
Energieffektiv lagring



Visste du att
Ett uppvörmt lager måste 
värmas ca 8ºC högre än 
utetemperaturen för att rätt 
klimat ska uppnås? 

= Kostsamt och varmt för 
personalen. 

Munters hjälper dig till ett problemfritt lagrande

Ett uppvärmt lager slukar stora mängder energi men skapar trots 
detta inte en säker och fuktkontrollerad lagermiljö. Beroende på 
årstid och väderförhållande pendlar den relativa fuktigheten i ett 
uppvärmt lager mellan ca 20-90% RF,  det vill säga, extremt 
torrt på vintern och mycket fuktigt på sommaren, dessutom till 
mycket höga energikostnader. 

Om du istället satsar på att avfukta luften, dvs. minska luftens 
fuktinnehåll genom att ta bort vatten ur luften, uppnår du två 
stora fördelar. För det första blir energiförbrukningen cirka 
30-90% lägre jämfört med ett uppvärmt lager. Avfuktaren
arbetar  effektivt vid alla temperaturer vinter som sommar och
säkrar produktkvalitén på ett effektivt sätt. Dessutom är det
väsentligt billigare att bygga ett tätt lager lämligt för
avfuktning jämfört med ett lager anpassat för uppvärmning.

Energieffektivt lager - 12 000 kWH/år

Besparing 90% %

U        Uppvärmt lager - 135 000 kkWh/år

EXEMPEL: Vi jämför två identiska lagerbyggnader på 4 800 m3.  
Utomhus är temperaturen +19 oC och den relativa fuktigheten är 
81%. Vi önskar att den relativa fuktigheten i respektive lager ska 
vara 50%. 

Relativ fuktighet i olika lagermiljöer

Tips!

Låt oss beräkna och visa hur stor 
energibesparing du kan göra.

Ett avfuktat lager skyddar dina 
produkter året runt. 
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Det finns ett direkt samband mellan hög relativ fuktighet (RF) och fuktskador på 
lagrade produkter. Genom att kontrollera fuktigheten så att den inte överstiger 
40-60% RF (beroende på vad som förvaras), kan man gardera sig mot de
flesta skador och problem som luftens fuktighet kan ställa till med.

Minska energiförbrukningen med upp till 90%



Allt material har sin egen “komfortzon” där kvalitet och andra egenskaper 
förblir oförändrade över lång tid. För hög relativ fuktighet eller kondens kan 
orsaka allvarliga skador eller förändra ett materials egenskaper på ett oönskat 
sätt. En säker och beprövad metod att bibehålla ett materials egenskaper är 
att förvaring sker under fuktkontrollerade former.

Undvik fuktproblem

Mögel, röta och insekter (70% RF)
Byggmaterial, textilier, läder men även mat påverkas negativt av 
för hög fuktighet.  När den relativa fuktigheten överstiger 70% 
aktiveras mögelsporer som sedan fortsätter att växa till röta och 
svamp. Insekter trivs också i denna näringsrika miljö.

Mjukskador på emballage (60%RF)
Vid 60-65% luftfuktighet mjuknar wellpapp som då deformeras 
och förlorar sin funktion. Hög risk för ras, skador och kassering 
av gods.

Korrosion (50% RF)    
Korrosion är ett vanligt problem vid lagring av metallprodukter 
såsom obehandlad plåt, kullager, fordon eller verktyg, 
reservdelar men även galvaniserad plåt. Om den relativa 
fuktigheten sänks till 50% upphör i  princip korrosionsprocessen, 
rostbildningen ökar dramatiskt då den relativa luftfuktigheten 
överstiger 60%.

Kontaktkorrosion på elektronik (40% RF) 
Elektronikkomponenter är extremt fuktkänsliga och kan drabbas av 
kontaktkorrosion.  Lite rost kan skapa oproportionerligt stora 
problem, vid en RF under 40% minskar risken för elektroniska fel 
samtidigt som livslängden förlängs.

Degradering av film (20% RF)
För att bevara samlingar av film och magnetiska band 
rekommenderas ett klimat med en relativ luftfuktighet mellan 20-30%.



Sorpotionsavfuktning

Den ena luftströmmen avfuktas, den andra 
luftströmmen är varm och används för att torka 
rotorn så att den på nytt kan ta upp fukt. Fukten 
leds bort i form av en varm och mycket fuktig 
luftström.

Eftersom en sorptionsavfuktare gör om fukten till 
vattenånga fungerar denna lösning oavsett 
temperatur, det vill säga även i minusgrader.

Idag finns flera olika värmeåtervinnings-
lösningar för att spara ännu mer energi. 

Regenereringsluft

TorrluftProcessluft

Våtluft

Själva hjärtat i våra avfuktare är sorptionsrotorn. Rotorn innehåller många små luftkanaler som till-
sammans skapar en mycket stor kontaktyta på en liten volym. Rotorn tillverkas i ett korrugerat glas-
fibermaterial impregnerat med högeffektiva fuktupptagande ämnen för att effektivt adsorbera fukt. 
Funktionen är lika genialisk som enkel, två luftströmmar passerar samtidigt genom två sektioner i 
rotorn som sakta snurrar.

