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Anvendelse
På kontorer, hoteller og i butiksmiljøer er det vigtigt med et komfortabelt
indeklima.
GiacoKlima forårsager ikke træk og unødig luftcirkulation. Dette betyder at der 
ikke hvivler støv op samtidig med at systemet er lydløst. 
Idet mange eksterne faktorer har indflydelse på velværen og produktiviteten hos 
de personer, der arbejder i en bygning er målet derfor at undgå temperatur-
svingninger og opnå tilstrækkelig køleeffekt, uden der opstår trækgener.  
GiacoKlima giver et behageligt, støj- og trækfrit indeklima.
 
Et godt indeklima begynder med den rigtige temperatur
På hospitaler stilles der meget høje krav til patientens velbefindende og især 
i hospitalsmiljøer er det meget vigtigt, at patienter ikke bliver påvirket af de 
gener som et almindeligt traditionelt air-conditionsystem er karakteriseret af 
luftstrømme med støv og bakterier samt store temperatursvingninger. 

Patientstuer, korridorer, opholdsarealer og receptioner er bare nogle af de om-
råder på hospitaler, der er offentligt tilgængelige og hvor bakteriespredning bør 
forebygges ved at reducere unødig luftcirkulation samt minimere temperatur-
svingninger og derved opnå et behageligt og sundt indeklima for både patienter, 
hospitalsansatte og besøgende. 

GiacoKlima er det perfekte valg i forbindelse med opførelse af nye hospitaler, 
renovering eller opdatering af nuværende hospitaler. Ingen anden type køling kan 
tilbyde samme grad af fleksibilitet og sundt indeklima.

Fordele
• Diskret og fleksibelt 
• Moderne og tidløst design
• Energibesparende
• Mindre vedligeholdelse
• Bedre indeklima 
• Nem installation

Gratis projektering
Hvis du har en konkret opgave, så lad os give et varmt tilbud – helt omkostnings-
frit. Vi foretager beregningen og dimensioneringen af anlægget og indtegner også 
køleloftpanelerne i CAD.
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Køleloftpanel

Slut med dårligt indeklima

Til kontorer, hoteller & butiksmiljøer

Til hospitalsmiljøer
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Egenskaber
GiacoKlima Kølelofternes ydelse er bestemt efter DIN 4715. 
På grafen til venstre kan aflæses at et ventileret loft med ΔT = 10° C har en 
ydelse på over 100 w/m2 køleeffekt. 
GiacoKlima kølelofter bør ikke have fremløbstemperaturer under 15° C om 
sommeren for at sikre kondensering. 

Samtidig gør denne høje fremløbstemperatur, at loftpanelerne er driftøko-
nomiske i forhold til mange andre køleformer. Køleaggregat kan stilles til fast 
fremløbstemperatur på 15° C. Samtidig bør fremløbstemperaturen ikke være 
over 35° C ved varmebehov.

GiacoKlima Kølelofter leveres med glat eller perforeret overflade. 
På bagsiden af loftpanelerne er 16 mm PB rør monteret på aluplader for for-
deling af kølingen eller varmen. Rør er afsluttet med push-fittings for nem 
sammenkobling af loftpanelerne og/eller tilslutningsslanger. 

GiacoKlima kølelofter leveres i 2 grundudførsler, GK 60x60 til opsætning i 
traditionelt skinnesystem som f.eks. Rockfon, etc. GK 60x120 og GK 120x120 
opsættes i specielt selvbærende kraftigt skinnesystem, hvor loftpanelerne 
klikkes på plads med et fjedersystem. Størrelsen på panelerne gør samtidig at 
der er god plads til inspektion og vedligeholdelse af tekniske installationer, som 
måtte være opsat over loftpanelerne.

Produktsortiment - GiacoKlima loftpanelerne leveres formonterede fra 
fabrikken - lige til at opsætte og sammenkoble.

GK 60x120
Opsættes i specielt selvbærende  
skinnesystemer.

 

GK 60x60 
Opsættes i traditionelt 
skinnesystem som f.eks. Rockfon

 

GK 120x120
Opsættes i specielt selvbærende  
skinnesystemer.

ΔT Arbejdstemperaturdifferens

Kølekapacitet

Varmekapasitet
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Neotherm A/S leverer helhedsløsninger til VVS-branchen indenfor gulvvarme, brugsvand, solenergi og strålevarme. Vi 
tilbyder kvalificeret, praktisk rådgivning fra udbud til projektet afleveres. Gennem direkte leverancer og dialog har vi tæt 
kontakt til vores kunder, hvorved vi sikrer den bedste kvalitet til den rigtige pris.


