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Användning
På kontoret, i hotell och i butiksmiljöer är det viktigt med ett bra inomhusklimat. 
GiacoKlima förorsakar inget ljud eller oönskad luftcirkulation. Detta innebär att 
det inte rörs upp damm och att systemet är ljudlöst. Då många externa faktorer 
påverkar välbefinnandet och produktiviteten hos de personer som arbetar i en 
fastighet, så är målet att undgå temperatursvängningar och uppnå en tillräcklig 
kyleffekt utan att det uppstår negativa bieffekter. GiacoKlima ger ett behagligt 
ljud- och damfritt inneklimat

Ett bra inneklimat börjar med rätt temperatur
På sjukhus ställs mycket höga krav på patientens välbefinnande och i vissa  sjuk-
husmiljöer är det mycket viktigt, att patienter inte blir påverkade av de effekter 
som ett traditionellt luftbehandlingssystem karraktiseras av, som t ex luftström-
mar med damm och bakterier samt stora temperatursvängningar.
Patientrum, korridorer, väntrum och receptioner är bara några av alla 
områden på sjukhus, som är offentligt tillgängliga och där bakteriespridning bör 
förebyggas genom  att reducera onödig luftcirkulation samt minimera tempera-
tursvängningar och därmed uppnå ett behagligt och sunt inne-klimat för både 
patient, sjukvårdspersonal och besökande.

GiacoKlima är det perfekta valet vid byggande av nya sjukhus, renovering eller 
underhåll av befintliga sjukhus. Ingen annan typ av kylinstallation ger samma 
flexibilitet och sunda inneklimat.

Fördelar
• Diskret och flexibelt
• Modern och tidlös design
• Energibesparande
• Mindre undrehåll
• Bättre inneklimat
• Smidig installationn

Kostnadsfritt projektering
Om du har ett konkret projekt, så låt oss lämna en offert – helt kostnadsfritt. 
Vid beställning upprättar vi kompletta handlingar med dimensionering av 
anläggningen och ritningar i CAD.
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Giacomini Kyltak

Kyltakspanel

Till kontor, hotell och butiksmiljöer

Till sjukhusmiljöer

Slut med dåligt inneklimat
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Egenskaper
Kyltaks effekt är bestämt efter DIN 4715. I grafen till vänster kan avläsas att 
ett ventilerat tak med ΔT = 10° har en effekt på över 100 w/m2 i kyleffekt. 
GiacoKlima kyltak bör ej ha en framledningstemperatur under 15 ºC på som-
maren för att försäkra sig att kondensering inte förekommer. Samtidigt gör 
möjligheten till högre framledningstemperatur att kyltaket är driftekonomsikt 
fördelaktigt i förhållande till många andra alternativ. Kylmaksin etc kan ställas 
till en fast framledningstemperatur på 14 ºC samtidigt som maximerad fram-
ledningstemp ej bör överstiga 35 ºC vid värmebehov

GiacoKlima kyltak levereras med slät eller perforerad yta. På baksidan av pa-
nelen är ett 16 mm PB rör monterat på en aluminiumplåt för fördelning av 
kylan eller värmen. Röret är avslutat med en push-koppling för smidig sam-
mankoppling med nästa panel eller rörstråk. GiacoKlima kyltak levereras i 2 
grundutföranden GiacoKlima 60x60 för montering i traditionellt bärverk till 
undertak, samt GiacoKlima 60x120 för montage med speciellt självbärande 
kraftigt skensystem, där panelerna klickas på plats med ett fjädersystem. Ut-
formningen av panelerna gör att det finns gott om utrymme för inspektion och 
underhåll av andra tekniska installationer som installerats ovanför panlerna

Produktsortiment - Monteras i traditionellt bärvek för undertak som t ex 
rockfon etc.

GK 60x120
Monteras i speciellt självbärande

skensystem. 

GK 60x60 
Monteras i speciellt självbärande 
skensystem som t ex. Rockfon etc.

 

GK 120x120
Monteras i speciellt självbärande 
skensystem.

ΔT Arbetstemperaturdifferens

Kylkapacitet

Värmekapacitet
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Neotherm levererar kompletta lösningar för VVS-branschen som tex golvvärme, tappvatten, solenergi och strålvärme. 
Vi erbjuder kvalificerad och praktiskt konsultation från offert till att projektet avslutas. Genom direktleveranser och tät 
dialog har vi nära kontakt med våra kunder, så att vi kan säkerställa högsta kvalité till rätt pris.


