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Et konstant indeklima er yderst vigtigt 
for de udstillede genstande på ethvert 
museum. Det gælder temperaturen men 
så sandelig også den relative fugtighed.
Anderberg Klima har indledt et nyt 
samarbejde med firmaet BRUNE i 
Tyskland om salg af deres unikke 
produkter i Danmark.

Intelligent fugtstyring
Som noget nyt har BRUNE udviklet et 
intelligent fugtstyringssystem til top-
modellerne i deres befugter- og 
affugterserie. Den lille fugtmåler sender 
et trådløst signal, til alle enheder der er 
inden for dens rækkevidde, med op-
lysning om den målte relative fugtighed.

Derved kan fugtigheden styres meget 
præcist, idet befugter og affugter styres 
af samme fugtføler; og man risikerer 
ikke at de modarbejder hinanden.

Mindre museer uden ventilation
Der er ingen tvivl om at fugtstyringen 
bliver bedst, når befugtningen sker via et 
eksisterende ventilationsanlæg. Men 
mindre museer og kunstudstillings-
steder som f.eks. Rønnebæksholm ved 
Næstved, der holder til i fredede

bygninger, har ikke denne mulighed. Så 
her kommer de effektive enheder fra 
BRUNE rigtigt til sin ret. Med blot en 
ledning til den nærmeste stikkontakt, og 
en trådløs fugtføler, er det både en let 
men samtidig meget effektiv installation 
der sikrer et fornuftigt indeklima på 
museet.

Mobile anlæg
En anden fordel ved BRUNEs be- og 
affugtningsanlæg er mobiliteten. 

Enhederne er udstyrede med hjul så de 
let lader sig flytte rundt afhængig af 
udstillingens opbygning og behov. 
De kræver således ingen vanskelig og 
bekostelige installation.

Sikkerheden i top
Specielt for befugtningen er det vigtigt 
at sikkerheden er i top.  Til alle de 
større modeller kan som ekstra 
tilbehør levereres sikkerhedsudstyr,  i 
form af fugtfølere, ventiler m.m. som 
giver alarm og hurtigt lukker for vandet 
så der ikke sker oversvømmelse. Dette 
er naturligvis kun nødvendigt hvis 
befugteren er udstyret med automatisk 
vandpåfyldning. 

ROSENBORG SLOT

Yderligere info. kryds nr. 1

Be- og affugtning på museer med BRUNE

BEFUGTNINGSANLÆG OG 
AFFUGTNINGSANLÆG STYRET AF 
SAMME FUGTFØLER I MUSEER.
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Anderberg Klima er således på banen med et fuldt program til løsning 
af alle typer indeklimaproblemer. 
Programmet omfatter følgende produkter:

• Dampbefugtere, (elektrodeprincippet) fra Nordmann i Schweiz.
• Dampbefugtere, (varmelegemeprincippet) fra Neptronic i Canada.
• Dampbefugtere, (naturgasfyret) fra Neptronic i Canada.
• Adiabatiske befugtere (evaporative) fra Neptronic i Canada.
• Mobile befugtere, (koldtvands) fra BRUNE i Tyskland.
• Adsorptionsaffugtere til køle-, og lagerrum, medicinalindustri, 

korrosionsbeskyttelse.
• Kondensaffugtere fra AERIAL til fugtige kældre, vandskader, 

byggeudtørring, svømmebade, vandværker etc.

Et fuldt program inden for be- og affugtningsanlæg

Nye små affugtere og effektive fladetørrere

Echo Dry Combi II affugter
Dette er den nyeste affugter, der arbejder efter 
adsorptionsprincippet med indbygget luftkølet 
kondensator og vandbeholder.  Adsorptionsprincip-
pet gør at affugteren har en meget større kapacitet 
end kondensaffugtere ved lavere rumtemperaturer. 
Arbejdsområdet er således +1°...+40°C:

• Fugtige kælderrum, garager
• Campingvogne, både, kældre til tøjtørring, 
• Lagerlokaler, uopvarmede rum i det hele taget.

Indbygget hygrostat og vandopsamlingsbeholder. 
Alarm når beholderen er fuld. Højtydende 
silicagelrotor. Transportabel med håndtag. 
Ingen freon. Lavt lydniveau.

Yderligere information. Kryds nr. 2

KorVent Fladetørrer til betongulve

Sørger for hurtig, effektiv og billig tørring af 
betongulve og vægge/lofter efter vandskade.

Ekstrem økonomisk
Et indbygget varmelegeme holder den indstillede 
temperatur. Det giver en jævn og hurtig 
opvarmning. Med et meget lavt energiforbrug. 
Energiforbruget ligger på ca. 56 - 60 kWh/uge, 
hvilket er væsentlig lavere end med konventionel 
affugtning.

• Økonomisk og driftsikker
• Lav vægt, 13.5 kg. En person bærer nemt 2 stk.
• Kort tørretid - mellem 50 og 60 % kortere.
• Indbygget temperaturregulator.

Yderligere information. Kryds i nr. 3
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NORDMANN 

Nordmann AT4 er en dampbefugter 
som arbejder efter elektrodeprincippet. 
Det har den fordel at befugteren kun 
skal forsynes med alm. vandværksvand.

