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Teknisk isolering

For isolering af rør, ventiler, flanger, beholdere, vekslere, kedler, ventilationskanaler o. lign. gælder en række krav. 
De er bl.a. angivet i DS 452 Norm for termisk isolering af tekniske installationer.

Producenter og leverandører af isoleringsmaterialer har med baggrund i førnævnte krav udarbejdet 
internetbaserede produktblade, hvori er angivet oversigt over næsten alle forekommende isoleringsløsninger med 
henblik på at reducere varmetabet.
Endvidere tilbyder producenterne og leverandørerne også programmer til beregning af varmetab fra komponenter 
baseret på en række parametre, såsom medie- og omgivelsestemperatur, rørdiameter, isoleringstykkelse m.m.

I dette afsnit beskrives teknisk isolering af følgende komponenter:

• Rør til radiatorer, konvektorer og gulvvarme
• Rør til varmt brugsvand
• Ventiler og pumper
• Varmtvandsbeholdere
• Plane flader

Installationer skal udføres, så unødvendigt energiforbrug undgås. De skal isoleres mod varmetab og kondens 
i overensstemmelse med DS 452, norm for termisk isolering af tekniske installationer. I henhold til DS 452 kan 
normale bygningsinstallationer og dele af dem klassificeres efter nedenstående tabeller.

Det er anlæggets funktion, der bestemmer, hvilken isoleringsklasse der skal dimensioneres efter. Se 
nedenstående tabeller for opvarmningsanlæg samt anlæg til varmt brugsvand.

Opvarmningsanlæg

Tabel 1. Isoleringsklasser for opvarmningsanlæg

Varmt brugsvand

Tabel 2. Isoleringsklasser for anlæg til varmt brugsvand

Anlægstype Omgivende temperatur Ta

Opvarmningsanlæg ≤ 5 °C1) ≥ 5 °C2)
Koblingsledninger i samme rum som varmegiver Kl. 0

Koblingsledninger i andre rum end varmegiver, samt alle 
koblingsledninger nedlagt eller indstøbt i gulve, vægge 
eller lofter

Kl. 6 Kl. 2

Fordelingsledninger, varmevekslere, varmebeholdere og 
installationsdele:
Kun varme i opvarmningssæsonen med Tm < 45 °C
Kun varme i opvarmningssæsonen, med regulering af 
fremløbstemperatur
Andre tilfælde, herunder fjernvarme inden for bygningen 
og fordelingsledninger mellem bygninger

Kl. 6
Kl. 6

Kl. 6

Kl. 3
Kl. 3

Kl. 4

Anlægstype Omgivende temperatur Ta

Varmt brugsvand ≤ 5 °C1) ≥ 5 °C2)
Koblingsledninger i samme rum som tappested - Kl. 0

Koblingsledninger i andre rum end tappested - Kl. 4

Fordelings- og cirkulationsledninger Kl. 6 Kl. 4

Vekslere og varmtvandsbeholdere samt vandvarmere Kl. 6 Kl. 5
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Ventilationsanlæg

Tabel 3. Isoleringsklasser for ventilationsanlæg

Ventilationsaggregater

Tabel 4. Isoleringsklasser for ventilationsaggregater

Solvarmeanlæg

Tabel 5. Isoleringsklasser for opvarmningsanlæg

Anlægstype Omgivende temperatur Ta

Ventilationsanlæg ≤ 5 °C1) ≥ 5 °C2)
Tilslutningskanaler, der er placeret i de rum, de 
betjener

- Kl. 0

Fraluftskanaler og tilluftskanaler på anlæg med 
varmegenvinding

Kl. 3 Kl. 0

Tilluftskanaler på anlæg uden mekanisk køling med 
dimensionerende lufttemperatur mellem 15 °C og 23 
°C

Kl. 3 Kl. 0

Tilluftskanaler på anlæg med mekanisk køling med 
dimensionerende lufttemperatur mellem 15 °C og 
23°C

Kl. 3 Kl. 1

Tilluftskanaler på anlæg med dimensionerende luft-
temperatur under 15 °C

Kl. 3 Kl. 3

Tilluftskanaler i luftvarmeanlæg med lufttemperatur 
over 23 °C

Kl. 4 Kl. 2

Ventilationskanaler i udsugningsanlæg uden 
varmegenvinding og til naturligt aftræk

Kl. 033) Kl. 0

Ventilationskanaler til udeluftindtag
(før evt. varmegenvinding) og til afkast til det fri efter 
varmegenvinding)

Kl. 03) 5) Kl. 33)

Anlægstype Omgivende temperatur Ta

Ventilationsaggregater ≤ 5 °C1) ≥ 5 °C2)
Ventilationsaggregater ≤ 1,0 W/m2K ≤ 1,4 W/m2K

Anlægstype Omgivende temperatur Ta

Solvarmeanlæg ≤ 5 °C1) ≥ 5 °C2)
Rørføring mv. til solfangere Kl. 4 Kl. 4

Beholdere Kl. 6 Kl. 5
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Luft-vand og luft/luft varmepumper

Tabel 6. Isoleringsklasser for anlæg til varmt brugsvand

Jordvarme (væske til vand varmepumper)

Tabel 7. Isoleringsklasser for anlæg til varmt brugsvand

1)  Omfatter placeringer ude, i jord, i uopvarmet rum uden for klimaskærm og i rum opvarmet til højest 5° C

2)  Opvarmet rum (>5° C) eller uopvarmet rum inden for klimaskærm

3)  Kondensisoleres efter forholdene

4)  Se Miljøministeriets BEK nr. 1019

I tabel 8 ses eksempler på isoleringstykkelser for forskellige rørdiametre og isoleringsklasser.

