Case: ARoS Aarhus Kunstmuseum

PERFEKT BEFUGTNING OG MINIMALE
ENERGIOMKOSTNINGER

Condair A/S sikrer et ideelt
indeklima for en bred vifte
af virksomheder og
institutioner. Herunder ses
et lille udvalg af disse:

Da ARoS Aarhus Kunstmuseum blev bygget i 2001, faldt valget på en adiabatisk
befugtningsløsning fra Condair. Condairs
befugtningsløsning opretholder den relative luftfugtighed på museet og holder
samtidig energiomkostningerne nede på
et minimum.
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Længere levetid
Museet er særdeles tilfreds med den adiabatiske
befugtningsløsning, som nu har været i drift på
ARoS i mere end 10 år. Condair opretholder en
stabil relativ luftfugtighed på ca. 50 %. Dette skaber
optimale forhold for kunstværkerne og forlænger
deres levetid.
Condair Dual hybridbefugtning er en energieffektiv
adiabatisk løsning til montering i ventilationskanaler.
Systemets ambitiøse hygiejnekoncept har fået
det anerkendte tyske Fresenius-hygiejnecertifikat
og er således en ideel løsning, hvor kravet er
hygiejnesikkerhed og præcis styring af den relative
luftfugtighed.

“

Condair Dual Hybrid

Fordele
• Opretholder korrekt relativ luftfugtighed
• Minimale energiomkostninger
• Pålidelig og hygiejnisk i drift
• Lave vedligeholdelsesudgifter

Systemspecifikationer
• 4 x Condair Dual Hybrid
• Kapacitet: 51 kg/t hver
• Installeret: 2001

Vi er særdeles tilfredse med Condair Dual hybridbefugtning, der
er optimal i forhold til både drift og vedligeholdelse.
Peder Hansen, ARoS
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Om Condair:
Condair blev stiftet i 1948
og er verdensledende inden
for kommerciel og industriel
befugtning med en markedsandel på mere end 20 %.
Condair er repræsenteret med
forhandling i mere end 70
lande og produktion i Schweiz,
Danmark, Storbritannien,
Tyskland, Canada og Kina.
Condair er et søsterselskab
til den schweiziske koncern
Walter Meier Group, der
omfatter en række førende
globale leverandører inden
for befugtnings-, klima- og
produktionsteknologi.
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