
Daggpunkten
Lösningar på fuktrelaterade problem     
 Information från Seibu Giken DST AB

Avfuktad 
utskovslucka
i Bergeforsens 
kraftverk
Ett nytt utskov med en kapacitet 
på hela 1500 kubikmeter per 
sekund. Här har Polair Luftteknik 
installerat två avfuktare för 
att skydda utskovsluckan mot 
korrosion.

Bergeforsens Kraft AB (BKAB) har 
byggt ett nytt utskov (utlopp med 
dammlucka) vid dammens västra sida. 
Utskovet byggs för att möta förväntade 
framtida klimatförändringar med höga 
vattennivåer som följd. De tre befintliga 
dammluckorna ska renoveras när den 
nya är klar.

Arbetet med utbyggnaden av Berge-
forsen påbörjades under våren 2011 och 
det nya utskovet togs i drift i början av 
2014. Det nya utskovet har en kapacitet 
på 1500 kubikmeter per sekund och 
utskovsluckan blir 25 meter bred och 
10,5 meter hög.  

Vad avfuktas?
Den stora utskovsluckan på bilden har 
alltid en kall uppströmsvägg, eftersom 
den vetter mot det kalla vattnet i dam-
men. Under sommarhalvåret läcker 
fuktig uteluft in och kondenserar mot 
den kalla uppströmsväggen. Stående 
kondensvatten kan orsaka korrosion 
i luckan. Två DST-avfuktare reduce-
rar och kontrollerar luftfuktigheten 
i utskovsluckan så att ingen kondens 
uppstår mot den kalla uppströmsväggen. 

Polair Luftteknik har levererat fler än 
100 DST-avfuktare till utskovsluckor 
genom åren!
Läs mer om Polair: www.polair.se

Nytt utskov i Bergeforsen avfuktas av DST-avfuktare.

DST-avfuktare på  
Läckö Slott
Läckö Slott ligger vackert beläget på 
Kollands ö i Vänern. Biskopen Brynolf 
Algotsson från Skara lade här grunden 
till en borg, som senare brann upp. 
Idag är det ett barockslott som tronar 
på udden. Större delen av den idag 
synliga inredningen skapades under 
Magnus Gabriel De la Gardies tid och 
visar förvandlingen från biskopsborg 
till barockslott. 

Hit har Fuktbehandling AB levererat en 
avfuktare typ RF-082 som levererar torr 
luft till valda delar av slottet. Genom ett 
överordnat system som styr fuktnivån 
skyddas de antika föremålen som finns 
i slottets olika rum, där det inte får vara 
för torrt eller för fuktigt. 

Slottet är öppet för visningar under delar 
av året och erbjuder både utställningar, 
hotell, konferens, opera m.m. 

Se www.lackoslott.se
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Jag får Daggpunkten men vill inte läsa den längre. Avregistrera mig, tack!

Ändrad adress, fyll i ny adress nedan: 

Nästa nummer av Daggpunkten ges ut våren 2015

Ja tack! Jag vill gärna hålla mig uppdaterad om nyheter om hur man löser fuktproblem! 
Skicka mig Daggpunkten 2 ggr per år till nedanstående adress.

Företag / Organisation:
Namn och Efternamn:
Telefon / Mobil:
E-mail:
Adress:
Postnummer och ort:

DST's representanter i Sverige:
Polair Luftteknik:  
Tel. 060 -12 80 90 www.polair.se
Garnsviken Fukt & Energiteknik:  
Tel. 08-514 50 390 www.garnsviken.nu 
Fuktbehandling: Tel. 070-591 54 58 
www.fuktbehandling.se
Skandiluft Avfuktarservice:  
Tel. 040-414 770 www.skandiluft.se
 

100 % RF
Dimma eller regn

80 %  RF 
Årsmedelvärdet utomhus 
i Sverige

70 % RF
Risk för mögel- och 
svamptillväxt ökar kraftigt

60 % RF
Choklad får vita fläckar  
över denna gräns

ca 30-40 % RF 
Maxgräns för arkiv och 
fotografiskt material  

10 % RF  
Maxfukt vid gelatintillverkning

Fakta om fukt

1-2 % RF 
Maxfukt vid  
litiumbatteritillverkning

90 % RF  
Hög risk för bakterietillväxt

20 % RF
Maxfukt för tillverkning
av brustabletter

50 % RF  
Risk för korrosion  
ökar kraftigt över denna gräns

35-40 % RF  
Snickeritorrt virke

20-25 % RF
Torkning av konfektyr-
produkter gjutna i majsmjöl. Ansvarig utgivare

Seibu Giken DST AB
Avestagatan 33
163 53 Spånga  
Tel:  08 - 445 77 20
Mail: info@dst-sg.com
www.dst-sg.com,  
www.avfukta.nu

Tondiraba Ishall, Tallin, Estland

Kliimaseade är stolta leverantörer 
av 4 Flexisorbavfuktare typ CF som 
kontrollerar fukt och daggpunkt 
i nybyggda Tondiraba ishall och 
multiarena

Tondiraba ishall i Tallin är en 
stor eventarena som består av en 
multiarena med 5000 åskådarplatser, 
2 träningsarenor samt en curlingarena. 
Hit har Kliimaseade, DST's 
representant i Estland, levererat 4 
Flexisorbaggregat av typ CF för att 
reglera fukt och temperatur. 

Styrning mot dp eller RF
Under matcher och hög aktivitet i 
hallarna, styrs aggregaten mot given 
daggpunkt. Vid låg aktivitet och 
därmed lägre temperatur kontrollerar 
CF-aggregaten fuktnivån genom att 

styra efter den relativa fuktnivån i 
hallen. På så vis får man garanterat 
bra isförhållanden och bra klimat i 
hallarna, oavsett årstid och oberoende 
av publiktryck. 
CF-aggregaten har inbyggt 
styrsystem för fukt och daggpunkt 
med modbuskommunikation till 
byggnadens BMS-system. Avfuktarna 
levereras testade och provkörda från 
fabrik.

55-65 % RF
Maxfukt för wellpappkartong


