
Wysokiej jakości powietrze do wysokiej jakości żywności.
Kontrola klimatu do zastosowań w przemyśle spożywczym

ZAS TOSOWANIA W PRZEMYŚLE  SPOŻY WCZYM



Jako największy na świecie dostawca osuszaczy 
sorpcyjnych i rozwiązań do uzdatniania powietrza, Munters 
posiada duże doświadczenie w zakresie technologii do 
pełnej kontroli warunków klimatycznych.  

Rozwiązania Munters do uzdatniania powietrza 
 
•	 poprawiają zarówno jakość produktów jak i wydajność 

produkcji przy jednoczesnej
•	 oszczędności energii   
•	 i obniżeniu kosztu jednostkowego produktu. 

Cena i jakość stanowią dwa najważniejsze parametry jeśli chodzi o 
produkty spożywcze.
Znalezienie sposobów na zwiększenie wydajności produkcji 
i zmniejszenie zużycia energii, a przez to obniżenie ceny 
jednostkowej produktu, stanowi stałe wyzwanie.
Tak samo jak jakość produktów, na którą duży wpływ mają warunki 
klimatyczne, a w szczególności konsekwencje niekontrolowanego 
poziomu wilgotności.

Czy poszukujesz zimowych warunków produkcji 
przez cały rok?

Warunki zimowe charakteryzujące się niską wilgotnością 
bezwzględną stanowią idealny klimat do produkcji dla większości 
procesów w przemyśle spożywczym. Natomiast w warunkach 
letnich, na wiele procesów spożywczych negatywnie wpływają 
podwyższone poziomy wilgotności, stwarzające wiele problemów 
związanych z kondensacją. 
Sprawę stworzenia stabilnych warunków klimatycznych przez cały 
rok czyli gwarancji najwyższej jakości, mniejszej ilości odpadów oraz 
dłuższego okresu trwałości  pozostaw firmie Munters.

Higiena i bezpieczeństwo 
pracowników 

Przez kontrolę wilgotności względnej, można 
zapobiec kondensacji i znacznie ograniczyć 
rozwój pleśni i grzybów.  W ramach 
skoordynowanego programu, powyższa 
kontrola pomaga w spełnieniu wymogów 
przepisów higienicznych takich jak HACCP 
i zapewnieniu wygodnego, bezpiecznego i zdrowego klimatu dla 
pracowników.

Kontrola wilgotności czyni różnicę 

  Kontrola kondensacji 
  Efektywność energetyczna 
  Poprawiona jakość produktów i wydajność 
  Poprawione bezpieczeństwo pracowników



Sortowanie / ważenie / mieszanie 

•  Brak kłopotliwego tworzenia lodu, powodującego przerwy lub 
niedokładności 

•  Stałe warunki klimatyczne zapewniają powtarzalność procesów 

•  Brak problemów z blokowaniem urządzeń dozujących, wag itd. spowo-
dowanych przez kondensację, lód i szron.

Pomieszczenia produkcyjne 

•  Szybsze suszenie po myciu = zwiększona wydajność 
produkcji 

•  Ochrona elektronicznych paneli sterowania = mniej 
przerw 

• Ograniczone ryzyko rozwoju bakterii i pleśni 

•  Zdrowsze środowisko pracy dla personelu

Pakowanie/etykietowanie 

•  Optymalny klimat do pakowania produktów higroskopijnych 
= optymalna jakość produktów, zmniejszona ilość odpadów 
i dłuższy okres trwałości 

• Bezproblemowy proces etykietowania przez cały rok 

• Czyste pakowarki = poprawione warunki higieniczne i 
mniejsze potrzeby czyszczenia

HACCP - kontrola kondensacji

•  Zapobieganie kondensacji na sufitach, 
ścianach i urządzeniach

•  Poprawiona higiena i bezpieczeństwo pracy 

•  Ochrona konstrukcji budynków i urządzeń 
produkcyjnych

Przechowywanie (poniżej 0ºC) 

Wyróżniony nagrodą Food Tech Award system IceDryTM dla chłodni 

• Brak mgły, śniegu lub lodu 

• Brak problemów ze śliskimi podłogami i lepsza widoczność = 
poprawione bezpieczeństwo pracowników 

