SKORSTEINSPRODUKTER
I rustfritt/syrefast stål

Stålskorsteiner

isolerte/uisolerte

Lakkerte røykrør Eksosavløp
Frittstående modeller

Rehabilitering
Prosessavtrekk
Lyddempere

Røykgasspjeld

ISOLERTE OG UISOLERTE MODELLER
Best på logistikk - hurtig levering fra eget lager!
DW32 isolerte elementskorsteiner til alle typer ildsteder, fyrkjeler etc.
DW32 kan benyttes i alle typer bygg og består som standard av et innerrør i
syrefast stål, 32 mm mineralullisolasjon og yttermantel i rustfritt stål. I tillegg til
rette elementer i ulike lengder leveres bend, T-stykker og komponenter som gir
komplette, skreddersydde løsninger.
DW32 lagerføres i mange standard diametere, opptil 350 mm. Større dimensjoner,
andre isolasjonstykkelser, andre materialer og yttermantel i valgfri farge leveres
på bestilling. DW32 gir god trekk, har en minimal treghet og høy materialkvalitet.
Lav vekt. Enkel montering hvor som helst i bygget.

EW uisolerte elementskorsteiner til rehabilitering
EW enkeltveggede elementskorsteiner i syrefast stål benyttes primært til rehabilitering av tegl-, sement- eller keramiske
skorsteiner, men også til andre prosjekter hvor et uisolert
røykrør i stål trengs. Med rette seksjoner i ulike lengder og
et bredt utvalg komponenter settes den optimale løsning
sammen. Når nytt røykrør skal monteres i gamle skorsteiner,
kobles seksjonene enkelt sammen og senkes ned fra toppen.
Med EW får man en funksjonell, sikker, varig og ikke minst
prisgunstig løsning. Mange dimensjoner og fleksible
komponenter lagerføres. Er det behov for andre størrelser og
varianter, som bl. a.
ovale modeller, kan
det også leveres. Høy
motstandsevne mot
temperaturpåkjenninger og korrosjon.
Liten treghet. God
trekk umiddelbart.

Rehabilitering
av teglskorstein

Ferro-Lux lakkerte røykrør
Ferro-Lux er uisolerte, helsveisede
elementer i 2 mm stål, som leveres
sort- eller grålakkert. Det primære
bruksområdet er som røykrør fra ildsted
til skorstein - en klassisk løsning hvor
også spillvarme fra røykrøret kommer
rommet til gode. Et bredt utvalg
komponenter i flere dimensjoner gjør
det enkelt å finne den helt riktige løsningen. Enkel og hurtig montasje.

Sort- eller grålakkerte
elementer leveres hurtig
fra eget lager.

ANDRE PRODUKTLØSNINGER
Frittstående modeller, prosessavtrekk, eksosavløp og tilbehør
Frittstående stålskorsteiner
Frittstående skorsteiner leveres i alle størrelser og varianter. Det kan være ett eller flere isolerte
innerrør ført innvendig i et statisk bærende ytterrør. Men røykrøret kan også være bærende, utvendig
isolert og mantlet. Leveres i rustfritt eller svart stål, eventuelt lakkert i ønsket farge. Dantherm AS
tar ansvar for kartlegging, tilbud, koordinering av leveransene og tilrettelegging for montasje.
Prosessavtrekk
Produkt for prosessavtrekk velges ut ifra ønsket teknisk løsning og avtrekksluftens temperatur
og kjemiske innhold. Typiske bruksområder: Røykavtrekk, kjøkkenavtrekk, partikkelavtrekk,
punktavtrekk, tørkeovner, keramikkovner, bakerovner, forbrenningsovner, herdeovner, røykeovner for matvareindustrien osv.
Eksosavløp
DW-KL er et multifunksjonelt isolert eksosavløp i rustfritt, syrefast stål som er konstruert for høy
temperatur og stort trykk. Prefabrikkert system som monteres hurtig og enkelt med trykktette koniske koblinger. Typiske bruksområder: Strømaggregater for permanent og provisorisk
drift, nødstrømsaggregater, brannpumper osv. Tåler trykk inntil 5000 PA.
Lyddempere
Med en lyddemper dempes støy fra fyringsenheten til akkurat det lydnivået man ønsker.
Leveres i syrefast, rustfritt stål med absorbent i mineralull eller stålull. Med en lyddemper fra
Dantherm garanteres et forutsigbart resultat i overenstemmelse med gjeldende lovverk.
Røykgasspjeld og tekstilkompensator
Vi leverer røykgasspjeld i mange utførelser, med eller uten motorstyring, som
dekker forskjellige tetthetsklasser. Tekstilkompensator leveres skreddersydd til
hvert enkelt prosjekt.
Røykgasspjeld

