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AFFUGTNINGSLØSNINGER
TIL UDTØRRING AF VANDSKADER, BYGGERI OG INDUSTRI



Om Dantherm Group

Dantherm Group blev grundlagt i 1954 og er 
Europas førende leverandør af transportable og 
stationære klimastyringsløsninger til en lang række 
brancher og formål. Vores mere end 500 engagerede 
eksperter i klimastyring udvikler og bygger 
enestående opvarmnings-, kølings-, affugtnings- og 
ventilationsenheder på vores kompetencecentre rundt 
om i Europa. De udgør rygraden i vores klimaløsninger, 
der er blevet solgt i mere end tre millioner eksemplarer. 
I alt, hvad vores medarbejdere gør, fokuserer de på 
at skabe et sundt og komfortabelt indeklima på en 
bæredygtig, energieffektiv og omkostningseffektiv 
måde.

Fem kompetencecentre i Danmark, Tyskland, Italien, Spanien og Storbritannien.
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Aerial

Vores kompetencecenter for affugtning i nærheden af Hamborg, Tyskland, 
har mere end 30 års erfaring med udvikling af innovative og brugervenlige 
affugtere og affugtningsløsninger, der er kendt for deres robusthed, 
fleksibilitet og problemfri drift. Det er her, Aerial-brandet er baseret. 

Kompetencecenter 
for transportable affugtningsløsninger: Norderstedt, Tyskland.
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INDHOLD

På baggrund af den omfattende knowhow, som vores 
klimastyringseksperter i hele koncernen er i besiddelse 
af, har vi udviklet et brancheførende udvalg af produkter 
og løsninger, der alle er kendetegnet ved pålidelighed, 
bæredygtighed, effektivitet og brugervenlighed. 

At kunne indkøbe alt fra blot én leverandør hjælper dig 
med at strømline dine indkøbslinjer og reducerer dine 
omkostninger til intern håndtering. Du vil derfor finde 
vores lokale tilstedeværelse hos et omfattende netværk 
af professionelle forhandlere i hele Europa utroligt 
nyttig. Det betyder, at du kan få hjælp i din tidszone og 
på dit sprog – af medarbejdere, der forstår dine lokale 
markedskrav.

God læselyst!

Vores løsninger baserer sig på disse fire 
søjler:

Pålidelighed har altid været kernen i alt, 
hvad vi gør. Så vi bruger stadig holdbare, 
solide komponenter, der har været 
igennem omfattende test. 

Bæredygtighed er en integreret del af den 
måde, vi arbejder på. Vi stræber efter at 
skabe løsninger, der er mindst lige så gode 
for miljøet som alle andre sammenlignelige 
løsninger. 

Effektivitet handler om at levere en 
imponerende præstation og samtidig 
generere besparelser i form af reducerede 
energiomkostninger. 

Brugervenlighed er nøglen til enhver 
løsning. Vores eksperter udfører mange 
brugervenlighedstests for at sikre, at 
vores produkter er nemme at installere og 
problemfri at betjene.
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AFFUGTNINGSLØSNINGER TIL:
UDTØRRING AF VANDSKADER

LYNVEJLEDNING

TYPE

KABINET

ANVENDELSER

VP 3 
SIDEKANALSBLÆSERE

VP 6
TURBINE

VT 2 
VANDUDSKILLER

HF 2 HEPA-FILTER, 
SD 2 LYDDÆMPER

AD 20, AD 40, 
AD 740 AFFUGTERE

SUGNING

TRYK

KONDENS

UV-BESTANDIG 
PLAST

ISOLEREDE 
GULVKONSTRUKTIONER

HULMURE, LOFTER  
OG HULRUM

NYBYGGERI OG 
RENOVERING

OVERSVØMMELSER  
OG SKYBRUD

VANDSKADER

KUN SD 2
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AFFUGTNINGSLØSNINGER TIL:
VANDVÆRK, BESKYTTELSE, OPLAGRING OG ARKIVERING OG 
KÆLDRE

LYNVEJLEDNING
TYPE

KABINET

ANVENDELSER

AD 20, AD 40, 
AD 740

AD 7-SERIEN AD 110 WT-SERIEN ASE-SERIEN

KONDENS

ADSORPTION

UV-BESTANDIG 
PLAST

STÅLPLADE BELAGT 
MED OPTIK I RUSTFRIT 
STÅL

AD 5/6-SERIEN

KÆLDRE

VANDSKADER OG 
OVERSVØMMELSER

OPBEVARINGS- OG 
ARKIVRUM

NYBYGGERI OG  
RENOVERING

VANDVÆRKER OG 
KLOAKERING

RUSTFRIT STÅL

PORTA-DRY 
400

PULVERLAKERET 
PLADESTÅL
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AFFUGTERE

Der er altid fugt i luften, og i store mængder kan det forhindre naturlig 

ventilation. Det kan fx ske i forbindelse med byggeprojekter eller 

oversvømmelser med betydelige skader til følge. Vores affugtere fjerner 

hurtigt fugt fra byggematerialer og forhindrer skimmel og svamp. Det kan 

være fristende blot at tilføre varme eller lufte ud for at at løse problemet, 

men det kan gøre det vanskeligt at lokalisere årsagen til problemet, er svært 

at styre, og det øger energiforbruget.

Vores affugtere fjerner fugt på en kontrolleret og effektiv måde med en 

hastighed, der er nøje afpasset den enkelte opgave.

Uanset om du har brug for at forhindre korrosion eller at affugte bygninger 

på grund af oversvømmelser, så kan du med vores affugtere få helt styr på 

luftfugtigheden i såvel kommercielle som industrielle projekter.



Intelligent styremodul med printplade sikrer den 
højeste sensornøjagtighed

�	Flersproget display

 �	Nøjagtig temperatur- og fugtmåling

 �	Indstilling af den ønskede fugtighed med en nøjagtighed på 1 %

�	Systemindstillinger, der ikke går tabt i tilfælde af strømsvigt

Brugervenlig elektronisk eDRY

�	Tænd/sluk-knap

�	Ønsket luftfugtighedsindstilling (bevares selv efter 
strømafbrydelse)

�	Kontinuerlig drift/nat-tilstand

�	Display: Driftstid timer/eksisterende/valgt fugtighed

�	Neon: Tank fuld

�	Automatisk genstart efter strømsvigt

Innovative teknologier og koncepter, der minimerer energiforbruget og optimerer affugt-
nings-processen.

Det elektroniske eDRY®-system styrer AERIAL-affugterne præcist og 
responsivt, så unødvendig driftstid undgås, og der spares energi. 

BlueDry®-teknologi forbedrer energieffektiviteten og ydeevnen 
i kondensaffugtere ved lav luftfugtighed og temperaturer. 
Varmeveksleren er belagt med et højtydende, multifunktionelt lag 
(sol-gel-belægning) ved hjælp af nanoteknologi. 

Denne teknologi drager fordel af to primære effekter:

�	Nem rengøring

�	Vandskyende (lotuseffekt)

Begge effekter forbedrer varmevekslerens energimæssige ydeevne 
betydeligt. Alle AERIAL-kondensataffugtere er udstyret med 
BlueDry®-teknologi.   

AERCUBE®-produkter og AERIAL-
affugtere i rotationsstøbt kabinet fås 
med dit logo og i din farve.

Min. ordreantal: 15 stk.

Energiforbruget vises via den 
kalibrerede, ikke-indstillelige MID-
godkendte energimåler. 

Overholder F-gas-direktivet 
(2020), hvilket reducerer brugen af 
hydrofluorocarbon for at afbøde 
virkningerne af global opvarmning. 

Flere funktioner
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AFFUGTERE

AD 20

A D  20

�	Let og kompakt

�	Automatisk kondensvandpumpe

�	Kan kombineres med alle produkter fra AERCUBE®-
serien

�	Fikspunkter til AERCUBE®-surringssystem

�	Energieffektiv EC-ventilator med 2 hastigheder

�	Natsænkningsfunktion

�	Indbygget hygrostat

�	Sikring af ekstra stik (maks. 6 A) 

�	Ekstremt robust, stødsikkert og UV-bestandigt 
plastkabinet

�	Kabelholder med magnetholder til stik

�	5 års garanti på rotationsstøbt kabinet

� Kondensationsprincip (varmepumpeteknologi med 
energigenvinding)

� Velegnet til opvarmede rum op til 200 m3 og 
uopvarmede rum op til 150 m3

AD 20 er så let og kompakt, at du nemt bærer den ene mand. 
Enheden har flere håndtag, indbygget kondensvandpumpe 
med overløbsbeskyttelse og mange andre funktioner. Den er 
fremstillet med en førsteklasses finish og anvendes til affugtning 
af bygningskonstruktioner, vandskader, vandværker og andre 
industrielle projekter.

