Ventilationsprincipper
Bæredygtighed

Innovativt og simpelt

Æstetik og sund fornuft

Om JS ventilation A/S
JS ventilation A/S blev etableret i 1984 og har siden da manifesteret sig inden for det danske ventilationssegment som en virksomhed, der skaber unikke og utraditionelle løsninger for enhver udfordring på
ventilationsområdet; unikke løsninger kræver imidlertid unikke komponenter. Af den årsag etablerede JS
ventilation A/S sit eget værksted og sin egen el-afdeling for at kunne producere de komponenter, der manglede i markedet inden for løsninger og styresystemer. Virksomheden og medarbejderne har derfor opbygget
stor faglig specialviden, hvilket leverer resultater og innovative løsninger.

Spar 10%
på etagehøjden

Cool Ceiling-systemet
"Cool Ceiling" er frugten af kreative tanker og hårdt arbejde. Løsningerne er karakteriseret ved en praktisk
tilgang kombineret med en innovativ løsning af ofte komplicerede udfordringer. JS ventilation A/S har ved
brug af naturlove og et smart design opfundet en kombineret køle/varme lofts- og ventilationsløsning, som
kan reducere byggehøjden og give plads til flere etager eller lavere lofthøjde ved byggeri i højden. Dette
betyder: ingen kanaler, designfrihed, kortere byggetid, ingen vedligeholdelse, og det bidrager til at reducere
energiforbruget. "Cool Ceiling" er derfor en bæredygtig løsning, der kan håndtere store kølebehov uden
kondens- og trækgener, og som opfylder kravene til indeklima kategori A. "Cool Ceiling" er patenteret og
udviklet i tæt samarbejde med og testet af Teknologisk Institut.

Traditionelt

Cool Ceiling-systemet

600 – 900 mm

300 mm er nok

Minimer:
Investeringen

• Kontorer

Energiforbruget

• Industri

Vedligeholdelsen
Driftsomkostningerne

2

Segmenter:

• Boliger
• Hospitaler
• Laboratorier

• Medicinal
industri
• Koncertsale

• Børnehaver
• Idrætshaller
• Industrikøkkener

• Auditorier
• Skoler
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Cool Ceiling

Fordele
• Ventilation, køling og opvarmning i den samme installation

Eksempel på et kontor på 10-1000 m2

• Ingen kanaler

Normal til høj kølebelastning

• Lavt tryktab (energibesparende)
• Reduceret byggehøjde (brutto) - 300 mm over loftet

Betingelser

• Dækker høje kølekrav på op til 67W/m2 i indeklima kat. A og op

Lokale med varmebelastning fra personer, lyskilder, IT (udstyr), varmetransmission gennem bygningen

til 100W/m2 i indeklima kat. B

og solindstråling gennem vinduerne.

• Ingen trækgener

Løsning

• Variabel luftmængde 25-100%

Cool Ceiling - styret ventilation, køling og opvarmning. Kontrol af luftmængden (VAV-spjæld), afhængigt

• Fleksible loftsløsninger

af om der befinder sig personer i lokalet, temperatur og/eller CO2-belastning.

• Kortere byggeperiode
• Design, beregning og dokumentation

Komponenter
• Luftindblæsning fra hovedventilationssystemet over loftet (ingen kanaler)
• VAV-spjæld
• Cool Ceiling (metalloft/stålpladekasetter)
• Indblæsningsarmaturer integreret i loftet
• Udsugningsarmaturer kan placeres i loftet, i væggen, eller hvor det er bedst i forhold til lokalets
indretning

VAV

T ≥ 160C

300 mm

T ≥ 130C

T ≥ 130C

Strålekøling
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T ≥ 130C

Luftkøling

Luftkøling

Strålekøling
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Cool Ceiling med fan coil(s)

Fordele

Eksempel på et kontor på 10-1000 m2

• Ventilation, køling og opvarmning

Normal til meget høj kølebelastning

1

Absorberende lyddæmper

2

Fan coil med luftfilter

• Ingen kanaler

3

Sugekasse

• Mindre hovedventilationsanlæg
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Cool Ceiling udsugningsarmatur

5

Fordelerplade

i den samme installation

Betingelser

(lavere byggeomkostninger.
Energibesparende)

Hovedventilationssystem med lav luftmængde (kun til luftskifte).

Fan coil(s) beskrivelse

• Lavt tryktab (energibesparende)

Lokale med varmebelastning fra personer, lyskilder, IT (udstyr), varmetransmission gennem bygningen

• Reduceret byggehøjde (brutto)

og solindstråling gennem vinduerne.