Eksosavløp i industrien

Lyddemper

Hurtig levering fra eget lager
Vi lagerfører DW32, EW og Ferro-Lux
i et bredt komponentutvalg i mange
dimensjoner. Å levere riktig produkt på
kort tid er viktig for å unngå forsinkelser.
Fra venstre: Lars Hansen, Geir Hassum og Petter Fjell.

Eksosavløp

Røykgassavtrekk i næringsmiddelindustrien

Spesialister på skorsteinsprodukter
Når det gjelder stålskorsteiner og
røykgassbehandling vil vi sørger for at
enhver løsning blir beregnet og utført
på en profesjonell måte, uansett behov
og problemstilling!

dantherm.com

AVFUKTING

VARME OG KJØLING

VENTILASJON

STÅLSKORSTEINER

Avfukting
Dantherm AS er størst i Norge innen avfukting, som er tørking og fuktkontroll
på en energi-økonomisk måte. Vi leverer både mobile og stasjonære kondensog sorpsjonsavfuktere for alle formål, bl.a. byggtørking, vannskadebegrensning,
pumperom, lagring, bassengrom og kjøle-/ fryserom.

SERVICE OG LOGISTIKK

Dantherm AS
Postboks 4, 3101 Tønsberg
Besøksadresse:
Løkkeåsveien 26, 3138 Skallestad
Tlf: 33 35 16 00
Faks: 33 38 51 91

Varme og kjøling
Oppvarming av byggeplasser, industri, landbruk, provisorier osv. Spesialaggregater
til ekstreme klimaforhold, utviklet for hjelpeorganisasjoner og forsvaret.
Stasjonære varmluftsaggregater for effektiv oppvarming i industri, verkstedog lagerlokaler – enkelt og økonomisk. Gass, olje eller bioolje.
Frikjøling, aggregater til bruk i basestasjoner og elektronikkrom. Hindrer
driftsavbrudd og forlenger utstyrets levetid.

dantherm.no@dantherm.com
www.dantherm.com

Ventilasjon
Spesialaggregater for svømmehaller, badeland og prosessanlegg.
Luftporter, luftvarmere, vifter og alt av ventilasjonstilbehør. Ventilasjonstårn i stål.
Stålskorsteiner
Skorsteiner i rustfritt, syrefast stål, for alle typer ildsteder og fyringsanlegg.
Modeller også til rehabilitering, samt lakkerte røykrør, frittstående skorsteiner
og eksosavløp. Enkel montering og lang levetid.

oyatekstogdesign.no

Service og logistikk
God og målrettet rådgiving gir løsninger som dekker kundens behov og forutsetninger, noe som igjen gir stabilitet og en økonomisk gevinst i det lange løp.
Vår serviceavdeling gir deg all hjelp du behøver, enten det gjelder forebyggende
vedlikehold eller uttrykning ved driftsproblemer. En solid stab serviceteknikere
står klare med sine velutstyrte biler.
Eget lager sikrer rask levering og eliminerer kostbare forsinkelser.

