AVFUKTING - VARME - KJØLING - VENTILASJON
BEFUKTING - STÅLSKORSTEINER - SERVICE

INNEKLIMA
- HAR VÆRT VÅRT FAG I OVER 40 ÅR!

Helt siden starten i 1970 har Dantherm AS hatt fokus på godt inneklima. Våre
tjenester og produktområder har utviklet seg i takt med tiden og omfatter i dag
avfukting, ventilasjon, oppvarming, kjøling samt stålskorsteiner og ventilasjonstårn.
Miljøhensyn og samfunnets krav til energiøkonomisering har blitt betydelig
skjerpet, og Dantherm har hele tiden klart å være i forkant av utviklingen.
Det er vi stolte av!
Målrettet rådgiving
God og målrettet rådgiving gir løsninger som dekker kundens behov og forutsetninger, noe som igjen gir stabilitet og en økonomisk gevinst i det lange løp.
Service og logistikk
Våre serviceteknikere er alltid klare, enten det gjelder forebyggende vedlikehold
eller akutte driftsproblemer. Ofte kan problemer løses over telefon, eller vi avtaler
den mest fordelaktige løsningen ut fra kostnad og tidsforbruk. I tillegg har vi
dyktige medarbeidere som styrer et innholdsrikt produkt- og delelager.
Eget lager sikrer rask levering, og kostbare forsinkelser unngås.
De fleste av våre produkter produseres ved Dantherms moderne fabrikk i Skive i
Danmark. Her ligger også hovedkontoret. Dantherm A/S har fabrikker og datterselskaper over hele verden.
Med førsteklasses produkter, faglig innsikt og ansvar skal vi dekke
kundenes behov – ikke bare ved levering, men langt inn i fremtiden.

2

STØRST I NORGE INNEN AVFUKTING
Avfukting og klimastyring for alle formål

Ta kontroll over fuktigheten!
Når fuktigheten holdes under kontroll,
reduseres behovet for vedlikehold og
reparasjoner og man får bedre helse og
trivsel. Uønsket fuktighet fører ofte til
problemer med korrosjon, råteskader,
bakterievekst etc. Dette kan medføre
både materielle ødeleggelser og helseplager. Å forebygge fuktproblemer eller
å løse dem mest mulig effektivt, betyr
ganske enkelt å ta ansvar for verdier og
helse til en lavest mulig kostnad.
Avfukting er en av våre spesialiteter
Fuktproblematikken er mangfoldig, og
derfor har lang erfaring gitt oss det beste
utgangspunkt for å finne gode løsninger,
selv i de mest utfordrende tilfeller. Vårt
store utvalg aggregater dekker alle behov
for fuktkontroll, enten det dreier seg om et
lite lagerrom eller en svømmehall.

Kondens- eller sorpsjonsavfukter,
stasjonær eller mobil
Vårt sortimentet omfatter kondens- og
sorpsjonsavfuktere - både stasjonære og
mobile. Vi tilbyr også spesialløsninger,
bl.a. til utbedring av fuktskader, legemiddelindustrien og fjerning av is og rim.
Med Dantherms egne kondensavfuktere og klimaaggregater og
som hovedforhandler av Munters avfuktingsaggregater kan vi tilby
landets største utvalg av komplette løsninger på området avfukting.
Klimasystem for alle forhold
Med Munters ML Plus-systemet får
man både avfukting, befukting, varme
og kjøling i ett og samme aggregat. Et
fleksibelt og kompakt klimasystem som
gir deg et optimalt inneklima og full
kontroll over temperatur og luftfuktighet.
Kommunikasjon mot SD-anlegg.

Spør oss om avfukting og klimastyring - for dette kan vi!

ML Plus modulbaserte aggregater

CDP stasjonær
kondensavfukter til
bassengrom

CDF kondensavfukter

MX 2 40 stasjonær
sorpsjonsavfukter

M120 robust
sorpsjonsavfukter

CDT mobil
kondensavfukter

Humimax™ HM3
frittstående befukter
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VARMLUFT OG KJØLING
Mobile og stasjonære varmluftsaggregater

Varmluft – enkelt og effektivt
Å varme opp luften direkte ved bruk av
olje eller biofyringsolje gir stor kapasitet
og hurtig respons når behovet melder
seg, f.eks. etter nattsenking, åpne porter, til
industriprosesser, byggtørking osv.
Dantherm AS leverer både stasjonære
og mobile varmluftsaggregater. En
omfattende serie modeller gir et stort
spenn i ytelse. Det gir deg valgmulighet
som kan tilpasses behov og bruksområder.

