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Hillerød Forsyning avvecklades år 2008 från 
Hillerød kommun och bildade ett oberoende 
företag. Man flyttade därmed också från 
Hillerød centrum till helt nya byggnader i 
Solrødgård som ligger naturskönt strax utanför 
staden. Här hittar du klimat- och miljöcentret, 
som inkluderar både ett reningsverk, en 
återvinningsstation och en 
administrationsbyggnad.

Låg luftfuktighet blev en utmaning

På kontoret i administrationsbyggnadens 
arbetar cirka 60 anställda och två 
ventilationssystem har installerats för att 
säkerställa ett bra inomhusklimat för de 
anställda.
Strax efter inflyttningen upplevde dock 
anställda problem vintertid med statisk 

elektricitet orsakad av låg luftfuktighet i 
lokalerna.

Det noterades också att trägolven i byggnaden 
kunde skadas av för låg luftfuktighet.
Michael Herse, chef för anläggning vid 
Hillerød Forsyning, kontaktade Munters för att 
hitta en lösning på problemet.
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Søren Lundholm, Försäljningschef Munters A/S och
Michael Herse, chef för anläggningen Hillerød 

Forsyning, vid 2 av de 3 Flexline enheterna.

Flexline ångfuktare ansluten till Hillerød 
Forsynings centrala ventilationssystem.

torsområdena. Våra trägolv skulle skadas av 
den torra inomhusluften. Via ventilationslever-
antören fick vi kontakt med Munters och vi kän-
ner att vi med Munters har varit i säkra händer. 
Vi har fått expertråd under hela processen och 
till vår stora tillfredsställelse har Munters utfört 
både installation och driftsättning av systemen. 

Problemen med statisk elektricitet har försvunnit 
och vi får inte problem med trägolv, sprickor 
etc.
Vi har tecknat ett ServiceCaire underhållsavtal 
med Munters A / S för att hålla anläggningar-
na i toppform”.

Munters Flexline ångfuktare
Munters Flexline representerar en ny genera-
tion ångfuktare, bestående av en basmodell 
som enkelt kan utökas till en skräddarsydd be-
fuktningslösning för alla behov. Med konceptet 
kan vi erbjuda ett modulsystem som säkerställer 
både stor flexibilitet och snabb leverans. Baser-
at på Flexlinebasmodellen är skräddarsydda 
befuktningslösningar konfigurerade för alla 
behov, t.ex. för att optimera inomhusklimatet i 
industri, kommersiella byggnader, kultur- och 
fritidsanläggningar. 

FlexLine finns både som elektrodfuktare och 
som luftfuktare - beroende på vattenkvalitet 
och önskad noggrannhet. Eftersom systemen 
levereras som förkonfigurerade enheter är 
installationen enkel och systemet kan utökas i 
efterhand. 
För befuktning som kräver hög precision, t.ex. 
inom processindustrin erbjuder vi Flexline Plus 
& Process ångfuktare. 
Läs mer om Flexline-luftfuktare här: www.
munters.se/angbefuktare

Flexline ångfuktare löste 
problemet
Munters utarbetade  en lösning som skulle 
säkerställa ett inomhusklimat som både skulle 
förbättra de anställdas komfort och skydda 
trägolven från att torka ut.
 
Lösningen bestod av tre Munters Flexline 
ångfuktare, med en kapacitet på respektive 
15, 40 och 100 kg ånga / timme. Luftfuktar-
na är elektrodfuktare som använder vanligt 
hushållsvatten. De tre Flexlineenheterna anslöts 
till de centrala ventilationssystemen. Eftersom 
ett ventilationssystem levererar till två olika kon-
torsområden, är två Flexlineluftfuktare anslutna 
till detta system, vilket ökar flexibiliteten och 
möjligheten till mer individuella inställningar. 
Luftfuktarna tillför luft till ventilationsluften när 
den relativa luftfuktigheten sjunker under 35% 
RH.

Nöjda anställda
Efter installationen kan Michael Herse konstat-
era att inomhusklimatet har förbättrats och de 
anställda är mycket nöjda med lösningen.
Michael Herse, chef för anläggningen, Hille-
red Supply:
”Det fanns ett behov av befuktning när vi 
upplevde problem med statisk elektricitet i kon-


