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Forord til kompendium 3 
 

Målgruppen for det nærværende kompen-

dium er hovedsageligt producenter af ruder 

og vinduer. Målet med kompendiet er at 

give et overblik over detaljerede metoder til 

bestemmelse af ruder og vinduers energi-

mærkningsdata. 

 

I kompendiet beskrives energimærknings-

ordningen og detaljerede metoder til be-

stemmelse af energimærkningsdata baseret 

på relevante standarder. De detaljerede me-

toder til bestemmelse af energimærknings-

data består i at opbygge modeller af ruder og 

ramme-karmkonstruktioner i beregningspro-

grammer under hensyntagen til bestemte 

krav vedrørende udformning af modellen og 

krav til de randbetingelser denne påtrykkes.  

 

Udover standarder der beskriver detaljerede 

metoder findes standarder, der beskriver 

forenklede metoder. De forenklede metoder 

til bestemmelse af energimærkningsdata 

omtales i kompendium nr. 2 og består af 

opslag i diagrammer og tabeller samt bereg-

ningsprogrammer med et lavt behov for 

oplysninger fra brugeren. I forbindelse med 

detaljerede beregninger for ruder, vinduer og 

døre omtales programmerne WIS, Vision4, 

Window4.1, Frame 4.0, Therm 2.0 og WinI-

so. Disse programmer er alle beregningspro-

grammer der kræver mange inddata fra bru-

geren, men tilgengæld fås nøjagtigere resul-

tater end det er muligt ved de forenklede 

metoder beskrevet i kompendium nr. 2. 

 

Ovenstående beregningsprogrammer opdate-

res løbende med nye forbedrede versioner. 

Kompendiet indeholder beskrivelse af pro-

grammerne som de var opbygget/udformet i 

år 1999/2000. De fleste programmer findes i 

en nyere version, men mange af programbe-

skrivelserne er forsat gældende eller kan 

være en hjælp til forståelsen af programmer i 

nyere versioner. 

 

Der gives en kort gennemgang af metoden 

til klassifikation af ruder på basis af deres 

energitilskud. 

 

I  appendiks A gives en kort sammenfatning 

af energimærkningsordningen for ruder og 

vinduer. 

 

Kompendiet er opbygget således at det ikke 

nødvendigvis skal læses fra ende til anden. 

Hvis det på forhånd er ønsket at bruge et 

bestemt beregningsprogram kan afsnittene 

omkring dette læses selvstændigt. Derfor 

kan der i kompendiet forekomme overlap i 

de forskellige afsnit vedrørende beregnings-

programmernes brug.  

 

Følgende har medvirket til udarbejdelsen af 

kompendiet:  

 

Morten Møller Mogensen, Toke Rammer 

Nielsen, Svend Svendsen, Karsten Duer, 

Jesper Kragh og Jacob Birck Laustsen.  

Herudover har Lars Olsen, Teknologisk 

Institut, bidraget med beskrivelsen af pro-

grammet UVindue. 

 

 

Konstruktiv kritik og forslag til forbedringer 

modtages gerne og kan sendes til: 

 

Professor Svend Svendsen 

Danmarks Tekniske Universitet 

Institut for Bygninger og Energi 

Bygning 118, Brovej 

DK-2800 Kgs. Lyngby  

 

Kompendiets indhold er senest revideret 

april 2009. 

 

 

 

Copyright 
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Materialet må i sin helhed frit kopieres og 

distribueres uden vederlag. 

 

Eftertryk i uddrag er tilladt, men kun med 

kildeangivelsen: 
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til bestemmelse af energimærkningsdata”. 

DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet,  

2009 



 

 8 

1 Ruder og vinduers ener-

gimæssige egenskaber  
Udgangspunktet for kompendierne er "Ener-

gimærkningsordningen for vinduer og ru-

der", der sætter fokus på ruder og vinduers 

termiske og optiske egenskaber (bestemmel-

serne for energimærkningsordningen er be-

skrevet i ordningens vedtægter [1] samt 

tekniske bestemmelser for vinduer [3] og 

ruder [2]). Dette har medført et generelt 

informationsbehov på området. Kompen-

dierne skal give læserne generel information 

om energimæssige egenskaber af ruder og 

vinduer. Herunder oplysning om forenklede 

og detaljerede metoder til bestemmelse af 

ruder og vinduers energimærkningsdata 

samt eventuelt ruders energiklasse. Desuden 

behandler kompendierne energirigtigt valg 

af ruder og vinduer samt udvikling af energi-

rigtige ruder og vinduer. I appendiks A er 

retningslinierne for selve energimærknings-

ordningen sammenfattet. 

 

I energimærkningsordningen opereres med 

følgende tre benævnelser: 

 

1. Energimæssige egenskaber: Fællesbe-

tegnelse for energimærkningsdata og 

energiklasse. 

2. Energimærkningsdata: De grundlæg-

gende energimæssige data for ru-

der/vinduer. 

3. Energiklasse: Bogstavbenævnelse for 

ruder på basis af energitilskuddet. 

 

1.1 Energimærkningsdata 

 

En oversigt over ruder og vinduers energi-

mærkningsdata er vist i Tabel 1. 

 

Ruders energimærkningsdata omfatter: 

 

 varmetransmissionskoefficienten (Ug-

værdien) for rudens midte der angiver 

rudens evne til at begrænse varmetabet 

gennem ruden. 

 sollystransmittansen ( t-værdien) for 

ruden der angiver rudens evne til at 

transmittere den synlige del af solstrå-

lingen.  

 

 

 den totale solenergitransmittans (g-

værdien) for ruden der angiver rudens 

evne til at transmittere solstråling både 

direkte som solstråling og indirekte som 

varme. 

 kantkonstruktionens ækvivalente varme-

ledningsevne ( k) der angiver kantkon-

struktionens indflydelse på varmetabet i 

samlingen mellem ruden og ramme-

karmkonstruktionen. 

 

Vinduers energimærkningsdata - alle baseret 

på vinduets udvendige areal - omfatter: 

 

 varmetransmissionskoefficienten (U-

værdien) der angiver vinduets evne til at 

begrænse varmetabet gennem vinduet. 

 sollystransmittansen ( t-værdien) der 

angiver vinduets evne til at transmittere 

den synlige del af solstrålingen  

 den totale solenergitransmittans (g-

værdien) der angiver vinduets evne til at 

transmittere solstråling både direkte som 

solstråling og indirekte som varme. 

 

Ruder og vinduers U-værdi og g-værdi er 

tilsammen bestemmende for energitilskuddet 

til bygningen de sidder i. Sollystransmittan-

sen har indflydelse på lysindfaldet. Den 

ækvivalente varmeledningsevne for rudernes 

kantkonstruktion karakteriserer kantkon-

struktionen og benyttes til at bestemme stør-

relsen af kuldebroen i samlingen mellem 

rude og ramme-karm. 

 

Tabel 1. Oversigt over energimærknings-

data for ruder og vinduer 

 Energimærkningsdata 

  

- Varmetransmissionskoefficient 

- Sollystransmittans  

- Total solenergitransmittans 

- Ækvivalent varmeledningsevne 

af kantkonstruktionen 

 

  

- Varmetransmissionskoefficient 

- Sollystransmittans  

- Total solenergitransmittans 

 

 

R
u

d
er

 
V

in
d

u
er
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1.2 Ruders energiklasse 

Energitilskuddet gennem ruden til bygnin-

gen er den tilførte solenergi minus varmeta-

bet ud gennem ruden. Hvis der tilføres mere 

solenergi ind gennem ruden end der ledes ud 

som varmetab, er energitilskuddet positivt, 

og det resulterer i en opvarmning af bygnin-

gen. Energitilskuddet for en rude kan altså 

indikere, hvor ”god” ruden samlet er til at 

mindske varmetabet fra og tilføre solvarme 

til en bygning. Dette udnyttes i den energi-

mæssige klassifikation af ruder, som baseres 

på rudernes energitilskud til et referencehus. 

Der opstilles tre energiklasser som vist i 

Tabel 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiklassifikation af ruder bør kun anven-

des i forbindelse med ruder i opvarmnings-

dominerede boliger, hvor et positivt energi-

tilskud er ønsket. I f.eks. kontorbyggerier, 

hvor der ofte er stor intern varmeproduktion, 

kan ruder med stort energitilskud give an-

ledning til overtemperaturer. I kontorbygge-

rier er det altså ikke nødvendigvis fordelag-

tigt at anvende ruder med stort energitilskud. 

 

Tabel 2 Klassifikation af ruder på basis af deres energitilskud 

Energiklasse Grænseværdier 

A Energitilskud større end 20,0  kWh/m² 

B Energitilskud større end 10,0 kWh/m²
  
til og med 20,0 kWh/m²

 
 

C Energitilskud større end 0,0 kWh/m²
  
til og med 10,0 kWh/m² 
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2 Beskrivelse af energi-

mærkningsdata 

2.1 Baggrund 

 

Energimærkningsordningen er etableret af 

brancheorganisationerne med støtte fra 

Energistyrelsen. Bestemmelserne for energi-

mærkningsordningen er beskrevet i ordnin-

gens vedtægter [1] samt tekniske bestem-

melser for vinduer [3] og ruder [2]. 

 

Formålet med energimærkningsordningen er 

 

- at give forbrugerne et dokumenteret 

retvisende grundlag for bedømmelse 

af de energimæssige egenskaber ved 

vinduer/yderdøre og ruder 

 

- at tilskynde til øget anvendelse af 

komponenter med de bedste energi- 

og miljømæssige egenskaber 

 

Endvidere er formålet med energimærk-

ningsordningen at tilvejebringe et fælles 

grundlag for efterprøvning af de tilsluttede 

virksomheders aktiviteter til sikring af, at 

energimærkede vinduer og ruder opfylder de 

krav, der er angivet i de gældende tekniske 

bestemmelser. 

 

2.2 Energimærkningsdata for ruder 

 

Bestemmelserne i forbindelse med energi-

mærkning af ruder er beskrevet i "Tekniske 

bestemmelser for ruder" [2]. 

 

I forbindelse med energimærkningen af ru-

der skal der foreligge en beskrivelse, der 

som minimum indeholder følgende størrel-

ser 

 

- varmetransmissionskoefficienten
1
 Ug 

midt på ruden 

- sollystransmittansen t gældende for 

vinkelret indfald af sollys  

- den totale solenergitransmittans g for 

vinkelret indfald af solstråling 

- kantkonstruktionens ækvivalente varme-

ledningsevne k 

                                                      
1
 Betegnelsen varmetransmissionskoefficient er 

identisk med betegnelsen transmissions-

koefficient i DS 418. 

 

De opgivne energimærkningsdata skal være 

angivet ved standardforhold for at oplysnin-

ger fra forskellige producenter er sammen-

lignelige. Standardforholdene for beregnin-

ger er defineret ved en udvendig og indven-

dig overgangsisolans på hhv. 0,04 m
2
K/W 

og 0,13 m
2
K/W og en udvendig og indven-

dig lufttemperatur på hhv. 0 
o
C og 20 

o
C. 

Ved målinger tilstræbes samme forhold, idet 

der dog ikke skelnes mellem indvendig og 

udvendig overgangsisolans, men søges op-

nået en samlet overgangsmodstand på 0,17 

m
2
K/W.  

 

Varmetransmissionskoefficient 

Rudens varmetransmissionskoefficient (Ug-

værdi) kan bestemmes med  beregnings-

programmer udfra oplysninger om gassen 

eller gasblandingen ruden er fyldt med og 

glaslagenes eller belægningers emissivitet. 

Desuden kan rudens varmetransmissions-

koefficient bestemmes ved måling. Rudens 

Ug-værdi angives for rudens midte som vist i 

Figur 1. 

 

Figur 1. U-værdien for ruden bestemmes for 

rudens midte. 
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Sollystransmittans 

Sollystransmittansen angiver den del af den 

synlige solstråling på ruden, der transmit-

teres gennem ruden som skitseret i Figur 2. 

Sollystransmittansen bestemmes på grundlag 

af oplysninger om de enkelte glaslags 

transmittans, reflektans og absorptans for 

den synlige del af solstrålingen. 

 

Total solenergitransmittans 

Den totale solenergitransmittans angiver den 

del af solstrålingen på ruden, der tilføres det 

bagvedliggende rum som skitseret i Figur 3. 

Den totale solenergitransmittans bestemmes 

på grundlag af oplysninger om de enkelte 

glaslags transmittans, reflektans og absorp-

tans for solstråling samt rudens varmetrans-

missionsforhold. Rudens varmetransmissi-

onsforhold har betydning for hvor stor en del 

af den solenergi, der absorberes i ruden, som 

tilføres det bagvedliggende rum.  

           

Figur 2. Sollystransmittans for ruder. 

Figur 3. Total solenergitransmittans for ruder. 
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Ækvivalent varmeledningsevne 

Den ækvivalente varmeledningsevne for 

kantkonstruktionen benyttes til at beskrive 

den resulterende effekt af de forskellige dele 

i rudens kantkonstruktion som skitseret i 

Figur 4. Størrelsen af den ækvivalente var-

meledningsevne kan bestemmes med detal-

jerede beregningsprogrammer på basis af 

oplysninger om afstandsprofil, tørremiddel 

og forseglingsmasser. Størrelsen kan også 

bestemmes ved måling. Oplysning af den 

ækvivalente varmeledningsevne gør det 

nemmere for vinduesproducenterne at fore-

tage detaljerede beregninger af den lineære 

varmetransmissionskoefficient for samlin-

gen mellem rude og ramme. Den lineære 

varmetransmissionskoefficient omtales i 

afsnit 2.3. Desuden gør oplysningen om den 

ækvivalente varmeledningsevne det nemme-

re for rudeproducenterne at angive sammen-

lignelige oplysninger om deres produkter. 

 

2.3 Energimærkningsdata for vin-

duer 

 

Bestemmelserne i forbindelse med energi-

mærkning af vinduer er beskrevet i  

"Tekniske bestemmelser for vinduer" [3]. 

Bestemmelserne dækker alle sædvanlige 

vindueskonstruktioner – herunder vinduer 

med koblede rammer samt ovenlysvinduer. 

For yderdøre dækker bestemmelserne alle 

sædvanlige konstruktioner til terrasse- og 

hoveddøre. For døre uden ruder stilles kun 

krav om oplysning af varmetransmissions-

koefficienten. 

 

I forbindelse med energimærkningen af de 

enkelte produkter skal som et minimum 

følgende størrelser opgives 

 

- varmetransmissionskoefficient
2
 U 

- sollystransmittansen t gældende for 

vinkelret indfald af sollys  

- den totale solenergitransmittans g for 

vinkelret indfald af solstråling 

- kantkonstruktionens ækvivalente varme-

ledningsevne  

 

 

 

                                                      
2
 Betegnelsen varmetransmissionskoefficient er 

identisk med betegnelsen transmissions-

koefficient i DS 418. 

 

Figur 4. Ækvivalent varmeledningsevne for 

kantkonstruktionen. 
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Alle størrelser opgives som totalværdier 

baseret på de udvendige mål af det aktuelle 

Produkt.  

 

Der skal endvidere foreligge oplysninger om 

energimærkningsdata for ruder som indgår i 

vinduet. Kun vinduer med som indeholder 

ruder, der er mærket med energiklasse kan 

påføres permanent energimærkning. 

 

De opgivne energimærkningsdata skal være 

angivet ved standardforhold for at oplysnin-

ger fra forskellige producenter er sammen-

lignelige. Standardforholdene er defineret 

ved en udvendig og indvendig overgangs-

isolans på hhv. 0,04 m
2
K/W og 0,13 m

2
K/W 

og en udvendig og indvendig lufttemperatur 

på hhv. 0 
o
C og 20 

o
C.  

 

Varmetransmissionskoefficient Varme-

transmissionskoefficienten for vinduer be-

stemmes på baggrund af varme-

transmissionskoefficienten for ruden og 

ramme-karmkonstruktionen samt den lineæ-

re transmissionskoefficient af samlingen 

mellem rude og ramme. Bidragene er vist i 

Figur 5. Størrelsen kan bestemmes ved hjælp 

af detaljerede beregningsprogrammer eller 

mere forenklede metoder omtalt i DS 418 6. 

udgave [4]. Desuden kan varmetransmissi-

onskoefficienten måles.  

 

Lineær transmissionskoefficient 

Den lineære transmissionskoefficient står for 

det ekstra varmetab, der skyldes samlingen 

mellem rude og ramme. Det ekstra varmetab 

opstår på grund af kuldebrovirkningen i 

rudens kantkonstruktion og rammens geo-

metri. Den lineære transmissionskoefficient 

er således resultatet af både rudekantens og 

rammens varmetekniske egenskaber. For en 

række typiske konstruktioner kan størrelsen 

af den lineære transmissionskoefficient be-

stemmes udfra tabelværdier i DS 418 6. 

udgave [4]. For alle konstruktioner kan den 

lineære transmissionskoefficient også bereg-

nes detaljeret eller måles 

Figur 5. U-værdien for vinduer. 
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Sollystransmittans og den totale solener-

gitransmittans 

Sollystransmittansen og den totale solener-

gitransmittans for vinduet er afhængig af 

glasarealet og vinduesarealet. Vinduets vær-

dier for sollystransmittans og den totale 

solenergitransmittans fremkommer som 

rudens sollystransmittans og totale solener-

gitransmittans multipliceret med forholdet 

mellem glasarealet og vinduesarealet. Med 

detaljerede beregningsprogrammer vil den 

totale solenergitransmittans for vinduet kun-

ne bestemmes mere præcist, da disse ikke 

kun tager hensyn til hvilken rude der anven-

des i vinduet, men også baserer resultatet på 

den solenergi, der absorberes i ramme-

karmkonstruktionen. Sollystransmittansen 

og den totale solenergitransmittans er vist i 

Figur 6 og Figur 7. 

  

              

 Figur 6. Sollystransmittans for vinduer. 

 

 Figur 7. Total solenergitransmittans for vinduer. 
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3 Orientering om relevante 

standarder i forbindelse 

med energimærkningsda-

ta for ruder og vinduer 
 

I dette afsnit gennemgås de danske og inter-

nationale standarder, der beskriver de detal-

jerede metoder til bestemmelse af energi-

mærkningsdata for ruder og vinduer. 

 

3.1 Energimærkningsdata for ruder 

3.1.1 Varmetransmissionskoefficient 

for ruder 

 

Den forenklede metode til beregning af 

varmetransmissionskoefficienten (Ug-

værdien) for ruder fremgår af den europæi-

ske standard EN 673 [5]. 

 

Metoden kan bruges på glas med og uden 

belægninger samt ruder bestående af flere 

lag glas. Metoden bestemmer Ug-værdien 

midt på ruden uden indvirkning fra kantkon-

struktionen. 

 

Materialeværdier opgivet i EN 673 for visse 

typer glas og gasser kan benyttes, medmin-

dre der er bestemt en nøjagtigere værdi. 

 

Ug-værdien findes ved at bestemme isole-

ringsevnen af de enkelte dele der indgår i 

ruden. Udfra oplysning om glastype og glas-

tykkelse findes isoleringsevnen af glaslage-

ne i ruden. Oplysninger om hvilken gas eller 

gasblanding ruden er fyldt med, tykkelsen af 

mellemrum mellem glassene og emissivitet 

af glasoverfladerne, der vender mod mel-

lemrummet mellem glassene, bestemmer 

isoleringsevnen af mellemrummene mellem 

glaslagene. Den samlede Ug-værdi findes 

udfra den samlede virkning af glaslag og 

glasmellemrum samt indvendig og udvendig 

varmeovergangstal. Som formeludtryk kan 

dette skrives som: 

 

irug h

1

h

1

h

1

U

1
, hvor 

 
N

1
ii

M

1 gr

d
h

1

h

1
 og 

 

 

Ug  er varmetransmissionskoefficienten 

for ruden i W/m
2
K. 

hu  er varmeoverføringskoefficienten mod 

udeluften [W/m
2
K] 

hi  varmeoverføringskoefficienten mod 

indeluften [W/m
2
K] 

hr  varmeoverføringskoefficienten af 

ruden [W/m
2
K] 

hg  varmeoverføringskoefficienten af 

hvert mellemrum i ruden [W/m
2
K] 

M  antallet af mellemrum 

N  antallet af glaslag 

di  tykkelsen af hvert glaslag [m] 

i  varmeledningsevnen af hvert glaslag 

[W/mK] 

 

Generelt er det modstanden af luftspalterne,  

der er bestemmende for rudens samlede 

termiske modstand, mens glastykkelsen har 

mindre betydning. 

 

3.1.2 Sollystransmittans  

 

Den europæiske standard EN 410 [7] be-

skriver hvordan sollystransmittansen og den 

totale solenergitransmittans bestemmes for 

ruder udfra spektrale data for de glas der 

indgår i ruden. 

 

Sollystransmittansen t findes ved at vægte 

bidragene fra transmittansen ved forskellige 

bølgelængder i den synlige del af solens 

spektrum under hensyntagen til øjets spek-

trale følsomhed og fordelingen af solens 

spektrum i det synlige område.   

 

Soltransmittansen e findes ved at vægte 

bidragene fra transmittansen ved forskellige 

bølgelængder over hele solens spektrum 

under hensyntagen til fordelingen af solens 

spektrum. 

 

3.1.3 Total solenergitransmittans for 

ruder 

 

Den totale solenergitransmittans, g, findes 

som summen af soltransmittansen og den 

sekundære varmestrøm, qi, i retning mod 

indersiden af ruden, hidrørende fra absorpti-

on i glaslagene. 

 

Den sekundære varmestrøm findes på bag-

grund af solenergien absorberet i rudens 

glaslag, varmeovergangen mellem glaslage-
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ne og overgangsisolanser udvendigt og ind-

vendigt.  

 

3.1.4 Randbetingelser 

 

Følgende forhold skal overholdes ved under-

søgelse af ruders energimæssige egenskaber. 

 

- Ruden skal være placeret vertikalt. 

 

- På glasoverfladen der vender mod 

udeluften skal der være en vindha-

stighed på ca. 4 m/s og en korrigeret 

emittans på 0,837 

 

- På glasoverfladen der vender mod 

indeluften skal der forekomme na-

turlig konvektion. Emittansen af-

hænger af belægningen. 

 

- Luftspalter mellem glas skal være 

uventilerede. 

 

Ved disse forhold fås følgende randbetingel-

ser for varmeoverføringskoefficienterne 

udvendigt og indvendigt: 

  

- hu = 25 W/m
2
K 

- hi = hc + hr = 3,6 + 
837,0

4,4 i  W/m
2
K 

 

For temperaturforholdene i og omkring ru-

den gælder der følgende randbetingelser: 

 

- Temperatur udeluft, Tu,  0 C 

- Temperatur indeluft, Ti, 20 C 

- Temperaturdifferens mellem glas-

overfladen der vender mod udeluf-

ten, og glasoverfladen der vender 

mod indeluften, T = 15 

- Middeltemperatur i mellemrum, Tm 

= 283 K 

 

For glas uden belægning er den korrigerede 

emittans, i = 0,837, hvilket giver en varme-

overføringskoefficient på indersiden på hi = 

7,69 W/m
2
K. 

 

Der må kun benyttes emittanser lavere end 

0,837, hvis det med sikkerhed kan udelukkes 

at der vil dannes kondens på glasoverfladen. 

 

De reciprokke værdier for overførings-

koefficienterne antager efter afrunding til to 

decimaler værdierne: Ru = 0,04 m
2
K/W og 

Ri = 0,13 m
2
K/W, hvilket betyder at de nor-

malt anvendte værdier for overgangsisolan-

ser kan anvendes. 

 

Egenskaberne for gasfyldningen i ruder skal 

angives for 10 C. 

 

At opnå en temperaturdifferens på 15 C 

mellem indvendige og udvendige glasover-

flader kan ikke altid lade sig gøre ved Ti og 

Tu på hhv. 0 C og 20 C. Da temperaturfor-

holdene på 0 C og 20 C altid skal overhol-

des vil kravet om en temperaturdifferens på 

15 C  være af sekundær betydning. 
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3.2 Energimærkningsdata for ram-

me-karmkonstruktion 

 

Dette afsnit er baseret på den europæiske 

standard EN 10077-1 [6]. 

 

3.2.1 Varmetransmissionskoefficient  

 

Varmestrømmen gennem en ramme-

karmkonstruktion er kompliceret. Følgelig er 

det nødvendigt at modellere konstruktionen i 

beregningsprogrammer der kan regne på 

todimensionale varmestrømme gennem kon-

struktionen. I forbindelse med denne model-

lering er der forskellige betingelser der skal 

overholdes. 

 

3.2.2 Bestemmelse af varmetrans-

missionskoefficienten og den line-

ære transmissionskoefficient, -

værdien 

 

For at bestemme ramme-karm-

konstruktionens U-værdi, foretages først en 

beregning på konstruktionen med et panel 

med en kendt varmeledningsevne placeret i 

stedet for den egentlige rude. Dernæst fore-

tages den samme beregning med en rude 

med kendt U-værdi indsat i stedet for pane-

let. Derved kendes forholdene omkring vin-

duet og linietabet, , kan beregnes.  

 

I det følgende beskrives ovennævnte metode 

til bestemmelse af U-værdien og -værdien 

med de retningslinier der skal overholdes. 

 

Ramme-karmkonstruktionen skal opbygges 

som den er tiltænkt benyttet i et vindue. 

 

I stedet for en rude indsættes et panel bestå-

ende af et isoleringsmateriale i ramme-

karmkonstruktionen. Isoleringsmaterialet 

skal have en -værdi på 0,035 W/mK og 

panelet monteres i ramme-

karmkonstruktionen i samme position som 

ruden, dog ikke dybere end 15 mm (se Figur 

8). Den synlige del af panelet skal være 190 

mm og tykkelsen skal være den samme som 

den rude der tænkes benyttet. 

 

U-værdien for ramme-karmkonstruktionen 

kan beregnes som: 

 

r

pp
D2

r
l

lUL
U . 

 

L
2D

 er den todimensionale koblings-

koefficient som beskriver den samlede var-

mestrøm pr. meter gennem ramme-

karmkonstruktionen og isoleringsmaterialet, 

og beregnes som: 

 

L
2D

 = Utot  (lp + lr), eller 

 

L
2D

 = qtot/ T 

 

 

Figur 8. Konstruktion med isoleringspanel. 

 = 0,035 W/mK 
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Hvis det benyttede beregningsprogram ud-

regner U-værdien for hele konstruktionen, 

Utot, kan ramme-karmkonstruktionens U-

værdi beregnes som: 

  

r

pptottot

r
l

lUlU
U . , 

 

idet Up beregnes udfra isoleringsmaterialets 

tykkelse, -værdi og overgangsmodstande. 

 

Dernæst indsættes en rude i stedet for isole-

ringspanelet. Figur 9 illustrerer denne situa-

tion. 

 

Rudens center U-værdi forudsættes at være 

kendt og således kan linietabet beregnes 

ved: 

 

 = L
2D

 - Ur lr - Ug lg  

 

som med L
2D

 = Utot  ltot bliver 

 

 = Utot ltot - Ur lr - Ug lg, 

 

hvor 

 

Ug  er varmetransmissionskoefficienten 

midt på ruden [W/m
2
K] 

Up  varmetransmissionskoefficienten for 

isoleringspanelet [W/m
2
K] 

Ur  varmetransmissionskoefficienten for 

ramme-karmkonstruktionen [W/m
2
K] 

Utot  varmetransmissionskoefficienten for 

den samlede konstruktion [W/m
2
K] 

g  den lineære transmissionskoefficient 

for rudens afstandsprofil [W/mK] 

lr  ramme-karmens længde [m] 

lg  rudens længde [m] 

ltot  konstruktionens samlede længde [m] 

lp  isoleringspanelets længde [m] 

L
2D

  den todimensionale koblings koeffici-

ent i [W/mK] 

qtot  varmestrømmen gennem hele kon-

struktionen i [W/m] 

 

Den lineære transmissionskoefficient skal 

angives med to decimaler. 

 

 

Figur 9. Konstruktion med rude 
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3.2.3 Randbetingelser 

- Temperatur udeluft, Tu, 0 C 

- Temperatur indeluft, Ti, 20 C 

- Varmeoverføringskoefficient ud-

vendigt, hu = 25 W/m
2
K  

- Varmeoverføringsskoefficient ind-

vendigt, hi = 7,69 W/m
2
K 

 

De reciprokke værdier for varme-

overføringskoefficienterne antager efter 

afrunding til to decimaler værdierne: Ru = 

0,04 m
2
K/W og Ri = 0,13 m

2
K/W, hvilket 

betyder at de normalt anvendte værdier for 

overgangsisolanser kan anvendes.  

 

Der vil dog være steder i ramme-

karmkonstruktionen, hvor den indvendige 

standard overgangsisolans ikke kan benyttes. 

Dette gælder f.eks. ved hjørner, kanter og 

sammenføjninger. Her vil strålingen til om-

givelserne være reduceret, fordi der også 

foregår stråling mellem flader, der indgår i 

konstruktionen. Når strålingsudvekslingen 

med omgivelserne reduceres, vil overgangsi-

solansen stige, og derfor benyttes en korrige-

ret værdi på disse steder. Værdien, Rr anta-

ger 0,2 m
2
K/W, svarende til en varmeover-

føringskoefficient, hr = 5 W/m
2
K. 

Den reducerede stråling har primært betyd-

ning på den indvendige side af konstruktio-

nen og benyttes derfor kun her. Således vil 

der på hele den udvendige side af konstruk-

tionen være påtrykt varmeover-

føringskoefficienten: hu = 25 W/m
2
K. 

 

I en vindueskonstruktion vil der bl.a. i hjør-

net ved sammenføjningen mellem glas og 

ramme-karmkonstruktion forekomme redu-

ceret stråling. Den reducerede varmeoverfø-

ringskoefficient, hr = 5 W/m
2
K, skal benyt-

tes i området, hvor der forekommer strå-

lingsudveksling mellem de to flader. Dog 

skal området begrænses for ikke at risikere, 

at der beregnes for lave U-værdier af ram-

me-karmkonstruktionen.  

Der er tre regler for begrænsning af området. 

 

1. Hele hjørnets vandrette udstrækning skal 

medtages. Hvis denne udstrækning er min-

dre end 30 mm skal der for hjørnets lodrette 

del medtages samme strækning. Det vil sige 

højde og bredde af hjørnet er ens og danner 

således med en vinkel på 45  i forhold til 

lodret det område, der skal påtrykkes redu-

ceret stråling. 

Situationen kan ses af Figur 10. 

 

Figur 10. Reduceret stråling ved vinkel på 45 . 
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2. Hvis hjørnets vandrette udstrækning er 

større end 30 mm, skal hele bredden stadig 

påtrykkes reduceret stråling. Strækningen på 

hjørnets lodrette del begrænses til at have en 

maksimal højde på 30 mm. Denne situation 

kan ses af Figur 11. 