Stasjonære varmluftsaggregater
Dette er aggregater som gir rask oppvarming og har høy virkningsgrad.
Brennere for olje eller biofyringsolje. DAH gir
en økonomisk og sikker drift innen en rekke
bruksområder som verksteder, lagerrom,
innen landbruk, provisoriske bygg osv.
Mobile varmluftsaggregater
Aggregatene leveres i mange modeller og
størrelser. Med et stort tilbehørsprogram
kan nesten alle behov imøtekommes, enten
det gjelder luftfordeling, kombinasjon med
friskluftskifte eller styringsalternativer.

Alle våre varmluftsaggregater
kan benytte biofyringsolje!
DAH varmluftsaggregater

IMA byggvarmere

Varme og kjøling – for nødhjelp og
fredsbevarende innsats
Dantherm har gjennom mange år
utviklet og levert aggregater for slike
formål, hvor det stilles ekstra strenge
krav til robusthet og pålitelighet. Store
antall er levert til forsvaret i en rekke land,
til hjelpeorganisasjoner og ellers hvor
forholdene er for røffe for vanlig utstyr.

Spesialaggregater til
nødhjelp og forsvar

Vi fører flere modeller av både varmeog kjøleaggregater samt et bredt utvalg
av tilbehør.
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SKORSTEINSPRODUKTER
Isolerte/uisolerte, frittstående, prosessavtrekk og eksosavløp

Skorsteiner i rustfritt og syrefast stål
- enkelt, funksjonelt og sikkert
Byggebransjen har for lengst fått øynene
opp for stålskorsteinenes mange fordeler. Og de er ikke alene. For alle som
har ansvar for vedlikehold av bygg med
fyringsanlegg, ildsteder eller generatorer,
er stålskorsteiner et produktområde med
nye og spennende muligheter.
Stort utvalg - stor fleksibilitet
- ledende leverandør
Dantherm AS leverer stålskorsteiner
fra den tyske produsenten Jeremias
GmbH. Dette er høykvalitetsprodukter
som er funksjonelle, elegante og kan
tilpasses alle typer bygg og alle typer
brensel. Konstruksjonen gir en rekke
fordeler ved installasjon og drift: lav
vekt, enkel og hurtig montering og den
krever minimalt med plass. Driftsmessig
oppnås hurtig gode trekkforhold,

det blir mindre sotavleiringer og materialene sikrer lang levetid. Du kan velge i
en rekke lagerførte modeller som dekker
de fleste behov, samt egne modeller til
rehabilitering av gamle skorsteiner (også
lagervare).
I tillegg kan flere spesialmodeller leveres,
inkludert frittstående skorsteiner, eksosavløp og prosessavtrekk.
Vi leverer også lyddempere, tekstilkompen
satorer, ulike typer spjeld og annet tilbehør.
God rådgiving – riktig dimensjonering
Ved å velge en stålskorstein fra Dantherm
får du nødvendig hjelp til løsningsforslag og sikker dimensjonering basert på
mangeårig erfaring. Saksbehandling og
forsendelser skjer raskt. Overlat skorsteinsspørsmålet til oss her på Dantherm, så er
saken så godt som løst!
Rehabiliteringsmodell med luke

DW Eksosavløp for nødstrømsaggregat
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KLIMAAGGREGATER
Svømmehaller og badeland

Svømmehaller og badeland – en klimautfordring
Klimaaggregater for svømmehaller og badeland, basert på mer enn
30 års erfaring, ivaretar alle ønskelige klimafunksjoner. Materialvalg og
utførelse er tilpasset det korrosive miljøet og energiutnyttelsen er drevet
til det ytterste. Stor avdamping, høy temperatur og lang driftstid ville
ellers vært en trussel for svømmehallens driftskostnader.
Med mulighet for å flytte overskuddsvarme fra luft- til vannsiden og
egenutviklet automatikk som tilpasser driften til bruksmønteret, oppnås
den ideell balanse mellom godt inneklima og energisparing. Solid kvalitet
og støysvak drift gjelder uansett hvilken løsning du har behov for.

DanX klimaaggregat

DanX 2 og DanX 3 klimaagregater for
mindre svømmehaller og bassengrom

Ventilasjonstårn i stål
Ventilasjonstårn fra Dantherm er
en rasjonell og estetisk tiltalende
løsning på hvordan man får
frisk luft inn og forurenset luft
ut av bygget. Hos oss kan du få
skreddersydde løsninger med
ventilasjonstårn i alle dimensjoner
fra den tyske produsenten SES/
Jeremias GmbH.

