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Munters tar klimatkontroll in i framtiden  
med den nya AirC-plattformen 
Branschledande Munters lanserar en ny innovativ kontrollplattform. AirC kommer att göra system från 
Munters mer intuitiva, effektivare, bättre uppkopplade – och säkerställa att alla produkter kommer att ha 
den senaste funktionaliteten över tid. 

Det nya AirC-styrsystemet kommer att revolutionera hur Munters utrustning fungerar. 50 års erfarenhet har 
byggts in i detta skräddarsydda, egenutvecklade styrsystem som hjälper kunder att optimera energiförbrukningen 
och möjliggör service och systemuppdateringar genom fjärrstyrning.  

Den smarta digitala displayen är användarvänlig, vilket ger operatörerna tillgång till allt från systemstatus till 
fuktkontroller. Skärmen i fullfärg kan anpassas helt för att visa de data som är viktigast för användaren.  

"Vi är verkligen stolta över hur vi kan förbättra våra produkters prestanda genom AirC", säger Fredrik 
Östman, produktchef på Munters.  

”Det revolutionerar inte bara vårt sätt att arbeta utan det revolutionerar hela kundupplevelsen. Det är ett 
mycket lättanvänt system, men det är också otroligt intelligent".   

Bakom skärmen har hårdvaran blivit mycket mer avancerad. Den sofistikerade designen gör att fler interna 
sensorer kan anslutas till AirC, vilket ytterligare ökar nivån på tillgänglig information. Programvaran inom AirC kan 
också användas för att helt automatisera system och säkerställa att de körs med optimala effektivitetsnivåer hela 
tiden. Detta innebär att företag kan spendera mindre tid på underhåll och dessutom spara energi.  

"AirC är ett system som ständigt kommer att utvecklas och som alltid ger kunderna tillgång till ny 
funktionalitet även om den fysiska produkten är oförändrad", tillägger Östman. "Årtionden av erfarenhet 
och innovation har lett fram till utvecklingen av denna plattform, som tar klimatkontroll in i framtiden”.  

Den nya kontrollplattformen kommer först att lanseras med Munters välkända ML-avfuktare, för att sedan börja 
användas tillsammans med övriga system från Munters. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

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 3 600 medarbetare. Munters Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm och har cirka sju miljarder 
kronor i omsättning. För mer information, besök oss på www.munters.com. 
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För mer information, vänligen kontakta: 

Daniel Unge 
Vice President, Product Management, AirTech 
Munters Europe AB  
Kista, Sweden 
Phone +46 70 690 63 53 
E-mail: Daniel.Unge@munters.se 

Fredrik Östman 
Product Manager, AirTech 
Munters Europe AB  
Kista, Sweden 
Phone +46 70 626 01 42 
E-mail: Fredrik.ostman@munters.se 

André Szczerba 
Global Director Marketing, AirTech 
Munters Europe AB  
Kista, Sweden 
Phone +46 73 054 33 75 
E-mail: Andre.szczerba@munters.se 
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