Surringsrem
6009-0048
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Afløbsslange
9 x 1,5mm
5501-0014

Reservefilter
5107-0066

Tilbehør



*testet i lagerområde

AFFUGTERE

AD 20

Specifikationer Enheder AD 20

Kapacitet (30 °C/80 % RH)/strømforbrug l/24t/W 18/320

Kapacitet (27 °C/60 % RH)/strømforbrug l/24t/W 11/310

Kapacitet (20 °C/60 % RH)/strømforbrug l/24t/W 9/260

Kapacitet (10 °C/70 % RH)/strømforbrug l/24t/W 5/215

Luftstrøm (hastighed I/II) m³/t 200/270

Driftstemperaturområde °C 5-34

Fugtighedsområde under drift % RH 35-99

Maks. strømforbrug W 520

Strømforsyning V/Hz 230/1ph/50

Lydniveau dB (A) 50

Kondensafløb mm 9 x 1,5

Kølemiddel R1234yf

Strømkabel m 4,5 med stik

Beskyttelsesklasse IPX1

Produktstørrelse (h x b x d) mm 420 x 320 x 500

Vægt kg 16,4

11 

M

A D E IN  E U R OPE



AFFUGTERE

AD 40

�	Nem at åbne, rengøre og vedligeholde

�	Ergonomiske og brugervenlige manuelle 
håndteringsfunktioner

�	Kan kombineres med alle produkter fra AERCUBE®-
serien

�	Fikspunkter til AERCUBE®-surringssystem

�	Hermetisk forseglet rotationskompressor

�	Energieffektiv EC-ventilator med 2 hastigheder

�	Vedligeholdelsesvenligt kølemiddelkredsløb med 
servicekobling

�	Kondensator og fordamper fremstillet af kobberrør 
med aluminiumsribber

�	Behovsstyret afrimningssystem med varmegas

�	Ekstremt robust, stødsikkert og UV-bestandigt 
plastkabinet

�	5 års garanti på rotationsstøbt kabinet

A D  40

Let og kompakt, så AD 40 nemt kan bæres som en 
kuffert. AD 40-affugteren leveres med et håndtag, der kan 
foldes op, og surringsstropper kan fastgøres til siderne. 
Vandopsamlingsbeholderen er placeret inde i affugteren. En 
svømmer måler vandniveauet i vandopsamlingsbeholderen og 
slukker for affugteren, når tanken er fuld. Enheden starter automatisk 
op, når spanden sættes i igen og efter en strømafbrydelse.

Afløbsslange
15 x 2mm
5501-0006

Reservefilter
5107-0064

Tilbehør

Pumpesæt
0006-0040-030

� Kondensationsprincip (varmepumpeteknologi med 
energigenvinding)

� Velegnet til opvarmede rum op til 450 m3 og 
uopvarmede rum op til 300 m3

Surringsrem
6009-0048
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AFFUGTERE

AD 40

*testet i lagerområde
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Specifikationer Enheder AD 40

Kapacitet (30 °C/80 % RH)/strømforbrug l/24t/W 33.5/615

Kapacitet (20 °C/60 % RH)/strømforbrug l/24t/W 16/470

Kapacitet (15 °C/60 % RH)/strømforbrug l/24t/W 13/410

Luftstrøm (hastighed I/II) m³/h 300/400

Driftstemperaturområde °C 5-34

Fugtighedsområde under drift % RH 35-99

Maks. strømforbrug W 800

Strømforsyning V/Hz 230/1ph/50

Lydniveau dB (A) 53

Kondensvandbeholder l 6,8

Kondensafløb mm 15 x 2

Kølemiddel R454c

Strømkabel m 4,5 med stik

Beskyttelsesklasse IPX4

Produktstørrelse (h x b x d) mm 580 x 390 x 450

Vægt kg 25

M

A D E IN  E U R OPE



� Kondensationsprincip (varmepumpeteknologi med 
energigenvinding)

� Velegnet til opvarmede rum op til 500 m3 og 
uopvarmede rum op til 350 m3
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A D  740

AFFUGTERE

AD 740

�	Nem at åbne, rengøre og vedligeholde

�	Ergonomiske og brugervenlige manuelle 
håndteringsfunktioner

�	Kan kombineres med alle produkter fra AERCUBE®-
serien

�	Fikspunkter til AERCUBE®-surringssystem

�	Opbevaring foretages nemt med et sammenklappeligt 
håndtag og forsænkede hjul

�	Hermetisk forseglet rotationskompressor

�	Energieffektiv EC-ventilator med to hastigheder

�	Vedligeholdelsesvenligt kølemiddelkredsløb med 
servicekobling

�	Kondensator og fordamper fremstillet af kobberrør 
med aluminiumsribber

�	Behovsstyret afrimningssystem med varmegas

�	Ekstremt robust, stødsikkert og UV-bestandigt 
plastkabinet

�	5 års garanti på rotationsstøbt kabinet

Afløbsslange
15 x 2mm
5501-0006

Reservefilter
5107-0067

Tilbehør

AD 740 anvendes til affugtning af bygningskonstruktioner, 
vandskader, vandværker og andre industrielle projekter. Enheden har 
flere forskellige affugtningsfunktioner. Det robuste, rotationsstøbte 
plastkabinet i AERCUBE®-design er stød - og brudsikkert.

M

A D E IN  E U R OPE

Pumpesæt
0006-0740-030

Surringsrem
6009-0048



AFFUGTERE

AD 740 M

A D E IN  E U R OPE
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Specifikationer Enheder AD 740

Kapacitet (30 °C/80 % RH)/strømforbrug l/24t/W 34/625

Kapacitet (20 °C/60 % RH)/strømforbrug l/24t/W 18/480

Kapacitet (15 °C/60 % RH)/strømforbrug l/24t/W 14/415

Luftstrøm (hastighed I/II) m³/t 450/550

Driftstemperaturområde °C 5-34

Fugtighedsområde under drift % RH 35-99

Maks. strømforbrug W 800

Strømforsyning V/Hz 230/1ph/50

Lydniveau dB (A) 51

Kondensbeholder l 6,8

Kondensafløb mm 15 x 2

Kølemiddel R454c

Strømkabel m 4,5 med stik

Beskyttelsesklasse IPX4

Produktstørrelse (h x b x d) mm 690 x 390 x 470

Vægt kg 32



� Kondensationsprincip (varmepumpeteknologi med 
energigenvinding)

� AD 750/AD 750-P: Velegnet til opvarmede rum op til 650 
m3 og uopvarmede rum op til 500 m3

� AD 780-P: Velegnet til opvarmede rum op til 900 m3 og 
uopvarmede rum op til 700 m3
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A D  780 - P A D  750

AFFUGTERE

AD 750-780

�	Kasse fremstillet af stød- og slagfast plast

�	Optimal mobilitet med to plasthjul  
(D = 200 mm) og forskellige slags håndtag

�	Hermetisk forseglet rotationskompressor

�	Energieffektiv axialventilator

�	Vedligeholdelsesvenligt kølemiddelkredsløb med 
servicekobling

�	Kondensator og fordamper fremstillet af kobberrør 
med aluminiumsribber

�	Behovsstyret afrimningssystem med varmegas

�		Version AD 750-P fås med kondensvandspumpe

�	Automatisk genstart efter strømsvigt

�	Inkluderet hygrostat til variabel fugtighedsstyring

�	Driftstime- og energitæller (MID-godkendt)

Afløbsslange
AD 750-P/AD 780-P
12 x 2mm 
5501-0005
AD 750
15 x 2mm
5501-0006

Reservefilter
AD 750/AD 750-P
5107-0006
AD 780-P
5107-0007

Tilbehør

AD 750 og AD 780-P anvendes til affugtning af 
bygningskonstruktioner, vandskader, vandværker og 
andre industrielle projekter. Enheden har flere forskellige 
affugtningsfunktioner. Det robuste, rotationsstøbte plastkabinet i 
AERCUBE®-design er stød- og brudsikkert.
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Specifikationer Enheder AD 750 AD 750-P AD 780-P

Kapacitet (30 °C/80 % RH)/strømforbrug l/24t/W 50/850 50/850 76/1.130

Kapacitet (20 °C/60 % RH)/strømforbrug l/24t/W 23/610 23/610 35/865

Kapacitet (15 °C/70 % RH)/strømforbrug l/24t/W 17/537 17/537 27.5/715

Luftstrøm m3/t 710 710 760

Driftstemperaturområde °C 5-32 5-32 5-32

Fugtighedsområde under drift % 35-95 35-95 35-95

Maks. strømforbrug W 900 900 1.250

Strømforsyning V/Hz 230/1ph/50 230/1ph/50 230/1ph/50

Lydniveau dB (A) 53 53 60

Kondensvandbeholder l 12
Indbygget 

kondensvandspumpe
Indbygget 

kondensvandspumpe

Kondensafløb mm 15 x 2 12 x 2 12 x 2

Kølemiddel R454c R454c R454c

Strømkabel m 4,5 med stik 4,5 med stik 4,5 med stik

Beskyttelsesklasse IPX4 IPX4 IPX4

Produktstørrelse (h x b x d) mm 880 x 520 x 495 880 x 520 x 495 1.000 x 640 x 580

Vægt kg 42 42 57

AFFUGTERE

AD 750-780 M

A D E IN  E U R OPE



� Kondensationsprincip (varmepumpeteknologi med 
energigenvinding)

� AD 520: Velegnet til opvarmede rum op til 200 m3 og 
uopvarmede rum op til 150 m3

� AD 540: Velegnet til opvarmede rum op til 450 m3 og 
uopvarmede rum op til 300 m3
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AFFUGTERE

AD 520-540

A D  520
A D  540

Afløbsslange  
12 x 2 mm
5501-0005

Reservefilter
AD 520
5107-0047
AD 540
5107-0044

Tilbehør

Pumpesæt
 0006-0520-030

Vægbeslag
AD 520
5101-0955
AD 540
5107-0954

�	Kasse fremstillet af galvaniseret pladestål, belagt med 
rustfrit stål

�	Gulvmonteret enhed med gummifødder, der giver 
stabilitet

�	Enheder kan stables sikkert 

�	Sammenklappeligt håndtag sikrer nem opbevaring 

�	Hermetisk forseglet rotationskompressor

�		Energieffektiv EC-axialventilator med 2 hastigheder til 
støjsvag og effektiv tørring

�	Vedligeholdelsesvenligt kølemiddelkredsløb med 
servicekobling

�	Kondensator og fordamper fremstillet af kobberrør 
med aluminiumsribber

�	Behovsstyret afrimningssystem med varmegas

Universelle, pålidelige og energibesparende kondensaffugtere. 
Fleksibelt tilbehør gør det muligt at anvende produkterne i 
særligt udfordrende miljøer, såsom affugtning af konstruktioner i 
havmølleparker eller meget varme lande. 

