
STORE BESPARELSER SIKRER EN 
TILBAGEBETALINGSTID PÅ UNDER ET ÅR
Prime Ocean er en af Europas største 
importører af fersk torsk fra FAO27 og 
importerer samtidig store volumener af 
laks hovedsageligt fra Norge og Færøerne. 
Der produceres både ferske fiskeprodukter 
og frosne produkter af høj kvalitet. 

Virksomheden er yderst tilfreds med 
deres affugtningsløsning fra Condair. 
Løsningen har hjulpet med at fjerne 
kondensproblemer og deraf sikret store 
besparelser. Bl.a. er de daglige driftstop 
på maskinerne så godt som elimineret og 
arbejdet med vedligehold af både maskiner 
og bygninger er væsentligt minimeret.  

Samtidig med affugtning, sørger Condairs 
løsning også for at temperaturstyre 
indeklimaet i fabrikken. Dette gøres via 
en køleflade på afgangsluften i anlægget. 
Specielt i fødevareindustrien er det utroligt 
vigtigt med en konstant temperatur i 
produktionen, så produkterne overholder 
de krav, som er specificeret
til det pågældende produkt.

Adsorptionsaffugteren kan levere tør luft 
direkte til et rum eller til et system 
af ventilationsrør alt efter behov.

Fordele
• Ingen driftstop pga. fugt/kondens i produktionen
• Store besparelser på vedligehold
• Konstant temperatur i produktionen
• Lugtgener minimeres
• Øger medarbejdernes trivsel
• Mulighed for 24 timers service

Systemspecifikationer
• Adsorptionsaffugter med præmonteret køleflade, 
   så vi både temperatur styrer samtidig med kontrol 
   af fugtindholdet i luften
• Fuld modulerende, så der ikke bruges mere 
   energi end der er behov for
• Temperaturstyring af enhed via køleflade
   på afgangsluften
• Affugtningskapacitet: 54kg/h
• Installeret: 2021

“Affugtningsløsningen fra Condair er en af 
de bedste investeringer, som vi har lavet 
hernede.”
Produktion, Prime Ocean
Jan Bork Nordmann

Vi er specialiseret indenfor af-
fugtning, hvor vores 
løsninger bliver tilpasset efter 
kundens behov.

Kapacitet på affugtningen kan 
spænde mellem 0,6kg/h til 
182kg/h, afhængig af behov.

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

Facebook
Danfoss
Novo Nordisk
Siemens
Ericsson
IKEA
Arla Foods
Nationalmuseet
Københavns Lufthavn
Arken
Volvo

Om Condair:
Condair blev stiftet i 1948
og er verdensledende inden
for kommerciel og industriel
befugtning med en markedsan-
del på mere end 20 %.
Condair er repræsenteret med
forhandling i mere end 70
lande og produktion i
Danmark, 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.

Case: Prime Ocean

Condair A/S
Parallelvej 2, DK-8680 Ry
Tlf. +45 8788 2100
condair.dk@condair.com
www.condair.dk

Befugtning, affugtning og evaporativ køling
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