
På forkant med indeklimaet 

Strålevarme: 



Indhold: 

-  2  - 

Strålevarmeprincip........................................................................................... 
 
Strålevarme i idrætshaller................................................................................ 
 
Teknisk beskrivelse.......................................................................................... 
 
Ydelser, isoleret paneler................................................................................... 
 
Ydelser, Uisoleret paneler................................................................................ 
 
Eksempel på lukket sideafslutning................................................................... 
 
Installationseksempel, TechoSport.................................................................. 
 
Tryghed i leverancen........................................................................................ 
 
Tilbehør............................................................................................................ 
 
Specifikation, ALPHA Strengreguleringssæt.................................................... 
 
CE mærkning, Testdokumentation................................................................... 
 

Side 3 
 
Side 4 
 
Side 5 
 
Side 6 
 
Side 7 
 
Side 8 
 
Side 8 
 
Side 9 
 
Side 9 
 
Side 10 
 
Side 11 
 
 



Strålevarme princippet: 

Et strålevarmeanlæg opvarmer kun rumluften indirekte. 
Lufttemperaturforskellene vil derfor være mindre mellem 
gulv og loft, end ved andre opvarmningsformer. 
Varmen ”udløses” først i det øjeblik, varmen ”rammer” 
et emne, det være sig mennesker, inventar, vægge etc. 
Opvarmning finder sted ved primært strålevarme, der 
rammer gulv, mennesker etc. og som igen afgiver strå-
levarmen videre. 
 
Da det er emnerne, der opvarmes i stedet for luften, vil 
varmen ikke forsvinde i samme grad ved f.eks. åbning 
af porte og lignende, som ved konventionel luftopvarm-
ning. Strålevarme er meget energiøkonomisk i drift. 
 
Typisk ligger besparelsen på 25-35% i forhold til almin-
delig luftopvarmning og giver ydermere en perfekt kom-
fort uden trækgener og støj. 

Figur 1 ovenfor viser temperaturforskellen mellem gulv 
og forskellige lofthøjder for hhv. strålevarme (den stiple-
de linie) og luftopvarmning (den optrukne linie). 
Den lave temperaturforskel der er mellem gulv og loft 
ved brug af strålevarme, betyder selvfølgelig, at der er 
særlige store driftmæssige besparelser at hente i rum 
med relative store loftshøjder, såsom gymnastiksale, 
auditorier og lignende. 
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Figur 1 

Figur 2 

 

Figur 2  ovenfor illustrere forskellen på varmefordeling 
ved brug af strålevarme kontra luftopvarmning. 
Det øverste billede viser hvordan varmen søger opad 
ved luftopvarmning, da varm luft altid søger mod loftet, 
da det er lettere end kold luft. Dette vil betyde en bety-
deligt højere temperatur under loft end i opholdszonen 
og dermed større varmetab i bygningen. 
 
Nederste billede illustrere hvordan strålevarmen først 
udløses når den rammer et emne, og derved får man 
varmen, hvor man skal bruge den.  
Hvis der f.eks. er 6 meters højde i lokalet, vil det betyde 
en temperaturforskel mellem opholdszonen og loftet på 
ca. 1-1½° C. Denne lave temperaturdifference  
mellem gulv og loft giver store driftsøkonomiske  
besparelser. 
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Strålevarme i sportshaller. 
TECHO Sport er et strålevarmeloft, som er specielt velegnet til opvarmning af sportshaller, squashba-

ner, gymnastiksale etc.  

 

Økonomisk i drift 

Da strålevarme først udløses, når strålerne 

rammer gulv, mennesker etc., opstår varmen 

der, hvor der er brug for den. Man undgår altså, 

at varmen bliver hængende under taget.  

 

Minimal luftbevægelse 

Strålevarme forårsager desuden minimal luft-

bevægelse, således at man undgår forstyrren-

de luftcirkulation i hallen ved badminton og 

lignende. 

 

Lavere lufttemperatur 

Ved strålevarme er det overfladerne i rummet  og ikke luften som opvarmes. Derfor er det muligt  

at holde en lavere lufttemperatur end ved traditionel opvarmning ved samme komforttemperatur. 

Dette giver et behageligere indeklima til idrætsudøvelse. 

 

Højere relativ fugtighedsprocent 

Strålevarme medfører ikke tør luft i samme omfang som traditionelle varmeanlæg, hvilket ligeledes 

bidrager til et bedre indeklima. 

Lokal opvarmning 

Figuren til venstre illustrerer TECHO Sport 

monteret i en sportshal. Som man kan se, 

kan varmen koncentreres netop, hvor man 

ønsker det. En stor fordel i sportshaller, hvor 

tilskuerpladserne kan opvarmes mere end 

selve banen, hvor idrætsudøverne udfolder 

sig. 