AD 520 og AD 540 er lette, kompakte, praktiske og bærbare. De 
er lige så populære til både udbedring af vandskader som til 
luftaffugtningaf af bygninger i erhvervslivet og den private sektor.
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Specifikationer Enheder AD 520 AD 540

Kapacitet (30 °C/80 % RH)/strømforbrug l/24t/W 19/315 34/680

Kapacitet (20 °C/60 % RH)/strømforbrug l/24t/W 8/230 17/500

Kapacitet (15 °C/70 % RH)/strømforbrug l/24t/W 8/215 19/415

Luftstrøm (hastighed I/II) m3/t 250/340 500/620

Driftstemperaturområde °C 5-34 5-34

Fugtighedsområde under drift % RH 35-95 35-95

Maks. strømforbrug W 315 530

Strømforsyning V/Hz 230/1ph/50 230/1ph/50

Lydniveau dB (A) 46 51

Kondensvandbeholder l 7,0 7,0

Kondensafløb mm 12 x 2 12 x 2

Strømkabel m 4,5 med stik 4,5 med stik

Kølemiddel R1234yf R454c

Produktstørrelse (h x b x d) mm 524 x 320 x 360 578 x 329 x 380

Vægt kg 17 24

M

A D E IN  E U R OPE

AFFUGTERE

AD 520-540



� Kondensationsprincip (varmepumpeteknologi med 
energigenvinding)

� AD 560: Velegnet til opvarmede rum op til 680 m3 og 
uopvarmede rum op til 500 m3

� AD 580: Velegnet til opvarmede rum op til 900 m3 og 
uopvarmede rum op til 700 m3

Universelle, pålidelige og energibesparende kondensaffugtere. 
Fleksibelt tilbehør gør det muligt at anvende produkterne i 
særligt udfordrende miljøer, såsom tørring af konstruktioner i 
havmølleparker eller meget varme lande. 

Disse enheder er kendetegnet ved en særligt energieffektiv 
teknologi, høj brugervenlighed samt ekstremt robuste kabinetter, 
hvilket gør dem ideelle til tørring af strukturer og vandværker. De er 
det foretrukne valg til at holde lagre, arkiver og investeringer tørre og 
beskyttede.
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AFFUGTERE

AD 560-580

Afløbsslange
12 x 2mm
5501-0005

Reservefilter
AD 560
5107-0000
AD 580
5107-0033

Tilbehør

Pumpesæt
AD 560
0006-0560-030
AD 580
0006-0580-030

�	Kasse fremstillet af galvaniseret pladestål, belagt med 
rustfrit stål

�	Sidehåndtag til løft

�	Hermetisk forseglet rotationskompressor

�		Energieffektiv EC-axialventilator med 2 hastigheder til 
støjsvag og effektiv tørring (AD 560)

�	Vedligeholdelsesvenligt kølemiddelkredsløb med 
servicekobling

�	Kondensator og fordamper fremstillet af kobberrør 
med aluminiumsribber

�	Behovsstyret afrimningssystem med varmegas

A D  560 A D  580
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Specifikationer Enheder AD 560 AD 580

Kapacitet (30 °C/80 % RH)/strømforbrug l/24t/W 52/800 76,5/1130

Kapacitet (20 °C/60 % RH)/strømforbrug l/24t/W 22/580 35/790

Kapacitet (15 °C/70 % RH)/strømforbrug l/24t/W 18/515 27.5/710

Luftstrøm (hastighed I/II) m3/t  425/700 750

Driftstemperaturområde °C 5-34 5-34

Fugtighedsområde under drift % RH 35-95 35-95

Maks. strømforbrug W 810 1.130

Strømforsyning V/Hz 230/1ph/50 230/1ph/50

Lydniveau dB (A) 53 65

Kondensvandbeholder l 14,0 14,0

Kondensafløb mm 12 x 2 12 x 2

Strømkabel kg 4,5 med stik 4,5 med stik

Kølemiddel R454c R454c

Produktstørrelse (h x b x d) mm 720 x 400 x 450 790 x 450 x 450

Vægt kg 36 40

M

A D E IN  E U R OPE

AFFUGTERE

AD 560-580
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AFFUGTERE

AD 660-680

A D  660

A D  680

�	Kasse fremstillet af galvaniseret pladestål, belagt med 
rustfrit stål

�	Fremragende mobilitet takket være stabil 
transportramme og hjul

�	Hermetisk forseglet rotationskompressor

�		Energieffektiv EC-axialventilator med 2 hastigheder til 
støjsvag og effektiv tørring (AD 660)

�	Vedligeholdelsesvenligt kølemiddelkredsløb med 
servicekobling

�	Kondensator og fordamper fremstillet af kobberrør 
med aluminiumsribber

�	Behovsstyret afrimningssystem med varmegas

Afløbsslange
12 x 2mm
5501-0005

Tilbehør

� Kondensationsprincip (varmepumpeteknologi med 
energigenvinding)

� AD 660: Velegnet til opvarmede rum op til 680 m3 og 
uopvarmede rum op til 500 m3

� AD 680: Velegnet til opvarmede rum op til 900 m3 og 
uopvarmede rum op til 700 m3

Universelle, pålidelige og energibesparende kondensaffugter. 
Fleksibelt tilbehør gør det muligt at anvende produkterne i 
særligt udfordrende miljøer, såsom tørring af konstruktioner i 
havmølleparker eller meget varme lande. 

AD 660 og AD 680 er begge udstyret med to store ruller og en 
omgivende ramme for at lette skub og løft. Disse enheder er lige så 
populære hos virksomheder, der arbejder med konstruktionstørring 
og udlejningsfirmaer af entreprenørmaskiner som til affugtning af 
bygninger i erhvervslivet og den private sektor..

Reservefilter
AD 660
5107-0000
AD 680
5107-0071

Pumpesæt
AD 660
0006-0560-030
AD 680
0006-0580-030
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Specifikationer Enheder AD 660 AD 680

Kapacitet (30 °C/80 % RH)/strømforbrug l/24t/W 52/800 76,5/1130

Kapacitet (20 °C/60 % RH)/strømforbrug l/24t/W 22/580 35/790

Kapacitet (15 °C/70 % RH)/strømforbrug l/24t/W 18/515 27.5/710

Luftstrøm (hastighed I/II) m3/t 425/700 750

Driftstemperaturområde °C 5-34 5-34

Fugtighedsområde under drift % RH 35-95 35-95

Maks. strømforbrug W 810 1.130

Strømforsyning V/Hz 230/1ph/50 230/1ph/50

Lydniveau dB (A) 53 65

Kondensvandbeholder l 14,0 14,0

Kondensafløb mm 12 x 2 12 x 2

Beskyttelsesklasse IPX4 IPX4

Strømkabel m 4,5 med stik 4,5 med stik

Kølemiddel R454c R454c

Produktstørrelse (h x b x d) mm 900 x 540 x 500 975 x 600 x 520

Vægt kg 40 45

M

A D E IN  E U R OPE

AFFUGTERE

AD 660-680
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AFFUGTERE

PORTA-DRY 400 

PORTA-DRY 400 kondensaffugteren, der er baseret pa artiers erfaring 
samt konceptualiseret og fremstillet i Europa, er specifikt designet til 
udtorring af vandskader, torring af bygninger og permanent torring 
af store rum.

Selv om det meget robuste og kompakte aggregat kun vejer 
45kg, er det udstyret med forende varmepumpeteknologi med 
energigenvinding. Dette optimerer ikke blot energieffektiviteten, 
men gor det ogsa muligt for aggregatet at handtere opvarmede rum 
pa op til 680m³ og uopvarmede rum pa op til 450m³.

PORTA-DRY 400 affugteren er udstyret med gummihjul og et 
handtag, hvilket gor den ideel for udlejningsfirmaer og andre, der 
vardsatter fleksibilitet og brugervenlighed. Efter brug er aggregatet 
ogsa nemt at rengore med vand og hojtryksluft.

P O R TA - D R Y  400

� Robust konstruktion

� Timetaller

� Servicevenligt design

� Let at bruge og vedligeholde

� Miljovenligt kolemiddel

� Pulverlakeret stalhus

� Varmgas-afrimningssystem

� Hojtydende varmepumpeteknologi med 
energigenvinding

� Integreret handtag for nem handtering 

� Gummihjul gor flytning og transport let

� Stabelbart design for nem transport og opbevaring

� ¾" direkte slangetilslutning



25 

AFFUGTERE

PORTA-DRY 400 

Af hensyn til miljoet bruger PORTA-DRY 400 en kolemiddelgas med lavt GWP (146), der ikke nedbryder ozonlaget, kaldet R454c. Det er 
overflodigt at sige, at den fuldt ud overholder al EU-lovgivning.

Aggregatet er let at installere og vil pa grund af sin hoje ydeevne give hurtige resultater ved udtorring af en rakke forskellige bygge- og 
nodsituationer og dermed minimere risikoen for langsigtede skader forarsaget af for eksempel oversvommelser, rorsprangninger og 
brandslukningsvand.

Enheden er udstyret med integreret loftehandtag, der kan placeres lodret for nem handtering eller vandret for at lette stabling og transport. 
Den leveres som standard med en indbygget timetaller, der hjalper med at overvage driftstimer og planlagge vedligeholdelse.

