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MINDRE VARMETAB
En energirude er en termorude, hvor det ene glaslag er 
forsynet med en “næsten” farveneutral lavemissions-
belægning, som tillader sollys og solenergi at passere. 
Den belagte side vender ind i termoruden, og er nor-
malt placeret på rumsiden. Med hensyn til U-værdien 
er det uden betydning, hvilken side belægningen sid-
der på.

STØRRE BESPARELSE
Det største varmetab i bygningen sker typisk gennem 
glaspartier derfor kan der opnås en stor besparelse 
ved efterisolering her.
Merinvesteringen i bo•plus®SUPER energiruder er 
tjent ind i løbet af få år.

BEDRE KOMFORT
Kuldenedfald fra kolde glasoverflader føles som ”træk”. 
Denne gene kan mindskes grundet den højere tem-
peratur i miljøet omkring bo•plus®SUPER energiruder. 
Når der anvendes en bo•plus®SUPER energirude, kan 
rumtemperaturen sænkes, uden at det går ud over 
komforten.

DUG PÅ RUDER
Dug på en termorude er en kombination af tempera-
tur og relativ luftfugtighed sammenholdt med rudens 
isoleringsevne. Energirudens højere overfladetemper-
atur bevirker således, at dug opstår langt senere end 
på en termorude. 
Under særlige vejrforhold kan det ske, at energiruden 
dugge på udvendig side. Det er en følge af rudens høje 
isoleringsevne. Det yderste glaslag er koldere end 
på en termorude på grund af et mindre varmetab ig-
ennem ruden. Duggen forsvinder dog relativt hurtigt.

ENERGIMÆRKEDE RUDER
Grundlaget for mærkning af energiruder er en kombi-
nation af rudens U-værdi (isoleringsevne) og g-værdi 
(evnen til at transmittere solvarme). Ruderne indde-
les i klasserne A, B & C, hvor A-ruden giver den bedste 
energimæssige effekt. Mærkningen er underlagt GTC-
Certificeringen og overvåges af Teknologisk Institut.

ENERGIRUDER 

UDENDØRSTEMPERATUR 0° -10° -15°

Rudetype Indvendig overfladetemperatur

1 lag glas *) 5°  -3°  -6°

Termorude 13°   9°   7°

bo•plus® SUPER 18° 17° 16°

Skemaet er beregnet ud fra en rumtemperatur på ca. 21°.
Rudetype Energi

klasse
U-VÆRDI W/M² °C

 Ved 9 mm Ved 12 Ved 15 mm

Termoruder:

Termorude - 3,0 2,9 2,8

Energiruder: (Kan også tilbydes som hærdet) 

bo•plus® SUPER (SUPER T ) A 1,6 (1,6) 1,3 (1,3) 1,1 (1,1)

bo•plus® SUPER EE 3-lag A 0,9 0,7 0,6

bo•plus® SUPER EE 3-lag 
med Krypton

A 0,6 0,5 0,5

U-værdierne er beregnet i henhold til DS/EN 673 – med standardiserede vær-

dier og 90% gasfyldning.  Argon er standard gasfyldning for energiruder .

Kontakt bo•glas for nærmere rådgivning

E-mail: post@boglas.dk • www.boglas.dk 

Alle termoruder produceres efter DS/EN 1279 & GTC-
Certificeringen, der løbende kontrolleres af Dansk 
Teknologisk Institut. bo·glas a/s har et kvalitetssty-
ringssystem der er baseret på principperne i ISO 9001.


