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OPPERVLAKTEVERWARMING & KOELING

CHAUFFAGE & REFROIDISSEMENT DE SURFACE

ONZICHTBARE
KOUDE EN
WARMTE

leonardo gipskartonnen klimaatplafonds
steeds meer mensen weten het ultieme comfort van gipskartonnen klimaatplafonds te waarderen.
Het is al langer bekend dat vloerverwarming een zeer comfortabel warmte biedt. Warmte stijgt en koude
daalt.
op basis van dit thermodynamisch principe werd het leonardo klimaatplafond ontwikkeld.
de stralingskoude valt letterlijk naar beneden. Hierdoor ontstaat een zeer aangenaam binnenklimaat
zonder dat hiervoor grote luchtstromen worden in beweging gezet.
Het spreekt voor zich dat dit systeem ook kan worden ingezet voor het verwarmen van de ruimtes.
de lage aanvoer- en retour temperaturen, in zowel het koeling als verwarmingsregime, maken van dit
systeem een zeer energievriendelijk alternatief.

“Comfort is het
bereiken van een
evenwicht met
uw omgeving in
afwezigheid van
discomfort”

enkele voordelen op een rijtje
onzichtbaar en toch performant
snelle reactietijd
Zowel koelen als verwarmen mogelijk
Beperkte inbouwhoogte
Zeer eenvoudige en doordachte montage

- definitie van comfort
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Het revolutionaire plafondsysteem
Speciale fittings zonder o-ring
Systeem voldoet aan de normen EN 14037-5 en EN 14240 (getest in het WSP lab)
Groot koelvermogen
Gipskartonplaat met 10 x 1,3 mm buis
Het stralingsplafondsysteem biedt heel wat mogelijkheden. Het systeem bestaat uit modulaire gipsplaten
waarin buizen zijn geïntegreerd volgens een kronkelend patroon om het contactoppervlak tussen de
buizen en de gipsplaat zo groot mogelijk te maken.
Op de gipsplaat is een isolatielaag van polystyreen-schuim aangebracht.

polystyreenschuim +
grafiet

polystyreenschuim

Buisafstand 5,5 cm

Buisafstand 10 cm

Getest systeem
Geteste verwarmings- en
koelprestaties volgens EN 14037-5
en EN 14240
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Eenvoudige en flexibele installatie

cooling

heating

Maximaal actief oppervlak

74%*

Traditioneel plafondsysteem

96%*

Innoverend plafondsysteem

Fittings:
veiligheid boven
alles
Traditionele buis
Ø 8 x 1,1 mm

Buis in de plaat
Ø 10 x 1,3 mm

+25%
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isolatie

dd [W/mk]

dikte [mm]

Buis [mm]

Buisafstand [cm]

gipsplaat + polystyreenschuim met grafiet

0,030

15+35

10x1,3

5,5

gipsplaat + polystyreenschuim

0,034

15+35

10x1,3

10

15 mm afgewerkte gipsplaat voor plafondmontage met 35 mm
gesinterd polystyreenschuim en graﬁet (aangegeven lambdawaarde van 0,030 W/m*k volgens en 13163) met pe-rt-buizen
type ii (din 16833/iso 24033/iso 22391) met zuurstofbarrière in
de buiswand en zuurstofdoorlating van minder dan 3,6 mg/m² per
dag bij een temperatuur van 80 °c en 0,32 mg/m² per dag bij een
temperatuur van 40 °c (iso 17455 en uni en 1264-4:2009); de
mechanische eigenschappen betekenen dat ze tot klasse 1, klasse
2, klasse 3, klasse 4 en klasse 5 volgens iso 10508 behoren bij
een werkdruk van meer dan 6 bar en een verwachte gebruiksduur
van meer dan 50 jaar; de buizen zijn in een kronkelend patroon
gelegd om het contactoppervlak tussen de buizen en de gipsplaat
zo groot mogelijk te maken; de buizen hebben een diameter van
10 mm en zijn 1,3 mm dik (uni en 1264-4); lijnen op het plaatoppervlak geven de positie van de buis aan; buisafstand 5,5 cm;
ringlengte: 23 m; in de isolatielaag moet al het type ii 20 x 2 bar
van pe-rt zijn geïntegreerd voor de hydraulische aansluiting van
de platen op het verdeelstuk. afmetingen: 1200 x 2000 x 50 mm
en 600 x 2000 x 50 mm.
15 mm afgewerkte gipsplaat voor plafondmontage met 35 mm
gesinterd polystyreenschuim (aangegeven lambdawaarde van
0,034 W/m*k volgens en 13163) met pe-rt-buizen type ii (din
16833/iso 24033/iso 22391) met zuurstofbarrière in de buiswand
en zuurstofdoorlating van minder dan 3,6 mg/m² per dag bij een
temperatuur van 80 °c en 0,32 mg/m² per dag bij een temperatuur van 40 °c (iso 17455 en uni en 1264-4:2009); de mechanische eigenschappen betekenen dat ze tot klasse 1, klasse 2,
klasse 3, klasse 4 en klasse 5 volgens iso 10508 behoren bij een
werkdruk van meer dan 6 bar en een verwachte gebruiksduur van
meer dan 50 jaar; de buizen zijn in een kronkelend patroon gelegd
om het contactoppervlak tussen de buizen en de gipsplaat zo gro-

