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Vannbåren varme
– komfortable løsninger



Multikomfort –
verdiøker i alle ledd

Effektive og lønnsomme byggeprosesser 
Med Multikomfort har Brødrene Dahl gjort det  
enda enklere å imøtekomme gjeldende byggekrav, 
samtidig som konseptet legger til rette for effektive  
og lønnsomme byggeprosesser.

Morgendagens løsninger
Brødrene Dahl har i samarbeid med Optimera utviklet 
og definert «Multikomfort», for å øke kunnskapen  
om framtidens energiteknologi, byggesystemer og  
materialer, og for å forenkle valg av løsninger og 
produkter for boligeier, bygg og VVS. Multikomfort-
standarden stiller høyere krav til løsninger og utstyr 
enn dagens TEK10. Multikomfort-konseptet omfatter 
energiforbruk, tetthet, komfort, inneklima, akustikk og 
dagslys. Multikomfort er morgendagens løsning basert 
på dagens innovative tekniske muligheter.

Multikomfort er en standard  
utviklet for optimalt bomiljø nå  
og i framtiden. Multikomfort er 
utvalgte produkter og løsninger  
i henhold til gjeldende krav for  
VVS-bransjen.
 

Ønsker du å lese mer om Multikomfort?  
Se vår brosjyre eller www.multikomfort.no

Framtidens  
boligstandard i dag

Egnet for alle typer bygg
Multikomfort er egnet for nybygg 
og rehabilitering, ombygging og 
tilbygg (ROT). Standardene som  
er satt av Brødrene Dahl gjør  
det enkelt å bruke løsninger for 
rehabilitering, for på den måten  
å sikre at eldre bebyggelse  
opp  graderes til dagens komfort-
nivå. Multikomfort baserer seg  
på kvalitetsprodukter og kjente 
arbeidsmetoder, og er derfor  
egnet for alle typer bygg.
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Multikomfort –
verdiøker i alle ledd

MILJØVENNLIG

GOD DESIGN

BEHAGELIG INNEKLIMA

BEHAGELIG LYS

GOD STØYDEMPING

TRYGGE LØSNINGER

VEDLIKEHOLDSVENNLIG

LØNNSOMT
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«VANNBÅREN GULVVARME GIR 
KOMFORTABEL VARME I GULV. 
NÅR VARMEN KOMMER NEDEN-
FRA FORDELES DEN JEVNT, OG 
FYLLER HELE ROMMET UTEN 
KALDE SONER.» 
UPONOR 
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Fremtidsrettede bygg er energieffektive bygg, og for å oppnå 
dette er vannbåren varme en forutsetning. Vannbåren varme 
muliggjør energifleksibel oppvarming og sikrer at bygget også  
i fremtiden kan benytte den mest økonomiske formen for  
oppvarming.  

Kanskje like viktig er det at vannbåren varme gir høy komfort. Dette er stille 
løsninger som er trygge i drift, og med vannbåren gulvvarme får du jevn og 
god temperatur over alt.

Tradisjonelt er det radiatorer som sørger for selve oppvarmingen i vannbårne 
systemer. Nå er gulvvarme blitt like viktig i tillegg til vifte konvektorer for 
større anlegg. For å dekke oppvarmingsbehovet i moderne bygg er det 
gjerne en kombinasjon av systemer som er det riktige valget.

For nye bygg med lavt varmebehov er det viktig å velge raske systemer, 
det vil si systemer som kan reguleres godt. Både vannbåren gulvvarme og 
radiatorer dekker dette behovet om man velger de rette systemene.

Vannbåren varme

En jevnere temperaturprofil gir 
høyere komfort, og et behagelig 
inneklima.

Mulighet for bruk av ulike energi
kilder gir god fleksibilitet samt 
kostnadssparing – på sikt,  
og er en god miljøvennlig  
investering. 
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Boligen er det stedet vi tilbringer mest tid i løpet av døgnet,  
og investering i komfort her er veldig viktig. I tillegg kan  
vannbårne varmeanlegg benyttes til kjøling om det blir et  
behov i fremtiden. 

Godt inneklima
Det er godt dokumentert at dårlig inneklima kan forverre plagene hos  
personer med astma, allergi eller annen overfølsomhet. Forekomsten av disse 
sykdommene øker og forskningsresultater viser at årsakene til økningen  
i stadig sterkere grad kan knyttes til miljøfaktorer, utendørs og innendørs.
Høy innetemperatur gjør oss mer følsom for forurensninger i luften (svevestøv 
og avgassinger), og vil i tillegg medføre økt avgassing fra materialer (maling, 
møbler, tekstiler og lignende).

Med vannbåren gulvvarme kan man senke innetemperaturen flere grader 
samtidig som opplevd temperatur vil være lik. I tillegg brenner ikke lav-
temperaturanlegg støv, og bidrar til et bedre inneklima.

Komfortable løsninger

VELGER DU Å SATSE PÅ VANNBÅREN VARME HAR DU FØLGENDE FORDELER:

• Sikrer økonomisk oppvarming.
• Krever minimalt med vedlikehold.
• Gir lavtemperaturvarme og ingen støvbrenning.
• Er driftssikkert.
• Er fleksibelt, slik at det kan bygges ut etter behov.
• Kan regulere varmen automatisk etter behov og klimatiske forhold.
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HENT VARME FRA LUFTEN

Luft/vann varmepumper omdanner energi 
fra luften ute til varme i boligens vannbårne 
varmesystem. Modellen kan også produsere 
varmt tappevann.