NORGES MEST ENERGIØKONOMISERENDE ANLEGG!
- basert på gjeldende regler og forskrifter.
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KJØLING AV ELEKTRONIKK
Vifter og ventilasjonstilbehør

Elektronikk trives ikke i varmen
Rom som inneholder elektronikk og
annet strømforbrukende utstyr, ikke
minst innen telecom og IT, vil normalt
ha behov for kjøling. Høy temperatur
kan føre til feilfunksjoner på utstyr og
redusere levetiden. Dantherm har lang
erfaring på området og leverer i dag
spesialaggregater for klimavariasjoner
over hele verden.

Luftporter og luftvarmere
Et godt utvalg av luftporter, luftvarmere
og tilluftsaggregater er også i vårt
sortiment.

Frikjølingsaggregater
I et kjølig klima som det norske,
er friskluftvifte (frikjøling) ofte det
gunstigste. Dantherm har gjennom
mange år produsert spesialtilpassede
frikjølingsaggregater. Her har vi også
lagt vekt på integrering mot det øvrige
utstyret samt alarmfunksjoner. Stabile
løsninger og lave driftskostnader er
dermed ivaretatt på beste måte.

Vifter og ventilasjonstilbehør
Med stor spennvidde av lagerførte
viftetyper fremskaffes hurtig den beste
løsningen i hvert enkelt tilfelle.
De ulike viftemodellene leveres
også med EC-motor.

Riktig dimensjonering er viktig for
resultatet. Nesten uansett behov for
bruksområde/plassering, luftmengde og
trykk har Dantherm en velegnet løsning.

Luftporter

Disse produktene er det vår avdeling
i Mysen som tar hånd om.
TKS 60
frikjølingsaggregat

Flexibox - frikjøling for telerom
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dantherm.com

AVFUKTING OG BEFUKTING

VARME OG KJØLING

VENTILASJON

STÅLSKORSTEINER

Avfukting og befukting
Dantherm AS er størst i Norge innen avfukting, som er tørking og fuktkontroll
på en energi-økonomisk måte. Vi leverer både mobile og stasjonære kondensog sorpsjonsavfuktere for alle formål, bl.a. byggtørking, vannskadebegrensning,
pumperom, lagring, bassengrom og kjøle-/ fryserom.
Befuktere, både frittstående modeller og modeller for integrering i nye eller
eksisterende anlegg.

SERVICE OG LOGISTIKK

Dantherm AS
Postboks 4, 3101 Tønsberg
Besøksadresse:
Løkkeåsveien 26, 3138 Skallestad
Tlf: 33 35 16 00
Faks: 33 38 51 91
Avd. Mysen

Varme og kjøling
Oppvarming av byggeplasser, industri, landbruk, provisorier osv. Spesialaggregater
til ekstreme klimaforhold, utviklet for hjelpeorganisasjoner og forsvaret.
Stasjonære varmluftsaggregater for effektiv oppvarming i industri, verksted- og
lagerlokaler - enkelt og økonomisk. Brennere for olje og biofyringsolje.
Frikjøling, aggregater til bruk i basestasjoner og elektronikkrom. Hindrer driftsavbrudd og forlenger utstyrets levetid.

Storgaten 29, 1850 Mysen
Tlf: 69 89 37 67
dantherm.no@dantherm.com
www.dantherm.com

Ventilasjon
Spesialaggregater for svømmehaller, badeland og prosessanlegg.
Luftporter, luftvarmere, vifter og alt av ventilasjonstilbehør. Ventilasjonstårn i stål.
Stålskorsteiner
Skorsteiner i rustfritt, syrefast stål, for alle typer ildsteder og fyringsanlegg.
Modeller også til rehabilitering, eksosavløp og frittstående skorsteiner. Enkel
montering og lang levetid.

oyatekstogdesign.no

Service og logistikk
God og målrettet rådgiving gir løsninger som dekker kundens behov og forutsetninger, noe som igjen gir stabilitet og en økonomisk gevinst i det lange løp.
Vår serviceavdeling gir deg all hjelp du behøver, enten det gjelder forebyggende
vedlikehold eller uttrykning ved driftsproblemer. En solid stab serviceteknikere
står klare med sine velutstyrte biler.
Eget lager sikrer rask levering og eliminerer kostbare forsinkelser.