• Ograniczenie ilości wymaganych cykli odszraniania

• Poprawiona wydajność parowników 

• Sprawniejsza i szybsza obsługa w rampach załadunkowych i 
śluzowych

Pomieszczenia badawcze, laboratoria i pomieszczenia czyste

•  Stabilny i w pełni kontrolowany klimat przez cały rok 

•  Brak nieplanowanych przestojów z powodu wilgotnej letniej pogody 

•  Stałe, przewidywalne wewnętrzne warunki klimatyczne 

•  Obsługa urządzeń spełniających standardy GMP

Systemy kontroli klimatu dla hodowli świń i drobiu 

•  Wysokowydajne chłodzenie wyparne budynków inwentarskich i szklarni 

•  Niskie koszty eksploatacji 

•  Szybkie i łatwe w montażu

Powlekanie 

•  Stałe warunki powlekania, bez względu na 
pogodę 

•  Stała i lepsza jakość powierzchni 

•  Do 30% krótszy cykl powlekania = zwiększona 
wydajność produkcji

Od farmy do miejsca spożycia - Munters zapewnia optymalny klimat

Klimatyzacja/komfortowe chłodzenie 

• Energooszczędna kontrola klimatu obiektów 
komercyjnych 

•  Wewnętrzny odzysk ciepła i systemy do montażu 
wewnętrznego i zewnętrznego. Wolnostojące lub 
wbudowane w istniejące systemy uzdatniania powietrza 

• Komfortowy i zdrowy klimat dla pracowników, 
kupujących i gości z kontrolowaną temperaturą i 
wilgotnością

Przechowywanie (0ºC+) 

•  Brak kondensacji, pleśni i grzybów w cysternach, środkach 
transportowych, silosach = poprawione warunki higieniczne 

•  Suche i lejące produkty, brak zatykających lub lepkich produktów 
w systemach transportu pneumatycznego 

•  Mniejsze wymagania odnośnie czyszczenia 

•  Brak problemów z  namiękaniem i zapadaniem opakowań/
kartonowych pudełek 

•  Brak problemów z przyklejaniem i czytelnością etykiet

•  Wysoka jakość produktów jest utrzymywana = dłuższy okres 
trwałości

Suszenie 

• Szybsze procesy suszenia w wieżach 
rozpyłowych, systemach fluidyzacyjnych 
i podczas powlekania = zwiększona 
wydajność produkcji 

• Specjalnie zaprojektowany rotor QuantumTM 
o właściwościach bakteriobójczych 
potwierdzonych certyfikatem, z wysoką DeltaX

• Oszczędności energii do 25% przy 
suszeniu w wieżach rozpyłowych dzięki 
wyeliminowaniu schładzania 

   

Zamrażanie 

•  Brak osadzania lodu w zamrażarkach spiralnych, 
zamrażarkach kontaktowych i tunelach chłodzących/
zamrażających = brak nieplanowanych przestojów produkcji 

•  Ograniczenie ilości wymaganych cykli odszraniania = 
zwiększona wydajność produkcji 

•  Wyeliminowanie negatywnego wpływu wahań  
warunków powietrza atmosferycznego = stały  
klimat produkcji przez cały rok 

•  Brak lodu lub szronu na produktach  
= poprawiona jakość produktów i mniej odpadów
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Certyfikowane dla Twojego bezpieczeństwa

 Oszczędności energii do 35% 
dzięki sektorom Munters 
Purge i rotorowi QuantumTM .

Przyjazna środowisku technologia osuszania firmy Munters

Jak większość dobrych pomysłów, zasada osuszania firmy Munters 
jest bardzo prosta. Działając bez żadnych wężownic chłodzących, 
osuszacze sorpcyjne Munters nie używają freonu (CFC, HCFC), ani 
gazów niszczących warstwę ozonową. 

Zapewniamy bardziej ekologiczną alternatywę w porównaniu do 
innych technologii osuszania, chroniącą  nasze środowisko. 

Innowacja i poprawiona energooszczędność 

Podstawowa zasada osuszania sorpcyjnego opracowana przez Carla 
Muntersa ponad 60 lat temu stanowi nadal najbardziej wydajną technikę 
osuszania znaną obecnie. 

Przez optymalizację materiału rotora i kontrolę rotora osuszającego, 
Munters jest w stanie poprawić wydajność osuszania i zmniejszyć zużycie 
energii. 

Rotor Quantum™ i wewnętrzne systemy odzysku ciepła rotora są 
przykładami ekologicznego myślenia firmy Munters, skutkującego większą 
wydajnością produkcji i mniejszymi rachunkami za energię. 

