
Opgradering af termoaktiv forsøgsopstilling 

Termoaktive dæk (thermo active buildings materials, TABS) defineres almindeligvis som 

varmesystemer med rør indlejret i betondækkene i en bygning. Systemerne installeres 

under byggeprocessen, når konstruktionen støbes på stedet, eller indføres i 

præfabrikerede byggeelementer. Den væsentligste forskel i forhold til andre 

varmesystemer er, at termoaktive dæk drager fordel af den termiske lagerkapacitet af 

betonen. På grund af varmeakkumulering i den termiske masse, vil energien blive oplagret 

og frigivet over en længere periode, hvilket reducerer spidsbelastninger og 

temperatursvingninger. Især i lavenergibyggeri er det energieffektivt at kunne benytte 

opvarmnings- og kølesystemer uden spidsbelastninger og med temperaturer, der ligger 

tæt på bygningens optimale temperatur på 21-22 °C. 

TABS anvendes i kontorbygninger, hvor loftet ofte er nedhængt for at opfylde de akustiske 

krav. Brugen af nedhængte lofter skærmer varmeoverførslen fra betondæk til rummet, 

men tidligere undersøgelser har vist, at det er muligt at kombinere begge teknikker og 

stadig opfylde termiske og akustiske krav. Faktisk sænkes kølekapaciteten kun med 

omkring 25-30 %, når 80 % af loftet er dækket. 

De termoaktive dæk kan bruges til både opvarmning eller køling, men indtil nu er 

varmekapaciteten ikke undersøgt, når loftet er helt eller delvist dækket af akustikplader. 

COWIfonden har støttet en opgradering af den termoaktive forsøgsopstilling på DTU Byg, 

så det har været muligt at foretage målinger ved varmeafgivelse. Fonden har bl.a. støttet 

indkøb af en mobil køleenhed, så opvarmningsforsøg har kunnet gennemføres. De 

foreløbige resultater har godtgjort, af varmekapaciteten reduceres med ca. 45 %, når 80 % 

af loftet er tildækket, hvilket er en lidt højere reduktion end for køling ved en tilsvarende 

dækning af loftet. Imidlertid er det tilstrækkeligt varmekapacitet til lavenergibyggeri i 

fremtiden. 

Forsøgene er med til at udbrede brugen af TABS, som billiggør lavenergibyggeri, fordi 

man kan nøjes med én kombineret opvarmnings- og køleinstallation. Samtidig er det 

muligt at benytte flere vedvarende energikilder til forsyningen af både varme og køling, og 

bygningen kan dermed nemmere indgå som en ’smart’ komponent i fremtidens 

energiforsyning. 