- 300 mm over loftet

Løsning

1
3

67W/m2 i indeklima kat. A og op
til 100W/m2 i indeklima kat. B

Kontrol af luftmængden (VAV-spjæld) og hastigheden af fan coil(s), afhængigt af om der befinder sig
personer i lokalet, temperatur og/eller CO2-belastning.

• Ingen trækgener

1

220 mm

• Dækker høje kølekrav på op til

Cool Ceiling - styret ventilation, køling og opvarmning. Leveres med fan coil(s) for høj kølekapacitet.
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4
5

• Variabel luftmængde 25-100%

Komponenter

• Fleksible loftsløsninger

• Luftindblæsning fra hovedventilationssystemet over loftet (ingen kanaler)

• Kortere byggeperiode

• VAV-spjæld

• Design, beregning og

• Cool Ceiling (metalloft/stålpladekasetter)

dokumentation

• Indblæsningsarmaturer integreret i loftet
• Fan coil(s)
• Udsugningsarmaturer kan placeres i loftet, i væggen, eller hvor det er bedst i forhold til lokalets
indretning

VAV

T ≥ 160C
T ≥ 130C

Fan Coil
300 mm

T ≥ 130C

T ≥ 130C

Strålekøling

T ≥ 130C

Luftkøling

Luftkøling

Strålekøling
Fan coil
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Cool Ceiling med hybrid løsning

Fordele
• Ventilation, køling og opvarmning i den samme installation

Eksempel på et kontor på 10-1000 m2

• Ingen kanaler

Normal til meget høj kølebelastning

• Lukning af indblæsningsspjældet og standsning af
ventilatoren (energibesparende)

Betingelser

• Lavt tryktab (energibesparende)

Lav udendørs temperatur en del af året eller om natten for natkøling.

• Reduceret byggehøjde (brutto) - 300 mm over loftet

Lokale med varmebelastning fra personer, lyskilder, IT (udstyr), varmetransmission gennem bygningen

• Dækker høje kølekrav på op til 67W/m2 i indeklima kat. A

og solindstråling gennem vinduerne.

og op til 100W/m2 i indeklima kat. B
• Ingen trækgener

Løsning

• Variabel luftmængde 25-100%

Cool Ceiling - styret ventilation, køling og opvarmning leveret med hybrid spjæld for direkte køling og
ved brug af lav udetemperatur. Spjældet for indblæsningsluften lukkes og indblæsningsventilator

• Fleksible loftsløsninger

slukkes, når hybrid spjældet åbnes. Kontrol af luftmængden (VAV-spjæld og hybrid spjæld),

• Kort byggeperiode

afhængigt af om der befinder sig personer i lokalet, temperatur og/eller CO -belastning.
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• Design, beregning og dokumentation

Komponenter
• Luftindblæsning fra hovedventilationssystemet over loftet (ingen kanaler)
• VAV-spjæld
• Hybrid indblæsning med spjæld
• Cool Ceiling (metalloft)
• Indblæsningsarmaturer integreret i loftet
• Udsugningsarmaturer kan placeres i loftet, i væggen, eller hvor det er bedst i forhold til lokalets
indretning

T ≥ 160C

VAV

Spjæld
Filter

T ≥ 130C

Strålekøling
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Udeluft

300 mm

T ≥ 130C

T ≥ 130C

Luftkøling

Luftkøling

Strålekøling
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FAKTA:

