Luften er
for alle!
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Cool Ceiling. Copenhagen International School. Foto: Adam Mørk

Cool Ceiling. Copenhagen International School. Foto: Adam Mørk
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Luften er
for alle
Helse og sykehus
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Foto: Natalia Deriabina/Shutterstock

Foto: Gorodenkoff/Shutterstock
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Luften er
for alle
Kontor og service
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Cool Ceiling. Dansk Metal, kontorlandskap.

Cool Ceiling, The Socialist, restaurant (Hotell Hermann K) Foto: Jonas Raaby
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Undervisning. Lukten av skolemat hang fremdeles igjen i luften da vi kom inn i klasserommet
etter storefri, og under matteprøven i timen etter var det ikke mer luft igjen. Heldig var den
som satt bakerst på vindusrekka og kunne åpne vinduet – bare bitte litt.
Høyskoler og universiteter gir undervisning i store auditorier eller aulaer og samler
mange mennesker i lesesaler og på biblioteker. Mennesker genererer mye varme, og
elever og studenter trenger frisk luft – mye ren, frisk luft.
Cool Ceiling-referanser: Copenhagen International School, Holbergskolen, Kildevældskolen, Bavnehøj Skole mfl.

Helse og omsorg. Vi trenger det og er helt avhengig av det, spesielt når vi er sårbare. Når
vi sitter og venter på gangen. Når mor og minsten ligger på barselavdelingen. Når bestefar skal opereres. Når den vi har delt livet med, må være enda en uke på intensiven.
Sykehus og omsorgsinstitusjoner tar vare på oss i de mest sårbare situasjonene i livet
vårt. God luftkvalitet uten sjenerende trekk gjør ikke de vanskelige situasjonene lettere,
men det blir kanskje enklere å samle tankene og få et velkomment pusterom.
Cool Ceiling-referanser: Rigshospitalet i København: operasjonsstue, intensivavdelinger, røntgenrom, oppvåkningsrom mfl.

Kontor og service. Korte frister og lange dager. Arbeidsoppgavene på kontoret krever
full konsentrasjon. Møterommet fylles opp med engasjement og varme. Restaurantens
gjester er pyntet, og forventingene er store – både til måltidet og til hverandre.
Begrensede rom fulle av ideer og drømmer, utålmodighet og oppmerksomhet. Man er
tett på hverandre, og luften deles mellom pust og prat. At den nye, rene luften faller ned
over bordet er det ingen som legger merke til. Heldigvis.
Cool Ceiling-referanser: Dansk Metal, København, lngeniørernes Hus, Danmark, The Socialist (Hotel Herman K), Hotel Bella Sky, mfl.

Luften er for alle – men mest for de som må konsentrere seg, som må bli tatt vare på,
som trenger et godt, stabilt inneklima – med mye sval, frisk luft – uten trekk og støy.
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Tradisjonell ventilasjon møter nye utfordringer
JS Ventilation skaper bærekraftige ventilasjonsløsninger.

JS Ventilation A/S er en solid dansk ventilasjonsbedrift
med sterke håndverksmessige tradisjoner, 60 ansatte og
over 35 års erfaring.
Det vil alltid være nødvendig med lokale tilpasninger
og løsninger knyttet til brukernes behov. JS Ventilation
har bygget opp en forskningsavdeling med stor faglig
kompetanse som skaper innovative løsninger. Bedriften
etablerte et eget verksted og en elektroavdeling for å
kunne produsere de komponentene som er nødvendige.

Cool Ceiling er innovasjon

«Hvor lenge får vi lov til å
lage hus og bygninger som
må gi plass til unødvendige
ventilasjonskanaler?»

Ventilasjonsbransjen er konservativ: God ventilasjon
krever robuste metallkanaler, som kan føre fram tilstrekkelig med luft.
I 2012 ble JS Ventilation utfordret av Rigshospitalet i
København til å sørge for ren, frisk luft – uten trekk – i
kritiske rom med lav takhøyde. Det var ikke plass til store
kanaler i himlingen.

