EnergiJägarna & Dorocell AB

THERMOGRUND
E&DS THERMOGRUND är en komplett konstruktion för platta på mark med golvvärme.
Konstruktionen bygger på beprövade lösningar som har anpassats efter den temperaturökning som golvvärmesystemet ger upphov till.
KONSTRUKTIONENS UTFÖRANDE
•

L-format kantelement av hård cellplast
150-300kPa utvändigt klädd med puts eller
skiva.
Hårdare kvaliteer kan specialbeställas

•

Isoleringsskiktet
cellplast.

•

Golvvärmesystemets rör placeras direkt
ovanpå cellplastisoleringen med speciella
rörhållarskenor och byglar.

•

Armeringen består av längsgående järn i
voten och en armeringsmatta över hela
ytan. Mängden armerings utläses på
KONTRUKTIONSRITNINGEN

•

Betongplattan gjuts normalt med 100 mm
tjocklek med votbredd om 400 mm bredd,
andra varianter kan förekomma.

består av

flera lager

EGENSKAPER
Kostnadseffektivt:
Enkel schakt singelbädden jämnas helt plant utan diken. Liten volym singel som inte behöver tvättas
eftersom cellplasten är kappilärbrytande. Snabb montering utan maskiner eftersom balken kan
monteras för hand. Ingen formsättning eller stämpning behövs. Noggrann projektering av golvvärmesystemet gör det lätt att montera och lätt att justera.
Säkert:
Hög isoleringsgrad och tätt material innebär gott skydd mot markfukt. Byggfukten i betongplattan kan
torkas ut med hjälp av tidigt påslagen golvvärme. Cellplastens plana botten samt täthet gör att radon
inte fastnar innanför voten utan ventilerar ut i singlet. Golvvärmerörens djupa placering innebär att de
ligger för djupt för att skadas av normal spikning i plattan
DIMENSIONER
L- element standard:

Höjd 3-600 mm
Längd 1200 mm.
Färdiga invändiga och utvändiga hörn.

INGJUTEN GOLVVÄRME
Systemet är baserade på ett speciellt rör med dokumenterat bra egenskaper för golvvärme.
(E&DS 20x2 mm rör uppfyller DIN 4726 för både syrediffusionstäthet och hållbarhet.) Förläggningen
i skena gör att röret ligger skyddat i betongen
(djupare).
Golvvärmesystemet styrs med rumstermostater,
varje rum regleras separat med en egen slinga.
Slingorna grenas upp och samlas ihop i en
fördelare .
Vid läggning av trä- eller laminatgolv på
betongplatta bör ångspärr användas.Ångspärren
placeras ovanpå betongplattan innan läggning
av övergolv.
( Använd ej ångspärr av ventilerad typ ovanpå
betongen då detta väsentligt försämrar golvvärmens funktion.)

Betongen skall torkas noggrant innan läggning av övergolv sker.
Kontrollera med respektive leverantör vad som gäller för golvvärme.
Golvvärmesystemet kan kombineras med såväl E&DS golvvärmekassetter som med radiatorer.
Varje leverans inkluderar såväl material som projekterings ritningar och flödesberäkningar.

E&D projekterar vattenburen golvvärme.
Vårt program spänner från kompletta materialpaket för värmegrunder till små renoveringspaket. Hos
oss handlar man inte rör och kopplingar utan kompletta fungerande system.
Fråga oss gärna om värmekällan så kan vi ge lite tips.
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