Copenhagen International School

• 19.000 m2

Bygherre: ECIS

• Ca. 4% besparelse på de
samlede omkostninger

Kontrakt: Ventilation

• 2,1 meter lavere totalhøjde

Periode: 2015 - 2017

• Ingen kanaler
• Indeklima kategori A
• Ingen trækgener

Kontraktsum: DKK 13 mio.
Rådgiver: NIRAS A/S
Arkitekt: CF Møller

Nybyggeri med store besparelser og
godt indeklima
Byggeri kræver nye løsninger, og nye løsninger kræver nytænkning. Det er derfor, at Copenhagen
International School valgte at installere Cool Ceiling før opstarten i Nordhavn i januar 2017.
Cool Ceiling er et klimaloft-system, der reducerer byggehøjden, og som afkorter byggetiden, hvilket
resulterer i en bedre totaløkonomi. Vi leverede ca. 19.000 m2 loft, hvilket resulterede i en samlet
omkostningsbesparelse på 4% af byggesummen. Dette svarede til mere end DKK 20 mio.
Copenhagen International Schools store byggeri består af 4 tårne, hvoraf 1 af tårnene har 7 etager. Valget
af Cool Ceiling sparede 2 meter totalhøjde - hvilket resulterede i reducerede omkostninger til trapper,
glasfacader, stål og beton.
Mange studerende genererer en masse varme. Det var meget vigtigt, at vores løsning var i stand til at køle
lokaler med mange mennesker og store glaspartier. Teknologisk Institut bekræftede, at Cool Ceiling
overholder de strenge krav til indeklima, for så vidt angår træk og temperatur.
Cool Ceiling egnede sig således perfekt til Copenhagen International Schools behov og ønsker med hensyn
til at skabe en bæredygtig skole udstyret med den nyeste teknologi og med et optimalt indeklima.
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Referencer

Referencer
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Nyrenoveret 
operationsstue
med "Cool Ceiling"
LAF-løsning

Rigshospitalet - intensivafdelinger

Rigshospitalet - operationsstue

Rigshospitalet ønskede at overføre
de gode erfaringer med "Cool
Ceiling" fra deres intensiv
afdelinger, da de skulle renovere
en operationsstue, eftersom de
ønskede en bedre kølekapacitet
uden trækgener.
Dette resulterede i billigere installations
omkostninger og enklere koordinering af den
tilgængelige plads over loftet som følge af, at

Ny ventilationsløsning
for Rigshospitalets
intensivafdelinger
Rigshospitalet havde brug for bedre køling til sine
intensivafdelinger og behov for at slippe af med
trækgener, som var problematiske for såvel
patienter som personale.

For at løse disse problemer med køling og træk blev Cool Ceilingsystemet installeret i otte intensivafdelinger. Dette system kan
håndtere kølebelastninger på mere end 100W/m2, samtidig med at
det sikrer et behageligt indeklima uden træk.
En ekstra bonus for Rigshospitalet var, at det nye loftssystem også

der ikke er nogen kanalforbindelser til

Færdiggjort projekt
på Rigshospitalet:
• 8 intensivafdelinger
• Medicinrum

Operationsstuen blev først bygget med en
TAF-løsning (Turbulent Airflow), men snart
ønskede de at ændre denne til en LAF-løsning
(Laminært Airflow).

• Apotek - massagerum

Operationsstuen kan hurtigt ændres fra

• Apotek - kontor

TAF til LAF (og omvendt), da armatur-

• 8 intensivafdelinger og 2
observationsafdelinger

systemet er indbygget i loftspladerne
og kan udskiftes på kort tid.

for børn med pædiatriske
hjertesygdomme
• Opvågningsafdeling

Testresultater
Såvel ved TAF- som ved LAF-løsningen
mere end opfyldte "Cool Ceiling"systemet alle grænseværdier for
partikler og luftfordeling

• Skanningsrum
• Operationsstue

løste de eksisterende problemer med mangel på plads over loftet.
Dette skyldtes de mange tekniske installationer over loftet, som

Skanningsrum

Service og vedligeholdelse

denne type af afdelinger normalt har. Med Cool Ceiling-systemet er
der ikke behov for ventilationskanaler; dette skyldes, at hele

Ventilationsenheden og det tilhørende
HEPA-filter er placeret uden for
operationsstuen, hvilket giver nem
adgang til service og vedligeholdelse, og
stuen bliver ikke kontamineret under
processen.

hulrummet over loftet fungerer som et lufttrykkammer.
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forsyning af luftdiffusorer.

Referencer
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Kontorbygning
i Vordingborg

Dansk Metal

Kontorbygning i Vordingborg

Renovering
Udfordring:
Højere varmebelastning fra flere mennesker og stor
solindstråling. Trækgener.

Løsning:
Cool Ceiling med fan coils og luftskifte via lille
hovedventilationsanlæg.

Resultat:
Perfekt temperatur uden trækgener og meget rolige
lokaler. Alt testet af Teknologisk Institut med positiv
bedømmelse.

Renoveringsprojekt
Dansk Metal,
Sydporten, 7000 m2
Udfordring:
Høj solbelastning. Eksisterende ventilationssystem
var for lille til at levere tilstrækkelig køling.
Installation af nyt loft.

