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Dantherm Air Handling AS

Holder til på Nøtterøy ved Tønsberg
Startet i 1970
Datterselskap i Dantherm-konsernet, som er børsnotert i Danmark

 
 

Dantherm Air handling er en betydelig leverandør i Norge innen luftbehandling. 
En spesialitet er kunnskap om fuktig luft og hvordan man skal unngå fuktskader i bygninger. 
Hovedprodukt innen fuktkontroll er kondensavfuktere som representerer et meget energiøkonomisk 
avfuktingsprinsipp. 
 

 
 

Dantherm i Skive

Ny moderne fabrikk,  26 000 m²
Konsernet
Omsetning 3 000 mill dkk, 3000 ansatte over hele verden

 
 

Dantherm Air handling Norge er et heleid av det børsnoterte danske Dantherm konsernet 



Luft vanndamp og avfukting    
 
Luft inneholder vanndamp, i variable mengder.  
Jo varmere luft – jo mer vanndamp kan luften inneholde. 
Tørking foregår normalt ved at vann i konstruksjoner går over til vanndamp i luften som 
deretter avfuktes. 
 
Når vann fordamper kreves energi, ca 0,7 kWh per liter vann som fordamper. Tilsvarende 
energimengde frigjøres når vann kondenserer. 
 
Når man benytter en kondenstørker til avfukting tar man vare på energien. Fuktigheten 
fjernes som vann som ledes til sluk. En kondensavfukter gir derfor også et varmetilskudd til 
rommet. Det eneste kravet for at kondenstørkere skal fungere er at det er over +3 °C i 
rommet. 
 
Ved bruk av en sorpsjonsavfukter, benyttes høytemperert luft til å tørke ut rotoren som i første 
omgang suger til seg vann fra luften. Her fjernes altså fuktigheten gjennom varm luft som 
ventileres ut av bygningen. Dette er således et meget energikrevende system, men det kan 
også fungere i rom med svært lave temperaturer. Ulempen er dog at luft ved lave temperaturer 
nesten ikke inneholder vann, slik at tørkeprosessen vil gå svært tregt. 
 
 

Langvarige fuktproblemer kan blant annet skyldes: 
Varm fuktig luft som kjøles ned lokalt eller i hele ”kjeller”-rom. 
  Isoler kalde flater hvis de er lokal nedkjøling og sett inn en avfukter 
  Sett inn avfukter hvis total nedkjøling (kjellerrom) 
  
Lekkasjer mot grunn, vanninntrengning 
 Sett inn avfukter  
 Finn lekkasjer og prøv å tette disse.  
 
Oppgraving og ny drenasje koster mye, og vil ikke alltid avhjelpe hele 
problemet 

 
 

Installasjon av avfukter er både et forebyggende tiltak og et akuttiltak. 
Dantherm Air Handling har produkter til de fleste formål. 

 
 

NB! Det er fuktigheten i luften som er problemet. Åpent vann kan fjernes. 
Varm luft kan holde på mer fuktighet enn kald luft. 

 

I en tørkeprosess er derfor følgende parametere viktig: 
 

”Høy” temperatur – god luftbevegelse – avfukter. 
 
 

Tørking ved lav temperatur gir en treg prosess uansett utstyr 



 
 

Begreper og definisjoner

Vanninnhold

Mettet luft

Relativ 
luftfuktighet

Duggpunkt-
temperatur

Vanndamptrykk

Diffusjon                

Fordampnings-
varme

Likevekts-
fuktighet

Gram vann per kg luft

Luft som inneholder så mye vann den kan ved gitt temperatur

Forholdet i % mellom reelt vanninnhold og max vanninnhold ved 
aktuell temperatur

Den temperatur luften må kjøles til for at utfelling av vanndamp 
skal skje

Vanndampens partialtrykk i luft

Transport av vanndamp fra et sted med høyere vanndamptrykk til 
et med lavere

Varmemengde som kreves til fordampning av vann, 1 kg = 2500 kJ 
ved 0 0C, ( ca 0,7 kWh/kg)

Den fuktighet som innstiller seg i et gitt materiale ved lengre tid 
opphold i en bestemt lufttilstand

 
 
 

Parametre ved tørking av luft/rom

Temperatur

Luftfuktighet

Lufthastighet

Materialegenskaper

Varm luft kan inneholde mer fuktighet enn kald luft
Varm luft er lettere en kald luft

Våt luft er lettere enn tørr luft
Tørr luft kan oppta mer fuktighet enn våt luft
Vanndampinnhold: Relativ og absolutt fuktighet
Vanndamptrykk: duggpunkt, kondensering

Stillestående luft blir mettet over tid

Noen materialer tar lett opp fuktighet
Noen materialer avgir lett fuktighet
Noen materialer brytes ned ved høy fuktighet
Likevektsfuktighet

 
 
 



Tørkeprinsipper - 3

Kondensavfukting

En varmepumpe benyttes.

Luft kjøles ned over en fordamper –
vann felles ut – luften føres deretter 
over en kondensator og varme fra 
kompressor samt frigjort energi ved 
kondensering av vann tilbakeføres til 
luften over kondensatoren.