Temperaturdifferensen er 30 °C, omgivelsestemperaturen er 20 °C og isoleringsmaterialet er lamelmåtte med en 
lambdaværdi på 0,038 W/m°K.

Tabel 8. Eksempler på isoleringstykkelser for forskellige rørdiametre og isoleringsklasser

Anlægstype Omgivende temperatur Ta

Jordvarme (væske til vand varmepumper) ≤ 5 °C1) ≥ 5 °C2)
Jordslanger mv. I jord4) Kl. 43)

Udvendig rørdiameter
[mm]

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 Klasse 6

35 20 20 30 40 60 80

48 20 20 30 50 70 100

48 20 30 40 50 70 110

89 30 30 40 60 90 130

140 20 40 50 70 100 150

Anlægstype Omgivende temperatur Ta

Luft-vand og luft/luft varmepumper ≤ 5 °C1) ≥ 5 °C2)
Varme forbindelsesrør til udedel Kl. 6 Kl. 5

Kolde forbindelsesrør til udedel Kl. 03) Kl. 44)
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Rør til radiatorer

Rør til radiatorer m.m. bør være isoleret uden for det rum, hvor radiatoren, konvektoren eller gulvvarmeanlægget 
befinder sig.

Hvis rør til radiatorer, konvektorer eller rør frem til gulvvarme kun er isoleret med 20 mm isolering eller mindre, bør 
rørene efterisoleres.

Figur 1. Isolering af rør til radiatorer

Energibesparelse

Anlæg i enfamilieshuse
I enfamilieshuse er de typiske rørstørrelser til radiatorer, konvektorer og gulvvarmeanlæg 22 mm, 28 mm og 35 
mm. Hvis disse rør er uisolerede eller isoleret med maksimalt 20 mm isolering, bør de efterisoleres.
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Rør uden for isolering af klimaskærm
Hvis rørene er placeret uden for isoleringen af klimaskærmen fx i skunk eller i krybekælder, kan 
energibesparelserne findes i tabel 9.

Tabel 9. Rør uden for isolering af klimaskærm

Der er forudsat en temperatur på det varme vand på 45 °C. Omgivelsernes temperatur er sat til 4 °C. Driftstid 
6.000 timer.

Rør inden for isolering af klimaskærm
Hvis rørene er placeret inden for isoleringen af klimaskærmen fx over isolering af gulv i terrændæk eller i panel på 
inderside af væg, kan energibesparelserne findes i tabel 10.

Tabel 10. Rør inden for isolering af klimaskærm

Halvdelen af varmetabet før efterisolering vurderes til at blive udnyttet til opvarmning af ejendommen og betragtes 
derfor ikke som tab. Den samme varmemængde skal derfor tilføjes efter efterisoleringen, så temperaturen i det 
pågældende rum ikke falde til under ønsket temperatur og givet fugtproblemer. Der er forudsat en rørtemperatur 
på 45 °C. Omgivelsernes temperatur er sat til 17 °C.

Eksempel 1
I et hus er rørene til radiatorerne placeret i skunken dvs. uden for isoleringen. Rørenes di-mension er 28 mm og de er 

uisolerede. I tabel 9 kan besparelsen ved at isolere rørene med 40 mm isolering aflæses til 261 kWh/m.

Eksempel 2
Hvis rørene til radiatorerne havde været isoleret med 20 mm, kan besparelsen ved at isolere rørene med 40 mm isolering 

aflæses til 17 kWh/m.

Eksisterende forhold
Rørdimension og isolering

Ny samlet isoleringstykkelse

Op til 40 mm isolering Op til 50 mm isolering

Energibesparelse i kWh/m pr. år

22 mm rør med 0 mm isolering
22 mm rør med 10 mm isolering
22 mm rør med 20 mm isolering

212
34
15

214
37
17

28 mm rør med 0 mm isolering
28 mm rør med 10 mm isolering
28 mm rør med 20 mm isolering

261
42
17

263
44
20

35 mm rør med 0 mm isolering
35 mm rør med 10 mm isolering
35 mm rør med 20 mm isolering

320
52
22

325
57
27

Eksisterende forhold
Rørdimension og isolering

Ny samlet isoleringstykkelse

Op til 40 mm isolering Op til 50 mm isolering

Energibesparelse i kWh/m pr. år

22 mm rør med 0 mm isolering
22 mm rør med 10 mm isolering
22 mm rør med 20 mm isolering

85
24
10

85
25
12

28 mm rør med 0 mm isolering
28 mm rør med 10 mm isolering
28 mm rør med 20 mm isolering

103
29
12

103
29
13

35 mm rør med 0 mm isolering
35 mm rør med 10 mm isolering
35 mm rør med 20 mm isolering

125
34
15

125
34
18
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Store anlæg (etageejendomme, kontorer m.m.)
I etageejendomme, kontorer m.m. er de typiske rørstørrelser til radiatorer, konvektorer og gulvvarmeanlæg 35 
mm, 38 mm, 60 mm og 89 mm. Hvis disse rør er uisolerede eller isoleret med maksimalt 30 mm isolering, bør de 
efterisoleres.

