
M U N T E R S
S E R V I C E  G U I D E

Din pålidelige Servicepartner

Service, vedligehold & opgradering



Munters er global leverandør af energieffektive luftbehandlingsløsninger med mere end 300.000 anlæg 
installeret verden over. Vi har egne salgs- og serviceselskaber i 30 lande og mere end 3.000 ansatte. Vi 
er verdens førende indenfor affugtning, befugtning og evaporative køleløsninger og eksperter i styring af 
temperatur og luftfugtighed.  
  
Gennem vore vedligeholdelsesprogrammer har Munters' Serviceorganisation fokus på at sikre vore kunder 
optimal udnyttelse af deres Munters udstyr. Baseret på mere end 60 års erfaring har Munters udviklet 
kundetilpassede Serviceprodukter, der maksimerer udstyrets levetid, optimerer ydelsen, sikrer kontinuerlig drift 
og holder energiforbruget på et minimum.

VELKOMMEN T I L  MUNTERS  SERV ICE

Reservedelssalg✓
Tilsyn & overvågning✓

✓

MUNTERS SERVICE PRODUKTER

Installation, opstart  & indregulering

Vedligeholdelsesprogram: PrimaCaire® og ServiceCaire®

Reparation, opgradering og ombygning

✓
✓
✓

✓
✓

24/7 vagt- & tilkaldeservice

Uddannelse af driftpersonale

Kapacitetsmåling & energitjek



En vellykket installation er forudsætningen for at 
udstyret fungerer optimalt og efter hensigten.

Munters samler og installerer som udgangspunkt 
dit nye udstyr og sikrer dermed at alt er korrekt 
opstillet og fungerer som tilsigtet.  
Alternativt kan vi yde support og supervision til 
denne proces, fra start til slut.

Munters' erfaring med projektstyring og 
installation sikrer, at I fra starten udnytter det nye 
udstyr bedst muligt. 

INSTALLATION  &
OPSTART

Før levering er Munters' udstyr gennemtestet 
på vores fabrik og ved større anlæg er det 
som udgangspunkt altid Munters’ Service 
Team, der står for opstart og indregulering på 
installationsadressen.

Vi udarbejder en indreguleringsrapport, der 
dokumenterer anlæggets ydelse og alle ind/
ud-lufttilstande. En ekstern partner kan om 
ønsket verificere, at Munters følger foreskrifterne 
for opstartsproceduren, at alle fejl- og 
advarselsfunktioner fungerer og at anlæggets 
ydelse svarer til det specificerede.

Munters' teknikere medvirker gerne i denne 
proces.

INDREGULERING & 
YDELSESGARANTI
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FORLÆNGET GARANTI - PrimaCaire®

PrimaCaire® forlænger garantiperioden på dit nye udstyr

For at sikre lang levetid, mest energieffektiv og problemløs drift, anbefaler vi, at du 
benytter dig af vore PrimaCaire® og ServiceCaire® aftaler.

PrimaCaire® giver dig mulighed for at udvide den normale 1-årige garantiperiode. 
Du bestemmer selv længden af perioden (op til 5 år), og aftalen inkluderer både 
arbejdstid og reservedele.

Du slipper for selv at skulle vedligeholde og undgår uplanlagte omkostninger

Forlænget garantiperiode - op til 5 år

Serviceeftersyn hver 6/12/24 måned

Check af affugtningskapacitet & eftersyn af vitale dele

Elektronisk dokumenteret ydelseshistorik

Prioriteret respons i tilfælde af akutudkald 

Inkluderer arbejdstid og reservedele 

✓
✓
✓
✓
✓

✓



VEDLIGEHOLDELSE - ServiceCaire®

ServiceCaire®- vedligeholdelsesaftale

Lad Munters tage sig af vedligeholdelsen af dit luftbehandlingsudstyr lige fra starten. 
Det giver sikkerhed for optimal drift i mange år fremover. Ved de regelmæssige 
eftersyn holder vi øje med, at anlægget fungerer med højest mulig kapacitet og med 
lavest mulige energiforbrug. Vedligeholdelsesplaner sørger for, at sliddele hverken 
udskiftes for tidligt eller for sent, hvilket sikrer stabil og energiøkonomisk drift.

Munters tilbyder både standard og kundetilpassede aftaler, skræddersyet til de helt 
specifikke ønsker og behov.

Fleksible serviceaftaler (f.eks. eftersyn hver 6/12/24 måned)

Check af affugtningskapacitet & eftersyn af vitale dele

10 % rabat på reservedele 

Prioriteret respons i tilfælde af akutudkald

Elektronisk dokumenteret ydelseshistorik

Uddannelse af driftpersonale i forbindelse med ServiceCaire®-besøg

✓
✓
✓
✓
✓

✓



Vor kapacitetsmåling giver mulighed for at vurdere i 
hvor høj grad anlægget sikrer det perfekte klima, der 
er krævet netop i din virksomhed.

Vi identificerer udstyr med lav ydelse, der på grund 
af slid eller manglende vedligeholdelse ikke bare 
forbruger unødvendig energi, men heller ikke sikrer 
det korrekte og forventede klima. Udstyret behøver 
regelmæssig kalibrering for at sikre effektiv drift.  

KAPACITETSMÅLING & 
OVERVÅGNING

Equipment that needs reconditioning or repair will 
be thoroughly taken care of by our experienced 
and skilled engineers. Trained to ensure cost 
efficient repairs they will advise you on best 
possible solutions.

Munters kan tilbyde opgradering af ældre anlæg 
og styresystemer. Ved at anvende nye tidsvarende 
komponenter og seneste styreteknologi opnås 
betydelige energibesparelser. 

