
H U M I D I F I C A T I O N  A N D
E V A P O R A T I V E  C O O L I N G

Verdens største udendørs 
aircondition-anlæg

takket være evaporativ køling fra condair 
kan millioner af pilgrimme nyde et be-
hageligt klima midt i den saudiarabiske 
hede. Hver af de 250 parasoller giver 
skygge til et område på cirka 600 m².

Ekstreme forhold
Medina er et vigtigt mål for muslimske pil-
grimsrejsende og rummer en af de største moskeer 
i verden. Millioner af muslimer drager på pilgrims-
færd til denne saudiarabiske by, som er varm og tør 
året rundt. af hensyn til de besøgendes komfort er 
der opstillet store parasoller, som giver skygge for 
solen.

Udetemperatur falder 10° C
Hans Kongelige Højhed Kongen af saudi-arabien 
valgte condairs metode med evaporativ køling. 
condair leverede en løsning, der har kapacitet 
til at fordele 50.000 l vand i timen. dette giver et 
behageligt og mærkbart temperaturfald på op til 
10° c i hele det 15 hektar store udendørs område, 
hvor temperaturen kan nå op på 50° c i skyggen.
 
condair udviklede en pumpestation, som kunne 
integreres i de store parasoller. disse pumpestationer 
er monteret i 6 meters højde, umiddelbart under 
lampearmaturerne. condair leverede desuden for- 
støvningsdyserne, som er monteret på ventilato-
rerne og fordeler forstøvet vand.

Case: Medina

Condair A/S sikrer et ideelt 
indeklima for en bred vifte
af virksomheder og 
institutioner. Herunder ses 
et lille udvalg af disse:

Facebook
Danfoss
Novo Nordisk
Siemens
Ericsson
IKEA
Arla Foods
Nationalmuseet
Københavns Lufthavn
Arken
Volvo

Om Condair:
Condair blev stiftet i 1948 
og er verdensledende inden 
for kommerciel og industriel 
befugtning med en markeds-
andel på mere end 20 %. 
Condair er repræsenteret med 
forhandling i mere end 70 
lande og produktion i Schweiz, 
Danmark, Storbritannien, 
Tyskland, Canada og Kina. 
Condair er et søsterselskab 
til den schweiziske koncern 
Walter Meier Group, der 
omfatter en række førende 
globale leverandører inden 
for befugtnings-, klima- og 
produktionsteknologi.
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