ot mogelijk te maken; de buizen hebben een diameter van 10 mm
en zijn 1,3 mm dik (uni en 1264-4); lijnen op het plaatoppervlak
geven de positie van de buis aan; buisafstand 10 cm; ringlengte:
12 m; in de isolatielaag moet al het type ii 20 x 2 bar van pe-rt
zijn geïntegreerd voor de hydraulische aansluiting van de platen
op het verdeelstuk. afmetingen: 1200 x 2000 x 50 mm en 600 x
2000 x 50 mm.
Buis van PEOC/PE-RT polyethyleen octeen copolymeer, type
II (din 16833/iso 24033/iso 22391) met zuurstofbarrière in de
buiswand en zuurstofdoorlating van minder dan 3,6 mg/m² per
dag bij een temperatuur van 80 °c en 0,32 mg/m² per dag bij een
temperatuur van 40 °c (iso 17455 en uni en 1264-4:2009); de
mechanische eigenschappen betekenen dat ze tot klasse 1, klasse
2, klasse 3, klasse 4 en klasse 5 volgens iso 10508 behoren bij
een werkdruk van meer dan 6 bar en een verwachte gebruiksduur
van meer dan 50 jaar; de buizen zijn in een kronkelend patroon
gelegd om het contactoppervlak tussen de buizen en de gipsplaat
zo groot mogelijk te maken; de buizen hebben een diameter van
20 mm en zijn 2 mm dik (uni en 1264-4); kan koud gelegd worden; verkrijgbaar op rollen van geschikte lengte, bewaard om de
buis te beschermen tegen zonnestralen; de mechanische eigenschappen en de lengte van de rol zijn op de buis vermeld; etagecertificeerd voor ce-markering voor de buis met de fittings.
Mantelisolatie van 4 mm dik polyethyleenschuim; om buizen tot
20 mm diameter te isoleren.
Plastic ﬁtting om de stralingsplaat te verbinden met de verdeellijn; diameter 20 mm, dikte 2 mm; diameter 10 mm, dikte 1,3 mm.
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overZicHt systemen

GIPSPLAAT + POLYSTYREENSCHUIM

GIPSPLAAT + POLYSTYREENSCHUIM + GRAFIET

WATERWERENDE GIPSPLAAT + GRAFIET

300203530

300203510

300203610
b

l

s

s

b

s

b

l

l

buisafstand: 10 cm

buisafstand:: 5,5 cm

buisafstand:: 5,5 cm

b x l x h (mm): 2000 x 1200 x 50

b x l x h (mm): 2000 x 1200 x 50

b x l x h (mm): 2000 x 1200 x 50

verpakking (m²): 2,4

verpakking (m²): 2,4

verpakking (m²): 2,4

Componenten: gipsplaat 15 mm, 2 kringen met
buizen Ø 10 x 1,3 mm, isolatie in polystereenschuim
35 mm

Componenten: gipsplaat 15 mm, 2 kringen met
buizen Ø 10 x 1,3 mm, isolatie in polystereenschuim
met grafiet 35 mm

Componenten: waterwerende gipsplaat 15 mm,
2 kringen met buizen Ø 10 x 1,3 mm, isolatie in
polystereenschuim met grafiet 35 mm
300203650 Passief waterafstotende gipsplaat + EPS