 

3. Hvis ramme-karmkonstruktionen har en 

hældning væk fra panelet/ruden, er området 

med reduceret stråling på panelet/ruden be-

grænset af, at hældningen af sigtelinien fra 

ramme-karmens yderste punkt til pane-

let/ruden ikke må overstige 45  i forhold til 

vandret og samtidig må området ikke stræk-

ke sig mere end 30 mm opad panelet/ruden 

regnet fra ramme-karmens yderste punkt. 

Situationen er vist på Figur 12. 

 

Der skal ikke kun påføres reduceret stråling 

på den del af ramme-karmkonstruktionen 

der stråling til panel/rude, men også i den 

situation hvor konstruktionen stråler til sig 

selv. Dette er illustreret på Figur 12 nederst.  

 

I ramme-karmkonstruktioner forekommer 

der en del hulrum og spalter, og i forbindelse 

med nogle af disse hulrum kan der fore-

komme ændrede randbetingelser. Dette gæl-

der for store hulrum, hvor strålingen til om-

givelserne vil være reduceret. I sådanne 

hulrum skal der derfor ligeledes benyttes en 

korrigeret værdi for Ri. Værdien antager 

igen 0,2 m
2
K/W svarende til en varmeover-

føringskoefficient på 5 W/m
2
K. Dette er 

nærmere beskrevet i afsnit 3.2.4. 

 

 

Figur 11. Reduceret stråling max. 30 mm på pa-

nel/rude. 

MAX 45°

 

Figur 12. Reduceret stråling med skrå kant på 

ramme-karmkonstruktionen. 
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3.2.4 Behandling af hulrum 

 

I ramme-karmkonstruktioner er der ofte 

hulrum. Disse kan deles op i tre typer: 

 

1. Uventilerede hulrum 

2. Svagt ventilerede hulrum 

3. Godt ventilerede hulrum 

 

På Figur 13 er vist en ramme-

karmkonstruktion med angivelse af randbe-

tingelser og de forskellige typer hulrum. 

 

Hulrum skal behandles forskelligt alt efter 

om der er tale om uventilerede eller ventile-

rede hulrum. Ens for dem alle er at de skal 

beskrives ved en ækvivalent varmelednings-

evne, eq. Den ækvivalente varmelednings-

evne defineres som varmeledningsevnen af 

et homogent materialer der har samme var-

metekniske egenskaber som hulrummet, og 

ramme-karmkonstruktionens varmetab ænd-

res således ikke. Formålet med at indføre 

den ækvivalente varmeledningsevne er at 

simplificere beregningerne for netop disse 

hulrum. 

 

De fleste programmer til beregning af  

ramme-karmkonstruktioners U-værdi, kan 

selv beregne en ækvivalent varmelednings-

evne af uventilerede hulrum, dvs. hulrum 

inde i konstruktionen. Derimod kan de fleste 

programmer ikke beregne eq for svagt ven-

tilerede hulrum og brugeren skal derfor selv 

beregne denne værdi og indtaste den i pro-

grammet. Et svagt ventileret hulrums eq 

afhænger af værdien for et uventileret hul-

rum, idet den ækvivalente varmeledningsev-

ne for et svagt ventileret hulrum svarer til to 

gange varmeledningsevnen for et uventileret  

hulrum med samme dimensioner. Det er 

derfor nødvendigt at kunne beregne den 

ækvivalente varmeledningsevne for uventi-

lerede hulrum.  

 

Den ækvivalente varmeledningsevne for et 

hulrum afhænger af hulrummets geometri og 

størrelse – jo større hulrum jo større bliver 

den ækvivalente varmeledningsevne. I visse 

situationer kan der pga. hulrummets geome-

tri argumenteres for, at et hulrum kan indde-

les i to eller flere mindre hulrum. En sådan 

inddeling indgår ikke eksplicit i den europæ-

iske præstandard EN 10077-2, som ligger til 

grund for beregningen af ramme-

karmkonstruktioners U-værdi, men kan un-

der visse betingelser medtages i beregning af 

danske energimærkningsdata. Hvis hulrum-

met har en geometri med lokale indsnævrin-

ger, der termisk vil dele det op i flere hulrum 

med beskeden – eller slet ingen – konvektiv 

varmeudveksling, kan der med afsæt i 

EN10077-2 argumenteres for en opdeling af 

 

Figur 13. Definition af hulrum og randbetingelser. 
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hulrummet svarende til de lokale indsnæv-

ringer. 

Det er en forudsætning for opdeling af et 

hulrum, at der er tale om en opdeling der 

termisk vil repræsentere de virkelige forhold 

i hulrummet. Spalter mellem del-hulrum 

skal være mindre end 10 mm og der må kun 

foretages opdeling svarende til en betydelige 

indsnævringer i hulrummets geometri. Dyb-

den af delhulrum skal være større end spal-

tens bredde. 

 

Uventilerede rektangulære hulrum 

 

Den ækvivalente varmeledningsevne af et 

uventileret hulrum er defineret ved 

 

eq = 
sR

d
, hvor  Rs = 

ra hh

1
 

 

Rs er hulrummets termiske modstand. 

d er bredden af hulrummet i varme-

strømmens retning.  

ha er den konvektive varmeoverførings-

koefficient. 

hr er den strålingsmæssige varme-

overføringskoefficient. 

 

Det konvektive bidrag kan beregnes udfra  

 

ha = max
3/1

2
1

K 1

T
C;

d

C
, hvor  

C1 = 0,025 W/mK og C2 = 0,73 W/m
2
K. 

 

Hvis der ikke forefindes data omkring tem-

peraturforskellen, benyttes T = 10 K, og 

der gælder at  

 

ha = max 3
1 C;

d

C
, hvor  

 

C1 = 0,025 W/mK og C3 = 1,57 W/m
2
K. 

 

Figur 14 viser ha som funktion af hulrum-

mets dybde, d, beregnet ovenstående formel. 

Ved en dybde på over 16 mm, skal værdien 

for C3 benyttes. 

 

Strålingsbidraget beregnes udfra  

 

hr = E F 4 3
mT ,  

 

hvor 

E = 
11

2
1

1 1  er det gensidige emis-

sionstal. 

 = 5,67 10
-8

 W/m
2
K

4
 er Stefan Boltzmann 

konstant 

F = 
b

d

b

d
11

2

1
2

er vinkelafhængig-

hedsfaktoren. 

 

Hvis de relevante data ikke haves, benyttes 

1 = 2 = 0,90 og temperaturforskellen T = 

10 K, og der gælder: 

  

hr = C4
b

d

b

d
11

2

, hvor  

 

C4 = 2,11 W/m
2
K. 

 

Figur 15 viser hr som funktion af forholdet 

mellem hulrummets dybde og bredde, d/b, 

beregnet udfra ovenstående formel.  

 

Værdien for hr er meget afhængig af både 

temperaturforskel og emissivieterne. Derfor 

anbefales det, at hr beregnes med de rigtige 

værdier indsat i formlen angivet i afsnittet. 

Kun hvis de nøjagtige forhold ikke kendes 

kan Figur 15 benyttes til at bestemme hr. 
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Figur 14. ha som funktion af hulrummets dybde, d . 
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Figur 15. hr som funktion af forholdet mellem hulrummets dybde og bredde, d/b. 
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Uventilerede ikke rektangulære hulrum 

 

Ikke rektangulære hulrum skal omdannes til 

rektangulære hulrum. Omdannelsen sker ved 

at fastholde arealet, A, og forholdet mellem 

dybden og bredden,
b

d
, af hulrummene, som 

vist på Figur 16.  

 

Ventilerede hulrum 

 

Der skelnes mellem hulrum der er svagt 

ventilerede og hulrum der er godt ventilere-

de. 

 

Svagt ventilerede hulrum 

 

Hulrum i kontakt med omgivelserne ved en 

spalte større end 2 mm og mindre end 10 

mm skal betragtes som svagt ventilerede. 

Den ækvivalente varmeledningsevne skal i 

et sådant tilfælde være to gange den ækviva-

lente varmeledningsevne for uventilerede 

hulrum med samme dimensioner. Betingel-

serne er illustreret i Figur 17. 

 

Hvis dybden i varmestrømmens retning, d, 

er mindre end højden/bredde, b, dvs. d b, 

skal hulrummet betragtes som værende godt 

ventileret.  

 

Godt ventilerede hulrum 

 

Hulrum i kontakt med omgivelserne ved en 

spalte større end 10 mm skal betragtes som 

godt ventilerede hulrum. Det vil sige, at det 

antages at hele overfladen af hulrummet er i 

kontakt med omgivelserne og overgangsiso-

lansen Ri eller Ru skal således benyttes i 

hulrummet. Figur 18 illustrerer denne situa-

tion. 

 

Hvis hulrummet har forbindelse til indeluf-

ten og er så stort at dets overflade overstiger 

spaltens højde med en faktor 10, skal den 

reducerede overgangsisolans, Rr = 0,2 

m
2
K/W, benyttes. Hvis hulrummet har for-

bindelse til udeluften benyttes den  reduce-

rede overgangsisolans ikke. 

 
 

 

Figur 16. Omformning af ikke rektangu-

lære hulrum ved at fastholde arealet A = 

A` og forholdet d/b = d’/b’. 

 

Figur 17.  Svagt ventileret hulrum. 

 

Figur 18. Godt ventileret hulrum. 
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3.2.5 Ækvivalent varmeledningsevne af 

kantkonstruktionen, k 

 

Kantkonstruktionen består af et afstands-

profil, tørremiddel og forseglingsmasser og 

er således sammensat af flere materialer med 

forskellig varmeledningsevne. Til beskrivel-

se af kantkonstruktionens varmetekniske 

egenskaber indføres den ækvivalente varme-

ledningsevne, k. Den ækvivalente varme-

ledningsevne benyttes således til at karakte-

risere den resulterende effekt af de forskelli-

ge dele i rudens kantkonstruktion. Ordet 

ækvivalent benyttes i denne sammenhæng 

for at pointere, at det ikke er kantkon-

struktionens varmeledningsevne, men en 

varmeledningsevne der er repræsentativ for 

kantkonstruktionen.  

 

Varmestrømmen gennem kantkonstruk-

tionen er kompliceret, da denne er sammen-

sat af forskellige materialer. Ved at modelle-

re kantkonstruktionen i detaljerede bereg-

ningsprogrammer kan varmestrømmen gen-

nem den bestemmes ved givne randbetin-

gelser. Den ækvivalente varmeledningsevne 

er givet ved varmeledningsevnen af et ho-

mogent materiale, der giver anledning til den 

samme varmestrøm gennem det homogene 

materiale og kantkonstruktionen ved de 

samme randbetingelser. Dvs. ved at erstatte 

kantkonstruktionen i ruden med det homo-

gene materiale ændres ikke på linjetabet i 

samlingen mellem ruden og ramme-

karmkonstruktionen.  

 

Nedenstående randbetingelser og forhold er 

ikke angivet i nogen international standard. 

Der er i tidens løb eksperimenteret med flere 

forskellige metoder til bestemmelse af den 

ækvivalente varmeledningsevne. Metoderne 

er benævnt: 

 

 DS 418 metoden 

 Two box model 

 Simpel 1 box model 

3.2.6 DS-418 metoden 

Kantkonstruktionen implementeres i en mo-

del for ramme/karmprofil (beskrevet i EN 

ISO 10077-2). 

 

1)Den samledes varmestrøm gennem ram-

me/karmprofilet beregnes med den detalje-

rede kantkonstruktion indsat. 

 

2) Kantkonstruktionen erstattes af en homo-

gen klods. Klodsens varmeledningsevne 

ændres indtil den samlede varmestrøm er 

den samme som for beregningen med den 

detaljerede kantkonstruktion indsat. Herved 

er kantkonstruktionens ækvivalente varme-

ledningsevne fundet. 

3.2.7 To box model 

Kantkonstruktionen opbygges separat med 

randbetingelser som angivet nedenfor: 

Detaljeret model
 af afstandsprofil

Detaljeret model

h
i =

 2
0

0
 W

/m
2
K

h
o
 =

 2
0

0
 W

/m
2
K

Ude
5oC

Adiabat

Adiabat

Inde
15oC

1) Varmestrømmen gennem kantkonstrukti-

onen bestemmes. 

 

2) Kantkonstruktionen erstattes af to kasser  

(boxes), som vist nedenfor. Den nederst box 

skal have en  højde på 3 mm og en bredde 

svarende til kantkonstruktionen. Varmeled-

ningsevnen sættes til 0,4 W/mK svarende til 

polysulphide. Den øverste box moduleres 

med en bredde svarende til kantkonstruktio-

nen og højde på 6 mm uanset kantkonstruk-

tionens samlede højde. Randbetingelser 

opbygges som for den detaljerede model. 

Varmeledningsevnen af den øverste box 

ændres indtil samme varmestrøm opnås, 

som med den detaljerede model af kantkon-

struktionen.  

eq materiale

To Box model

h
i =

 2
0
0

 W
/m

2
K

h
o
 =

 2
0

0
 W

/m
2
K

3 mm polysulphide
 = 0.4 W/mK

Adiabat

Adiabat

Ude
5oC

Inde
15oC
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3.2.8 Simpel 1 box metode 

 

Normalt vil der være en 4 mm rude på begge 

sider af afstandsprofilet. Derfor skal der i 

tilfældet med kantkonstruktioner gælde an-

dre randbetingelser end dem der normalt 

skal benyttes indvendigt og mod det fri. 

 

Der gælder følgende krav til randbetingel-

serne: 

 

- Indetemperatur 20 C 

- Udetemperatur 0 C  

- Varmeoverføringskoefficient ind-

vendig, hi = 250 W/m
2
K  

- Varemoverføringskoefficient ud-

vendig, hu = 250 W/m
2
K 

 

En glasrude har en varmeledningsevne på 1 

W/mK hvilket betyder at modstanden for en 

sådan rude vil være 0,004 m
2
K/W svarende 

til en varmeoverføringskoefficient på 250 

W/m
2
K. 

 

Kantkonstruktionen skal naturligvis model-

leres som den ser ud og anvendes i ruden. 

Typisk vil kantkonstruktionen bestå af et 

afstandsprofil, samt 0,3 mm butyl på siderne 

og 3 mm lag polysulfid under profilet. Poly-

sulfid tilføjes ved profilets skrå sider og 

strækker sig ud til butyllaget. Herved bliver 

hele modellen af kantkonstruktionen rektan-

gulært. Hulrummet i profilet udfyldes med et 

tørstof. 

3.2.9 Beregning af k 

 

Efter endt modellering af kantkonstruktio-

nen foretages der en simulering og som re-

sultat fås en beregnet U-værdi. Denne be-

regnede U-værdi skal benyttes til at beregne 

den ækvivalente varmeledningsevne af af-

standsprofilet efter følgende formel: 

 

uk

uktionkantkonstr

iberegnet h

1
  

λ

d

h

1
  

U

1
,  

 

som ved omrokering af leddene giver  

 

k = 

uiberegnet

ukt ionkantkonstr

h

1
  

h

1
  

U

1

d
, hvor 

 

Uberegnet  er U-værdien for konstruktionen 

bestemt af et beregningsprogram   

hi  den indvendige varmeoverførings-

koefficient på 250 W/m
2
K 

hu  den udvendige varmeoverførings-

koefficient på 250 W/m
2
K 

dkantkonstruktion er tykkelsen af kantkonstruktio-

nen 

 

Resultatet skal angives med to betydende 

cifre. 

3.3 Energimærkningsdata for vin-

duer 

 

3.3.1 Varmetransmissionskoefficient 

for vinduer 

 

Metoden til beregning af varmetransmis-

sionskoefficienten (U-værdien) for vinduer 

og yderdøre fremgår af den danske standard 

DS-418 tillæg 1 [4], der er baseret på den 

europæiske præ-standard prEN 10077-1 [6]. 

DS-418 tillæg 1 [4] er udgivet i 1997 og har 

til formål at opdatere reglerne for beregning 

af varmetab gennem vinduer og yderdøre 

 

U-værdien for vinduer og yderdøre U be-

stemmes ifølge DS-418 tillæg 1 [4] af 

 

'A

UAUAΨlUA
U

ffrrgggg
 

 

hvor 

 

Ag  er glasarealet [m
2
] 

lg  er omkredsen af glasarealet [m] 

Af  er fyldningens areal [m
2
] 

Ar  er ramme-karmarealet [m
2
] 

A'  er vinduets eller dørens areal [m
2
] 

Ug  er varmetransmissionskoefficienten 

midt på ruden [W/m
2
K] 

g  den lineære transmissionskoefficient 

for rudens afstandsprofil [W/mK] 

Uf  er varmetransmissionskoefficienten 

for fyldningen [W/m
2
K] 

Ur  er varmetransmissionskoefficienten 

for ramme-karmarealet [W/m
2
K] 

 

Som det fremgår af formlen til bestemmelse 

af U-værdien, findes denne ved en vægtning 

af U-værdien for de enkelte dele i vinduet 

eller døren med hensyn til delenes areal samt 

et tillæg for kuldebrovirkningen af samlin-

gen mellem ramme og rude.   
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U-værdien midt på ruden, Ug, angiver U-

værdien for ruden uden påvirkninger fra 

kantkonstruktionen.  

 

Den lineære transmissionskoefficient g 

angiver varmetabet, der skyldes rudens 

kantkonstruktion og samlingsdetaljer mel-

lem ramme og rude.  

 

Ur angiver U-værdien for ramme-

karmkonstruktionen  

 

U-værdien Uf for fyldninger benyttes, hvis 

der i vinduer eller yderdøre indgår en ikke 

gennemsigtig del udover ramme-

karmkonstruktionen. I yderdøre vil fyldnin-

gen udgøres af dørpladen.  

 

Metoden kan benyttes for almindelige vin-

dues- og dørtyper. 

 

U-vædierne for ruder og ramme-

karmkonstruktioner samt den lineære trans-

missionskoefficient bestemmes ved de detal-

jerede beregninger, beskrevet i afsnit 4 og 5.  

 

3.3.2 Sollystransmittans  

 

Den totale solenergitransmittans og sol-

lystransmittans for vinduer bestemmes som 

beskrevet i præstandarden ISO 15099 [8]. 

Denne standard er ikke en europæisk stan-

dard, men beregningsmetoderne beskrevet i 

standarden benyttes i europæiske program-

mer såsom WIS [9].  

 

Sollystransmittansen t for vinduer bestem-

mes af 

 

'A

Agg,t
t  

 

hvor t,g er sollystransmittans for ruden. 

 Ag er glasarealet. 

 A' er vinduesarealet. 

 

3.3.3 Total solenergitransmittans for 

vinduer 

 

Den totale solenergitransmittans g for vin-

duer bestemmes af 

 

'A

AgAg
g

rrgg
 

 

hvor  

gg  er den totale solenergitransmittans for 

ruden. 

Ag  er glasarealet [m
2
]. 

gr  er den totale solenergitransmittans for 

ramme-karmkonstruktionen. 

Ar  er arealet af ramme-

karmkonstruktionen [m
2
]. 

A'  er vinduesarealet [m
2
]. 

 

Den totale solenergitransmittans for ramme-

karmkonstruktionen kan beregnes med de-

taljerede beregningsprogrammer.  

 

De fleste beregningsprogrammer ser bort fra 

den totale solenergitransmittans for ramme-

karmkonstruktionen, der i praksis er meget 

lille. Programmerne antager denne værdi til 

0 og g-værdien beregnes derfor som: 

 

g = 
'

gg

A

gA
. 
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4 Orientering om pro-

grammer og deres brug 

til beregning af energi-

mærkningsdata for ruder 
 

For at beregningsprogrammer kan godken-

des til at beregne energimærkningsdata for 

ruder, skal de optiske værdier regnes spek-

tralt i henhold til EN410 [7] Dvs. at de opti-

ske værdier findes ved at vægte de spektrale 

data for ruden med solbestrålingsstyrken for 

forskellige bølgelængder. Endvidere skal EN 

673 [5]overholdes. 

 

For at U-værdien, g-værdien og sol-

lystransmittansen for ruder og vinduer skal 

kunne godkendes til energimærkning, kræ-

ves det at nogle retningslinier vedrørende 

brug af beregningsprogrammerne overhol-

des. I det følgende vil disse retningslinier 

blive beskrevet for nogle af de programmer 

der kan benyttes til beregning af energi-

mærkningsdata.  

 

Ved beskrivelsen af retningslinierne for 

hvert program forudsættes at brugeren er 

bekendt med hvorledes programmet benyt-

tes. Det følgende vil således ikke være bru-

germanualer til programmerne men udeluk-

kende beskrive forhold og krav vedrørende 

modellering og simulering. 

 

Følgende programmer kan benyttes til be-

regning af energimærkningsdata for ruder: 

 

1. WIS 

2. Window4.1 

3. Vision4 

4. GLAD 99 

5. Spectrum  

6. Calumen5.0 

 

De første tre programmer er tilgængelige for 

brugere, mens de tre sidste er beregnings-

programmer, som anvendes af tre glasleve-

randører. Programmet GLAD 99 er også 

tilgængeligt for brugere, men er ikke under-

søgt nærmere af Institut for Bygninger og 

Energi. Det er dog godkendt og overholder 

kravene i EN 410 [7] og EN 673 [5]. I det 

følgende beskrives WIS, Window4.1 og 

Vision4 i relation til bestemmelse af ener-

gimærkningsdata. Programmerne Spectrum, 

Calumen5.0 og GLAD 99 er omtalt i kom-

pendium 2. 
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4.1 WIS 

 

WIS (Advanced Windows Information Sy-

stem) er udviklet i samarbejde mellem en 

række forskellige institutter og virksomhe-

der rundt om i Europa. Udviklingen af pro-

grammet er koordineret af TNO Building 

and Construction Research, Holland. WIS-

projektet finansieres delvist af EU. 

 

WIS er et meget fleksibelt program til be-

regning af ruders U- og g-værdi samt sol-

lystransmittans. Det er muligt at indlæse de 

spektrale data for hvert glas og programmet 

beregner udfra disse data UV-, sol- og 

lystransmitansen samt UV-, sol- og lys-

reflektansen. Det betyder at inddata er om-

fattende. De mange inddata betyder at bru-

geren er nødt til at sætte sig grundigt ind i 

programmet inden brug, da de mange ind-

tastninger giver mange fejlmuligheder. Til 

gengæld får man et program der kan regne 

på alle slags glas og ruder.  

 

I programmet kan der også indtastes data for 

ramme-karmkonstruktionen og det er såle-

des muligt at få resultater for et helt vindue. 

Men programmet beregner ikke ramme-

karmkonstruktionens U-værdi, det er blot 

muligt at indtaste denne. Det betyder, at der 

skal benyttes et andet program til at beregne 

U-værdien for ramme-karmkonstruktionen, 

og resultatet kan derefter indtastes i WIS.  

 

For yderligere information om programmet 

henvises til internetsiden: 

http://erg.ucd.ie/wis/wis.html, hvor pro-

grammet også kan bestilles. 

 

4.1.1 Inddata 

 

For at bruge WIS skal følgende data for 

glasset kendes  

 

- spektrale data for transmittans og 

forside og bagside reflektans 

- varmeledningsevne 

- tykkelse 

- emittanser for eventuelle belægnin-

ger 

 

 

4.1.2 Randbetingelser 

 

WIS er udformet sådan, at det er muligt at 

regne med tre forskellige beregningsmeto-

der: 

 

 Efter standard EN673 og EN410 

 Efter standard EN673 og EN410, hvis 

inddata gør det muligt, ellers benyttes 

andre beregningsmetoder 

 Frit valg af beregningsmetode 

 

Det er vigtig, at den rigtige metode vælges, 

da det kan have stor betydning for resultatet.  

 

Valget af beregningsmetode foretages i me-

nuen Settings.  

 

Ved beregning af energimærkningsdata skal 

den første beregningsmetode ”Allow only 

CEN methods” afkrydses. 

 

I Settings er det ligeledes muligt at vælge 

om der må foretages input af nye data. Dette 

felt skal afkrydses hvis det ønskes at indtaste 

data for egne produkter, som f.eks. data for 

et glas.  

 

Programmet sælges i to forskellige versio-

ner, ”Researcher version” og ”Designer ver-

sion”. I den sidst nævnte version er det ikke 

tilladt at ændre og tilføje produkter til data-

basen og det er således kun produkter der 

allerede er i databasen som  kan benyttes. 

Hvis det er ønsket at bestemme energi-

mærkningsdata for egne produkter er det 

således nødvendigt at benytte ”Researcher 

version”.  

 

4.1.3 Opretning af nye glas 

 

De glas, der indgår i den rude for hvilken 

man ønsker energimærkningsdata beregnet, 

skal konstrueres i menuen Pane. For at kun-

ne konstruere et nyt glas, skal glasegenska-

berne såsom emittanser, varmeledningsevne, 

solenergi- og sollysreflektanser og solener-

gi- og sollystransmittans kendes. Reflektan-

serne og transmittanserne beregnes af pro-

grammet på baggrund af glassets spektrale 

data. 

  

 

 

 

http://erg.ucd.ie/wis/wis.html
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4.1.4 Spektrale data for glas 

 

De spektrale data for et glas kan indtastes 

manuelt eller indlæses fra en fil.  

 

Ved indlæsning fra en fil skal filens sti og 

filnavnet indtastes. Bibliotekerne i stien og 

filnavnet må ikke indeholde over 8 tegn. 

Filen skal indeholde data vedrørende bølge-

længde, reflektans på henholdsvis forside og 

bagside af glasoverfladen samt transmittans. 

Disse fire kolonner skal være adskilt ved 

mellemrum, og data skal være skrevet som 

decimaltal, hvor decimalseparatoren er et 

punktum, f.eks. skal en transmittans på 85% 

skrives 0.85. De fire kolonner behøver ikke 

at være i en bestemt rækkefølge, da det ved 

importering af filen skal angives i hvilken 

kolonne bølgelængde, transmittans og re-

flektanser er placeret. Der må kun være tal i 

filen. 

 

Når de spektrale data er hentet ind, returne-

res til Pane menuen og glassets hvor sol- og 

sollystransmittansen og sol- og lysreflektan-

sen samt UV-transmittansen og UV-

reflektansen beregnes ved Calculate. 

 

Efter denne beregning er det nye glas define-

ret og automatisk gemt i glasbiblioteket og 

kan senere vælges når en hel rude skal op-

bygges. 

 

Det skal bemærkes, at så snart menuen Pane 

forlades kan der ikke rettes i det indtastede 

og der må begyndes forfra hvis der er lavet 

fejl. Dette er til stor gene og det kan anbefa-

les at man omhyggeligt kontrollerer indtast-

ningerne. 

 

For glas med belægning på den ene side er 

det muligt at lave en markering af denne 

side. Dette sker ved at afkrydse feltet mar-

ked (usually coated) side. 

 

Hvis feltet ikke er afkrydset antager pro-

grammet at belægningen er på den indven-

dige side af glasset (overflade 2). Hvis feltet 

derimod er afkrydset, antages  belægningen 

at sidde på den udvendige side af glasset 

(overflade 1). 

 

4.1.5 Opbygning af rude 

 

Opbygningen af en rude foregår i menuen 

Transparent System hvor de ovenfor define-

rede glas kan sammensættes til en egentlig 

rude. 

 

Dette gøres ved at vælge de ønskede glas fra 

glasbiblioteket, og de ønskede egenskaber 

vedrørende mellemrum mellem glassene fra 

gasbiblioteket.  

 

Hvis et glas vender forkert, det vil sige be-

lægningen sidder i den forkerte position, kan 

glasset vendes ved at markere glasset ved 

mark odd pos. 

 

Når de ønskede glas og luftspalter er valgt 

beregnes rudens energimærkningsdata: U-

værdi, g-værdi og sollystransmittans ved 

Calc. 

 

4.1.6 Dokumentation 

 

Som dokumentation på beregningen af ener-

gimærkningsdata for en rude vedlægges en 

af programmet genereret rapport. Ved at 

vælge Report i menuen Transparent System 

fremkommer menuen Report Transparent 

System. I denne menu afkrydses alle felter, 

undtagen felterne: Spectral, Angular 

Spectral og Network under søjlen Elements. 

  

Ved at vælge Create genereres rapporten 

som en Notepad fil. 

 

Foruden denne rapport skal de benyttede 

spektrale data medsendes som en fil.  
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4.2 Window4.1 

 

Window4.1 er udviklet af ”Windows and 

Daylighting group” på Lawrence Berkeley 

National laboratory.  

 

Window er et program til beregning af ru-

ders og vinduers U- og g-værdi samt sol-

lystransmittans. 

 

Det er muligt at indtaste de spektrale data 

for hvert glas og programmet beregner udfra 

disse data sollys- og solenergitransmitansen 

og sollys- og solreflektansen. 

 

Dette gør at man får meget nøjagtige bereg-

ningerne, og et program der kan regne på 

alle slags glas og ruder.  

 

For yderligere information om programmet 

henvises til internetsiden: 

http://windows.lbl.gov/ soft-

ware/window/window.html, hvor program-

met også kan bestilles. 

 

4.2.1 Inddata 

 

For at bruge Window4.1 skal følgende data 

for glassets kendes. 

 

- spektrale data for transmittans og 

forside og bagside reflektans 

- varmeledningsevne 

- tykkelse 

- emittanser for eventuelle belægnin-

ger 

 

4.2.2 Spektrale data for sol 

 

De spektrale data for solstrålingen er i pro-

grammet bestemt for airmass 1.5, men for at 

kunne regne i overensstemmelse med EN 

410 skal denne fil udskiftes med en fil be-

stående af de spektrale data for solens stråler 

for airmass 1.0.  

 

Denne fil består af 2 kolonner med hen-

holdsvis bølgelængden og den dertil hørende 

totale globale solbestrålingsstyrke. Bølge-

længden skal angives i mikrometer og sol-

bestrålingsstyrken i W/(m
2

m). 

 

En fil med spektrale data for airmass 1.0 

skal genereres og herefter erstatte filen 

Solspect.dat  i C:\Window4\solar. 

 

4.2.3 Spektrale data for glas 

 

Filen med de spektrale data skal have et 

bestemt udseende for at filen kan indlæses i 

programmet. Filen er opdelt i to dele: et 

hoved og de spektrale data. 

 

Hovedet skal indeholde information vedrø-

rende SI/IP - enhed, glastykkelse og varme-

kapacitet og de infrarøde termiske egenska-

ber: transmittans og emmitanser. Der må 

ikke forekomme øvrige eller tomme linier i 

filen. 

 

De spektrale data skal skrives i fire kolonner 

startende med bølgelængde, transmittansen 

og reflektansen på forside og bagside. Disse 

fire kolonner må kun indeholde tal og skal 

afgrænses af mellemrum eller komma. 

 

Filen med de spektrale data skal således 

have følgende form: 

 

Enhed bølgelængdeenhed 

Glastykkelse 

Glassets varmeledningsevne 

Tir=x.x 

Emis=ef eb 

W1 Trans Rf Rb 

.      .         .    . 

.      .         .    . 

.      .         .    . 

