Hur kontrollerad luftfuktighet
kan säkra människors
hälsa och välbefinnande

Varför är rätt luftfuktighet
så viktigt?
Förhållandena där vi arbetar och lever har ett stort inflytande över
hur vi mår. Temperaturen, luftfuktigheten och inomhusklimatet i
allmänhet påverkar inte bara vår trivsel, utan även vår hälsa.
I vissa delar av världen finns bestämmelser
som ser till att miljöer för arbete eller boende
hålls inom vissa temperaturgränser. Det bidrar
till medarbetarnas säkerhet, hälsa och trivsel,
vilket är viktigt både för verksamheten och
individen. Sådana bestämmelser saknas för
luftfuktighet, trots att torr luft har betydande
direkta och indirekta effekter på vår hälsa.

Välbefinnande och produktivitet
Rätt inomhusklimat har många positiva effekter.
På kontor minskar optimal luftfuktighet frånvaron och ökar produktiviteten hos personalen.
I kommersiella anläggningar som flygplatser,
köpcenter och restauranger, gör rätt luftfuktighet att både personal och gäster blir gladare
och mer bekväma, vilket i sin tur kan driva

Humidity Control
for Safe Wellbeing
intäkter.
Men fel nivå, luft som är antingen för torr eller
för fuktig, kan orsaka kort- och långsiktiga
problem, från torr hud till spridning av virus.
Att uppnå rätt luftfuktighet behöver inte vara
svårt. Allt ni behöver göra är att välja rätt
partner.

Minska överföringen av virus
Forskning har visat att med rätt luftfuktighet kan man effektivt minska
överföringen och överlevnaden för vissa virusstammar. Man har
visat att om ett rum har relativ luftfuktighet mellan 40 % och 50 %,
har vissa influensavirus som SARS och Covid-19 mycket lägre värden
på överföring och överlevnad.
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Vi är specialister på
kontrollerat inomhusklimat
I decennier har Munters tillhandahållit lösningar för både
avfuktning och befuktning. Vår teknik är resultatet av åratal
av innovation och erfarenhet, och vår prioritering är alltid
densamma – att låta er skapa ett perfekt inomhusklimat.
För att åstadkomma rätt relativ luftfuktighet behöver ni system
för evaporativ kylning och befuktning. Där kan vi hjälpa till.
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Vårt utbud inom befuktningsteknik
Humimax™ HM3-serien
Munters Humimax™ är en serie av fristående
luftfuktare. Humimax ger utmärkt luft
befuktning och låter er automatiskt reglera
nivån för en mängd olika användnings
områden. Humimax kan levereras i tre storlekar
för 2 000, 5 000 och 10 000 m3/h allt efter
lokalernas storlek och fuktbehovet. Enheten
är utformad för att hålla en optimal balans
mellan efterfrågad befuktningseffekt och
stabilitet, och den är mycket energieffektiv.
Humimax™ HM3-serien

FA6™ -serien
FA6™ evaporativa luftfuktare/-kylare är
idealiska för integrering i luftbehandlings
system och används som både luftfuktare och
kylare för direkt och indirekt kylning. De kan
användas för industrianläggningar, komforten
i kommersiella byggnader och i datacenter.
De tillhandahåller ett idealiskt inomhusklimat
var och när behovet än uppstår. Enheterna
är utrustade med Munters GLASdek-media –
en obrännbar, högeffektiv kyldyna –
och enheterna är enkla att använda
och energieffektiva.
FA6™ -serien

Munters
globala servicegaranti
Vi är dedikerade till att erbjuda mycket effektiva och innovativa
produkter, men vi vet att service är lika viktig. Det är därför vi
erbjuder en global servicegaranti som säkerställer att ni kan
dra nytta av vårt kunnande var ni än är i världen.
Vårt serviceutbud omfattar:
• Globalt nätverk av Munters serviceingenjörer
• Omfattande driftsättningsstöd
• Utbildning och kompetensutveckling
• Förebyggande underhåll
• Prestandakontroll och optimering
• Och mycket annat...
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