300203550 Passief gipsplaten plafond + EPS

300203540

300203520

300203620
b

s

s

b

s

b

l

l

l

buisafstand: 10 cm

buisafstand:: 5,5 cm

buisafstand:: 5,5 cm

b x l x h (mm): 2000 x 600 x 50

b x l x h (mm): 2000 x 600 x 50

b x l x h (mm): 2000 x 600 x 50

verpakking (m²): 1,2

verpakking (m²): 1,2

verpakking (m²): 1,2

Componenten: gipsplaat 15 mm, 2 kringen met
buizen Ø 10 x 1,3 mm, isolatie in polystereenschuim
35 mm

Componenten: gipsplaat 15 mm, 2 kringen met
buizen Ø 10 x 1,3 mm, isolatie in polystereenschuim
met grafiet 35 mm

Componenten: waterwerende gipsplaat 15 mm,
2 kringen met buizen Ø 10 x 1,3 mm, isolatie in
polystereenschuim met grafiet 35 mm

Soortelijk gewicht
Waterinhoud
Actief oppervlak
Maximaal speciﬁek koelvermogen

14,6 Kg/m2
0,45 l/m2
2,4 / 1,2 m

2

34 W/m2

(stroomtemperatuur 14 °C en warmteverschil 3 K)

Maximaal speciﬁek verwarmingsvermogen

Waterinhoud buis per ring

42 W/m2

Actief oppervlak
Maximaal speciﬁek koelvermogen

0,82 l/m2
2,4 / 1,2 m

2

50 W/m2

Maximaal speciﬁek verwarmingsvermogen

3K
12,5 l/h

Aanbevolen warmteverschil
Waterinhoud buis per ring
(warmteverschil 3 K en maximaal koelvermogen)

REI=0

Brandweerstand

Soortelijk gewicht
Waterinhoud
Actief oppervlak
Maximaal speciﬁek koelvermogen

14,7 Kg/m2
0,82 l/m2
2,4 / 1,2 m2
50 W/m2

(stroomtemperatuur 14 °C en warmteverschil 3 K)

58 W/m2

(oppervlaktetemperatuur 29 °C)

(warmteverschil 3 K en maximaal koelvermogen)

Brandweerstand

Waterinhoud

14,7 Kg/m2

(stroomtemperatuur 14 °C en warmteverschil 3 K)

(oppervlaktetemperatuur 29 °C)

Aanbevolen warmteverschil

Soortelijk gewicht

Maximaal speciﬁek verwarmingsvermogen

58 W/m2

(oppervlaktetemperatuur 29 °C)

3K
18 l/h
REI=0

Aanbevolen warmteverschil
Waterinhoud buis per ring
(warmteverschil 3 K en maximaal koelvermogen)

Brandweerstand

3K
18 l/h
REI=0
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AKOESTISCH GIPSPLAATPLAFOND (R15/30)
300203800
s

b

uitstekende akoestische absorptie
ruimte akoestiek gecombineerd met
thermisch comfort en moderne architectuur
Het perforatiepatroon loopt door en
heeft een effen oppervlak zonder zichtbare
voegen.

l

2 gekoppelde 12,5 mm geperforeerde gipsplaten met
ingewerkte buizen, garanderen een hoge akoestische
prestatie. de plafondelementen bestaan uit 2 verlijmde,
geperforeerde gipsplaten waar het gaatjespatroon is
gerangschikt op de top van de andere.

buisafstand: 6 cm
b x l x h (mm): 1980 x 1200 x 25
Componenten: dubbele gipsplaat 25 mm (2x12,5
mm, 1 kring met buizen Ø 10 x 1,3 mm
300203850 Passief akoestische plaat

1

Soortelijk gewicht
Waterinhoud
Actief oppervlak

16,3 Kg/m2
1,98 l/panel
2,376 m2

2

Zonder glasvezelisolatieplaat

1. akoestische
gipsplaat met buis
2. akoestische
gipsplaat

Met 20mm glasvezelisolatieplaat

Het akoestisch gipsplaten plafond bestaat uit 2
verlijmde 12.5 mm geperforeerde gipsplaten met
ingewerkte buizen. Deze garanderen een hoge
akoestische prestatie.

