Varm luft
Den bedste løsning til fleksibel
og økonomisk opvarmning

Gør det nemt at beherske indeklimaet
WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur
med jævn fordeling af varmen i rummene. Med den nye generation af WA-aggregater
fra Dantherm får du en fleksibel og individuelt tilpasset løsning, der er økonomisk
i køb, installation og drift.

Hurtig opvarmning – økonomisk
WA-aggregater giver en behagelig
arbejdstemperatur i selv de største rum
på mindre end 20 minutter. Derfor kan
du holde en meget lav temperatur i
rummene uden for arbejdstiden – og
spare på dine driftsomkostninger.

Konstant temperatur
i arbejdstiden – komfort
I mange haller, garager og fabrikker er
der en regelmæssig trafik ind og ud af

porte til det fri. Det giver jævnlige temperaturfald i løbet af en arbejdsdag. Men
WA-aggregater fordeler hurtigt varme
i rummet, så arbejdstemperaturen forbliver konstant.
Jævn fordeling af varme uden træk
WA-aggregaterne fordeler enten varmen
gennem et kanalsystem eller fritblæsende.

Opvarmning, frisk luft
og recirkulation
I lokaler med behov for tilførsel af frisk
luft kan WA-aggregaterne tilsluttes
kanaler til det fri. Herfra bringes frisk
luft ind gennem WA-aggregaterne, der
varmer luften op og sender den ud i
rummet. I meget varme perioder kan
WA-aggregaterne bruges til at forsyne
rummet med frisk luft uden opvarmning.
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Fleksible og brugervenlige
løsninger
Individuel tilpasning
Løsninger med WA-aggregater fra
Dantherm kan tilpasses 100% til den
enkelte virksomheds behov for opvarmning. Dantherms teknikere
foretager gerne alle opmålinger og
beregninger for at dimensionere et
komplet varmeanlæg – uden omkostninger for kunden.
Lette at installere
WA-aggregater er ikke bare lette at
installere, det går også hurtigt.

Tilslut el og olie eller gas samt aftræk til
skorstenen – så er WA-aggregatet klar til
drift. WA-aggregaterne kan leveres for
stående eller liggende installation, dog
ikke de små modeller WA 20 og WA 30,
der kun leveres i stående udførelse.
Brugervenlig styring af temperatur
Når WA-aggregaterne udelukkende skal
opvarme og recirkulere luften kan du
styre dem med en almindelig rumtermostat eller med et ugepanel, som
automatisk sænker temperaturen i weekender og på hverdage efter arbejdstid.

Fuldautomatisk klimastyring
efter behov
Har du behov for en samlet løsning med
opvarmning, tilførsel af frisk luft og
recirkulation, kan du bruge Dantherms
DVC-styring. Den kan programmeres til
at regulere friskluftindtag, recirkulation
og temperatursænkning via følere. DVCstyringen regulerer spjæld og indblæsningstemperatur fuldautomatisk – helt
efter dine ønsker og behov.
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• Hurtig opvarmning
• Godt indeklima
• Fleksibel løsning
• God økonomi
• Landsdækkende service

God økonomi med
varmluftaggregater
Store fordele med totalløsninger
For at få det mest behagelige arbejdsklima til den bedst mulige pris, vælger
flere og flere af vores kunder en totalløsning fra Dantherm. I den sammenhæng
er WA-aggregater et godt alternativ til
andre opvarmningsformer.
Både når det gælder klimakomfort og
anlæggets totaløkonomi med drift og
vedligeholdelse.

Stort tilbehørsprogram
Dantherm har et stort udvalg af tilbehør,
derfor kan WA-aggregaterne nemt og
økonomisk tilpasses forholdene hos
den enkelte kunde.

Sikker og økonomisk i drift
Dantherm varmluftaggregater er
kendte for deres lange levetid og for
WA-aggregaterne er den yderligere
sikret. I dag har alle WA-aggregater f.eks.

brændkammer og varmeveksler i rustfrit
stål, der opfylder alle normer for drift ved
høje temperaturer.
Landsdækkende service
Den gennemprøvede teknologi i
WA-aggregaterne kræver minimal
service og vedligeholdelse. Men skulle
uheldet være ude, har Dantherm et
landsdækkende servicenetværk af
veluddannede montører.
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Behagelige omgivelser i ethvert klima

Vort hovedkvarter ligger i Danmark, og vi
har selskaber i Danmark, Norge, Sverige,
England, USA og Kina - samt et
omfattende forhandlernet i Europa.
Dantherm Air Handling er en del af
Dantherm A/S koncernen.

HOVEDKONTOR

SELSKABER

Dantherm Air Handling Holding A/S
Marienlystvej 65
DK-7800 Skive
Tlf.: 9614 3700
Fax: 9614 3800
E-mail: dantherm.dk@dantherm.com
www.dantherm-air-handling.com

DANMARK
Dantherm Air Handling A/S
Marienlystvej 65
DK-7800 Skive
Tlf.: 9614 3700
Fax: 9614 3800
E-mail: dantherm.dk@dantherm.com
www.dantherm-air-handling.dk

NORGE
Dantherm Air Handling AS
Løkkeåsveien 26
N-3138 Skallestad
Tlf.: +47 33 35 16 00
Fax: +47 33 38 51 91
E-mail: dantherm.no@dantherm.com
www.dantherm-air-handling.no

KINA
Dantherm Air Handling (Suzhou) Co., Ltd.
Bldg#9, No. 855 Zhu Jiang Rd.,
Suzhou New District, Jiangsu
215219 Suzhou
Kina
Tlf.: +86 512 6667 8500
Fax: +86 512 6667 8501
E-mail: dantherm.cn@dantherm.com
www.dantherm-air-handling.com.cn

ENGLAND
Dantherm Air Handling Ltd.
12 Windmill Business Park
Windmill Road
Clevedon
North Somerset BS21 6SR
England
Tlf.: +44 (0) 1275 876851
Fax: +44 (0) 1275 343086
E-mail: dantherm.co.uk@dantherm.com
www.dantherm-air-handling.com

USA
Dantherm Air Handling Inc.
4260 Orchard Park Blvd,
Spartanburg
South Carolina 29303-4400
USA
Tlf.: +1 864 595 9800
Fax: +1 864 595 9810
E-mail: dantherm.usa@dantherm.com
www.dantherm-air-handling.us

SVERIGE
Dantherm Air Handling AB
Virkesgatan 5
SE-614 31 Söderköping
Tlf.: +46 (0) 121-130 40
Fax: +46 (0) 121-133 70
E-mail: infose@dantherm.com
www.dantherm-air-handling.se

THORVIG TRYK, Skive

Vores kerneområder er aﬀugtning,
opvarmning, klimastyring, ventilation
og køling af elektronik.
Innovative, holdbare og omkostningseﬀektive produkter har givet os en
position som en af verdens førende
producenter af stationære og mobile
klimastyringsanlæg. Og vi udvikler
løbende ny teknologi, der kan gøre
vores løsninger endnu bedre.
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Dantherm Air Handling har siden 1958
udviklet og produceret klima- og
ventilationsudstyr, som sikrer optimale
betingelser for både mennesker og
følsomt udstyr. Vi kan håndtere ethvert
klima - fra Nord- og Sydpolens bidende
kulde til Saharas brændende varme.