Altså: Luften tørkes og varmes opp 
med bruk av en kondenstørker

 
 
 
 

Funksjonsprinsipp -2
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By-pass

1.  25,0 0C / 70% RH

2.  12,5 0C / 90% RH

3.  18,5 0C / 85% RH

4.  33,6 0C / 35% RH
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Arbeidsområde kondensavfukter

Arbeidsområde – temperatur             3 - 38 0C
Arbeidsområde – fuktighet               40 - 100 % RF

Romtemperatur under 20 0C – is oppbygges på fordamperen
Tommelfinger regel - 20 0C / 60%RF = Ca. 0 0C på fordamperen

Dette betyr:
Avrimning

Passiv behovsstyret avrimning – Vifte ( kun for varme rom)

Aktiv behovsstyret avrimning – Kjølemiddel (standard)
Passiv tidsbestemt afrimning – Ventilator/Timer (gammel løsning)

 
 
 

Pumpestasjoner

Lav overflatetemperatur på rør 
og ventiler  (5 C)

Romtemperatur 15 C

Relativ luftfuktighet må være 
under 50%

CDF    eller    CDT

 
 
 

 



Hva skjer ved forskjellig luftfuktighet

Tre begynner å slå seg65-
70%RF

Luftfuktigheden begynner å
føles ubehagelig for 
mennesker

65%RF

Korrosjon tiltar
Printplader begynder å
overføre elektrisitet til 
hverandre

60%RF

 
 
 

Anvendelsesområder

Arkivrum
Kirker
Lager
Tekniske rom
Museer
Kjellerlokaler/boder
Vinkjellere
Vannverk
Uttørking av nye bygg

Skadeservice – vannskader

Alle steder med fuktproblemer
og en temperatur +3 - +38 0C

 
 
 
 
 
 

Avfukting er X-files – du tror det ikke før du får se det



 
 
 
 

Vi ønsker: 
• Et tørt miljø som sikrer verdier, og gjør rommet innbydende 

å inspisere.  
• Minimale drifts- og vedlikeholdskostnader. 

 
Utfordring:  
Kondensering på kalde flater medfører:  

• Korrosjon (ødelegger verdier). 
• Skittent miljø (åpent vann samler støv som gir søle og  
   miljøet blir skittent). 
• Fuktansamlinger som gir mugg, sopp og råte  
   (gir inntrykk av manglende vedlikehold og skittent miljø). 

 
 
Årsak: 
Varm luft kan inneholde mer fuktighet enn kald luft. Når varm 
uteluft med høyt vanninnhold kjøles ned inne i et teknisk, rom vil 
den relative luftfuktigheten øke. Når luften kjøles ned ved de 
kalde installasjonen vil det kondensere hvis vanninnholdet i luf-
ten er for høyt. Vi ser av diagrammet for fuktig luft at for å unn-
gå kondens på kalde flater med en overflate temperatur på     
+5 °C, må man med en romtemperatur på 15 °C holde den rela-
tive luftfuktigheten under 50%. Dette tilsvarer et vanninnhold i 
luften på 5 g/kg alternativt 4 g/m³ luft. (1 m³ luft veier ca 1,2 kg.) 
 
Når utetemperaturen er over +7 °C vil fuktigheten i uteluften 
normalt være over 5 g/kg. Jo varmere uteluft - jo høyere vann-
innhold, og jo større avfuktingsbehov er det på den uteluft som 
bringes inn i rommet.  

 
 
Avfuktingsprinsipper: 

 
En kondensavfukter tapper ut fuktigheten av luften som vann til sluk. Når 
det ikke er mennesker i rommet kreves ikke ventilasjon. Vi reduserer friskluft-
behovet i rommet og dermed avfuktingsbehovet. Videre vil all ti lført energi 
komme rommet tilgode.  
Elektrisitetsforbruket + kondenseringsvarme 0,7 kWh/liter vann. 
 
 
 

 
En sorpsjonsavfukter tørker luften over en rotor som igjen tørkes med høy-
temperert luft som ventileres ut. Tilsvarende luftmengde må da tilføres rommet  
og avfuktingsbehovet øker. Videre dumpes betydelige energimengder ut av 
rommet. Systemet er således meget energikrevende i forhold ti l en kondens-
avfukter. 
 
 
Konklusjon: 
En profesjonell kondensavfukter med varmgassavriming fra Dantherm Air Handling er den 
mest energivennlige og enkleste måten å opprettholde et fuktfritt inneklima i pumpestasjoner, 
vannbehandlingsanlegg etc. Varmgassavriming sikrer et effektivt arbeids-område ned til +3 °C. 

Vannverk, pumpestasjoner og rom med kalde installasjoner. 
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Fuktig romluft

Fuktig, varm luft
(regenerering)

Ut av bygget

Vifte Rotor 

Tørr luft 

Luftstrøm

Vifte 

Kom-

Kondensator 
(varm) 

pressor 

Fordamper 
(kald)

Ekspansjonsrør



 


