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GRUNDFOS  MUSEUM

Med AVC som din professionelle AV-leverandør får du

• En samarbejdspartner med mere end 50 års erfaring.

• Professionelle AV-løsninger med kvalitet i højsæde.

• Adgang til et professionelt serviceberedskab.

• Vores team, vores kultur, dine fordele.



Fredag den 4. september åbnede Grundfos’ museum ”The Fac-

tory”, i ombyggede fabrikslokaler i Bjerringbro. Det spritnye mu-

seum byder på mere end 150 historiske genstande, formidlet i 14 

tematiske afsnit, fordelt på 1.600 kvadratmeter og to plan.

Museet byder på et væld af maskiner og værktøjer fra Grundfos’ 

75-årige historie. Ting der ikke blot illustrerer virksomhedens 

udvikling, men også generelt fortæller om industri, teknologi og 

samfund.

Et ny flot og moderne museum som dette, krævede en tilsvarende 

AV-løsning, både når det kom til funktionalitet, men i den grad 

også når det kom til æstetik.

En løsning, der opfyldte alle behov, blev leveret blevet, en løsning 

som skulle være tidsvarende og fortsat kunne dække et moderne 

gymnasiums behov. AVC varetog opgaven med Project Manager 

Jens Krogsgaard i spidsen for projektet.

Komplet AV-løsning med lyd, billede og 

styring
Løsningen består af et lydsystem med højttalere og en subwoofer, 

et stort lærred som er synligt i hele salen, en projektor og styring 

med et Neets-panel.

Der er store projektioner på 4x4 meter, som skal bidrage til stem-

ningen med billeder af ild og damp, så man får følesen af at være 

på en fabrik. Der er også en projektion på en glasplade der viser 

en mand i helfigur, der forklarer en masse teknikaliteter, rundt om 

ham vises der forskellige animationer, der skal bidrage til forstå-

elsen og understrege hans pointer.

Interaktivitet, transparent OLED skærm 

og brugervenlige sensorer
Der er en touchskærm med en globus på, hvor globussen viser 

alle de forskellige steder i verden med Grundfos’ produktioner. Det 

er muligt for de besøgende at trykke på stederne, på globussen 

og få navn og en uddybende forklaring. Der er også en touch-

skærm, der viser nogle forskellige grafer, men som også bliver 

gengivet med nogle opstillede vandpumper. Touchskærmen giver 

besked til vandpumperne om hvordan grafen skal se ud, og de 

gengiver det derefter.

En af udfordringer ved projektet, var at man godt vil vise hvordan 

en af maskinerne arbejdede, men man kunne ikke have dent tændt 

i et museumsmiljø med besøgende. Det blev løst ved hjælp ad en 

transparent OLED skærm, som er sat op foran en maskine, og 

som viser hvordan det ser ud, når den er tændt.

Der er sat sensorer til så AV-løsningen tænder, når man som 

besøgende træder ind ad indgangspartiet. En meget essentiel 

feature, da det er meningen, at man som medarbejder eller gæst 

på Grundfos skal kunne komme rundt på egen hånd og se udstil-

lingen. Det ville også være sådan at eksterne grupper, som ek-

sempelvis skoleklasser, ville kunne få en rundtur hvis der rettes 

henvendelse til Grundfos. Der vil desuden være åbent for offent-

ligheden den første weekend i hver måned.

Æstetik i højsædet
AV-arkitekt ved AVC Morten Boelskifte om løsningen: ”Æstetikken 

var meget højt prioriteret på denne sag. Der skulle være et match 

og en synkronisering mellem AV-løsningen og resten af udstil-

lingen. Det gjorde at der blev brugt meget tid på, at vælge de 

helt rigtige produkter, og sørge for at de passede ind i det store 

billede.”

Han forsætter:”Det er bedst eksemplificeret ved de stålplader, 

der projiceres på. Der blev lavet forskellige forsøg på hvordan 

lakeringen/malingen på pladerne ville påvirke billedet. Det 

skulle ikke ligne en traditionel skærm, det skulle være sådan, at 

når de står uden billede, at der stadig ville være en harmoni og 

ikke se ud som om der manglede noget.”

Tilfredshed over hele linjen
David Lynge Hein, Museum Curator ved Grundfos udtaler: ”Vi 

kunne hurtig mærke at AVC var med på vores idéer og var friske 

på at prøve nye ting. Vi i den historiske afdeling, som har stået 

for det her projekt, kan godt være lidt besværlige, fordi vi har 

mange skarpe holdninger og kreative idéer til, hvordan tingene 

skal være, men det var AVCs folk rigtig gode til at håndtere.”

Han afslutter:: ””Vi er meget tilfredse med løsningen og kom-

munikationen med AVC, hele forløbet har været forbilledligt.”

www.avc.dk +45 8870 7171info@avc.dk

DISKRETE, MEN OVERVÆLDENDE LØSNINGER
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