
 
 
 

MUNTERS TECKNAR STÖRRE ORDER FÖR SYCOOL SPLIT SYSTEM 

Munters Group (MTRS) en global ledare inom energieffektiva lösningar för luftbehandling och klimat-
kontroll, har mottagit en order till ett värde av MUSD 115 (cirka 1.1 miljard SEK) från en ledande 
samlokaliseringsoperatör för datacenter i USA. Marknadssegmentet datacenter är ett av Munters 
prioriterade tillväxtområden. 

Munters har mottagit en order från en ledande samlokaliseringsoperatör för datacenter. Orderns värde, 
inklusive Munters SyCool system samt installationstjänster är MUSD 115 (cirka 1.1 miljarder SEK). 
Leveranser förväntas ske under en period på upp till 18 månader, med start under fjärde kvartalet 2022 till 
och med första kvartalet 2024. 

– Vi är stolta över att ha vunnit vår största order någonsin i Munters historia, för leverans av skräddarsydda 
klimatkontrolllösningar till våra kunders affärskritiska verksamhetsmiljö. Datacentermarknaden är en 
prioriterad marknad för Munters och denna order bekräftar vår starka marknadsposition i USA. Detta 
erbjudande möjliggörs av det hårda arbete som lagts ner av vår organisation för att utveckla en innovativ 
lösning och vi är glada över att kunna stödja våra kunder med denna produkt, säger Klas Forsström VD och 
koncernchef för Munters. 

Munters SyCool Split är en energieffektiv, termosifonbaserad torrkylningslösning för datacenter. Lösningen har 
utvecklats för att minimera miljöpåverkan från datacenter genom att tillhandahålla frikyla utan användning av 
vatten. Den valdes efter en bedömning av de olika typerna av kyllösningar som för närvarande finns tillgängliga 
på marknaden, med hänsyn till flera egenskaper inklusive produktkvalitet, energieffektivitet, ingen vatten-
förbrukning, tillförlitlighet, skalbarhet, enkelt underhåll och servicestöd. 

För att möta den höga efterfrågan på kylning av datacenter utökar Munters den dedikerade produktionen av 
datacenterlösningar genom en ny anläggningen i USA under 2022. Detta möjliggör Munters kontinuerliga 
utveckling av produktionsprocesser för att säkerställa högre grad av standardisering, modularisering och 
effektivitet. 

För mer information, vänligen kontakta:  

Investerare och analytiker 

Ann-Sofi Jönsson, Vice President, Investor Relations and Enterprise Risk Management 
E-mail: ann-sofi.jonsson@munters.com 
Tel: +46 (0)730 251 005 

Media 
Susann Johnsson, Vice President, Vice President, Group Communications and Brand 
E-mail: susann.johnsson@munters.com 
Tel: +46 (0)70 623 1474 

 

Denna information är sådan information som Munters Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 30 mars 2022 kl. 08.00 CET. 
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Om Munters Group 

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra 
experter ett perfekt klimat för kunder inom ett flertal branscher. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan 
företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 350 medarbetare. 
Munters Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm och rapporterade 2021 mer än sju miljarder kronor i omsättning. För mer 
information, besök oss på www.munters.com. 

https://www.munters.com/

