
Danfoss Museum
Danfoss Museet i Nordborg på Als har gennemgået en 
gennemgribende renovering og opgradering. Med den nye 
permanente udstilling ”Mads og drømmene” kan man gå i 
grundlæggeren Mads Clausens fodspor og lære om Danfoss’ 
historie fra den spæde start og til det nuværende stadie som 
Danmarks største industrivirksomhed.

Danfoss museet ligger i Mads Clausens fødehjem tæt ved 
koncernens hovedkvarter. På gården blev den unge Mads’ 
interesse for teknik vakt til live, når han som dreng sad i 
oldefaderens værksted. Det genåbnede Danfoss Museum 
fortæller historien om Danmarks største industrivirksomhed 
med audiovisuelle og digitale virkemidler.  
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Kvorning design & kommunikation har været ansvarlige for  
koncept, design og produktion og AV CENTER var valgt som 
underleverandør af de professionelle AV-løsninger.

Alle rummene i museet er udstyret med projektorer og skærme 
med og uden touchfunktionalitet. Den høje grad af interaktion 
gør, at gæsten selv er med til at vælge, hvad der vises og 
fortælles. 

Vi har blandt andet installeret:
- 3 stk. Epson 6000 Ansilumens laserprojektorer der via 
 edgeblending laver et stort billede på væg
- Sony 5000 Ansilumens laserprojektor til bagprojektion i montre
- Sony 6000 Ansilumens laserprojektor til projektion på gulv
- Sony 7000 Ansilumens laserprojektor til biograf
- Optoma Ultra Short Throw projektor til projektion direkte på 
 vægophængt landkort
- 18 stk. interaktive Elo touchskærme i forskellige størrelser
- JBL indbygningshøjttalerløsning
- Brightsign playere til afvikling af alt indhold

Det har været spændende at bidrage med rådgivning og 
AV-løsninger til fortællingen om en af Danmarks største 
industrivirksomheder. Vi vil gerne sige tak til Kvorning design 
& kommunikation for en interessant og udfordrende opgave. 

Læs mere om Kvorning design & kommunikation (Link til kvorning.dk)
Læs mere om Danfoss Museum (Link til universe.dk/da/parken/oplevelser/danfoss-museum)
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