Centralvarme - kælder
Hvis rørene er placeret i kælderen, kan energibesparelserne findes i tabel 11.

Tabel 11. Centralvarme - kælder

Halvdelen af varmetabet før efterisolering, vurderes at blive udnyttet til opvarmning af ejendommen og betragtes 
derfor ikke som tab. Den samme varmemængde skal derfor tilføres efter efterisolering, så temperaturen i det 
pågældende rum ikke falder til en uønsket temperatur. Der er forudsat en temperatur på det varme vand på 45 °C.
Omgivelsestemperaturen er sat til 15 °C. Driftstiden er 6.000 timer pr. år.

Centralvarme - loft
Hvis rørene er placeret på loftet, kan energibesparelserne findes i tabel 12.

Tabel 12. Centralvarme - loft Tabel 12. Centralvarme - loft

Der er forudsat en temperatur på det varme vand på 45 °C. Omgivelsestemperaturen er sat til 4 °C. Driftstiden er 
6.000 timer pr. år.

Eksisterende forhold
Rørdimension og isolering

Ny samlet isoleringstykkelse

Op til 45 mm isolering Op til 50 mm isolering

Energibesparelse i kWh/m pr. år

35 mm rør med 0 mm isolering
35 mm rør med 20 mm isolering
35 mm rør med 30 mm isolering

217
18
8

220
21
11

48 mm rør med 0 mm isolering
48 mm rør med 20 mm isolering
48 mm rør med 30 mm isolering

290
23
10

293
27
14

60 mm rør med 0 mm isolering
60 mm rør med 20 mm isolering
60 mm rør med 30 mm isolering

355
29
13

360
34
17

89 mm rør med 0 mm isolering
89 mm rør med 20 mm isolering
89 mm rør med 30 mm isolering

509
42
18

515
49
25

Eksisterende forhold
Rørdimension og isolering

Ny samlet isoleringstykkelse

Op til 45 mm isolering Op til 50 mm isolering

Energibesparelse i kWh/m pr. år

35 mm rør med 0 mm isolering
35 mm rør med 20 mm isolering
35 mm rør med 30 mm isolering

307
23
10

311
28
14

48 mm rør med 0 mm isolering
48 mm rør med 20 mm isolering
48 mm rør med 30 mm isolering

409
32
13

415
38
19

60 mm rør med 0 mm isolering
60 mm rør med 20 mm isolering
60 mm rør med 30 mm isolering

501
39
17

508
46
23

89 mm rør med 0 mm isolering
89 mm rør med 20 mm isolering
89 mm rør med 30 mm isolering

715
57
25

725
67
34
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Udførelse

Dimensionering

Ifølge Bygningsreglementet skal installationer udføres, så unødvendigt energiforbrug undgås. De skal isoleres 
mod varmetab og kondens i overensstemmelse med DS 452, Termisk isolering af tekniske installationer.

Montage

Anlæg i enfamilieshuse
Rørføringerne skal muligvis flyttes lidt for at give plads til efterisoleringen.

Samlingerne i den eksisterende rørisolering efterses, og evt. utætte samlinger udbedres. De nye rørskåle 
skal ligge tæt mod de eksisterende rørskåle. Dvs., at det indvendige mål på de nye rørskåle skal svare til det 
udvendige mål på de eksisterende rørskåle.

De nye rørskåle placeres uden på de eksisterende rørskåle. Alle nye samlinger forskydes i forhold til samlingerne i 
de eksisterende rørskåle. Rørskålene stødes tæt sammen. Alle samlinger lukkes, så de er tætte.

Rørskålene skal være forsvarligt fastholdt. Det kan fx gøres med galvaniseret jerntråd eller med kobbertråd, som 
bindes rundt om rørskålene.

Store anlæg (etageejendomme, kontorer m.m.)
Rørføringerne skal muligvis flyttes lidt for at give plads til efterisoleringen.

Rørføringer i etageejendomme er som oftest isoleret med lamelmåtter afsluttet med pap og lærred
(kløtzellærred). Rørisoleringen efterses, og evt. manglende eller beskadiget isolering udbedres.

Rørføringerne efterisoleres med lamelmåtter afsluttet med pap og lærred. De nye lamelmåtter skal ligge så tæt 
som muligt mod den eksisterende isolering, pap og lærred.

Alternativt kan rørføringerne efterisoleres med rørskåle. De nye rørskåle skal ligge tæt mod den eksisterende 
isolering. Det vil sige, at det indvendige mål på de nye rørskåle skal svare til det udven-dige mål på den 
eksisterende isolering.

De nye rørskåle placeres uden på den eksisterende isolering. Rørskålene stødes tæt sammen. Alle samlinger 
lukkes, så de er tætte.

Rørskålene skal være forsvarligt fastholdt. Det kan fx gøres med galvaniseret jerntråd eller med kobbertråd, som 
bindes rundt om rørskålene.