 

Enheden skal være SI, enheden på bølge-

længden er enten ”microns” eller ”nanome-

ters”. Glastykkelsen skal være i mm og var-

meledningsevnen i W/mK. Enhederne må 

ikke skrives i filen. 

tir=x.x er den infrarøde termiske transmit-

tans, som for alle glastyper vil være 0.0. 

Emis= ef eb er emittansen på henholdsvis 

forside og bagside. 

 

W1 er bølgelængden. Trans, Rf og Rb er 

henholdsvis transmittansen og forside og 

bagside reflektansen for den specifikke bøl-

gelængde. 

 

For et glas med lavemissionsbelægning kan 

de spektrale data have følgende hoved og 

spektrale data: 

 

 

http://windows.lbl.gov/software/window/window.html
http://windows.lbl.gov/software/window/window.html
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SI nanometers 

3,81 

0,9 

tir=0.0 

emis=0,84 0,03 

300 0.000 0.051 0.281 

.      .         .         . 

.      .         .         . 

.      .         .         . 

 

4.2.4 Oprettelse af nyt glas 

 

Filen med de spektrale data skal placeres i 

underbiblioteket 

C:\window4\W4lib\Specdat\.  

 

Derefter kan et nyt glas defineres i glasbibli-

oteket ved at benytte add og indtaste navet 

på filen, herunder eventuelle efternavne, 

f.eks. glass.txt, hvis filen er opbygget som 

en tekstfil.  

 

Efter at have indtaste navnet på filen, marke-

rer programmet navnet med en *, hvilket 

henviser til at der er spektrale data tilknyttet 

glasset. Denne stjerne kan ligeledes bruges 

som kontrol på at programmet kan finde og 

læse de spektrale data. Efter indtastning af 

navnet og hvis der fremkommer en stjerne 

skal glasbiblioteket opdateres med funktio-

nen update, hvorefter programmet henter 

data for tykkelse, varmeledningsevne og 

emittanserne og beregner henholdsvis sol- 

og sollystransmittansen og sol- og lysreflek-

tansen på for- og bagside.  

 

Det nye glas og dets egenskaber er hermed 

defineret og kan benyttes til at sammensætte 

en ny rude. 

 

4.2.5 Oprettelse af ny rude 

 

Oprettelsen af en ny rude foregår i rudebib-

lioteket glazing system libary. I dette vindue 

kan de nye glas vælges og sammensættes til 

en ny rude ved at vælge Add. Efter at have 

valgt glas og mellemrum til ruden, kan ener-

gimærkningsdata beregnes. 

 

4.2.6 Ændring af randbetingelser 

 

Varmeoverføringskoefficienterne, hi og hu 

kan ikke fastlægges direkte, og for at pro-

grammet skal regne i overensstemmelse med 

EN673 og EN 410, skal randbetingelserne 

ændres. Dette gøres ved at tilføje nye rand-

betingelser i vinduet EnvCond. I dette vin-

due skal temperaturforhold, vindforhold, 

solbestrålingsstyrke, himmelrummets tempe-

ratur og emittans defineres for både en mørk 

U-værdi og solpåvirket U-værdi. Randbetin-

gelserne vil være identiske med undtagelse 

af solbestrålingsstyrken. 

 

Der gælder følgende krav til randbetingel-

serne: 

 

Mørk U-værdi 

 

- Indetemperatur 20 C 

- Udetemperatur 0 C 

- Vindhastighed 4 m/s 

- Vindens retning 0  windward. sol-

bestrålingsstyrken 0 W/m
2
K  

- Himmelrummets temperatur 0 C  

- Himmelrummets emittans 1 

 

Solpåvirket U-værdi 

 

- Indetemperatur 20 C 

- Udetemperatur 0 C 

- Vindhastighed 4 m/s 

- Vindens retning 0  windward. sol-

bestrålingsstyrken 1 W/m
2
K  

- Himmelrummets temperatur 0 C  

- Himmelrummets emittans 1 

 

4.2.7 Resultat 

 

Idet varmeoverføringskoefficienterne hi og 

hu ikke kan fastlægges som randbetingelse, 

er det nødvendigt at korrigere det beregnede 

resultat for U-værdien, således at U-værdien 

angives ved de rigtige varmeoverførings-

koefficienter på henholdsvis 8 W/m
2
K og 23 

W/m
2
K. 

 

Dette gøres ved først at beregne de af pro-

grammet benyttede varmeoverføringskoeffi-

cienter udfra overfladetemperaturerne på 

henholdsvis indersiden og ydersiden af ru-

den og varmestrømmen gennem ruden. 
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Overfladetemperaturerne kan efter en bereg-

ning af U-værdien fås på skærmen ved at 

trykke F10.  

 

Varmestrømmen beregnes som: 

 

q = Uberegnet  T,  

 

hvor T er temperaturforskellen mellem 

inde og ude, altså 20 C.  

 

Varmeoverføringskoefficienterne kan der-

næst beregnes som: 

 

hi,beregnet = 
indvendig,overfladeTC 20

q
 

 

hu,beregnet = 
C 0T

q

udevendig,overflade

 

 

Den korrigerede U-værdi kan nu beregnes 

ved at disse varmeoverføringskoefficienter 

trækkes ud af rudens U-værdien og varme-

overføringskoefficienterne på henholdsvis 8 

W/m
2
K og 23 W/m

2
K lægges til: 

 

beregnet,uberegnet,iberegnetkorrigeret h

1

h

1

U

1

U

1
 

K W/m23

1

K W/m8

1
22

 

 

hvor 

 

Ukorrigeret er den korrigerede U-værdi 

Uberegnet
 
er den af Window 4 beregnede U-

værdi 

hi,beregnet er den beregnede varmeoverførings-

koefficient på indvendig side 

hu,beregnet er den beregnede varmeoverfø-

ringskoefficient udvendig side 

 

4.2.8 Dokumentation 

 

Som dokumentation på beregningen af ener-

gimærkningsdata for en rude vedlægges en 

af programmet genereret rapport. Denne 

genereres inde i Glazing System Library ved 

at vælge Alt-P. Herefter vælges Detail og 

ved at anføre et ønsket filnavn, udskrives 

rapporten til denne fil  

 

Foruden rapporten vedlægges de benyttede 

spektrale data samt angivelse af omregnin-

gen af U-værdien. 



 

 34 

4.3 Vision4 

 

Vision4 er udviklet og distribueret af Ener-

modal Engineering, Canada. For yderligere 

oplysninger henvises til internetsiden: 

www.enermodal.com, hvor Vision4 også 

kan bestilles. 

 

Vison4 er en del af en programpakke til 

beregning af vinduers egenskaber. Pro-

grammet regner kun på rudedelen, og der 

kan således ikke regnes på hele vinduer.  

 

Vision4 er et meget fleksibelt program, hvor  

brugeren bl.a. har mulighed for at indtaste de 

spektrale data for hvert glas. Man kan såle-

des undersøge alle slags ruder. De mange 

inddata og den store fleksibilitet bevirker, at 

der er mange fejlmuligheder i programmet. 

 

4.3.1 Inddata 

 

For at bruge Vision4 skal følgende data for 

glassets kendes 

 

- spektrale data for transmittans og 

forside og bagside reflektans 

- varmeledningsevne 

- tykkelse 

- emittanser for eventuelle belægnin-

ger 

 

4.3.2 Spektrale data for sol 

 

De spektrale data for solstrålingen er i pro-

grammet bestemt for airmass 1.5, men for at 

kunne regne i overensstemmelse med EN 

410 skal denne fil udskiftes med en fil be-

stående af de spektrale data for solstrålingen 

for airmass 1.0.  

 

Denne fil består af 2 kolonner med hen-

holdsvis bølgelængden og den dertil hørende 

totale globale solbestrålingsstyrke. Bølge-

længden skal angives i mikrometer og sol-

bestrålingsstyrken i W/(m
2

m). 

 

En fil med de spektrale data for airmass 1.0 

skal genereres og herefter erstatte filen  

Solspect i C:\V4\. 

 

 

4.3.2.1 Spektrale data for glas 

 

For at indlæse en fil med spektrale data for 

et nyt glasprodukt skal der foretages en del 

ændringer og tilføjelser i vision 4´s bibliote-

ker. Det følgende er en vejledning i hvorle-

des dette nemmest gøres. 

 

I Vision4´s bibliotek, \V4, skal der først 

oprettes en fil med filtypenavnet odl, f.eks. 

Optics5.odl. I denne fil skal alle de  integre-

rede spektrale data for de nye glasprodukter 

ligge. Denne odl-fil er det bibliotek, hvor 

glassene senere kan hentes fra ved oprettelse 

af en ny rude i programmet. Odl-filen må 

maksimalt have 8 tegn. De data der skal stå i 

odl-filen er: navnet på glasset, id-nummer, 

bogstavet A, soltransmittans, solreflektans 

side 1, solreflektans side 2, sollystransmit-

tans, sollysreflektans side 1, sollysreflektans 

side 2, emittans side 1, emittans side 2, tyk-

kelse af glasset (mm) og glassets varmeled-

ningsevne (W/mK). Disse data skal stå i den 

nævnte rækkefølge adskilt af et mellemrum.  

 

Navnet på glassene må maksimalt være på 

15 tegn og de skal have et efternavn på 

maks. 3 tegn, f.eks. float.opt. Alle glassene 

skal have det samme filtypenavn. Dette fil-

typenavn skal senere bruges af programmet 

til at kalde de spektrale data. 

 

Den nemmeste måde at lave en odl-fil er at 

kopiere et af de andre produkters odl-fil, 

slette hvad der måtte være i den og derefter 

indtaste sine egne data. 

 

En fil med de integrerede spektrale data for 

et almindeligt floatglas kan se således ud:  

 

float.opt 1 A 8.320E-001 0.760E-001 

0.760E-001 8.960E-001 0.810E-001 0.810E-

001 0.000E+000 8.400E-001 8.400E-001 

3.870E+000 9.000E-001 

 

Filen skal skrives som én linie. 

 

Efter at have oprettet odl-filen, skal der op-

rettes en mappe med samme navn som filty-

penavnet på glasprodukterne i odl-filen. 

Altså i dette tilfælde en mappe kaldet: opt. I 

denne mappe skal de spektrale data for de 

nye glas ligge. Filerne med de spektrale data 

skal kaldes det samme som navnet i odl-

filen. 

 

 

http://www.enermodal.com/
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Kort beskrevet skal filerne altså placeres 

således: 

 

C:\V4\*.odl 

C:\V4\opt\*.opt 

 

De spektrale data kan f.eks. hentes fra data-

basen Optics5, som er frit tilgængelig.  

 

Det følgende beskriver hvorledes de spektra-

le data fra Optics5 hentes over i Vision4. 

 

I optics5 findes det ønskede glas og glassets 

spektrale data eksporteres til mappen (opt). 

Den eksporterede fil fra Optics5 har ikke det 

rigtige format til at Vision4 kan læse filen, 

f.eks. skal decimalseparatoren være punk-

tum i stedet for komma og bølgelængden 

skal være i nanometer i stedet for mikrome-

ter. Ligeledes vil der være nogle linier i filen 

der skal slettes og tilføjes. 

 

Disse ændring foregår i flere omgange.  

 

Først åbnes filen i en editor, f.eks. Wordpad. 

Her slettes de øverste linier der ikke har 

noget med bølgelængderne at gøre. Filen 

gemmes herefter.  

 

Dernæst læses filen ind i et regneark, f.eks. 

Excel. Kolonnen med bølgelængderne gan-

ges med 1000. Herefter klippes regnearket 

til, således at første kolonne er bølgelæng-

derne i nanometer, 2. kolonne er transmit-

tansen, 3. kolonne er reflektansen side 1 og 

4. kolonne er reflektansen side 2.  

 

Filen gemmes nu som en tekstfil med kolon-

nerne mellemrumssepereret. I Excel sker 

dette ved at vælge: gem som: ”formateret 

tekst mellemrumssepareret”.  

 

Næste skridt er at åbne filen i en editor og 

erstatte komma med punktum. Filen gem-

mes. 

 

Efter denne ændring skal der tilføjes nogle 

linier i filen. Disse linier indeholder data 

vedrørende glassets tykkelse, varmeled-

ningsevne, infrarød transmittans og emittan-

ser. Nedenstående linier skal tilføjes, men 

værdierne skal selvfølgelig ændres i over-

ensstemmelse med glastypen: 

 
SI nanometers 

{glastykkelse}5.81 

{varmeledningsevne}0.9 

{infrarød transmittans}tir=0.0 

{emittanser}emis=0.17 0.84 

 

Filen har på dette tidspunkt et andet efter-

navn end opt. Dette efternavn skal derfor 

ændres til opt. Dette gøres i  et filhåndte-

ringsprogram, f.eks. Winfile, hvor filen 

markeres og omdøbes til opt. 

 

Herefter kan Vision4 læse filen. 

 

Nedenstående beskriver skridt for skridt 

hvorledes nye glasprodukter og deres spek-

trale data tilføjes Vision4: 

 

1. Kopier en odl-fil. 

2. Navngiv odl-filen, maks. 8 tegn. 

3. Indtast eller ændre de integrerede spek-

trale data i odl-filen. Husk navnene på 

glassene skal have et efternavn på maks. 

3 tegn. 

4. Opret mappe og kald den filtypenavnet 

på glassene. 

5. Eksporter de spektrale data fra Optics5 

som en fil til mappen. 

6. Åben filen og slet de øverste linier, gem 

filen. 

7. Importer filen til regneark og ændre 

filen med hensyn til bølgelængderne. 

8. Gem filen som tekstfil med kolonnerne 

mellemrumssepareret. 

9. Åben filen i en editor og erstat kommaer 

med punktum. Gem. 

10. Kopier eller indtast linier øverst i filen. 

Gem. 

11. Åben filhåndteringsprogram og omdøb 

den til at have det korrekte efternavn. 

12. Filen kan nu læses af Vision4. 

 

4.3.3 Oprettelse af nyt glas 

 

Efter at have placeret de ovennævnte filer 

med de spektrale data, er glasset oprettet i  

programmet og ligger klar til brug i det op-

rettede bibliotek (navnet på odl-filen).  

 

4.3.4 Ændring af randbetingelser 

 

Ændringen af randbetingelserne foregår ved 

setup-usercond, hvor solbestrålingsstyrken, 

varmeoverføringskoefficienterne og inde- og 

udetemperaturen kan fastsættes. I forbindel-

se med varmeoverføringskoefficienterne er 

der i programmet størrelser for både den 

konvektive del, hc og strålingsdelen, hr. Når 
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hr sættes til 0 angiver hc værdien for blan-

ding mellem konvektion og stråling, som 

normalt bruges. 

 

Der gælder følgende krav til randbetingel-

serne: 

- Indetemperatur 20 C 

- Udetemperatur 0 C 

- Varmeoverføringskoefficienten for 

stråling, hr, indvendig 0 W/m
2
K 

- Varmeoverføringskoefficienten for 

stråling, hr, udvendig 0 W/m
2
K 

- Varmeoverføringskoefficienten for 

konvektion, hc, indvendig 8 W/m
2
K  

- Varmeoverføringskoefficienten for 

konvektion, hc, udvendig 23 W/m
2
K 

- solbestrålingsstyrken 1 W/m
2
K  

 

Efter at have defineret randbetingelserne 

som usercond skal disse betingelser vælges 

så den benyttes ved beregning. Dette gøres i 

wether-usercond. 

 

4.3.5 Oprettelse af ny rude 

 

Oprettelsen af en ny rude sker ved at vælge 

build og indtaste det ønskede antal af glas i 

ruden. Herefter vælges edit-glazing-replace  

og et nyt glas kan nu vælges fra program-

mets glasbibliotek. Biblioteket med odl-

filens navn vælges og de i denne fil oprette-

de glas kan vælges og sammensættes til en 

rude. Tykkelsen af mellemrummet mellem 

glassene kan ændres ved edit-gap-spacing, 

og gasfyldningen kan ændres ved edit-gap-

gas. Den nye rude er nu oprettet og energi-

mærkningsdataene beregnes ved Run. 

 

4.3.6 Dokumentation 

 

Som dokumentation på beregningen af ener-

gimærkningsdata for en rude vedlægges en 

af programmet genereret rapport. Denne 

genereres ved at vælge Results-Summary. 

 

Foruden denne rapport, skal de benyttede 

spektrale data medsendes som en fil. 
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5 Orientering om energi-

tilskud og  klassifikation 

af ruder 

5.1 Energitilskud 

En rudes energitilskud til bygningen er den 

nyttiggjorte solenergi, som transmitteres ind 

i bygningen minus varmetabet ud gennem 

ruden i fyringssæsonen. Energitilskuddet for 

en rude afhænger derfor af både rudens U-

værdi og g-værdi og er således en størrelse, 

som kan indikere om ruden yder et positivt 

eller negativt bidrag til bygningens varmeba-

lance. Et positivt energitilskud betyder, at 

ruden i fyringssæsonen netto giver en tilfør-

sel af energi til bygningens opvarmning. 

 

Energitilskuddet for forskellige ruder er 

interessant i tilfælde, hvor der er tale om en 

udskiftning af ruder i eksisterende vinduer, 

og i situationer hvor man ønsker at vælge en 

rude til brug i en vindueskonstruktion. 

 

For at bestemme energitilskuddet skal sol-

indfaldet ved den aktuelle orientering samt 

antallet af gradtimer i fyringsperioden benyt-

tes. På basis af referenceåret DRY [15] be-

stemmes solindfaldet for orienteringerne 

nord, syd og øst/vest, samt antallet af grad-

timer i fyringssæsonen. Solindfaldet korrige-

res for g-værdiens afhængighed af  indfalds-

vinklen. Det beregnede korrigerede solind-

fald for lodrette ruder, samt antallet af grad-

timer er  vist i Tabel 3 

Tabel 3. Korrigeret solindfald ved for-

skellige orienteringer samt gradtimer i 

fyringssæsonen. 

Orientering Korrigeret 

solindfald Ikor 

[kWh/m²] 

Gradtimer G  

[kKh] 

Nord 104,5 90,36 

Syd 431,4 90,36 

Øst/vest 232,1 90,36 

 

Udfra værdierne i Tabel 3 kan energitil-

skuddet E for en bestemt rude i en given 

orientering bestemmes som: 

 

E = Ikorr  g – G  U    [kWh/m²] 

 

hvor 

g Total solenergitransmittans for vinke-

ret indfald af solstråling 

U Varmetransmissionskoefficient for 

rudens midte 

Ikorr Solindfald korrigeret for g-værdiens 

afhængighed af indfaldsvinklen 

G Gradtimer  i fyringssæsonen baseret 

på indetemperatur på 20 C 

 

Metoden til bestemmelse af det korrigerede 

solindfald og antallet af gradtimer er yderli-

gere beskrevet i appendiks A i kompendium 

1. 

5.2 Klassifikation af ruder 

For at gøre det mere overskueligt, hurtigt at 

kunne vurdere ruders energimæssige egen-

skaber, er der indført en klassifikation af 

ruder på basis af deres energitilskud. Klassi-

fikationen tjener primært det formål at ka-

rakterisere ruder ved et enkelt symbol på en 

retvisende måde. 

 

For at opnå et entydigt sammenlignings-

grundlag baseres klassifikationen af ruder på 

energitilskuddet til et referencehus med føl-

gende vinduesfordeling: 

 

Nord: 26 % 

Syd: 41 % 

Øst/vest: 33 % 

 

Det samlede energitilskud fra alle husets 

vinduer beregnes ved at vægte energitil-

skuddet fra de tre orienteringer. Der regnes 

med en skyggefaktor på Fs = 0,7, hvilket 

iflg. SBI- anvisning 184 [16] svarer til 

10 horisontalafskæring og lille tagudhæng. 

Solenergitransmittansen g korrigeres med 

hensyn til skyggefaktoren  Fs: 

gkorr = g  Fs 

 

Energitilskuddet til referencehuset for en 

given rude beregnes således ved: 

 

Ereference = Enord + Esyd + Eøst/vest 

Ereference = 0,26 g U) + 

 0,41 g U) +  

 0,33 g U) 

 

som samles til: 

 

Ereference = 196,4 g – 90,36 U 

 

Denne formel danner grundlaget for energi-

klassifikationen. 
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For at forenkle og tydeliggøre energimærk-

ningen af ruder, omformes den eksakte vær-

di for energitilskuddet til en af energiklas-

serne A, B eller C som vist i Tabel 4.  

 

Til opvarmningsdominerede boliger er ruder 

i energiklasse A altså de energimæssigt bed-

ste. Klassifikationen bør kun anvendes i 

forbindelse med valg af ruder til opvarm-

ningsdominerede bygninger. I f.eks. kontor-

byggerier, hvor der ofte er stor intern var-

meproduktion, kan ruder med stort energitil-

skud give anledning til overtemperaturer. En 

rude i energiklasse A er derfor ikke at fore-

trække her. Klassifikationen er således ikke 

egnet til valg af ruder i kontorbyggeri. 

 
Ruder med energitilskud mindre end 0 

kWh/m² klassificeres ikke. Klassificeringen 

baseres på U- og g-værdier for ruder med en 

glasafstand på 15 mm uanset at den faktiske 

glasafstand er anderledes. 

 

I afsnit 9.1.1 gives et eksempel på klassifika-

tion af ruder. 

 

Tabel 4. Energiklassifikation af ruder 

Energiklasse Grænseværdier 

A Energitilskud større end 20,0  kWh/m² 

B Energitilskud større end 10,0 kWh/m²
  
til og med 20,0 kWh/m²

 
 

C Energitilskud større end 0,0  kWh/m²
  
til og med 10,0 kWh/m² 
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6 Orientering om pro-

grammer og deres brug 

til beregning af energi-

mærkningsdata for 

ramme-karm- og kant-

konstruktioner 
 

I dette afsnit beskrives de forhold og regler 

der skal overholdes ved brug af de pro-

grammer der kan benyttes til at beregne 

ramme-karmkonstruktioners U-værdi og 

linietabskoefficient.  

 

Følgende programmer kan benyttes til be-

regning af energimærkningsdata for ramme-

karmkonstruktioner: 

 

1. Frame 4.0 

2. Therm 

3. WinIso 

4. Heat2 

5. Kobru86 

 

6.1 Frame 4.0 

 

Frame 4.0 er et program til beregning af 

ramme-karmkonstruktioners U-værdi. Pro-

grammet er udviklet og distribueret af 

Enermodal Engineering, Canada. For yderli-

gere oplysninger henvises til internetsiden: 

www.enermodal.com, hvor Frame 4.0 også 

kan bestilles. 

 

Den seneste udgave af programmet er fra 

september 1995, og det er denne udgave der 

i det følgende beskrives og benyttes ved 

beregning af U-værdier. Ældre udgaver af 

programmet Frame, vil ikke kunne benyttes 

til beregning af ramme-karmkonstruktioners 

U-værdi. 

 

6.1.1 Modellering 

 

I Frame er det kun muligt at tegne rektang-

ler. Men ofte vil der i ramme-

karmkonstruktioner forekomme skrå sider, 

og det er derfor nødvendigt at lave nogle 

simplificeringer når konstruktionen skal 

modelleres.  

 

Skrå sider skal modelleres ved rektangler på 

en sådan måde at geometrien fastholdes så 

godt som muligt. Det vil sige ved at lave en 

trappe-geometri som udgør den skrå del af 

konstruktionen.  

 

Der er et begrænset antal rektangler til rå-

dighed ved optegning af konstruktionen, 

hvilket kan nødvendiggør en simplificering 

af konstruktionen. Der sker normalt ingen 

ændring af de beregnede resultater ved en 

fornuftig simplificering. Der kan ikke gives 

præcise anvisninger i den nødvendige detal-

jeringsgrad, men optegningen skal generelt 

ske under hensyntagen til varmestrømmen 

gennem den undersøgte konstruktion og 

specielt stærkt ledende elementer af metal 

skal optegnes korrekt. Derimod betyder det 

kun meget lidt om afstivende finner indven-

digt i hule profiler er optegnet helt korrekt. 

 

6.1.2 Valg og ændring af materialevær-

dier 

 

Ved opbygning af en ramme-

karmkonstruktion skal materialernes varme-

ledningsevne kendes.  

 

Hvis et materiales varmeledningsevne ikke 

kendes skal værdierne i EN 10077-2, An-

neks A, benyttes. Disse er vedlagt i bilag 1. 

Hvis der anvendes en anden kilde til et ma-

teriales varmeledningsevne, skal der ved-

lægges dokumentation for den anvendte 

værdi. 

 

Programmet har forskellige biblioteker med 

materialeværdier indbygget, f.eks. et biblio-

tek med ramme-karmmaterialer som alumi-

nium, træ, PVC o.l.  

 

Hvis et materiales varmeledningsevne ikke 

kendes kan disse materialeværdier ikke an-

vendes, da de ikke altid er i overensstem-

melse med EN 10077-2.  

 

Da værdierne i programmet ikke kan benyt-

tes, skal man selv definerede materialevær-

dierne. Dette gøres ved at vælge user-

defined conductivities i Conductivity Menu 

som fremkommer ved at dobbeltklikke på 

den konstruktion der ønskes tildelt en var-

meledningsevne. På samme måde er det 

muligt at modificere konstruktionerne i mo-

delleringsforløbet. 

 

http://www.enermodal.com/
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6.1.3 Behandling af hulrum 

 

Ved opbygning af hulrum i konstruktionen, 

kan programmet ofte benyttes til at beregne 

den ækvivalente varmeledningsevne for ikke 

ventilerede og let ventilerede hulrum. Dette 

letter arbejdet med at opbygge konstruktio-

nen væsentligt, idet metoderne angivet i 

afsnit 3.2.4 ellers skulle benyttes til at be-

regne den ækvivalente varmeledningsevne 

for alle hulrum, hvilket er meget tidskræ-

vende. 

 

For at programmet kan benyttes til at bereg-

ne den ækvivalente varmeledningsevne må 

hulrummene ikke være for store. Ved store 

hulrum og for ikke rektangulære hulrum skal 

den ækvivalente varmeledningsevne bereg-

nes ved hjælp af metoden angivet i afsnit 

3.2.4. 

 

Følgende dimensioner og forhold skal være 

opfyldt for at programmet må benyttes til at 

beregne den ækvivalente varmeledningsevne 

for hulrummet: 

 

1. Dybden af hulrummet i varmestrøm-

mens retning skal være mindre end eller 

lig 10 mm: d  10 mm. 

 

2. Bredden skal være mindre end eller lig 

10 mm: b  10 mm. 

 

3. For let ventilerede hulrum gælder desu-

den at forholdet mellem dybden og høj-

den/bredden skal være større end eller 

lig 1 og mindre end eller lig 3:  

1  
b

d
  3 

Hvis forholdet er mindre end 1 er hulrummet 

godt ventileret. Hvis forholdet er større end 

3 vil programmet beregne en ækvivalent 

varmeledningsevne der er for høj. I dette 

tilfælde anbefales det derfor at foretage be-

regningerne i hånden, da en højere ækviva-

lent varmeledningsevne vil medfører en 

højere beregnet U-værdi af ramme-

karmkonstruktionen. 

 

Når programmet skal behandle ikke ventile-

rede hulrum gøres dette som ved valg af 

materiale i Conductivity Menu, hvor der  

vælges Cavites efterfulgt af user specified 

Air Cavity. Det næste spørgsmål om hvorle-

des og i hvilken retning tyngdekraften træk-

ker påvirker, vælges Horizontal. Herefter 

skal temperaturerne på hulrummets  kolde 

og varme side angives. Hvis de nøjagtige 

forhold ikke kendes, skal der indtastes 5 C 

og 15 C for henholdsvis den kolde og var-

me side. Dernæst skal emittanserne på hen-

holdsvis den kolde og varme side angives. 

Her vælges emittanserne på de materialer 

der støder op til hulrummets kolde og varme 

side. Hvis de nøjagtige forhold ikke kendes, 

vælges 0,9 til begge flader.  

 

Efter disse valg beregner programmet hul-

rummets ækvivalente varmeledningsevne. 

 

For let ventilerede hulrum gælder, at deres 

ækvivalente varmeledningsevne er 2 gange 

den ækvivalente varmeledningsevne af et 

ikke ventileret hulrum med samme dimensi-

on. Når programmet benyttes til at beregne 

den ækvivalente varmeledningsevne for 

sådanne hulrum, er det derfor nødvendigt 

først at lade programmet beregne værdien 

for et ikke ventileret hulrum, som beskrevet 

ovenover, og derpå gange værdien med 2.  

 

Værdien indtastes derpå som om det var et  

almindeligt materiale ved user-defined con-

ductivity i Conductivity Menu. 

6.1.4 Ændring af randbetingelser 

 

I Frame er der indbygget nogle randbetin-

gelser. Disse randbetingelser (CSA, NFRC 

og ASHRAE) er alle standardbetingelser 

gældende for Nordamerika. Idet den euro-

pæiske standard EN 673 skal overholdes, 

kan de indbyggede standard randbetingelser 

ikke benyttes og nye randbetingelser skal 

derfor tilføjes programmet.  

 

Dette gøres ved at tilføje en randbetingelse 

under menuen Edit Conditions i File menu-

en.  

 

Der gælder følgende krav til randbetingel-

serne: 

 

- Indetemperatur 20 C 

- Udetemperatur 0 C  

- Varmeoverføringskoefficient ind-

vendig, hi = 8 W/m
2
K  

- Varmeoverføringskoefficient ud-

vendig, hu = 23 W/m
2
K 

 

Disse varmeoverføringskoefficienter gælder 

kun de steder på konstruktionen, hvor der 

ikke er stråling mellem to flader og hvor der 

ikke er store hulrum. På de steder i konstruk-
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tionen hvor dette er tilfældet, skal den korri-

gerede overgangsisolans benyttes, se afsnit 

3.2.3.  

   

Efter at have tilføjet en ny randbetingelse i 

programmet skal denne vælges. Dette gøres 

ved at vælge Other i menuen Conditions 

under Edit menuen. 

 

Randbetingelserne vil herefter være faste 

standardbetingelser i programmet. 

6.1.5 Valg af randbetingelser 

 

I top og bund af konstruktionen påtrykkes 

adiabatiske randbetingelser.  

 

De i afsnit 6.1.4 indtastede randbetingelser-

ne defineret i henhold til EN 673 påtrykkes 

konstruktionen ved at vælge henholdsvis 

UDEF IN og UDEF OUT i Boundaries un-

der Edit menuen. Disse randbetingelser på-

trykkes konstruktionen hvor der ikke er 

ændrede randbetingelser på grund af kanter 

og sammenføjninger og eventuelt store hul-

rum.  

 

De steder på konstruktionen hvor der fore-

kommer ændrede randbetingelser skal disse 

brugerdefineres ved UDEF IN. Dette gøres 

ikke som tidligere beskrevet ved at definere 

nye randbetingelser, for derved vil ændrin-

gerne blive permanente. Men ved at vælge 

den tidligere definerede randbetingelse ved 

UDEF IN og dernæst ændre varmeoverfø-

ringskoefficienten. Herved ændres randbe-

tingelsen ikke permanent men kun lige i det 

område hvor det er nødvendigt.  