Løsning:
I stedet for at udskifte hele ventilationssystemet
med et større blev der installeret "Cool Ceiling" med
fan coils til at levere den nødvendige køling.
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Referencer

Fan coils monteret over loftet

Referencer
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Rum og loft
Rummet var netop ombygget med nyt og tæt loft fra Cool Ceiling A/S.
Derudover blev der monteret H14-filter efter indblæsningsanlægget.
Loftshulrummet blev ikke særligt rengjort, støvbundet eller lignende efter af ombygningsbyggearbejdet.
Der har således været en vis mængde af partikler på overfladerne over loftshulrummet.

Filtre
Nilan Ventilationsanlæg type VPM 120 med indbygget forfilter.
Efter anlæg sidder Camfil FCBS-A filterskab, med indbygget Camfil Absolut-V H14 Hepa Filter VEXL 14
610X610X292-M
Fra filterskab ligger der en 250mm kanal til hulrum over nedhængt loft på Intensivstue, afsluttet med
lyddæmper. Udsugningen fra Intensivstue er kanalforbundet fra 2 stk. 250mm armaturer i loft, samlet over
loft i 1 stk. 250mm kanal, ført direkte tilbage til Nilan anlægget.

"Løse partikler" Test i den nye
fuldskalamodel på OUH-intensivafdeling
Hypotese
Tesen: ”Løse” partikler i loftshulrummet blæses væk i løbet af kort tid.
Hvorefter lofthulrummet ikke forurener indblæsningsluften.

Diskussion
Ved varierende volumenstrøm og evt. mekaniske påvirkninger af dele af loftshulrummet, vil der sandsynligvis kunne afgives partikler til indblæsningsluften kortvarigt?

Loftet er Cool Ceiling loft, med 4 stk. 160mm integreret ikke-kanalforbundne indblæsningsarmaturer.

Partikel
størrelse

Målepunkter
I kanal efter
Hepa Filter H14

I indblæsningsarmatur

Opholdszone
i Intensivstue

Hal ved indgang

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

3.504

>10,0 µm

0

0

0

0

Tallene angiver stk. partikler pr. m³.

Ved anvendelse af loftshulrum som en del af kanalsystemet til rene rum, bør overfladerne derfor støvbindes
inden lukning? Risikoen for kortvarig partikelbelastning er herved minimeret til ubetydelighed?

Konklusion
Målingerne viste, at loftshulrummet absolut ikke bidrager til forurening af indblæsningsluften, ved at
anvende lofthulrummet til trykkammer.

Målinger i hal ved indgang er taget for reference måling.

Måleinstrument
Partikelmåling er udført med partikeltæller Aerotrak 8220, Serienummer: 70 910 218.

Hvilket dokumenteres i nedenstående skema.

Test i nyt OUH’s mockup - Intensivstuen
Testen er udført tirsdag den 15. september 2015, ved måling ved/på intensivstuen på ca. 25 [m²] med en
ventilationsrate på ca. 800 [m³/h].
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Bæredygtighed

"Cool Ceiling" forårsager ingen træk- eller kondensproblemer og dækker høje kølekrav på op til 67W/m2 i

Hvor kan "Cool Ceiling" bidrage til

JS ventilations beregningsprogram, der er udviklet af Teknologisk Institut, giver en fuldstændig og nøjagtig

bæredygtighed:

systemet. Med denne dokumentation er det kun nødvendigt med indregulering for lokalet og ikke for hvert

Integreret designproces:
Relevante kvalifikationer og fagområder indgår i planlægnings
processen.

indeklima kat. A og op til 100W/m2 i indeklima kat. B.
beregning af luft og temperatur. Denne beregning udføres for alle lokaler og udgør dokumentation for
indblæsningsarmatur.

Den indendørs luftkvalitet (knockout-kriterier), hvor der kræves en
minimumsscore):

Hvis rådgivning om "Cool Ceiling" indgår tidligt i designprocessen,

Formålet er at sikre brugernes komfort og sundhed.

gøres det muligt at bygge lavere eller med flere etager. Ventila-

Især skoler og børneinstitutioner er vigtige. Efterhånden er det veldokumenteret, at børn er særlig følsomme

tionsanlæg kan minimeres og dermed reducere installations
omkostningerne.