Hvis det ikke er muligt at flytte rørene, må man efterisolere en del af røroverfladen med den ønskede 
isoleringstykkelse, mens resten må isoleres med en mindre isoleringstykkelse.
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Rør til varmt brugsvand

Hvis rør til varmt brugsvand kun er isoleret med 20 mm isolering, bør rørene efterisoleres.

Figur 2. Isolering af rør til varmt brugsvand

Energibesparelse

Anlæg i enfamilieshuse
I enfamilieshuse er de typiske rørstørrelser til armaturer i køkkener og badeværelser 15 mm, 18 mm og 22 mm. 
Hvis disse rør er uisolerede eller isoleret med maksimalt 20 mm isolering, bør de efterisoleres.
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Rør uden for isolering af klimaskærm
Hvis rørene er placeret uden for isoleringen af klimaskærmen fx i skunk eller i krybekælder, kan 
energibesparelserne findes i tabel 13.

Tabel 13. Rør uden for isolering af klimaskærm

Der er forudsat en temperatur på det varme brugsvand på 55 °C. Omgivelsernes temperatur er sat til 4 °C. 
Driftstid 8.760 timer. I beregningerne er endvidere anvendt et isoleringsmateriale med en λ-værdi på 0,038 W/mK 
(ved en middeltemperatur Tm = 40°C).

Rør inden for isolering af klimaskærm
Hvis rørene er placeret inden for isoleringen af klimaskærmen fx over isolering af gulv i terrændæk eller i panel på 
inderside af væg, kan energibesparelserne findes i tabel 14.

Tabel 14. Rør inden for isolering af klimaskærm

Der er forudsat en temperatur på det varme brugsvand på 55 °C. Omgivelsernes temperatur er sat til 20 °C. 
Driftstid 8.760 timer.
I beregningerne er endvidere anvendt et isoleringsmateriale med en  λ-værdi på 0,038 W/mK (ved en 
middeltemperatur Tm = 40 °C).
Halvdelen af varmetabet før vurderes til at blive udnyttet til opvarmning af ejendommen og betragtes derfor ikke 
som tab, og den samme varmemængde skal tilføjes efter.

Eksempel 3
I et hus er rørene til det varme brugsvand placeret i skunken dvs. uden for klimaskærmens isolering. Rørenes dimension er 28 

mm og de er uisolerede. I tabel 13 kan besparelsen ved at isolere rørene med 40 mm isolering aflæses til 308 kWh/m.

Eksempel 4
Hvis rørene til det varme brugsvand havde været isoleret med 20 mm, kan besparelsen ved at isolere rørene med 40 mm 

isolering aflæses til 22 kWh/m.

Eksisterende forhold
Rørdimension og isolering

Ny samlet isoleringstykkelse

Op til 40 mm isolering Op til 50 mm isolering

Energibesparelse i kWh/m pr. år

15 mm rør med 0 mm isolering
15 mm rør med 10 mm isolering
15 mm rør med 20 mm isolering

206
27
22

210
27
22

18 mm rør med 0 mm isolering
18 mm rør med 10 mm isolering
18 mm rør med 20 mm isolering

308
49
22

313
54
27

22 mm rør med 0 mm isolering
22 mm rør med 10 mm isolering
22 mm rør med 20 mm isolering

384
63
27

389
67
31

Eksisterende forhold
Rørdimension og isolering

Ny samlet isoleringstykkelse

Op til 40 mm isolering Op til 50 mm isolering

Energibesparelse i kWh/m pr. år

15 mm rør med 0 mm isolering
15 mm rør med 10 mm isolering
15 mm rør med 20 mm isolering

90
18
15

90
21
18

18 mm rør med 0 mm isolering
18 mm rør med 10 mm isolering
18 mm rør med 20 mm isolering

127
34
15

127
37
18

22 mm rør med 0 mm isolering
22 mm rør med 10 mm isolering
22 mm rør med 20 mm isolering

155
43
18

155
44
21
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Store anlæg (etageejendomme, kontorer m.m.)
I etageejendomme, kontorer m.m. er de typiske rørstørrelser til armaturer i køkkener og badeværelser 35 mm, 
48 mm, 60 mm og 89 mm. Hvis disse rør er uisolerede eller isoleret med maksimalt 30 mm isolering, bør de 
efterisoleres.

Varmt brugsvand – kælder
Hvis rørene er placeret i kælderen, kan energibesparelserne findes i tabel 15.

Tabel 15. Varmt brugsvand – kælder

Halvdelen af varmetabet før efterisolering vurderes at blive udnyttet til opvarmning af ejendommen og betragtes 
derfor ikke som tab. Den samme varmemængde skal derfor tilføres efter efterisolering. Der er forudsat en 
temperatur på det varme vand på 55 °C. Omgivelsestemperaturen er sat til 15 °C. Driftstiden er 8.760 timer pr. år.

Varmt brugsvand – loft
Hvis rørene er placeret på loftet, kan energibesparelserne findes i tabel 16.

Tabel 16. Varmt brugsvand – loft

Der er forudsat en temperatur på det varme vand på 55 °C. Omgivelsestemperaturen er sat til 4 °C. Driftstiden er 
8.760 timer pr. år.