 

F.eks. i tilfældet med en kant skal overfø-

ringskoefficienten således ændres fra 8 

W/m
2
K til 5 W/m

2
K, svarende til en ændring 

i overgangsisolansen fra 0,13 m
2
K/W til 

0,20 m
2
K/W. 

6.1.6 Valg af location points 

 

Location points er punkter som definere 

grænseflader mellem forskellige dele af 

konstruktionen. De fleste konstruktioner har 

5 location points: 

 

1. Outside top 

2. Inside top 

3. Sight line 

4. Inside bottom 

5. Outside bottom 

 

Randbetingelserne mellem location point 1 

og 2 samt 4 og 5 er altid adiabatiske. Den 

del af en konstruktion der ligger mellem 

punkt 2 og 3 høre til edge og den del der 

ligger mellem punkt 3 og 4 høre til frame. 

 

Location points 1,2,4 og 5 skal placeres som 

antydet ovenover i henholdsvis de øvre og 

nedre hjørner indvendig og udvendig. Punkt 

3 skal placeres så tæt på det indvendige øvre 

hjørne som muligt. I praksis vil det betyde at 

punktet skal placeres 0,01 mm under punkt 

2, da 0,01 mm er det mindste skridt der kan 

foretages i Frame4. 

Placeringen af disse location points foregår i 

Edit menuen under Location Points.  

 

6.1.7 Valg af netinddeling 

 

Efter simulering fremkommer et resultatvin-

due med de beregnede U-værdier, U-edge og 

U-frame, varmestrømmene ind og ud af 

konstruktionen, samt fejlen på disse varme-

strømme.  

 

Netinddelingen skal vælges sådan at fejlen 

mellem varmestrømmene inde og ud af kon-

struktionen bliver så lille som mulig. I prak-

sis betyder dette ofte at den automatiske 

netinddeling er tilstrækkelig til at opnå det 

bedste resultat. Undertiden kan det dog være 

nødvendigt at øge antallet af celler i kon-

struktionen for derved at opnå et mere kor-

rekt resultat. Omvendt kan en kraftig for-

øgelse af netinddelingen medføre indstabili-

tet i beregninger idet temperaturgradienten 

mellem to naboceller bliver meget lille.  

6.1.8 Resultat 

 

Som resultat af beregningen fås henholdsvis 

U-edge og U-frame, varmestrømmene ind 

og ud af konstruktionen, samt fejlen på disse 

varmestrømme.  

 

U-edge og U-frame er den beregnede U-

værdi for den del af konstruktionen der lig-

ger mellem location point 2 og 3 henholds-

vis 3 og 4. Ved beregning af 

ramme-karmkonstruktionens U-værdi og 

linietabskoefficienten ved metoden angivet i 

afsnit 3.2.2, kan U-edge og U-frame ikke 

benyttes. I stedet benyttes varmestrømmen 

ind og ud af konstruktionen til at beregne 

den todimensionale koblingskoefficient, L2D. 
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6.1.9 Ækvivalent varmeledningsevne af 

kantkonstruktioner 

 

Randbetingelser 

 

I toppen og bunden af profilet påtrykkes 

adiabatiske randbetingelser. 

 

Normalt vil der være 4 mm glas på begge 

sider af afstandsprofilet. Derfor skal der i 

tilfældet med afstandsprofiler gælde andre 

varmeoverføringskoefficienter end dem der 

normalt skal benyttes indvendigt og mod det 

fri. 

 

Der gælder følgende krav til randbetingel-

serne: 

 

- Indetemperatur 20 C 

- Udetemperatur 0 C  

- Varmeoverføringskoefficient ind-

vendig, hi = 250 W/m
2
K  

- Varmemoverføringskoefficient ud-

vendig, hu = 250 W/m
2
K 

 

Glas har en varmeledningsevne på 1 W/mK 

hvilket betyder at modstanden for 4 mm glas  

vil være 0,004 m
2
K/W svarende til en over-

føringskoefficient på 250 W/m
2
K.  

 

Ændringen i randbetingelsen foretages som 

beskrevet i afsnit 6.1.4. 

 

6.1.10 Modellering 

 

Figur 19 viser et eksempel på hvorledes et 

afstandsprofil kan se ud. 

 

For at kunne modellere afstandsprofilet kor-

rekt er det nødvendigt at kende dimensio-

nerne H1, H2, H3 og B1, B2, B3. Det er 

vigtigt at fastholde geometrien af afstands-

profilet når det modelleres i Frame. Det vil 

sige at det ikke er nok at antage at afstands-

profilet er rektangulært for derved vil der 

opstå fejl ved beregning af den ækvivalente 

varmeledningsevne. Med andre ord skal de 

skrå sider modelleres med. Da det ikke er 

muligt at lave skrå sider i Frame må disse 

modellers ved rektangler på en sådan måde 

at geometrien fastholdes så godt som muligt. 

Det vil sige ved at lave en trappe-geometri 

som udgør den skrå del af afstandsprofilet. 

Når denne trappe-geometri skal modelleres 

skal en tommelfingerregel overholdes: 

 

Kontaktfladens bredde, W, mellem to rek-

tangler skal være af samme størrelse som 

godstykkelsen, T, af afstandsprofilet. 

 

Figur 20 viser eksempler på hvorledes denne 

regel kan overholdes ved modellering af de 

skrå sider af et afstandsprofil. 

 

Når modelleringen af afstandsprofilet er 

færdig, skal forseglingsmasse tilføjes på 

begge sider af profilet og ligeledes og under 

profilet. Forseglingsmassen tilføjes også ved 

profilets skrå sider. Herved bliver hele mo-

dellen af kantkonstruktionen rektangulær. 

Derudover skal hulrummet i profilet udfyl-

 

Figur 19. Afstandsprofil med angivelse af 

dimensioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20. Eksempel på modellering af skrå sider.  
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 43 

des med et tørstof. 

 

Figur 21 viser en typisk kantkonstruktion 

bestående af et afstandsprofil med forseg-

lingsmasse af 0,3 mm butyl på siderne og 3 

mm polysulfid under profilet. 

 

6.1.11 Materialer 

 

Ved modellering af afstandsprofiler skal 

materialernes varmeledningsevne kendes. 

Hvis de nøjagtige materialeværdier ikke 

kendes skal værdierne i pr-EN 10077-2 be-

nyttes.  

 

6.1.12 Location points 

 

De 5 location points placeres som angivet i 

afsnit 6.1.6 i henholdsvis de øvre og nedre 

hjørner indvendig og udvendig. Punkt 3 

placeres så tæt på det indvendige øvre hjørne 

som muligt. 

 

Figur 22 viser placeringen af de 5 location 

points. 

 

6.1.13 Netinddeling 

 

Netinddelingen skal vælges sådan at fejlen 

mellem varmestrømmene inde og ud af kon-

struktionen bliver så lille som mulig.  

 

6.1.14 Resultat 

 

Ved beregning af den ækvivalente varme-

ledningsevne af afstandsprofilet, skal den 

beregnede U-værdi, U-frame, benyttes i 

formlen angivet i afsnit 3.2.9. 

 

U-edge og varmestrømmen ind og ud af 

konstruktionen kan i dette tilfælde ikke be-

nyttes til at beregne den ækvivalente varme-

ledningsevne. 

 

Resultatet skal angives med to betydende 

cifre, f.eks. 2,1 W/mK eller 0,83 W/mK. 

 

 

Figur 21. Model af afstandsprofil med butyl og polysufid. 

 

Figur 22. Placering af location points. 
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6.2 Therm 5.2 / 6.2 

 

Therm er et program til beregning af to-

dimensional varmestrøm gennem konstruk-

tioner som f.eks. vinduers ramme-

karmkonstruktion. Programmet er udviklet 

af Lawrence Berkeley National Laboratory, 

USA. Programmet med tilhørende engelsk-

sproget manual kan bestilles fra 

http://windows.lbl.gov/software/therm/therm

.html  

 

Der forudsættes et rimeligt kendskab til 

brugen af Therm og den følgende beskrivel-

se omhandler specifikke forhold og krav til 

beregningerne, der ikke umiddelbart kan 

uddrages af programmets manual. 

 

6.2.1 Optegning af konstruktion 

 

Optegning af en konstruktion kan enten ske 

via et digitalt underlag (dxf- eller bmp-fil) 

eller ved direkte optegning i programmet. 

Ved optegning efter digitalt underlag kan 

konstruktionen optegnes meget detaljeret og 

der kan i visse tilfælde opstå beregningspro-

blemer, der nødvendiggør en simplificering 

af den optegnede konstruktion. Der sker 

normalt ingen ændring af de beregnede re-

sultater ved en fornuftig simplificering. Der 

kan ikke gives præcise anvisninger i den 

nødvendige detaljeringsgrad, men optegnin-

gen skal generelt ske under hensyntagen til 

varmestrømmen gennem den undersøgte 

konstruktion og specielt stærkt ledende ele-

menter af metal skal optegnes korrekt. Der-

imod betyder det kun meget lidt om afsti-

vende finner indvendigt i hule profiler er 

optegnet helt korrekt, ligesom affasede kan-

ter med profilering kan tilnærmes retlinede 

affasninger. 

 

Therm tillader optegning af konstruktionsde-

le med hældning i forhold til vandret/lodret. 

Ved optegning af specielt ledende konstruk-

tionsdele med hældning kræves omhygge-

lighed for at fastholde godstykkelsen for de 

skrå konstruktionsdele. Det kan her være 

nødvendigt at lave mindre modifikationer i 

det optegnede profil og det skal i alle tilfæl-

de sikres, at godstykkelser ikke bliver min-

dre i det optegnede profil end i virkelighe-

den. 

 

6.2.2 Valg og ændring af materiale-

værdier 

 

Det er naturligvis vigtigt for beregning af en 

konstruktions U-værdi, at varmeledningsev-

nen for hvert materiale i en konstruktion er 

korrekt, ligesom det af hensyn til sammen-

ligning mellem produkter er vigtigt, at der 

for samme materiale anvendes samme termi-

ske egenskaber af forskellige brugere. 

 

I Therm findes et bibliotek over varmeled-

ningsevnen for en lang række materialer, 

men det kan ikke tages for givet, at de an-

givne værdier kan accepteres ved beregning 

af energimærkningsdata. I bilag 1 er angivet 

varmeledningsevnen for en lang række ma-

terialer. Såfremt materialeværdierne ikke er 

kendt skal værdierne i EN 10077-2 benyttes 

Hvis der anvendes en anden kilde til et ma-

teriales varmeledningsevne, skal der ved-

lægges dokumentation for den anvendte 

værdi. 

 

Et nyt materiale kan oprettes ved at vælge 

Material Library i Libraries menuen. Vælg 

New, indtast materialets navn og vælg deref-

ter Solid og udfyld feltet Conductivity med 

materialets varmeledningsevne og feltet 

Emissivity med materialets overflade-

emissivitet. For glas uden belægning vælges 

en emissivitet på 0.84 og for alle andre ma-

terialer vælges som udgangspunkt en emis-

sivitet på 0,9. Hvis andre værdier anvendes 

skal der vedlægges dokumentation for den 

anvendte værdi. 

 

6.2.3 Valg af hulrum 

 

Therm beregner som udgangspunkt varme-

strømmen gennem hulrum vha. en ameri-

kansk standard model. For at foretage be-

regning af energimærkningsdata skal der 

oprettes en ny type hulrum, der regner efter 

europæisk standard. Dette gøres ved at væl-

ge Material Library i Libraries menuen. 

Vælg New, indtast hulrummets navn og vælg 

derefter Frame Cavity, fasthold Simplified 

Radiation Model og vælg CEN i Cavity Mo-

del. Herved anvender Therm en model for 

hulrum som angivet i EN10077-2. 

For let ventilerede hulrum har Therm ligele-

des en indbygget model. Følg ovenstående 

anvisning og vælg CEN (slightly ventilated) 

i Cavity Model. 

 

http://windows.lbl.gov/software/therm/therm.html
http://windows.lbl.gov/software/therm/therm.html
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6.2.4 Valg af randbetingelser 

 

De randbetingelser, der er indbygget i 

Therm er alle gældende for specielle situati-

oner og for beregninger af energimærk-

ningsdata for danske forhold må nye randbe-

tingelser føjes til programmets bibliotek 

over randbetingelser. Nye randbetingelser 

tilføjes under punktet Boundary condition 

library i Libraries menuen. Der kan vælges 

mellem flere modeller for randbetingelser: 

Simplified, Comprehensive og Radiation 

enclosure surface. De to sidstnævnte bruges 

ved detaljerede beregninger af strålingsfor-

holdene mellem dele i den undersøgte kon-

struktion. Til beregning af energimærk-

ningsdata vælges modellen Simplified. Der 

skal etableres to sæt randbetingelser svaren-

de til indvendig og udvendig overflade af 

konstruktionen. Der gælder følgende krav til 

randbetingelserne: 

 

- Indetemperatur 20 C 

- Udetemperatur 0 C  

- Varmeoverføringskoefficient ind-

vendig, hi = 7,69 W/m
2
K  

- Varmeoverføringskoefficient ud-

vendig, hu = 25 W/m
2
K 

 

De nye randbetingelser kan f.eks. tildeles 

navnede “CEN-inde” og “CEN-ude” og når 

de er oprettet skal de gemmes ved at trykke 

på Save Lib knappen. Randbetingelserne vil 

herefter være faste elementer i Therm 2.0’s 

bibliotek over randbetingelser. Før en be-

regning i Therm kan påbegyndes skal der 

påtrykkes randbetingelser på konstruktionen. 

Programmet vælger som default at sætte 

adiabatiske randbetingelser overalt. På over-

flader, der vender mod ude luften, skal rand-

betingelserne ændres til “CEN-ude” og på 

overflader der vender mod indeluften skal 

randbetingelserne ændres til “CEN-inde”. 

Ved samme lejlighed skal den overflade, 

som den beregnede U-værdi skal relatere sig 

til defineres i programmet benævnt U-factor 

Tag. Til beregning af energimærkningsdata 

skal der ikke som i programmet skelnes 

mellem Frame og edge og hele den indven-

dige overflade gives derfor enten betegnel-

sen Frame eller Edge. Den beregnede U-

værdi vil derefter relatere sig til hele den 

optegnede konstruktion. 

 

6.2.5 Valg af beregningsparametre 

 

En stor fordel ved Therm er den automatiske 

generering af netinddeling, der går forud for 

de egentlige beregninger. Netinddelingen 

afhænger af materialers dimensioner og 

varmeledningsevne og det er vigtigt for de 

beregnede resultaters rigtighed, at netindde-

lingen sker hensigtsmæssigt. Therm danner 

selv nettet og nettets finhed styres ved hjælp 

af beregningsparametre indstillet af bruge-

ren. Dette gøres ved at vælge Therm File 

Options i Options menuen. Her skal klikkes 

i Run Error Estimator og feltet Maximum % 

Error Energy Norm sættes til f.eks. 5%. For 

detaljer henvises til manualen. Vær op-

mærksom på, at ved at sætte Maximum % 

Error Energy Norm meget lav skal der gen-

nemføres mange iterationer og det forlænger 

beregningstiden. En kontrol af beregnings-

parametrenes indstilling kan gennemføres 

ved at foretage en beregning af U-værdien af 

en konstruktion først med Frame betegnel-

sen på de indvendige grænseflader og der-

næst med Frame betegnelsen på de udven-

dige grænseflader. U-værdien for de to til-

fælde bør være (næsten) ens. 

 

6.2.6 Resultat 

 

Som resultat fås en U-værdi beregnet for 

hele konstruktionens højde. Denne U-værdi 

gange med hele højden giver den todimensi-

onale koblingseffekt, L
2D

 = Utot  ltot, som 

benyttes til beregning af ramme-

karmkonstruktionens U-værdi og linie-

tabskoefficient, som beskrevet i afsnit 3.2.2. 

 

6.2.7 Ækvivalent varmeledningsevne 

for kantkonstruktioner 

 

Der gælder følgende krav til randbetingel-

serne: 

 

- Indetemperatur 20 C 

- Udetemperatur 0 C  

- Varmeoverføringskoefficient ind-

vendig, hi = 250 W/m
2
K  

- Varmeoverføringskoefficient ud-

vendig, hu = 250 W/m
2
K 
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6.2.8 Modellering  

 

Opbygning af kantkonstruktioner foregår 

som for ramme-karmkonstruktioner beskre-

vet i ovennævnte afsnit. 

 

6.2.9 Resultat 

 

U-værdien for hele konstruktionens højde 

benyttes til at beregne den ækvivalente var-

meledningsevne som beskrevet i afsnit 3.2.9. 

6.3 WinIso 

 

WinIso et windowsbaseret program på linie 

med Therm til beregning af to-dimensional 

varmestrøm gennem konstruktioner, som 

f.eks. vinduers ramme-karmkonstruktioner.  

 

Programmet er udviklet og distribueres af 

Sommer Informatik GmbH, Tyskland. For 

yderlige information om programmet henvi-

ses til http://www.sommer-informatik.de, 

hvor WinIso også kan bestilles. 

 

6.3.1 Modellering 

 

Modelleringen af en ramme-

karmkonstruktion kan ske på to måder.  

 

Enten i et gitter som udgør et koordinatsy-

stem med en x- og y-retning. Efter at have 

genereret et gitter kan man påtrykke hver 

celle et materiale og på den måde optegne 

sin konstruktion. Cellernes højde og bredde 

kan løbende justeres og ligeledes kan der 

løbende tilføjes eller slettes celler, hvorfor 

det ikke er nødvendigt at genererer et gitter 

der passer nøjagtigt med konstruktionens 

højde og bredde. Generering af et gitter fo-

regår ved at vælge Gitter i menuen Optio-

nen.  

 

Gitterløsningen betyder, at skrå sider i kon-

struktionen skal modelleres ved rektangler. 

Dette skal gøres på en sådan måde at geome-

trien fastholdes så godt som muligt, hvilket 

vil sige ved at lave en trappe-geometri som 

udgør den skrå del af konstruktionen.  

 

Herudover vil der med fordel kunne foreta-

ges simplificeringer ved optegnelse af kon-

struktionen, og der sker normalt ingen æn-

dring af de beregnede resultater ved en for-

nuftig simplificering. Der kan ikke gives 

præcise anvisninger i den nødvendige detal-

jeringsgrad, men optegningen skal generelt 

ske under hensyntagen til varmestrømmen 

gennem den undersøgte konstruktion og 

specielt stærkt ledende elementer af metal 

skal optegnes korrekt. Derimod betyder det 

kun meget lidt om afstivende finner indven-

digt i hule profiler er optegnet helt korrekt. 

En anden metode til at opbygge sin model, 

anvender evt eksisterende tegningsgrundlag 

for konstruktionen. DXF filer kan importe-

res direkte i programmet , hvis de kun inde-

http://www.sommer-informatik.de/
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holder vandrette, lodrette og skrå linier. 

Alternativt kan de bearbejdes i det medføl-

gende dxf-program. På denne måde er gitter 

og modelmål allerede konstrueret, og felter-

ne skal blot udfyldes med det relevante ma-

teriale. 

 

6.3.2 Valg og ændring af materiale 

værdier 

 

I WinIso er der indbygget et materialebiblio-

tek, Materialdatenbank, der indeholder de 

fleste af de materialer man får brug for ved 

modellering af ramme-karmkonstruktioner. 

Man kan dog ikke altid være sikker på at 

materialeværdierne er i overensstemmelse 

med EN 10077-2, hvorfor det eventuelt vil 

være nødvendigt at ændre værdierne. Dette 

kan gøres ved at kopiere det aktuelle materi-

ale, omdøbe kopien og ændre de relevante 

data.Ved oprettelse af et nyt materialer er 

det nødvendigt at kende egenskaberne som 

varmeledningsevnen, varmeledningsevnens 

temperaturafhængighed, dL/dT, densiteten, 

varmekapaciteten, WDD max., WDD min. 

og emissiviteten.  

 

Varmeledningsevnens temperatur-

afhængighed, dL/dT, skal altid sættes til 0, 

således at varmeledningsevnen af materialet 

vedbliver konstant gennem beregningen.  

 

WDD max. og WDD min. er vanddamps 

permeabilitet. Permeabiliteten af et materiale  

bliver ikke på nuværende tidspunkt benyttet 

af programmet og værdierne af WDD kan 

frit vælges.  

 

Emissiviteten af et materiale skal altid sættes 

til 0.9. 

 

Endvidere skal en sætpunktstemperatur 

(vorbelegtemperatur) angives. Denne tempe-

ratur skal altid sættes til 5 C.  

 

6.3.3 Behandling af hulrum 

 

For ikke ventilerede hulrum kan programmet 

selv beregne den ækvivalente varmeled-

ningsevne ved at vælge den i programmet 

definerede Luft 10077-2 under materiale-

gruppen Gase i Materialdatenbank. Ved at 

vælge dette materiale og indsætte i de ikke 

ventilerede hulrum, omformer programmet 

hulrummene til rektangulære hulrum og den 

ækvivalente varmeledningsevne beregnes 

udfra metoden angivet i EN 10077-2.  

 

Programmet kan ikke beregne den ækviva-

lente varmeledningsevne for let ventilerede 

hulrum direkte, da der skal være et fast ma-

teriale på alle sider af et hulrum før oven-

nævnte metode kan benyttes. Men da den 

ækvivalente varmeledningsevne af et let 

ventileret hulrum er det dobbelte af det for et 

ikke ventileret hulrum, kan programmet 

alligevel benyttes til at bestemme den ækvi-

valente varmeledningsevne for et let ventile-

ret hulrum. Dette gøres på følgende måde: 

 

1. Luk hulrummet med et fast materiale og 

indsæt Luft 10077-2 i det fremkomne 

hulrum, således at programmet kan be-

handle hulrummet som ikke ventileret 

 

2. Start en beregning 

 

3. Ved at vælge Info über zelle i Material-

menuen kan værdien af den beregnede 

ækvivalente varmeledningsevne for det 

ikke ventilerede hulrum fås 

 

4. Definer et fast materiale med den dob-

belte ækvivalente varmeledningsevne 

 

5. Indsæt materialet i hulrummet i stedet 

for Luft 10077-2. 

 

6. Fjern det faste materiale der blev benyt-

tet til at lukke hulrummet 

 

7. Start en beregning 

 

6.3.4 Valg af randbetingelser 

 

Programmet er opbygget således at der i 

randbetingelserne benyttes overgangs-

isolanser i stedet for overførings-

koefficienter. Da varmeoverførings-

koefficienterne hi og hu på henholdsvis 8 og 

23 W/m
2
K ifølge EN 673 svare til overgang-

sisolanserne 0,13 og 0,04 m
2
K/W, kan begge 

sæt værdier benyttes. Forskellen i U-værdien 

beregnet med det ene eller andet sæt randbe-

tingelser er under 1 %.  

 

Der gælder derfor følgende krav til randbe-

tingelserne: 

 

- Indetemperatur 20 C 

- Udetemperatur 0 C  



 

 48 

- Overgangsisolans indvendig, Ri = 

0,13 m
2
K/W  

- Overgangsisolans udvendig, Ru = 

0,04 m
2
K/W 

 

Disse randbetingelser er allerede indbygget i 

programmet, og kan vælges som Luft innen 

0,13 og Luft außen 0,04 i materialegruppen 

Umfeld i Materialdatenbank.  

 

Programmet forudsætter selv, at der i toppen 

og bunden af konstruktionen er adiabater.  

 

6.3.5 Valg af beregningsparametre 

 

I menuen Rechnen kan konvergens-

kriterierne fastlægges i Parameter einstellen. 

Som konvergenskriterier benyttes en tempe-

raturændring på 0,1 10
-3

 C og en ændring i 

varmestrømmen på 0,1 %. Disse konver-

genskriterier er tilknyttet hver af cellerne i 

det genererede gitter, som således fungerer 

som den netinddeling der bestemmer bereg-

ningsnøjagtigheden. For at beregningerne 

skal give rigtige resultater, skal gitteret der-

for være tilstrækkeligt fint. Det vil sige, at 

der ikke må være for store celler i gitteret, 

da disse medfører beregningsunøjagtigheder. 

Hvis der er store celler i gitteret kan disse 

gøres mindre ved at indfører flere gitterlinier 

både horisontalt og vertikalt. Når gitteret er 

tilstrækkeligt fint, foretages en beregning 

ved Start i menuen Rechnen. 

 

6.3.6 Resultat 

 

Ramme-karmkonstruktionens U-værdi kan 

beregnes af programmet.  

 

Efter modelleringen af konstruktionen fore-

tages en beregning med et isoleringspanel 

indsat i konstruktionen i stedet for ruden. 

Herefter kan programmet give oplysninger 

om U-værdier forskellige steder i konstruk-

tionen. 

 

Fremgangsmåden for beregning af ramme-

karmkonstruktionens U-værdi, er at vælge 

Uf (EN 10077-2) i Tools-menuen hvorefter 

der fremkommer et resultatvindue med bl.a. 

den samlede varmestrøm gennem konstruk-

tionen. I dette vindue kan ramme-

karmkonstruktionens U-værdi beregnes ved 

at indtaste panelets U-værdi og højden på 

henholdsvis panelet og ramme-karmen, 

hvorefter ramme-karmkonstruktionens U-

værdi beregnes ved Berechnen. Programmet 

kan selv finde højden af panelet og ramme-

karmkonstruktionen, hvis man før aktivering 

af menuen Uf (EN 10077-2) med kurseren  

vælger det felt i modellen der er sidste kon-

taktpunkt mellem panel og ramme-

karmkonstruktion, dvs. lige ved glaslisten. 

 

Panelets U-værdi kan nemt beregnes af pro-

grammet ved at markere en celle midt i pa-

nelet og vælge k-wert i Tools-menuen. Den-

ne U-værdi kan i menuen Uf (EN 10077-2) 

derefter overføres til indtastningsfeltet for 

panelets U-værdi. Vær opmærksom på, at 

programmet kun regner korrekt  k-wert hvor 

isotermerne er lige. Isoterm billede kan op-

tegnes ved et klik på den lille isoterm icon. 

 

Programmet kan ligeledes beregne den line-

ære transmissionskoefficient. Til det formål 

skal panelet udskiftes med en rude hvorefter 

der igen foretages en beregning. Efter denne 

beregning vælges Psi (EN 10077-2) i menu-

en Tools hvorefter et resultatvindue åbnes. 

Vinduet er næsten identisk med det der 

fremkommer ved at vælge Uf og den eneste 

forskel er, at i dette vindue kan den lineære 

varmetabskoefficient beregnes i stedet for 

ramme-karmkonstruktionens U-værdi. Ved 

at indtaste U-værdien og højden af hen-

holdsvis ruden og ramme-karmen kan den 

lineære varmetabskoefficient beregnes ved 

Berechnen. 

 

6.3.7 Ækvivalent varmeledningsevne 

for afstandsprofiler 

 

6.3.7.1 Randbetingelser 

 

I toppen og bunden af profilet påtrykkes 

adiabatiske randbetingelser. Udstrækningen 

af adiabaterne er ved modellering af af-

standsprofiler uden betydning. 

 

Normalt vil der være 4 mm glas på begge 

sider af afstandsprofilet. Derfor skal der i 

tilfældet med afstandsprofiler gælde andre 

overgangsisolanser end dem der normalt 

skal benyttes indvendigt og mod det fri. 

 

Glas har en varmeledningsevne på 1 W/mK 

hvilket betyder at modstanden for 4 mm glas  

vil være 0,004 m
2
K/W, og derfor er det disse 

værdier der påtrykkes profilet. 
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Der gælder således følgende krav til randbe-

tingelserne: 

 

- Indetemperatur 20 C 

- Udetemperatur 0 C  

- Overgangsisolans indvendig, Ri = 

0,004 m
2
K/W  

- Overgangsisolans udvendig, Ru = 

0,004 m
2
K/W 

 

 

6.3.7.2 Modellering 

 

Figur 23 viser et eksempel på hvorledes et 

afstandsprofil kan se ud. 

 

For at kunne modellere afstandsprofilet kor-

rekt er det nødvendigt at kende dimensio-

nerne H1, H2, H3 og B1, B2, B3. Det er 

vigtigt at fastholde geometrien af afstands-

profilet når det modelleres i WinIso. Det vil 

sige at det ikke er nok at antage at afstands-

profilet er rektangulært for derved vil der 

opstå fejl ved beregning af den ækvivalente 

varmeledningsevne. Med andre ord skal de 

skrå sider modelleres med. Da det ikke er 

muligt at lave skrå sider i WinIso må disse 

modellers på en sådan måde at geometrien 

fastholdes så godt som muligt. Det vil sige 

ved at lave en trappe-geometri som udgør 

den skrå del af afstandsprofilet. Når denne 

trappe-geometri skal modelleres skal en 

tommelfingerregel overholdes: 

 

Kontaktfladens bredde, W, mellem to rek-

tangler skal være af samme størrelse som 

godstykkelsen, T, af afstandsprofilet. 

 

Figur 24 viser eksempler på hvorledes denne 

regel kan overholdes ved modellering af de 

skrå sider af et afstandsprofil. 

 

Da man skal overholde ovennævnte tommel-

fingerregel og når opbygningen af modellen 

sker i et gitter, hvor cellernes højde og bred-

de er ens i hele gitteret, dvs. hver enkelt 

celle ikke kan have sine egne mål, kan man 

komme ud for at målene på profilets bredde 

B1 og B3 ikke kan overholdes samtidig. I 

sådanne tilfælde skal målet B1 fastholdes og 

det vil derefter være nødvendigt at tilpasse 

cellernes bredde således at målet B3 kom-

mer så tæt på den virkelige bredde som mu-

ligt. Bredden må aldrig blive kortere end den 

virkelige bredde. 

 

Når modelleringen af afstandsprofilet er 

færdig, skal forseglingsmasse tilføjes på 

begge sider af profilet og ligeledes og under 

profilet. Forseglingsmassen tilføjes også ved 

profilets skrå sider. Herved bliver hele mo-

dellen af kantkonstruktionen rektangulær. 

Derudover skal hulrummet i profilet udfyl-

des med et tørstof. 

6.3.7.3 Resultat 

 

 

Figur 23. Afstandsprofil med angivelse af 

dimensioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24. Eksempel på modellering af skrå sider.  

T W 

W T 

T W 
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Ved beregning af den ækvivalente varme-

ledningsevne er fremgangsmåden lidt ander-

ledes end beskrevet i afsnit 3.2.9. I WinIso 

beregnes der ikke en U-værdi af konstrukti-

onen, men derimod fås den todimensionale 

koblings koefficient, L
2D

. Endvidere benyt-

tes overgangsisolanserne Ri og Ru i stedet 

for varmeoverføringskoefficienterne hi og 

hu. 

 

Formlen til beregning af den ækvivalente 

varmeledningsevne af afstandsprofilet ænd-

res derfor i forhold til den angivne i afsnit 

3.2.9. 

