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Datablad, funksjon og test av Dynatherm Hightech 
IR varmefolie: 

Art.	Nr.		 Folietype	 Produkt	 Ytelse	
[Watt/lfm.]	

Aktiv	bredde	
Varmeelement	

[cm]	
	 Banebredde	

[cm]	

HF-260014	 GS	45	-	45	 Heizfolie	 45	W	/	230	V	 33,5	 	 45	

HF-260028	 GS	59	-	70	 Heizfolie	 70	W	/	230	V	 52,5	 	 59	

 

             

 
Ved installasjon av Dynatherm Hightech IR varmefolie til gulvvarme, kan man bruke 
vanlige golvbelegg inkludert parkett (bortsett fra heltre og kork), fliser og fast ikke-flytende 
belegg som gulvdekke. 

Gulvdekket må være egnet for gulvvarme og ha tilsvarende godkjenning fra produsent.  

Romtermostaten må driftes med føler i gulv. 

Ved bruk av Dynatherm- Hightech- varmefolie som takvarme, så kan folien dekkes av 
gipsplater eller lignende. Montasje som gulv- eller takvarme blir beskrevet i 
installasjonsveiledningen. 

 

Tekniske data Dynatherm- Hightech- varmefolie:                                                                                                                                      
> Foliematerial: Polyester- Duplex- Folie (PET)   
> Varmeleder: Carbon     
> Kuldeleder: Kobberstriper, maks strøm pr element/foliebane 16 A  
> Varmefolie- tilbkoblingskabler, Standard 1mm², sikring 10 A                                                                               
> Gjennomslagsspenning: 25 kV (mind. 4 kV gem. VDE 0700 Teil 241)                                                                                                                                                                               
> Bane./rullebredde: 240mm til 760mm 
> Nettspenning: 230 V - 400 Volt og 45 - 850 W/lfm 
> Ytelsestoleranse +5 %/-10 %  
> Grensetemparatur: 80 °C (gem. VDE 0700 Del 241)     
> Maks temperatur kortsiktig: 150 °C.                                                                                                        
> Laveste arbeidstemparatur +10 °C    
> Minst krummingsradius: 40 mm    
> Grunnfolie: 50µm til 150 µm og Isolasjonsfolie: 50µm til 150 µm                                                                                   
> Samlet styrke til varmefoliene: 170µm til 450µm     
> Beskyttelsesklasse: 0 (basisisoliert) / Beskyttelsesisolering etter bygningsmessig 
kledning.  
> Infrarød- C- Bølgeområde (IRC): Avgir fra ca. 5µm til 14µm (5.000 til 14.000nm).      
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Bruksmåte: 

Med denne vedlikeholdsfrie, innovative og høyteknologiske varmestrålingsvarmen blir 
nesten 100% av tilført energi omdannet til varme. 

Når oppvarmingsfolien brukes som gulvvarme under gulvdekket, blir gulvflaten i det 
installerte varmefolieområdet oppvarmet over hele området, og den maksimale 
driftstemperaturen på gulvbelegget overstiger ikke 29 ° C. 

Ved drift som takvarme: Maksimal overflatetemperatur bør ikke overstige 45 ° C 

 
Til informasjon: 
 
Dynatherm høyteknologiske oppvarmingsfolier styres energibesparende og bekvemt ved 
hjelp av egne romtermostater. 
 
OBS! Romtermostater følger ikke med leveransen, men kan medfølge etter avtale. 
 
Forbehold om tekniske endringer, gyldig feb. 2017, mer info, se også side 3 og 4. 
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Informasjon om funksjon og ytelse for  
                      Dynatherm- Hightech- Varmefolie: 
 
Universell bruk av høyteknologiske oppvarmingsfolier, enten som vedlikeholdsfri, 
lavtemperatur gulv eller takvarme, eller som varmeelement 
i metall flate varmeovner for veggmontering: 
 

      
Venstre bilde.: Oppbygging av gulvvarme med Hightech- varmefolie under golvdekket lagt direkte 
på gulvisolasjonen. 
Høyre bilde.: Termografi av Hightech.- varmefolie som gulvvarme med hel flate og jevn 
varmefordeling. 
 

																																																																																																																	 	

Venstre bilde.: Oppvarmingsfolie legger som takvarme i velisolert nybygning med lav 
varmelast, og det er derfor ikke nødvendig med full overflateinstallasjon. 
Høyre bilde.: Termisk bilde av en oppvarming folie installert som 
tak / vegg oppvarming i et eksisterende bygg med høy oppvarmingsbelastning. 
 

								      
Venstre bilde.: Dynatherm- Metall- flateovn montert på vegg.  
Høyre bilde.: Termisk bilde av Dynatherm metallpanel radiator med full overflate 
og jevn varmefordeling, som en fysisk korrekt fungerende varmestrålings radiator.  				
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Viktig informasjon om funksjon, sikkerhet og 
testing av Dynatherm- Hightech- Varmefolie:   
	
 

  	
	
Alle ferdigproduserte Dynatherm- Varmefolie-Elementer (Polyester- Duplexfolie) blir 
isolasjonstestet med 5kV = 5000 Volt for å avdekke eventuele isolasjonsfeil og 
spenningsavbrudd. 

Gjennom den spesielle, innovative utformingen av Dynatherm Hightech oppvarmingsfolie, 
er det ikke mulig å lage ”hotspot”. Selv i tilfelle kutt eller gjennomboring av en eller flere 
oppvarmingstråder, ville dette ikke gi „hotspot“ og føre til feil på varmefolien, men bare føre 
til en liten reduksjon i ytelsen, siden de skadede varmestengene ikke vil fungere. 

Den ekstremt høye påliteligheten skyldes den spesielle bredden på banene, antall og 
kapasitet til oppvarmingsbanene og store avstandene mellom varmetbanene. Denne 
spesielle og sikre konstruksjonen og teknologien sikrer også en jevn temperaturkontroll 
som er viktig for komfort og hygge, noe som er meget synlig ved termografering 

 
KONKLUSJON: 

Den vedlikeholdsfrie og meget slitesterke Dynatherm Hightech IR oppvarmingsfolie er 
egnet som et fremtidsrettet, innovativt og høyt effektiv varmessystem med høy komfort! 

Når det gjelder levetid og funksjonalitet, bør det nevnes at Dynatherm Hightech 
oppvarmingsfolier, som ble installert for over 25 år siden i et bredt spekter av applikasjoner, 
er fortsatt i drift og har opprettholder tilkoblingskapasiteter som angitt på merkeskiltet! 
 