– Kim Kronby, JS Ventilation

Cool Ceiling er preget av god design og en innovativ måte
å tenke ventilasjon på, nemlig å bruke himlingsrommet
til å føre fram luften – uten kanaler. Spesialutformede
armaturer med diffusere sørger for en naturlig fordeling
av luften, helt uten trekk.
Løsningen gir muligheter til å skape unik design, gir
kortere byggetid og medfører ingen vedlikehold. I tillegg
er løsningen med på å redusere energiforbruket.
Cool Ceiling er en bærekraftig løsning som kan håndtere
store kjøle- og varmebehov uten kondens og trekkplager
og oppfyller kravene til inneklima kategori A.
Cool Ceiling har allerede sju år bak seg som en
bærekraftig ventilasjonsløsning i Danmark. Over 40 store
og mindre rom/bygninger (ca. 50 000 m2) har montert
Cool Ceiling. Løsningen er patentert og utviklet i nært
samarbeid med dansk Teknologisk Institut.
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Tradisjonell ventilasjon med kanaler i himlingen. Foto: Alex Kend/Shutterstock

«Vi har alle ansvar for å begrense bruken av verdifulle råvarer og materialer. Da blir
det nødvendig å stille spørsmålet: Hvor lenge får vi lov til å lage hus og bygninger
som må gi plass til unødvendige ventilasjonskanaler?»
– Kim Kronby, partner i JS Ventilation, Danmark.
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Kjølekapasitet på opptil 67 W/m2 i inneklima kategori A – og opptil 100 W/m2 i inneklima kategori B.
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Kald luft helt ned til 13 °C føres inn i himlingsrommet
gjennom kanaler fra ventilasjonsagregatet , og systemet
utnytter tyngdekraften, som fører den avkjølte luften
ned mot takpanelene, som i sin tur avgir strålingskulde til
rommet.
Takpanelene er så godt som lufttette og gir himlingsrommet et mildt overtrykk. Når lufttemperaturen stiger
mot ca. 16 °C, tvinges den tempererte luften ut g
 jennom
armaturen og ned i diffuseren (d200 mm). D
 iffuseren
er utformet som en kjegle montert på en sirkelskive.
Utformingen på diffuseren utnytter den såkalte
«Coanda-effekten» og sørger for at den kjølige luften
«limer seg» på undersiden av panelene før den «slipper»
taket og ventilerer rommet – helt uten sjenerende trekk.
Den «brukte» luften fraktes ut gjennom regulære ventiler
og blir ført gjennom himmlingsrommet, vegg eller best
egnet plassering.

Cool Ceiling sitt beregningsprogram sammen med
CO2-detektorer sørger for kontrollert ventilasjon og
kjøling. Det tar i betraktning hvor mange personer som er
i rommet, og andre faktorer som påvirker t emperaturen,
som lyskilder, IT-utstyr, varmeoverføring gjennom
bygget og solstråling gjennom vinduene.

Kjøling og oppvarming med fancoil

Om man ønsker å øke kjølekapasiteten ytterligere, kan
man benytte fancoils (radiatorer med innebygget vifte
og termostat) som monteres i himlingsrommet.
Det er også mulig å benytte Cool Ceiling-systemet for
oppvarming. Da må panelene monteres med en pakning
som gjør at himlingstaket blir som en tett membran. En
fancoil med radiator varmer opp luften og fordeler den
ut i rommet med et noe høyere trykk via armaturer og
diffusere.
Ingen bevegelige komponenter som krever vedlikehold:
• VAV-spjeld • Perforerte takpaneler i stål • Armatur med diffuser integrert i taket
Andre fordeler: • Ventilasjon, kjøling og oppvarming i samme installasjon
• Lavt trykktap gir energisparing • Variabel luftmengde: 25–100 %
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Illustasjon: jnd. Foto: ImageFlow/Shutterstock
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30 cm

Rehabilitering. Mer lys, mer luft
70 cm

Tradisjonell ventilasjon

300 cm

250 cm

10%
mer takhøyde

En lukket himling som inneholder tradisjonell
ventilasjon med kryssende kanaler ( vist ovenfor),
krever monteringshøyde på ca. 70 cm.

Lys og luft

200 cm

Samme type himling med Cool Ceiling (vist
til høyre) trenger ingen kanaler i taket og sikrer opptil 10 % større takhøyde, mer luft og
muligheter for økt mengde naturlig lys.
Dette vil føre til økt trivsel og større effektivitet på
arbeidsplasser som krever stor konsentrasjon.

