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DAMPA®

Klimaloft



Med DAMPA® Klimaloft kan vi skabe et behageligt inde- 
klima med god akustik og stabile temperaturer. 

I modsætning til traditionelle køle/varmemetoder, så virker 
DAMPA® Klimaloft individuelt, da det reagerer på hver enkel 
persons overfladetemperatur. 

DAMPA® Klimaloft kan både regulere kulde og varme, så 
loftet altid kan skabe den perfekte temperatur for hver 
enkel person i rummet.

Ved at kombinere DAMPA® Klimaloft med diffus ventilation 
slår man tre fluer med et smæk. Loftet skaber et godt inde-
klima med optimal akustik og uden generende træk og støj.

Udover fordelene ved indeklimaet, så vil den reducerede 
luftcirkulation være med til at minimere bakteriespredning 
og risiko for sygdomssmitte. 

Da man kan dimensionere ventilationssystemet væsentligt 
mindre giver et DAMPA® Klimaloft besparelser på både 
byggehøjde og driftsomkostningerne, da klimaloftet kræver 
minimal vedligeholdelse.
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Størrelser
DAMPA® Klimaloft kan integreres i de fleste af  
vores loftsystemer. Det er derfor muligt at få vores 
klimaloft i præcis det design, du ønsker.

Vores teknikere er altid klar til at besvare spørgsmål.
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Materiale 
Standard: Stål

Loftsystem 
DAMPA® Klimaloft kan integreres i følgende af vores  
loftsystemer: 

DAMPA® Clip-In 

DAMPA® Lay-In

DAMPA® Hook-On

DAMPA® Spring

Integration
Mulighed for at integrere lys og diffus ventilation sammen 
med vores klimaloft. 

Nedtagning 
Vores loft kan let nedtages, hvorved man kan få adgang til 
klimaloftets installationer eller andre installationer over loftet. 

Brandklassifikation 
B-s1-d0

Korrosionsklasse 
Klasse B (jævnfør EN13964, tabel 8 og 9)

Hygiejne 
Metallet og det drysfri akutikfilt gør DAMPA® Klimaloft  
velegnet til områder med høje krav til hygiejnen. 

Bæredygtige lofter
Vi har EPD på alle DAMPAs produkter.

DAMPA® Klimaloft

Det integrerede køle/varmesystem  
er fastgjort bag på kassetten/panelet,  

således der sikres en hurtig og effektiv 
temperaturoverførsel uden forstyrrende 

elementer i loftsfladen. 
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