 

Idet Uberegnet = L
2D

/hprofil bliver formlen fra 

afsnit 3.2.9 ændret til: 

 

k = 

ui

1-

profil

2D

profil

R  R 
h

L

d
, hvor 

 

hprofil er profilets højde inklusiv polysulfid 

[m] 

dprofil er profilets bredde inklusiv butyl [m] 

L
2D

 er den todimensionale koblings koeffi-

cient [W/mK] 

Ri er overgangsisolansen indvendig, svaren-

de til 4 mm glas, 0,004 m
2
K/W 

Ru er overgangsisolansen udvendig, svaren-

de til 4 mm glas, 0,004 m
2
K/W 

 

Den todimensionale koblings koefficient fås 

efter en beregning ved at vælge Uf (EN 

10077-2) i menuen Tools. 
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7 Orientering om pro-

grammer og deres brug 

til beregning af energi-

mærkningsdata for vin-

duer 
 

I dette afsnit beskrives de programmer der 

kan benyttes til at beregne energimærk-

ningsdata for vinduer. I den forbindelse skal 

det nævnes, at programmerne Vision 4 (som 

en del af programpakken Frameplus) og 

Window 4.1 ikke medtages, da de ikke be-

regner U-værdien ved brug af linietabskoef-

ficienten som påkrævet i henhold DS 418 6. 

udgave. 

 

Således vil afsnittet beskrive programmerne 

Uvindue, WIS og WinIso. 

  

7.1 Programmet UVindue 

7.1.1 Programmæssige informationer 

 

Programmet er udviklet af Teknologisk In-

stitut, hvor programmet også kan købes. 

 

Programmet kører under Windows 3.1 eller 

nyere versioner (p.t. testet under Windows95 

og Windows NT). Det leveres på 2 disketter. 

Installationen sker på nogle få minutter. 

Detaljer er beskrevet i manualen. 

  

Programmet er hurtigt at anvende. Der er 

ikke mærkbar responstid for at få opdaterin-

ger af skærmbilleder.  

 

De inddata der er behov for ved anvendelse 

af programmet er normalt tilgængelige fra 

leverandører af ruder og vinduer.  

 

7.1.2 Beregningsmetoder og begræns-

ninger 

 

Programmet beregner et vindues U-værdi 

ved at foretage en arealvægtning af rudens 

og ramme-karmkonstruktionens U-værdi på 

samme måde som omtalt i afsnit 3.3.1.  

 

Programmet egner sig i sin nuværende form 

ikke til at beregne den totale solener-

gitransmittans og sollystransmittans for 

hverken vinduer eller ruder. Årsagen er, at 

beregningerne ikke følger EN 673 ved be-

regning af ruders U-værdi og EN 410 ved 

beregning af g-værdi og -værdi. 

 

Programmet kan således kun bruges som 

hjælperedskab til at beregne U-værdien for 

vinduer, når U-værdien for en rude er fundet 

ved hjælp af et af de i afsnit 4 beskrevne 

programmer og derpå indtastes i program-

met.  

 

Transmissionskoefficienten for ramme-

karmkonstruktionen i vinduet skal ligeledes 

indtastes efter at denne er bestemt ved et af 

de i afsnit 6 beskrevne programmer. 

 

U-værdierne skal indtastes i rubrikker ud for 

de enkelte ramme-karmprofiler og poster-

sprosser.  

 

Ligeledes skal den lineære transmissionskof-

ficient, g, for samlingen mellem rude og 

ramme-karmkonstruktion indtastes. 

  

I programmet foretages kun afrunding af 

talværdierne ved præsentationen på skær-

men.  

 

I programmet behandles fyldninger ikke 

særskilt men beregnes som en rude. Det vil 

sige at størrelserne  Af  og Uf  i formlen for 

U-værdi omtalt i afsnit 3.3.1 ikke benyttes 

særskilt i denne sammenhæng. 

 

7.1.3 Bestemmelse af geometri for vin-

due 

 

I programmet skal de udvendige dimensio-

ner af  vinduet og bredden af ramme-

karmprofiler indtastes. Er der poster-

sprosser specificeres antallet og bredden af 

disse. Dimensionerne indtastes i mm. 

 

På grundlag af disse dimensioner fordeler 

programmet de resterende arealer på arealer 

til ruderne. Den geometriske udformning 

kan ses af en skitse der opdateres løbende 

med ændringer i dimensionerne. 

 

Den måde arealerne af  rammer-karme og 

poster-sprosser fordeles på er vist på Figur 

25.  

Det ses at ved samlinger mellem lodrette og 

vandrette ramme-karmarealer foretages en 

fordeling svarende til et skråt snit som vist 

på figuren mellem udvendigt hjørne og ind-



 

 52 

vendigt hjørne mod rude. Det vil sige, at ved 

den vandrette ramme-karm medtages der en 

længde af profilerne som svarer til de ud-

vendige mål fratrukket halvdelen af bredden 

af de lodrette ramme-karmdele.  

 

Ved beregning af poste-sprossearealer  be-

nyttes derimod en anden opdeling idet, som 

det ses af Figur 25, de lodrette poster an-

bringes først mellem ramme-karmprofilerne. 

Dernæst anbringes de vandrette poster 

sprosser. Dvs. at de lodrette poster-sprosser 

antages at være gennemgående og at U-

værdien i krydsningspunktet  mellem poster-

sprosser dermed tildeles den lodrette post-

sprosse. 

 

På skærmbilledet udskrives følgende areal-

relaterede størrelser der er beregnet på 

grundlag af inddata: 

 

- Vinduets samlede areal A’ (m
2
) 

- Arealer af de enkelte lodrette og 

vandrette poster-sprosser og ramme-

karmprofiler Ar (m
2
) 

- Andelen af ramme-karmareal, incl. 

Poster-sprosser i forhold til det sam-

lede vinduesareal. (m
2
) 

- Glasareal Ag (m
2
) 

- Omkreds af glasareal, lg   (m) 

- Højde og bredde af ruder (mm) 

 

Er vinduets geometri mere kompliceret end 

programmet umiddelbart kan regne på, er 

det som regel muligt at underopdele vinduet 

i flere delområder. Det kan fx være at der 

anvendes sprosser med varierende bredde 

eller det kan skyldes forskelle i U-værdi for 

ruder eller fyldninger. I disse tilfælde kan 

der lægges en skillelinie i poste-sprosser 

mellem de to eller evt. flere delområder. 

Hvert delområde kan så beregnes særskilt. 

Derefter er det nødvendigt manuelt at sam-

menregne værdierne for delområderne ved 

hjælp af en arealvægtning. Dvs. bruge form-

len: 

U = (A1  U1 + A2  U2) / (A1 + A2)    

    

Disse muligheder for opdeling der gør det 

muligt på enkelt vis at regne på større vin-

duespartier vil blive tilføjet i en fremtidig 

version af programmet.  

 

Det skal også nævnes at en alternativ mulig-

hed er manuelt at foretage en arealvægtning 

af inddata, dvs. inden der foretages indtast-

ninger til programmet. 

 

7.2 Programmet WIS 

 

WIS kan benyttes til at lette beregningen af 

energimærkningsdata for et vindue, idet pro-

grammet benytter formlerne angivet i afsnit 

3.3.1 vedr. sammensætning og arealforde-

ling af rude og rammekarmkonstruktion. 

 

Programmet kan ikke beregne en ramme-

karmkonstruktions U-værdi, men det er mu-

ligt at indtaste denne, efter at U-værdien er 

beregnet med et af programmerne beskrevet 

i afsnit 6. Indtastningen foregår i menuen 

Frame, hvor også  ramme-

karmkonstruktionens bredde skal indtastes. 

 

Efter oprettelse af en ramme-karmkonstruk-

tion i menuen Frame, kan denne sættes 

sammen med en rude fra menuen Transpa-

rent System til et vindue. Sammensætningen 

foregår i menuen Window System.   

 

7.3 Programmet WinIso 

 

WinIso kan benyttes til at beregne U-

værdien for et vindue. De øvrige energi-

mærkningsdata for vinduet skal således sta-

dig beregnes ved håndberegning. 

 

U-værdien beregnes i et resultatvindue som 

fremkommer ved at vælge Fenster k-wert 

(DIN 4108) i menuen Tools. Dette resultat-

vindue kan aktiveres uden at der er foretaget 

beregninger i programmet og det er således 

heller ikke muligt at overføre beregnede U-

værdier til resultatvinduet. Funktionen kan 

således udelukkende bruges som erstatning 

for håndberegning af vinduers U-værdi. 

 

Figur 25. Arealopdeling 
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8 Oversigt over detaljerede 

metoder til bestemmelse 

af energimærkningsdata 
 

I Tabel 5 og Tabel 6 er vist en oversigt over 

detaljerede metoder til bestemmelse af ener-

gimærkningsdata for ruder og vinduer. 

 

I tabellerne angives hvilke beregningspro-

grammer, der kan benyttes i forbindelse med 

at bestemme de angivne størrelser. Derud-

over er angivet hvilke inddata de enkelte 

programmer behøver for at bestemme den 

ønskede størrelse. 

 

Energimærkningsdataene varmetrans-

missionskoefficient, sollystransmittans og 

den totale solenergitransmittans findes i 

beregningsprogrammerne ved en og samme 

beregning.  

 

 

 

Tabel 5. Detaljerede metoder til bestemmelse af energimærkningsdata for ruder. 

Størrelser Beregningsprogram Inddata 

Varmetransmissionskoefficienten, Ug-

værdi 

 

Sollystransmittans, -værdi 

 

Den totale solenergitransmittans, g-værdi 

 

WIS 

 

Vision4 

 

Window4.1 

For hvert glas skal der bruges følgende: 

 

Spektrale data 

Tykkelse 

Varmeledningsevne 

Emissivitet af belægninger 

 

Ækvivalent varmeledningsevne, k 

Frame4 

Therm 

WinIso 

Heat2 

Kobru86 

 

Materialers varmeledningsevne 

Geometri og godstykkelse 

Tabel 6. Detaljerede metoder til bestemmelse af energimærkningsdata for vinduer. 

 Størrelser Værktøj Inddata 

R
am

m
e-

k
ar

m
 

Ur-værdi 

 

g-værdi 

Frame4 

Therm 

WinIso 

Heat2 

Kobru 

Geometri 

Materialers varmeledningsevne 

 

S
am

le
t 

U-værdi 

 

Sollystransmittans 

 

g-værdi 

UVindue 

WIS 

Resultaterne beregnet for ramme-

karmkonstruktion og rude 



 

 54 

9 Bestemmelse af energi-

mærkningsdata for ru-

ders midte – eksempler 
 

I dette kapitel gives eksempler på forskellige 

metoder til at bestemme energimærknings-

data for ruders midte. 

 

 I det første eksempel bestemmes ener-

gimærkningsdata for fire forskellige ru-

der på en simpel måde. Endvidere gives 

et eksempel på energitilskud og klassifi-

kation af fire ruder. Resultaterne fra de 

fire ruder i det første eksempel anvendes 

efterfølgende i afsnit 12, hvor der regnes 

på vinduer hvor ruderne indgår. 

 

 I de efterfølgende eksempler vil det 

blive gennemgået hvordan energimærk-

ningsdata for en given rude bestemmes 

vha. programmerne WIS, Window4.1 og 

Vision4 beskrevet i afsnit 4. Der vil i 

hvert program gennemregnes et eksem-

pel med en rude bestående af 4 mm 

floatglas, 12 mm 90/10 argon/luft blan-

ding og 6 mm glas med lavemissionsbe-

lægning.  Disse eksempler skal illustrere 

at programmerne beregner energimærk-

ningsdata ens. 

  

De spektrale data for de to glas er hentet fra 

databasen Optics5. 

 

9.1 Beregning hos glasproducent 

Ruders energimærkningsdata kan bestem-

mes ved henvendelse til forskellige glaspro-

duecenter, som bruger hver deres bereg-

ningsprogrammer (se kapitel 4 samt kom-

pendium 2). Alle programmerne skal over-

holde kravene i EN 410 [7] og EN 673 [5]. 

 

Det ønskes at bestemme energimærknings-

dataene for 4 forskellige rudetyper. De 4 

rudetyper er alle to-lags energiruder bestå-

ende af  4 mm Klar Float yderst og 4 mm 

Kappa Energi inderst, med en lavemissions-

belægning på 0,04. Glassene kommer fra 

Pilkington. Gasfyldningen er en 90/10 ar-

gon/luft blanding. Forskellen på de 4 rude-

typer består udelukkende i tykkelsen af mel-

lemrummet mellem glassene.  

 

De 4 rudetyper har følgende afstand mellem 

glassene: 

 

1. 14 mm 

2. 15 mm 

3. 16 mm 

4. 24 mm 

 

I afsnit 12 vil disse ruder blive sat sammen 

med en ramme-karmkonstruktion til et vin-

due, og eksempler på beregning af energi-

mærkningsdata for vinduer vises. 

 

 

 

Spectrum 

 

I dette eksempel, hvor de anvendte glas er 

fra Pilkington, er beregningerne af energi-

mærkningsdata foretaget af Pilkington i 

deres program Spectrum.  

 

De beregnede værdier for rude 1 er: 

 

Varmetransmissionskoefficient: 

Ug = 1,2 W/m
2
K 

 

Sollystransmittans: 

t = 0,75 

 

Total solenergitransmittans: 

g = 0,59 

 

Tabel 7 viser de fundne energimærkningsda-

ta for de 4  ruder fra eksemplet. 

 

 

Tabel 7. Energimærkningsdata for rude-

eksempler. 

Rude 

nr. 

U-værdi 

(W/m
2
K) 

-

værdi 

g-

værdi 

1 1,2 0,75 0,59 

2 1,1 0,75 0,59 

3 1,1 0,75 0,59 

4 1,2 0,75 0,59 

 

Udover ovenstående energimærkningsdata 

kan ruderne klassificeres på basis af deres 

energitilskud. Et eksempel på dette gennem-

gås i næste afsnit. 
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9.1.1 Klassifikation af ruder  

 

Der ønskes foretaget en klassifikation af fire 

forskellige ruder. De første to svarer til rude 

1 og 2 fra forrige eksempel . Rude 3’ er en 

tre-lags energirude med glasafstand på 15 

mm og en blød lavemissionsbelægning på 

0,04 på det inderste lag glas. Rude 4’ er en 

to-lags energirude med glasafstand på 12 

mm og  hård lavemissionsbelægning på det 

inderste lag glas. Gasfyldningen i alle fire 

ruder er en 90/10 argon/luft blanding. U- og 

g-værdierne for ruderne ses i Tabel 8 nede-

for. 

 

Tabel 8 U- og g-værdi for de fire ruder. 

Rude nr. U-værdi [W/m
2
K] g-værdi 

1 1,2 0,59 

2 1,1 0,59 

3’ 0,9 0,53 

4’ 1,6 0,71 

 

 

Ved anvendelse af formlen  

 

Ereference = 196,4 g – 90,36 U 

 

kan energitilskuddet til bygningen for de fire 

ruder og dermed deres energiklasse bestem-

mes (se afsnit  5). De fundne værdier for 

energitilskud og energiklasse fremgår af  

Tabel 9 

Tabel 9. Energitilskud og energiklasse for 

de fire ruder. 

Rude Energitilskud [kWh/m
2
] Energiklasse 

1 7,4 C 

2 16,5 B 

3’ 22,8 A 

4’ - 5,1 — 

 

Da det kun er ruder med positivt energitil-

skud, som må påføres permanent mærkning, 

er det kun rude 1, 2 og 3’ som kan mærkes 

med energiklasse. 
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9.2 WIS 

 

9.2.1 Randbetingelser 

 

Under menuen Settings vælges Allow only 

CEN methods samt Input of element data 

allowed. Hermed er randbetingelserne og 

beregningsmetoderne i overensstemmelse 

med EN 673 og 410, og det er muligt at 

oprette nye glas. 

 

9.2.2 Oprettelse af nyt glas 

 

I menuen Pane skal glassets navn, tykkelse 

og emittanser indtastes. Dernæst skal feltet 

spectral properties as input afkrydses sam-

men med feltet use estimated values for 

angel dependent properties. Dette gør det 

muligt at importere de spektrale data.  

Menuen Pane er vist i Figur 27, hvor float-

glassets tykkelse, varmeledningsevne og 

emissiviteter er indtastet. De spektrale data 

er endnu ikke importeret, hvorfor der står 0 i 

de øvrige felter. 

 

Ved at klikke på Input fås en menuen In-

put/Edit Solar Properties Pane hvor de 

spektrale data kan indtastes manuelt, og ved 

igen at klikke på Input fås menuen Import 

Solar Properties Pane, hvor de spektrale kan 

importeres som en fil. Denne menu er vist i 

Figur 26. 

 

Ved succesfuld import meddeler program-

met at det har importeret et specifikt antal 

spektrale data, og disse data kan herefter ses 

i menuen Input/Edit Solar Properties Pane. 

Figur 28 viser hvorledes menuen ser ud efter 

import af spektrale data. 

 

Efter at have importeret de spektrale data 

returneres til menuen Pane hvor sol- og 

sollystransmittansen og sol- og lysreflektan-

sen samt UV-transmittansen og UV-

reflektasnen beregnes ved Calculate. 

 

Figur 29 viser menuen Pane efter denne 

beregning. 

 

Glasset er nu klar til brug i en rude. 

 

Samme procedure foretages for glasset med 

lavemissionsbelægning. 

 

Figur 26. Menu til import af spektrale data.  

 

Figur 27. Menuen Pane i WIS. 

 

Figur 28. Menuen Input/Edit Solar Properties Pane 

efter import af spektrale data. 
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9.2.3 Oprettelse af rude 

 

Opbygningen af en ny rude foregår i menuen 

Transparent System hvor de nye glas kan 

sammensættes til en ny rude. Figur 30 viser 

menuen hvor de to glas er valgt og hvor 

mellemrummet på 12 mm er fyldt med 90 % 

Argon. 

 

Efter at have opbygget ruden med de ønske-

de glas og mellemrum, beregnes energi-

mærkningsdata ved Calc. 

 

9.2.4 Resultat 

 

Som det kan ses af Figur 30 beregnes føl-

gende energimærkningsdata:  

 

U-værdi 

(W/m
2
K) 

-værdi g-værdi 

1,64 0,74 0,71 

 

 

9.2.5 Dokumentation 

 

Som dokumentation genereres en rapport 

ved at vælge Report. Herved fremkommer 

menuen Report Transparent System som kan 

ses i Figur 31.  

 

I denne menu afkrydses alle felterne undta-

gen: Spectral, Angular Spectral og Network 

under søjlen Elements, og ved tryk på Crea-

te genereres rapporten som en Notepad fil. 

 

 

 

Figur 29. Menuen Pane efter beregning af transmittans og 

reflektans. 

 

Figur 30. Menuen Transparent system. 

 

Figur 31. Menuen Report Transparent System. 
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9.3 Window4.1 

 

9.3.1 Spektrale data for sol 

 

En fil med de spektrale data for airmass 1.0 

skal først genereres og herefter erstatte filen 

Solspect.dat  i C:\Window4\solar.  

 

Når dette er gjort kan programmet startes, og 

de øvrige ændringer foretages. 

 

9.3.2 Randbetingelser 

 

Ændringen af randbetingelserne foregår i 

menuen Env Cond Library som fremkom-

mer ved tast af F6. Figur 32 viser dette bib-

liotek. 

 

Ved at vælge Add kan nye randbetingelser 

indtastes således at de stemmer overens med 

EN 673 og 410.  

 

Randbetingelserne skal defineres for både en 

mørk U-værdi og en solpåvirket U-værdi. 

For begge skal temperaturforhold, vindfor-

hold, solbestrålingsstyrken samt himmel-

rummets temperatur og emittans indtastes. 

 

For begge situationer gælder at inde- og 

udetemperaturen sættes til henholdsvis 0 C 

og 20 C, vindhastighed  til 4 m/s og vin-

dens retning: 0  windward. solbestrålings-

styrken skal i den mørke U-værdi sættes til 0 

W/m
2
K og for den solpåvirkede til 1 

W/m
2
K. Himmelrummets temperatur og 

emittans skal i begge tilfælde sættes til 0 C 

og 1. 

 

Efter disse indtastninger er der defineret en 

ny randbetingelse, CEN, som skal vælges 

når energimærkningsdataene skal beregnes 

for den nye rude. 

 

 

Figur 32. Menuen Env Cond Library. 
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9.3.3 Oprettelse af glas 

 

Filen med de spektrale data, Clear4p og 

Kglass6, er blevet placeret i underbiblioteket 

C:\window4\W4lib\Specdat.  

 

Programmet startes og ved tryk på F3 frem-

kommer menuen Glass Library. Menuen 

kan ses i Figur 33.  

 

Det nye glas oprettes ved Add. Programmet 

foreslår et nummer til glasset, hvilket ved 

accept placere glasset sidst i biblioteket. 

Dette er en fordel når glasset siden hen skal 

vælges ved opbygning af en rude, da det 

således er lettere at finde. 

 

Herefter skal navnet på filen med de spektra-

le data indtastes. Husk at efternavnet på filen 

skal med.  

 

I dette eksempel er indtastet navnene 

Clear4p.opt og Kglass6.opt. Efter indtast-

ning af filnavne benyttes Updata og glasse-

nes data beregnes af programmet. På Figur 

33 ses glasbiblioteket med glassene 

Clear4p.opt og Kglass6.opt oprettet. 

 

Glassene kan herefter bruges til at opbygge 

en rude. 

 

9.3.4 Oprettelse af rude 

 

Oprettelse af en ny rude foregår i menuen 

Glazing System Library som fremkommer 

ved at taste F5. Menuen kan ses i Figur 34. 

 

I denne menu vælges Add og den nye rude 

kan defineres. 

 

Først indtastes et navn på ruden, i dette til-

fælde Clear-Kglass. Dernæst vælges antallet 

af lag i konstruktionen, hældningen af vin-

duet samt randbetingelsen hvorefter bereg-

ningerne skal foretages. I dette eksempel 

vælges således 2 lag, en hældning på 90  og 

som randbetingelse den tidligere definerede 

CEN.  

 

Efter disse valg skal glassene vælges. Disse 

er placeret sidst i biblioteket, hvilket gør 

dem nemme at finde. Til det første lag væl-

ges Clear4p.opt og til andet lag vælges 

Kglass6.opt. 

 

Mellemrummet mellem glassene skal være 

12 mm bredt med gasbladningen Argon 90 

%. Dette gøres ved at vælge gasblandingen 

Air/Argon/Krypton og indtaste 12 mm og 10 

% Air og 90 % Argon. 

 

 

Figur 33. Menuen Glass Library. 

 

Figur 34. Menuen Glazing System Library. 
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9.3.5 Resultat 

 

Efter indtastning af ruden trykkes på mel-

lemrumstasten og energimærkningsdata 

beregnes. Som det ses af  Figur 34 fås en U-

værdi på 1,61 W/m
2
K, g-værdi på 0,71 og en 

sollystransmittans på 0,74. 

 

U-værdien skal nu korrigeres på grund af, at 

den beregnede U-værdi ikke er foretaget ved 

de påkrævede varmeoverføringskoefficienter 

på henholdsvis 8 W/m
2
K og 23 W/m

2
K. 

 

Varmestrømmen gennem ruden beregnes til: 

 

q = 1,61 W/m
2
K  20 C =  32,2 W/m

2
 

 

Ved at trykke F10 fremkommer et skærmbil-

lede med temperaturforløbet gennem ruden. 

Skærmbilledet kan ses i Figur 35. 

 

Det ses af Figur 35, at den indvendige over-

fladetemperatur er 15,5 C og at den udven-

dige overfladetemperatur er 1,4 C.  

 

Den indvendige og udvendige varmeoverfø-

ringskoefficient kan nu beregnes til: 

 

hi,beregnet = 
C 5,15C 20

2,32
 = 7,16 W/m

2
K 

 

hu,beregnet = 
C 0C 4,1

2,32
= 23,00 W/m

2
K 

 

Med disse varmeoverføringskoefficienter 

kan den beregnede U-værdi nu korrigeres til: 

 

beregnet,uberegnet,iberegnetkorrigeret h

1

h

1

U

1

U

1
 

K W/m23

1

K W/m8

1
22

   

 

 

23

1

8

1

23

1

16,7

1

61,1

1

U

1

korrigeret

 =  

 

0,60645 m
2
K/W. 

 

Den korrigerede U-værdi bliver således: 

 

Ukorrigeret = 1,65 W/m
2
K.  

 

Figur 35. Skærmbillede med temperaturforløbet 

gennem ruden. 
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9.4 Vision4 

 

9.4.1 Spektrale data for sol 

 

En fil med de spektrale data for airmass 1.0 

skal først genereres og herefter erstatte filen 

ved navn Solspect.dat  i C:\V4\.  

 

Når dette er gjort kan programmet startes, og 

de øvrige ændringer foretages. 

 

9.4.2 Oprettelse af glas 

 

Der er oprettet en odl-fil i stien C:\V4 ved at 

kopiere en af de andre filer i mappen. Denne 

fil er benævnt Optics5.odl. Dette bliver det 

bibliotek hvor de nye glas typer er placeret. I 

filen indtastes de integrerede spektrale data 

samt glasnavn, tykkelse og varmelednings-

evne. Figur 36  viser filen med de integrere-

de spektrale data. 

 

Glassene har fået efternavnet .opt. Derfor 

skal der oprettes en mappe med dette navn. I 

denne mappe skal de spektrale data for hvert 

glas ligge.  

 

Hvis de spektrale data tages fra databasen 

Optics5, skal de 12 trin i afsnit 4.3.2.1 gen-

nemgås før programmet kan læse filen. Efter 

dette er gjort vil filen med de spektrale data 

for glasset med lavemissionsbelægning se ud 

som vist i Figur 37. Det skal bemærkes at 

figuren kun er et udsnit af hele filen, men 

udformningen af filen skal overholdes for at 

programmet kan læse den. 

 

Efter at  glassenes spektrale data er placeret i 

de rigtige biblioteker og med de korrekte 

navne, er glassene klar til brug og program-

met kan startes. 

 

 

Figur 36. Odl-fil med integrerede spektrale data. 

 

Figur 37. Udsnit af fil med de spektrale data for et glas. 



 

 62 

9.4.3 Oprettelse af rude 

 

For at opbygge en rude vælges funktionen 

build. Herefter kan antallet af glas i ruden 

vælges. I dette eksempel vælges således 2. 

På skærmen fremkommer en rude med to 

glas. Figur 38 viser dette skærmbillede. 

Skærmbilledet er vist som negativ og det 

rigtige skærmbillede har en sort baggrund. 

 

De to glas skal herefter udskiftes med de to 

glas som er oprettet i det foregående. Dette 

gøres ved at vælge Edit-glazing-replace, og 

markere det glas der skal udskiftes.  

 

I venstre side af skærmen vises de glasbibli-

oteker der kan vælges i mellem, og her er 

også det bibliotek som er oprettet i det oven-

stående, navnet på odl-filen: Optics5. 

 

Ved at gå til dette bibliotek kan de nye glas 

vælges og erstatte de andre. 

 

Efter at glassene er valgt, skal mellemrum-

met ligeledes ændres. Dette gøres i to om-

gange, først ved at ændre afstanden og der-

næst gasfyldningen. Ændringen af mellem-

rummets tykkelse foregår ved Edit-gap-

spacing og ændringen af gasfyldningen fo-

regår ved Edit-gap-gas. 

 

Mellemrummets tykkelse ændres til 12 mm 

og gasfyldningen til Air/Argon 10/90. 

 

Ruden er nu oprettet med de nye glas. 

 

9.4.4 Ændring af randbetingelse 

 

For at energimærkningsdata beregnes i hen-

hold til EN 673 og EN 410 skal randbetin-

gelserne ændres. Dette gøres ved at bruger-

definere temperaturer, overføringskoeffici-

enter og solbestrålingsstyrken i Weather-

user cond. Figur 39 viser dette skærmbille-

de. 

 

 

Figur 38. Skærmbillede af rude med to glas. 

 

Figur 39. Skærmbillede ved ændring af randbetingel-

ser. 
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Her skal solbestrålingsstyrken sættes til 1 

W/m
2
, inde- og udetemperaturen til hen-

holdsvis 20 C og 0 C. Overføringskoeffi-

cienterne for stråling, hr sættes til 0 på begge 

sider og derved kan en blanding mellem 

stråling og konvektion angives ved hc  som 

sættes til 23 W/m
2
K på ydersiden og 8 

W/m
2
K på indersiden. Herved er randbetin-

gelserne i overensstemmelse med EN 673 og 

EN 410. 

 

Herefter returneres til hovedmenuen Main 

og der foretages beregninger af energimærk-

ningsdata ved Run. Figur 40 viser skærmbil-

ledet efter denne beregning. 

 

9.4.5 Resultat 

 

Som det kan ses af Figur 40 er følgende 

energimærkningsdata beregnet: 

 

U-værdi 

(W/m
2
K) 

-værdi g-værdi 

1,65 0,74 0,57 

 

9.5 Sammenligning af resultaterne 

 

Beregningsprogrammer, der er listet i afsnit 

4 på nær Spectrum er testet vha. beregninger 

på i alt 9 forskellige ruder baseret på 5 for-

skellige glaskombinationer med varierende 

gasfyldning og glasafstand. I bilag 1 er de 9 

ruder beskrevet. Ruderne er sammensat for 

at stille store krav til beregningsprogram-

mernes nøjagtighed. 

I Tabel 10, Tabel 11 og Tabel 12 nedenfor er 

vist resultaterne af beregningerne. 

Som det ses af tabellerne er der god over-

ensstemmelse mellem beregningsresultater-

ne. For kombination nr. 7 ses dog afvigelser 

fra middelværdien på op til 6% på de bereg-

nede center U-værdier. 

 

Årsagen til afvigelserne ligger i de bereg-

ningsmodeller, der anvendes. Programmerne 

WIS, CALUMEN og GLAD99 benytter en 

model, der svarer til DS/EN673, medens 

programmerne WINDOW4.1 og VISION4 

benytter en mere detaljeret model. Der fore-

går p.t. et analysearbejde i de relevante ISO 

og CEN arbejdsgrupper, hvor det dels un-

dersøges  

 

 

hvor stor forskel i resultaterne de forskellige 

modeller giver og dels hvilke modeller, der 

bedst repræsenterer de virkelige forhold. 

Foreløbige resultater tyder på, at DS/EN673-

modellen giver for lave U-værdier i forhold 

til målinger for glasafstande større end 12 

mm og dette svarer da også til resultaterne i 

Tabel 10. Det stemmer også overens med de 

målte center U-værdier beskrevet i bilag 2, 

hvor størst afvigelse mellem beregnet og 

målt center U-værdi findes for den største 

glasafstand på 24 mm i vindue nr. 2. Det 

forventes, at DS/EN673 (som følge af resul-

taterne af de pågående analyser) vil blive 

ændret så den følger de detaljerede modeller. 