Specifikationer Enheder PORTA-DRY 400

Kapacitet (30 °C/80 % RH)/strømforbrug l/24h/W 71/1.250

Kapacitet (20 °C/60 % RH)/strømforbrug l/24h/W 30/950

Kapacitet (10°C/70% RH)/strømforbrug l/24h/W 19,5/780

Luftstrøm m3/t 700

Driftstemperaturområde °C 5-32

Fugtighedsområde under drift % RH 30-95

Maks. strømforbrug W 1.600

Strømforsyning V/Hz 230/1ph/50

Lydniveau dB(A) 67

Kondensafløb mm 19

Beskyttelsesklasse IP22

Strømkabel m 2.5

Kølemiddel R454c

Produktstørrelse (h x b x d) mm 1030/820 x 520 x 450

Vægt kg 45



Betjeningselementer

�	Tænd/sluk-knap

�	Indbygget hygrostat til variabel fugtighedsstyring

�	Driftstime- og energitæller (MID-godkendt)

�	ASE 400: Ekstern hygrostat

�	ASE 400: Ikke-indstillelig timetæller valgfri MID-godkendt kWh-
måler
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AFFUGTERE

ASE 200-300-400

A S E  400 A S E  200 � Drift ved lav temperatur -10 til +35 °C

� Drift ved lav luftfugtighed ned til 10 % relativ 
luftfugtighed

� Robuste enheder fremstillet af rustfrit stål og 
pulverlakeret pladestål, understøttet af fire 
afsmitningsfri gummifødder

� Ergonomisk design med håndtag

� Højtydende ECODRY G3-rotor for maksimal 
vandabsorption

� Rotorenheden er nem at afmontere i forbindelse med 
rengøring og vedligeholdelse

� Dynamisk, sikker og selvregulerende PTC-varmelegeme

� Energieffektiv radialventilator

� Luftfilter på proceslufttilgangen

� Støj reduceret via indbygget lyddæmper

Regenereringsluftudgang
Thermaflex-slange 80 mm
ASE 200, ASE 300, ASE 400
6000-0004

Tørluftsafgang
Thermaflex-slange 100 mm
ASE 300
6000-0000

Thermaflex-slange 125 mm
ASE 400
6000-0012

Reservefilter
ASE 200
5107-0005
ASE 300
5107-0011
ASE 400
5107-0073

Tilbehør

Tørluftsafgang 
Superflextract-slange 
50 mm
ASE 200, ASE 300
6000-0003

A S E  300

� Adsorptionsprincip med én fælles ventilator til proces- 
og regenereringsluft

� ASE 200: Miljøer op til 200 m3* og kan kombineres 
perfekt med Aerial AB- og VP-serien

� ASE 300: Miljøer på op til 300 m3* og kan kombineres 
perfekt med AB- og VP-serien

� ASE 400: Miljøer op til 450 m3* 

De bærbare ASE-affugtere er særdeles kompakte, robuste og lette 
adsorptionsaffugtere og er ideelle til affugtning af store rum ved 
lave temperaturer. Takket være høj ydeevne ved lave temperaturer 
kan de let installérbare affugtere, levere hurtige resultater inden 
for tørring af alle former for konstruktioner og nødsituationer og 
dermed minimere risikoen for langvarige skader forårsaget af f.eks. 
oversvømmelse. Eksempler på anvendelse omfatter kældre, garager, 
lagerbygninger, lagerrum, arkiver, produktionsfaciliteter, vandværker 
og meget mere.

Ekstern hygrostat
ASE 400 
6109-0040
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Specifikationer Enheder ASE 200 ASE 300 ASE 400

Kapacitet (20 °C/60 % RH) kg/24t 18,75 25,7 36

Luftmængde – tørluft/regenereringsluft m3/t 210/110 300/110 480/185

Eksternt tryk – tørluft/regenereringsluft Pa 150/50 150/50 150/100

Driftstemperaturområde °C -10 - +35 -10 - +35 -10 - +35

Fugtighedsområde under drift % 10-95 10-95 10-95

Nominelt strømforbrug W 694 1.040 2.200

Strømforsyning V/Hz 230/1ph/50 230/1ph/50 230/1ph/50

Lydniveau dB (A) 48 57 60

Kanalstørrelser:

Luftindtag

Tørluftsafgang

Regenereringsluftudgang

Ømm

Ømm

Ømm

125

1 x 80 eller 2 x 50

80

125

1 x 100 eller 2 x 50

80

1 x 125

80

Strømkabel m 4,5 med stik 4,5 med stik 4,5 med stik

Beskyttelsesklasse IP23 IP23 IP23

Produktstørrelse (h x b x d) mm 285 x 290 x 395 370 x 335 x 430 410/395/560

Vægt kg 14 18 25

AFFUGTERE

ASE 200-300-400

Ydelsesdata: ASE 400

M

A D E IN  E U R OPE

Procesluft g/m3

Tø
rlu

ft
 g

/m
3
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AFFUGTERE

W T 230-280

W T  230,  W T  240,  W T  250,  W T  280

�	Kasse fremstillet af galvaniseret stål; Hætte fremstillet 
af plast, der er let at rengøre. Servicevenlig 
kabinetkonstruktion

�	Pladsbesparende vægmontering

�	Hermetisk forseglet rotationskompressor

�	Energieffektiv EC-radialventilator

�	Vedligeholdelsesvenligt kølemiddelkredsløb med 
servicekobling

�	Kondensator og fordamper fremstillet af kobberrør 
med aluminiumsribber

�	Behovsstyret afrimningssystem med varmegas til 
optimal drift på kølige steder

Tilbehør

Reservefilter 
(Gaze)
5107-0037

Pumpesæt PK-Uni
6200-0092

Tørring af vasketøj med en eller flere almindelige tørretumblere er 
meget energikrævende. For at spare energi kan vasketøjet tørres 
udendørs i den friske luft om sommeren. Men hvad gør man, hvis 
det er dårligt vejr eller vinter? Et vaskerum, der er udstyret med 
en tøjaffugter fra AERIAL, er et pålideligt, miljøvenligt alternativ, 
som også kan anvendes til hele tiden at holde rum tørre, så mug, 
bygningsskader og helbredsproblemer grundet for høj luftighed 
undgås.

Det unikke luftfiltersystem er specielt nemt at afmontere og kan 
rengøres med vand eller i hånden.

� Kondensationsprincip (varmepumpeteknologi med 
energigenvinding)

� WT 230 
Tørretumbling: ca. 7,5 kg tørt vasketøj 
Rumtørring: lukkede rum op til 450m³

� WT 240 
Tørretumbling: ca. 10 kg tørt vasketøj 
Rumtørring: lukkede rum op til 500m³

� WT 250 
Tørretumbling: ca. 15 kg tørt vasketøj 
Rumtørring: lukkede rum op til 600m³

� WT 280 
Tørretumblng: ca. 20 kg tørt vasketøj 
Rumtørring: lukkede rum op til 900m³
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Specifikationer Enheder WT 230 WT 240 WT 250 WT 280

Kapacitet (30 °C/80 % RH)/strømforbrug l/24t/W 35.5/570 36.5/570 57.1/887 79.2/1390

Kapacitet (27 °C/60 % RH)/strømforbrug l/24t/W 21.1/487 21.6/500 24.1/806 46.6/1080

Kapacitet (20 °C/60 % RH)/strømforbrug l/24t/W 14.6/420 16.8/440 23.0/677 32.2/990

Kapacitet (10 °C/70 % RH)/strømforbrug l/24t/W 6.1/368 7.2/360 13.4/564 20.3/800

Luftstrøm m3/t 750 830 870 920

Energiforbrug pr. kg vasketøj kWh/kg 0,29 0,25 0,27 0,30

Tørretid t:mm 4:55 5:35 5:23 5:13

Driftstemperaturområde °C 3-32 3-32 3-32 3-32

Fugtighedsområde under drift % 35-95 35-95 35-95 35-95

Strømforsyning V/Hz 230/1ph/50 230/1ph/50 230/1ph/50 230/1ph/50

Lydniveau dB (A) 61 61 60 66

Kondensafløb mm 15 x 2 15 x 2 15 x 2 15 x 2

Strømkabel m 4,5 med stik 4,5 med stik 4,5 med stik 4,5 med stik

Kølemiddel R407c R407c R407c R407c

Beskyttelsesklasse IP12 IP12 IP12 IP12

Produktstørrelse (h x b x d) mm 809 x 640 x 345 809 x 640 x 345 809 x 640 x 345 809 x 640 x 345

Vægt kg 40 40 42 43

AFFUGTERE

W T 230-280
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AFFUGTERE

AD 110

A D  110

Inkluderet

�	Indbygget kondensvandspumpe (pumpehøjde 3 m)

�	Udskiftningsfilter

�	Kondensafløbsslange 12 x 2 mm

�	Slangeklemme afløbsslange 12 x 2/15 x 2 mm

�	Vægmontering som standard

�	Kasse fremstillet af rustfrit stål

�	Filtreret luft suges ind i enheden i siden, og varm tør 
luft udluftes gennem en diffusor foran

�	Kompakt og pladsbesparende

�	Vægmontering

�	Hermetisk forseglet stempelkompressor

�	Energieffektiv axialventilator

�	Vedligeholdelsesvenligt kølemiddelkredsløb med 
servicekobling

�	Kondensator og fordamper fremstillet af kobberrør 
med aluminiumsribber

�	Behovsstyret afrimningssystem med varmegas

�	Hygrostat til variabel fugtighedsstyring

�	Automatisk udpumpning med overløbsbeskyttelse

�	Indbygget timetæller

Tilbehør

Reservefilter
5107-0001

Kondensafløbsslange
12 x 2 mm
5501-0005

Slangeklemme 
afløbsslange
12 x 2/15 x 2 mm
5404-0059

� Kondensationsprincip (varmepumpeteknologi med 
energigenvinding)

� Opvarmede rum op til 140 m3 uopvarmede rum op til 70 
m3

Den alsidige løsning til forskellige affugtningsudfordringer. AD 110 
er kompakt, let, robust og støjsvag – utroligt kraftfuld og meget 
effektiv.