HENT VARME FRA BERG, SJØ ELLER JORD

Væske/vann varmepumper henter energi fra berg, sjø eller 
jord via en væske som sirkulerer i en slange. Varmen over-
føres deretter til boligens vannbårne varmesystem. Modellen 
kan også produsere varmt tappevann, og er mer effektiv enn 
luft/vann varmepumper ved lave temperaturer ute.

OPPTIL

65 %
GRATIS

ENERGI

OPPTIL

75 %
GRATIS

ENERGI
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Vannbårne varme systemer gjør det mulig 
å velge forskjellige kilder til oppvarming. 
Man kan til enhver tid velge den mest  
økonomiske kilden. 

Sparer penger og miljø – og vinner på komfort
Hos Brødrene Dahl har varme lenge vært et fokus-
område, og vi har dermed skaffet oss bransjens beste 
samarbeidspartnere og leverandører. Sammen med 
disse kan BD gi hjelp fra prosjekteringsstadiet og  
kalkylene til valg av utstyr og arbeidsmetoder.

Brødrene Dahl og Varmefaktor  
– gode partnere for rørleggeren
BDs «Varmefaktor-konsept» er en naturlig kompetanse-
kilde for mange rørleggerbedrifter som ønsker å satse 
på varme. Konseptet tilbyr blant annet regelmessig  
oppdatering i form av Varmemagsinet samt ulike 
kurstilbud. Lojalitetskonseptet er gratis.

Se flere løsninger i konseptbrosjyren  
«Fra oljefyr til varmepumpe».

V V S MULT I KOMFORT – FRAMTI DENS BOLIGSTANDARD I  DAG

Fra oljefyr til  
varmepumpe
Hvordan erstatte oljefyr med varmepumpeløsninger?

www.dahl.no
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• Dimensjonering av varmeanlegg i forhold til reelt varmebehov
- Husk at i boligrom bør ikke overflatetemperaturen overstige  

27 grader. Normal overflatetemperatur i oppholdsrom er  
ca. 22 – 24 grader.

- Husk at det i baderommet ofte er behov for noe høyere over-
flatetemperatur for å føle komfort, mellom 25 og 27 grader.

- Husk at der gulvvarmesløyfer i stue og andre oppholdsrom 
er tilkoblet samme samlestokk som baderommet må ønsket  
temperatur i baderommet bli tatt hensyn til.

- Husk korrekt innstilling på både laveste og høyeste tillatte  
turtemperatur der det er en varmepumpe som energikilde.

- Husk at det ved store vindusflater vurderes å legge rand-
soner med tettere avstand mellom sløyfene.

- Husk å minimere bruken av eksterne shunter.    
  

• Valg av riktig system for riktig type bygg
- Historisk sett har gulvvarme i underetasje ofte vært dekket 

med 5 – 8 centimeter betong. Dette gir en god og jevn varme 
som passer godt for eldre boliger. Samtidig gir det en treg 
regulering, og passer dårlig for nyere og godt isolerte boliger.

- Dagens boliger har bedre evne til å ta vare på varmen. Lavt-
byggende systemer er å foretrekke på nye boliger da disse 
gir en raskere regulering.

- Kombinasjon gulvvarme, radiatorer og viftekonvektorer  
kan med stort hell benyttes da det i dag leveres mange 
produkter for lavtemperatur. Dette kommer ofte til an-
vendelse i loftstuer i boliger.

- På hytter kan kombinasjonen gulvvarme for konstant drift  
kombineres med viftekonvektorer for rask temperaturøkning.  

- Mange benytter viftekonvektorer for å ta opp temperatur i 
et rom raskt. Dette kan være i en garasje, underetasje, eller 
kjeller. Dette fungerer ved riktig prosjektering utmerket, men 
det bør vurderes i hvert tilfelle om anlegget er utsatt for frost.

- Løsningen kan være å frostsikre hele anlegget ved bruk av 
Glycol, eller å sette inn en varmeveksler på den kursen som 
er frostutsatt og bare sikre den med Glycol.

   

• Plassering av radiator, sikre mot frost ved vindu?
- De fleste radiatorer plasseres under vinduer, og da kan 

det oppstå fare for frost. Dagens termostathoder har ofte 
frostfunksjon, men husk å stille inn disse etter produsentens 
beskrivelse for å unngå frost.

• Praktiske tips ved legging av gulvvarme
- Husk å sjekke at underlag er plant der det 

skal legges parkett for å unngå knirk. Det 
samme gjelder der det skal limes varme-
fordelingsplater på undergulv.

- Husk å rense spor nøye der det skal legges 
gulvvarme i sporplater. Dette gjelder både 
smuss og limrester.

- Husk å gå over gulvet med en barkespade 
eller liknende verktøy for å sjekke at skrue-
hoder er tilstrekkelig skrudd ned i platen. 
Ujevnheter kan gi knirk i gulvet.

- Husk å legge kantisolering i de rom  
som krever dette (se leverandørens  
spesifikasjoner).

- Husk å planlegge fremkommelighet under  
legging, slik at man slipper brysomme  
krysninger underveis.

- Husk å legge tilførsel langs yttervegg der det 
er mulig.