150 cm

100 cm

50 cm
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Illustasjon: jnd Foto: ImageFlow/Shutterstock
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Rehabilitering.
Mer
lys,lys,
mer
luftluft
Rehabilitering.
Mer
mer

Termisk komfort

Utfordringer med kald trekk

For å møte kravet til tilstrekkelig kjøling
løser tradisjonelle ventilasjonssystemer
utfordringen med økt luftstrøm og lav
temperatur. Dette fører til hyppige
temperaturvariasjoner og kan være med på å
utløse eller forverre forkjølelser, infeksjoner og
andre helseplager.
Vedvarende vekslende trekk bidrar dessuten til
ubehag og konsentrasjonsvansker.

Kjøling ved tyngdekraft

Cool Ceiling benytter hovedsaklig tyngdekraft
ved lufttilførsel og kjøling. Systemet benytter
ikke ventilasjonskanaler i taket, men bruker
hele himlingsrommet som luftmagasin.
Luften som tilføres himlingsrommet, gir et
mildt overtrykk som fører til en behagelig
tilstrømming av sval luft som slippes ned i
rommet uten noen form for trekk.
Det patenterte kjegleformede armaturet gir
en «Coanda-effekt» som sørger for at den
kjølige luften «limer seg» på undersiden av
takpanelene før den faller ned og ventilerer
rommet.

Uten støy

Ettersom luften transporteres med lavere
hastighet og heller ikke føres gjennom
dedikerte kanaler i taket, unngår man også
sjenerende støy fra ventilasjonsanlegget.
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Illustasjon: jnd, Foto: Medvid/Shutterstock
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Nøyaktig beregningsprogram for kjøling og luftmengde
Et samarbeid med dansk Teknologisk Institut.

JS Ventilation har utviklet et visuelt beregningsprogram som utfører en nøyaktig beregning av hvert rom,
både når det gjelder ønsket luftmengde og kjøle- og
varmebehov.

CO2-detektorer og andre følere vil sørge for at luft
kvaliteten stabiliseres på det nivået som er definert.
Sluttbrukeren har selv tilgang til å gjøre justeringer i
beregningsprogrammet, som er tilgjengelig gjennom en
internettportal.

Et tett samarbeid med kundens arkitekter og ingeniører
vil bli prioritert for å ta vare på spesifikke krav med tanke
på å kunne levere et optimalt inneklima og et tak med
tydelige estetiske kvaliteter.

Nedenfor vises et eksempel med beregning av alle
faktorer i rommet (Prøveanlegg 01).

Saksnummer: Prøveanlegg 01
Testkunde 01
Testgate 01
Test av
Telefon

E-post 			

Referansenummer

Cool Ceiling
Inndata
Belastning 					

Watt m3

Watt total

Solvarme/stråling

40,4

4600

1500 W

Takhøyde

2,7 m

Total belastning

Belysning

600 W

Grunnflate

114

Overføring

0

0

Datamaskiner

2000 W

Utetemperatur

25 °C

Bygningstetthet

0,2

0,2

Personvarme

500 W

Innetemperatur

23 °C

Varmebelastning

40,6

4028

		

Luft inn fra armatur

13 °C

		

Luftmengde

1846,8 m3/t

U-verdi

Temperatur

Område

m2

Beregningsresultat

Yttervegger 				

Luftutskiftning pr. time		

6 ganger

Innervegger				

Tilluftstemperatur 		

18,5 °C

Vinduer/dører 				

Driftstemperatur 		

22,1 °C

Gulv/dekk 				

Taktemperatur		

20,4 °C

				

Kjøling totalt 		

47,2 W/m3

Teknologisk Institut er et dansk forskningsinstitutt som er med på å utvikle og
formidle forsknings- og teknologibasert kunnskap til beste for dansk næringsliv.
Dette gjøres i samarbeid med nasjonale og internasjonale utdanningsinstitu
sjoner. Instituttet ser det som sin viktigste oppgave å sikre at ny kunnskap og
teknologi raskt kan omsettes til verdier i form av nye eller forbedrede produkter,
materialer og prosesser. I Norge har SINTEF en tilsvarende funksjon.
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Foto: JS Ventilation
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Cool Ceiling Testrom ved Odense Universitetshospital

Ventilasjon uten kanaler i himlingen

Fullskalatest ved det nye sykehusets intensivavdeling.