Ind til en fornyet version af DS/EN673 fore-

ligger kan den nuværende version anvendes 

til beregning af energimærkningsdata, men 

det anbefales, at der for store glasafstande 

anvendes enten WINDOW4.1 eller VISI-

ON4 til beregning af glassets center U-

værdi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 40. Skærmbillede ved beregning af energimærknings-

data 
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Tabel 10 Sammenligning mellem beregnede center U-værdier for ni ruder 

Tabel 11 Sammenligning mellem beregnede center lystransmittanser for ni ruder 

Tabel 12 Sammenligning mellem beregnede center g-værdier for ni ruder 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

WIS 1,64 1,26 1,46 1,59 1,99 1,24 1,09 1,02 0,77 

WINDOW 4.1 1,65 1,29 1,48 1,58 2,00 1,27 1,21 1,08 0,77 

VISION4 1,65 1,28 1,47 1,60 1,97 1,26 1,19 1,05 0,77 

CALUMEN 1,64 1,26 1,47 1,59 1,99 1,24 1,14 1,02 0,77 

GLAD99 1,68 1,28 1,50 1,60 2,00 1,26 1,08 1,04 0,78 

MIDDEL 1,65 1,27 1,48 1,59 1,99 1,25 1,14 1,04 0,77 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

WIS 0,74 0,78 0,62 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,54 

WINDOW 4.1 0,74 0,78 0,62 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,54 

VISION4 0,74 0,78 0,62 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,54 

CALUMEN 0,74 0,78 0,62 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,54 

GLAD99 0,74 0,78 0,62 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,54 

MIDDEL 0,74 0,78 0,62 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,54 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

WIS 0,71 0,59 0,36 0,36 0,35 0,35 0,34 0,34 0,31 

WINDOW 4.1 0,71 0,60 0,37 0,36 0,37 0,35 0,35 0,35 0,32 

VISION4 0,71 0,58 0,36 0,35 0,36 0,35 0,34 0,34 0,31 

CALUMEN 0,71 0,59 0,36 0,35 0,36 0,35 0,34 0,34 0,31 

GLAD99 0,71 0,59 0,35 0,35 0,35 0,34 0,33 0,33 0,30 

MIDDEL 0,71 0,59 0,36 0,35 0,36 0,35 0,34 0,34 0,31 
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10 Bestemmelse af energi-

mærkningsdata for kant-

konstruktioner – eksem-

pler 
 

I dette afsnit vises eksempler på beregning 

af den ækvivalente varmeledningsevne for 

typiske afstandsprofiler.  

 

Der er udvalgt 4 forskellige afstandsprofiler, 

alle med samme udformning og af alumini-

um, men med forskellige dimensioner. Ud-

formningen fremgår af Figur 41. 

 

De 4 afstandsprofiler modelleres i et af de i 

afsnit 6 beskrevne programmer, og den 

ækvivalente varmeledningsevne bestemmes 

udfra metoden angivet i afsnit 3.2.9.  

 

10.1 Frame4.0 

 

10.1.1 Materialer og modellering 

 

Den ækvivalente varmeledningsevne ønskes 

beregnet for et afstandsprofil med følgende 

dimensioner og varmelednings evner: 

 

Dimensioner: 

 

H1: 6,5 mm 

H2: 5,6 mm 

H3: 5,1 mm 

B1: 23,3 mm 

B2: 22,4 mm 

B3: 21,2 mm 

Godstykkelse, T: 0,45 mm 

 

Som forseglingsmasse benyttes: 

 

Tykkelse af butyllag: 0,3 mm 

Tykkelse af polysulfid: 3 mm 

 

Den samlede tykkelse af profilet bliver der-

med, dprofil = 23,9 mm. 

 

 

Figur 41. Afstandsprofil. 
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Varmeledningsevner: 

 

Afstandsprofilet er lavet af aluminium med 

en varmeledningsevne på 160 W/mK. 

Butyl: 0,24 w/mK 

Polysulfid: 0,40 W/mK 

Hulrummet er fyldt ud med tørstof med en 

varmeledningsevne på 0,13 W/mK. 

 

Disse varmeledningsevner er i overens-

stemmelse med EN 10077-2. 

 

Figur 42 viser hvorledes afstandsprofilet er 

modelleret, samt materialetildelingen, i 

Frame4.0.  

 

10.1.2 Location point 

 

Efter modelleringen skal modellen have 

defineret location point. Disse skal som be-

skrevet i afsnit 0 placeres som: 

 

1. Outside top 

2. Inside top 

3. Sight line 

4. Inside bottom 

5. Outside bottom 

 

Figur 43 viser hvorledes location point er 

tildelt afstandsprofilet. 

 

10.1.3 Randbetingelser og netinddeling 

 

Som randbetingelser er der benyttet følgende  

overføringskoefficienter og temperaturer: 

 

hi: 250 W/m
2
K 

ho: 250 W/m
2
K 

Indetemperatur: 20 C 

Udetemperatur. 0 C 

 

Som netinddeling er den automatiske indde-

lingen valgt. 

 

Figur 44 viser hvorledes randbetingelserne 

og netinddelingen er tildelt afstandsprofilet. 

 

 

Figur 42. Model af afstandsprofil i Frame. 

 

Figur 43. Placering af Location point. 

 

Figur 44. Randbetingelser og netinddeling. 
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10.1.4 Resultat 

 

Ved Simulate beregnes profilets U-værdi og 

der fremkommer et resultatvindue som vist 

på Figur 45. Fejlen mellem varmestrømmen 

ind og ud er 0.01 % og netinddelingen er 

valgt så fejlen bliver mindst mulig. 

 

Af resultatvinduet i Figur 45 kan det aflæ-

ses, at Uframe er beregnet til 73,22 W/m
2
K. 

 

Med denne Uframe kan den ækvivalente var-

meledningsevne beregnes som: 

 

æk = 

oiframe

profil

h

1

h

1

U

1

d
 

 

k = 

250

1
  

250

1
  

71,52

1

0,0239
= 4,0. 

 

Figur 45. Resultatvindue for afstandsprofil i Frame 4.0. 
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10.2 Therm 2.0 

 

10.2.1 Materialer og modellering 

 

Den ækvivalente varmeledningsevne ønskes 

beregnet for et afstandsprofil med følgende 

dimensioner og varmeledningsevner: 

 

Dimensioner: 

 

H1: 6,5 mm 

H2: 5,78 mm 

H3: 5 mm 

B1: 15,5 mm 

B2: 14,78 mm 

B3: 11 mm 

Godstykkelse, T: 0,36 mm 

 

Som forseglingsmasse benyttes: 

 

Tykkelse af butyllag: 0,3 mm 

Tykkelse af polysulfid: 3 mm 

 

Den samlede tykkelse af profilet bliver der-

med, dprofil = 16,1 mm. 

 

 

Varmeledningsevner: 

 

Afstandsprofilet er lavet af aluminium med 

en varmeledningsevne på 160 W/mK. 

Butyl: 0,24 w/mK 

Polysulfid: 0,40 W/mK 

Hulrummet er fyldt ud med tørstof med en 

varmeledningsevne på 0,13 W/mK. 

 

Disse varmeledningsevner er i overens-

stemmelse med EN 10077-2. 

 

Figur 46 viser hvorledes afstandsprofilet er 

modelleret, samt materialetildelingen, i 

Therm 2.0.  

 

10.2.2 Randbetingelser 

 

Som randbetingelser er der benyttet følgende  

varmeoverføringskoefficienter og tempera-

turer: 

 

hi: 250 W/m
2
K 

ho: 250 W/m
2
K 

Indetemperatur: 20 C 

Udetemperatur. 0 C 

 

 

Figur 46. Model af afstandsprofil i Therm 2.0. 
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10.2.3 Resultat 

 

Af resultatvinduet i Figur 47 ses det, at 

Therm 2.0 beregner U-frame til 74,13 

W/m
2
K.  

 

Med denne Uframe kan den ækvivalente var-

meledningsevne beregnes som: 

 

æk = 

oiframe

profil

h

1
  

h

1
  

U

1

d
  

 

=

250

1
  

250

1
  

74,13

1

m 0,0161
 = 2,9 W/mK 

 

 

 

Figur 47. Resultatvindue for afstandsprofil i Therm 2.0 
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10.3 WinIso 

 

10.3.1 Materialer og modellering 

 

Den ækvivalente varmeledningsevne ønskes 

beregnet for et afstandsprofil med følgende 

dimensioner og varmeledningsevner: 

 

Dimensioner: 

 

H1: 6,5 mm 

H2: 5,78 mm 

H3: 5 mm 

B1: 15,5 mm 

B2: 14,78 mm 

B3: 11 mm 

Godstykkelse, T: 0,36 mm 

 

Som forseglingsmasse benyttes: 

 

Tykkelse af butyllag: 0,3 mm 

Tykkelse af polysulfid: 3 mm 

 

Som beskrevet i afsnit 0 kan der være pro-

blemer med at overholde målene på både B1 

og B3 ved modellering i WinIso. Dette er 

tilfældet i dette eksempel. Ved at fastholde 

B1 på 15,5 mm kan B3 ikke fastholdes på 11 

mm. B3 bliver i dette eksempel 11,18 mm. 

 

Den samlede bredde af profilet bliver dog 

stadig, dprofil = 16,1 mm. 

 

Profilets højde inklusiv laget af polysulfid, 

hprofil = 9,5 mm. 

 

Varmeledningsevner: 

 

Afstandsprofilet er lavet af aluminium med 

en varmeledningsevne på 160 W/mK. 

Butyl: 0,24 w/mK 

Polysulfid: 0,40 W/mK 

Hulrummet er fyldt ud med tørstof med en 

varmeledningsevne på 0,13 W/mK. 

 

Disse varmeledningsevner er i overens-

stemmelse med EN 10077-2. 

 

Figur 48 viser hvorledes afstandsprofilet er 

modelleret, samt materialetildelingen, i Wi-

nIso. 

 

 

Figur 48.  Model af afstandsprofil i WinIso. 
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10.3.2 Randbetingelser 

 

Som randbetingelser er der benyttet følgende  

Temperaturer og overgansisolanser: 

 

Indetemperatur: 20 C 

Udetemperatur. 0 C 

Overgangsisolans indvendig, Ri = 0,004 

m
2
K/W 

Overgangsisolans udvendig, Ru = 0,004 

m
2
K/W 

 

10.3.3 Resultat 

 

Af resultatvinduet på Figur 49 ses at L
2D

 for 

beregningen af afstandsprofilet bliver 0,699 

W/mK. Den ækvivalente varmeledningsevne 

af profilet kan således beregnes til: 

 

k = 

ui

1-

profil

2D

profil

R  R 
h

L

d
= 

 

004,0 004,0
m 0095,0

 669,0

m 0161,0
1

= 2,6 W/mK. 

 

  

 

Figur 49. Resultatvindue for beregning af afstandsprofil i 

WinIso. 
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11 Bestemmelse af energi-

mærkningsdata for 

ramme-

karmkonstruktioner – 

eksempler 
 

I dette afsnit vises eksempler på beregning 

af energimærkningsdata for typiske ramme-

karmkonstruktioner. Energimærkningsdata 

bestemmes udfra metoden angivet i afsnit 

3.2 ved brug af programmerne beskrevet i 

afsnit 6. 

 

Der er udvalgt 5 forskellige typiske ramme-

karmkonstruktioner, af henholdsvis træ, træ 

beklædt med aluminium, plast, metal og 

blandet materialer. 

 

Hver konstruktions energimærkningsdata 

bestemmes ved hjælp af et af de i afsnit 6 

beskrevne programmer. 

 

De fem ramme-karmkonstruktioner er vist i 

Figur 50 til Figur 54. Venstre side af vindu-

erne vender mod udeluften. 

 

Figur 50. Vindue nr. 1. Ramme-

karmkonstruktion af træ. 

 

Figur 51. Vindue nr. 2. Ramme-

karmkonstruktion af beklædt træ. 

 

Figur 52. Vindue nr. 3. Ramme-

karmkonstruktion af plast. 
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Figur 53. Vindue nr. 4. Ramme-

karmkonstruktion af metal. 

 

Figur 54. Vindue nr. 5. Ramme-

karmkonstruktion af blandede materialer. 
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11.1 Frame 

 

Som eksempel i Frame bestemmes energi-

mærkningsdata for ramme-

karmkonstruktionen af træ beklædt med 

aluminium vist i Figur 51. 

 

Idet metoden fra afsnit 3.2.2 benyttes, be-

regnes først U-værdien af konstruktionen 

ved at sætte et isoleringspanel ind på rudens 

plads. Dernæst bestemmes den lineære 

transmissionskoefficient ved at foretage 

beregning af konstruktionen med rude og 

afstandsprofil. 

 

På Figur 55 og Figur 56 er modellen vist 

med henholdsvis isoleringspanel og rude 

indbygget i ramme-karmkonstruktionen. 

 

Dimensionerne på konstruktionen som skal 

benyttes til beregning af energimærknings-

data er: 

Højde af ramme-karmprofil, lr 103 mm 

Højde af rude/isoleringspanel, lg/lp 190 mm 

 

Modelleringen af ramme-karm-

konstruktionen sker ved hjælp af rektangler, 

og konstruktionen påtrykkes de i afsnit 3.2.3 

angivne randbetingelser. Der er påtrykt re-

duceret stråling som anvist i Figur 11. Mate-

rialeværdier, location point og netinddeling 

er anført som beskrevet i afsnit 6.1. I forbin-

delse med modellering af ramme-

karmkonstruktionen vil der være en del hul-

rum, hvis ækvivalente varmeledningsevne 

skal beregnes som angivet i afsnit 3.2.4. 

 

11.1.1 Behandling af hulrum 

 

For hulrum i ramme-karmkonstruktionen 

skal de ækvivalente varmeledningsevner 

beregnes. I konstruktionen er der mange 

hulrum, som enten støder op til ude eller 

indeklimaet eller sidder midt inde i kon-

struktionen.  

 

Hulrummene kan ses af  Figur 56. 

 

 

Figur 55. Model af ramme-karmkonstruktion af beklædt træ 

med isoleringspanel. 

 

Figur 56. Model af ramme-karmkonstruktion af beklædt træ 

med rude og afstandsprofil. 
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Hulrummene der sidder inde i konstruktio-

nen er ikke ventileret, og deres dimensioner, 

b og d, overstiger ikke 10 mm.  

For disse hulrum kan programmet således 

benyttes til at beregne deres ækvivalente 

varmeledningsevne.  

 

For hulrum i aluminiumsbeklædningen  

gælder at luft kan strømme ind imellem be-

klædningen og ramme-karmekonstruktionen, 

hvorfor disse antages at være let ventilerede.  

 

Hulrummene i aluminiumsbeklædningen 

overholder ligeledes betingelserne om at 

dimensionerne d og b er mindre end 10 mm 

og forholdet 
b

d
 er større end 1 og mindre 

end 3. Hulrummene er således af en sådan 

størrelse, at deres ækvivalente varmeled-

ningsevne kan beregnes af programmet.  

 

Dette gøres ved at beregne den ækvivalente 

varmeledningsevne som ved ikke ventilere-

de hulrum og derpå gange den ækvivalente 

varmeledningsevne med 2 og indsætte vær-

dien i konstruktionen som user-defined con-

ductivity. 

 

Tilbage er to hulrum mod henholdsvis inde- 

og udeluften. For dem begge gælder at åb-

ningen er større end 2 mm og mindre end 10 

mm hvilket betyder at er er tale om let venti-

lerede hulrum. Dimensionerne og forholdet 

mellem d og b overholder ikke kravene, og 

derfor må den ækvivalente varmelednings-

evne beregnes i hånden. 

 

Fremgangsmåden til bestemmelse af den 

ækvivalente varmeledningsevne for de 2 let 

ventilerede hulrum er at beregne den ækvi-

valente varmeledningsevne for et ikke venti-

leret hulrum med samme dimension, og 

derpå gange resultatet med 2. 

 

Beregning af den ækvivalente varmeled-

ningsevne for let ventilerede hulrum. 

 

Hulrummene er ikke rektangulære, hvorfor 

en omformning af hulrummene først må 

finde sted. De to hulrum kan ses af Figur 57 

og Figur 58. 

 

Omregningen sker ved at fastholde arealet 

og forholdet mellem dybde og bredde. 

 

 

Figur 57. Let ventileret hulrum mod ude. 

 

 

Figur 58. Let ventileret hulrum mod inde. 
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Hulrummet i Figur 57, der har kontakt med 

udeluften, har dybden, d´ = 39 mm og bred-

den, b´ = 27 mm. Arealet, A´ er 672 mm
2
.  

 

Forholdet mellem dybden og bredden er 

således 
b`

`d
= 1,44. 

 

Ved at fastholde arealet A´ = A, haves to 

ligninger med to ubekendte: 

 

1. d  b = 672 

2. 
b

d
 = 1,44 

 

Løsning: 

 

Ligning 2 kan også skrives som  d = 1,44b 

og ved at indsætte dette i ligning 1 fås: 

 

1,44b
2
 = 672. 

 

b bliver således 21,6 mm. 

Ved indsættelse af b i ligning 2 fås at d bli-

ver 31,1 mm. 

 

Det antages at Tm = 10 K og 1 = 2 = 0,9. 

Derved kan Figur 14 og Figur 15 benyttes til 

at bestemme henholdsvis ha og hr. 

 

Af Figur 14 aflæses det at ha er 1,57 W/m
2
K 

da dybden af hulrummet er over 16 mm. Af 

Figur 15 aflæses det at hr er 2,75 ved et for-

hold d/b på 1,44. 

 

Modstanden for hulrummet er således  

 

R = 
ra hh

1
=

75,257,1

1
= 0,23 m

2
K/W 

 

og den ækvivalente varmeledningsevne bli-

ver  

 

eq = 
R

d
= 

W/Km 23,0

m101,31
2

3

= 0,135 W/mK. 

 

Da der er tale om et let ventileret hulrum vil 

dette hulrums ækvivalente varmelednings-

evne være to gange større end for det ikke 

ventilerede hulrum.  

 

Hulrummets ækvivalente varmeledningsev-

ne bliver således 0,27 W/mK. 

 

Hulrummet i Figur 58 har dybden, d´ = 13 

mm, og bredden, b´ = 5 mm. Arealet, A´, er 

48 mm
2
.  

 

Forholdet mellem dybden og bredden er  

b`

`d
= 2,60. 

 

Ved at fastholde arealet A´ = A, haves to 

ligninger med to ubekendte: 

 

3. d  b = 48 

4. 
b

d
 = 1,44 

 

Løsning: 

 

Ved samme løsningsmetode som beskrevet 

ved forrige hulrum bliver 

 

b = 4,3 mm og 

d = 11,2 mm. 

 

Af Figur 14 aflæses det at ha er 2,24 W/m
2
K, 

og af Figur 15 aflæses det at hr er 2,50 ved et 

forhold d/b på 2,60 

 

Modstanden for hulrummet er således  

 

R = 
ra hh

1
=

50,224,2

1
= 0,21 m

2
K/W 

 

og den ækvivalente varmeledningsevne bli-

ver for et ikke ventileret hulrum bliver: 

 

eq = 
R

d
= 

W/Km 21,0

m102,11
2

3

= 0,053 W/mK. 

 

Hulrummets ækvivalente varmeledningsev-

ne bliver således 0,11 W/mK. 

 

Efter at de ækvivalente varmeledningsevner 

for de let ventilerede hulrum er fundet, ind-

tastes disse i modellen og modellen er nu 

klar til at få indsat henholdsvis isoleringspa-

nel og rude/afstandsprofil.  

 

11.1.2 Beregnings af panelets U-værdi 

 

Panelet har en tykkelse på 32 mm og en 

varmeledningsevne på 0,04 W/mK. U-

værdien beregnes: 
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PU

1
= Rpanel = Ri + 

P

Pd
 + Ru =  

(8 W/m
2
K)

-1
 + 

 W/mK04,0

m 032,0
+ (23 W/m

2
K)

-1
 

= 0,9685 m
2
K/W  UP = 1,0325 W/m

2
K. 

 

11.1.3 Beregning af ækvivalent varme-

ledningsevne for mellemrum i ru-

de 

 

Idet rudens U-værdi er beregnet til 1,182 

W/m
2
K i afsnit 0, kan den ækvivalente var-

melednignsevne for mellemrummet bereg-

nes som: 

 

m = 
glasuig

m

R2RRR

d
 

 

= 
004,02238182,1

m 024,0
111

 

 

= 0,0358 W/mK. 

 

Afstandsprofilets ækvivalente varmeled-

ningsevne er beregnet i afsnit 10.1.4 til 4,0 

W/mK. 

 

11.1.4 Valg af randbetingelser 

 

Følgende randbetingelserne er benyttet: 

 

- Indetemperatur 20 C 

- Udetemperatur 0 C  

- Varmeoverføringskoefficient ind-

vendig, hi = 8 W/m
2
K  

- Varmeoverføringskoefficient ud-

vendig, hu = 23 W/m
2
K 

- Varmeoverføringskoefficient redu-

ceret, hr = 5 W/m
2
K 

 

Disse randbetingelser er oprettet og valgt til 

modellen som beskrevet i afsnit 6.1.4 og 

6.1.5. 

 

Udstrækningen af den reducerede stråling 

kan ses af Figur 55. 

 

11.1.5 Valg af materialeværdier 

 

Materialeværdierne for varmeledningsevnen 

af fyrretræ, aluminium og EPDM er i over-

ensstemmelse med EN 10077-2: 

 

Træ: 0,13 W/mK 

Aluminium: 160 W/mK 

EPDM: 0,25 W/mK 

 

Desuden er der fra fabrikant opgivet værdier 

for termoplast, TPE, og polyoxymethylen, 

POM, som indgår i konstruktionen:  

 

TPE: 0,25 W/mK 

POM: 0,31 W/mK 

 

11.1.6 Valg af netinddeling 

 

Netinddelingen er valgt sådan, at fejlen mel-

lem varmestrømmen ind og ud af konstruk-

tionen bliver så lille som mulig. 

 

11.1.7 Valg af location point 

 

Konstruktionen har 5 location points: 

 

1. Outside top 

2. Inside top 

3. Sight line 

4. Inside bottom 

5. Outside bottom 

 

Disse placeres som angivet i afsnit 6.1.6. 
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11.1.8 Beregning af Ur 

 

Ramme-karmkonstruktionens U-værdi kan 

nu beregnes ved hjælp af modellen med 

isoleringspanelet indsat i stedet for ruden 

idet panelets U-værdi og længde er kendt. 

 

Ved simulering med denne model fås resul-

taterne vist i Figur 59. 

 

Som det ses bliver Heat In og Heat Out 6,78 

W/m. 

 

Fejlen på Heat In og Heat Out er 0,00 % og 

netinddeling er valgt i overensstemmelse 

med at fejlen bliver mindst mulig. 

 

L2D = qtot/ T = 6,78/20 = 0,339 W/mK 

 

Ramme-karmkonstruktionens U-værdi be-

regnes ved hjælp af metode angivet i afsnit 

3.2.2 til: 

 

r

pp
D2

r
l

lUL
U  = 

103,0

19,00325,1339,0
 = 1,39 W/m

2
K 

 

11.1.9 Beregning af linietabskoefficien-

ten 

 

Herefter indsættes en rude med et afstands-

profil og mellemrum med en ækvivalent 

varmeledningsevne i stedet for isoleringspa-

nelet. 

 

Ved simulering med denne model fås resul-

taterne vist i Figur 60. 

 

Som det ses bliver Heat In og Heat Out 9,13 

W/m. 

 

Linietabskoefficienten beregnes som be-

skrevet i afsnit 3.2.2 til: 

 

L2D = qtot/ T = 9,13/20 = 0,4565 W/mK. 

 

 = L
2D

 - Ur lr - Ug lg =  

0,4565 - 1,39 0,103 – 1,186 0,19 = 0,088 

W/mK. 

 

Linietabskoefficienten afrundes til 0,09 

W/mK. 

 

 

 

Figur 59. Resultatvindue for modellen med isoleringspanel. 

 

Figur 60. Resultatvindue for modellen med rude og af-

standsprofil. 
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11.2 Therm 2.0 

 

Som eksempel i Therm bestemmes energi-

mærkningsdata for ramme-

karmkonstruktionen af plast vist i Figur 52. 

Idet metoden fra afsnit 3.2.2 benyttes bereg-

nes først U-værdien af konstruktionen ved i 

modellen at sætte et isoleringspanel ind på 

rudens plads. Dernæst bestemmes den lineæ-

re transmissionskoefficient ved at foretage 

beregning af konstruktionen med rude og 

afstandsprofil. 

 

På Figur 61 og Figur 62 er modellen vist 

med henholdsvis isoleringspanel og rude 

indbygget i ramme-karmkonstruktionen.  

 

Optegningen af modellen er sket på basis af 

et digitalt underlag som vist i Figur 52, men 

i forhold hertil er der foretaget forenklinger 

af geometrien, der ikke har nogen betydning 

for modellens termiske egenskaber. 

 

Dimensionerne på konstruktionen som skal 

benyttes til beregning af energimærknings-

data er: 

 

Højde af ramme-karm, lr 115 mm 

Højde af rude/isoleringspanel, lg/lp 190 mm 

Samlet højde af konstruktion, ltot 305 mm 

 

11.2.1 Behandling af hulrum 

 

Therm beregner selv den ækvivalente var-

meledningsevne for hulrum, men Therm-

brugeren skal selv angive om de enkelte 

hulrum betragtes som uventilerede eller let 

ventilerede hulrum. Kriterierne for dette er 

angivet i afsnit 3.2.4. I modellen af plast, 

vist på Figur 61 og Figur 62, er alle hul-

rummene uventilerede. 

 

11.2.2 Valg af randbetingelser 

 

Følgende randbetingelserne er benyttet: 

 

- Indetemperatur 20 C 

- Udetemperatur 0 C  

- Varmeoverføringskoefficient ind-

vendig, hi = 8 W/m
2
K  

- Varmeoverføringskoefficient ud-

vendig, hu = 23 W/m
2
K 

- Varmeoverføringskoefficient redu-

ceret, hr = 5 W/m
2
K 

 

Figur 61. Model af ramme-karmkonstruktion af 

plast med isoleringspanel.  

 

Figur 62. Model af ramme-karmkonstruktion af 

plast med rude og afstandsprofil. 
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Disse randbetingelser er oprettet og valgt til 

modellen som beskrevet i afsnit 6.2.4. 

 

Udstrækningen af den reducerede stråling 

kan ses af Figur 61. 

 

11.2.3 Valg af materialeværdier 

 

Materialeværdierne for varmeledningsevnen 

af PVC og stål er i overensstemmelse med 

EN 10077-2: 

 

PVC: 0,17 W/mK. 

Stål: 50 W/mK. 

 

11.2.4 Valg af beregningsparametre 

 

Error estimator er sat til.  

Maximum % Error Energy Norm er sat til 

5% og Maximum Iterations er sat til 10. 

 

11.2.5 Beregning af panelets U-værdi 

 

Panelet har en tykkelse på 23 mm og en 

varmeledningsevne på 0,04 W/mK. U-

værdien beregnes: 

 

PU

1
= Rpanel = Ri + 

P

Pd
 + Ru =  

(8 W/m
2
K)

-1
 + 

 W/mK04,0

m 023,0
+ (23 W/m

2
K)

-1
 

= 0,7435 m
2
K/W  UP = 1,345 W/m

2
K. 

 

11.2.6 Beregning af ækvivalent varme-

ledningsevne for mellemrum i ru-

de 

 

Idet rudens U-værdi er beregnet til 1,13 

W/m
2
K i afsnit 9, kan mellemrummets 

ækvivalente varmeledningsevne beregnes 

som:  

 

m = 
glasuig

m

R2RRR

d
 

 

=
004,0223813,1

m 015,0
111

 

 

= 0,021 W/mK. 

 

Afstandsprofilets ækvivalente varmeled-

ningsevne er beregnet i afsnit 10.2 til 2,9 

W/mK. 

 



 

 82 

11.2.7 Beregning af Ur 

 

Ramme-karmkonstruktionens U-værdi kan 

nu beregnes ved hjælp af modellen med 

isoleringspanelet indsat i stedet for ruden 

idet panelets U-værdi og længde er kendt. 

 

U-værdien for ramme-karmkonstruktionen 

monteret med isoleringspanel fremgår af 

Figur 63. Som det ses bliver Uframe lig 

1,4816 W/m
2
K. 

 

Ramme-karmkonstruktionens U-værdi be-

regnes ved hjælp af metode angivet i afsnit 

3.2.2 til: 

 

 

 

1148,0

1902,0345,1305,04857,1
Ur  

= 1,72 W/m
2
K 

 

11.2.8 Beregning af den liniære varme-

tabskoefficient,   

 

Herefter indsættes en rude med et afstands-

profil og mellemrum med en ækvivalent 

varmeledningsevne i stedet for isoleringspa-

nelet. 

 

U-værdien for ramme-karmkonstruktionen 

monteret med rude og afstandsprolfil frem-

går af Figur 64. Som det ses bliver Uframe lig 

1,5291 W/m
2
K. 

 

Linietabskoefficienten beregnes som be-

skrevet i afsnit 3.2.2 til: 

 

 = L
2D

 - Ur lr - Ug lg = 1,5291 0,305-

1,12 0,1902-1,71-0,1148 = 0,057 W/mK. 

 

Linietabskoefficienten afrundes til 0,06 

W/mK. 

 

 

Figur 63. Resultatvindue for modellen med isoleringspanel. 

 

Figur 64. Resultatvindue for modellen med rude og af-

standsprofil. 
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11.3 WinIso 

 

Som eksempel i WinIso bestemmes energi-

mærkningsdata for ramme-

karmkonstruktionen af blandede materialer 

som vist i Figur 54. Programmet kan benyt-

tes til at beregne ramme-

karmkonstruktionens U-værdi samt den 

lineære transmissionskoefficient efter meto-

den angivet i EN 10077-2 som beskrevet i 

afsnit 3.2.2. 

 

Først beregnes U-værdien af konstruktionen 

ved at sætte et isoleringspanel ind på rudens 

plads. Dernæst bestemmes den lineære 

transmissionskoefficient ved at foretage 

beregning af konstruktionen med rude og 

afstandsprofil. 

 

På Figur 65 og Figur 66 er modellen vist 

med henholdsvis isoleringspanel og rude 

indbygget i ramme-karmkonstruktionen. 

 

Dimensionerne på konstruktionen der benyt-

tes til beregning af energimærkningsdata er: 

 

Højde af ramme-karmprofil,  56 mm 

Højde af rude/isoleringspanel 190 mm 

 

11.3.1 Behandling af hulrum 

 

WinIso beregner selv den ækvivalente var-

meledningsevne for ikke ventilerede hulrum 

ved at fylde hulrummet med Luft EN 10077-

2, men WinIso-brugeren skal selv skal opret-

te et fast materiale med en ækvivalent var-

meledningsevne svarende til et let ventilere-

de hulrum. Dette gøres ved at følge de 7 trin 

beskrevet i afsnit 6.3.3. I modellen af blan-

dede materialer, vist på Figur 65 og Figur 

66, er de grå hulrum uventilerede og det 

grønne hulrum regnes som ét stort let venti-

leret hulrum. I afsnit 12 er der foretaget be-

regninger hvor hulrummet er opdelt efter 

retningslinierne i afsnit 3.2.3.1. 

