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Det næste niveau af affugtning



2

Velkommen til det næste 
niveau af affugtning
Munters DSS Pro repræsenterer et evolutionært spring frem i forhold til det 
markedsførende Munters DSS-system med ydelsesopgraderinger, der gør en 
reel forskel. Det er velegnet til en lang række industrier, herunder de specifi kke 
krav til medicinal-, fødevare- og batterianvendelser takket være dens førende 
affugtningseffektivitet i sin klasse.

Munters DSS Pro er nu udstyret med vores nye AirPro-kabinet og er velegnet til 
både indendørs og udendørs installation. Det nye kabinet byder på en række 
fordele, fra betydeligt forbedret holdbarhed til færre luftlækager og lavere 
energiforbrug. Alt dette får Munters DSS Pro til at præstere optimalt i endnu 
længere tid end nogensinde før, hvilket giver dig varig effektivitet og, endnu 
vigtigere, ro i sindet.

Den mere bæredygtige løsning
Som opfi nder af sorptionshjulet ved Munters, hvad der skal til for at udvikle det 
allerbedste inden for affugtningsrotorteknologi. Med Munters PowerPurge™-
teknologi får du den enestående ydeevne, du har brug for, med uovertruffen 
energieffektivitet. 

Til visse anvendelser kan Munters Green PowerPurge™ hjælpe dig med at bruge 
op til 30 % mindre energi. Munters DSS Pro er også klar til bæredygtig energi, 
hvilket betyder, at overgangen bliver problemfri, hvis du beslutter dig for at skifte til 
vedvarende energi.



3

Bedre til dine behov
Ud over den forbedrede ydeevne og holdbarhed har Munters DSS Pro også 
et mindre fysisk fodaftryk. Det gør systemet mere praktisk at installere og kan 
potentielt øge den plads, du har til de dele af din virksomhed, der genererer 
indtægter. 

Mere end et system
Med Munters får du mere end blot brancheførende løsninger. Du får også en 
partner med den viden og ekspertise, der skal til for at sikre, at dit indeklima altid 
er præcist, som det skal være. Vi støtter dig hele vejen fra design og tilbud til den 
løbende service, du har brug for, fra vores kontorer over hele verden.
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Alt i et
Munters DSS Pro er den fl eksible standard med fuld 
funktionsintegration, der sikrer dig et ideelt indeklima, når og hvor 
der er brug for det.
Det fås til indendørs og udendørs installation i 20 forskellige 
konfi gurerbare størrelser, og der fås tre forskellige typer 
sorptionsrotorer, afhængigt af formålet, og hvor enheden skal 
installeres. Der kan vælges ni forskellige rotorstørrelser med 
forskellige bredder i forhold til den ønskede affugtningskapacitet.

Generelle funktioner omfatter:
• Luftmængde fra 3.000 m3/t op til 140.000 m3/t
• Valg af kabinetmateriale, f.eks. Munters Protect eller rustfrit 

stål
• Konfi gurerbare blæsere på behandlingskredsløb
• Elektrisk, damp- og gasregenerering som standard
• Fuldt konfi gurerbar før og efter behandling
• Fuld fugtigheds- og temperaturstyring
• Bredt udvalg af strømforsyninger 380-440 V 50/60 Hz

Mindre fodaftryk

Munters DSS Pro er mindre end 
tidligere, men forbedrer også 
ydeevnen. Mindre gulvplads 
og forbedrede funktioner giver 
betydelige besparelser.

Den nye Munters DSS 
Pro byder på en række 
værdifulde forbedringer 
både indvendigt og 
udvendigt, så den kan 
give dig det klima, du har 
brug for, mere effektivt end 
nogensinde før.

Fleksibilitet og enkelhed

Munters' modulopbyggede 
fi losofi  gør levering og 

installation på stedet nemt.

Avanceret styring og kommunikation

Munters DSS Pro er udstyret med Munters' 
tilpassede styresystem, som er monteret i et 
separat styrekabinet. Tilgængelige styringer 
omfatter HMI-systemer, der kan være lokale 
eller fjernbetjente, en række muligheder for 
fjerntilslutning såsom Munters Connected 
Climate™ (MCC) og styring baseret på fl ow 
eller tryk.

Smart udvælgelsesproces

Genesys er vores innovative og 
intuitive udvælgelsesværktøj, 
som sikrer, at du får den 
rigtige Munters-løsning til dine 
specifi kke behov.

Vores salgsingeniører kan 
derefter give dig tegninger, 
fl owdiagrammer, tekniske 
specifi kationer og omkostninger, 
så du får et klart billede af 
tilbuddet og fordelene. Du får 
de detaljerede oplysninger, du 
har brug for, med lettilgængelig 
dokumentation fra starten.