Eksisterende forhold
Rørdimension og isolering

Ny samlet isoleringstykkelse

Op til 45 mm isolering Op til 50 mm isolering

Energibesparelse i kWh/m pr. år

35 mm rør med 0 mm isolering
35 mm rør med 20 mm isolering
35 mm rør med 30 mm isolering

455
35
15

461
41
21

48 mm rør med 0 mm isolering
48 mm rør med 20 mm isolering
48 mm rør med 30 mm isolering

607
46
19

615
53
27

60 mm rør med 0 mm isolering
60 mm rør med 20 mm isolering
60 mm rør med 30 mm isolering

745
56
25

754
66
34

89 mm rør med 0 mm isolering
89 mm rør med 20 mm isolering
89 mm rør med 30 mm isolering

1.065
81
35

1.079
95
49

Eksisterende forhold
Rørdimension og isolering

Ny samlet isoleringstykkelse

Op til 45 mm isolering Op til 50 mm isolering

Energibesparelse i kWh/m pr. år

35 mm rør med 0 mm isolering
35 mm rør med 20 mm isolering
35 mm rør med 30 mm isolering

596
44
19

604
52
27

48 mm rør med 0 mm isolering
48 mm rør med 20 mm isolering
48 mm rør med 30 mm isolering

793
58
25

803
68
35

60 mm rør med 0 mm isolering
60 mm rør med 20 mm isolering
60 mm rør med 30 mm isolering

971
72
32

982
83
43

89 mm rør med 0 mm isolering
89 mm rør med 20 mm isolering
89 mm rør med 30 mm isolering

1.382
103
44

1.400
121
61
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Udførelse

Dimensionering

Ifølge Bygningsreglementet skal installationer udføres, så unødvendigt energiforbrug undgås. De skal isoleres 
mod varmetab og kondens i overensstemmelse med DS 452, Termisk isolering af tekniske installationer.

Montage

Anlæg i enfamilieshuse
Rørføringerne skal muligvis flyttes lidt for at give plads til efterisoleringen.

Samlingerne i den eksisterende rørisolering efterses, og evt. utætte samlinger udbedres. De nye rørskåle 
skal ligge tæt mod de eksisterende rørskåle. Dvs., at det indvendige mål på de nye rørskåle skal svare til det 
udvendige mål af de eksisterende rørskåle.

De nye rørskåle placeres uden på de eksisterende rørskåle. Alle nye samlinger forskydes i forhold til samlingerne i 
de eksisterende rørskåle. Rørskålene stødes tæt sammen. Alle samlinger lukkes, så de er tætte. Rørskålene skal 
være forsvarligt fastholdt. Det kan fx gøres med galvaniseret jerntråd eller med kobbertråd, som bindes rundt om 
rørskålene.

Hvis det ikke er muligt at flytte rørene, må man efterisolere en del af røroverfladen med den ønskede 
isoleringstykkelse mens resten må isoleres med en mindre isoleringstykkelse. Rørskålene må derfor tilskæres 
efter pladsforholdene.

Store anlæg (etageejendomme, kontorer m.m.)
Rørføringerne skal muligvis flyttes lidt for at give plads til efterisoleringen.

Rørføringer i etageejendomme er som oftest isoleret med lamelmåtter afsluttet med pap og lærred
(kløtzellærred). Rørisoleringen efterses, og evt. manglende eller beskadiget isolering udbedres.

Rørføringerne efterisoleres med lamelmåtter afsluttet med pap og lærred. De nye lamelmåtter skal ligge så tæt 
som muligt mod den eksisterende isolering, pap og lærred.

Alternativt kan rørføringerne efterisoleres med rørskåle. De nye rørskåle skal ligge tæt mod den eksisterende 
isolering. Det vil sige, at det indvendige mål på de nye rørskåle skal svare til det udvendige mål på den 
eksisterende isolering.

De nye rørskåle placeres uden på den eksisterende isolering. Rørskålene stødes tæt sammen. Alle samlinger 
lukkes, så de er tætte.

Rørskålene skal være forsvarligt fastholdt. Det kan fx gøres med galvaniseret jerntråd eller med kobbertråd, som 
bindes rundt om rørskålene.

Hvis det ikke er muligt at flytte rørene, må man efterisolere en del af røroverfladen
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Ventiler og pumper

Omkring bygningens varmeproducerende enhed befinder der sig ofte en række delvist isolerede eller uisolerede 
ventiler, svavssamlere og pumper.

Uisolerede ventiler, snavssamlere og pumper m.m. bør efterisoleres med isoleringskapper.

Figur 3. Præfabrikeret isoleringskappe på cirkulationspumpe

Energibesparelse

Anlæg i enfamilieshuse
I enfamilieshuse er de typiske rørtilslutninger til ventiler og cirkulationspumper 15 mm, 18 mm, 22 mm, 28 mm og 
35 mm. Hvis ventilerne og cirkulationspumperne er uisolerede, bør de efterisoleres.

Ventiler
I tabel 17 ses varmebesparelser i kWh pr. år ved efterisolering af uisolerede ventiler ud fra den ydre rørdiameter 
og temperaturen på vandet i rørene, der isoleres med 40 mm.

