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Uw vertrouwde wereldwijde servicepartner

Service, onderhoud en upgrades

WELKOM BIJ MUNTERS SERVICE

MUNTERS SERVICEPRODUCTEN
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Ondersteuning bij installatie en samenbouwen
Ondersteuning en capaciteitsgarantie bij inbedrijfname
Onderhoud: PrimaCaire® en ServiceCaire®
Bewaken van ontvochtigingscapaciteit en inspectie
Upgrades, inregelen en reparaties
Controle energieverbruik
Opleidingen
Reserveonderdelen

Munters is een wereldwijde leverancier van energiezuinige luchtbehandelingsinstallaties met meer
dan 300.000 geïnstalleerde installaties, kantoren in 30 landen en meer dan 3000 werknemers. Wij
zijn internationaal de toonaangevende leverancier van installaties voor ontvochtiging, bevochtiging en
verdampingskoeling voor regeling van temperatuur en luchtvochtigheid.
Munters Service ziet het als zijn plicht om de Munters-installaties van hun klanten continu te optimaliseren.
Dit doen wij met geplande onderhoudsprogramma’s. Deze onderhoudsprogramma’s zijn gebaseerd op
meer dan 60 jaar ervaring van Munters Service. De aanpasbare programma’s zijn speciaal ontwikkeld
om de levensduur van uw Munters-installatie te verlengen, de prestaties te optimaliseren en een
ononderbroken werking te garanderen, en ondertussen ook energie te besparen.

ONDERSTEUNING BIJ
INSTALLATIE EN SUPERVISIE BIJ
SAMENBOUWEN
Een succesvolle installatie is de basis van een
succesvolle commerciële exploitatie.
Ondersteuning bij de installatie en toezicht
bij samenbouwen met bestaande installaties
garanderen dat uw uitrusting correct staat
geïnstalleerd en functioneert, vanaf de start.
De bewezen kennis van Munters bij
projectmanagement en installaties garanderen
dat u het maximum uit uw nieuwe apparatuur
haalt.

ONDERSTEUNING EN
PRESTATIEGARANTIES BIJ
INBEDRIJFNAME
Nieuwe apparatuur wordt uitgebreid getest
in onze fabriek, zodat Munters Service de
apparatuur gelijk bij u op locatie kan opstarten
Wij stellen een capaciteitsrapport op. Dit
rapport bevat de omgevingsvoorwaarden
en alle in- en uitlaatparameters. Om de
ontvochtigingscapaciteit te garanderen,
kan een onafhankelijke partij controleren
of de richtlijn 'Sequence of Operation' van
Munters is gevolgd, dat de foutmeldingen en
waarschuwingen volgens ontwerpspecificatie
verlopen en dat de machine volgens die
classificering presteert. Technici van Munters
kunnen bij dat proces helpen
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Verleng uw garantie met PrimaCaire®

Met PrimaCaire® verlengde garantie op uw nieuwe Muntersinstallatiet
De luchtbehandelingsinstallaties van Munters zijn van hoge kwaliteit en ondergaan
grondige en complete tests voordat ze onze fabriek verlaten. Ondanks deze
uitgebreide maatregelen is het nog steeds mogelijk dat onderdelen tijdens het gebruik
defect raken.
Om de impact van zulke storingen te vermijden, heeft u een ruime keuze aan
garantieopties., Aangepast aan uw specifieke eisen zodat u er verder geen omkijken
naar heeft.
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Verlengde garantie
24/36 maanden looptijd
Bewaken van ontvochtigingscapaciteit
Servicerapporten
Prioriteit bij planning en contact
Arbeid en onderdelen inclusief

ONDERHOUD - ServiceCaire®

ServiceCaire® contracten voor maximale bescherming van
uw Munters-installatie
Laat het Munters Service Team vanaf het begin uw luchtbehandelingsinstallaties
controleren en onderhouden. Dit verlengt de levensduur van uw Munters-installatie.
Onze servicemonteurs onderhouden en bewaken de efficiëntie van uw installatie. Zo
bent u verzekerd van een stabiele werking.
Kies het standaardcontract of een contract op maat dat aan uw wensen en
kwaliteitseisen voldoet.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Flexibele onderhoudsopties (bijvoorbeeld 12/24/36 maanden)
Bewaken van ontvochtigingscapaciteit en inspecties
Opleiding ter plaatse tijdens ServiceCaire® bezoeken
10 % korting op reserveonderdelen
Prioriteit bij planning en contact
Servicerapport

