Gyproc ActiveWarmth

Het slimme all-electric wandverwarmingssysteem
van Gyproc

Gyproc ActiveWarmth is onderdeel van GA
de slimste weg van G naar A
GA biedt een unieke, integrale oplossing voor

GA levert de bewoner een volledig vernieuwde en

duurzame woningrenovatie van binnenuit.

energiezuinige woning met het hoogste comfort

Verschillende bouwpartners hebben zich

op het gebied van warmte, binnenklimaat en

verenigd in GA – een platform van specialistische

geluidsisolatie.

marktpartijen die gezamenlijk alle disciplines en
oplossingen voor woningrenovatie in huis hebben:

Met de toepassing van het GA-concept wordt een

van advisering, ontwerp en engineering tot

all-electric, gasloze woning gecreëerd met een

realisatie en prestatiegarantie.

verantwoord energieverbruik. De woning is in alle
opzichten klaar voor de toekomst.

Zonnepanelen

WTW ventilatie

Dakisolatie

Elektrische boiler

Gevelisolatie
Geïsoleerd glas

Gyproc ActiveWarmth

Vloerisolatie

Gyproc ActiveWarmth
Gyproc ActiveWarmth is een all-electric

polymeer mat van 0,8 mm dikte, aangevuld met

wandverwarmingssysteem dat alleen dáár

GypFrame profielen en thermische en akoestische

verwarmt waar nodig – voor een gasloze

isolatie. In een weggewerkte kabelgoot zijn

woning met een laag energieverbruik. Het

transformators verwerkt die zwakstroom (30V)

actieve, sensorgestuurde systeem biedt door

afgeven aan het polymeer. Het afgiftevermogen

z’n snelle reactietijd en lage temperatuur

per paneel bedraagt 170 Watt. Het systeem wordt

stralingswarmte een hoge comfortbeleving.

aangestuurd door de ActiveWarmth thermostaat
met aanwezigheidssensor per ruimte.

Met Gyproc ActiveWarmth wordt de woning van
binnenuit aangepakt, met als resultaat een hoog

Gyproc ActiveWarmth is een geïntegreerde

thermisch én akoestisch comfortniveau; het sys-

oplossing die meerdere functies combineert:

teem levert 6 dB geluidsreductie naar de buren op.

• warmte-afgiftesysteem
• extra geluidsisolatie

De ActiveWarmth wandpanelen zijn doorboorbaar

• strakke wandafwerking

zonder functieverlies. In combinatie met de geïnte

• wandisolatie tot Rc 5.0

greerde multifunctionele kabelgoten levert dit ook

• infrastructuur van elektra en ventilatie

grote esthetische voordelen op: er komen geen
radiatoren en leidingen meer aan te pas. Met

Gyproc ActiveWarmth: een intelligente wandver-

ActiveWarmth wordt de woning van binnen als nieuw.

warming, afgestemd op de bewoner. ActiveWarmth
zorgt voor een huis dat mensen verwarmt in plaats

Het systeem is opgebouwd uit de sterke Gyproc

van zichzelf. Comfortabel wonen in alle opzichten,

Habito® gipskartonplaat met een verlijmde

dat is waar Gyproc voor staat.

Gyproc ActiveWarmth eigenschappen
Gasloze all electric woning

Doorboorbaar zonder functieverlies

Door Gyproc ActiveWarmth integraal te combineren

ActiveWarmth zorgt voor flexibiliteit bij bijvoorbeeld

met een goed geïsoleerde buitenschil met een goede

de plaatsing van wandcontactdozen of het ophangen

luchtdichtheid, PV panelen, een WTW-installatie en

van schilderijen, omdat het rubberpolymeer zonder

een warm-tapwater oplossing, wordt een all-electric

functieverlies volledig te doorboren is.

woning gecreëerd. Dat levert een volledig gasloze
woning op zonder CV installatie, radiatoren en
bijbehorend leidingwerk.
Hoge comfortbeleving
Gyproc ActiveWarmth maakt gebruik van stralingswarmte, waarmee een hoge comfortbeleving wordt
bereikt én een gezond binnenklimaat. Door stralingswarmte kan de set-point luchttemperatuur circa
3⁰C lager zijn dan bij systemen met traditionele
radiatoren. Bij stralingswarmte droogt de lucht niet
uit en blijft de luchtsnelheid onveranderd.