Vil varierende luftstrøm gjennom ventilasjon uten
kanaler føre til at det avgis partikler i luften, og at
mekaniske elementer løsner i himlingsrommet?

Cool Ceiling benytter tradisjonelle ventilasjonsaggregater – og kanaler mellom rom og etasjer

a
b

Testen ble utført av Universitetshospitalets egne
teknikere, september 2015, i et intensivrom på ca. 25 m²
med en ventilasjonshastighet på ca. 800 m³/t.
Rommet var nettopp bygget med ny og tett himling fra
Cool Ceiling med 4 diffusere. I tillegg ble det montert
et H14-filter på tilluftssystemet. Himlingsrommet over
takpanelene var ikke spesielt rengjort eller støvbundet
etter ombyggingsarbeidene. Dermed var det en viss
mengde partikler på overflatene over tak.

c

d

Rommet ble tilført luft gjennom et Nilan ventilasjons
system type VPM 120 med innebygget forfilter. Etter
installasjonen ble det montert Camfil FCBS-A-filterskap
med innebygget Camfil Absolut V H14 HEPA-filter VEXL
14 610x610x292-M. Luften ble ført fra filterskapet
gjennom en 250 mm kanal via en lyddemper til himlingsrommet over takpanelene i intensivrommet.
«Brukt» luft ble fjernet fra rommet gjennom to 250 mm
avtrekkskanaler. En av kanalene ble ført direkte tilbake til
Nilan-anlegget.

Foto: OUH.dk [1], JS Ventilation [2]

Partikkelmålingen ble utført av
teknisk personell ved Odense
Universitetshospital.
Partikkelteller: AeroTrak 8220.
(Serienummer: 70910218.)

Resultat: De «løse» partiklene som var igjen i himlingsrommet, ble blåst ut i løpet av kort tid. Deretter ble luften
ren – uten forurensede partikler. (Se dokumentasjon i
skjemaet på neste side.)
Den konstante strømmen av ren, frisk luft som føres
gjennom himlingsrommet, sørger for at det ikke vil utvikle
seg muggsopp eller lignende.
Om Cool Ceiling skal benyttes i renrom, bør overflatene
støvbindes før bruk. Risikoen for kortvarig partikkel
belastning reduseres dermed til et minimum.
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Partikkelstørrelse			

Målepunkter

i kanal etter HEPA-filter H14 [a]

i tilluftsarmatur [b]

i intensivrom, oppholdssone [c]

hall ved inngang [d]

0,3–0,5 μm

0

0

2 210 161

8 723 172

0,5–1,0 μm

0

0

113 523

336 450

1,0–3,0 μm

0

0

60 309

147 196

3,0–5,0 μm

0

0

0

10 514

5,0–10,0 μm

0

0

0

3504

> 10,0 μm

0

0

0

0

Tallene indikerer antall partikler pr m³. Partikkelmålingen i hallen ved inngangen ble foretatt som referanse.

Illustrasjon: jnd, Shutterstock/zuperia
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Cool
Ventilasjon
Ceiling på
Rigshospitalet
Rigshospitalet
i København
• Utgangspunkt i teknisk brosjyre

1

Ny ventilasjonsløsning på intensivavdelinger

Cool Ceiling ble installert på åtte av Rigshospitalets
intensivavdelinger for å gi bedre kjøling og ventilasjon –
til beste for både sykehusansatte og pasienter. Systemet
takler kjølebelastninger på mer enn 100 W/m2 og sikrer
et behagelig inneklima uten trekk.
Det nye ventilasjonssystemet løste også tidligere utfordringer med lav takhøyde grunnet store ventilasjonskanaler. Med Cool Ceiling er det ikke behov for ventilasjons kanaler, for hele himlingsrommet over takpanelene
fungerer som «tilluftskanal» med et mildt overtrykk. Det
samme himlingsrommet gir også plass til nødvendige
tekniske installasjoner.

Operasjonsstue med TAF-løsning

2

3

Basert på erfaringene med Cool Ceiling ønsket
Rigshospitalet også å benytte ventilasjonssystemet ved
rehabiliteringen av en operasjonsstue. Kravet var også
her bedre kjølekapasitet uten sjenerende trekk. Systemet
ble levert til en svært konkurransedyktig pris.
Operasjonsstuen [1] er installert med en TAF-løsning
(Turbulent Air Flow), men om ønskelig kan sykehuset
også endre løsning til LAF (Laminær luftstrøm).
Dette er mulig fordi diffuserne i panelene kan byttes ut
med et enkelt håndgrep.