Tabel 17. Besparelse ved isolering af uisolerede ventiler i enfamilieshuse

Diameter [mm] Temperatur [°C]

45 (centralvarme) 55 (varmt brugsvand)

15
18
22
28
35

-
-

17
21
25

19
27
33
-
-
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For centralvarme er der forudsat en gennemsnitstemperatur på 45 °C for fremløbs- og returledningen i 
fyringssæsonen. Omgivelsernes temperatur er sat til 17 °C. Driftstid 6.000 h.
For det varme brugsvand er der forudsat en temperatur på 55 °C. Omgivelsernes temperatur er sat til 17 °C. 
Driftstid 8.760 h.
I beregningerne er anvendt et isoleringsmateriale med en λ -værdi på 0,038 W/mK (ved en middeltemperatur 
Tm = 40 °C). Der er forudsat, at overfladearealet af en ventil svarer til 0,2 m rør i samme dimension.

Cirkulationspumper
I tabel 18 ses varmebesparelser i kWh pr. år ved efterisolering af uisolerede cirkulationspumper ud fra den ydre 
rørdiameter og temperaturen på vandet i rørene.

Tabel 18. Besparelse ved isolering af uisolerede cirkulationspumper i enfamilieshuse

Der er for centralvarme forudsat en gennemsnitstemperatur på 45 °C for fremløbs- og returledningen i 
fyringssæsonen. Omgivelsernes temperatur er sat til 17 °C. Driftstid 6.000 h. For det varme forbrugsvand 
er der forudsat en temperatur på det varme brugsvand på 55 °C. Omgivelsernes temperatur er sat til 17 °C. 
Driftstid 8.760 h.
I beregningerne er anvendt et isoleringsmateriale med en  λ-værdi på 0,038 W/mK (ved en middeltemperatur 
Tm = 40 °C). Der er forudsat, at overfladearealet af en cirkulationspumpe svarer til 1 m rør i samme dimension.

Eksempel 5
I et hus er er der installeret en ventil på rørene til radiatorsystemet. Rørsystemets dimension er 35 mm. I tabel 18 kan 

besparelsen ved at isolere ventilen aflæses til 25 kWh.

Eksempel 6
I et hus er er der installeret en cirkulations på rørene til det varme brugsvand. Rørsystemets dimension er 22 mm. 

I tabel 10 kan besparelsen ved at isolere cirkulationspumpen aflæses til 164 kWh.

Diameter [mm] Temperatur [°C]

45 (centralvarme) 55 (varmt brugsvand)

15
18
22
28
35

-
-

85
103
125

96
135
164

-
-



TEKNISK ISOLERING ENERGIHÅNDBOGEN 2019Side 175 |

Store anlæg (etageejendomme, kontorer m.m.)
I etageejendomme, kontorer m.m. er de typiske rørtilslutninger til ventiler og cirkulationspumper 35 mm, 48 
mm, 60 mm og 89 mm. Hvis ventilerne og cirkulationspumperne er uisolerede, bør de efterisoleres.

Ventiler
I tabel 19 ses varmebesparelser i kWh pr. år ved efterisolering af uisolerede ventiler ud fra den ydre 
rørdiameter og temperaturen på vandet i rørene, der isoleres med 40 mm.

Tabel 19. Besparelse ved isolering af uisolerede ventiler i store anlæg

For centralvarme er der forudsat en gennemsnitstemperatur på 45 °C for fremløbs- og returledningen i 
fyringssæsonen. Omgivelsernes temperatur er sat til 15 °C. Driftstid 6.000 h.
For det varme brugsvand er der forudsat en temperatur på 55 °C. Omgivelsernes temperatur er sat til 15 °C. 
Driftstid 8.760 h.
I beregningerne er anvendt et isoleringsmateriale med en  λ-værdi på 0,038 W/mK (ved en middeltemperatur 
Tm = 40 °C). Der er forudsat, at overfladearealet af en ventil svarer til 0,2 m rør i samme dimension.

Cirkulationspumper
I tabel 20 ses varmebesparelser i kWh pr. år ved efterisolering af uisolerede cirkulationspumper ud fra den 
ydre rørdiameter og temperaturen på vandet i rørene.

Tabel 20. Besparelse ved isolering af uisolerede cirkulationspumper i store anlæg

Der er for centralvarme forudsat en gennemsnitstemperatur på 45 °C for fremløbs- og returledningen i 
fyringssæsonen. Omgivelsernes temperatur er sat til 15 °C. Driftstid 6.000 h. For det varme forbrugsvand 
er der forudsat en temperatur på det varme brugsvand på 55 °C. Omgivelsernes temperatur er sat til 15 °C. 
Driftstid 8.760 h.
I beregningerne er anvendt et isoleringsmateriale med en   λ-værdi på 0,038 W/mK (ved en middeltemperatur 
Tm = 40 °C). Der er forudsat, at overfladearealet af en cirkulationspumpe svarer til 1 m rør i samme 
dimension.

Diameter [mm] Temperatur [°C]

45 (centralvarme) 55 (varmt brugsvand)

35
48
60
89

25
33
40
58

59
85

109
166

Diameter [mm] Temperatur [°C]

45 (centralvarme) 55 (varmt brugsvand)

35
48
60
89

125
165
202
291

291
416
531
809
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Udførelse

Dimensionering

Ifølge Bygningsreglementet skal installationer udføres, så unødvendigt energiforbrug undgås. De skal isoleres 
mod varmetab og kondens i overensstemmelse med DS 452, Termisk isolering af tekniske installationer.

