ■

 virkemåde efter tyngdekraft- 
 princippet

Trækfri pga. lave lufthastighe-  ■

 der

zehnder flatline

Specialisten inden for lamel-
loft. 

 Glat optik – æstetisk integrati- ■

on i arkitekturen

Problemfri montering i    ■

 eksisterende og nye profillofter  
 med skinnesystem

Lyddæmpning med perforeret   ■

 udførelse

Lang levetid som følge af   ■

 korrosionsfri materialer

Perfekt hygiejne ■

13
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Opvarmning – 
køling – frisk og ren 
luft.

Hos Zehnder finder De også den 
bedste klimateknik til Deres byg-
geprojekt: Skal De opvarme en 
beboelsesejendom? Designradi-
atorerne fra Zehnder er effektive, 
økonomiske og optisk attraktive 
til bad og opholdsrum.

Den naturlige varmestråling 
er grundlaget for systemerne 
for strålevarme og -køling, der 
specielt i kontorbygninger samt 
sports-, arrangements- og pro-
duktionshaller sørger for behage-
lig varme eller kølighed. Samtidig 
med maksimal rentabilitet, uden 
udgifter til vedligeholdelse.

Korrekt og sund opvarmning og 
køling går hånd i hånd med ren 
og frisk luft. Comfosystemer fra 
Zehnder optimerer indeklimaet. 
Når frisk luft tilføres, udledes 
brugt luft og dermed lugte og 
fugt, samtidig med, at der gen-
indvindes energi. 

Zehnder Clean Air Solutions, der 
anvendes i bygninger med særlig 
støvbelastning, så som produk-
tionssteder, står også for frisk 
luft. Specielle patenterede filtre 
opfanger de allermindste partik-
ler ved hjælp af princippet om 
elektrostatik og beskytter dermed 
mennesker og materiale.

Uanset om det drejer sig om 
opvarmning, køling, ren og sund 
luft: Systemer fra Zehnder skaber 
et perfekt indeklima. Clean Air Solutions 

til ren luft

Designradiatorer til 
bad og opholdsrum

Systemer for 
strålevarme og 
-køling

Comfosystemer til 
frisk luft

Yderligere informationer på
www.zehnder.eu 
www.danskvvsimport.dk
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Zehnder Flatline Deckenkühl- und 
Heizsystem für Raster- und Bandrasterdecken

Zehnder ZIP Deckenstrahlplatten

Zehnder ZIP

Zehnder COMOZehnder COMO

Zehnder COMO Decken-Kühl- und -Heizsystem
Planungsunterlage

Zehnder COS Kühlschacht

Zehnder COS

Zehnder ZBN Decken-Heiz- und Kühlsystem
Planungsunterlage

Systemer for stråle-
varme og -køling

Zehnder COS

Zehnder COMO

Zehnder ZBN

Zehnder ZIP

Zehnder FLATLINE

Internet

www.zehnder.eu
www.danskvvsimport.dk
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DANSK VVS IMPORT A/S · Gotlandsvej 9 · 8700 Horsens
Telefon 75644833 · Fax 75644793 · www.danskvvsimport.dk · salg@dvi.as.dk 

Zehnder GmbH · Europastraße 14 · 77933 Lahr · Germany 
Tel. +49 78 21/586-0 · Fax +49 78 21/586-403 · info@zehnder-online.de · www.zehnder-online.de
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