4

Testresultatene fra begge systemer viser at Cool Ceiling tilfredsstiller alle kravene til grenseverdier for
partikler og luftfordeling i operasjonsstuer. HEPA-
filteret i v
 entilasjonsaggregatet er plassert utenfor
selve o
 perasjonsstuen og gir enkel tilgang ved service,
noe som igjen fører til at operasjonsstuen ikke blir
kontaminert under vedlikehold.

Cool Ceiling på Rigshospitalet i København
• Operasjonsstue [1]
• «Hjertebørn»-avdeling: 4 intensivavdelinger og 1 oppvåkningsrom [2]
• 8 intensivavdelinger [3]
• Massasjerom • Kontor
• Oppvåkningsavdeling
• Røntgenrom [4]
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Rigshospitalet i København. Foto: JS Ventilation

Rigshospitalet i København, Foto: JS Ventilation
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Rehabilitering. Dansk Metal i København: 7000 m2

Store glassflater med høy soleksponering førte til for lite kjøling og ventilasjon. Montering av Cool Ceiling ga mer
takhøyde, og installering av fancoils sørget for å gi nødvendig luft og kjøling – uten trekk. Det var ikke nødvendig
å bytte eksisterende ventilasjonsaggregat.
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0

Ingen kostnader til nytt
ventilasjonsagregat.
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Nybygg med lavere byggekostnader. Copenhagen International School: 19 000 m2
Installering av Cool Ceiling senker kostnadene og sikrer godt inneklima på nye byggeprosjekter.

Innovative bygg krever nye løsninger. Da den nye
internasjonale skolen i København skulle prosjekteres,
stilte byggherren tydelige krav til bærekraft og ny
teknologi – både for eksteriør og interiør.
Fasaden består av 12 000 solcellepaneler montert i ulike
vinkler. Til sammen dekker de 37 % av skolens totale
energiforbruk.

Lys. Lyd. Luft.

Kostnadsbesparelser

Cool Ceiling er et ventilasjonssystem som benytter
himlingsrommet for framføring av luft. Det reduserer
bygningens høyde og forkorter byggetiden.

Valget av Cool Ceiling reduserte den totale høyden med
mer enn 2 meter – noe som resulterte i lavere kostnader
forbundet med trapper, glassfasader, stål og betong,
samt færre arbeidstimer.

Skolen så også etter nye løsninger for å forbedre
inneklimaet. Kravene til lys, lyd og luft skulle prioriteres.
De valgte å prosjektere med Cool Ceiling allerede tidlig i
planleggingsfasen.

Systemet ble montert på ca. 19 000 m2 takareal. Dette
resulterte i at de totale byggekostnadene ble redusert
med 4 %.

Skoleelevene er viktigst

Mennesker genererer mye varme, og elever trenger
mye frisk luft. Ventilasjonsløsningen måtte føre fram
rikelig med frisk luft og kunne avkjøle rom med mange
mennesker og store glassvinduer.
Cool Ceiling ble testet ut på skolen sammen med dansk
Teknologisk Institut, som kunne bekrefte at løsningen
overholdt skolens svært strenge krav til trekk og
temperatur.

Copenhagen International School. Illustrasjon: jnd
Fakta om Copenhagen International School
Byggherre: Eiendomsfondet for Copenhagen International School
Byggeperiode: 2015–2017
Arkitekt: CF Møller Architects
Rådgiver: NIRAS A/S
Ventilasjon: Cool Celing, JS Ventilation
Takareal: ca. 19 000 m2
Kontraktsum (tak/ventilasjon/himling): 13 mill. DKK
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«Grunnen til at vi valgte Cool Celing, var at vi
hadde tre kjerneverdier: Lys, lyd og luft»
– Peter Adamsen, Eiendomsfondet for Copenhagen International School

38

10%
Lavere byggehøyde

Copenhagen International School. Foto: Adam Mørk

4%

Lavere totalkostnader

20

mill. DKK i besparelse
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Paneldesign: perforering

Det eneste av Cool Ceiling-systemet som faktisk er synlig, er panelenes og armaturenes unike og rene overflate.
Forskjellige typer p
 erforering gir mulighet for individuell utforming og akustikk (13 alternativer). Panelene blir utformet og
produsert av den østeriske produsenten Fural, mens de patenterte diffuserne og armaturene produseres av JS Ventilation.

