
REDUCÉR DINE 
ISOLERINGSTYKKELSER

System
Isolerede rørophæng



DS 452, 3. udgave trådte i kraft den 01. december 2013. Siden 
den 31. maj. 2014 skal isolering af tekniske installationer udfø-
res i henhold til denne udgave.

Denne udgave indeholder en række bestemmelser, der har 
til formål at opnå en forsvarlig projektering og udførelse 
af termisk isolering af tekniske installationer samt bl. a. at 
begrænse energitab. Formålet med revisionen af DS 452:1999, 
2. udgave er at opdatere indholdet i forhold til den tekniske
udvikling, herunder skærpede krav om energieffektivitet samt
nye erfaringer og europæiske standarder på området.

I den reviderede standard angiver isoleringsklasserne mindste-
krav til, hvor meget de enkelte installationsdele skal isoleres. 
For hver isoleringsklasse er defineret maksimal lineær U-værdi 
(W/mK) for rør. De enkelte isoleringsmaterialers Lambda-
værdi (isoleringsevne) anvendes til beregning af den eksakte 
isoleringstykkelse. Derudover skal der tages højde for måden 
hvorpå rørene er hængt op på. Hvis der er anvendt bæringer 
med metaldele, som gennembryder isoleringslaget, altså ikke 
isolerede bæringer, skal der kompenseres med ekstra isole-
ringstykkelse grundet varmebroer.

I henhold til beregninger iht. DS/EN ISO 12241, har man et 
ekstra varmetab på 15% i bygninger og 25% udenfor byg-
ninger på grund af varmebroer fra bæringer. Denne gennem-
snitsbetragtning skal benyttes, med mindre varmetabet for 
hver enkelt bæring beregnes, og der kompenseres for disse i 
isoleringstykkelsen.

Eksempler på beregning af isoleringstykkelser for at opnå 
en bestemt isoleringsklasse, viser hvor stor betydning en 
isoleret rørbærer har for installationen af isolering. Hvis man 
ikke anvender en isoleret rørbærer, kan man blive nødt til at 
isolere med 30 - 50% ekstra for at kompensere for det ekstra 
varmetab. 

På grund af manglende plads samt DS 1102 (afstande på fær-
diginstallerede installationer), vil dette ofte ikke være praktisk 
muligt. Samtidig vil denne øgede isoleringstykkelse medføre 
en betydelig meromkostning.

NY LOVGIVNING 
GØR ISOLERING AF 
RØROPHÆNG AFGØRENDE
Hvis du ikke anvender en isoleret rørbærer, bliver du 
nødt til at øge isoleringstykkelsen med 30-50% for at 
kompensere for det ekstra varmetab.



ISOLEREDE RØROPHÆNG TIL VARMERØR

Med HVACsystem er det nemt at overholde DS 452, 3. udgave (Termisk isolering af tekniske 
installationer) og DS 1102 (Afstande på færdigisolerede installationer).

» Man kan reducere isoleringstykkelserne på rørisoleringen
med op til 50% og dermed opnå en enorm pladsbesparelse.

» Produktet leveres i alle isoleringstykkelser og til alle rør
dimensioner op til Ø612 mm.

» Leveres med en PVC- eller aluminiumsfolie passende til de
mest anvendte isoleringsmaterialer.

» HVACsystem sikrer med en varmeledningsevne på 0,023 
W/m*K , en mindst lige så god isolering ved ophængningen 
som ved resten af rørisoleringen.

» Leveres som sæt inkl. rørbøjle.

» Kan anvendes til temperaturer op til + 120° C.
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