
M U N T E R S
S e r v i c e C a i r e ®

Verleng de levensduur van uw installatie 
met een onderhoudscontract 

Bescherm uw nieuwe Munters-installatie



ONDERHOUD - ServiceCaire®

MAXIMALE BESCHERMING

ServiceCaire® contracten voor maximale bescherming van 
uw Munters-installatie

Laat het Munters Service Team vanaf het begin uw luchtbehandelingsinstallatie 
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.

Neem contact op met het lokale Munters Service Team om de optie te kiezen die bij 
u past.

1. PrimaCaire®

Verlengde garantieopties, 
inclusief arbeid en onderdelen 
(zie afzonderlijke brochure)

2. ServiceCaire®

Inspectiebezoeken en 
capaciteitsbewaking

3. ServiceCaire® +
Naast inspectiebezoeken 
en capaciteitsbewaking 
ook onderhoudsbezoeken 

Het assortiment onderhoudsopties van Munters biedt maximale bescherming voor uw 
installatie. Alle kosten worden aan u meegedeeld, zodat u goed vooruit kunt plannen 
en budgetteren.

U heeft er geen omkijken meer naar 
en kunt zich volledig op uw 
bedrijfsvoering concentreren.



ServiceCaire® - Let us care!

ServiceCaire® - Laat de zorgen aan ons over!

Met een onderhoudscontract bent u verzekerd van optimaal onderhoud van uw 
luchtbehandelingsinstallatie. Onze onderhoudstechnici zijn ervaren en gedegen 
opgeleide experts, die er altijd voor zorgen dat uw installatie met een maximale 
capaciteit en minimale energiekosten functioneert.

Een inspectiebezoek en prestatiemonitoring omvat altijd:

Bewaken van ontvochtigingscapaciteit

Inspectie van rotor- en aandrijfsysteem

✓
✓
✓

✓
Controle van sensors en bediening

Test van veiligheidsinstallaties

✓
✓
✓

✓

REFERENTIE

Een servicecontract met Munters ondersteunt een probleemloze 
werking, 24/24

Bij Pingvin Lakrids A/S in Denemarken produceren ze jaarlijks 10.000 ton suikergoed. De productie 
van snoepgoed draait 24 uur per dag, 5 dagen per week op volle toeren. Een productieproces dat 
volledig afhankelijk is van een probleemloze werking zonder onverwachte stilstand.

Technisch directeurs Niels Elo Hansen heeft een onderhoudscontract afgesloten met Munters. Zo kan 
hij zich volop bezighouden met het dagelijks beheer in de fabriek en Munters met het onderhoud van 
de 10 AHU’s en de regeling van 20 droogkasten.
Voor Niels Elo Hansen betekent het servicecontract met Munters dat hij er bij de planning en de 
productie volledig op kan vertrouwen dat de prestaties 100% zijn. Het budget en de planning voor 
volgend jaar kunnen gemakkelijk worden vastgelegd, maar die kosten zijn voor Mr. Hansen geen 
probleem. De kosten zijn slechts een fractie van de kosten van een groot mankement en een daaraan 
gekoppelde stilstand in de productie.

Prioriteit bij planning en contact

10 % korting op reserveonderdelen

Controle van luchtstromen en filters

Inspectie van elektrische onderdelen



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 tal van bedrijven 
over de hele wereld. Wij zijn wereldwijd toonaangevend in energiezuinige luchtbehandelingsoplossingen voor comfort, proces- en 

milieubescherming. Binnen het internationale netwerk van Munters worden continu kennis en ideeën uitgewisseld 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.

Your local office:
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, ser-
vice.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
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