Regenereringsvarmekilde kan evt. omlægges 
til en billigere type, f.eks. fra el til damp og 
genvindingssektor (f.eks. PowerPurge™) kan 
indbygges i vore større rotorer, hvilket sparer op til 
35% energi til regenerering af rotoren.

OPGRADERING & ENERGITJEK

FOKUS PÅ ANLÆGS YDELSER OG 
ENERGIBESPARELSER

REPARATION & OMBYGNING

Dit Munters udstyr kan blive repareret eller 
ombygget på vort Service Center eller af én af vore 
service teknikere direkte på installationsstedet. 
 
Med en ServiceCaire®  aftale vil du blive prioriteret i 
tilfælde af, at udstyret bryder ned.

Vi tilbyder desuden mulighed for 24/7 vagt- og 
tilkaldeservice over hele landet til vore aftalekunder.



SPARER MILJØET FOR 230 TONS CO2/ÅR 38% LAVERE ENERGIFORBRUG

Coloplast A/S - Danmark

“Retrofit montage af Energy Recovery Purge sparer energi 
til regenerering af rotoren og til efterkøling. Derudover fik vi 
installeret frekvensomformere på procesluftventilatorerne, hvilket 
muliggør mere præcis styring af den krævede luftmængde. 
Investeringen var tilbagebetalt på bare et halvt år".

InovisCoat - Tyskland

“Vore Munters affugtere blev opgraderet med PowerPurge™ 
interne varmegenvindingssektorer for at reducere behovet 
for tilført varme. Anlæggene blev også ombygget fra el- til 
gasregenerering, så vi kunne drage fordel af de lave gaspriser”.

Vore Serviceteknikere er omfattet af et løbende 
uddannelsesprogram, der giver vore kunder 
garanti for den allerbedste tekniske support og 
assistance.  

Vi tilbyder også uddannelse til vore kunder, 
enten i egen virksomhed eller på vort Service 
Training Center i Belgien, hvor hele Munters' 
produktprogram er tilgængeligt.

UDDANNELSE

Vi anvender kun højkvalitets- og originale reser-
vedele i produktionen og til vedligeholdelse af 
vore luftbehandlingsanlæg.

For at sikre minimalt energiforbrug opfylder vore 
ventilatorer ECO-direktivet. Vi leverer forskellige 
typer færdigpakkede reservedelssæt, der 
reducerer 'nedetid' på kritiske installationer.

RESERVEDELE

 REFERENCER



En international virksomhed, der sætter kundernes ønsker højest. 
Munters, som udgør en del af Nordic Capital, har kontorer i 30 lande og over 3.000 ansatte i mange afdelinger over 
hele verden.
Vi leverer verdens førende energibesparende luftbehandlings- og affugtningsløsninger til fugt- og temperaturstyring 
indenfor komfort, proces og miljø, og har erfaring fra mere end 300.000 installationer verden over. 
Munters deler sin viden i sit internationale netværk, hvilket har givet virksomheden et enestående ry som en troværdig, 
effektiv og kundeorienteret ekspert i luftbehandlingsløsninger. Munters’ kundetilfredshedsfilosofi er én af grundpillerne i 
vores virksomhed og i forbindelse med udvikling og produktion af vores systemer, anser vi glade og tilfredse kunder som 
vort vigtigste mål. 
Dét stræber vore ansatte efter at opnå hver eneste dag.

www.munters.dk
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Dit nærmeste kontor:

Munters A/S
Ryttermarken 4

3520 Farum

www.munters.dk
info@munters.dk

Australia Phone +61 2 8843 1580, serviceairt@munters.com.au Austria Phone +43 1 6164298-0, service.dh@munters.at Bel-
gium & Luxemburg Phone +32 15285611, info@muntersbelgium.be Brazil Phone +55 41 3317 5050, munters@com.br Canada-
Phone +1 905 858 5894, dhinfo@munters.com China Phone +86 10 8041  8000, serviceairt@munters.cn Czech Republic 
Phone +420 544 211 434, servicecz@munters.de Denmark  Phone +45 4495 3355, service.dh@munters.dk Finland Phone 
+358 40 186 3074, service.dh@munters.fi France Phone +33 1 3411 5757, service.dh@munters.fr Germany Phone +49 40 
87 96 90-0, service.dh@munters.de India Phone +91 20 6681 8900, serviceairt@munters.in Italy Phone +39 0183 521 377, 
service.dh@munters.it Japan Phone +81 3 5970 0021,serviceairt@munters.jp Korea +82 2 761 8701, munters@munters.co.kr 
Mexico Phone +52 722 270 4029, servicedhmx@munters.com Netherlands Phone +31 172 43 32 31, service@munters.nl Po-
land Phone +48 58 305 35 17, service.dh@munters.pl Singapore Phone +65 6744 6828, serviceairt@munters.com.sg Spain & 
Portugal Phone +34 91 640 09 02, service.dh@munters.es Sweden & Norway Phone +46 8 626 6300, service.dh@munters.se 
Switzerland  Phone +41 52 3438886, service.dh@munters.ch Thailand Phone +66 2 6422 6703, serviceairt@munters.com.sg 
Turkey Phone +90 216 548 1444, serviceairt@munters.com.tr UAE +971 48809295 middle.east@munters.com United King-
dom & Ireland Phone +44 1480 432243, service.dh@munters.co.uk USA Phone +1 978 241 1100, dhservice@munters.com 
Vietnam Phone +84 8 3825 6838, vietnam@muntersasia.com


