
Basfakta

Bärande system och byggnadsdelar

Grundläggning
Tryckplattor och distansramar av trä.

Golvbjälklag enhetstyp I, B och S
Brandklass REI 30
U-värde: 0,13 W/m2 K
Tillåten påkänning 2,5 kN/m2

Golvbjälklag av limträbalkar i enhetens ytterkanter. Mellan 
limträbalkarna ligger tvärgående limträbalkar.

Takbjälklag
Brandklass REI 30
U-värde: 0,14 W/m2 K

Takbjälklag av limträbalkar i modulens ytterkanter. Helt fribä-
rande mellan ytterväggarna. Mellan limträbalkarna profilerad 
bärande takplåt. Limträbalkar vilar på limträpelare i enhetens 
ytterhörn, Belastningar/laster på pelare och ytterväggar förs 
vidare ner till grund.

Yttervägg: 
Brandklass REI 30
U-värde: 0,15 W/m2 K

Fönster 
M1: F11x5 ,F11x16 laminerat säkerhetsglas lägst 2 invändigt, 
FD 10x21.
M2: F11x5 ej säkerhetsglas, F11x16 laminerat säkerhetsglas 2 
invändigt.
M3: F9x5 ej säkerhetsglas, F11-5 ej säkerhetsglas. 
U-värde 1,2.
Karm och båge av trä, utsida karm och båge med underhållsfria 
vit lackerade aluminiumprofiler, Dropplåt och bleck är svarta.

Invändiga väggar enhetstyp I och B
Uppmonterbart och demonterbart inneväggssystem, skivbe-
klädnad av gips.

Sektionsväggar enhetstyp C och S
13 mm hård gips skruvlimmas (utsida modulvägg).
12 osb-skiva.
Mineralull 120 mm kval 36 mellan reglar 45x120.
13 mm hårdgips skruvlimmas.

Produktfakta
Byggnadssystem C100

Vägg mellan teknikrum och kök enhetstyp C
13 mm hårdgips skruvlimmas.
12 osb-skiva.
Mineralull 120 mm kval 36 mellan stående reglar 45x120.
2x13 mm hårdgips skruvlimmas.

Övriga innerväggar enhetstyp C och S
Skivbeklädd träregelstomme med mineralullsisolering.

Ytterdörr
YD 11x21 aluminiumdörr i C-enhet och YD 11x21 trädörr i S- 
och I-enhet.

Innerdörr
Vitmålade massiva dörrar, vitmålad karm. Klämskydd med 
gummilist i bakkant.

Färgsättning utvändigt
Fasad till enheterna I och B i kulör NCS 1002-G50Y,
enhet C i NCS 4005-R80B.
Alla plåtarbeten i mörkgrå kulör NCS 7502-B.
Fönster: Vit NCS 0502-Y.
Ytterdörr: NCS 0502-Y.

Färgsättning invändigt 
Invändiga tak: vit NCS 0502-Y
Invändiga väggar: Glasfiberväv vit NCS 0500-N
Innerdörr, karm: Vit NCS 0502-Y
Matta i rum: Tarkett Optima Gul nr 42850
Matta i entré, WC/HWC: Tarkett Optima grå nr 42866

Tekniska egenskaper

Uppvärmning
Uppvärmning av byggnaderna sker med hjälp av golvvärme i 
samtliga enheter. I teknikenheten finns även 3 st radiatorer som 
komplement till golvvärmen. Golvvärmen termostatregleras 
automatiskt via styrventiler. Värmepannan i teknikrummet pro-
ducerar varmvatten för uppvärmning samt tappvarmvatten i ett 
2-stegs genomströmningsbatteri i samma takt som det tappas.
För bättre energiutnyttjande kan pannan kopplas ihop med 
en utvändig luft-/vattenvärmepump. Alternativt kan fjärrvärme 
kopplas in via förbikoppling av pannan.

Belysning
Belysningen i enhet IG och B utgörs av lysrörsarmaturer som är 
monterade dikt tak. Armaturerna är försedda med T5-lysrör alt. 
LED. Armaturernas effekt är 2 x 28 W och 2 x 14 W.
Armaturerna är försedda med en inbyggd närvarodetektor, 
ljusrelä och dragströmbrytare.
Närvarodetektorn är inställd för en detekteringstid av 15 min 
efter senaste detektering.
Dragströmbrytaren nyttjas om man vill släcka armaturen.
I grundutförandet är ljussensorn inte aktiverad. Vid aktivering 
av ljussensorn uppnås en förhöjd energisparfunktion.
Allmänbelysningen i enhet I och B är dimensionerad för 500 
lux.
Armaturerna i teknikmodulen utgörs av lysrörsarmaturer som 
är monterade dikt mot tak. Effekten är 2 x 28 W och 2 x 14 W. 
Armaturerna är försedda med HF-don för T5-lysrör alt. LED.
Armaturerna är även försedda med en inbyggd PIR-detektor.

Area

Längd

Bredd  

Höjd, exteriör  

Höjd, interiör  

Vikt

28–44 m2

9 600–11  000 mm 

3 000/4 000 mm 

3 487 mm 

2 700 mm 

5–14 ton

Projektspecifika anpassningar som skiljer sig mot 

denna produktfakta kan förekomma.
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Ventilation
I teknikenhetens apparatrum är luftbehandlingsaggregatet 
av typ FTX placerat. Ventilationen kan behovs-styras via en 
CO2-givare. S-enheten är förberedd och kan vid behov kom-
pletteras med ett mindre luftbehandlingsaggregat. 

VA Systembeskrivning
Modulsystemet är försett med försörjningssystem för tappkall-
vatten, tappvarmvatten, spillvatten samt värmevatten.
I enhet I förekommer endast installationer för värmeförsörjning 
via golvvärme.
I enhet B förekommer endast installationer för värmeförsörjning 
via golvvärme.
I Modul C förekommer installationer för samtliga system.
Kallvatten ansluts till enhet C i WC1.
Vattenutkastare i anslutning till WC1.
Spillvattenledningar ligger med självfall i golvbjälklaget med 
utlopp i botten av enhet C.

Rörledningar
All rörinstallation är utförd enligt branschreglerna för säker 
vatteninstallation.
Golvvärmeledningar ligger skarvlöst i tillhörande golvvärme-
kassetter.

Allmänt elektriska installationer
Systemet uppfyller krav enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter
ELSÄK-FS 2008:1-4.
Elinstallationer, anslutning - ström, centraler, elmätning
Enhet C är utrustad med utvändigt fasadmätarskåp för mätning 
max 63A.
Vidarekoppling till ytterligare en C- eller S-enhet möjlig.
Enhet C och S är utrustade med gruppcentraler innehållande 
automatsäkringar och jordfelsbrytare. Möjlighet att installera 
mätning för uppvärmning och ventilation.

Svagström
Plats för ledningsdragning finns på trådstege till samtliga 
enheter.

RWC/HWC-larm
Handikapptoaletten är försedd med signalanläggning med 
kvarstående signal. Tryckknapp vid WC-stol, återställning vid 
dörr samt ringklocka i korridor.

Upptiningsanläggning
I enhet C ingår värmekabel för frostskydd av inkommande 
vatten. Där finns också möjlighet att via vägguttag ansluta 
värmekabel i hängrännor.
Skyddsutjämningsanläggningar
Enhet C är försedd med skyddsutjämningsanläggning.
Eluttag i ytterväggar. Som alternativ finns uttagsstav.

Produktfakta
Byggnadssystem C100

Projektspecifika anpassningar som skiljer sig mot 

denna produktfakta kan förekomma.
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