Posiadając ogólnoświatową sieć zakładów produkcyjnych certyfikowanych według standardów ISO9001 i ISO14001, Munters nadaje 
najwyższy priorytet sprawom ochrony środowiska, w nieustannym procesie, angażując wszystkich pracowników. 

Wszystkie produkty opuszczające nasze zakłady są dokładnie badane dla zapewnienia bezproblemowej pracy i minimalnego zużycia 
energii. Ponadto, niektóre z naszych systemów są dostępne w specjalnych wersjach higienicznych. Z bardzo gładkimi powierzchniami, 
łatwymi do czyszczenia – na przykład HygeniusTM

Własności rotora - 
certyfikowanego oddzielnie 
 
Zdrowie, bezpieczeństwo i higiena klientów 
ma podstawowe znaczenie dla firmy Munters, 
co znajduje wyraźne odzwierciedlenie w 
konstrukcji rotorów. Nasze rotory są ciągle 
oddzielnie badane i ostatnio nasze modele 
HPS i QuantumTM zostały zatwierdzone przez 
Szwedzki Instytut Żywności i Biotechnologii jako 
posiadające własności zarówno bakteriobójcze 
jaki i grzybobójcze. 

HPS jest wysokosprawnym silikażelowym rotorem 
stosowanym w większości naszych osuszaczy 
sorpcyjnych. Do wymagających procesów 
osuszania, rotor QuantumTM  zapewnia nawet 
wyższe poziomy wydajności, oferując  DeltaX w 
zakresie 12-15 g. Pozwala to na zaoszczędzenie 
energii przez wyeliminowanie potrzeby 
chłodzenia wstępnego, przy jednoczesnym 
usprawnieniu procesu higienicznego bez żadnych 
mokrych powierzchni, a przez to zapewnienie 
bezpiecznego rozwiązania dla klientów 
przemysłu spożywczego i farmaceutycznego 
na całym świecie.

Systemy do pełnej kontroli klimatu 

Rozwiązania systemowe do wymagających zastosowań 
procesowych. Łącząc w sobie technologię osuszania z 
procesami obróbki wstępnej i końcowej takimi jak chłodzenie, 
ogrzewanie, nawilżanie i filtracja, rozwiązania 
systemowe Munters oferują pełną kontrolę 
zarówno temperatury jak i wilgotności. 

Systemy Munters są zbudowane z 
modułów zgodnie z indywidualnymi 
specyficznymi potrzebami.

Rozwiązanie systemowe 
zajmuje mniejszą powierzchnię, 
wymaga tylko jednego 
dostawcy i partnera do obsługi 
posprzedażnej, a dzięki dużemu 
zakresowi opcji oszczędzania 
energii, klienci zawsze odnoszą 
korzyści z najlepszej dostępnej 
energooszczędności.

Większość rozwiązań systemowych 
Munters jest również dostępna do 
montażu na zewnątrz.

MOAS

Systemy świeżego powietrza Munters (MOAS) zapewniają komfortowe warunki klimatyczne zarówno 
dla klientów jak i produktów np. w supermarketach. 

Dołączony do istniejącego systemu wentylacyjnego danego obiektu, system MOAS można 
zamontować jako wyposażenie do uzdatniania zewnętrznego powietrza w energooszczędny sposób. 
Dawno już minęły czasy odczuwania zimnej nawiewnej wentylacji, ponieważ MOAS zapewnia w 
pełni kontrolowaną i komfortową wilgotność.

Osuszacze wolnostojące

Osuszacze wolnostojące Munters zapewniają suche powietrze 
potrzebne do optymalizacji warunków klimatycznych w 
magazynach, chłodniach, systemach transportowych i zakładach 
produkcyjnych. 

Bazując na wieloletnim doświadczeniu, Munters oferuje pełny 
asortyment standardowych urządzeń, łatwych w montażu i utrzymaniu 
oraz oferuje wiele opcji sterowania i wykończenia produktów w celu 
dostosowania do wymogów eksploatacyjnych lub higienicznych 
każdego klienta.

Energooszczędne rozwiązania do uzdatniania powietrza do każdego zastosowania

Dostępne wersje HygeniusTM  
Bakteriobójczy rotor 
Dostępne wersje zewnętrzne

Optymalizacja zużycia energii 

Dzięki nieustannemu procesowi badań i rozwoju w naszej ogólnoświatowej 
organizacji, nasze produkty i rozwiązania są ciągle doskonalone i 
optymalizowane. 

