Case: Odense Domkirke

KORREKT OG KONTROLLERBAR BEFUGTNING
I KIRKERUMMET

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

Et befugtningsanlæg fra Condair
sikrer optimale forhold for inventaret
i Odense Domkirke ved at sørge for,
at kirkerummet har en korrekt og
konstant befugtning.

Skt. Knuds Kirke/Odense
Domkirke
Budolfi Kirke
Gjesing Kirke
Vor Frue Kirke
Vollsmose Kirke
Emdrup Kirke
Ordrup Kirke
… og mange flere

Anlægget passer sig selv
I den daglige vedligeholdelse med det øvrige
kirkeinventar og bygningerne er det også af
uvurderlig betydning, at befugtningsprocenten
er konstant. Det betyder meget for økonomien,

“

at kirken kan vedligeholde i stedet for at
reparere. Det hjælper Condairs anlæg med det måler selv luftfugtigheden og kører om
natten, så det er uden gener for de mange
arrangementer i kirken. Condair servicerer
anlægget, og ringer selv og aftaler tid for
eftersyn. Odense Domkirke er meget tilfredse
med denne løsning, da de slipper for at bruge
tid på at huske på disse eftersyn.

I forbindelse med den daglige vedligeholdelse, samt en langsigtet bevaring af de kulturhistoriske værdier vi omgiver os med i Odense Domkirke, er
det helt fundamentalt, at vi har en konstant luftfugtighed i kirkerummet.
Kirketjener, Odense Domkirke
Poul Jørgensen

H U M I D I F I C AT I O N A N D
E VA P O R AT I V E C O O L I N G

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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En god investering
Odense Domkirke mener det har været den
helt rigtige investering - både på lang sigt,
men også for den daglige vedligeholdelse.
For tonerne og klangen fra kirkens orgler har
det stor betydning, at både befugtningen og
temperaturen er konstant og korrekt. Kirkens
organister er yderst tilfredse med disse forhold.
Især for Claus Bergs gyldne altertavle fra først
i 1500-tallet og for kirkens hovedorgel, hvor
orgelfacaden er fra 1752, er det af yderste
vigtighed at befugtningen i kirkerummet er i
orden.