AT4 er desuden udstyret med det 
patenterede SC-System som sørger for 
at dampcylindrene holder længere. SC 
stå for SelfCleaning - dvs. selvrensende.  
På fotoene her til venstre kan man se 
den store forskel på en cylinder med og 
uden SC-Systemet.

Rabat på Dampcylindre

Vær klar til befugtningssæsonen. Husk 
at bestille dampcylindre og evt andre 
reservedele inden sæsonen for alvor 
starter.

Fra 15. september til 15.  november ’13 
giver vi 10 % rabat på alle Nordmann 
dampcylindre.  

Ring og bestil på tlf. 43 999 888 eller 
send til info@anderbergklima.dk

Yderligere info. Kryds i nr. 5

IQAIR

Luftrenserne fra IQAir i Schweiz er 
simpelthen de mest prisbelønnede og 
testede luftrensere i verden.

Med vor partikeltæller vil vi gerne 
demonstrere hvor effektivt de virker.  Vi 
har følgende 5 modeller på lager,  alle er 
forsynet med HEPA filtre:

• Allergen 100

• HealthPro 150

• HealthPro 250

• GC Multigas

• Dental Pro (tandklinik, tandteknik)

Yderligere info. Kryds i nr. 7

NEPTRONIC
Dampbefugterne fra Neptronic er alle 
produceret med lang levetid og lave 
driftsomkostninger for øje. 
Følgende typer er på programmet:

• SKE - varmelegemebefugter som ikke 
kræver køb af nye dampcylindre.

• SKG - gasdrevet dampbefugter som er 
yderst økonomisk i drift. 
Investeringens tilbagebetalingstid er 
ofte under et år.

• SKV - evaporativ befugtning. 
Økonomisk koldtvandsfordampning.

Yderligere info. Kryds i nr. 6

Stort - alsidigt 
affugterprogram
fra AERIAL
Hvis man har brug for affugtning 
kommer man ikke uden om det 
store program fra AERIAL fra 
Norderstedt i Tyskland. 

Fra det mindste anlæg til det største 
behov kan AERIAL levere en 
passende løsning.

Alt sammen professionelt udstyr til:
• Skadeservicefirmaer
• Fugtige kældre
• Vandværker
• Boligforeninger
• Svømmebade

Yderligere info. Kryds i nr. 4
IQAIR HEALTHPRO 250

NEPTRONIC GASBEFUGTER SKG

Denne lille 
AD110, fylder 
ikke meget. 
Anvendes i 
vandværker, 
fitnessrum, 
omklædnings-
rum m.m. 
Kabinet i 
rustfrit stål.

NORDMANN DAMPBEFUGTER 
MED OG UDEN SC-SYSTEM.

AERIAL AD 110

AERIAL AD750/780

AERIAL AD230/250

Nedenstående model er beregnet til 
ophængning på væg og specielt 
udviklet til tøjtørring i vaskekældre.



AFFUGTNING I FROSTRUM

Som det ses på fotoet til venstre dannes 
meget let is og sne i frostrum. En ting er at 
døre blokeres og gulve kan blive glatte og 
farlige at færdes på. En anden ting er at 
fordamperfladerne også fryser til,  hvilket 
giver behov for ekstra afrimning samt et 
større energiforbrug.

Drejer det sig om indfrysningsrum, hvor der 
også kommer fugt fra de varer som bringes 
ind i rummet, vil det til tider giver helt 
uacceptable afrimningstider.  Vi har set 
eksempler på at der skal afrimes i 25 - 50% 
af tiden.

Løsning: Adsorptionsaffugtning

I frostrummet installeres en adsorptions-
affugter som er specielt bygget til opgaven.  
Affugteren kan lave så lavt et dugpunkt, at 
fugten forhindres i at danne is på fordam-
perfladerne.

Denne enkle metode frigører kølekapacitet, 
reducerer indfrysningstid og omkostninger.

Yderligere information. 
Kryds i nr. 8

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

Foruden ekspertisen 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. Medlem af Autoriserede 
Kølefirmaers Brancheforening. 
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dækker både materialer og arbejdsløn.  
Vi er leveringsdygtige i kvalitetsklimaanlæg 
og varmepumper til følgende opgaver:

• Serverrum, kontorer, butikker, tavlerum 
klinikker, restauranter, møderum

• Luft/Luft varmepumper til fritidshuse
• Luft/Vand varmepumper til helårshuse, 

virksomheder,  boligforeninger m.m.

Yderligere information 
Kryds i nr. 9

Fujitsu indfører nu 5 års totalgaranti Kontakt os for yderligere information:

Vi er klar ved telefonen, og til at rykke ud. 
Med venlig hilsen

Lars og John Anderberg

Mobil:  Lars:  21 71 05 07  -   John:  40 35 62 13

Befugtning    -    Affugtning     -    Klimaanlæg    -     Varmepumper    -    Luftrensning     -     Rygekabiner     -    Service

DK003636-1

Når du fra efteråret 2013 køber et Fujitsu Nordica- eller Waterstage 
anlæg, køber du et kvalitetsprodukt med 5 års totalgaranti. Garantien 


