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

Mug og skiMMel eR ikke lÆNgeRe 
eT PRoBleM

Roskilde Domkirke valgte Condair til at 
levere en løsning, der holder mug og 
skimmel fra dørene.

Problemerne med mug og skimmel viste sig 
i de kolde, uopvarmede kapeller og krypter. 
Bygningsmæssigt ville det være noget nær 
en umulighed at montere varmekilder til at 
nedbringe fugtniveauet i de problemfyldte 
områder. Derfor blev der  som et forsøg 
monteret 3 affugtere, som gradvist fjerner 
den overskydende fugt. Herefter stabiliseres 
fugtniveauet på under 65 %, som sidenhen har 
holdt mug og skimmel væk fra de fløjlsbetrukne 
kister. Forsøget har kørt i 4 år og vil fortsætte for 
videre dataindsamling.

Condair er meget opmærksomme på, at kirker 
rent bygningsmæssigt er et følsomt miljø. Det 
er vigtigt, at overskydende fugt altid fjernes 
gradvist med en professionel styring og 
overvågning.

Roskilde Domkirke har desuden et datalogger-
system monteret i kirken, som holder øje med 
at luftfugtigheden holdes under den kritiske 
grænse året rundt.

Facebook Data Center In Lulea, Sweden, 

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

Odense Domkirke
Roskilde Domkirke
Vor Frue Kirke
Budolfi Kirke
Viborg Domkirke
Ribe Domkirke
Fredens Kirke
Lyng Kirke
Herlev Kirke
Museet for Religiøs Kunst
og mange flere…

Om Condair:
Condair blev stiftet i 1948 
og er verdensledende inden 
for kommerciel og industriel 
befugtning med en markeds-
andel 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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• Korrekt affugtning, så skader undgås
• Styring af luftfugtigheden, så mug og 
   skimmel undgås
• Mindre varmebehov

Fordele

• Affugtere: 3 stk. Dehutech 320
• Styring: JA1000 med display 
• Dataloggere 
• Installeret: 2010

 systemspecifikationer

Vi fik løst vores problemer med mug og skimmel i kistefløjl 
i vores kapeller og krypter.

ole Højlund
Byggeteknisk leder, Roskilde Domkirke“