Kombineret varme-/ventilation 

TECHO Sport giver mulighed for opvarmning 

med kombineret ventilation via frisklufts-

vippespjæld over strålevarmepanelerne. 

Strålevarmesektion 
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Teknisk beskrivelse 

TECHO Sport er opbygget af 16 mm. elek-
trogalvaniserede rørregistre (1) og 1.2 
mm. stålplader (2).  
Pladerne er formet således, at de omslut-
ter rørene.  
Ved at anvende stålklemmer (3) opnås en 
god kontakt mellem panel og rør, hvilket 
giver en effektiv varmeledning ud i pane-
lerne.  
Rørregistrene afsluttes med en Ø15 mm. 
glat rørende (4).  
TECHO Sport fremstilles som standard 
med 130 mm eller 160 mm c/c mellem 
rørene. Panelerne kan sammensættes i 
bredde og længde efter individuelle behov.  
Panelerne er udformet på en måde, der 
gør dem specielt modstandsdygtige over for påvirkning fra bolde o.a. 
 
CE-mærket 
TechoSport strålevarmepaneler er testet iht. EN 14037-1-ZA og er CE mærket. 
Ydermere er panelerne testet uden isolering, da det i bygninger med høj isoleringsevne, som byg-
geriet i Danmark normalt er, ofte er hensigtsmæssigt at montere uden isolering, specielt hvis pane-
lerne monteres tæt mod et isoleret loft. Ydelsestabeller findes på de efterfølgende sider. 
 
Effekt 
Ved en rumtemperatur på 18 °C og en vandtemperatur på 70/40 °C, yder panelet 718 W/m   
(ved panelbredde på 2080 (SP-130) - uisoleret). Ved at udnytte panelets bagside til opvarmning af 
ventilationsluften forøges effekten med ca. 40%.  
 
Ventilation 
TECHO Sport kan, foruden at dække et givet transmissionstab, kombineres med ventilation, idet bag-
siden af panelerne kan opvarme erstatningsluft. Luften suges ind under tagkonstruk-tionen eller gen-
nem indsugningshætter og ledes gennem vægtbelastede vippespjæld til panelets bagside, hvor luf-

ten opvarmes. Vippespjældene åbner ved et 
undertryk, som frembringes af udsugningsven-
tilatorer, der sædvanligvis anbringes i bygnin-
gens gavle eller kip. (Se illustrationen til  
venstre.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Minimal luftcirkulation og trækgener. 

 Mulighed for friskluftsspjæld over paneler. 

 Udført i ”Boldsikkert” 1,2 mm stålplade. 

 Lukket sideafslutning 
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Luftindtag

Bølgeeternit

Vippespjæld

SH-paneler

Loftsbeklædning

SP-paneler 



TechoSport, SP-130TS: 
Beregnet for sektionsopbygget strålevarme monteret fortrinsvis over tilskuerrækker eller monteret 
i baner i hal med plan loft. Vores mest brugte løsning i idrætshaller med skrå loft.  
Monteret i sektioner tæt til loft mellem spær, kan strålevarmen kombineres med Techo frisklufts-
spjæld til forvarmning af indblæsningsluften. 
”Boldsikret” og med lukket sideafslutningsprofil, der forhindrer at fjerbolde, håndbolde etc. sætter 
sig fast over panelet. Monteres strålevarmen i baner, medleveres sikringsvinkler for sikring mod 
påvirkning fra bolde etc 

TechoSport, SP-160TS: 
Beregnet for montage i baner i hal med plan loft eller som indbygning i nedhængte loftsystemer. 
Monteres strålevarmen i baner, medleveres sikringsvinkler for sikring mod påvirkning fra bolde etc.  
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SP strålevarmepaneler 
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SP strålevarmepaneler 

TechoSport, SP-130TS: 
Beregnet for sektionsopbygget strålevarme monteret fortrinsvis over tilskuerrækker eller monteret 
i baner i hal med plan loft. Vores mest brugte løsning i idrætshaller med skrå loft.  
Monteret i sektioner tæt til loft mellem spær, kan strålevarmen kombineres med Techo frisklufts-
spjæld til forvarmning af indblæsningsluften. 
”Boldsikret” og med lukket sideafslutningsprofil, der forhindrer at fjerbolde, håndbolde etc. sætter 
sig fast over panelet. Monteres strålevarmen i baner, medleveres sikringsvinkler for sikring mod 
påvirkning fra bolde etc 

TechoSport, SP-160TS: 
Beregnet for montage i baner i hal med plan loft eller som indbygning i nedhængte loftsystemer. 
Monteres strålevarmen i baner, medleveres sikringsvinkler for sikring mod påvirkning fra bolde etc.  