Montage

Anlæg i enfamilieshuse og store anlæg (etageejendomme, kontorer m.m.)
Til isolering af ventiler (typisk afspærrings- og strengreguleringsventiler) og pumpehuse findes præfabrikerede 
isoleringskapper. Alternativt kan isoleringen udføres med lamelmåtter og pladekapper.

Med hensyn til cirkulationspumper er det vigtigt ikke at isolere kontrolboksen og undlade at tildække 
betjeningspanelet. Se fabrikantens anvisninger.
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Varmtvandsbeholder

Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny eller efterisolere en 
beholder med for lidt isolering.
Hvis varmtvandsbeholderen i et enfamilieshus er isoleret med mindre end 20 mm isolering, bør den udskiftes 
med en beholder, der højst har et varmetab svarende til nedenstående minimumsanbefaling eller til et mere 
fremtidssikret lavenerginiveau.

Hvis varmtvandsbeholderen er vandretliggende, bør den under alle omstændigheder udskiftes pga. en dårlig 
energiøkonomi som bl.a. skyldes en minimal temperaturlagdeling i beholderen.

Figur 4. Isolering af varmtvandsbeholder

Energibesparelse

Anlæg i enfamilieshuse
I enfamilieshuse er de typiske beholderstørrelser 60 liter, 110 liter, 160 liter og 200 mm. Hvis disse beholdere er 
uisolerede eller isoleret med maksimalt 20 mm isolering, bør de efterisoleres.
I tabel 21 ses minimumsanbefalinger til varmetab fra beholdere samt varmetab fra lavenergibeholdere.

Tabel 21. Anbefalede varmetab for ny varmtvandsbeholder

Beholderstørrelse Minimum Lavenergi

Varmetab [W/K]

60 liter 1,6 1,3

110 liter 2,0 1,7

160 liter 2,3 2,0

200 liter 2,6 2,3
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Varmetabene er baseret på en beholdertemperatur på 55 °C og en omgivelsestemperatur på 20 °C. Tabene fra 
varmtvandsbeholderne er inkl. tilslutninger.

I tabel 22 findes energibesparelserne ved udskiftning af beholdere.

Tabel 22. Energibesparelse ved installation af ny varmtvandsbeholder

Eksempel 7
I et hus er er der installeret et 110 liter varmtvandsbeholder med 20 mm isolering. I tabel 22 kan besparelsen ved at udskifte 

beholderen til minimumsanbefalingen aflæses til 191 kWh.

Eksempel 8
Hvis beholderen i stedet for udskiftes til en lavenergibeholder kan besparelsen aflæses til 235 kWh.

Store anlæg (etageejendomme, kontorer m.m.)
I enfamilieshuse er de typiske beholderstørrelser 500 liter, 1.000 liter og 2.000 mm. Hvis disse beholdere er 
uisolerede eller isoleret med maksimalt 50 mm isolering, bør de efterisoleres.
I tabel 23 ses minimumsanbefalinger til varmetab fra beholdere samt samt varmetab fra lavenergibeholdere.

Tabel 23. Anbefalede varmetab for ny varmtvandsbeholder

Varmetabene er baseret på en beholdertemperatur på 55 °C og en omgivelsestemperatur på 15 °C. Tabene fra 
varmtvandsbeholderne er ekskl. tilslutninger.

I tabel 24 findes energibesparelserne ved udskiftning af beholdere.

Eksisterende varmt-
vandsbeholder

Ny varmtvandsbeholder

Energibesparelse i kWh pr. år

60 l 110 l 160 l 200 l

Minimum Lavenergi Minimum Lavenergi Minimum Lavenergi Minimum Lavenergi

60 l med 20 mm 
isolering 84 127 - - - - - -

60 l med 30 mm 
isolering 19 62 - - - - - -

110 l med 20 mm 
isolering 191 235 136 180 - - - -

110 l med 30 mm 
isolering 93 137 38 82 - -

160 l med 20 mm 
isolering 298 342 243 287 189 232 - -

160 l med 30 mm 
isolering 167 211 113 157 57 102 - -

200 l med 20 mm 
isolering 384 428 329 373 274 318 231 274

200 l med 30 mm 
isolering 227 271 172 216 218 161 74 118

Beholderstørrelse Minimum Lavenergi

Varmetab [W/K]

500 liter 2,6 1,8

1.000 liter 3,3 2,4

2.000 liter 4,2 3,0
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Tabel 24. Energibesparelse ved installation af ny varmtvandsbeholder

Udførelse

Dimensionering

Ifølge Bygningsreglementet skal installationer udføres, så unødvendigt energiforbrug undgås. De skal isoleres 
mod varmetab og kondens i overensstemmelse med DS 452, Termisk isolering af tekniske installationer.

Montage

Anlæg i enfamilieshuse
I enfamilieshuse vil man typisk ikke efterisolere men udskifte varmtvandsbeholderen.

Store anlæg (etageejendomme, kontorer m.m.)
Beholdere i etageejendomme er som oftest isoleret med lamelmåtter afsluttet med pap og lærred
(kløtzellærred). Beholderisoleringen efterses, og evt. manglende eller beskadiget isolering udbedres.