Den er udstyret med et beslag til hurtig og enkel vægmontering og 
er ideel til fugtstyring i vandværker, opbevaringsrum til biler, museer, 
arkiver, kældre, og husholdninger.



31 

Specifikationer Enheder AD 110

Kapacitet (30 °C/80 % RH)/strømforbrug l/24t/W 15/330

Kapacitet (20 °C/60 % RH)/strømforbrug l/24t/W 8.5/236

Kapacitet (15 °C/70 % RH)/strømforbrug l/24t/W 8/215

Luftstrøm m3/t 225

Driftstemperaturområde °C 5-30

Fugtighedsområde under drift % 35-95

Strømforsyning V/Hz 230/1ph/50

Lydniveau dB (A) 46

Kondensafløb mm 12 x 2

Strømkabel m 3 med stik

Kølemiddel R1234yf

Beskyttelsesklasse IP54

Produktstørrelse (h x b x d) mm 490 x 330 x 280

Vægt kg 18,5

AFFUGTERE

AD 110



En milepæl, der er en reaktion på de komplekse og stigende krav på 
markedet for udbedring af vandskader. Vores ønske om perfektion 
afspejles i alle de detaljer, der gør brugen af vores systemer lige 
nemmere og mere effektiv end nogensinde.

Som et resultat af vores mere end 30 års erfaring skaber vi nye 
standarder for energieffektivitet, fleksibilitet, bæredygtighed og drift 
med AERCUBE®-serien. Vores knowhow og testmuligheder i vores 
interne klimakammer betyder, at vores enheder beviseligt altid er 
topmoderne – nu og i fremtiden.

HOLD DET ENKELT – er det princip, der også gælder for betjening af 
enhederne. Det nye selvforklarende eDRY® elektroniske system giver 
fugtteknikere præcis den information, de har brug for til hurtigt og 
nemt at tage installationen i brug – intelligent og brugervenlig. Den 
højeste grad af driftssikkerhed er opnået ved at adskille enhedens 
elektroniske og mekaniske systemer.

Vores enheder er naturligvis som standard udstyret med kalibrerede 
energimålere, så strømforbruget i vores affugtningsudstyr kan 
monitoreres.

Alle enheder i den nye AERCUBE®-serie kan kombineres med og 
stables oven på hinanden. Adapterpladen (ekstraudstyr) giver dig 
også mulighed for at stable og kombinere alle de enheder, du 

allerede har, med AERCUBE®-systemet. Enhedsdimensionerne er 
blevet optimeret, så de passer til standardpaller, og et 
surringssystem, der fås som ekstraudstyr, gør det muligt at spare 
opbevaringsplads og transportere enhederne sikkert.

ADSKILT MED OVERLÆG

Tydelig adskillelse af elektroniske og mekaniske systemer for at sikre 
maksimal driftssikkerhed.

ERGONOMISK HÅNDTERING

Mange forskellige håndtagsmuligheder for maksimal komfort ved 
løft og transport af enhederne.

INGEN SKARPE KANTER, STØDSIKKERT KABINET

Runde hjørner og kanter til beskyttelse af personer og det miljø, som 
udstyret er placeret i.

STABELBAR OG STABIL

Alle enheder har et nøjagtigt fittingdesign, så de kan stables, 
opbevares og transporteres uden risiko for at vælte – og de er 
optimeret til transport på paller.

GODT FOR MILJØET

Alle kabinetkomponenter kan genbruges fuldstændigt.

VI HAR UDVIKLET DET MODULOPBYGGEDE SYSTEM TIL BYGNINGSTØRRING OG UDBEDRING AF 
VANDSKADER MED DEN NYE ENERGIEFFEKTIVE AERCUBE®-SERIE.

De mange løftehåndtag og den lave vægt gør det muligt for én person at håndtere og transportere enhederne.

Der er ingen hjul, hvilket betyder, at sarte gulvbelægninger beskyttes.

Sikkerhedslåse giver hurtig adgang til enhedens indvendige komponenter, samtidig med at de maksimerer sikkerheden. Det hygiejniske 
design betyder, at enhederne nemt kan rengøres og desinficeres for at fjerne mug, snavs og affald - både indvendigt og udvendigt.
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AERCUBE®



AERCUBE®-produkter 
og alle vores affugtere i 

rotationsstøbte kabinetter 
fås med dit logo og i din 

farve. 
 

Min. ordreantal: 15 stk.

33 



Adapterplade
5101-0806

Surringsrem
6009-0048
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AERCUBE®-SYSTEM

SIDEKANALBLÆSER

Tilbehør

Luftkølingsfilter
5107-0051

Superflex-slange 
50 mm 
6000-0003 

� Nem at åbne, rengøre og vedligeholde

� Indkapslet kontrolpanel

� Ergonomisk brugervenlige manuelle 
håndteringsfunktioner

� Kan kombineres med alle produkter fra AERCUBE®-
serien

� Fikspunkter til AERCUBE®-surringssystem

� Systemet er konstrueret til at levere optimal ydeevne 
med 50 mm slanger med alternative 38 mm 
slangefittings som ekstraudstyr

� Indbygget kabeltromle med magnetisk stikholder

� Ekstra stikforbindelse til strømforsyning af andre 
enheder som f.eks. tørrere og blæsere

� Filtreret køleluft sikrer pålidelig ydelse og beskytter 
motoren

� Ekstremt robust, stødsikkert og UV-bestandigt 
plastkabinet

� 5 års garanti på rotationsstøbt kabinet

VP 3

VP 3-sidekanalsblæseren er sikker og energibesparende at anvende. 
Enheden er luftkølet og beskyttes af det robuste AERCUBE®-kabinet. 
Den har forskellige gribe- og bæremuligheder, der gør den nem at 
håndtere. Et surringssystem giver ekstra stabilitet under transport og 
opbevaring.

� Sidekanalblæser, der er klar til tilslutning, indbygget anti-
vibration og lyddæmpning i AERCUBE®-systemet

� Positiv- og sugetryksløsning til isolering og 
hulrumstørring

� Grovfilter på sugeside

� Meget lydsvag takket være det højeffektive 
lydreduktionssystem

� Hulrumstørring op til 40-50m²
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Specifikationer Enheder VP 3

Blæsertype Sidekanalblæser

Luftstrøm (fri blæsning) m3/t 150 m³/t fri blæsning

Maks. differenstryk: 
Vakuum 
Tryk

mbar
mbar

170
190

Motoreffekt W 1.100

Driftstemperaturomrade °C 0-38

Støjniveau dB (A) 50

Strømforsyning V/Hz 230/1ph/50

Beskyttelsesklasse IP44

Produktstørrelse (h x b x d) mm 507 x 390 x 455

Vægt kg 26,5

M

A D E IN  E U R OPE

Styring/drift

� Brugervenlig elektronik med fuldtekstdisplay 
til visning af enhedens status

� Søjlediagram og multifarvet LED til aflæsning 
af modtrykket

� Vis driftstimer

� Tænd/sluk-knap

� Apparatkontakt med sikring (maks. 8 A)

� Dobbelt temperaturstyring

� Sikkerhedsnedlukning i tilfælde af 
overbelastning

� Overensstemmende energimåler

� MID-energimåler

VP 3

AERCUBE®-SYSTEM

SIDEKANALBLÆSER
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AERCUBE®-SYSTEM

TURBINE

VP 6

� Nem at åbne, rengøre og vedligeholde

� Indkapslet kontrolpanel

� Ergonomisk brugervenlige manuelle 
håndteringsfunktioner

� Kan kombineres med alle produkter fra AERCUBE®-serien

� Fikspunkter til AERCUBE®-surringssystem

� Systemet er konstrueret til at levere optimal ydeevne 
med 50 mm slanger med alternative 38 mm 
slangefittings som ekstraudstyr

� Indbygget sikkerhedstermostat til beskyttelse mod 
restriktioner og overophedning

� Indbygget kabeltromle med magnetisk stikholder

� Ekstra stikforbindelse til strømforsyning af andre enheder 
som f.eks. affugtere og blæsere

� Indbygget F7-filter til beskyttelse af turbinen mod 
støvindtrængen

� Ekstremt robust, stødsikkert og UV-bestandigt 
plastkabinet

� 5 års garanti på rotationsstøbt kabinet

Luftkølingsfilter 
(lommefilter F7)
5107-0058

Superflex-slange  
50 mm  
6000-0003 

Adapterplade
5101-0806

Surringsrem
6009-0048

� Højtydende børsteløs 4-trins turbine 

� Indbygget lyddæmper til minimering af støj

� En 4-trins turbine giver mulighed for en skræddersyet løsning

� Designet til tørring af isolerede konstruktioner, hulrum og 
hulmure

� Grovfilter på sugeside

� Indbygget natsænkningsfunktion giver mere støjsvag drift i 
beboede rum

� Hulmurstørring op til 70 m2

�	Lav vægt (15 kg)

Tilbehør

VP 6-støjboksen er let, alsidig og kraftfuld. Brugen af en børsteløs, 
variabel turbine reducerer vægten af VP 6 med op til 50 % 
sammenlignet med konventionelle støjbokse med sidekanalblæsere. 
Enhedens flertrinsstyring giver præcis effektjustering. VP 6 reducerer 
den nødvendige mængde udstyr, da den erstatter op til fire 
forskellige individuelle enheder.
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M

