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PRESSMEDDELANDE
Airwatergreen lanserar ny industriell avfuktarserie för effektiv
kondensering i låga temperaturer
Uppsala 20 februari 2017:
Airwatergreen lanserar en ny industriell avfuktarserie för effektiv avfuktning med kondensering i låga
temperaturer. Avfuktaren REX är baserad på Airwatergreens patenterade teknikgeneration
Varmkondensering med konstant energieffektivitet i låga och höga temperaturer.
Airwatergreen lanserar nu en uppföljare till sin första produktserie FLEX som kom år 2014. FLEX var den första
avfuktaren på marknaden som baserades på den nya tekniken Varmkondensering, vars förmåga att
kondensera lika effektivt i låga och höga temperaturer väckte stor uppmärksamhet.
REX har utvecklats som svar på kundefterfrågan från industrin och har sju gånger högre kapacitet än FLEX.
Den kommer att komplettera FLEX där det behövs större kapacitet för att hantera större fuktlaster,
exempelvis i VA-industrins anläggningar, i ouppvärmda lager- och tälthallar eller i underjordiska lokaler.
”REX kompletterar FLEX på ett perfekt sätt. Den möjliggör för Airwatergreen att ytterligare tillgodose
kundernas behov av effektiv fukthantering över hela storleksskalan. Vårt mål är att bli en one-stop-shop för
alla fastighetsförvaltare som vill energieffektivisera”, säger Fredrik Tunberg, försäljningschef på
Airwatergreen.
Airwatergreen har utvecklat den nya fukthanteringstekniken Varmkondensering som väntas bli en ny
standard för energieffektiv avfuktning i svala eller låga temperaturer. Tekniken kondenserar fukt till vatten
vilket förenklar installation och hantering. Den är okänslig för temperaturfall vilket gör att den kan arbeta i
hela temperaturspannet. Tekniken har patenterats i bland annat USA, Kina och Ryssland och har rönt stor
uppmärksamhet.
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Fredrik Tunberg, Försäljningschef, telefon 0722-03 40 11, e-post fredrik.tunberg@airwatergreen.com
Om bolaget
Airwatergreen är ett svenskt innovationsbolag inom energieffektivisering av byggnader med fokus på
luftbehandling. Bolaget utvecklar teknologi och produkter som hjälper olika typer av fastighetsförvaltare
och ledningsnätägare att hålla ett torrt och effektivt klimat i sina anläggningar. Airwatergreen utnämndes
2016 till ett av Sveriges 33 hetaste teknikbolag av NyTeknik och Affärsvärlden.
Läs mer på http://airwatergreen.com