ActiveWarmth paneel is doorboorbaar zonder functie
verlies, bijv. voor de plaatsing van een wandcontactdoos

De woning wordt van binnenuit gerenoveerd door
middel van onzichtbare wandverwarming zonder

Geluidswerend

radiatoren en leidingwerk. Er ontstaan strak afge-

Door de aanpak van binnenuit krijgt de woning ook

werkte wanden en een volledig nieuw interieur met

een update naar de huidige eisen qua akoestiek.

veel indelingsflexibiliteit: esthetisch is de woning op

Het akoestisch comfort verbetert sterk omdat door

nieuwbouwniveau.

toepassing van ActiveWarmth tot 6 dB geluids
reductie wordt bereikt. Deze reductie wordt door

Actief aangestuurd

bewoners ervaren als halvering van geluid.

Gyproc ActiveWarmth verwarmt alleen daar waar
nodig: een actieve sensorthermostaat reageert op

Onderhoudsarm

de aanwezigheid van de bewoner. Zodra de bewoner

Gyproc ActiveWarmth is onderhoudsarm en in

een ruimte betreedt, wordt de verwarming in de

combinatie met een lage investering resulteert dit

betreffende ruimte actief. Door de snelle reactietijd

in een lagere Total Cost of Ownership ten opzichte

ervaart de bewoner binnen enkele minuten comfor-

van traditionele oplossingen zoals een CV installatie

tabele warmte. Deze geavanceerde combinatie

of warmtepomp. Het ActiveWarmth paneel (incl. de

van intelligente aansturing en stralingswarmte

transformator) heeft een levensduur van minimaal

garandeert een comfortabele warmtebeleving

40 jaar. Er hoeft voor dit systeem geen service

met een laag energieverbruik.

contract afgesloten te worden.
Zowel de Habito® gipsplaat als het polymeer zijn

Gyproc Cable Stud

volledig recyclebaar waardoor het een duurzame

Er wordt gebruik gemaakt van Gyproc Cable Stud

oplossing is.

(geïntegreerde multifunctionele kabelgoot) waarbij
bekabeling en ActiveWarmth transformator door
de afneembare plint eenvoudig te bereiken zijn.

Technische specificaties:
Gyproc ActiveWarmth verwarmingspanelen:

Gyproc ActiveWarmth aansturing:

• Voeding: Gyproc ActiveWarmth transformator,

• Gyproc ActiveWarmth sensorthermostaat:

type AW216-170-A, 30 V/AC

- Ingeregeld op stralingswarmte

• Actief: aangestuurd door Gyproc ActiveWarmth
sensorthermostaat

- Reageert op aanwezigheid
- In te stellen op voorkeurstemperatuur

• Polymeer verwarmingsmat 0,8 mm dik
(0,5 m x 2 m)

(5 standen)
-D
 raadloos, gevoed door batterij opgeladen

• Doorboorbaar zonder functieverlies

door zonnecellen

• Gyproc Habito® 12,5 mm plaat (0,6 m x 2,6 m)
- Hoogste stootbestendigheid (Brinell hardheid
40N/mm²)

- Instelbaar vanuit mobile device
• Gyproc ActiveWarmth gateway:
- toegang tot systeeminstellingen en monitoring

- Draagkracht 30 kg/schroef, geen pluggen nodig
- Inbraakwerendheidsklasse 2 (WK2)

(Internet of Things)
• Gyproc ActiveWarmth relaisbox:

- Brandreactie A2-s1,d0

- Schakel tussen ActiveWarmth sensorthermo-

- NEN-EN520: DFIR

staat en ActiveWarmth verwarmingspaneel

• Hoge geluidsisolatie (tot 6dB geluidsreductie)
• Hoge afwerkingsklasse en blijvend scheurvrij

Wandtemperatuur:

•	Afgiftevermogen per ActiveWarmth paneel:

• Lage temperatuur stralingswarmte à 30⁰ C

- Stralingswarmte 170 Watt

•	Snelle reactietijd: opwarming van de wand is
8⁰ C in 15 minuten
Gyproc Cable Stud:
•	Afneembare plint door Gyproc ActiveWarmth
plintclip
• Flexibel in gebruik
Aansluiting:
•	Eenvoudig ‘plug & play’ door middel van het
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Gyproc is initiatiefnemer van GA.
Wij maken ons sterk voor dit platform samen met onze partners Feenstra, Van Vonderen Groep,
Schuurmans, Wouters Totaal Afbouw, MAT Afbouw, Kwakman Afbouw Volendam, Gepla en
Accompli Afbouw.
Meer informatie over GA: www.deslimsteweg.nl

Mede mogelijk gemaakt door

T: 0347 - 325 186 E: ga@deslimsteweg.nl www.deslimsteweg.nl www.gyproc.nl

