Skorsteinsprodukter i stål

Stålskorsteiner, isolerte og uisolerte
Lakkerte røykrør – Eksosavløp – Lyddempere
Frittstående modeller – Ventilasjonstårn
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DW32
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DW32 er vår universalmodell som kan benyttes til alle typer ildsteder og fyrkjeler i alle typer bygg – både nybygg og

W32 er vår universalmodell, som benyttes til alle slags ildsteder, fyrkjeler osv., i alle typer bygg – både nybygg og beståbestående bygg. Som standard består DW32 av innermantel i syrefast stål, 32 mm mineralullisolasjon og yttermantel i
de bygg. Som standard består DW32 av innermantel i syrefast stål, 32 mm mineralullisolasjon, og yttermantel i rustfritt
rustfritt stål. I tillegg til rette seksjoner i forskjellige lengder, leveres bend, T-stykker og en rekke andre komponenter som
l. I tillegg til rette seksjoner i forskjellige lengder leveres bend, T-stykker og en lang rekke andre komponenter som mumuliggjør komplette, skreddersydde løsninger.
gjør komplette skreddersydde løsninger.
DW32 lagerføres i mange standard diametre, helt opp til 350 mm. Dessuten kan du bestille større dimensjoner, andre
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DW32-modellen kjennetegnes ved:
· Lav vekt, enkel og hurtig installasjon.
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Minimal treghet, god trekk, topp sikkerhet

Høy materialkvalitet, lang levetid

Mange dimensjoner lagerføres.

Mange dimensjoner lagerføres.
Mange dimensjoner lagerføres.
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Ferro-Lux lakkerte røykrør

Ferro-Lux består av uisolerte, helsveisede elementer i 2 mm stål, som leveres
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 Prisgunstig alternativ med høyverdig finish
 Prisgunstig alternativ med høyverdig finish
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Med Ferro-Lux lakkerte røykrør

Lyddempere
Med lyddemper fra Dantherm Air Handling AS vil støy som brer seg via
skorsteinsåpningen dempes til akkurat det lydnivået man ønsker. Utførelsen er i syrefast, rustfritt stål med absorbent i mineralull, stålull eller andre
lyddempende løsninger. Med en lyddemper gir vi et forutsigbart resultat
i henhold til gjeldende standarder.

Lyddemper sett ovenifra.

Andre produktløsninger
I samarbeid med Jeremias/SES kan vi tilby stadig større bredde i vårt sortiment.
Røykgasspjeld leveres i mange utførelser som dekker forskjellige tetthetsklasser. Med eller uten motorstyring.
Skorsteinselementer (røykrør) er også godt egnet til andre formål enn
tradisjonelle skorsteinsløsninger, som f. eks.:
· Eksosavløp (se eksempel).
· Prosessavtrekk, ventilasjonskanaler
til f. eks. næringsmiddelindustrien.

Røykgasspjeld

Prosessavtrekk i næringsmiddelindustrien.

Eksosavløp

Hurtig levering fra eget lager
Vi lagerfører DW32, EW og Ferro-Lux i et bredt komponentutvalg og i mange
dimensjoner. Å levere riktig produkt på kort tid er viktig for å unngå ulemper ved
forsinkelser og de økonomiske konsekvenser det kan medføre.

Spesialister på skorsteinsprodukter
En henvendelse til oss lønner seg, uansett behov
og problemstilling når det gjelder stålskorsteiner
og røykgassbehandling. Vår erfarne stab sørger for
at skorsteinsløsningen blir beregnet og utført på
en profesjonell måte.

Vår erfarne stab – her bak en gjennomskåret lyddemper.
Fra venstre; Knut Erichsen, Einar Egtvedt og Geir Hassum
(produktansvarlig).
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koordinering av leveranser og tilrettelegging for montasje

Dette gir skorsteinsløsninger med:
Dette samspillet gir skorsteinsløsninger med:
 Korrekt funksjon og styrke basert på beregninger og gjeldende standarder

· Korrekt funksjon og styrke basert på beregninger og gjeldende standarder.
 Presise leveranser, fra dokumentasjon, fundamentdetaljer til ferdig montert skorstein
· Presise leveranser - fra dokumentasjon, fundamentdetaljer til ferdig montert skorstein.
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Dantherm Air Handling AS:
Ventilasjon
Aggregater som dekker alt fra små
boliger til store yrkesbygg. Mange
typer varmegjenvinning, inklusive
vendbare varmepumper. Spesialaggregater for svømmehaller.
Vifter og ventilasjonstilbehør.

Oppvarming
Gass- eller oljefyrte varmluftsaggregater for effektiv oppvarming i industri, verksted- og lagerlokaler – enkelt
og økonomisk. Rask og fleksibel
løsning ved temperaturendringer.
Fremtidsrettet biooljedrift mulig.

Kjøling av elektronikk
Spesialaggregater til bruk i basestasjoner og elektronikkrom. Hindrer
driftsavbrudd og forlenger utstyrets
levetid. Stort utvalg for frikjøling og
mekanisk kjøling. Bredt utvalg av
tilbehør.

Avfukting
Tørking og fuktkontroll på en energiøkonomisk måte. Modeller for alle
formål bl.a. byggtørking, vannskadebegrensning, pumperom, tørrlagring
og bassengrom. Kondenstørkere og
adsorpsjonstørkere.

Mobil varme/kjøling
Aggregater for oppvarming av
byggeplasser, industri, i landbruket,
til provisorier osv.
Spesialaggregater til ekstreme klimaforhold, utviklet for hjelpeorganisasjoner og forsvaret.

Stålskorsteiner
Elementskorsteiner i rustfritt, syrefast
stål, for alle typer ildsteder og fyringsanlegg. Enkel montering og lang
levetid. Modeller også til rehabilitering, samt sorte/grå røykrør og frittstående skorsteiner. Ventilasjonstårn.

Dantherm Air Handling AS
Postboks 4
3101 Tønsberg

Tlf 33 35 16 00
Fax 33 38 51 91
dantherm.no@dantherm.com
www.dantherm-air-handling.no

www.oyatekstogdesign.no
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