0,50 absorptie (LM)

0,65 absorptie (LM)

0,50 absorptie (M)

0,60 absorptie (M)
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Buiskarakteristieken
Buis volgens ISO 22391 en EN 1264-4:2009
technische gegevens

norm

polyethyleen

PE-RT tipo II

DIN 16833 / ISO 24033 / ISO 22391

diameter

10/7,4 mm | 20/16 mm

dichtheid

0,941 g/cm3

zuurstofbarrière van EVOH

oxygen permeability of less than 3,6 mg/m

ISO 1183
2

ISO 17455; UNI EN 1264:2009

a day at 80° C, e 0,32 mg/m a day at 40 ° C
2

warmtegeleiding bij 60 °C

0,40 W/mK

rek bij 50 °C (ΔT = 30K)

0,59 %

rek bij 90 °C (ΔT = 70K)

1,36 %

breuk

37 MPa

ISO 527

rek bij breuk

780 %

ISO 527

elastische modules

20,3 MPa

ISO 527

temperatuurbestendigheid

110 °C

max. werktemperatuur

95 °C

shore sterkte

61

ISO 868

max. werkdruk

6 bar

ISO 10508

max. werkdruk

14,9 bar per 20/16 (water temperature at 50°C
pected life 50 years)

max. werkdruk

16,5 bar per 18/14 (water temperature at 50°C
expected life 50 years)

klasse

1, 2, 3, 4, 5

ISO 10508

gebruiksduur

50 years

ISO 24033:2009

attesten

SKZ A 539, KOMO 13788/13789

Pressure loss
10.000

Drukverlies buis
10 x 1,3 mm

Pressure drop (Pa/m)

1.000

10 x 1,3 mm

100

10

1
10

100

1.000

Flow rate (l/h)
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Systeemcomponenten
omschrijving

verpakking

gipsplaat + polystyreenschuim met grafiet
buisafstand 5,5 cm – 1200 x 2000 x 50 mm
met buis 10 x 1,3 mm en 20 x 2 mm bar

2,4 m2

gipsplaat + polystyreenschuim met grafiet
buisafstand 5,5 cm – 600 x 2000 x 50 mm
met buis 10 x 1,3 mm en 20 x 2 mm bar

1,2 m2

gipsplaat + polystyreenschuim
buisafstand 10 cm – 1200 x 2000 x 50 mm
met buis 10 x 1,3 mm en 20 x 2 mm bar

2,4 m2

gipsplaat + polystyreenschuim
buisafstand 10 cm – 600 x 2000 x 50 mm
met buis 10 x 1,3 mm en 20 x 2 mm bar

1,2 m2

waterwerende gipsplaat
buisafstand 5,5 cm – 1200 x 2000 x 50 mm
met buis 10 x 1,3 mm en 20 x 2 mm bar

2,4 m2

waterwerende gipsplaat
buisafstand 5,5 cm – 600 x 2000 x 50 mm
met buis 10 x 1,3 mm en 20 x 2 mm bar

1,2 m2

passieve plaat 1200 x 2000 x 50 mm

2,4 m2

waterwerende passieve plaat 1200 x 2000 x 50 mm

2,4 m2

sluitplaat fitting | 420x260 mm
sluitplaat fitting, vochtige ruimte | 420x260 mm

1 pc
1 pc

montagelijm sluitplaat

1 pc

inspectieluik | 600x600mm

1 pc

voorgeïsoleerde rode buis 20x2 mm
voorgeïsoleerde blauwe buis 20x2 mm

25 m
25 m

plafondmontageclips buis

100 pcs

extra buis voor plaat

2 m bar

fitting 20-10-20-10
fitting 20-10-10-20-10-10
fitting 20-20
fitting 10-10
bochtstuk 20-20
fitting 20-10-20
fitting 20-10-10-20
fitting 20-20-20

4 pcs
4 pcs
4 pcs
4 pcs
4 pcs
4 pcs
4 pcs
4 pcs

eindstuk | ø10 mm vrouwelijk
eindstuk | ø20 mm vrouwelijk

4 pcs
4 pcs

plastic ring voor fitting | ø10 mm
plastic ring voor fitting | ø20 mm

8 pcs
8 pcs
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Genormaliseerd verwarmings- en koelvermogen
volgens de norm EN 14037-5 - EN 14240

stralinGsplafond Buisafstand 5,5 cm
specifiek warmtebehoefte

W/m2

30 W/m2

40 W/m2

50 W/m2

60 W/m2

70 W/m2

80 W/m2

20° C omgevingstemperatuur
3 K warmteverschil

stroomtemperatuur op basis van en 1264-3:2009; vermogenscurves bepaald in het Wsp lab volgens en 14037- 5
29

plafond t.