• Praktiske tips ved oppfylling av anlegg
- Fyll energikilden først.
- Deretter anlegget frem til samlestokk.
- Steng ventiler til samlestokk, samt til hver  

gulvvarmekrets.
- Fyll en og en krets til du er sikker på at det 

er luftfritt.
- Steng ventiler på tur og retur når kretsen 

er luftfri. Gjenta prosedyre til alle kretser er 
ferdig fylt.

- Ved etterlufting av anlegg, steng av 
sirkulasjons pumpe og luft ut. Etterfyll til 
riktig trykk.

- Instruer kunde om riktig trykk på hans  
anlegg. Og ikke minst hvordan han etter-
fyller anlegget.    

Praktiske tips
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UPONOR GULVVARME FIX 20
Uponor Gulvvarme Fix 20 innstøpt i betong 20 x 2 mm.
Denne løsningen er godt egnet for nybygg med plate 
på mark, eller i kjeller. Varmesløyfer montert i rørholder-
skinner som festes på isoleringen (min. 150 mm ved 
montering på grunn), innstøpt i betong. Uponor  
Comfort Pipe 20 x 2 mm monteres i rørholderskinnens 
festebøyler med 300 mm mellom rørene. Eventuelt 
armeringsnett kan legges oppå gulvvarmerørene.  
Deretter støpes rørene inn og overdekkes med 30 mm 
betong. Påse eventuell kantisolering mot yttervegg. 

UPONOR GULVVARME FIX 12
Uponor Gulvvarme Fix 12 innstøpt i betong 12 x 1,7 mm. 
Dette er en lavtbyggende løsning som egner seg godt 
til rehabiliteringsprosjekter. Varmesløyfer monteres i 
rørholderskinner som festes mot et eksisterende gulv.  
Uponor Comfort Pipe 12 x 1,7 mm monteres i 
rørholder skinnens festebøyler med 125 mm mellom 
rørene. Der etter støpes alt inn i avrettingsmassen,  
som i våtrom dekkes med fuktsperre. Rørene skal  
overdekkes med min. 15 mm inkl. eventuelle fliser.  
Påse eventuell kantisolering mot yttervegg.

FORDELER
• Godt egnet for rehabiliteringsprosjekter 
• Mange løsningsalternativer
• Usynlig, lydløs, myk – og økonomisk
• Varmen fordeles jevnt og fyller hele rommet uten kalde soner
• Systemet fungerer like godt uansett varmekilde

FORDELER
• Godt egnet for nybygg 
• Mange løsningsalternativer
• Usynlig, lydløs, myk – og økonomisk
• Varmen fordeles jevnt og fyller hele rommet uten kalde soner
• Systemet fungerer like godt uansett varmekilde

BESKRIVELSE NRF NR.

Rør 20 x 2 mm, 480 m kveil 8361975  
Rør 20 x 2 mm, 1000 m kveil  8361977  
Rørholderskinne  8362118

BESKRIVELSE NRF NR.

Rør 12 x 1,7 mm, 60 m kveil 8361027  
Rør 12 x 1,7 mm, 120 m kveil 8361028  
Rør 12 x 1,7 mm, 240 m kveil 8361029  
Rørholderskinne  8362515

Praktiske tips
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UPONOR GULVVARME  
CALMA 17 I SILENCIO 
TRINNLYDPLATE
Gulvvarmerør montert i Uponor Silencio  
Trinnlydplater. Løsningen finnes for 17 x 2 mm rør  
og 20 x 2 mm rør.

Trinnlydplaten har tre funksjoner i bygget:
1. Den isolerer mot varmetap, 

– (Lambda) = 0,045 W/nK
2. Den tilfredsstiller lydkravene 

i Plan- og bygningsloven
3. Den er forberedt for vannbåren gulvvarme

Platene er også et miljøprodukt, og er kun fremstilt 
av trefibermateriale. De levereres i dimensjon  
1800 x 600 x 36 mm, og monteres rett på betong-
dekke, hulldekke eller på trebjelkelag.

I trinnlydplatene legges varmeavgivningsplater og 
Uponor Comfort Pipe. Oppe på trinnlydplatene 
legges normalt et flytende parkettgulv. Dette gir  
et gulvvarmeanlegg med høy komfort og rask  
regulering av temperatur.

FORDELER
• Mange løsningsalternativer
• Usynlig, lydløs, myk – og økonomisk
• Varmen fordeles jevnt og fyller hele rommet uten kalde soner
• Energismart teknologi som gir deg optimal comfort
• Systemet fungerer like godt uansett varmekilde

BESKRIVELSE NRF NR.

Rør 17 x 2 mm, 240 m kveil 8361957  
Rør 17 x 2 mm, 640 m kveil 8361959  
Rør 20 x 2 mm, 480 m kveil 8361975  
Rør 20 x 2 mm, 1000 m kveil 8361977  
Trinnlyd standard element 8362597  
Trinnlyd vendeelement 8362599
Varmeavgivningsplate 17 mm 8362567  
Varmeavgivningsplate 20 mm 8362101  
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ROTH CLIMA  
COMFORT SYSTEM
Roth Clima Comfort system – til 10,5 mm  
X-PERT S5® rør. Til renovering og nybygg hvor 
responstid og byggehøyde er avgjørende. Clima 
Comfort platene er enkle å tilpasse og derfor  
perfekte til rom med fall, som f.eks. baderom. I 
løpet av 18 minutter kan man endre temperaturen 
med inntil 3°C. Clima Comfort kan benyttes
sammen med alle typer overgulv.