FOCUS OP PROCESPRESTATIES EN
ENERGIEBESPARINGEN
PRESTATIETEST & INSPECTIES
Met onze ‘prestatie of capaciteit’-test kunt u bepalen
hoe goed uw installatie het perfecte klimaat regelt
voor uw bedrijfsactiviteiten.
Wij signaleren de installaties die slecht presteren,
die door slijtage en slecht onderhoud niet alleen
uw activiteiten in gevaar brengen, maar ook
excessief veel energie verbruiken. Uw apparatuur
moet regelmatig afgeregeld worden om efficiënt te
werken.

RENOVATIE EN REPARATIE
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possible solutions.
Met een ServiceCaire® contract krijgt u prioriteit
mocht uw installatie stilvallen.

UPGRADES EN CONTROLE
ENERGIEVERBRUIK
Als zich nieuwe bedrijfskansen in uw werkveld
voordoen, kunnen uw klimaatvereisten wijzigen.
Munters kan uw apparatuur en regelinstallaties
upgraden met de meest recente technologische
ontwikkelingen en verbeteringen. Opnieuw instellen
van de regeneratieluchthoeveelheid kan zinvol zijn,
net als energieterugwinoplossingen voor installatie
achteraf (bijv. PowerPurge™) die tot 35% op uw
energiekosten kunnen besparen.

OPLEIDING
Wij geven Munters Technology Training aan uw
technici, op locatie of in onze centraal gelegen
Training Centres waar u toegang krijgt tot het
Munters productassortiment.
Onze toegewijde servicetechnici volgen
voortdurend opleidingen om te voorzien in de
beste technische ondersteuning en assistentie.

RESERVEONDERDELEN
Bij de productie en het onderhoud van onze
luchtbehandelingsinstallaties gebruiken we
alleen originele reserveonderdelen van hoge
kwaliteit.
Ventilatoren beantwoorden aan de ECO-richtlijn
voor een minimaal energieverbruik. We hebben
sets met reserveonderdelen gebruiksklaar voor
kritieke installaties, zodat de stilstand maximaal
wordt beperkt.

REFERENTIES

Coloplast A/S-Denemarken

InovisCoat-Duitsland

"Installatie van Energy Recovery Purge bespaart energie bij
regeneratie en nakoeling. Bovendien helpen frequentieregelaars
op de drogeluchtventilatoren ons om de hoeveelheid benodigde
droge lucht aan te passen. De investering was na slechts 0,6
jaar terugbetaald."

Munters ontvochtigers werden geüpdatet met PowerPurge™
interne warmteterugwinningselementen om het vereiste
verwarmingsvermogen te verminderen. De installaties werden ook
omgebouwd van elektriciteits- naar gasregeneratie om van de lage
gasprijzen te kunnen profiteren."

BESPAART 230 TON CO2/JAAR

ENERGIEREKENING DAALT MET 38%

Een internationale naam, waar de klant bovenaan staat.
Munters maakt deel uit van Nordic Capital en heeft kantoren in 30 landen en meer dan 3.000 werknemers in verschillende
bedrijfsbranches over de hele wereld. Wij zijn wereldwijd toonaangevend in energiezuinige luchtbehandelingsoplossingen voor
comfort, proces- en milieubescherming. Binnen het internationale netwerk van Munters bestaat een continue kennis- en ideeënuitwisseling
waardoor de Groep een uitstekende reputatie heeft als een betrouwbare, snel reagerende en klantgeoriënteerde expert op het gebied
van luchtbehandeling. Onze filosofie op het gebied van klanttevredenheid staat centraal bij al onze beslissingen. Bij de ontwikkeling en
productie van onze installaties zijn tevreden klanten ons hoogste doel. Dat is waar onze medewerkers dagelijks naar streven.
Bezoek www.munters.com/service voor meer informatie over Munters.
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Australia Phone +61 2 8843 1580, serviceairt@munters.com.au Austria Phone +43 1 6164298-0, service.dh@munters.at Belgium & Luxemburg Phone +32 15285611, info@muntersbelgium.be Brazil Phone +55 41 3317 5050, munters@com.br CanadaPhone +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 Poland 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 Kingdom & 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