Fural Rg 2,5-16 % [perforation 1:1]

Fural �g 4,0-33 % [perforation 1:1]

Fural Rg 14,0-23 % [perforation 1:1]
illustrasjon: fural.com
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Fural Rg 2,5-16 %. (Standard hullstørelse, panel: 720x720 mm) Copenhagen International School. Foto: Jonas Raaby
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Paneldesign: farger

Panelene kan produseres i alle RAL- og NCS-fargespektrene. Fural benytter pulverlakkeringsteknologi som sikrer en
konsistent overflate som er enkel å holde ren. Standard glansgrad er ca. 20. Fargen på den akustiske filten på baksiden
er svart, men kan også fås i hvit.

Illustrasjon: jnd
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Cool Ceiling, The Socialist, restaurant (Hotell Hermann K). Hotellobby, mesanin. Foto: Jonas Raaby
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Cool Ceiling, Dansk Metal, kontorer

Brannsikkerhet

Cool Ceiling følger gjeldende brannforskrifter med brannspjeld i hvert rom, på linje med andre ventilasjonssystemer.
Brannklassen er verifisert i henhold til DIN-normen EN 13501-1 og bekreftet gjennom klassifiseringsrapporter fra
University of Stuttgart, Fire Safety Department (NB 0672).

Paneldesign: akustikk

Furals metallpaneler er ideelle for å kontrollere romakustikken. Perforeringene testes i et etterklangskammer og d
 anner
grunnlaget for god akustisk planlegging. Takket være panelenes materialtykkelse på kun 0,7 mm og måten de er
perforerte på, kan panelene kategoriseres som «porøse absorbenter».

Fural Rg 2,5-16% (Standard)

Fural Rg 14,0-23% (Brukt hos Copenhagen International School)

Lydabsorpsjonsfaktor i frekvensområdet: 125 til 4000 Hz

Lydabsorpsjonsfaktor i frekvensområdet: 125 til 4000 Hz
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Den akustiske energien omdannes til varme ved friksjon og absorberes. Dette påvirkes av takhøyden og den
lydabsorberende filten på baksiden av panelet. Sammenlignet med tilsvarende lyddempende materialer absorberer
panelene lyd over et bredt frekvensområde fra 250 Hz til 4000 Hz. De er derfor godt egnet for å dempe både høye og
dype frekvenser.
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Cool Ceiling, Dansk Metal, kontorer
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Mer lys og mer lyd

Cool Ceiling gir store designfriheter for plassering av lys
og lyd. De perforerte stålpanelene har styrke og stivhet,
noe som gjør at spotter og høyttalere kan ettermonteres
uten forsterkning.

1

Stripe-lys [1] er én spennende måte å bringe lys inn i
korridorer og ganger på, og de kan integreres direkte
i himlingspanelene. Nødvendige utskjæringer og
panelformater produseres individuelt for det aktuelle
prosjektet.
Åpningen kan skjæres ut i standardpanelene på stedet
[2], men man vil få et enda bedre resultat om dette
prefabrikkeres. Utformingen kan tilpasses eksakt til
armatur eller høyttaler. Da vil man få et «blindfelt» i
ønsket størrelse uten perforering rundt åpningen [3].
Det er også mulig å få paneler med ferdig innfelt LEDlysarmatur.

2

Lysskinner

Bruk av lysskinner som henges opp kant i kant med
eller innfelt i panelene, gjør at man kan montere tunge
spotter og lyspendler. Panelene kan tilpasses slik at
man får en individuell utforming av rommet. Det er ingen
grenser for mulighetene. Nødvendige utskjæringer for
kabelgjennomføringer og forankringer kan leveres fra
fabrikk.

3

LED-armaturer

Selv om Cool Ceiling benytter himlingsrommet
som «kanal» for frisklufttilførsel, påvirkes ikke
ventilasjonssystemet av den minimale varmen som
avgis ved bruk av LED-armaturer.
Foto: fural.com / Timo Schwach [1] og [3] Jonas Raaby [2]
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Cool Ceiling. Copenhagen International School. Foto: Adam Mørk
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Hvordan kan Cool Ceiling bidra til bærekraft?