Silo
För de flesta hygroskopiska material, exempelvis socker, kakao 
och mjöl, är fukt en källa till problem. I samband med lagring i 
silos kan kondens bildas och föra med sig  oönskade 
konsekvenser såsom klumpbildning, bakterietillväxt och 
produktionsstopp. Genom att hålla den relativa fuktigheten på en 
låg nivå reduceras kostnaderna för underhåll och rengöring, 
samtidigt som produktiviteten förbättras.

Arkiv
Generellt kan sägas att både luftfuktighet och temperatur måste 
vara så stabila som möjligt samt att luftföroreningar måste 
minimeras för att skapa en optimal miljö för värdefulla och 
historiska föremål. Med Munters speciella avfuktarsystem för arkiv 
kontrollerar såväl temperatur som fukt på ett kostnadseffektivt sätt.

Plasthallar och lagerhallar
Generellt sätt ger en plast- eller lagerhall ett utmärkt skydd för 
råvaror, reservdelar och andra produkter. Eftersom de är täta, är 
de tacksamma att avfukta. Med hjälp av avfuktning kan ett 
perfekt inomhusklimat skapas och produkterna lagras 
energieffektivt.

Garage
Dyra specialfordon har ofta utrustats med värdefull elektronik. 
När dessa fordon inte är i tjänst står de antingen i ouppvärmda 
garage, där fukt leda till att både interiör och utrustning förstörs 
av rost och mögel, eller i energislukande uppvärmda garage. 
Kombinationen ouppvärmt lager tillsammans med en avfuktare, 
som kontrollerar att den relativa fuktigheten hålls kring 50%, 
minimerar risken för fuktskador. 

Omklädningsrum
Avfuktare torkar kläder och utrustning effektivt och skonsamt, 
minskar lukt samt risk för bakterier. Detta till en väsentligt lägre 
energikostnad jämfört med att värma och ventilera. 

Lagra i lugn och ro 



Avfuktning hos 
Mondelez

• Förhindrar kondens och mögel
• Förhindrar “chokladblomning”
• Förhindrar mjukskador på

emballage
• Säkerställer hög kvalitet
• Energieffektiv lagring

Med hjälp av Munters dimensioneringsprogram beräknar vi, med utgångspunkt från bland 
annat önskad luftfuktighet samt lagrets storlek och täthet, vilket avfuktningsaggregat som behövs. 
Dataprogrammen tar även fram beräknad energiförbrukning. I jämförelse med uppvärmning ger 
avfuktning vanligtvis en energibesparing på 30-90%.

Lagra i lugn och roLagra i lugn och ro

Kyl- och fryslager
Kondens och hög relativ fuktighet skapar stora problem inom livs-
medels- och läkemedelsindustrin. Fuktig och varm luft tränger in i  
luftslussar, frys- och kyllager och skapar problem så som dimma, 
hala golv och ispåväxt. Isen påverkar produktkvalitén och ökar 
behovet av avfrostning och rengöring. Vid installation av 
avfuktare från Munters kontrolleras fuktigheten i och/eller utanför 
frysen och ger en problem-fri infrysning. Behovet av avfrostning 
minskar, produktkvalitén blir jämnare och antal kassationer 
minskas, vilket i sin tur betyder ökad produktivitet samt lägre 
kostnader för avfrostning och rengöring.

Specialdesignade flödesscheman

Case Study - Perfekt lagringsmiljö hos Mondelez

Mondelez International (fd. Marabou AB) i Upplands Väsby har 
sedan början av 80-talet Muntersavfuktaren i ett av företagets 
automatiska kyllager. Detta för att förhindra kondensproblematik 
och säkerställa fortsatt hög produktkvalitet. Avfuktaren fungerade 
fortfarande felfritt men en energirevision från Munters visade 24 
år senare att Mondelez genom att byta ut den gamla avfuktaren 
mot en ny kunde spara en energi. 

Efter att ha jämfört olika alternativ och företag kom Mondelez 
fram till att Munters hade den energieffektivaste lösningen, en 
Munters MCD kunde spara 32% i driftskostnad vilket var mer än 
25% bättre än andra leverantörers föreslagna lösningar. 
Munters energieffektiva sorptionsavfuktare MCD155 blev ett 
självklart val. MCD155 har ett nominellt luftflöde på 15 300 
m3/h och avfuktaren säkerställer nu ett kontrollerat och konstant 
klimat (+5°C/50%RF) i lagret (50 000 m3) året runt oberoende 
av  utomhustemperatur och fuktighet.

Munters tog hand om alla detaljer, från nedmontering av det 
gamla aggregatet till montering av komplett kanalsystem och 
elinstallationer. Mondelez  produkter lagras nu i ett optimalt 
klimat och hjälper dem dessutom i sitt HACCP-arbetet.



Munters är världsledande inom energieffektiva lösningar 
för luftbehandling och klimat. 

Genom innovativa teknologier skapar Munters det perfekta klimatet för krävande industriella applikationer.
Munters har format framtiden inom luftbehandling sedan 1955.

Idag arbetar mer än 3 100 medarbetare med tillverkning och försäljning i mer än 30 länder.
Munters Group AB rapporterade under 2019 en nettoomsättning på mer än 7 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. 

Mer information finns på www.munters.com.

Munters förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationer och antal osv., av tillverkningsskäl 
eller andra skäl, efter publicering. © Munters AB, 2020

Hitta ditt närmaste Munters-kontor på www.munters.com
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