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Fik styr på kirkens fugtighed Affugtning

Bromme Kirke ved Sorø
Mange af vore middelalderkirker døjer med for høj fugtighed i de timer 
hvor kirken ikke anvendes og dermed ikke opvarmes. Vi har flere 
løsninger på dette problem. Ofte 
vælger menighedsrådet at anskaffe 
en kondensaffugter på hjul som kan 
køres ind og ud af kirken efter behov. 
Det er ofte en AERIAL type AD 560 
der løser denne opgave. Den fås 
både med opsamlingsbeholder og 
pumpe så det opsamlede kondens-
vand automatisk ledes ud af kirken. 
Det kræver dog at en slange føres 
ud gennem et hul eller en rist til det fri.
I Bromme kirke ved Sorø valgte man, i samråd med sine rådgivere, en 
mere permanent løsning ved at få installeret en adsorptionsaffugter på 

loftet over våbenhuset. Indblæsning af 
den tørre luft og udsugning af luften fra 
kirkerummet kunne ret enkelt ordnes idet 
der tidligere var etableret en “vindues-
niche” i væggen hvor varmen fra et 
tidligere installeret oliefyr førtes igennem. 
Rumfugtigheden skal i Bromme Kirke 
holdes på 60 %RF for at slippe for 
skimmel og mug og samtidig ikke udtørre 
kalkmalerierne og inventaret for meget. I 
mange bykirker f.eks. vore domkirker har 

man et lidt andet problem. På grund af den konstante opvarmning i 
vinterhalvåret er der behov for befugtning i stedet. Men det er en helt 
anden historie som vi også gerne informerer om.  

Yderligere info kryds nr. 1

Orbit 3 er et nyt og spændende dansk produkt 
til måling af fugt og temperatur. Det er en 
trådløs transmitter der sender dataene op i 
skyen. Orbit 3 arbejder  
via det helt nye Sigfox 
netværk. Derfor 
behøver du ikke 
anskaffe et SIM kort, 
bruge Wi-Fi, 
gateways eller andet.
Data præsenteres på 
smartphone, tablet eller 
computer.

 

Yderligere info kryds nr. 3

Fugtmåling til Skyen

Nu med 3 års garanti
Den lille, men meget effektive, Echo-Dry 
affugter leveres nu med 3 års garanti. 
Affugteren  arbejder 
efter adsorptions-
princippet, hvilket 
betyder at den kan 
benyttes i kolde 
omgivelser (helt ned til 
+1°C)  f.eks i kolde 
kælderrum. Vandet 
opsamles i tanken eller 
kan ledes til det 
nærmeste afløb.
Kapaciteten er ca. 8 
liter vand per døgn.
Yderligere info kryds nr. 2



Datalogger LOG210-USB AirOne klarer tobaksrøgen

Denne smarte 
datalogger kræver 
hverken EDB-erfaring 
eller download af 
software. Tryk på 
startknappen og den 
samler op til 150.000 
fugt- og temperatur 
datasæt op. Efter endt 
måling sættes den i 
USB-stikket på 

computeren (Bemærk: 
både PC og MAC) og du har straks en pdf-fil med dine 
data klar til udprintning. Samtidig holder dataloggeren op 
med at samle data. Nemmere kan det ikke blive. Det fine 
ved denne logger er at den også har et display så man kan 
følge med i fugt- og temperaturmålingen under vejs. 
Batteriet holder i ca. 4 år ved måleintervaller > 15 min.
Prisen er næsten det bedste. Den koster kun: DKK 980,- 
inkl. moms. 
Yderligere info kryds nr. 4

GANN fugtmåling

… ikke destruktiv måler
Vi glæder os over at vi nu også kan tilbyde de kendte 
GANN fugtmålere i vort program. GANN er efterhånden 
blevet det foretrukne instrument til “ikke destruktiv” 
fugtmåling i beton. Ved at holde kuglen ned mod betonen 

konstaterer man hvor der 
er lidt eller meget fugt og 
hvor der er tale om en 
vandskade. 
Dette bruger alle 
skadeservicefirmaer til at 
indkredse et rørbrud inden 
gulvet  brydes op.

For mere info kryds nr. 5

Luftrenser i tidløst og 
elegant design 

Hvis en rygekabine ikke lige 
passer ind i miljøet så er 
AirOne fra tyske Asecos lige 
sagen. Luftrenseren, med det 
præmierede design, kan 
opstilles direkte i kontoret 
eller i mødelokalet og sørge 
for at ikke-rygere og rygere 
kan være i samme stue. Den 
er udstyret med hele 5 filtre 
specielt designet til at klare 
forureningen fra tobaksrøg. 

