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

Din globala servicepartner

Service, underhåll och uppgraderingar



Munters är en global leverantör av system för energieffektiv luftbehandling med över 300,000 installerade 
system världen över. Företaget har kontor i 30 länder med över 3,000 anställda. Vi är den ledande 
internationella leverantören av aggregat och system för avfuktning, befuktning och evaporativ kyla.
  
Munters Service hjälper dig att ta hand om din utrustning genom planerat underhåll. Med över  
60 års erfarenhet har Munters utvecklat anpassade serviceprogram som ökar livslängden på din utrustning, 
optimerar driften och förhindrar driftstörningar, samtidigt som vi hjälper dig att spara energi.

VÄLKOMMEN T I L L  MUNTERS  SERV ICE

Inspektionsbesök & funktionskontroller✓
Uppgraderingar, service/reparationer✓

✓

MUNTERS SERVICEPRODUKTER

Installation, support och montering

Ingångkörning och driftoptimering

Underhåll: PrimaCaire® och ServiceCaire®

✓
✓
✓

✓
✓

Utbildning

Reservdelar

Energioptimering



Munters luftbehandling löser ett problem hos 
dig som gör att du ökar lönsamheten i din 
verksamhet. 

Därför är det viktigt att utrustningen installeras 
korrekt. Vi hjälper dig med installation och 
montering. 

Med väldokumenterad kompetens och lång 
erfarenhet ser vi till att ditt nya aggregat 
eller system arbetar optimal från första 
installationsdagen. 

INSTALLATIONSSUPPORT &
MONTERING

Vi gör omfattande tester i vår fabrik före 
leverans. Genom att låta Munters serviceteam 
sköta ingångkörningen på plats så försäkrar du 
dig om att din utrustning fungerar optimalt redan 
från början.    

Du får en skriftlig sammanställning av alla 
mätresultat och eventuella avvikelser.

Munters ingenjörer kan bistå med support i 
processen. 

INGÅNGKÖRNING OCH  
GARANTERAD PRESTANDA
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FÖRLÄNGD GARANTI - PrimaCaire®

PrimaCaire® Ger förlängd garanti på din nya utrustning

Munters luftbehandlingsprodukter tillverkas av högkvalitativa komponenter och 
genomgår grundliga tester innan de lämnar vår fabrik. Trots noggrann kontoll kan 
det hända att utrustning drabbas av driftsstörningar. 

För att minimera eventuella besvär om detta skulle hända, erbjuder vi flera olika 
garantival som kan anpassas till dina specifika behov.

Utökad garanti

Kundanpassad avtalslängd

Kapacitetskontroll

Servicerapport

Prioritet vid behov av service 

Inkluderar arbetstid och reservdelar

✓
✓
✓
✓
✓

✓



UNDERHÅLL - ServiceCaire®

ServiceCaire® Avtal som ger din utrustning maximalt skydd
Med ett serviceavtal kan du känna dig trygg i att din utrustning får det underhåll den 
behöver för att fungera optimalt under lång tid. Våra serviceingenjörer har erfarenhet 
och utbildning och ser till att din utrustning arbetar med högsta möjliga kapacitet och 
lägsta möjliga energiåtgång. 

Ett servicebesök av oss inkluderar vanligtvis:

Flexibla avtalslösningar 

Kapacitetskontroll

Utbildning på plats vid ServiceCaire® besök 

Rabatt på reservdelar

Prioritet vid behov av service 

Driftsstatistik

✓
✓
✓
✓
✓

✓



Levererar din utrustning det klimat som din 
verksamhet behöver? Vi gör en översyn av din 
utrustning och tar fram en aktuell driftsbild. Kanske 
finns det behov för byte av slitdelar eller så kan en 
uppgradering spara energi. Enklare förbättringar 
gör vi på plats. För större åtgärder arbetar vi fram 
ett förslag tillsammans med dig. 

KAPACITETSKONTROLL

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.

När nya behov uppstår i din verksamhet förändras 
kanske också dina klimatbehov. 

Vi erbjuder de senaste uppdateringarna av 
utrustning och styrsystem för, till exempel, 
värmeåtervinning. Fråga efter vår PowerPurge™ 
som kan sänka dina energikostnader med upp  
till 35%.

UPPGRADERING & ENERGIOPTIMERING

FOKUS PÅ PRESTANDA OCH 
ENERGIBESPARINGAR

UNDERHÅLL & REPARATIONER

Underhåll och reparationer gör vi antingen i vår 
egen verkstad eller på plats hos dig. Allt arbete 
utförs av våra auktoriserade serviceingenjörer.   

Med ett ServiceCaire® -avtal får du prioritet om din 
utrustning skulle drabbas av fel eller driftsstopp. 



SPARAR 230 TON CO2/ÅR SÄNKER ELKOSTNADEN MED 38%

Coloplast A/S - Danmark

“Efterinstallationen av Energy Recovery Purge sparar energi vid 
regenerering och efterkyla. Frekvensomformare på fläktarna 
hjälpte oss att anpassa behovet av torrluft. Investeringen 
återbetalade sig på 0.6 år."

InovisCoat - Tyskland

“Munters avfuktare uppdaterades med PowerPurge™, 
interna värmeåtervinningssektorer, för att minska behovet 
av el för värmaren. Systemen konverterades även från el till 
gasregenerering för att kunna dra nytta av det låga gaspriset.”

Vi erbjuder våra kunder Munters olika 
teknikutbildningar. Antingen på plats hos er 
eller i vårt utbildningscentrum där vi också har 
tillgång till Munters produktpark.  

Alla våra serviceingenjörer får hela tiden 
utbildning i den senaste tekniken. På så sätt 
ser vi till att du hela tiden får bästa tänkbara 
tekniska support.

UTBILDNING

Endast originaldelar av hög kvalitet används vid 
tillverkning och underhåll av vår luftbehandlings-
utrustning. 

Fläktarna uppfyller ECO-direktivet om att 
minimera energikonsumtionen. Vi har färdiga 
reservdelskit som kan minimera stillestånd för 
känsliga applikationer.

RESERVDELAR

 REFERENSER
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 Munters Europe AB
 Färögatan 33
 164 51  KISTA

 Tel: 08-626 63 00
 E-post: avfuktning@munters.se
 

 

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

Ett internationellt namn där kunden kommer i första hand.  
Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ 

teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder i de flesta branscher. Våra största kunder finns bland 
livsmedelsföretag, läkemedelsbolag och datacenter. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan 

företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i 30 länder av våra 3 000 medarbetare. Vi 
arbetar ständigt för att hitta nya lösningar på våra kunders problem. Tack vare vår långa närvaro på marknaden 
har vi erfarenhet av alla upptänkliga typer av applikationer. Något som kommer våra kunder tillgodo - varje dag. 

Munters ägs av Nordic Capital Fund VII och har drygt fyra miljarder kronor i omsättning.  

För mer information, besök www.munters.com/service
  