ROTH COMPACT® SYSTEM
Roth Compact® system – til 10,5 eller 16 mm  
X-PERT S5® rør. Til renovering og nybygg hvor respons-
tid og byggehøyde er avgjørende. Den heldekkende 
aluminiumsplaten gjør at varmen fra rørene fordeles 
optimalt. I løpet av 24 minutter kan man endre  
temperaturen med inntil 3°C. Compact® systemet  
kan benyttes sammen med alle typer overgulv.

FORDELER
• Rask responstid – 17 mm byggehøyde
• God varmefordeling
• Rask og enkel installasjon
• Perfekt til renovering av baderommet

FORDELER
• Rask responstid – 14 eller 24 mm byggehøyde
• Rask og enkel installasjon
• Høy varmeavgivelse
• Valgfritt overgulv

BESKRIVELSE NRF NR.

Roth X-PERT S5 ® gulvvarmerør, 10, 5 mm, 70 m kveil 8370014  
Roth X-PERT S5 ® gulvvarmerør, 10, 5 mm, 200 m kveil 8370015  
Clima Comfort systemplate  8370325
Roth Clima Comfort kantisolering  8370307
Roth Clima Comfort FLOW, 25 kg 8370306

BESKRIVELSE NRF NR.

Roth X-PERT S5 ® gulvvarmerør, 10,5 mm, 70 m kveil 8370014  
Roth X-PERT S5 ® gulvvarmerør, 10,5 mm, 200 m kveil 8370015  
Roth X-PERT S5 ® gulvvarmerør, 16 mm, 90 m kveil 8370032  
Roth X-PERT S5 ® gulvvarmerør, 16 mm, 200 m kveil 8370034  
Roth X-PERT S5 ® gulvvarmerør, 16 mm, 650 m kveil 8370035
Roth Compact ® system 24/16 8370153
Roth Compact ® system 14/10,5  8370156
Roth Compact ® FLEX FIX 8370158
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ROTH SPONPLATESYSTEM  
MED SPOR

Sponplatesystem med spor – til 16 mm X-PERT S5® rør 
eller 16 mm Alu-LaserPlus® rør. Sponplater med spor 
legges på tvers av bjelkelaget og erstatter de alminnelige 
22 mm sponplatene. I sporene legges varmefordelings-
plater, som holder rørene på plass og sikrer en god 
varmeoverføring til overgulvet. Der hvor rørene vender 
kan man bruke vendeplate eller frese egne vendespor. 
Roth har også et universalt sponplatesystem som kan 
legges direkte på betong eller isolering.

ROTH VARMEFORDELINGS- 
PLATER PÅ FORSKALING  
I SPALTEGULV
Varmefordelingsplater på forskaling i spaltegulv – til 16 
eller 20 mm X-PERT S5® eller Alu-LaserPlus® rør. Roth 
varmefordelingsplater til spaltegulv er utformet slik at 
gulvvarmesystemet ikke øker byggehøyden i forhold til 
en normal gulvkonstruksjon. Varmefordelingsplatene 
legges enkelt mellom forskalingsbordene og Roth  
X-PERT S5® eller Roth Alu-LaserPlus® rør trykkes ned. 
Platenes omega-spor fungerer som «rørholder».

FORDELER
• Brukes i bjelkelag
• Rask responstid – 22 mm byggehøyde
• Rask montering
• God varmefordeling

BESKRIVELSE NRF NR.

Roth S5® gulvvarmerør, 16 mm, 90 m kveil 8370032  
Roth S5® gulvvarmerør, 16 mm, 200 m kveil 8370034  
Roth S5® gulvvarmerør, 16 mm, 650 m kveil 8370035  
Roth S5® gulvvarmerør, 20 mm, 90 m kveil 8370044  
Roth S5® gulvvarmerør, 20 mm, 240 m kveil 8370045  
Roth S5® gulvvarmerør, 20 mm, 600 m kveil 8370046
Roth varmefordelingsplate, 16 mm 8370252  
Roth varmefordelingsplate, 20 mm 8370258  
   

BESKRIVELSE NRF NR.

Roth S5® gulvvarmerør, 16 mm, 90 m kveil 8370032  
Roth S5® gulvvarmerør, 16 mm, 200 m kveil 8370034  
Roth S5® gulvvarmerør, 16 mm, 650 m kveil 8370035  
Roth sponplate universal, 1800 x 600 x 22 mm 8370364
Roth vendeplate universal, 600 x 1200 x 22 mm 8370365
Roth varmefordelingsplate, 16 mm 8370252
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ROTH ORIGINAL TACKER SYSTEM
Roth Tacker system består i prinsipp kun av systemplate, 
Tacker festeklips samt festeverktøy. Systemplatene er 
produsert av trinnlydsdempende EPS (ekstrudert poly-
styren) og har et tynt plastsjikt for å holde røret på plass 
mot platene med hjelp av Tacker festeklips. Plastsjiktet 
forenkler også utleggingen da platene har overlapping 
med lim på to sider. Det reduserer risikoen for omvendt 
fukttransport, og det er praktisk at platene ligger stille 
når man jobber. Gulvvarmerøret festes enkelt fast i  
platene med Tacker festeverktøy. Roth Tacker system  
kan også legges direkte på underliggende grunn- 
isolering under forutsetning av at Roth festeklips  
58 mm benyttes, samt at isoleringen består av  
ekstrudert celleplast med densitet på min. 30 kg/m3.  
Roth Tacker system leveres på rull eller i plater.