Gjenvinning

Cool Ceiling benytter kun gjenvinnbare materialer i sine himlinger og er Environmental Product Declaration-verifisert
(EPD) gjennom ISO 14025 og EN 1508. EPD er en miljødeklarasjon om produktet som følger internasjonale standarder.
Stålkvalitetene er sertifisert i henhold til USGBC, LEED og DGNB og støtter dessuten byggesertifiseringen BREEAM.

1. Integrert designprosess

Når man vurderer Cool Ceiling tidlig i planleggingsfasen,
blir det mulig å utnytte bygningsvolumet bedre ved å
enten bygge lavere eller bygge flere etasjer innenfor
samme byggehøyde, som ved ordinær ventilasjon. Som en
følge av dette kan ventilasjonssystemene minimeres og
kostnadene reduseres.

2. Life Cycle Assessment (LCA)

Tre indikatorer kan benyttes for å utføre «livsløps
vurderingen» av Cool Ceiling: Forbruk av ikke-fornybar
energi, forbruk av primærenergi og andelen fornybar
primærenergi. Med Cool Ceiling kan ventilasjonsanlegg
dimensjoneres mindre fordi man kan tilføre luft ned til
13°C – mot normalt 17°C. Det betyr at ventilasjonsanlegg
og kanaler kan reduseres med 25%, eller man kan
dimensjonere etter friskluftsmengde, fordi ekstra kjøling
kan tilføres via fancoils. Mindre luftmengder trenger et
mindre kanalsystem og gir lavere energiforbruk. I tillegg
har systemet et mindre trykkfall, som også fører til et
lavere energiforbruk.

3. Termisk komfort

Ventilasjonssystemet forårsaker ingen trekk eller
kondensproblemer og dekker høye kjølebehov på opp
til 67 W/m2 i inneklima kategori A – og opp til 100 W/m2
i inneklima kategori B. Et dedikert program beregner og
dokumenterer ventilasjonen for hvert rom, slik at det ikke
er nødvendig å gjøre dette for hvert tilførselsarmatur.

4. Luftkvalitet med minimumskrav

Copenhagen International School. Foto: Adam Mørk

Barn er spesielt følsomme for luftkvalitet og inneklima, og
på skolen påvirker det deres trivsel og læring. Cool Ceiling
benytter materialer som ikke avgir lukt eller giftige gasser.
Materialene og lakkeringen er testet
under produksjon og er i samsvar
med referanseverdiene for flyktige
organiske forbindelser (VOC) i henhold
til vurderingssystemet til AgBB.

Ausschuss zur gesundheitlichen
Bewertung von Bauprodukten
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fural.com / Foto: Timo Schwach [1] [2] [3]

German Sustainable Building Council

U.S. Green Building Council

Building Research Establishment
Environmental Assessment Method

EPD. Institut Bauen und Umwelt e.V.
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Paneldesign: hygiene

Høykvalitets pulverlakkering sikrer at panelene får en ren, glatt og hygienisk overflate. Dette gjør det mulig med en rask
og enkel, men nøyaktig rengjøring. For bedre sikkerhet kan alle komponenter etterbehandles med antibakteriell pulverlakk. Våre systemer kan også tilpasses de høye kravene til renroms-tak i intensivmedisinske fasiliteter eller laboratorier.

Paneldesign: formater

Standardformatet på panelene er 625x625 mm [a], eller også 600 x600 mm, men de kan også produseres i formater
opp til 625x3000 mm, noe som gir raskere montering av store arealer. Dersom man ønsker spesialformater [d], er dette
også mulig, men da må det lages nye produksjons- og avtagningsverktøy.

a

b

c
d

e
[a] Standard kvadratformat 625x625 mm
[b] Rektangulært format 1500x600 mm (brukt hos Dansk Metal)
[c] Rektangulært format 1200x600 mm (brukt hos Copenhagen I. School)
[d] Trapes-format 1000x280 mm (brukt hos Dansk Metal)
[e] Kvadratformat 720x720 mm (brukt hos Copenhagen I. School)
Panelene monteres kant i kant i kryssende overliggende klipsskinner [f].
Sirkulære forhøyninger [g] på alle fire sider av panelene sørger for a
t
panelene klipses i nøyaktig samme høydeplassering. Panelene fås i to
versjoner: rett hjørneprofil [h] og 45° knekt hjørneprofil [i].