 

 

Figur 65. Model af ramme-karmkonstruktion af blande-

de materialer med isoleringspanel 

 

Figur 66. Model af ramme-karmkonstruktion af blande-

de materialer med rude og afstandsprofil 
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11.3.2 Valg af randbetingelser 

 

Følgende randbetingelserne er benyttet: 

 

- Indetemperatur 20 C 

- Udetemperatur 0 C  

- Overgangsisolans indvendig, Ri = 

0,125 m
2
K/W  

- Overgangsisolans udvendig, Ru = 

0,043 m
2
K/W 

 

Overgangsisolanserne er ændret fra de al-

mindeligt anvendte 0,13 m
2
K/W og 0,04 

m
2
K/W til de reciprokke værdier af varme-

overgangskoefficienterne på henholdsvis 8 

W/m
2
K og 23 W/m

2
K. Dette er gjort med 

henblik på en senere sammenligning af re-

sultaterne opnået med de forskellige bereg-

ningsprogrammer.  

 

Ud over de angivne randbetingelser er der 

påtrykt reduceret stråling i et område sva-

rende til det viste på Figur 11. 

Udstrækningen af den reducerede stråling 

kan ses på Figur 65. 

 

11.3.3 Valg af materialeværdier 

 

Materialeværdierne for varmeledningsevnen 

af PVC, aluminium, fyrretræ og EPDM er i 

overensstemmelse med EN 10077-2: 

 

PVC: 0,17 W/mK 

Aluminium: 160 W/mK 

Fyrretræ: 0,13 W/mK 

EPDM: 0,25 W/mK 

 

Endvidere er der fra producent opgivet og 

benyttet: 

 

Opskummet EPDM: 0,08 W/mK 

 

11.3.4 Valg af beregningsparametre 

 

Som konvergenskriterier benyttes en tempe-

raturændring på 0,1 10
-3

 C og en ændring i 

varmestrømmen på 0,1 %. Når begge krite-

rierne er opfyldt stopper beregningen. 
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11.3.5 Beregning af panelets U-værdi 

 

Panelets U-værdi beregnes af programmet 

ved at markerer en celle midt i panelet og 

dernæst vælge k-wert i menuen Tools. På 

Figur 67 ses at programmet beregner pane-

lets U-værdi til 1,302 W/m
2
K. 

 

11.3.6 Beregning af ækvivalent varme-

ledningsevne for mellemrum i ru-

de 

 

Idet rudens U-værdi er beregnet til 1,137 

W/m
2
K i afsnit 0, kan mellemrummets 

ækvivalente varmeledningsevne beregnes 

som:  

 

m = 
glasuig

m

R2RRR

d
 

 

=
004,02043,0125,0137,1

m 016,0
1

 

 

= 0,023 W/mK. 

 

Afstandsprofilets ækvivalente varmeled-

ningsevne er beregnet i afsnit 10.3 til 2,6 

W/mK. 

 

11.3.7 Beregning af Ur 

 

Ramme-karmkonstruktionens U-værdi kan 

nu beregnes ved hjælp af modellen med 

isoleringspanelet indsat i stedet for ruden 

idet panelets U-værdi og længde er kendt. 

 

Som beskrevet i afsnit 6.3.6 kan programmet 

benyttes til at beregne ramme-

karmkonstruktionens U-værdi. På Figur 68 

ses resultatvinduet som fremkommer ved at 

vælge Uf (prEN10077-2) i Tools. Ved at 

indtaste panelets højde på 0,190 m og U-

værdi på 1,302 og ramme-

karmkonstruktionens højde på 0,056 m, 

beregner programmet ramme-

karmkonstruktionens U-værdi til 2,99 

W/m
2
K. 

 

 

Figur 67. U-værdien for panelet indsat i 

ramme-karmkonstruktionen. 

 

Figur 68. Resultatvinduet til beregning af U-værdien 

for ramme-karmkonstruktionen. 
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11.3.8 Beregning af den linieære varme-

tabskoefficient  

 

Herefter indsættes en rude med et afstands-

profil og mellemrum med en ækvivalent 

varmeledningsevne i stedet for isoleringspa-

nelet. 

  

Som beskrevet i afsnit 6.3.6 kan programmet 

også benyttes til at beregne den lineære 

varmetabskoefficient. På Figur 69 ses resul-

tatvinduet som fremkommer ved at vælge 

Psi (prEN10077-2) i Tools. Ved at indtaste 

panelets højde på 0,190 m og U-værdi på 

1,139 og ramme-karmkonstruktionens højde 

på 0,056 m og U-værdi på 2,991 W/m
2
K., 

beregner programmet den lineære varme-

tabs-koefficient til 0,04905 W/mK , som 

afrundes til 0,05. 

 

 

Figur 69. Resultatvinduet til beregning af den lineære 

varmetabskoefficient. 
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11.4 Sammenligning af programmer 

 

Udover de tre ramme-karmkonstruktioner 

fra eksemplerne er alle ramme-karm-

konstruktionerne, vist i Figur 50 - Figur 54, 

modelleret i de 3 programmer. I Tabel 14 og 

Tabel 13 fremgår resultaterne for U-værdien 

og den lineære transmisionskoefficient som 

de er beregnet med de 3 programmer. I be-

regningerne er det forudsat, at alle hulrum 

regnes ikke-delte. I afsnit 12 er vist bereg-

ningsresultater for vindue 4 og 5 med opdel-

te hulrum 

 

11.4.1 U-værdi 

 

Som det ses af Tabel 14 beregners U-

værdierne næsten ens med de forskellige 

programmer. Alle resultaterne ligger inden-

for 5 % af hinanden, hvilket må siges at 

være meget fint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4.2 -værdi 

 

Derimod er der større forskel på den lineære 

transmissionskoefficient. Generelt vil der 

være en større usikkerhed på den lineære 

varmetabskoefficient end på U-værdien, 

fordi det er små tal der regnes med og afrun-

dinger vil have stor indflydelse på resultatet.  

 

Endvidere ligger de beregnede lineære var-

metabskoefficienter i langt de fleste tilfælde 

højere end de angivne i DS 418, hvilket bør 

give anledning til diskussion og eventuelt 

ændring af de i DS 418 angivne værdier.  

Tabel 13. Sammenligning af -værdier (W/mK) 

Vindue 

 

Program 

Figur 50. Vindue 

nr. 1. Ramme-

karmkonstruktion 

af træ. 

Figur 51. Vindue 

nr. 2. Ramme-

karmkonstruktion 

af beklædt træ. 

Figur 52. Vindue 

nr. 3. Ramme-

karmkonstruktion 

af plast. 

Figur 53. Vindue 

nr. 4. Ramme-

karmkonstruktion 

af metal. 

Figur 54. Vindue nr. 

5. Ramme-

karmkonstruktion af 

blandede materialer. 

Frame 0,089 0,086 0,065 0,080 0,053 

Therm 0,078 0,083 0,057 0,093 0,050 

WinIso 0,089 0,088 0,066 0,090 0,049 

 

Tabel 14. Sammenligning af U-værdier (W/m
2
K) 

Vindue 

 

Program 

Figur 50. Vindue 

nr. 1. Ramme-

karmkonstruktion 

af træ. 

Figur 51. Vindue 

nr. 2. Ramme-

karmkonstruktion 

af beklædt træ. 

Figur 52. Vindue 

nr. 3. Ramme-

karmkonstruktion 

af plast. 

Figur 53. Vindue 

nr. 4. Ramme-

karmkonstruktion 

af metal. 

Figur 54. Vindue nr. 

5. Ramme-

karmkonstruktion af 

blandede materialer. 

Frame 1,64 1,39 1,79 3,45 2,93 

Therm 1,70 1,42 1,72 3,35 3,00 

WinIso 1,68 1,43 1,75 3,49 2,99 
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12 Bestemmelse af energi-

mærkningsdata for vin-

duer – eksempler 
 

I afsnit 9, 10 og 11 er alle energimærknings-

data for henholdsvis ruder, kantkonstruktio-

ner og ramme-karmkonstruktioner, der skal 

bruges til at beregne et vindues energimærk-

ningsdata, beregnet. 

 

De 4 ruder og 5 ramme-karmkonstruktioner 

sættes sammen til vinduer og energimærk-

ningsdata beregnes ved hjælp af DS 418 6. 

udgave, programmet Uvindue og program-

met WinIso , som beskrevet i henholdsvis 

afsnit 3.3 og 7.1 og 7.3.  

 

Ruderne og ramme-karmkonstruktionerne 

sammensættes som vist i Tabel 15. 

 

Tabel 15. Sammensætning af ruder og 

ramme-karmkonstruktioner 

Vindue Rude 

nr. 

Ramme-karm 

2 4 Træ beklædt med aluminium 

3 2 Plast 

5 3 Blandede materialer 
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12.1 UVindue 

12.1.1 Eksempel Vindue nr. 2 

 

Rudens energimærkningsdata er beregnet i 

Spectrum som beskrevet i afsnit 9 og ram-

me-karmkonstruktionens energimærknings-

data er beregnet i Frame som beskrevet i 

afsnit 11.1. 

 

Vinduets mål er 1230 mm  1480 mm.  

 

Vinduet placeres lodret. 

 

Vinduet kan ses i Figur 70. 

 

I Tabel 16 er de data, der skal benyttes til at 

beregne energimærkningsdata for vindue nr. 

1, vist. 

 

12.1.1.1 U-værdi 

 

Målene for hele vinduets højde og bredde 

samt ramme-karmkonstruktionens bredde 

indtastes. Udfra disse oplysninger beregner 

programmet vinduets, rudens og ramme-

karmkonstruktionens areal samt omkredsen 

af ruden, lg.  

 

Ved at indtaste ramme-karmkonstruktionens 

og rudens U-værdier, samt linietabskoeffi-

cienten, beregner programmet dernæst vin-

duets samlede U-værdi. 

 

Som det ses Figur 71 af beregner program-

met vinduets U-værdi til 1,47 W/m
2
K. 

 

 

Figur 70. Vindue nr. 1. 

Tabel 16. Inddata til beregning af energimærknings-

data for Vindue nr. 1. 

 U-

værdi 
-

værdi 

g-

værdi 

Areal 

(m
2
) 

 lg  

(m) 

Rude 1,18 0,75 0,59 1,305 0,09 4,596 

Ram-

me-

karm 

1,39 - 0 0,52 
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12.1.1.2 Sollystransmittans 

 

Da UVindue ikke kan beregne sol-

lystransmittansen for en rude, kan program-

met ikke benyttes til at beregne sol-

lystransmittansen for et vindue. Beregningen 

må derfor foretages ved håndberegning. 

 

Formlen beskrevet i afsnit 3.3.2 benyttes: 

 

'A

Agg,t
t = 

82,1

305,175,0
= 0,54 

 

hvor t,g er sollystransmittans for ruden. 

 Ag er glasarealet. 

 A' er vinduesarealet. 

 

12.1.1.3 Den totale solenergitransmit-
tans 

 

Den totale solenergitransmittans g for vin-

duer bestemmes af formlen beskrevet i afsnit 

3.3.3: 

 

'A

Ag
g

gg
= 

82,1

305,159,0
= 0,42 

 

hvor gg er den totale solenergitransmittans 

for ruden. 

 Ag er glasarealet. 

 A' er vinduesarealet. 

 

 

Figur 71. Beregning af U-værdi i UVindue. 
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12.2 DS 418 

12.2.1 Eksempel Vindue nr. 3 

 

Rudens energimærkningsdata er beregnet i 

Spectrum som beskrevet i afsnit 9 og ram-

me-karmkonstruktionens energimærknings-

data er beregnet i Therm 2.0 som beskrevet i 

afsnit 11.2. 

 

Vinduets mål er 1230 mm  1480 mm.  

 

Vinduet placeres lodret. 

 

Vinduet kan ses i Figur 72. 

 

I Tabel 17 er de data, der skal benyttes til at 

beregne energimærkningsdata for vindue nr. 

3, vist. 

 

Arealer 

 

Arealerne og omkredsen af glasarealet be-

regnes som: 

 

A’ = 1,220 m  1,480 m = 1,820 m
2
 

Ag = (1,230-2 0,115)m  (1,480-2 0,115)m  

     = 1,25 m
2
 

Ar = 1,820 m
2
 – 1,25 m

2
 = 0,57 m

2
 

lg = 2 (1,230-2 0,115)m+2 (1,480-2 0,115)m 

   = 4,50 m. 

 

12.2.1.1 U-værdi 

 

Indsættes de fundne værdier i formlen for U-

værdien omtalt afsnit 3.3.1 fås: 

  

U = 1,46 W/m
2
K. 

 

12.2.1.2 Sollystransmittans 

 

Formlen beskrevet i afsnit 3.3.2 benyttes: 

 

'A

Agg,t
t = 

82,1

25,175,0
= 0,52. 

 

hvor t,g er sollystransmittans for ruden. 

 Ag er glasarealet. 

 A' er vinduesarealet. 

 

 

Figur 72. Vindue nr. 3 

Tabel 17. Inddata til beregning af energimærknings-

data for Vindue nr. 2. 

 U-

værdi 
-

værdi 

g-

værdi 

Areal 

(m
2
) 

 lg  

(m) 

Rude 1,13 0,75 0,59 1,25 0,06 4,50 

Ram-

me-

karm 

1,72 - 0 0,57 
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12.2.1.3 Den totale solenergitransmit-
tans 

 

Den totale solenergitransmittans g for vin-

duer bestemmes af formlen beskrevet i afsnit 

3.3.3: 

 

'A

Ag
g

gg
= 

82,1

25,159,0
= 0,41. 

 

hvor gg er den totale solenergitransmittans 

for ruden. 

 Ag er glasarealet. 

 A' er vinduesarealet. 
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12.3 WinIso 

 

12.3.1 Eksempel Vindue nr. 5 

 

Rudens energimærkningsdata er beregnet i 

Spectrum som beskrevet i afsnit 9 og ram-

me-karmkonstruktionens energimærknings-

data er beregnet i WinIso som beskrevet i 

afsnit 11.3. 

 

Vinduets mål er 1230 mm  1480 mm.  

 

Vinduet placeres lodret. 

 

Vinduet kan ses i Figur 73. 

 

12.3.1.1 U-værdi 

 

Målene for hele vinduets højde og bredde 

samt ramme-karmkonstruktionens bredde 

indtastesi resultatvinduet. Udfra disse oplys-

ninger beregner programmet vinduets, ru-

dens og ramme-karmkonstruktionens areal 

samt omkredsen af ruden, lg.  

 

Ved at indtaste ramme-karmkonstruktionens 

og rudens U-værdier, samt linietabskoeffi-

cienten, beregner programmet dernæst vin-

duets samlede U-værdi. 

 

Som det ses af Figur 74 beregner program-

met vinduets U-værdi til 1,561 W/m
2
K. 

  

12.3.1.2 Sollystransmittans 

 

 

'A

Agg,t
t = 

82,1

529,175,0
= 0,63. 

 

hvor t,g er sollystransmittans for ruden. 

 Ag er glasarealet. 

 A' er vinduesarealet. 

 

12.3.1.3 Den totale solenergitransmit-
tans 

 

Den totale solenergitransmittans g for vin-

duer bestemmes af formlen beskrevet i afsnit 

3.3.3: 

 

 

Figur 73. Vindue nr. 5. 

 

Figur 74. Beregning af U-værdi i WinIso. 
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'A

Ag
g

gg
= 

82,1

529,159,0
= 0,50. 

 

hvor gg er den totale solenergitransmittans 

for ruden. 

 Ag er glasarealet. 

 A' er vinduesarealet. 

 

12.4 Sammenligning af programmer 

 

Vindue nr. 1 er et Dannebrogsvindue og der 

forekommer forskellige U- og -værdier 

afhængig af bund- og top- og sidekarm og 

lodrette og vandrette poster.  

 

Beregningen af den samlede U-værdi bliver 

derfor mere kompliceret end i de øvrige 

tilfælde. 

 

På Figur 75 er de forskellige placeringer for 

-værdien indtegnet. Som  det ses af figuren 

er der 4 forskellige bidrag fra linietabet i 

stedet for et. Ligeledes vil der være forskel-

lige bidrag for varmetabet gennem ramme-

karmkonstruktionen. 

 

Den samlede U-værdi for vinduet beregnes 

derfor som: 

 

U =
'A

UAΨlUA rrgggg
. 

 

I Tabel 19 er de forskellige U-værdier og -

værdier, samt de der til hørende arealer og 

længder angivet. 

 

Med værdierne fra Tabel 19 beregnes den 

samlede U-værdi til: 

 

U = 
2m 82,1

W/K692,0 W/K486,2
= 1,75 

W/m
2
K. 

 

 

Tabel 18. Beregnede U-værdier for forskellige vinduer. Hulrum regnet ikke-delte. 

 Vindue nr. 1 Vindue nr. 2 Vindue nr.  3 Vindue nr. 4 Vindue nr. 5 

Frame 1,75 1,47 1,49 1,78 1,56 

Therm 2.0 1,73 1,46 1,46 1,76 1,56 

WinIso 1,74 1,47 1,49 1,74 1,56 

 [W/m²K] [W/m²K] [W/m²K] [W/m²K] [W/m²K] 

 

Figur 75. Skitse af Dannebrogsvindue. 

Tabel 19. U- og -værdier samt arealer og længder 

i Dannebrogsvinduet. 

 U-værdi Areal -værdi Længde 

Bund 1,64 0,108 0,089 0,882 

Over 1,54 0,108 0,084 0,882 

Side 1,54 0,262 0,084 2,264 

Vandret 1,75 0,140 0,177 1,132 

Lodret 1,64 0,202 0,169 0,882 

Rude 1,163 1,00 - - 

U A 2,486   

l   0,692 
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13 Sammenligning mellem 

målinger og beregninger 

13.1 Målinger 

De totale U-værdimålinger er gennemført i 

en guarded hot box i overensstemmelse med 

de kommende standarder på området 

(prEN12412 og ISO/DIS12567). De under-

søgte vinduer svarer til de i afsnit 10 be-

skrevne. Vinduerne er angivet som vist i 

Tabel 20. 

 

Tabel 20. Sammensætning af ramme-

karmkonstruktioner 

Vindue Ramme-karm 

1 Træ 

2 Træ beklædt med aluminium 

3 Plast 

4 Aluminium 

5 Blandede materialer 

 

 

Udover de totale U-værdier er der også fore-

taget måling af rudernes center U-værdier. 

Da center U-værdierne ikke er foretaget 

efter en standard følger en kort beskrivelse 

af målemetoden: En rudes center U-værdi er 

målt ved at montere vindue (inkl. rude) i hot 

box’en og ved at fastgøre en isoleringsplade 

med kendt termisk modstand på ruden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperaturerne i hot box’en blev reguleret 

så rudens overfladetemperaturer kom tæt på 

de overfladetemperaturer, der opstod under 

U-værdimålingen på det aktuelle vindue.Ved 

at måle temperaturfaldet over isoleringspla-

den kan varmestrømmen gennem ruden be-

stemmes og ved at måle temperaturfaldet 

over ruden kan rudens termiske modstand og 

dermed rudens U-værdi bestemmes.  

 

13.2 Beregninger 

De beregnede værdier er gennemsnittet af de 

beregnede værdier angivet i Tabel 9. For 

vindue nr. 4 og 5 er dog angivet to beregne-

de værdier svarende til, at der er regnet med 

hhv. udelt hulrum og opdelt hulrum i ram-

me-karmkonstruktionen, hvor det udelte 

hulrum resulterer i størst U-værdi. Se også 

afsnit 3.2.3.1 og bilag 2 

Resultaterne af de målte og beregnede totale 

U-værdier for vinduerne kan ses i Tabel 21. 

De målte værdier er angivet med måleusik-

kerheden inkluderet. 

Resultaterne af de målte og beregnede center 

U-værdier for vinduerne kan ses i Tabel 22. 

De målte værdier er angivet med måleusik-

kerheden inkluderet.  

 

Der er generel god overensstemmelse mel-

lem målte og beregnede U-værdier for såvel 

rudedelen som for de komplette vinduer. 

Eneste undtagelse er for vindue nr. 4 regnet 

med ét stort hulrum, se også bilag 2.

Tabel 21. Målte og beregnede U-værdier for de undersøgte vinduer. 

 Vindue nr. 1 Vindue nr. 2 Vindue nr.  3 Vindue nr. 4 Vindue nr. 5 

Målt 1.72 0,09 1.50 0,08 1.41 0,07 1.65 0,08 1.57 0,08 

Beregnet 1,74 1,47 1,48 1,76/1,70 1,56/1,54 

 [W/m²K] [W/m²K] [W/m²K] [W/m²K] [W/m²K] 

Tabel 22. Målte og beregnede center U-værdier for de undersøgte ruder. 

 Vindue nr. 1 Vindue nr. 2 Vindue nr.  3 Vindue nr. 4 Vindue nr. 5 

Målt 1,18 0,07 1,25 0,08 1,17 0,07 1,18 0,07 1,16 0,07 

Beregnet 1,16 1,18 1,13 1,14 1,13 

 [W/m²K] [W/m²K] [W/m²K] [W/m²K] [W/m²K] 
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Ordliste  
 

Varmetransmissionskoefficient Varmetransmissionskoefficienten angiver varmetabet gen-

nem en konstruktion med arealet 1 m
2
 ved en temperaturfor-

skel på 1 
o
C 

 

Solstråling Solstråling er den elektromagnetiske stråling, der udsendes 

fra solen. Bølgelængden for solstråling ligger i området 

200nm til 8000nm. I praksis antages solstrålingen at dække 

et bølgelængdeområde fra 300nm til 3000nm, idet dette om-

råde indeholder over 98% af solstrålingens samlede energi-

indhold. 

 

Sollys Sollys er den synlige del af solstrålingen, dvs. bølgelængde-

området fra 380nm til 780 nm 

 

Varmeledning Varmeledning er overførsel af energi ved tilfældige stød 

mellem et materiales molekyler 

 

Konvektion Ved konvektion overføres energien gennem bevægelse af en 

gas eller væske mellem et koldt og et varmt legeme 

 

Varmestråling Ved varmestråling overføres energien i form af elektromag-

netisk stråling 

 

Emissivitet Emissiviteten af en overflade er bestemmende for overfla-

dens evne til at udsende varmestråling. Jo lavere emissivitet, 

jo mindre varmestråling 

 

Absorption Absorption er optagelse af solstråling i et materiale, der 

medfører en opvarmning dette 

 

Absorptans Absorptans er et udtryk for hvor stor en del af energien i 

solstrålingen, der optages og medfører en opvarmning af ma-

terialet 

 

Refleksion Refleksion er tilbagekastning af solstråling fra et materiales 

overflade 

 

Reflektans Reflektans er et udtryk for hvor stor en del af energien i 

solstrålingen, der kastes tilbage fra materialets overflade 

  

Transmission Transmission er direkte passage af solstråling gennem glas 

 

Transmittans Transmittans er et udtryk for hvor stor en del af energien i 

solstrålingen, der passerer direkte gennem et glasset 
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Appendiks A.   Sammenfatning af energimærkningsordningen 

for ruder og vinduer 
 

Energimærkningsordningen er etableret af 

brancheorganisationerne med støtte fra 

Energistyrelsen. Formålet med energi-

mærkningsordningen er 

 

- at give forbrugerne et dokumenteret 

retvisende grundlag for bedømmelse 

af de energimæssige egenskaber ved 

vinduer/yderdøre og ruder 

 

- at tilskynde til øget anvendelse af 

komponenter med de bedste energi- 

og miljømæssige egenskaber 

 

Endvidere er formålet med energimærk-

ningsordningen at tilvejebringe et fælles 

grundlag for og efterprøvning af de tilslut-

tede virksomheders produktionskontrol, der 

skal sikre, at energimærkede vinduer og 

ruder opfylder de krav, der er angivet i ord-

ningens gældende tekniske bestemmelser. 

 

I energimærkningsordningen opereres med 

følgende tre benævnelser: 

 

1. Energimærkningsdata: De grundlæg-

gende energimæssige data for ru-

der/vinduer. 

2. Energiklasse: Bogstavbenævnelse for 

ruder på basis af energitilskuddet. 

3. Energimæssige egenskaber: Fællesbe-

tegnelse for energimærkningsdata og 

energiklasse. 

 

 

A.1   Ruder 

Energimærkningsproceduren for ruder er 

opdelt i to dele: 

A.1.1  Produktbeskrivelse (energi-

mærkningsdata) 

 

For alle ruder, som er underlagt energi-

mærkningsordningen, skal der foreligge en 

beskrivelse, der som minimum indeholder 

følgende størrelser (energimærkningsdata) 

angivet i Tabel 23 

 

Produktbeskrivelsen kan foreligge i form af 

et dokument eller i elektronisk form.  

A.1.2  Energiklassifikation (perma-

nent mærkning) 

 

Energiklassifikation af ruder foretages på 

grundlag af rudens energitilskud til et refe-

rencehus. Energitilskuddet bestemmes ved 

hjælp af følgende udtryk:  

 

Ereference = 196,4 g – 90,36 Ug 

 

Beregninger for ruders energitilskud base-

res på en 4 – 15 – 4 mm rudeopbygning. 

Rudens energiklasse (A, B eller C) be-

stemmes udfra energitilskuddet som vist i 

Tabel 24.  

 

Ruder med energitilskud mindre end eller 

lig med nul kan ikke klassificeres og mær-

kes.  

Tabel 23. Energimærkningsdata for ruder 

Tabel 24. Energiklasser for ruder  

Symbol Beskrivelse 

Ug Varmetransmissionskoefficient midt på ruden 

t Sollystransmittans for vinkelret indfald af sollys gældende for rudens midte 

g Total solenergitransmittans for vinkelret indfald af solstråling gældende for rudens midte 

k Kantkonstruktionens ækvivalente varmeledningsevne 

 

Energiklasse Grænseværdier 

A Energitilskud større end 20,0  kWh/m² 

B Energitilskud større end 10,0 til og med 20,0 kWh/m²
 
 

C Energitilskud større end 0,0 til og med 10,0 kWh/m² 
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Ruder som kan klassificeres og mærkes 

påføres en permanent mærkning, som skal 

indeholde følgende: 

 

 Energimærkningsordningens logo i 

farven blå eller sort  

 Rudens energiklasse (A, B eller C) 

 Producentens identitetsnr. i relation til 

en anerkendt kon-

trol/certificeringsordning 

 Produktionsår og -måned 

 

Den permanente mærkning anføres på ru-

dens afstandsprofil. 

A.1.3  Sammenfatning ruder 

 

Energimærkningsordningen for ruder 

betyder således, at der for alle ruder, der 

er med i ordningen, vil foreligge oplysnin-

ger om deres energimærkningsdata. For 

de ruder, der har et positivt energitilskud, 

vil der desuden være oplysninger om ener-

giklasse. 

 

Oplysninger om energimærkningsdata vil 

kunne fås ved henvendelse til producenten 

og vil så vidt muligt blive påført tilbud, 

ordrebekræftelse samt følgeseddel. Ener-

gimærkningsdata vil  eventuelt blive påført 

produktet på en mærkeseddel. Permanent 

mærkning af ruder med ordningens logo 

samt oplysninger om energiklasse sker 

kun for ruder med positivt energitilskud. 

A.2   Vinduer 

Energimærkningsproceduren for vinduer er 

ligeledes opdelt i to dele:  

A.2.1  Produktbeskrivelse  

For alle vinduer, som er underlagt energi-

mærkningsordningen, skal der foreligge en 

beskrivelse, der som minimum indeholder 

følgende størrelser (energimærkningsdata) 

angivet i Tabel 25 

Produktbeskrivelsen kan foreligge i form af 

et dokument eller i elektronisk form.  

A.2.2  Permanent mærkning  

 

Permanent mærkning af vinduer kan kun 

ske for elementer, hvor der anvendes ener-

giklassificerede ruder samt for elementer 

uden rudeareal. Den permanente mærkning 

skal som minimum indeholde følgende: 

  

 Ordningens logo i farven blå eller sort 

 Producentens navn 

 Produktionsår og -måned 

 

Endvidere kan vinduer, som er underlagt 

energimærkningsordningen, forsynes med 

en mærkat med oplysninger om vinduets og 

rudens energimæssige egenskaber som vist 

i Tabel 25 samt eventuelt rudens energi- 

klasse. 

A.2.3  Sammenfatning vinduer 

 

Energimærkningsordningen for vinduer 

betyder således, at der for alle vinduer, der 

er med i ordningen, vil foreligge oplysnin-

ger om deres energimærkningsdata og 

eventuelt rudens energiklasse. 

 

Oplysninger om energimærkningsdata vil 

kunne fås ved henvendelse til producenten 

og vil så vidt muligt blive påført tilbud, 

ordrebekræftelse samt følgeseddel. Ener-

gimærkningsdata vil  eventuelt blive påført 

produktet på en mærkeseddel. Permanent 

mærkning af vinduer sker kun når der 

anvendes ruder med positivt energitilskud. 

Den permanente mærkning omfatter logo 

samt oplysninger om producenten. 

Tabel 25. Energimærkningsdata for vinduer 

 Symbol Beskrivelse 

 

Vindue 

U Varmetransmissionskoefficient for den samlede konstruktion 

t Sollystransmittans for vinkelret indfald af sollys for den samlede konstruktion 

g Total solenergitransmittans for vinkelret indfald af solstråling for den samlede konstruktion 

 

Rude 

Ug Varmetransmissionskoefficient midt på ruden 

t Sollystransmittans for vinkelret indfald af sollys gældende for rudens midte 

g Total solenergitransmittans for vinkelret indfald af solstråling gældende for rudens midte 
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Bilag 1. Description of calculation examples 
 

The following 4 different panes will be used to combine 5 different glazings: 

1. 4 mm float glass, no coating. 

2. 6 mm glass with hard low e coating. 

3. 4 mm glass with solar protection coating, incl. low e coating. 

4. 4 mm glass with soft low e coating. 

 

These 4 panes shall be combined as double-glazing in the following ways: 

 

Glazing  External Internal Coating position 

1 Pane number 1 2 3 

2 Pane number 1 4 3 

3 Pane number 3 1 2 

4 Pane number 3 4 2 and 3 

 

and as triple-glazing in the following way: 

 

Glazing  External Middle Internal Coating position 

5 Pane number 3 1 4 2 and 5 

 

Figure 1 illustrates the 5 different combinations including the position of the coating. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Combination of the 5 different panes. 

 

For each glazing the U-value, the total solar energy transmittance (g-value), the light transmit-

tance and if possible the solar transmittance shall be calculated with a variation of the space 

width and gas type between the panes.  

Table 1 specifies the composition of glazing, gas type and width of space between the panes that 

shall be computed. 

 

1 2 1 4 3 1 3 4 3 1 4 

1 2 3 4 5 
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Table 1: Composition of glazing. 