ROTH GULVVARMERØR  
FESTET TIL ISOLERING MED 
MONTERINGSSKINNER
Gulvvarmerør festet til isolering med monterings-
skinner – til 10,5, 16 og 20 mm X-PERT S5® rør. 
Monterings skinnene festes til eksisterende isolering 
med festeklips eller ved bruk av leggeskinner med 
knaster. Rørene trykkes ned i monteringsskinnene, og 
holdes på plass med den riktige avstanden mellom 
rørene. Alternativt kan du stripse/binde rørene til et 
armeringsnett, og droppe monteringsskinnene.

BESKRIVELSE NRF NR.

Roth S5® gulvvarmerør, 10,5 mm, 70  m kveil 8370014
Roth S5® gulvvarmerør, 10,5 mm, 200 m kveil 8370015
Roth S5® gulvvarmerør, 16 mm, 90 m kveil 8370032
Roth S5® gulvvarmerør, 16 mm, 200 m kveil 8370034
Roth S5® gulvvarmerør, 16 mm, 650 m kveil 8370035
Roth S5® gulvvarmerør, 20 mm, 120 m kveil 8370044
Roth S5® gulvvarmerør, 20 mm, 240 m kveil 8370046
Roth S5® gulvvarmerør, 20 mm, 600 m kveil 8370045
Roth systemplate, Tacker EPS 25  8370005
Roth systemplate, Tacker EPS 30  8370006
Roth systemplate, Tacker EPS 25 rull  8370007
Roth systemplate, Tacker EPS 30 rull  8370008
Roth festeklips, Tacker 43 mm 8370345
Roth festeklips, Tacker 58 mm 8370347 
Roth Clima Comfort kantisolering  8370307 
Roth festeverktøy for Tacker system 8370465

BESKRIVELSE NRF NR.

Roth X-PERT S5 ® gulvvarmerør 10,5 mm, 70 m kveil 8370014  
Roth X-PERT S5 ® gulvvarmerør 10,5 mm, 200 m kveil 8370015  
Roth X-PERT S5 ® gulvvarmerør 16 mm, 90 m kveil 8370032  
Roth X-PERT S5 ® gulvvarmerør 16 mm, 200 m kveil 8370034  
Roth X-PERT S5 ® gulvvarmerør 16 mm, 650 m kveil 8370035  
Roth X-PERT S5 ® gulvvarmerør 20 mm, 120 m kveil 8370044  
Roth X-PERT S5 ® gulvvarmerør 20 mm, 240 m kveil 8370045  
Roth X-PERT S5 ® gulvvarmerør 20 mm, 600 m kveil 8370046  
Leggeskinne med knaster 8370304
Roth leggeskinne med tape, 10,5 mm  8370309
Roth leggeskinne med tape, 16 mm 8370311
Roth leggeskinne med tape, 20 mm 8370315
Roth festeklips for leggeskinne, 40 mm 8370305
Roth festeklips for leggeskinne, 65 mm 8370343
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EKSEMPEL

LAVTBYGGENDE GULVVARMESYSTEM 
VS SYSTEM LAGT I BETONG

Optimal vanntemperatur
I fremtidens gulvvarmesystemer vil 
kravet til turvannstemperatur bli 
avgjørende for energiforbruket.  
Lav turvannstemperatur gir  
be sparelser på strømregningen.

Slik sparer man energi
Et eksempel på en besparelse får du 
lettest ved å sammenligne to hus. 
Felles for begge husene er at de har 
et standard varmebehov på 40 W/m2. 
Begge husene har gulvvarme som  
eneste varmegiver og en varme- 
pumpe som varmekilde.

I det ene huset bor familien Pedersen. 
De har gulvvarme nedstøpt i betong.
• Krav til turtemperaturen fra 

varmepumpen er 37°C.
• Langsom regulering med store 

svingninger på romtemperaturen.
• Nattsenkning er vanskelig å tilpasse, 

og vil sannsynligvis velges bort.

I det andre huset bor familien Jensen. 
De har gulvvarme i Compact® system.
• Krav til turtemperaturen fra 

varmepumpen er 30°C.
• Rask regulering med små  

svingninger på romtemperaturen.
• Nattsenkning er mulig og gir enda 

bedre økonomi.
• Energibesparelse i forhold til  

familien Pedersen er på hele 14 %.

Her vises den typiske for
skjellen på et lavtbyggende 
gulvvarme system og et 
system lagt i betong. 
Den grå grafen viser 
temperatursvingningene 
i betonggulv og den røde 
grafen viser svingningene 
i et lavtbyggende gulv
varmesystem. Jo mindre 
svingninger, jo mer energi 
sparer man. I tillegg blir 
komforten bedre!

Grafen «Ytelser» viser  
kravet til turtemperaturen 
i familien Pedersens 
og Jensens gulvvarme
anlegg, ved oppvarming 
med Compact® system, 
kontra oppvarming med 
et gulvvarmesystem 
lagt i betong. Jo høyere 
turtemperatur, desto 
større strømregning. Når 
turtemperaturen økes 
med 1°C medfører det 
2% større energi forbruk 
ved bruk av varmepumpe.

Grafen «Energibesparelse 
ved gulvvarme i  
Compact® system, kontra 
gulvvarme i betonggulv» 
viser familien Jensens  
besparelse i prosent i for
hold til familien Pedersens 
forbruk. Besparelsen 
skyldes at familien Jensens 
turtemperatur er 7°C 
lavere enn familien  
Pedersens. Når tur
temperaturen senkes med 
1°C medfører det 2% 
lavere energiforbruk ved 
bruk av varmepumpe. 
Derfor oppnår familien 
Jensen i dette eksempelet 
en besparelse på 14%.