A D E IN  E U R OPE

Styring/drift

� Brugervenlig elektronik med fuldtekstdisplay

� Se enhedsstatus og driftstimer

� Søjlediagram og flerfarvet LED til visning af 
modtryk

� Tænd/sluk-knap

� Apparatstik med sikring (maks. 8 A)

� Tastaturlås

� Sikkerhedsnedlukning i tilfælde af 
overbelastning

VP 6

Specifikationer Enheder VP 6

Blæsertype Børsteløs højtydende turbineblæser

Luftstrøm (fri blæsning)
Hastighed/m²/

m³/t
1/15/80 - 2/30/140 - 3/50/190 - 4/70/250

Overtryk mbar 270

Lavtryk mbar 220

Motoreffekt W 1.280

Driftstemperaturområde °C 0-38

Strømforsyning V/Hz 230/1ph/50

Lydniveau @ 3 m dB (A) 57

Strømkabel m 4,5 m med stik, robust version, (H07-kabel) med magnetholder til stik

Beskyttelsesklasse IP44

Produktstørrelse (h x b x d) mm 507 x 390 x 455

Vægt kg 15

AERCUBE®-SYSTEM

TURBINE
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� Nem at åbne, rengøre og vedligeholde

� Indkapslet kontrolpanel

� Ergonomisk brugervenlige manuelle 
håndteringsfunktioner

� Kan kombineres med alle produkter fra AERCUBE®-
serien

� Fikspunkter til AERCUBE®-surringssystem

� Ø50 mm aluminiumskoblinger til slange (en til 
blæsestuds, tre til sugestudse samt to medfølgende 
blindhætter til ubrugte studse)

� ¾" gevindkobling med modtryksventil til vandudledning

� Indbygget kabeltromle med magnetisk stikholder

� Indbygget stikdåse leverer strøm til turbine eller 
sidekanalblæser

� Ekstremt robust, stødsikkert og UV-bestandigt 
plastkabinet

� 5 års garanti på rotationsstøbt kabinet

AERCUBE®-SYSTEM

VANDUDSKILLER

V T  2

Adapterplade
5101-0806

Surringsrem
6009-0048

Superflex-slange 50 
mm 
6000-0003 

Tilbehør

� Tilslutningsklar vandudskiller til effektiv fjernelse af 
væske, såsom vand eller desinficeringsmiddel, fra trykluft

� Isoleringslag og hulmursaftørring i sugetilstand: 
Højtydende pumpe, der kan klare de mest udfordrende 
forhold

� Optimal i kombination med AERCUBE®-enheder 
til udbedring af vandskader og hulrumstørring i 
sugetilstand

� Forseglet sokkel beskytter enheden mod 
oversvømmelser i ejendomme, op til 30 cm

VT 2-vandudskilleren er udstyret med en robust spildevandspumpe 
designet til industriel brug. Pumpen gør det muligt at anvende VT 2 
som 'vådstøvsuger'. Kabinettet er designet, så enheden fungerer, selv 
når den står i op til 30cm vand.

Det gennemtænkte design med to hurtigtudløselige sikkerhedslåse 
gør det ligeledes nemt at rengøre enheden grundigt. også 
indvendigt. Ved hjælp af drænskruen i bunden af produktet kan 
eventuelt restvand afledes fuldstændig.
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Specifikationer Enheder VT 2

Pumpetype Robust spildevandspumpe

Transportørmængde m3/t 7

Maks. transportørhøjde m 5

Tankvolumen l 20

Driftstemperaturområde °C 3-38

Strømforbrug W 260

Strømforsyning V/Hz 230/1ph/50

Strømkabel m 4,5 m med stik, robust version, (H07-kabel) med magnetholder til stik

Beskyttelsesklasse IP44

Produktstørrelse (h x b x d) mm 507 x 390 x 490

Vægt kg 18

M

A D E IN  E U R OPE

Styring/drift

� Brugervenlig elektronik med fuldtekstdisplay 
til visning af enhedens status

� Display: Udpumpet literkapacitet og seneste 
pumpetid

� Tænd/sluk-knap

� Apparatkontakt med sikring (maks. 8 A)

�	Funktion til tømning af restvand 

� Visning af den samlede vandmængde 

VT 2

AERCUBE®-SYSTEM

VANDUDSKILLER
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AERCUBE®-SYSTEM

HEPA-FILTER OG LYDDÆMPER

S D  2 H F  2

Adapterplade
SD 2/HF 2
5101-0806

Surringsrem
SD 2/HF 2
60090048

Superflexextract-
slange
50 mm
SD 2/HF 2
6000-0003

Tilbehør

G4-filter
HF 2
5107-0060

H13-filter
HF 2
5107-0059

Aktivt kulfilter
SD 2
6005-0006

� Nem at åbne, rengøre og vedligeholde

� Indkapslet kontrolpanel

� Ergonomisk brugervenlige manuelle 
håndteringsfunktioner

� Kan kombineres med alle produkter fra AERCUBE®-serien

� Fikspunkter til AERCUBE®-surringssystem

� Aluminiumskobling til slange Ø 50 mm på hver suge- og 
trykside

� To blindhætter medfølger til ubrugte porte

� (Ekstraudstyr til SD 2) aktivt kulfilter til at fjerne lugt og 
VOC'er

� Ekstremt robust, stødsikkert og UV-bestandigt 
plastkabinet

� 5 års garanti på rotationsstøbt kabinet

SD 2 er både en lyddæmper og et lugtfilter. Enheden kan 
integreres direkte ind i AERCUBE®-kabinettet og minimerer 
støjniveauet i støjboksene med op til 19 dB(A). En vigtig fordel, især i 
beboelsesejendomme.

Enheden kan eventuelt udstyres med et aktivt kulfilter for at 
reducere spredningen af ubehagelige lugte (f.eks. stillestående vand) 
– perfekt til udbedring af vandskader.

Det monteringsklare HEPA-filtersystem HF 2 til effektiv luftrensning 
i et AERCUBE®-kabinet, anvendes sammen med en støjboks. Den 
indbyggede forureningsovervågning giver signal, når filtrene skal 
udskiftes. Enheden kan hurtigt åbnes, og filtrene kan nemt udskiftes 
takket være de to sikkerhedslåse.

SD 2

� Udbedring af vandskader, bygning og hulrumstørring

� Minimerer støjgener for beboere, hvilket medfører 
mindre risiko for, at udstyret slukkes

HF 2

� H13 HEPA-filtrering fjerner mug, støv og andre 
forurenende og forebygger dermed risikoen for 
krydskontaminering

� G4-forfilter og H13-filter forhindrer forurening i at trænge 
ind i turbinen

� Optimal i kombination med AERCUBE-enheder til 
udbedring af af vandskader og hulrumstørring

� Indbygget indikator viser, hvornår filteret er 
gennemvædet og skal udskiftes
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Specifikationer Enheder HF2

Indsat luftfilter

Hver 1 stk. er inkluderet i leverancen:
– forfilter G4

– HEPA-filter H13 iht. EN1822
(Separation MPPS > 99,95 %)

Maks. luftstrøm m3/t 270

Styring/drift LED-indikator for filterskift og knap til batterikontrol

Produktstørrelse (h x b x d) mm 260 x 390 x 490 

Vægt kg 6

Specifikationer Enheder SD 2

Maks. luftstrøm m3/t 220

Produktstørrelse (h x b x d) mm 300 x 390 x 490 

Vægt kg 6

M

A D E IN  E U R OPE

S D  2

H F  2

AERCUBE®-SYSTEM

HEPA-FILTER OG LYDDÆMPER
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AERCUBE®-SYSTEM

KALIBRERET ENERGIMÅLER

Specifikationer Enheder CC4 MID

Antal stik 4 x indbygget stikdåse med dæksel

Sikring A 16

Strømforsyning V/Hz 230/1ph/50-60

Strømkabel m 4,5 med stik

Beskyttelsesklasse IP44

Produktstørrelse (h x b x d) mm 293 x 234 x 346

Vægt kg 4,5

CC 4 M I D

� MID-kompatibel energimåler

� Manipulationssikker med en standard hængelås 
(4-cifret lås)

� Brugervenlige, hurtiglukkende klemmer

� Høj stabilitet – selv under drift

� Bredt udvalg af greb og bæremuligheder

� Kraftig strømkabel med magnetholder, 4,5 m

� Er stabil og pålidelig, hvis den kombineres og stables 
med andre AERCUBE-produkter

� Ekstremt robust, stødsikkert og UV-bestandigt 
plastkabinet, der er rotationsstøbt og nemt at 
vedligeholde

� 5 års garanti på alle PE-kabinetdele

M

A D E IN  E U R OPE

Den kalibrerede energimåler CC 4-MID BOX leverer sikker 
dokumentation for strømforbruget. Den registrerer energiforbruget 
for op til fire strømfordelere.

� Robust konstruktion, der er perfekt til brug i bygninger 
og udbedring af vandskader

� CC4 er kompatibel med alle affugtningsløsninger og 
sikrer, at forsikringsselskaber ikke betaler overpris for 
elforbruget

� Strømforsyningssystem, der registrerer kWh-forbruget 
for alle tilsluttede enheder ved hjælp af en kalibreret 
energitæller (MID)
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OPLEV DEN INNOVATIVE AFFUGTNINGSTEKNOLOGI FOR RIGTIGE EKSPERTER!

BESTIL DIT AERCUBE STARTSÆT NU OG FÅ ADGANG TIL EKSKLUSIVE RABATTER!

