Kravene til indeklimaet
skærpes
-har du en løsning?

Dantherm varmluftaggregater med friskluftindtag
Der er sat fokus på indeklimaet i autoværkstederne. Kravene skærpes
til både mængden af luft, der skiftes, og til temperaturen i lokalerne.
Dantherm tilbyder en effektiv og økonomisk løsning:

• Et enkelt og effektivt system til opvarmning og luftskifte
• Høj virkningsgrad - god økonomi
• Robust og driftsikker - god investering
• Servicevenlig - let at vedligeholde
• Styring med rumtermostat eller ugepanel
• Olie eller gas

Kontakt Dantherm på tlf. 9614 3788 og få mere
information om løsningerne.

Dantherm varmluftaggregater fås i
kapaciteter fra 20 til 300 kW og kan
monteres stående eller liggende.
Dermed har Dantherm løsningen til
værksteder i alle størrelser.

Dantherm har et effektivt system
til luftskifte og opvarmning på
autoværksteder.

Varmluftaggregaterne kan monteres stående eller liggende og
fås i flere størrelser.

løser opgaven
Dantherms varmluftaggregater er en enkel og robust løsning på opvarmning af
recirkulations- eller friskluft. Brændkammer og varmeveksler er udført i rustfrit stål,
og aggregaterne er betjenings- og servicevenlige med nem adgang til rensning.

Den varme luft blæses ud gennem jalousiventiler eller kanalsystem.
Røgafgang er som standard ovenud, men kan også føres bagud.

Med et omfattende tilbehørsprogram kan alle Dantherm aggregater tilpasses præcist til det individuelle behov.

Indblæsning varmluft

Friskluftindtag

Udsugning

Recirkulering

Automatisk styring af klimaet
En ny DVC styring styrer rumtemperaturen/indblæsningstemperaturen
via følere, og det er muligt at programmere anlægget til at følge arbejdsgangen på værkstedet med f.eks. recirkulation og temperatursænkning
uden for arbejdstiden samt friskluftindtag i arbejdstiden. DVC styringen
styrer spjæld og temperatur fuldautomatisk efter ønsker og behov.
Med varmluftaggregater fra
Dantherm sikres et godt indeklima.

Dantherm sikrer et komfortabelt og effektivt indemiljø, og medarbejderne har krav på en behagelig temperatur.
Det alsidige Dantherm program af stationære varmluftaggregater kan sikre en korrekt og komfortabel temperatur i alle lokaler.
Varmluftaggregaterne er designet efter Dantherms filosofi: enkel betjening, økonomisk, driftsikker og miljøvenlig.
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Med et omfattende tilbehørsprogram kan alle Dantherm aggregater tilpasses præcist til det individuelle behov.

