
 Munters beskytter oplagrede vindmølletårne mod fugtskader.
Hos Andresen Towers i Nyborg, Danmark, 
benytter man Munters sorptionsaffugtning til 
effektivt at fugtbeskytte elementer til 
vindmølletårne før afskibning.

I samarbejde med Siemens Wind Power har 
den danske virksomhed Andresen Towers 
udviklet og patenteret en ny type vindmølletårn, 
som er bygget af elementer, der boltes sammen 

på opsætningsstedet. Designet åbner for 
muligheden for opførelsen af endnu højere 
vindmøller på land og lettere og billigere 
transport af tårndele. Der er ikke behov for 
svejsning i tårnet idet skalkonstruktionen boltes 
sammen på stedet, hvilket gør løsningen let at 
transportere og eliminerer behovet for dyrt 
specialudstyr til transport.
100 personer arbejder i 3-holdsskift på 

Korte facts:
Ved at installere Munters MX² 
sorptionsaffugtere har Andresen Towers 
opnået:

•	Fuldt kontrolleret luftfugtighed året rundt

•	Klimaet i telthallen er helt upåvirket af de 
udendørs variationer i den relative 
luftfugtighed.

•	Enkel betjening, overvågning og 
vedligeholdelse

•	Integreret Purge-sektor for optimeret 
energiøkonomi

fabrikken i Nyborg, hvor tårnelementerne 
fremstilles på fuldautomatiske maskinanlæg for 
at overholde og sikre de krævede snævre 
tolerancer og den høje kvalitet. Efter fremstilling 
emballeres elementerne og oplagres indtil 
forsendelse. Andresen Towers er placeret 
direkte på havnefronten i Nyborg, hvorfra 
tårnelementerne afsendes med skib til f.eks. 
Sverige og Tyskland for installation.

Case Study: Air Treatment

Andresen Towers kontrollerer effektivt 
luftfugtigheden i gigantisk telthal



hygrostat med væg-sensorer. For optimeret drift 
og energieffektivitet styrer hygrostaten 
affugternes varmelegemer modulerende. 
Desuden er rotorsektionen i MX ² anlæggene 
udstyret med et internt varmegenvindingsmodul, 
en såkaldt Energy Recovery Purge, der 
reducerer energiforbruget til regenerering af 
affugterrrotoren med op til 15%.

Med den nøjagtige og konstante strying af 
luftfugtigheden i telthallen har Andresen Towers 
været i stand til at imødekomme kravene fra 
Siemens Wind Power og den høje produkt-
kvalitet opretholdes under hele opbevarings-
perioden. Ved at installere Munters MX ² 
affugtere har Andresen Towers valgt en 
moderne og yderst energieffektiv løsning.

Tørluftlagring
Affugtning af lagerfaciliteter har gennem årtier 
været et af Munters' vigtigste 
forretningsområder.
Traditionelle metoder til styring af 
luftfugtigheden i lagre omfatter normalt 
opvarmning. Da de fleste materialer og 
produkter er ufølsomme over for temperaturer 
(bortset fra nogle væsker) er opvarmning som 
udgangspunkt overflødig og i de fleste tilfælde 
desuden utilstrækkelig. De fleste materialer er 
derimod følsomme over for høj luftfugtighed og 
udsving i luftfugtigheden, hvilket betyder, at 
optimale lagerfaciliteter skal være fugtstyrede 
snarere end temperaturstyrede.

Holdes en konstant luftfugtighed på 60% RF 
hele året sikrer man:

•	 ingen mug- eller skimmelvækst 
•	 ingen korrosion
•	 ingen kondens
•	 ingen skader på bygningskonstruktionen 

som følge af for høj høj luftfugtighed

Da sorptionsaffugtning fungerer på grundlag af 
en sorptionsrotor og helt uden køleflader og 
problematiske kølemidler, forbliver affugtnings-
kapaciteten høj, selv ved lave temperaturer. 
Når lagerfaciliteterne ikke kræver permanent 
bemandning, kan opvarmning helt udelades og 
energiomkostningerne kan reduceres med helt 
op til 75%.

Telthaller er perfekt egnede til fugtstyring ved 
hjælp af Munters sorptionsaffugtere. Telthallen 
skal være tæt - som moderne svejsede telthaller 
er - men isolering er helt unødvendig. I en 
telthal kan kondens være et problem i varme 
sommerperioder, hvor der opstår kondens 
under taget af teltet. Men ved at kontrollere og 
begrænse luftfugtigheden undgås kondens, og 
produkterne kan opbevares sikkert året rundt.

Lær mere om affugtning af lagre og arkiver på 
www.munters.dk

Fugtstyring påkrævet
I forbindelse med bygningen af fabriksanlæg-
get i Nyborg var det også nødvendigt at opføre 
nye lagerfaciliteter til de emballerede og 
forsendelsesklare elementer. Som et alternativ 
til en traditionel og dyr lagerbygning besluttede 
Andresen Towers at opstille en uisoleret og 
mere fleksibel telthalsløsning fra O.B. Wiik A/S, 
hvilket også forkortede byggeperioden.

Det var et krav fra Siemens Wind Power at 
elementerne blev opbevaret i et fugtbeskyttet 
miljø. For at undgå kondensproblemer i teltet og 
på de opbevarede produkter anbefalede 
Munters at holde den relative fugtighed 
konstant under 60% RH. På dette niveau 
undgås kondensdannelser, og ståldele 
opbevares sikkert året rundt, uanset de 
udendørs forhold.

Nyeste generation affugtere installeret
Leverandøren af telthallen, O.B. Wiik A/S, har 
omfattende og årelang erfaring med Munters 
og inkluderede en Munters affugtningsløsning i 
udformningen af den 75.540m ³ store telthal.
To sorptionsaffugtere blev integreret, hver med 
en nominel luftmængde på 9.500 m³/h. 
Affugteren type MX ² 95 tilhører den nye 
energieffektive MX ² serie, som er en 
opdatering af den velkendte og robuste 
MX-affugter, hvoraf tusinder er blevet installeret 
i lagerfaciliteter over hele verden.

Affugterne er monteret i en separat container 
placeret udenfor teltets ene gavl. Den tørre luft 
fra affugterne føres via kanaler ind i lageret, 
hvor de to kanaler samles i én hovedkanal. 
En ca. 70 m lang kanal lige under tagrygningen 
sikrer en jævn fordeling af den tørre luft. 
Returluften cirkuleres tilbage til affugterne. 
Fugten, der absorberes i affugternes rotorer 
fjernes ved hjælp af en mindre og varmere 
luftstrøm fra rotoren og føres til det fri som varm 
og fugtig luft. 

Optimeret energieffektivitet
For at sikre en korrekt, kontrolleret og lav 
luftfugtighed er der installeret en elektronisk 

Nærmeste Munters kontor:

Hver tårnsektion består af 9 elementer. Her ses en sektion, der efter produktion og test er klar til afmontering og 
pakning før afskibning til installationsstedet. På billedet til højre ses de monterede sektioner.

Den gigantiske telthal på 75,540m³  siges at være Nordeuropas største af sin slags. Hallen er leveret af 
O.B. Wiik A/S, én af nordens største leverandører af midlertidige bygninger, telte og haller. 
To Munters affugtere er installerede i containeren for enden af teltet og sørger for at kontrollere 
luftfugtigheden i telthallen.
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