[f] Klipsskinne

fural.com / Foto: Timo Schwach [1] [2] [3]

[g]
30 mm

[h] 0 mm
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Illustrasjon: jnd

[i] 3 mm x 45°
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Cool Ceiling Referanseprosjekter

2012–2015
[1] Rigshospitalet Apotek, kontor / 15 m2
Ventilasjon med kjøling

2018–2022
Holbergskolen, klasserom / 1200 m2
Ventilasjon

[1] Rigshospitalet Apotek, massasjerom / 15 m2
Ventilasjon med kjøling

Kildevældsskolen, klasserom / 4000 m2
Ventilasjon

Teknologisk lnstitut, emballasjelaboratorier / 20 m2
Ventilasjon med både kjøling og oppvarming

[6] Hotel Herman K. / The Socialist, restaurant / 310 m2
Ventilasjon med kjøling

Østergade, møtelokale / 50 m2
Ventilasjon med kjøling

Lundehusskolen, klasserom / 1500 m2
Ventilasjon

Københavns Kommune, offentlig kontor / 100 m2
Ventilasjon
[2] Bella Center, kontorer / 600 m2
Ventilasjon med kjøling
Tracer Pharma, laboratorier / 100 m2
Ventilasjon med kjøling
Gildhøjhjemmet eldresenter, kjøkken / 100 m2
Ventilasjon med kjøling
[1] Rigshospitalet, intensivrom / 100 m2
Ventilasjon med kjøling
[3] Dansk Metal Sydporten, kontorer / 7000 m2
Ventilasjon med kjøling
2016–2017
Teknologisk lnstitut, AgroTech laboratorier / 100 m2
Ventilasjon med både kjøling og oppvarming
lngeniørernes Hus, Danmark, konferansesenter / 1300 m2
Ventilasjon med kjøling
[1] Rigshospitalet, intensivavdeling: «Hjertebørn» / 250 m2
Ventilasjon med kjøling
[5] Copenhagen International School / 19 000 m2
Ventilasjon med kjøling
Ejendomen Buen, kontorer / 1000 m2
Ventilasjon med kjøling
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6

Vanløse Skole, klasserom / 50 m2
Ventilasjon og hybrid
Menybutikk / 150 m2
Ventilasjon med kjøling
[4] Vordingborg Borgercenter / 1400 m2
Ventilasjon med kjøling
Arbejdernes Landsbank, filial / 320 m2
Ventilasjon med kjøling
Vestegnens Politi, kommandosentral / 300 m2
Ventilasjon med kjøling
Hotel Bella Sky, restaurant / 140 m2
Ventilasjon med kjøling
[2] Bella Center, datarom / 70 m2
Ventilasjon med kjøling
Jyllinge Hallen, kjøkken / 55 m2
Ventilasjon med kjøling
Pro Ventilasjon, kontorer / 170 m2
Ventilasjon med kjøling
Rentec, Oslo, kontorlandskap / 100 m2
Ventilasjon
Arbejdernes Landsbank Ballerup, filial / 110 m2
Ventilasjon med kjøling
The Madison Group, Dubai, kontorer / 150 m2
Ventilasjon med kjøling?

Rigsrevisionen, kontorer / 300 m2
Kjøling

[1] Rigshospitalet, røntgenrom / 50 m2
Ventilasjon med kjøling

Hotel Skt. Petri, kjøkken / 40 m2
Ventilasjon

[1] Rigshospitalet, oppvåkningsrom / 100 m2
Ventilasjon med kjøling

Holbæk Sygehus, kjøkken / 150 m2
Ventilasjon med kjøling

Ingeniørernes Hus, Danmark, kontorer / 2200 m2
Ventilasjon med kjøling

AJS Bangladesh, Showroom / 50 m2
Ventilasjon med kjøling

Bavnehøj Skole / 2500 m2
Ventilasjon med kjøling

ATP Ejendomme, kontorer / 3000 m2
Ventilasjon med kjøling

Adeas Privathospital, operasjonsstue / 30 m2
Ventilasjon med kjøling
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Kontaktperson i Norge:
Filip Mielow
Rentec Construction Assistance
+47 474 85 756
filip.mielow@rentec.no

Cool Ceiling
er pantentert
ved det Europeiske
patentkontoret i München