Ytelser 
(Gulvbelegg er tregulv)

V
ar

m
et

ap

BetonggulvCompact® system

Turtemperatur

Energibesparelse ved gulvvarme i Compact® system 
kontra gulvvarme i betonggulv

Varmetap
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 i 

%

Grafen viser de prinsippielle 
svingninger på romtemperaturen 
og er basert på en felttest.

21°C

20°C

Kl. 01.00 Kl. 06.00 Kl. 12.00 Kl. 18.00 Kl. 24.00

22°C

23°C

24°C

Grader °C

Tid på døgnet

Temperatursvingninger på et døgn

Betonggulv
Ønsket temp 22°C

Compact® system 
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Compact er en klassisk panelradiator som er laget for å oppfylle de  
strengeste krav til kvalitet og ytelse. Alle rør er synlige på tradisjonelt vis, 
men de tiltalende topp- og sideplatene gjør at radiatoren likevel får et  
diskret utseende. Tradisjonen tro er radiatorens koplinger synlige,  
men de elegante topp- og sidepanelene skaper radiatorens tiltalende,  
men samtidig stramme utseende. Du kan velge fra et omfattende utvalg  
av størrelser og fargealternativer. Radiatorer er egnet for lukkede,  
vannbårne varmesystemer.

Purmo gir 10-års garanti mot produkt- og materialfeil på alle sine radiatorer.

Purmo Compact 

Bildet viser Purmo Compact.
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PURMO THERMOPANEL

PURMO KON

Thermopanel med Plan front er uten tvil elegant og 
moderne. Thermopanel-radiatoren er utstyrt med inn-
sveiset, skjult V4-ventilarrangement med både bunn- og 
sidetilkobling, og leveres i standardutførelse med gitter, 
sideplater og veggkonsoller. Thermopanel V4 Plan er 
også tilgjengelig med en ekstra solid og slitesterk over-
flate «Heavy Duty».
 

Når rommet er lite, men behovet for effekt er veldig stort, 
er Kon den riktige løsningen. Denne elegante konvektoren 
kombinerer liten størrelse med høy effekt. Du kan utnytte 
rommet effektivt, og likevel nyte den komfortable varmen. 
Et stort utvalg av ekstra tilbehør bidrar til større variasjons-
muligheter ved innredningen. Konvektorene monteres 
normalt på steder hvor de er godt synlige, som f.eks. under 
store vindusflater. Stålkonstruksjonen til Purmo Kon er 
meget holdbar med harmonisk formgivning. Den integrerte 
ventilkonstruksjonen tillater svært allsidige rørtilkoplinger.

FORDELER
• Høy effekt ved lite overflate
• Passer for alle klimaer
• Lavere energikostnad
• Bedre komfort
• Kompatible med gulvvarme

• Bedre klimastyring innendørs
• Klar for fornybare energikilder 
• 100 % Kan gjennvinnes
• Sunne hus
• Lav byggehøyde
• Gulvmontering

FORDELER
• Høyere effektivitet ved lavere vanntemperaturer
• Passer for alle klimaer
• Lavere energikostnad
• Bedre komfort
• Kompatible med gulvvarme
• Bedre klimastyring innendørs
• Klar for fornybare energikilder 
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PURMO KOS

Kos-serien har flat front som gir en følelse av enkel, 
tidløs eleganse. Den vakkert utformede toppristen og de 
avrundede sideplatene sørger for at linjene er rene fra 
alle synsvinkler. Du får radiatoren i en rekke forskjellige 
farger – inkludert skinnende, rustfritt stål. En vakkert 
utformet håndkleholder i rustfritt stål gir deg fullt ut-
bytte av Kos-serien på badet eller kjøkkenet. Den slanke 
utformingen skaper, i likhet med annet vertikalt interiør, 
en følelse av høyde, og gir deg dessuten muligheten til å 
installere en effektiv varmekilde selv om du har begrenset 
med veggplass.

FORDELER
• Høyere effektivitet ved lavere vanntemperaturer
• Passer for alle klimaer
• Lavere energikostnad
• Bedre komfort
• Kompatible med gulvvarme
• Bedre klimastyring innendørs
• Klar for fornybare energikilder 
• 100 % Kan gjennvinnes
• Sunne hus

FORDELER
• Mulighet til å installere effektiv varmekilde med begrenset veggplass
• Fåes i mange farger
• Lavere energikostnad

Plan Ventil Compact er en klassisk panelradiator 
som er laget for å oppfylle de strengeste krav til 
kvalitet og ytelse. Denne radiatoren har integrert 
ventil som standard. Purmo Plan Ventil Compact 
er utstyrt med toppgitter og endeplater. Alle 
Purmo-radiatorer er beregnet på lukkede, vann-
bårne sentralvarmesystemer.

PURMO PLAN VENTIL COMPACT
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10 GODE GRUNNER TIL Å VELGE RADIATORER  
I LAVTEMPERATURSYSTEM

1. Tilpasser seg raskt temperaturforandringer i uteluften. 
2. Godt plasserte radiatorer hindrer trekk fra vinduer.
3. Rask reaksjon på varmegevinster innendørs (peis- og ovnsvarme, 

kroppsvarme, elektronikk).
4. Minimale varmetap sammenlignet med andre varmekilder. 
5. Kan brukes sammen med fornybare energikilder.
6. Oppfyller forskjellige komfortkrav for ulike rom.
7. Praktisk talt vedlikeholdsfri.
8. Flere 10-års levetid.
9. Radiatorene er 100 % gjenvinnbare.
10. Spar opp til 15 % i energikostnader.

