AVANCERET EL ENTREPRISE
AXELTOFT har stået for den avancerede, total tekniske el entreprise på DTU’s bygning 306. Bygningen er fyldt med
installationer som hhv. ABA, ABV, ADK, ITV, EL, DALI.

Komplekse løsninger i eksisterende bygning
Bygning 306 var fra starten af en spændende, men dog også krævende el entreprise. Vi har skullet tænke mange
tekniske aspekter ind i byggeriet. Især var det et udfordrende element, at vi selv har måtte projektere en del af den
tekniske lysinstallation samt det fulde brandanlæg. Her har vi især bundet ABA samt ABV sammen, så det fungerer som
helhed i bygningen.
En af de udfordrende opgaver var, at bevarer det oprindelige og originale udtryk som Niels og Eva Koppel designede.
Alt fra panelvægge til gulve skulle bevares og indimellem det, har installationerne skulle monteres. Her syntes vi, at vi
har været tro mod deres originale arkitektur og idéer.
Vi er godt tilfredse med, at opgaven er afleveret til tiden og uden
væsentlige fejl eller mangler.

”Denne opgave viser, hvor komplicerede opgaver
AXELTOFT er i stand til at løfte. Med udførelsen af
bygning 306 på DTU, bliver vi sat på kortet over
virksomheder med kompetencer til at løfte
sådanne opgaver. Det er jeg utrolig stolt over”
Jacob Axeltoft, Direktør

Udførelse:

2019-2020

Areal:

2.500 m2

Entreprise:

5 millioner

Bygherre:

DTU

Entreprenør:

N.H. Hansen A/S

El teknisk rådgiver: EKJ

INDEKLIMA OG LYSSTYRING
Lysstyringen som er udført med DALI, styres intelligent i de enkelte lokaler. Det sikre en
optimal indlæring for de studerende samt et godt arbejdsmiljø for underviserne.
Dagslysregulering og scenarier er tænkt ind i styringen. Vi har udført CTS i samarbejde
med Schneider Electric, så bygningens forbrug måles. Dette skal sikre et bedre indeklima
for de studerende.

AXELTOFT er eksperter i tekniske totalløsninger for detaljeorienterede kunder

KONTAKT OS

53 55 57 11

Du er altid velkommen til at kontakte os på 53 55 57 11 eller
besøge vores hjemmeside www.axeltoft.com for mere information
om vores kompetencer og referencer.

el@axeltoft.com
www.axeltoft.com

