
World leaders in dehumidification.

Museot ja arkistot
Museoissa ja arkistoissa säilytetään esineitä ja kirjoja 
näytettäviksi ja säilytettäviksi jälkipolville. Tämä asettaa 
tietysti korkeat vaatimukset hyvin valvotulle sisäilmalle. 
Seibu Giken DST AB:llä on yli 20 vuoden kokemus tuottaa 
museoihin ja arkistoihin ympäri maailmaa oikean kosteus- 
ja lämpötilatason ilmasto. 

Tasainen ja kuiva ilma
Museoiden ja arkistojen sisäilma tulee pitää vakiona 
ja tasaisena. Suuret lämpötilan ja kosteuden vaihtelut 
voivat aiheuttaa kondenssin muodostumista tai halkeilua 
esimerkiksi vanhoissa kirjoissa. Orgaaniset materiaalit 
sisältävät mikro-organismeja jotka voivat herätä 
henkiin kosteudesta ja lämmöstä. Myös mikrofilmien 
säilyttämisessä käytetään kuivausta suojaamaan herkkiä 
filmejä.

Ratkaisu on kuivaaminen
Seibu Giken DST:n edustaja käy lävitse kunkin asiakkaan 
tarpeet.

Referenssit
Egypti: Biblioteket Alexandria, dept. antiikki kirjoja. 
Englanti: Imperial war museum, Cambridgeshire
Espanja: Museo can comasena, Ibiza. Real academia de 
bellas artes de san fernando, Madrid.
Italia: Bolzanomuseet, Museum monte Rite,  
San Martino Museum. 
Ruotsi: Härjedalens fjällmuseum, Arkivcentrum Syd, 
Moderna muséet, privata konstsamlingar, Göteborgs 
konstmuseum, Stadsarkivet i Malmö
Singapore: Singapore Press holdings, National University 
Hospital
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Hyvin kontrolloitu sisäilmasto

Vakio ja tasainen ilmasto

Hyvät säilyttämismahdollisuudet

Ota yhteys Kryotherm Oy:n niin 
autamme sinua. Tutustu myös 
kotisivuihimme: www.kryotherm.fi.
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Seibu Giken DST:n ruostumattomia kojeita: 
DR-010B, DC-5, AQ-31L

Seibu Gikenin pääkonttori, Fukuoka, Japani

 Seibu Giken DST AB

Minkä kuivaimen valitsen? 

RF-102, DST:n Flexisorb sarjasta

Seibu Giken DST:ltä löytyy kuivain jokaiseen 
kosteusongelmaan. Me työskentelemme alitui-sesti 
parantaaksemme ja kehittääksemme tuoteva-
likoimaa. Ota yhteys Kryotherm Oy:n saadaksesi 
lisäinformaatiota. Tutustu myös kotisivuihimme www.
kryotherm.fi

Miksi kuivata?
Kuivaus on taloudellinen tapa ratkaista usein kalliita 
kosteuden aiheuttamia ongelmia . Tällaisia ovat mm. 
ruoste, kondenssi, jäänmuodostus, home sekä häiriöt 
tuotantoprosessissa. Kryotherm Oy:llä on kokemusta 
kuivainratkaisuista varastoihin, pakastehuoneisiin, 
saneeraukseen ja prosessiteollisuuden ilmastora-
tkaisuihin.

Seibu Giken DST AB
DST on tänään yksi maailman ensimmäisistä 
sorptiokuivain toimittajista. DST käynnistettiin vuonna 
1985 ja sillä on tänä päivänä jälleenmyyjiä yli 40 maassa 
ympäri maailmaa. Vuodesta 1993 lähtien tuli DST:stä 
tytäryhtiö japanilaiselle Seibu Giken Co Ltd:lle, joka 
valmistaa roottoreita mm. kuivaukseen, VOC-roottoreita ja 
lämmöntalteenottoa. 
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