Livscyklusvurdering (LCA) - Primær energi
3 ressourceindikatorer:
• forbrug af ikke-vedvarende energi
• forbrug af primær energi
• andelen af vedvarende primær energi

Med Cool Ceiling kan ventilationssystemer være d
 imensionerede
i henhold til mængden af frisk luft, da køling kan tilføres via fan
coils. En mindre luftmængde resulterer i et mindre kanalsystem

over for de utallige virkninger af indeklimaet, og at det kan påvirke elevernes velvære og i særlig grad
læringen, hvis indeklimaet i klasseværelset ikke er tilstrækkeligt godt.
Dette kan undgås ved ikke at have for høje koncentrationer af skadelige stoffer og lugtgener.

Luftkvalitet kan
opdeles i to:
"Den erfaringsbaserede" og "Den
sundhedsbaserede"

"Den erfaringsbaserede"

"Den sundhedsbaserede"

• for lav fugtighed

• afgasning fra materiale

• lugt

• afgasning fra mennesker

• for høj/lav temperatur

• partikler ved afbrænding

• træk

• fugtopbygning
• radon

og lavere energiforbrug.
"Cool Ceiling" har et lille tryktab, hvilket også fører til et mindre
energiforbrug.

Termisk komfort:
Bruger tilfredshed med indeklimaet; ikke for høje temperaturer,
intet træk og ingen kulde drop.
Indikatorer:
• driftstemperatur sommer og vinter
• fugtighed sommer og vinter
• træk sommer og vinter
• strålings- og gulvtemperatur sommer og vinter
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Indikatorer
• CO2-koncentration under 1000 ppm
• måling af flygtige organiske forbindelser (VOC). TVOC-koncentration under 3000 µg/m3
• formaldehydkoncentration under 100 µg/m3

Alle komponenter i metalloftet er fri for formaldehyd og henføres derfor til klasse E1.
Producenten erklærer, at der til produktionen af metallofterne ikke er anvendt stoffer, som kan forårsage
farlige emissioner; en indledende test er således ikke påkrævet. Understrukturkomponenter og dæklag blev
endvidere testet for overholdelse af referenceværdierne for flygtige organiske forbindelser (VOC) i henhold
til vurderingssystemet for det tyske udvalg for sundhedsrelateret evaluering af byggeprodukter (AgBB).
"Cool Ceiling" er ikke en del af problemet, men en del af løsningen, da systemet leverer frisk luft.
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Eksempel på
indblæsningsarmatur
Ø200
Brugernes mulighed for styring af indeklimaet:
solafskærmning, temperatur og belysning.

Δpt[Pa]

Fokus på den kendsgerning, at brugerne i stor udstrækning kan styre ventilation, solstråling,

"Cool Ceiling" kan styres gennem regulering af CO2 og temperatur ved almindelig drift.

Brandsikring og sikkerhed:

Indblæsningsarmatur Ø200

Ø340

10

18

9

16

8

14

7

12

6

10

5

8

4

6

3

4

2

2

1

Arbejdsområde

0

Overholdelse af gældende brandregulativer.

Kastelængde [m]

20

Ø200

0
50

100

150

200

250

300

350

400

Flow [m3/h]

"Cool Ceiling" overholder gældende brandregulativer med et brandspjæld for hvert lokale ligesom alle andre

Kastelængde

ventilationssystemer.

Trykdifference

Brandklassen er verificeret i overensstemmelse med EN 13501-1 og bekræftet gennem klassifikations
rapporter fra "MPA Stuttgart" (bemyndiget organ nr. 0672).

35
30

Akustik og lydisolering:
"Cool Ceiling" er markedets bedste metalloft

37,1 dB(A)

25

Δpt[Pa]

Skal evalueres i forhold til fx efterklangstid i det primære rum.

Lydeffekt

20

29,3 dB(A)

15

Klasse B (a) w = 0,80

26,2 dB(A)

10
25,7 dB(A)*

5

Vedligeholdelse og rengøringsvenlighed af bygninger:

0

Skal evalueres i forhold til fx vedligeholdelseskvalitet og rengøringsvenlighed.

300

400

500

600

Flow [m /h]
50
45

laboratorier osv., hvor standarderne kan være højere, bør der anvendes overflader uden perforering.

40

Lydeffekt niveau Ø200

35
Lydeffektniveau A dB [re1pW]

Alle "Cool Ceiling"-dele kan opdeles og genbruges.

200

Lydeffekt

er meget rengøringsvenligt ved brug af enten en støvsuger eller en tør eller fugtig klud. I køkkener,

Skal vurderes ud fra, om materialet kan opdeles og sorteres med hensyn genanvendelighed.