32

34

37

39

42

29

31

32

6,5 W/m2K warm plafond alfa volgens en 1264-5:2009

Gemiddelde oppervlaktetemperatuur ter hoogte van het plafond [°c]
25

W/m2

26

28

20° C luchttemperatuur tussen plafond en de cementdekvloer erboven

W/m² verlies volgens EN 14037-5
2,3

3,0

3,8

4,5

5,3

6,0

0,93

0,93

0,93

0,93

0,93

0,93

14°c (51%*)

15°c (56%*)

16°c (60%*)

emissievermogen

stroomtemperatuur

17°c (64%*)

18°c (68%*)

19°c (71%*)

* in overeenstemming met Uni En 1264-3 mag de stroomtemperatuur niet lager zijn dan 1K onder de dauwpuntwaarde, berekend op basis van de omgevingsomstandigheden als een ontvochtingssysteem aanwezig is (bijvoorbeeld: bij een omgevingstemperatuur van 20 °C en een relatieve vochtigheid van 51%,
bedraagt de dauwpunttemperatuur 15 °C; de stroomtemperatuur mag 14 °C bedragen, maar niet minder)

W/m2

26° C omgevingstemperatuur
3,0 K warmteverschil

W/m² koelvermogen volgens EN 14240
-50

plafond t.

-45

-40

-35

-31

-26

22,7

23,2

23,6

10,8 W/m2k koude vloer alfa volgens uni en 1264-5:2009

Gemiddelde oppervlaktetemperatuur ter hoogte van het plafond
21,4

21,8

22,3
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Heating and cooling yield certified according
to standard en 14037-5 - en 14240

stralinGsplafond Buisafstand 10 cm
specifiek warmtebehoefte

W/m2

30 W/m2

40 W/m2

50 W/m2

60 W/m2

70 W/m2

80 W/m2

20° C omgevingstemperatuur
3 K warmteverschil

Stroomtemperatuur op basis van EN 1264-3:2009; vermogenscurves bepaald in het WSP lab volgens EN 14037-5
32

plafond t.

35

39

42

45

49

29

31

32

6,5 W/m2K warm plafond alfa volgens en 1264-5:2009

gemiddelde oppervlaktetemperatuur ter hoogte van het plafond [°C]
25

W/m2

26

28

20° C luchttemperatuur tussen plafond en de cementdekvloer erboven

W/m2 verlies volgens EN 14037-5
3,1

4,1

5,1

6,1

7,1

8,2

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

14°c (51%*)

15°c (56%*)

16°c (60%*)

Emissievermogen

stroomtemperatuur

17°c (64%*)

18°c (68%*)

19°c (71%*)

* in overeenstemming met Uni En 1264-3 mag de stroomtemperatuur niet lager zijn dan 1K onder de dauwpuntwaarde, berekend op basis van de omgevingsomstandigheden als een ontvochtingssysteem aanwezig is (bijvoorbeeld: bij een omgevingstemperatuur van 20 °C en een relatieve vochtigheid van 51%,
bedraagt de dauwpunttemperatuur 15 °C; de stroomtemperatuur mag 14 °C bedragen, maar niet minder)

W/m2

26° C omgevingstemperatuur
3,0 K warmteverschil

W/m2 koelvermogen volgens EN 14240
-34

plafond t.

-31

-28

-25

-21

-18

23,7

24,0

24,3

10,8 W/m2K koude vloer alfa volgens uni en 1264-5:2009

Gemiddelde oppervlaktetemperatuur ter hoogte van het plafond
22,8

23,1

23,4
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THERMODUCT NV
Heirbaan 47G
B-2640 Mortsel
T +32 (0)3 231 48 24
F +32 (0)3 231 36 82
www.thermoduct.be

OPENINGSUREN
Maandag t.e.m donderdag:
8.00u - 12.30u en 13.00u - 17.00u
Vrijdag:
8.00u - 12.30u en 13.00u - 16.00u
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