Blandt andet skal de 
skadelige partikler fjernes og 
dels skal lugtene elimineres. 
Dette sørger blandt andet et 
HEPA-filter og et aktivt 
kulfilter for. Det smukke 
aluminium-design gør at 
luftrenseren kan indpasses i 
næsten ethvert miljø.
AirOne fylder ganske vist 2 
meter i højden, men det er 
helt bevidst fra udviklernes 
side. Derved bliver tobaks-
røgen, der som bekendt 
stiger til vejrs, indfanget og 
sendes ud forneden i renset 
form. Vel at mærke uden at 
give træk om fødderne. 
Lydniveauet er på sovekam-
mer niveau - nemlig på lave 

34 dB(A) samt 42 dB(A) ved høj hastighed.

Yderligere info kryds nr. 7

Hygrometre fra Lufft

Lækkert måleinstrument
med farvedisplay og hele IX diagrammet indbygget. Mål 
temperaturen og den relative 
luftfugtighed og få resultatet 
leveret i form af dugpunkts-
temperatur eller absolut 
vandindhold (f.eks. gram vand 
pr. Kg tør luft). Kalibrering og 
justering foretages let via 
standardsalte som kan bruges 
flere gange.
Der er flere modeller at vælge 
imellem. Et med fast føler, et 
med infrarød overfladetemperaturføler og et med løs føler og 
kabelforbindelse. Gedigen tysk kvalitet.
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Tørring af vasketøj - Ny model Dampbefugter Nyhed

Neptronic SKE4 - en sand 
trendsætter
Den ny dampbefugter fra 
Neptronic sætter nye 
standarder for hvad en 
moderne dampbefugter 
skal kunne. Først og 
fremmest tager 
opbygningen udgangs-
punkt i hvem der skal 
arbejde med befugteren i 
forbindelse med 
installation og service. 
Befugteren er således 
opdelt i en vandsektion hvor VVS-eren skal arbejde, en 

stærkstrømsdel til 
elektrikeren og en 
svagstrømsdel til 
automatikmanden. En del 
er forbeholdt ventilations-
manden og endelig en del 
for servicemanden. 

Automatik- og 
kommunikationsdelen er en 
hel verden for sig selv.
•SKE4 kommunikerer via:
•BACnet eller Modbus.
•Integreret webpage 

service, 
• POP3 e-mail klient. 
• Wi-Fi dongle (option). 

Disse lokale og remote tilslutninger giver en simpel:
• Konfiguration
• Service
• Fejlfinding
• Analyser, trends og alarm log
• Forberedt til IoT (Internet of Things)

SKE4 er velegnet for både 
råvand og RO (omvendt 
osmose vand). 
Selv om vi stærkt anbefaler det 
sidste så er befugteren 
forbedret på et meget 
væsentligt punkt, nemlig 
vedligeholdelsen. 

Befugtningskammeret kan 
meget nemt trækkes ned med 
hjælp af det indbyggede 
skinnesystem således at den 
kan fjernes på mindre en 20 
sek. Varmelegemer og 
forbindelsen til dampslangen 
og dampfordeler forbliver på 
plads.
Vi forventer at være leveringsdygtige med de ny 
modeller i begyndelse af januar 2018. 

Yderligere info kryds nr. 9

Bedre end tørretumbleren
I Schweiz og Tyskland har man brugt den i mange år. Nu 
har danskerne opdaget fordelene ved at installere en 

kondensaffugter i tørre-
kælderen.
AERIAL har 
videreudviklet den 
kendte kondensaffugter 
som er beregnet til 
tøjtørring. Den an-
vendes i private hjem 
og boligforeninger. 
Men også børnehaver, 
dykker-klubber og 
andre har opdaget 
fordelene ved at have 
et rum, hvor tøjet tørrer 
hurtigt.
Kombinationen af  

varmepumpe-tørring med luftcirkulation sparer på 
energien og har derudover en række andre fordele 
sammenlignet med konventionel tørretumbling:

• Tøjet føles som har det været tørret udendørs
• Ikke så krøllet - dvs. mindre strygearbejde
• Intet slitage på tøjet - tøjet holder længere
• Intet problem med tøj som ikke tåler tumbling

En anden og meget værdifuld sideeffekt:

• Rummet holdes tørt og dermed er der 
• ikke grobund for mug og skimmel og dermed 
• ingen fare for helbred eller ødelagte bygninger

Den kraftige ventilator sørger for 
at holde tøjet konstant i 
bevægelse. Dermed tørre det 
hurtigere, og tøjet bliver ikke
stift; “det er næsten som at tørre 
tøj udendørs”.

Energiforbruget svarer til en 
tørretumbler med et energi-
mærke A eller A+. 
Energiforbruget per kg tørt tøj er: 
0,25 - 0,30 kWh.