Bildet viser Deltaserien 
fra Purmo.

Radiatorer i lavtemperatursystem
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Radiatorer i lavtemperatursystem Frico Viftekonvektor SL/SLS
Bruksområde 
SL/SLS er en serie viftekonvektorer med den siste teknologien 
og de minste byggemål i markedet. Konvektoren er forsynt 
med BLDC lavenergimotor og kan brukes til oppvarming  
alternativt kjøling. Konvektoren kan monteres på vegg eller  
i tak (foruten SLS som for kjøling ikke skal takmonteres).

Komfort
Luftsirkulasjonen som skapes av SL/SLS jevner ut temperatur-
forskjellene mellom gulv og tak, og gir bedre virkning og lavere 
energiforbruk sammenlignet med radiatorer uten vifte. SL/SLS 
har et lavt lydnivå og vaskbart filter for god luftkvalitet.

Drift og økonomi
Enkel installasjon med ledning og støpsel og enkelt vedlike-
hold reduserer installasjonskostnadene og risikoen for feil.  
SL/SLS effektivt i kombinasjon med en varmepumpe, men  
fungerer utmerket med alle typer av vannbåren varme-og 
kjøleanlegg.

Design
Stilren design og ekstremt små byggemål gjør at SL/SLS  
passer inn i de fleste miljøer.

Regulering 
Viftekonvektor SL/SLS-DC er utstyrt med integrert helautoma-
tisk PID-regulering på hvilket valg av drift (varme eller kjøling) 
og viftehastighet (lav, høy, auto) stilles inn. Ved behov for opp-
varming eller avkjøling starter/stopper viften automatisk ihht. 
valgt viftehastighet for å vedlikeholde innstilt temperatur.

Type NRF nr. Luftmengde*1
[m3/h]

Varmeeffekt*2
[kW]

Kuldeeffekt 
total*3[kW]

Kuldeeffekt 
følsom*3 [kW]

Lydnivå*4
[dB(A)]

Motor 
effekt*5[W]

Strøm*5
[A]

Vann-
volum[l]

Vekt[kg] Dimensjoner 
BxHxD[mm]

SLS400DC 8502444 119/250 1570 1040 840 25/40 17,6 0,16 0,45 14 937 x 370 x 129

SLS600DC 8502445 204/390 2380 1640 400 25/41 19,8 0,18 0,61 16 1137 x 370 x 129

SLS800DC 8502446 343/540 3250 2310 2100 26/42 26,5 0,26 0,77 19 1337 x 370 x 129

Tekniske data | Viftekonvektor SLS-DC 2

Viftekonvektor SL/SLS-DC
Innebygget helautomatisk PIDregulering som trinn-
løst regulerer viftens turtall etter innstilt temperatur, 
digitalt touchpanel for enkel styring, inngang for 
ekstern styring on/off (potentialfri kontakt).

Maks. vanntemperatur in +85 °C.
Min. vanntemperatur in +5 °C.
Maks. arbeidstrykk 10 bar.
Vanntilkobling gjøres på venstre side av aggregatet.
Kapslingsklasse: IPX0.
CE-merket.

Viftekonvektor for effektiv 
oppvarming/avkjøling
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Støtte fra Enova
Du kan få tilbake 25 % av dokumentert totalkostnad, inkludert  
merverdiavgift. Du har rett til å få tilbake maksimalt 10 000 kr når du  
legger om til vannbåren varme i en eksisterende bolig.

Du kan få tilskudd for omlegging til vannbåren varme når du kombinerer 
med investering i en fornybar varmekilde. Du får ikke tilskudd til vann-
båren varme som bruker fossil olje eller elkjel/elkassett som varmekilde.

Hvordan få tilskudd:
 

Støtten til omlegging til vannbåren varme kan kombineres med støtte 
til ny fornybar energikilde. Se enova.no for mer informasjon.

1. GJENNOMFØR
 TILTAK

2. SEND FAKTURA
 ELLER KVITTERING

3. MOTTA
 UTBETALING

Vi tar forbehold om endringer i Enova sine støtteordninger.

ENERGIRÅDGIVNING VARMEPUMPE  
LUFT/VANN

VARMEPUMPE 
VÆSKE/VANN

AVTREKKS - 
VARME PUMPE

FJERNING AV  
OLJEKJEL OG TANK

FJERNING AV OLJE-
KAMIN OG TANK

BIO-OVN MED 
VANNKAPPE

BIOKJEL SOLFANGER VARMESTYRING

GRÅVANNS-
GJENVINNING

EL-PRODUKSJON

kr
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SKJEMA FOR KARTLEGGING AV EFFEKTBEHOV

Navn

Adresse

Tlf

Mail

STED BYGGEÅR BYGGEMETODE

OPPVARMET AREAL HAR HUSET ANDRE VARMEKILDER? 

VARMEAVGIVERE VARMTVANNSBEHOV UTOVER NORMALT?