Combination Glazing Gas Width of space (mm) 

1 1 Air/Argon 10/90 12 

2 2 Air/Argon 10/90 12 

3 3 Air/Argon 10/90 12 

4 

5 

6 

7 

8 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

Air 

Air/Argon 10/90 

Air/Argon 10/90 

Air/Argon 10/90 

Air/Krypton 10/90 

12 

6 

12 

18 

12 

9 5 Air/Argon 10/90 12 

 

This gives a total of 9 combinations. 
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1 Indledning 
 

Nærværende rapport beskriver en del af det arbejde, der er udført i projektet ”Udarbejdelse af 

beregnings- og prøvningsmæssigt grundlag i forbindelse med energimærkning, udvikling og 

tilskudsgivning vedrørende ruder og vinder”. Projektet er finansieret af Energistyrelsen, Projekt 

Vindue, ENS journal nr. 75661/98-0006. 

 

Projektets formål 

Formålet med det samlede projekt er at etablere det beregningsmæssige og prøvningsmæssige 

grundlag for bestemmelse af data til brug ved såvel energimærkning af ruder og vinduer som 

udvikling af disses termiske og optiske egenskaber. Projektet er gennemført ved: 

 

1. at undersøge beregningsprogrammers overensstemmelse indbyrdes og med målinger 

2. at udarbejde krav vedrørende beregningsforudsætninger og dokumentation af inddata 

3. at dokumentere, at der ved korrekt brug af programmerne opnås ens resultater 

4. at udarbejde informationsmateriale, der beskriver detaljerede metoder til at bestemme vin-

duers energimæssige egenskaber. 

 

Nærværende rapport udgør rapporteringen af de gennemførte U-værdimålinger og sammenlig-

ninger mellem målte og beregnede U-værdier for fem danske vindueskonstruktioner. Herudover 

foretages sammenligning mellem data for ruder beregnet med forskellige rudeberegningspro-

grammer 

 

Baggrund 

I forbindelse med såvel energimærkning som udvikling af ruder og vinduer er det nødvendigt at 

råde over metoder til nøjagtigt at bestemme ruders og vinduers termiske egenskaber. Disse 

egenskaber kan fastlægges ved hjælp af beregninger i det omfang, der kan findes beregnings-

modeller, der dækker de undersøgte rude- og vindueskonstruktioner. Alternativt kan de termiske 

egenskaber fastlægges ved hjælp af målinger. Målingerne vil almindeligvis komme på tale i 

situationer, hvor der ikke kan findes dækkende beregningsmodeller eller hvor beregningsmodel-

lerne ønskes eftervist. 

Detaljerede beregninger kan gennemføres vha. kommercielt tilgængelige beregningsprogram-

mer. For at sikre en ensartet og korrekt bestemmelse af ruders og vinduers termiske egenskaber 

- også for de lidt mere komplicerede konstruktioner - er det vigtigt, at de anvendte beregnings-

programmer er gennemprøvet for en række typiske danske vinduer. Selv om beregningspro-

grammerne er udviklet specielt til brug indenfor rude- og vinduesindustrien er der tale om pro-

grammer, der kræver kvalificerede valg af inddata. Valg af inddata og behandling af f.eks. ne-

tinddeling, hulrum og spalter har stor betydning for beregningsresultatet og forskellige operatø-

rer kan komme frem til forskellige resultater ved beregning på identiske vinduer - faren er jo, at 

operatøren kommer frem til et resultat uanset hvor fejlbehæftede de valgte inddata er. Ydermere 

har de forskellige tilgængelige beregningsprogrammer varierende følsomhed og “ømme punk-

ter”. For at sikre, at forskellige beregningsprogrammer giver sammenlignelige resultater har det 

været nødvendigt at fastlægge regler/retningslinier for hvordan inddata til programmerne skal 

udformes samt at gennemføre sammenligninger mellem målte og beregnede U-værdier. 

Beskrivelse af disse regler/retningslinier kan findes i /1/. På basis af de opstillede retningslinier 

er U-værdier for fem typiske danske vindueskonstruktioner beregnet og resultaterne vist i /1/. 

Gennemførelse af projektet 

Projektet er gennemført i to faser:  

En beregningsfase, hvor fem typiske danske vinduer blev analyseret ved brug af et udvalg af 

tilgængelige beregningsprogrammer 

En prøvefase, hvor der i laboratoriet blev foretaget detaljerede målinger af de samme fem vin-

duers U-værdi. Hensigten med målingerne er at sammenligne målte og beregnede værdier og 

dermed understøtte de retningslinier, der er udarbejdet for brug af beregningsprogrammerne. 
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Beregningsfasen er gennemført ved at: 

 Udvælge og anskaffe et antal beregningsprogrammer i nyeste version. Der skelnes mellem 

programmer til bestemmelse af data for rudedelen og programmer til bestemmelse af data 

for ramme/karm-delen. Der er undersøgt følgende programmer: 

 

Tabel nr. 1 Oversigt over programmer til rude- og ramme-karm beregninger 

Program for Rude-delen Program for Ramme/karm-delen 

WIS FRAME 

WINDOW4.1 THERM2.0 

VISION4 WinIso 

GLAS98 

CALUMEN 

GLAD99 

 

 

 Opstille retningslinier for brug af programmerne 

 Opstille retningslinier for dokumentation af anvendte beregningsforudsætninger. 

 Gennemregne ni forskellige ruder med rude-programmerne og undersøge programmernes 

indbyrdes overensstemmelse. 

 Gennemregne fem typiske danske vinduer med de valgte programmer og undersøge om 

resultaterne er i rimelig overensstemmelse. 

 

Prøvefasen er gennemført ved at: 

 Anskaffe fem typiske danske vinduer svarende til de vinduer, der blev undersøgt i bereg-

ningsfasen 

 Gennemføre detaljerede målinger af vinduernes U-værdi efter de kommende CEN- og ISO-

standarder /2/, /3/. 
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2 Rudeberegninger 
 

De seks beregningsprogrammer, der er listet i Tabel nr. 1 ovenfor er testet vha. beregninger på i 

alt 9 forskellige ruder baseret på 5 forskellige glaskombinationer med varierende gasfyldning og 

glasafstand. I bilag 1 er de 9 ruder beskrevet. Ruderne er sammensat for at stille store krav til 

beregningsprogrammernes nøjagtighed snarere end for at repræsentere ruder, der har typisk 

anvendelse. Derfor er ruderne nr. 4-8 forsynet med to lavemissionsbelægninger selvom dette 

normalt ikke vil være relevant i to-lags ruder. Programmerne WIS, WINDOW4.1 og VISION er 

åbne programmer, som den enkelte bruger kan anvende til beregninger når de relevante data er 

til rådighed. Disse tre programmer er testet på IBE. GLAD99 er også åbent program, men er 

ikke testet på IBE. De øvrige to programmer er lukkede programmer som primært er beregnet til 

at bestemme data for specifikke glasproducenters egne glastyper og den enkelte bruger kan så-

ledes ikke beregne data for vilkårlige glasprodukter. IBE har derfor forsynet de tre glasleveran-

dører bag GLAS98, CALUMEN og GLAD99 med de relevante data for at foretage beregninger 

af energimærkningsdata for de ni ruder beskrevet i bilag 1. 

 

I Tabel nr. 2, 3 og 4 nedenfor er vist resultaterne af beregningerne. Resultater fra GLAS98 

mangler endnu, men forventes at blive medtaget i forbindelse med en planlagt revision til 

1.04.2000. Som det ses af tabellerne er der god overensstemmelse mellem beregningsresultater-

ne. Det skal dog bemærkes, at for rude nr. 7 i Tabel nr. 2 er der en markant afvigelse mellem de 

opnåede resultater. Årsagen til afvigelserne ligger i de beregningsmodeller, der anvendes. Pro-

grammerne WIS, CALUMEN og GLAD99 benytter en model, der svarer til DS/EN673, medens 

programmerne WINDOW4.1 og VISION4 benytter en mere detaljeret model. Der foregår p.t. et 

analysearbejde i de relevante ISO og CEN arbejdsgrupper, hvor det dels undersøges hvor stor 

forskel i resultaterne de forskellige modeller giver og dels hvilke modeller, der bedst repræsen-

terer de virkelige forhold. Foreløbige resultater tyder på, at DS/EN673-modellen giver for lave 

U-værdier i forhold til målinger for glasafstande større end 12 mm og dette svarer da også til 

resultaterne i Tabel nr. 2. Det stemmer også overens med de målte center U-værdier beskrevet i 

Tabel nr. 5 og Tabel nr. 8, hvor størst afvigelse mellem beregnet og målt center U-værdi findes 

for den største glasafstand på 24 mm i vindue nr. 2. Det forventes, at DS/EN673 (som følge af 

resultaterne af de pågående analyser) vil blive ændret så den følger de detaljerede modeller. Ind 

til en fornyet version af DS/EN673 foreligger kan den nuværende version anvendes til bereg-

ning af energimærkningsdata, men det anbefales, at der for store glasafstande anvendes enten 

WINDOW4.1 eller VISION4 til beregning af glassets center U-værdi.  
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Tabel nr. 2 Sammenligning mellem beregnede center U-værdier for ni ruder 

 

Tabel nr. 3 Sammenligning mellem beregnede center lystransmittanser for ni ruder 

 

Tabel nr. 4 Sammenligning mellem beregnede center g-værdier for ni ruder 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

WIS 1,64 1,26 1,46 1,59 1,99 1,24 1,09 1,02 0,77 

WINDOW4.1 1,65 1,29 1,48 1,58 2,00 1,27 1,21 1,08 0,77 

VISION4 1,65 1,28 1,47 1,60 1,97 1,26 1,19 1,05 0,77 

GLAS98          

CALUMEN 1,64 1,26 1,47 1,59 1,99 1,24 1,14 1,02 0,77 

GLAD99 1,68 1,28 1,50 1,60 2,00 1,26 1,08 1,04 0,78 

MIDDEL 1,65 1,27 1,48 1,59 1,99 1,25 1,14 1,04 0,77 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

WIS 0,74 0,78 0,62 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,54 

WINDOW4.1 0,74 0,78 0,62 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,54 

VISION4 0,74 0,78 0,62 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,54 

GLAS98          

CALUMEN 0,74 0,78 0,62 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,54 

GLAD99 0,74 0,78 0,62 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,54 

MIDDEL 0,74 0,78 0,62 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,54 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

WIS 0,71 0,59 0,36 0,36 0,35 0,35 0,34 0,34 0,31 

WINDOW4.1 0,71 0,60 0,37 0,36 0,37 0,35 0,35 0,35 0,32 

VISION4 0,71 0,58 0,36 0,35 0,36 0,35 0,34 0,34 0,31 

GLAS98          

CALUMEN 0,71 0,59 0,36 0,35 0,36 0,35 0,34 0,34 0,31 

GLAD99 0,71 0,59 0,35 0,35 0,35 0,34 0,33 0,33 0,30 

MIDDEL 0,71 0,59 0,36 0,35 0,36 0,35 0,34 0,34 0,31 
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3 Beskrivelse af de fem testvinduer 
 

Til sammenligningen mellem beregnede og målte U-værdier er der udvalgt fem forskellige typi-

ske ramme-karmkonstruktioner, af henholdsvis træ, træ beklædt med aluminium, plast, metal og 

blandede materialer. Vinduernes udformning er vist i Figur nr. 1. Alle vinduer måler ca. 1,48 x 

1,23 m (højde x bredde) og er forsynet med en energirude bestående af: Yderst 4 mm klart 

floatglas – Argonfyldt mellemrum – inderst 4 mm glas med lavemissionsbelægning. Glasaf-

standen varierer fra vindue til vindue, men glastyper og gasfyldning er ens for alle fem vinduer. 

 

 

 

 
Vindue nr. 1 

 

 
 

Vindue nr. 2 

 
 

Vindue nr. 3 

 
 

Vindue nr. 4 

 

 

 
 

Vindue nr. 5 

 

 
 

 
Skematisk snit af vinduerne 

 

Figur nr. 1 Tværsnit og opstalt af de fem vinduer. 

Vindue  

nr 1 

Vindue  

nr. 2, 3, 4, 5 
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4 Beregning af testvinduernes U-værdi 
 

Beregningerne er opdelt i tre elementer: 

 Center U-værdi for ruden, Ug [W/m²K] 

 Ramme/karm konstruktionens U-værdi, Ur [W/m²K] 

 Den lineære transmissionskoefficient for samlingen af rude og ramme, g [W/mK] 

 

Beregning af Ug er foretaget i overensstemmelse med DS/EN673, /4/. Beregning af Ur og g er 

gennemført i henhold til prEN10077-2, /5/. Ifølge denne præstandard skal beregningerne udfø-

res med en reduceret strålingsudveksling med omgivelserne for bl.a. den indvendige samling 

mellem rude og ramme-karmprofil og det angives, at den reducerede strålingsudveksling skal 

regnes for en strækning på rude og ramme-karm svarende til hele dybden af ramme-

karmprofilet. Det er imidlertid på fællesmøde afholdt i 1999 i arbejdsgrupperne CEN/WG7 ad 

hoc og ISO/TC163/WG2 vedtaget at ændre prEN ISO 10077-2, så den reducerede stråling kun 

benyttes for en mindre del af ruden, nemlig for en strækning på ruden på max 30 mm, da dette 

ifølge vore og andres undersøgelser er i bedre overensstemmelse med virkeligheden. De her 

præsenterede beregninger følger denne praksis. For en detaljeret beskrivelse af de gennemførte 

beregninger og de anvendte forudsætninger henvises til /1/. 

 

Følgende resultater er opnået: 

 

Tabel nr. 5 Beregnede center U-værdier for fem ruder. Beregnet vha. GLAS98 

Vindue Vindue 1 Vindue 2 Vindue 3 Vindue 4 Vindue 5  

Center U-værdi 1,16 1,18 1,13 1,14 1,13 [W/m²K] 

Glasafstand 14 24 15 15 16 [mm] 

 

 

Tabel nr. 6 Beregnede total U-værdier for fem vinduer. Ramme-karmdelen beregnet med 

hhv. FRAME, THERM2.0 og WinIso 

Vindue Vindue 1 Vindue 2 Vindue 3 Vindue 4 Vindue 5  

FRAME 1,75 1,47 1,49 1,78 1,56 [W/m²K] 

THERM2.0 1,73 1,46 1,46 1,76 1,56 [W/m²K] 

WinIso 1,74 1,47 1,49 1,74 1,56 [W/m²K] 

Middelværdi 1,74 1,47 1,48 1,76 1,56 [W/m²K] 

 

Som det fremgår af Tabel nr. 6 opnås der stort set samme totale U-værdi, for et konkret vindue 

uanset hvilket beregningsprogram der vælges, afvigelsen fra middel er maksimalt 1%. 
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5 Målinger 
 

Måling af de totale U-værdier er gennemført i en guarded hot box i overensstemmelse med de 

kommende standarder på området (/2/, /3/).  

Den totale U-værdi indeholder bidrag fra ruden, ramme-karmkonstruktionen og samlingen mel-

lem disse. For den valgte vinduesstørrelse udgør rudedelen en relativ stor andel af vinduets are-

al. Ved sammenligning mellem beregnet og målt U-værdi for et helt vindue betyder dette, at en 

relativt stor fejl i beregnet U-værdi for ramme-karmdelen kan være kamufleret. Derfor er der 

også foretaget måling af rudernes center U-værdi og af udvalgte temperaturer på ramme-

karmprofilerne og på ruderne.  

 

Følgende er målt for fem vinduer: 

 Total U-værdi 

 Center U-værdi for ruderne 

 Udvalgte temperaturer på rude og ramme-karm 

 

Rudernes center U-værdi er målt ved at montere vindue (inkl. rude) i hot box’en og ved at fast-

gøre en isoleringsplade med kendt termisk modstand på ruden. Temperaturerne i hot box’en 

blev reguleret så rudens overfladetemperaturer kom tæt på de overfladetemperaturer, der opstod 

under U-værdimålingen på det aktuelle vindue. Ved at måle temperaturfaldet over isolerings-

pladen kan varmestrømmen gennem ruden bestemmes og ved at måle temperaturfaldet over 

ruden kan rudens termiske modstand og dermed rudens U-værdi bestemmes under forhold sva-

rende til målingen af vinduets totale U-værdi. 

 

Måleresultater 
 

I Tabel nr. 7er angivet de totale U-værdier målt i IBE’s guarded hot box: 

 

Tabel nr. 7 Målte U-værdier for fem vinduer .  

Vindue Vindue 1 Vindue 2 Vindue 3 Vindue 4 Vindue 5  

Total U-værdi 1,72 0,09 1,50 0,08 1,41 0,07 1,65 0,08 1,57 0,08 [W/m²K] 

 

I Tabel nr. 8 er angivet de målte center U-værdier for de fem ruder: 

 

Tabel nr. 8 Målte center U-værdier for fem vinduer 

Vindue Vindue 1 Vindue 2 Vindue 3 Vindue 4 Vindue 5  

Center U-værdi 1,18 0,07 1,25 0,08 1,17 0,07 1,18 0,07 1,16 0,07 [W/m²K] 
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6 Sammenligninger mellem beregnede og målte U-

værdier for de fem vinduer 
 

Ved sammenligning mellem målt og beregnet total U-værdi er anvendt middelværdierne af de 

beregnede størrelser angivet i Tabel nr. 6. 

 

Sammenligning mellem målte og beregnede overfladetemperaturer skal gøres med forsigtighed, 

da der ikke nødvendigvis er præcis samme grænsebetingelser i målinger som i beregninger:  

 I målingerne er der etableret en samlet overgangsmodstand (indvendig + udvendig over-

gangsmodstand) på ca. 0,17 m²K/W og der skeles således ikke til hvordan overgangsmod-

standen fordeler sig indvendigt og udvendigt, ligesom der er en relativ stor usikkerhed på 

den samlede overgangsmodstand under målingerne. De faktiske overgangsmodstande under 

målingerne har betydning for de målte overfladetemperaturer, men usikkerheden på over-

gangsmodstanden har ikke den store betydning for den samlede målte U-værdi. For bereg-

ningernes vedkommende er der til gengæld regnet med præcist definerede overgangsforhold 

med en kendt fordeling mellem indvendig og udvendig overgangsisolans. Det bemærkes, at 

usikkerheden på overgangsmodstanden under målingerne er medregnet i de usikkerheder 

der er opgivet under de målte U-værdier.  

 Temperaturerne på varm og kold side har under målingerne ligget omkring 19,7 hhv. 0,5°C, 

mens der i beregningerne er regnet med præcis 20 og 0°C på hhv. varm og kold side. 

 

Sammenligning mellem målte og beregnede temperaturer kan således i de aktuelle undersøgel-

ser ikke forventes gjort med større nøjagtighed end 1°C. Temperatur-sammenligningerne vur-

deres alligevel at kunne bidrage til en vurdering af de beregnede resultaters gyldighed. 

 

For hvert vindue er der nedenfor foretaget en sammenligning mellem målte og beregnede U-

værdier og overfladetemperaturer samt i to tilfælde temperaturen af et let ventileret hulrum. 

Placering af temperaturfølere er for hvert vindue angivet på en skitse . 



 

 117 

 

Vindue nr. 1 

 
Temperaturerne var under målingerne 19,7 og 0,6°C på hhv. varm og kold side. 

 

Tabel nr. 9 Målte og beregnede værdier for vindue nr. 1  

 Målt Beregnet Afvigelse  

U center  1,18 0,07 1,16 0,02 [W/m²K] 

U total 1,72 0,09 1,74 0,02 [W/m²K] 

Temp. 1 14,6 13,9 0,7 [°C] 

Temp. 2 17,4 17,6 0,2 [°C] 

Temp. 3 18,6 18,9 0,3 [°C] 

Temp. 4 4,1 4,9 0,8 [°C] 

 

I Figur nr. 2 er vist målte og beregnede overfladetemperaturer på rudens varme side som funkti-

on af afstanden fra rammen. 

 

 

 

Figur nr. 2 Målte og beregnede overfladetemperaturer på rudens varme side, vindue nr. 1 

 

Som det fremgår af Tabel nr. 9 og Figur nr. 2 er der fin overensstemmelse mellem målte og 

beregnede værdier for såvel U-værdier som overfladetemperaturer. 
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Vindue nr. 2 
 

Temperaturerne var under målingerne 19,8 og 0,6°C på hhv. varm og kold side. 

 

Tabel nr. 10 Målte og beregnede værdier for vindue nr. 2 

 Målt Beregnet Afvigelse  

U center 1,25 0,08 1,18 0,07 [W/m²K] 

U total 1,50 0,08 1,47 0,03 [W/m²K] 

Temp. 1 14,8 15,0 0,2 [°C] 

Temp. 2 18,5 18,5 0 [°C] 

Temp. 3 1,9 1,5 0,4 [°C] 

 

I Figur nr. 3 er vist målte og beregnede overfladetemperaturer af rudens varme side som funkti-

on af afstanden fra rammen. 

 

 

 

Figur nr. 3 Målte og beregnede overfladetemperaturer på rudens varme side, vindue nr. 2 

 

Som det fremgår af Tabel nr. 10 og Figur nr. 3 er der fin overensstemmelse mellem målte og 

beregnede værdier for såvel U-værdier som overfladetemperaturer. 
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Vindue nr. 3 
 

Temperaturerne var under målingerne 19,7 og 0,5°C på hhv. varm og kold side. 

 

Tabel nr. 11 Målte og beregnede værdier for vindue nr. 3 

 Målt Beregnet Afvigelse  

U center 1,17 0,07 1,13 0,04 [W/m²K] 

U total 1,41 0,07 1,48 0,07 [W/m²K] 

Temp. 1 15,0 14,5 0,5 [°C] 

Temp. 2 16,3 16,4 0,1 [°C] 

Temp. 3 2,6 1,8 0,8 [°C] 

 

I Figur nr. 4 er vist målte og beregnede overfladetemperaturer af rudens varme side som funkti-

on af afstanden fra rammen. 

 

 

Figur nr. 4 Målte og beregnede overfladetemperaturer på rudens varme side, vindue nr. 3 

 

Som det fremgår af Tabel nr. 11 og Figur nr. 4 er der fin overensstemmelse mellem målte og 

beregnede værdier for såvel U-værdier som overfladetemperaturer. 
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Vindue nr. 4 
 

Temperaturerne var under målingerne 19,7 og 0,6°C på hhv. varm og kold side. 

 

Tabel nr. 12 Målte og beregnede værdier for vindue nr. 4 

 Målt Beregnet Afvigelse  

U center 1,18 0,07 1,14 0,04 [W/m²K] 

U total  1,65 0,08 1,76 0,11 [W/m²K] 

Temp. 1 14,3 11,8 2,5 [°C] 

Temp. 2 14,3 11,8 2,5 [°C] 

Temp. 3 3,7 3,2 0,5 [°C] 

 

I Figur nr. 5 er vist målte og beregnede overfladetemperaturer af rudens varme side som funkti-

on af afstanden fra rammen. 

 

Figur nr. 5 Målte og beregnede overfladetemperaturer på rudens varme side, vindue nr. 4 

 

For vindue nr. 4 er der en uoverensstemmelse mellem målt og beregnet total U-værdi, som lig-

ger udenfor usikkerheden på U-værdimålingen. Herudover er der væsentlig forskel mellem målt 

og beregnet overfladetemperatur på rammens varme side (temperatur 2 og 3). Da der er fin 

overensstemmelse mellem målt og beregnet center U-værdi for ruden og da temperaturforløbet 

over ruden stemmer godt overens målt og beregnet, tyder det på fejl i den beregnede U-værdi 

for ramme-karmdelen (Ur) og/eller den lineære transmissionskoefficient for rudens afstandspro-

fil ( g). 

Vindue nr. 4 er opbygget af aluminiumsprofiler med kuldebroafbrydelse af kunststof. I ramme-

karmprofilet er varmetransporten i høj grad dikteret af den termiske modstand af kuldebroaf-

brydelsen og luftspalten markeret på Figur nr. 6 nedenfor. 
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Figur nr. 6 Kritiske termiske modstande i vindue nr. 4 

 

I beregningen af ramme-karmprofilets U-værdi er hulrummet til venstre i Figur nr. 6 regnet som 

et stort hulrum selv om hulrummet til dels er delt ved pilen. Spalten ved pilen er mindre end 10 

mm og der kan med afsæt i /5/ argumenteres for, at hulrummet bør opdeles i to dele som vist på 

Figur nr. 7. 

 

 
 

Figur nr. 7 Opdeling af hulrum i to dele. 

 

Ved at gennemregne situationen illustreret i Figur nr. 7 findes Ur til 3,14 W/m²K og g til 0,082 

W/mK. (Tilsvarende værdier med ét stor hulrum er 3,35 W/m²K og 0,093 W/mK). Herved fin-

des følgende værdier: 

 

Tabel nr. 13 Målte og beregnede værdier for vindue nr. 4. Opdelt hulrum 

 Målt Beregnet Afvigelse  

Center U-værdi 1,18 0,07 1,14 0,04 [W/m²K] 

Total U-værdi 1,65 0,08 1,70 0,05 [W/m²K] 

Temp. ramme, varm 14,3 12,5 1,8 [°C] 
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Som det fremgår af Tabel nr. 13 er der bedre overensstemmelse mellem målt og beregnet total 

U-værdi, men der er stadig en relativ stor afvigelse mellem målt og beregnet overfladetempera-

tur på den varme side af rammen. Der er flere mulige årsager til dette: 

 

 I beregningerne regnes med en fast defineret geometri svarende til de af fabrikanten levere-

de tegninger. Selv en lille variation af den kritiske luftspaltes størrelse har betydning for be-

regningsresultatet. 

 I beregningen regnes der med perfekt metal-metal kontakt mellem vinduesrammen og den 

påklipsede rudebæring. Erfaringer fra bl.a. metalabsorbere i solfangere har vist, at der kan 

optræde en termisk kontaktmodstand mellem to metaldele, der er klipset sammen. Hvis der i 

beregningerne indføres en kontaktmodstand, vil den beregnede U-værdi for ramme-

karmprofilet falde og den beregnede overfladetemperatur på rammens varme side vil stige. 

Kontaktmodstanden kan fastlægges gennem detaljerede målinger. 

 

Det kan således konstateres, at specielt for ramme-karmprofiler af metal er det vigtigt at være 

omhyggelig med selv mindre detaljer. 
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Vindue nr. 5 
 

Temperaturerne var under målingerne 19,8 og 0,3°C på hhv. varm og kold side. Udover over-

fladetemperaturen på trækarmen er lufttemperaturen i hulrummet mellem aluminiumprofilet og 

trækarmen registreret under U-værdimålingen.  

 

Tabel nr. 14 Målte og beregnede værdier for vindue nr. 5 

 Målt Beregnet Afvigelse  

U center 1,16 0,07 1,13 0,03 [W/m²K] 

U total 1,57 0,08 1,56 0,01 [W/m²K] 

Temp. 1 16,8 16,4 0,4 [°C] 

Temp. 2 18,4 18,4 0 [°C] 

Temp. 3 2,7 3,0 0,3 [°C] 

 

I Figur nr. 8 er vist målte og beregnede overfladetemperaturer af rudens varme side som funkti-

on af afstanden fra rammen. 

 

Figur nr. 8 Målte og beregnede overfladetemperaturer på rudens varme side,              vin-

due nr. 5 

 

Som det fremgår af Tabel nr. 10 og Figur nr. 8 er der fin overensstemmelse mellem målte og 

beregnede værdier for såvel U-værdier som overfladetemperaturer. 

Det kan dog diskuteres om hulrummet mellem aluminiumprofilet og trærammen bør deles op i 

tre hulrum jvfr. diskussionen under vindue nr. 4. Efter samme argumentation som anvendt for 

vindue 4 kan hulrummet for vindue 5 opdeles som angivet i figur 9. 
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Figur nr. 9 Vindue nr. 5 med opdelt hulrum 

 

Ved at gennemregne situationen illustreret i Figur nr. 9 med Therm 2.0 findes Ur til 2,78 W/m²K 

og g til 0,051 W/mK. (Tilsvarende værdier med ét stor hulrum er 3,0 W/m²K og 0,050 W/mK). 

Herved findes følgende værdier: 

Tabel nr. 15 Målte og beregnede værdier for vindue nr. 5 

 Målt Beregnet Afvigelse  

U total 1,57 0,08 1,53 0,04 [W/m²K] 

Temp. 1 16,8 16,7 0,1 [°C] 

Temp. 2 18,4 18,4 0 [°C] 

Temp. 3 2,7 2,9 0,2 [°C] 

 

Den beregnede totale U-værdi ændres kun lidt ved at opdele hulrummet i beregningen. Det 

skyldes, at reduktionen i ramme-karmprofilets U-værdi stort set modsvares af stigningen i den 

lineære transmissionskoefficient, g. Til gengæld ser det ud til, at overfladetemperaturerne målt 

og beregnet stemmer bedre overens ved beregning baseret på opdelt hulrum. For begge situatio-

ner falder målte og beregnede værdier dog klart indenfor de forventede tolerancer. 
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7 Konklusion 
 

Der er gennemført en række beregninger for sammenligning af forskellige beregningsprogram-

mers resultater indbyrdes og med målinger. Der er generelt fundet god overensstemmelse mel-

lem de beregnede resultater uanset hvilket beregningsprogram, der anvendes og det kan konklu-

deres, at de undersøgte programmer alle kan anvendes til beregning af energimærkningsdata for 

ruder og vinduer. Det skal dog bemærkes, at for rudekombination nr. 7 i Tabel 10 er der en 

markant afvigelse mellem de opnåede resultater. Årsagen til afvigelserne ligger i de bereg-

ningsmodeller, der anvendes. Programmerne WIS, CALUMEN, GLAD99, GLAS98 benytter en 

model, der svarer til DS/EN673, medens programmerne WINDOW4.1 og VISION4 benytter en 

mere detaljeret model. Der foregår p.t. et analysearbejde i de relevante ISO og CEN arbejds-

grupper, hvor det dels undersøges hvor stor forskel i resultaterne de forskellige modeller giver 

og dels hvilke modeller, der bedst repræsenterer de virkelige forhold. Foreløbige resultater tyder 

på, at DS/EN673-modellen giver for lave U-værdier i forhold til målinger for glasafstande større 

end 12 mm og dette svarer da også til resultaterne i Tabel 10. Det stemmer også overens med de 

målte center U-værdier beskrevet i Tabel nr. 5 og Tabel nr. 8, hvor størst afvigelse mellem be-

regnet og målt center U-værdi findes for den største glasafstand på 24 mm i vindue nr. 2. Det 

forventes, at DS/EN673 (som følge af resultaterne af de pågående analyser) vil blive ændret så 

den følger de detaljerede modeller. Ind til en fornyet version af DS/EN673 foreligger kan den 

nuværende version anvendes til beregning af energimærkningsdata og dermed kan alle de un-

dersøgte beregningsprogrammer anvendes, men det anbefales, at der for store glasafstande an-

vendes enten WINDOW4.1 eller VISION4 til beregning af glassets center U-værdi. 
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