100

3

"Cool Ceiling" har ingen bevægelige dele og kræver ingen vedligeholdelse. Systemet har glatte overflader og

Egnethed med hensyn til afmontering og genanvendelighed:

25,2 dB(A)*
0

30
25
20
15
10
5
0

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

16000

Frekvens 1/3 oktav [Hz]

20

100 m3/h

323 m3/h

500 m3/h

202 m3/h

390 m3/h

Baggrund 1
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Design, beregning og dokumentation
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I samarbejde med Teknologisk Institut har vi udviklet et beregningsprogram, der kan foretage en nøjagtig

ȍȐȆ!

beregning af hvert lokale. Vi beregner luftmængden og kølebehovet. Vi vil arbejde tæt sammen med dig,
dine arkitekter og ingeniører med henblik på at opfylde dine krav og levere et loft med et flot design og et
optimalt indeklima.
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Cool Ceiling
Input
Belastning
Samlet belastning

40,40

4600

Belysning

600 W

Gulvareal

114 m2

Overførsel

0

0

PC-maskiner

2000 W

Udetemperatur

250C

Bygningstæthed

0,2

0,2

Personer

500 W

Indetemperatur

230C

Varmebelastning

40,6

4028

Indblæsningsarmatur

15 C

Luftmængde

1846,8 m3/t

22

!ƉƉŷĕŠƩ

4

LƉŷŷƉǛưƦĕĲĿɒƩĿưưǀƩĿĲŜĕžıĿƩ
1 Metalloft

Indblæsningsarmatur

3

Kølestråling

Loftshøjde: 2,7 m

2,7 m

3

!ŁŢŹŢƁŗŞŁŢŗŞƼɈȊɌȏž

2

Gulvareal: 114 m2

Loftshøjde

ŠƩŠſȁƉǛǀſŠƺ

DŹƋƋƫėƫŁėɈȉȉȌžȊ

Luftkøling: 40 W/m2
I alt W

1500 W

U-værdi

2

Loft strålekøling: 7.2 W/m2

W/m3

Sol

Areal

lĿƺĕŷĲĿŠŷŠſŕ

ŢƫĴƋƋŹŢƁŗɈȌȈÉɒžȊ
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H
 ulrum/Trykkammer
FanCoil = FC (Valgfrit)

0

Temp.

Beregningsresultat

Ydervægge

Luftudskiftning (gange i timen)

6

Indvendige
vægge

Indblæsningslufttemperatur

18,50C

Vinduer/døre

Driftstemperatur

22,10C

Gulv/dæk

Loftstemperatur

20,40C

Køling i alt

47,2 W/m3
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Armatur

Datablad

Nyudviklet indblæsningsarmatur integreret i
loftplade. Det er udviklet til variabel luftmængde

Patenteret

25-100%
Armaturet er designet til VAV (variabel
luftmængde) uden bevægelige dele, således at

Kvadratiske loftskassetter
- clip-in system

KQK

1.1.02 Druck
Ø200

Standarddesign med tværskinne på samme niveau (50 pascal)

Coanda-effekten opnås fra 25%-100% af den
beregnede luftmængde.

Afstand til væg

3
6

5

Ø340

4

7

8

Designfrihed

Detalje A

5.5

5.5

2

1

.5

ø2

Nødvendige standardkomponenter:
m2

Format op til
625x3000 mm.
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Farver

Perforering

Mængde / m2

Betegnelse

750

625

600

1

Loftskassette

1,78

2,56

2,78

stk

2

Bæreskinne 16/38

1,33

1,60

1,67

lfm

3

Forlænger

0,33

0,40

0,42

stk

4

Nederste bæring
(nonius)

0,89

1,07

1,11

stk

5

Sikringsstift

1,78

2,14

2,22

stk

6

Øverste bæring
(den faste skala)

0,89

1,07

1,11

stk

7

T-forbinder

3,56

5,12

5,56

stk

8

Tværskinne

1,33

1,60

1,67

lfm
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Noter
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Kontakt os, hvis du overvejer en innovativ og bæredygtig ventilationsløsning for nybyggeri eller renovering af eksisterende bygninger.
Vi designer, beregner og løser opgaven i tæt samarbejde med dig, dine
arkitekter og ingeniører.

Vil du vide mere om Cool Ceiling-systemet?
Kontakt os:
JS ventilation | Malervangen 9 | 2600 Glostrup
Tel.: 4342 2010 | www.js-ventilation.dk
Brian Olander Hjort
Tel.: 2049 1428 | e-mail: boh@js-ventilation.dk