DIMENSJON TUR/RETUR FYRROM/TEKNISK ROM FYRINGSUTGIFTER NÅ (I OLJE/KR)

KONTAKTDETALJER FORBRUKER KONTAKTDETALJER RØRLEGGER

Navn

Adresse

Tlf

Mail
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blaadesign.no

MILJØMERKET

241    Trykksak    6
00

www.dahl.no
Tlf: 22 72 55 00
E-post: post@dahl.no

  Følg oss på facebook | blogg.dahl.no

Brosjyren bestilles på NRF nr. 9999525. Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner.

MER ENN 50 SERVICESENTRE
Avdeling Besøksadresse Telefon
Alta Vepseveien 1, 9514 Alta 78 45 69 80
Arendal Industritoppen 33, 4848 Arendal 37 05 86 40
Asker Nye Vakåsvei 8, 1395 Hvalstad 66 77 62 40
Bergen – Godvik Leirvikåsen 51, 5179 Godvik 55 50 65 00
Bergen – Kanalveien Kanalveien 46, 5068 Bergen 55 50 65 00
Bergen – Nyborg Langarinden 8, 5132 Nyborg 55 60 81 00
Bodø Haakon VIIs gt. 108, 8008 Bodø 75 50 61 10
Bærum Olav Ingstads vei 3, 1351 Rud 67 17 19 10
Drammen Nedre Eiker vei 61, 3048 Drammen 32 26 52 00
Fredrikstad Tomteveien 31 A, 1618 Fredrikstad 69 36 30 00
Førde Flovegen 3, 6800 Førde 57 82 99 40
Gjøvik Kallerudlia 10, 2816 Gjøvik 61 13 17 70
Gol Elveveien 6, 3550 Gol 32 07 36 10
Hamar Vangsvegen 201, 2321 Hamar 62 54 34 00
Hammerfest Havneveien 5, 9610 Rypefjord 78 42 17 30
Harstad Margrethe Jørgensens vei 1E, 9406 Harstad 77 00 14 60
Haugesund Norevegen 32, 5542 Karmsund 52 70 87 20
Hønefoss Hvervenmoveien 11, 3511 Hønefoss 22 72 55 00
Jessheim Industriveien 12, 2069 Jessheim 63 98 38 80
Kongsvinger Lerkeveien 40, 2209 Kongsvinger 62 82 36 40
Kristiansand Stemmane 12 A, 4636 Kristiansand 38 14 91 00
Kristiansund Industriveien 4, 6517 Kristiansund 71 57 27 80
Larvik Ringdalveien 20, 3270 Larvik 33 13 31 00
Lillehammer Oskar Skoglys vei 2, 2619 Lillehammer 61 24 66 30
Lyngdal Nye Monoddveien 5, 4580 Lyngdal 38 34 25 00
Mo i Rana Mellomvika 53 A, 8622 Mo i Rana 75 12 63 00
Molde Birger Hatlebakks veg 28, 6415 Molde 71 20 22 50
Mosjøen Vollanvegen 22, 8663 Mosjøen 75 17 67 00
Moss Årvollskogen 31, 1529 Moss 69 36 30 00
Namsos Hestmarka, 7800 Namsos 74 22 67 67
Narvik Skarvenesveien 12, 8514 Narvik 75 80 19 50
Nordfjordeid Kaiveien 11, 6770 Nordfjordeid 57 86 28 25
Oslo – Bjørndal Bjørnerudveien 13, 1266 Oslo 21 02 24 50
Oslo – Bryn Brynsengveien 5, 0667 Oslo 22 72 55 00
Oslo – Mølla Waldemar Thranes gt. 86, 0175 Oslo 23 23 47 20
Oslo – Skøyen Drammensveien 130, 0277 Oslo 22 13 28 60
Sandnessjøen Øyvind Lambes vei 23, 8800 Sandnessjøen 75 04 66 80
Sarpsborg Bjørnstadmyra 3, 1712 Grålum 69 36 30 00
Ski Haugenveien 5, 1400 Ski 64 87 80 51
Skien Nybergflata 5, 3737 Skien 35 50 44 50
Sogndal Kloppavegen 5, 6854 Kaupanger 57 67 90 80
Stavanger – Hillevåg Hillevågsveien 99, 4016 Stavanger 51 20 14 30
Stavanger – Sandnes Årsvollveien 18, 4312 Sandnes 51 82 23 00
Steinkjer Bomvegen 4, 7725 Steinkjer 74 13 40 88
Stjørdal Ligaardvegen 4, 7500 Stjørdal 74 90 15 00
Stord Svartadalen 31, 5412 Stord 53 00 16 50
Strømmen Stasjonsveien 1, 2010 Strømmen 64 84 51 40
Tromsø Stakkevollveien 319, 9019 Tromsø 77 66 49 00
Trondheim – Heimdal Torgårdsvegen 7, 7072 Heimdal 72 59 32 00
Trondheim – Lade Stiklestadveien 3, 7041 Trondheim 73 99 43 50
Tønsberg Fjordgt. 5, 3125 Tønsberg 33 30 12 50
Verdal Akerveien 1, 7650 Verdal 74 60 28 00
Ålesund – Breivika Breivika Industriveg 33, 6018 Ålesund 70 17 52 50
Ålesund – Color Line Stadion Sjømannsveien 14, 6008 Ålesund 70 10 42 80

Hovedkontor Brynsengveien 5, 0667 Oslo 22 72 55 00

Langhus (Sentrallager) Regnbuen Næringsområde, Snipetjernveien 8, 1405 Langhus 23 19 45 81