STARTSÆT 1    
kun enheder (50mm)

AD 20

VP 6

VT 2

HF 2

SD 2

3 tilslutningsslanger med 50 mm 
kobling 

-

-

-

-

STARTSÆT 2 
kun enheder (38mm)

AD 20

VP 6

VT 2

HF 2

SD 2

3 tilslutningsslanger med 50 mm 
kobling

3 gevindkoblinger 50/38mm

-

-

-

STARTSÆT 3  
komplet (50mm)

AD 20

VP 6

VT 2

HF 2

SD 2

15 m slange 50 mm

6 x gulvkobling 50mm

5 x Y-stykke 50mm

6 x 50mm koblinger

25 x 50mm spændebånd 

Det innovative og modulære AERCUBE®-system tilbyder en perfekt afbalanceret affugtningsløsning til effektiv tørring af isoleringslag.  
De enkelte komponenter kan vælges til hvert enkelt projekt, så det udføres bedst og hurtigst muligt. 

AERCUBE® SYSTEM

AERCUBE® STARTSÆ T

Dine fordele

	 	 Fleksibel anvendelse

  Let at bruge

  Reduceret tørretid

  Kalibreret energimåler

  Ekstremt robust

 44
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VENTILATION

Vores bærbare luftblæser og -renser forbedrer såvel ventilation som 

luftcirkulation i områder, hvor der er brug for det, og bidrager til at tørre 

våde materialer efter renovering eller vandudslip.

Vores mobile ventilatorer er robuste og holdbare, nemme at bruge og 

transportere, genererer en kraftig luftstrøm, er kompakte og kan stables. 

De er velegnede på tværs af mange anvendelsesområder, herunder 

landbrug, byggeri og kommercielle områder, byggeri, redningstjenester og 

desinfektion.



LUFTRENSNINGS- OG CIRKULATIONSLØSNINGER TIL:
UDBEDRING AF VANDSKADER, BYGGEINDUSTRI OG DESINFEKTION

AB 200 AMH 100
LYNVEJLEDNING

TYPE

KABINET

ANVENDELSER

LUFTBLÆSER

LUFTRENSER

STÅLPLADE

OPTIK I RUSTFRIT STÅL

DESINFICERING

BYGNINGSTØRRING

MED FORURENENDE 
STOFFER OG/ELLER 
OMRÅDER MED 
SKIMMELSVAMP

BYGGEBRANCHEN OG 
RESTAURERINGSAR-
BEJDE

UDBEDRING AF 
VANDSKADER

47 
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Specifikationer Enheder AB 200

Luftstrøm m3/t 80

Maks. driftstemperaturområde °C 0-38

Maks. differenstryk: 
 Vakuum 
 Tryk

mbar
mbar

110
130

Støjniveau dB (A) <46

Totalt strømforbrug W 400

Strømforsyning V/Hz 230/1ph/50

Strømkabel m 4,5 med stik

Beskyttelsesklasse IP23

Produktstørrelse (h x d x b) mm 330 x 310 x 365

Vægt kg 19

SIDEKANALBLÆSER

AB 200

� Kasse fremstillet af rustfrit stål

� Nem service og vedligeholdelse

 � Gummifødder til montering på gulvet eller andre flade 
overflader

� Let og nem at bære

� Systemet er konstrueret til at levere optimal ydeevne 
med 50 mm slanger med alternative 38 mm 
slangefittings som ekstraudstyr

� Grovfilter på sugeside

� Meget lydsvag takket være et meget effektivt 
lyddæmpningssystem

� Indbygget kabelholder 

Superflextract-slange  
50 m
6000-0003

Tilbehør

M
A D E IN  E U R OPE

Styring/drift

� Tænd/sluk-knap

� Amperemeter til visning af modtryk

�	Enhedsstik, med sikring 8 A 

� MID-kompatibel energimåler

AB 200 er en brugsklar sidekanalsblæser med integreret 
vibrationsdæmpning og lydisolering, der er ideel til udbedring af 
vandskader. 

� Kan bruges til suge- eller tryktørring af isolerede 
konstruktioner 

� Hulrumstørring op til 10-15 m2

A B  200



49 

A M H  100

Specifikationer Enheder AMH 100

Luftstrøm m3/t 1.600

Driftstemperaturområde °C 1-34

Fugtighedsomrade under drift % RH 35-95

Strømforbrug W 280

Strømforsyning V/Hz 230/1ph/50

Støjniveau dB (A) 63

Strømkabel m 4,5 med stik

Beskyttelsesklasse IP24

Produktstørrelse (h x d x b) mm 420 x 390 x 580

Vægt kg 19

LUFTRENSER

AMH 100

� Kasse fremstillet af stålplade, fluxbelagt

� Servicevenlig konstruktion

� Gummifødder til montering på gulvet eller andre flade 
overflader

�	 Nem at bære med håndtag

� Kraftig og energibesparende radialventilator

� Slangekobling til slange Ø200 mm ved luftindtag og 
luftudtag

Fås med forskellige filtre:

� Forfilter G4

�	 Fint støvfilter F9

� HEPA-filter H13

� HEPA-filter H14

� Aktivt kulfilter

G4-filter
5107-0048

H13-filter
5107-0049

Tilbehør

Aktivt kulfilter
5107-0052

H14-filter
5107-0053

F9-filter
5107-0050

PVC-flexslange 
203mm  - 7,6m
6000-0006

M
A D E IN  E U R OPE

Styring/drift

� Tænd/sluk-knap

� Driftstime- og energitæller (MID-godkendt)

AMH 100-luftrenseren er en højtydende blæser med en 
luftcirkulationsydelse på 1.600 m³/t. Enheden kan udstyres med 
en række forskellige filtre. Den renser hurtigt og effektivt luften i 
forurenede rum og er ideel til byggeri og industri. 
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FJERNOVERVÅGNING

Simplify Climate Solutions er udviklet af Dantherm Group og er en 

cloudbaseret løsning, der er designet til at fjernstyre og overvåge 

klimaet i en række forskellige bygge- og restaureringsprojekter. 

Løsningen leverer den indsamler de data, der er nødvendige for at 

optimere klimastyringensprocesserne. Dette gør løsningen ideel for 

vandskadesaneringsfirmaer, forsikringsselskaber, byggevirksomheder og 

mange flere. Fjernadgang til live data vil revolutionere din virksomhed!



FJERNBETJENT KLIMASTYRING

SIMPLIFY CLIMATE SOLUTIONS®

HVAD BESTÅR SIMPLIFY AF?

Simplify App 
Simplify-appen bruges til at programmere Simplify-løsningen på stedet på kun to minutter. Fås til iOS og Android. 

Simplify Dashboard 
Dashboardet viser brugeren alle de Simplify-data, der er indsamlet på den enkelte opgave. Data vises både i et diagram og i 
tabelformat, der viser temperatur, relativ luftfugtighed, damptryk, dugpunkt, vandindhold og strømforbrug - og energiforbrug fra 
Simplify-følersonderne. 

Simplify Control Unit 
Styreenheden er den grundlæggende del af Simplify-løsningen, der opretter forbindelse til GSM, når den er tilgængelig, og som 
kommunikerer og styrer netværket af følere og udstyr på stedet, der er programmeret til det. Den transmitterer data om f.eks. 
strømforbrug og alarmer fra følere til Simplify-dashboardet i de indstillede rapporteringsintervaller. 

Simplify Sensor Box 
Sensorboksen, der drives af et almindeligt 9 V lithiumbatteri, bruges til at sende data fra den tilsluttede Simplify-følersonde tilbage til 
Simplify-betjeningsenheden. Simplify-følerboksen kan styres fra Simplify-dashboardet og justere datahyppigheden til de ønskede 
niveauer. 

Simplify Sensor Probe 
Simplify Sensor Probe er en fugt- og temperatursensor med en unik præcision på +/- 2,0 % i området fra 0-100 % RH og +/- 0,2 °C 
afvigelse på temperaturmålingerne. Den fås med forskellige kabellængder - 24 cm, 300 cm og 2.000 cm. 

Simplify Relay Box 
Simplify-relæboksen med tre uafhængigt omskiftelige 230 V AC-udgange og en indbygget MID-godkendt kWh-måler måler det 
samlede strømforbrug (kW og kWh) for alle tilsluttede enheder. 230 V AC-stikkene kan tændes/slukkes individuelt fra Simplify-
dashboardet og derved tænde eller slukke for udstyret på afstand. 

Simplify CC4 Box 
Simplify CC4-boksen har fire uafhængige 230 V-stikkontakter og en indbygget MID-godkendt kWh-måler, der måler det samlede 
strømforbrug (kW og kWh) for alle tilsluttede enheder. Den kan låses for at opfylde MID-kravene. 230 V ACstikkene kan tændes/
slukkes individuelt fra Simplify-dashboardet og derved tænde eller slukke for udstyret på afstand.

Test Case 1 (ID: 3954608)

Test Case 1 (ID: 3954608)

Test Case 1 (ID: 3954608)

Simplify er en cloud-baseret klimastyringsløsning, der er designet til at fjernstyre og overvåge indeklimaet i bygge- og  
renoveringsprojekter.