Beholderen efterisoleres med lamelmåtter afsluttet med pap og lærred. De nye lamelmåtter skal ligge så tæt som 
muligt mod den eksisterende isolering, pap og lærred.

Eksisterende varmtvandsbe-
holder

Ny varmtvandsbeholder

Energibesparelse i kWh pr. år

500 l 1.000 l 2.000 liter

Minimum Lavenergi Minimum Lavenergi Minimum Lavenergi

500 l med 50 mm isolering 491 771 - - - -

500 l med 75 mm isolering 245 526 - - - -

1.000 l med 50 mm isolering 1.226 1.507 981 1.296 - -

1.000 l med 75 mm isolering 806 1.086 561 876 - -

2.000 l med 50 mm isolering 2.313 2.593 2.067 2.383 1.752 2.172

2.000 l med 75 mm isolering 1.647 1.927 1.402 1.717 1.086 1.507
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Plane flader

I mange installationer vil man ofte kunne konstatere at plane flader i f.eks. produktionsapparater, firkantede eller 
runde beholdere, låger, vekslere, kedelflader eller ventilationskanaler er uisolerede, hvilket medfører et 
overforbrug af energi.

Figur 5. Ventilationskanaler

Energibesparelse

I tabel 25 ses varmetab fra en plan flade som funktion af isoleringstykkelse og indvendig temperatur.

Tabel 25. Varmetab fra plane flader

Omgivelsernes temperatur er sat til 15 °C.

Indvendig 
temperatur

[°C]

Tab i W/m2

Isoleringstykkelse [mm]

0 20 40 60 80 100 120 200 300

20 39 8 4 3 2 2 - - -

30 179 26 15 10 8 7 6 3 2

40 292 41 23 16 12 10 9 5 4

50 419 57 32 22 17 14 12 7 5

60 556 74 41 29 22 18 15 9 6

70 705 92 51 36 27 22 19 11 8

80 866 111 62 43 33 27 22 14 9

90 1.037 131 73 50 39 31 26 16 11

100 1.220 152 84 58 45 36 31 19 13

120 1621 198 110 76 58 47 40 24 46

140 2071 250 138 95 73 59 49 30 20

160 2572 307 169 116 89 72 60 37 25

180 3127 371 203 140 107 86 72 44 30

200 3741 440 240 166 126 102 86 52 35

220 4418 517 282 194 148 119 100 61 41

240 5161 601 327 224 171 138 116 70 47
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I tabel 26 ses varmetab fra en plan flade (ventilationskanal) som funktion af isoleringstykkelse og indvendig 
temperatur.

Tabel 26. Varmetab fra plane flader - ventilationskanaler

Omgivelsernes temperatur er sat til 4 °C.

Eksempel 9
I et hus er indblæsningskanalen til ventilationsanlægget placeret på loftet dvs. uden for isoleringen. Kanalens dimension er 

200 mm og den er uisoleret. Kanalens længde er 20 m og temperaturen i kanalen er 22 °C. Overfladearealet af kanalen kan 

beregnes til ca. 13 m2

(2 ∙ π ∙ 0,1 m ∙ 20 m).

I tabel 26 kan varmetabet aflæses til 160 W/m2

Hvis kanalen isoleres med 40 mm isolering vil varmetabet blive reduceret til 16 W/m2.

Besparelsen ved at efterisolere kanalen kan beregnes til:

Besparelse = (160 W/m2 - 16 W/m2) ∙ 13 m2 ∙ 6.000 h/år = 11.230 kWh/år

Eksempel 10
Hvis rørene til indblæsningskanalen til ventilationsanlægget blev isoleres med 80 mm isolering ville besparelsen udgøre:

Besparelse = (160 W/m2 - 8 W/m2) ∙ 13 m2∙ 6.000 h/år = 11.900 kWh/år

Indvendig tem-
peratur [°C]

Tab i W/m2

Isoleringstykkelse [mm]

0 20 40 60 80 100

20 139 25 14 10 7 6

22 160 28 16 11 8 7

24 181 21 18 12 9 8
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Udførelse

Dimensionering

Ifølge Bygningsreglementet skal installationer udføres, så unødvendigt energiforbrug undgås. De skal isoleres 
mod varmetab og kondens i overensstemmelse med DS 452, Termisk isolering af tekniske installationer.

Montage

Overflader med høje temperaturer (kedler, ovne m.m.)
Når det drejer sig om isolering af kedler, er baggrunden for valg af isoleringsmateriale og type i princippet relativt 
enkelt. Producenter og leverandører af isoleringsmaterialer har anbefalinger til isoleringstyper for kedler med 
driftstemperatuer på under 250 °C, eksempelvis lamelmåtter. For driftstemperaturer over 250 °C, eksempelvis 
trådvævsmåtter.

Er der tale om plane flader med temperaturer under 250 °C anbefales industribatts, og ved temperaturer over 250 
°C anbefales brandbatts/trådvævsmåtter.

Ventilationskanaler
Isolering af ventilationskanaler sker ofte med baggrund i erfaring med anvendelse af bestemte typer 
isoleringsmaterialer.

For firkantede eller rektangulære kanaler anbefales eksempelvis lamelmåtter med papir eller aluoverflade eller 
industribatts.
For cirkulære kanaler anbefales lamelmåtter med papir eller aluoverflade.
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