 

Loftsbeklædning

SH-panel

Ophængsbeslag

Bæreskinne

Ringlåsebeslag

 

EKSEMPEL PÅ SIDEAFSLUTNING. 
 SH-Paneler mod loftskonstruktion. 

 

    Lukket 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALLATIONSEKSEMPEL Techo sport 

 

Strålevarmesektioner (mellem dragere) 

7 

Eksempel er lavet med rør føring som vent retur. Ved vent retur sikker men at hver enkelt 

strålevarmesektion får ens tryktab.   

Hvis man ikke laver vent retur, skal man sikker at hver enkelt strålevarmesektion får ens tryktab, og 

det gøres ved at montere en streng regulering til hver strålevarmesektion. 
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Strålevarmesektioner monteret mellem synlige spær. 

 
Eksemplet ovenfor er udført med rørføring som vendt/retur. Ved vendt/retur sikrer man, at hver 
enkel strålevarmesektion får ens tryktab. 
Hvis man ikke laver vendt/retur system, skal hver sektion forsynes med strengreguleringsventil 
for at sikre ens tryktab i sektionerne. (se side 9 og side 10) 



Tryghed i leverancen 
Under mottoet ”Tryghed i leverancen” bestræber TechoKlima A/S sig på at være den mest attraktive 
leverandør af indeklimaløsninger til det danske byggeri.  
Vi følger derfor gerne projektet gennem alle faser, fra projektstadiet til montage på byggepladsen.  
Vi deltager gerne aktivt i udformning af projekt, både omkring dimensionering af produkterne og  
indtegning i AutoCad, samt gratis rådgivning på byggepladsen når montagen skal påbegyndes. 

Tilbehør 

*ALPHA KIT strengreguleringssæt er inkl. 1 stk. strengreguleringsventil med dynamisk indsats, 2 stk. kugleventiler for afspæ-

ring af fremløb og retur, samt 1 stk. snavssamler. 
 

 

Forslag til  Beskrivelse:  
Strålevarme som Techo Sport,  
Type TS-130-L-V-1 
Bredde : _________ mm 
Længde: __________ mm  
 
Udført i boldsikret udførelse med 
plan underside, inkl. vippespjæld og 
lukket sideafslutningsprofiler i  
standardgråhvid farve NCS 1500-N. 
  

Eksempel på bestillingskoder til  TechoSport strålevarme: 
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Vi tilbyder en række tilbehørsprodukter til vore strålevarmeløsninger, såsom fleksible forbindelser, strengreguleringsventiler og 

zoneventiler mv. 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
                 
                *Alpha strengreguleringssæt               Optima Compact motorventiler             SIGMA Compact dynamiske flowreguleringer 
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Specifikationer på ALPHA strengregulerings kit.: 
Techo A/S har valgt Frese som leverandør af strengreguleringssæt mv. 
Frese A/S og Techo A/S har udviklet et tæt samarbejde gennem årene omkring valg af produkter til 
strålevarme og denne erfaring sikrer en optimal drift af anlæggene. 
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SP strålevarmepaneler 



TechoKlima A/S . Rømersvej 14 . 7430 Ikast . Tlf + 45 97 15 71 00 . Fax + 45 97 15 71 10 . Mail: info@techoklima.dk . www.techoklima.dk 

 Effektiv opvarmning - Typisk 25-30% besparelse på driftsøkonomi. 

 Kvalitet, driftsikkerhed og komfort. 

 "Boldsikret". 

 Dansk produceret kvalitetsprodukt. 

Vi kan så meget mere end strålevarme………. 
 

Hos TechoKlima er vi dedikerede omkring udvikling af komfortmæssige og energi optimale  
indeklimaløsninger til det danske byggeri. 
 
Vi kan tilbyde en lang række af produkter, der er med til at sikre det perfekte indeklima uden træk og 
støj til gavn for medarbejdernes trivsel  og virksomhedens lønsomhed. 
 
Korrekte temperaturer på arbejdspladsen har afgørende indflydelse på arbejdsproduktivitet  
og trivsel.  
Samtidigt reducerer et godt indeklima sygefravær og skaber større lønsomhed i virksomheden. 
 
TechoKlima A/S har stor ekspertise i projektering og salg af : 
 
kølelofter, klimalofter (kombinerede køle/varmelofter), strålevarmelofter, lufttæpper og en lang række 
varmeventilatorer i standard versioner og i versioner for særligt belastet miljøer. 

 
Du er altid velkommen til at kontakte os for en snak om, hvad der passer til netop dit byggeprojekt.  

.TS20180904PEAN 