Løsningen fungerer reelt som et forretningsstyringsværktøj og giver dig adgang til de data, du har brug for til at optimere dine 
klimastyringsprocesser. Det gør Simplify til en ideel løsning for skadesservicevirksomheder (fx vandskader og skadedyrsbekæmpelse), 
forsikringsselskaber, byggevirksomheder og meget mere.
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FJERNBETJENT KLIMASTYRING

SIMPLIFY CLIMATE SOLUTIONS®

�      Reducér dine skadesomkostninger: Færre besøg på stedet, fordi du kan overvåge alt på afstand

�      Indsamling, deling og udnyttelse af klimaprocesdata såsom temperatur, luftfugtighed og udstyrsstatus

�      Brug data til at oprette rapporter, der dokumenterer effektiviteten af dine klimastyringsopgaver

�      Minimér udstyrets nedetid: Du får automatisk besked, hvis en enhed slukkes ved en fejl, eller hvis den svigter

�      Udfør klimastyringsopgaver mere effektivt: Mindre nedetid og live kontrol af data eliminerer ledig tid og/eller spildtid

�      Reducér dit CO₂-aftryk: Reducerede skadesforløb minimerer strømforbruget. Færre besøg på stedet reducerer vedligholdelse af og 
brændstofomkostninger til din vognpark

�     Håndtér flere skader: Kortere skadesforløb giver dig mulighed for at håndtere flere skader med det samme udstyr

�      Identificér onsite-problemer på få timer, ikke dage eller uger

SIMPLIFY-FORDELE

Simplify-fjernovervågning bruger trådløse følere på bygninger og udstyr til at overvåge tørre-, varme- eller køleprocessen i hele dit klimaprojekt, 
f.eks. i bygge- eller vandskadebranchen.

På den måde giver Simplify dig mulighed for at kontrollere status for affugtning, opvarmning eller køling af aktive skader, uanset hvor du befinder 
dig. Derudover kan du fjernovervåge og styre parametre som f.eks. tænd/sluk, alarmer, temperatur, relativ luftfugtighed og strømforbrug. Med 
andre ord reducerer fjernovervågning af klimaprocesser omkostningerne relateret til skadeshåndtering af en sag/projekt og din maskinpark.

Nem installation med simplify-appen 

Simplify-appen er dit værktøj til oprettelse og arkivering af alle skader, og den gør det muligt for dig at installere udstyret on site på kun  
to minutter.

SÅDAN FUNGERER DET

1

Test Case 1 (ID: 3954608)

Test Case 1 (ID: 3954608)

Test Case 1 (ID: 3954608)

2 3

Nem opsætning med  
Simplify-appen

Styreenheden overfører data 
fra sensoren og det tilsluttede 

udstyr til skyen

Data er tilgængelige på 
dashboardet til fjernovervågning 

og fjernstyring af processen
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Billede Ekstraudstyr Beskrivelse Produkter Kode

SUPERFLEXTRACT-slange

SUPERELASTIC FLEXTRACT er fremstillet af to lag PVC 
med stålfjederspiral og desuden udstyret med en 
aksial og radial gevindforstærkning. Glat på indersiden, 
ekstremt fleksibel og vakuumtæt, høj trækstyrke, god 
kemikaliebestandighed, overvejende glat på indersiden, 
lille bøjningsradius, UV- og ozonbestandig. Uden 
cadmium. 0 til 85 °C. Diameter 38 mm
og 50 mm.

VP 3, VP 6, VT 2,  
HF 2, SD 2, ASE 200, 
ASE 300, AB 200

6000-0001: Ø38mm
6000-0003: Ø50mm

PE-slange

Den sølvgrå EEA/PE syntetiske slange er velegnet 
til transport af varm luft. Slangen er glat indvendigt 
og riflet udvendigt. Fleksibelt, selvbærende design. 
Anvendelsesområde -40 til +70 °C. Diameter 50 mm.

VP 3, VP 6, VT 2, 
HF 2, SD 2, ASE 200,
ASE 300, AB 200

6000-0002: Ø50mm

Thermaflex-slange

Ekstremt fleksibel, let og forstærket PVC-slange 
fremstillet af PVC-belagt polyamidnet. Vibrationssikker 
og flammehæmmende. Forstærket med fjederstålspiral, 
riflet indvendig og udvendig. Slangen, der er 
bemærkelsesværdigt holdbar, har en slidstærke struktur 
velegnet til mange formål. Diameter: 80 mm og 100 
mm. Anvendelsesområde -30 °C til +80 °C.

ASE 200, ASE 300,
ASE 400

6000-0004: Ø80mm 
6000-0000: Ø100mm
6000-0012: Ø125mm 

Afløbsslange

Udledning af kondens 9 x 1,5mm AD 20 5501-0014

Udledning af kondens 12 x 2mm

AD 110, AD 520, AD 
540, AD 560, AD 580, 
AD 660, AD 680, 
AD 750-P, AD 780-P, 
Pumpesæts

5501-0005

Udledning af kondens 15 x 2mm
AD 40, AD 740, AD 
750, WT-Serien

5501-0006

PVC-flexslange Ø203mm AMH 100 6000-0006

Wireslangeklemme - Ø38 mm
Slangeklemme - Ø38/50 mm
Wireslangeklemme - Ø80 mm
Wireslangeklemme - Ø100 mm

Klemme til slangesamling.

5404-0040 
5404-0032 
5404-0039 
5404-0082

Slangeklemme AD 110, WT-Serien 5404-0089 

Slangefordeler T og Y

T-stykke
Ø38 mm i Ø50 mm (til PVC-FLEXTRACT med gevind)
Y-stykke
Ø50 mm (til PVC-FLEXTRACT med gevind)
T-stykke 
Ø40 i 50 mm (uden gevind til alle slanger)

VP 3, VP 6,  
VT 2, AB 200

6001-0000: Ø38mm 
6001-0001: Ø50mm 
6001-0003: Ø38mm   
6001-0004: Ø50mm 
6001-0006: Ø40mm   
6001-0002: Ø50mm
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Gulvtilslutningsstykke

Til alle slanger med 38 eller 50 mm indvendig diameter. 
Høj kvalitet, varmebestandig SBR-kvalitet. Den L-formede 
form gør det muligt at styre slangerne efter behov. Sidder 
perfekt takket være tilslutningsstykkets let koniske form. 
Borehulsdiameter 50 mm.

VP 3, VP 6, VT 2, 
AB 200

6002-0001: Ø38mm  
6002-0002: Ø50mm 

Slangekobling og
PVC-forbindelsesstykke

Passer til alle SUPERELASTIC FLEXTRACT-slanger med 
venstregevind. PVC-forbindelsesstykke Ø38 mm (til 
SUPERELASTIC Ø38 mm), PVC-forbindelsesstykke 
Ø50 mm (til SUPERELASTIC Ø50 mm), PVC-
forbindelsesstykke Ø38 mm (til SUPERELASTIC Ø38 mm), 
PVC-forbindelsesstykke Ø50 mm (til SUPERELASTIC Ø50 
mm), kombineret.

6002-0003: Ø38mm  
6002-0004: Ø50mm 
6000-0005: Ø50/38mm

Slangereduktioner

Slangereduktionen gør det muligt at slutte 
ASE-adsorptionstørrere til AB-lydbokse eller 
RBsidekanalkompressorer. Det gør det muligt at 
udføre kombineret tørring med ovennævnte AERIAL-
tørreenheder. Udløbsdiameter 100 mm på tørluftafgang 
Tilslutningsdiameter 50 mm, rørnippel

6003-0000

Combi-kobling For at reducere 50 mm tilslutning til 38 mm
VP 3, VP 6, VT 2, HF 
2, SD 2, AB 200

6002-0005: Ø38/50mm 

Kantsamlingsdyse RF

Bruges til skånsom og effektiv tørring langs gulvets 
kanter. Det er ikke nødvendigt at bore huller i gulvet, 
gulvbelægningen forbliver intakt. Passer til 38/50 mm 
slanger

6007-0001: Ø38mm 
6007-0003: Ø50mm

Pumpesæt Til brug af en pumpe i stedet for en spand

AD 40
AD 520
AD 540
AD 560
AD 580
AD 660
AD 680
AD 740

0006-0040-030
0006-0520-030
0006-0520-030
0006-0560-030
0006-0580-030
0006-0560-030
0006-0580-030
0006-0740-030

PK-Uni pumpesæt Til brug af en pumpe til vægmonterede enheder WT-Serien 6200-0092

Adapterplade Til påsætning af metalenheder på AERCUBE-enheder
VP 3, VP 6, VT 2,  
HF 2, SD 2

5101-0806
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Surringsrem Til fastgørelse af AERCUBE-enheder med et bælte
AD 20, AD 40, 
AD 740 , VP 3, VP 6, VT 
2, HF 2, SD 2

6009-0048

Vægbeslag Beslag til vægmonterede enheder
AD 520
AD 540

5101-0955
5101-0954 

Monteringssæt
(strømkabel, flanger og 
gummifødder)

HB 229/RB 80/
RB 110

6009-0047

Ekstern hygrostat ASE 400 6009-0047

Reservefilter

AD 20
AD 40
AD 520
AD 540
AD 560
AD 660
AD 580
AD 680
AD 740
AD 750
AD 750P
AD 780P
ASE 200
ASE 300
ASE 400
AD 110

5107-0066
5107-0064
5107-0047
5107-0044
5107-0000
5107-0000
5107-0033
5107-0071
5107-0067
5107-0006
5107-0006
5107-0007
5107-0005
5107-0011
5107-0073
5107-0001

Reservefilter (Gaze) WT Serien 5107-0037

Luftkølingsfilter Til beskyttelse af enheder mod snavs
VP 3
VP 6

5107-0051 
5107-0058

Aktivt kulfilter
Fjerner dårlig lugt fra den behandlede luftstrøm i 
AERCUBE

SD 2 6005-0006

Aktivt kulfilter Removes bad odours from the processed air flow AMH 100 5107-0052
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G4 filter Forfilterklasse G4 HF 2 5107-0060 

G4 filter Forfilter G4 AMH 100 5107-0048 

F9 filter Fint stovfilter F9 AMH 100 5107-0050

H13 filter  Hovedfilter klasse H HF 2 5107-0059

H13 filter  HEPA-filter H13 AMH 100 5107-0049

H14 filter  HEPA-filter H14 AMH 100 5107-0053
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