Posiadanie firmy Munters za swojego partnera serwisowego oznacza, że 
podejmowane są wszystkie środki w celu optymalizacji energooszczędności Twoich 
urządzeń do uzdatniania powietrza. 

Nasi inżynierowie serwisu są doradcami w sprawie konwersji na alternatywne 
źródła energii, modernizacji sektorów odzysku energii oraz zaawansowanych 
rozwiązań sterowania.

Organizacja serwisu Munters

Realizacja zamówienia przez firmę Munters nie stanowi dla 
niej końca zobowiązań. Zakup urządzeń w firmie Munters 
oznacza długoterminowy związek z ogólnoświatową 
organizacją serwisową poświęconą wspieraniu klienta w 
każdym miejscu i o każdym czasie. Powierz firmie  
Munters opiekę nad swoimi krytycznymi procesami. 

Uruchomienie i oddanie do eksploatacji 
Dla zapewnienia maksymalnej wydajności przy  
najniższym możliwym zużyciu energii od samego początku, 
nasi inżynierowi serwisu są stale w gotowości. 

Umowy serwisowe 
Podpisz z nami Umowę Serwisową, a dopilnujemy, aby 
Twoje urządzenia Munters były utrzymywane w sprawności 
przez wiele lat bezawaryjnej pracy. 

Opcje gwarancji 
Przez podpisanie Umowy Serwisowej z nami po 
zrealizowaniu zamówienia, okres gwarancji jest 
automatycznie rozszerzany o kolejny rok. Jako opcja 
dostępne są nawet dłuższe okresy gwarancyjne.

Dbamy o Twoją inwestycję i nasze środowisko

Dla nawet wyższej 
energooszczędności

Szczęśliwi klienci na całym świecie

 
Problemy z  rozmiękaniem pieczywa 
podczas jego chłodzenia zostały 
rozwiązane przez zamontowanie 
osuszaczy sorpcyjnych Munters. Obecnie 
wszystkie nasze pieczywo utrzymuje 
wysoką jakość i pozostaje chrupkie. 

-  Peter Smit, van Maanen Bakery, Holandia 

 
Po zamontowaniu systemów osuszania 
Munters w naszych zakładach przetwórstwa 
ryb, pozbyliśmy się problemów związanych 
z kondensacją. Spełniamy przepisy 
HACCP i nasi pracownicy są zadowoleni 
z poprawionych i zdrowszych warunków 
klimatycznych w pracy.

-  Jens Paag, Facility Manager, Aquapri A/S, Dania
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Szczęśliwi klienci na całym świecie 

 
Niska wilgotność pozwala zmniejszyć 
koszty eksploatacji witryn chłodniczych 
przez ograniczenie utajonego obciążenia 
chłodzenia, cykli odszraniania i czasu 
pracy grzałek przeciw roszeniu. Posiadanie 
systemu osuszającego zapewnia wyraźne 
korzyści naszym klientom.

- Paul Joslyn, Energy Manager, P&C Foods, Canastota,  
New York

 
Stan chłodni uległ znacznej poprawie 
oraz uwolniliśmy się od śniegu i lodu po 
raz pierwszy od wielu lat. Utrzymanie 
parowników w stanie wolnym od 
lodu oznacza również, że mogliśmy 
zmniejszyć codzienne odszranianie z 
trzech do dwóch razy dziennie. 

- Andy Gordon, Kitchen Range Food, Wielka Brytania



Międzynarodowa marka, dla której najważniejszy jest klient.    
Munters jako część Nordic Capital posiada biura w 30 krajach i ponad 3.000 pracowników zatrudnionych w wielu 
oddziałach na całym świecie. Jesteśmy światowymi liderami w energooszczędnym uzdatnianiu powietrza, którego 

celem jest zapewnienie wygody, ochrony procesów i środowiska. Firma Munters dzieli się pomysłami w ramach swojej 
międzynarodowej sieci, dzięki czemu Grupa szczyci się reputacją rzetelnego, szybko działającego i zorientowanego 

na klienta eksperta w dziedzinie klimatyzacji. Filozofia firmy Munters skupia się na zadowoleniu klienta i to na niej 
opieramy się podejmując decyzje. Podczas projektowania i produkcji naszych systemów podstawowym celem, do 

którego dążymy, jest radość klientów. Właśnie to nasi pracownicy starają się osiągać każdego dnia. 
Aby uzyskać więcej informacji na temat firmy Munters, prosimy odwiedzić stronę www.munters.com

Twoje najbliższe biuro
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