AERIAL tilbyder 4 forskellige størrelser:
WT 230 - for rum op til 650 m3 - 7,5 kg tøj pr. tørring
WT 240 - for rum op til 750 m3 -  10 kg tøj pr. tørring
WT 250 - for rum op til 800 m3 -  15 kg tøj pr. tørring
WT 280 - for rum op til 900 m3 -  20 kg tøj pr. tørring

Affugteren styres af den 
indbyggede elektroniske 
fugtstyring som har flere 
indstillingsmuligheder:

1. On/Off som en almindelig 
rumaffugtning.
2. Stopper når tøjet f.eks. er 
“strygeklart” eller “skabsklar”

Displayet viser setpunkt og 
fugtighed i rummet.
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Kursus-Invitation

Anderberg Klima A/S - Teglværksvej 8B - 4200  Slagelse  - Tlf. 43 999 888 - anderbergklima.dk

Befugtning    -    Affugtning     -    Klimaanlæg    -     Varmepumper    -    Luftrensning     -     Fugtmåling     -    Service
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Foruden ekspertise inden for be- og af-
fugtning har firmaet opnået en ISO 9001 
certificering, der kræves for at arbejde med 
klimaanlæg.  Recertificeringen 2013 gælder 
hele virksomheden.  Firmaet er medlem af 
Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening. 

Kursus i befugtning- og affugtningsanlæg
Kurset giver en grundig gennemgang 
af fordele og ulemper ved de kendte 
befugtnings- og affugtningstyper:
Damp-, ultralyd-  højtryksbefugtning. 
Befugtning med koldt vand (også 
kaldet adiabatisk befugtning).
Vi ser på både el- og gasdrevne 
befugtere. Kondens- og 
adsorptionsaffugtere gennemgås.
Vi ser på mulige faldgruber ved valg 
og installation af de forskellige be- og 
affugtningsanlæg. IX-diagrammet og 

dets praktiske anvendelse gennemgås. Præsentation af IC-Meter - 
datalogger/måleinstrumentet der hjælper dig med at du få styr på 
indeklimaet.

Målgruppen for kursus er:
Personer med ansvar for rådgivning, projektering, installation samt drift af 
befugtnings- og affugtningsanlæg.
Personer med ansvar for opretholdelse af korrekte klimaforhold for personer, 
produktions- og lagerlokaler.
Incl. Formiddagskaffe, brød, frokost med vand, eftermiddagskaffe m. kage

Pris: GRATIS   (dog kr. 650,- ved udeblivelse)        Kursusgiver: John Anderberg

Kursusdatoer - 2017/18
 

11. oktober 2017
Hotel Skanderborg Park
Skovsvinget 10
8660  Skanderborg

8. november 2017
Bernstorff Slot
Jægersborg Allé 93
2820  Gentofte

10. januar 2018
Bernstorff Slot
Jægersborg Allé 93
2820  Gentofte

Program
09.00 Velkomst m. kaffe/the og morgenbrød
09.15 Affugtning 
 IX-Diagrammet
 Affugtning - hvordan?
  Affugtningsprincipper og anvendelse
10.30 Pause med kaffe/the
10.45 Hvorfor og hvornår skal vi befugte?
 Præsentation af Nordmann befugteren
12.00 Frokost 
13.00 Præsentation af Neptronic's befugtere
 Gennemgang af adiabatiske befugtere
 Omvendt osmoseanlæg
 Undgå montagefejl - lær af andres fejl
14.30 Kaffe/the med kage
14.45 IC-meter datalogger
 Instrumentet som effektivt afslører 
 indeklimaproblemer.
15.45 Opsamling på dagen og afslutning

Velkommen

IC-Meter logger

For at styrke vor position i det jyske, har 
vi indgået samarbejdsaftale med 
akademiingeniør (B) Søren Nielsen der 
fremover 
repræsenterer 
firmaet i 
Jylland. Søren 
Nielsen har 
mange års 
erfaring med 
projektledelse, 
forventnings-
afstemning, 
markedsføring 
og salg. 

Søren arbejder 
fra sin 
hjemadresse:
Skjoldgården 48, 7500 Holstebro 
Tlf. 27 63 14 16
E-mail: s.nielsen1020@gmail.com 

Den kendte datalogger IC-Meter som 
arbejder på GSM-nettet har løbende 
fået nye funktioner. Loggeren opsamler 
data for: temperatur, fugt og CO2 og 
distribuerer data til din internetbrowser. 
Den kan tilsluttes ekstra fugt- eller 
temperaturføler. Udgangen kan sammen 
med en el-spareskinne bruges til at 
styre varme, ventilatorer, klimaanlæg.

Yderligere info kryds i nr. 10
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