Mød DSS Pro

Ydeevne 
Fremragende ydeevne med Munters' 
førsteklasses sorptionsrotorteknologi og 
patenterede PowerPurge™. Opnå den bedste 
ydeevne og pålidelighed, samtidig med at 
du reducerer dine energiomkostninger og de 
samlede driftsomkostninger på lang sigt.samlede driftsomkostninger på lang sigt.

Nyt AirPro-kabinet
Det helt nye AirPro-kabinet er 50 % stærkere, 
hvilket giver enestående pålidelighed 
og effektivitet over en længere periode. 
Kabinettet forbedrer også den termiske 
barriere og isolering med 20 % og sikrer fi re 
gange færre luftlækager. Alt dette resulterer 
i en forbedring på 8 % af energiforbruget, 
samtidig med at levetiden og pålideligheden 
forbedres med 15 %.

Kvalitet
Det enestående Munters-design og 
kvalitetskomponenterne sikrer pålidelig drift og den 
bedst mulige ydeevne, samtidig med at de overholder 
de harmoniserede europæiske standarder og 
tekniske specifi kationer for CE- og UKCA-mærkning. 
Det nye AirPro-kabinet er TÜV-testet og overholder 
europæiske EN 1886-standarder.
Munters DSS Pro er fremstillet på et ISO 
9001-certifi ceret produktionsanlæg.
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Ekspertise til alle formål
Fødevarer
Vi ved, at når det drejer sig om fødevareproduktion, er et stabilt klima afgørende 
for at sikre den bedst mulige produktkvalitet. Munters DSS Pro leverer altid det 
ideelle klima og tilbyder langvarig ydeevne takket være et nyt, stærkere kabinet og 
forbedret effektivitet i hele enheden. Da hygiejne også er afgørende, er Munters 
DSS Pro fremstillet af særligt udvalgte materialer, som aldrig går på kompromis 
med dine produkter.

Medicinalvarer
Medicinalvirksomheder har brug for de perfekte betingelser til fremstilling og 
emballering af behandlings- og lægemidler. Munters DSS Pro kan hjælpe dig med 
at opnå de ønskede betingelser og samtidig sikre, at dit miljø forbliver sterilt og 
rent. Hvis du har brug for, at luften bevarer en præcis luftfugtighed så længe som 
muligt, er Munters DSS Pro den løsning, du kan stole på.

Batteri
I en verden, hvor bæredygtig energi er afgørende, er batteriproduktion en vigtig 
industri i vækst. Vi ved, at produktionsanlæg har brug for det bedst mulige klima for 
at producere batterier af højeste kvalitet, og at det er vigtigt, at de fungerer på en 
mere miljøvenlig måde. Munters DSS Pro hjælper med alt dette og meget mere, 
da systemet sikrer fremragende ydeevne over tid, samtidig med at det er klar til 
bæredygtig energi.



7

Med årtiers erfaring som førende inden for affugtningsindustrien ved Munters, 
hvad der skal til for at give kunderne den bedst mulige service og de bedste 
løsninger. Vi guider dig gennem hele processen, lige fra at vælge den bedste 
løsning, der matcher dine behov, til at holde udstyret kørende på det optimale 
niveau i hele dets levetid.

Udvælgelse af og tilbud på det rigtige design
Munters DSS Pro er altid et godt valg til affugtningsapplikationer, men kan fås i 
en række konfigurationer. Vi guider dig gennem beslutningsprocessen og tilbyder 
en løsning, der udelukkende er baseret på dine behov. Kort tid efter samtalen 
giver vi dig et tilbud, som indeholder alle de oplysninger, du har brug for til at 
træffe den bedste beslutning for din virksomhed. Tilbuddet indeholder de præcise 
specifikationer for Munters DSS Pro, samt hvordan og hvornår systemet vil blive 
installeret.

Førsteklasses dele
Vi ved, at kun det allerbedste er godt nok, så vi investerer i førsteklasses 
komponenter og dele til alt vores udstyr. Munters DSS Pro er pakket med 
fantastiske funktioner og indeholde de bedst mulige dele til affugtning i selv de 
mest krævende applikationer.

Service i hele levetiden
Når du har valgt Munters DSS Pro, leverer og installerer vi systemet på det 
tidspunkt, der fungerer bedst for dig. Vi planlægger processen sammen, så 
udstyret kan installeres så hurtig som muligt, når vi ankommer med det.
   Installationen er kun begyndelsen. Da Munters DSS Pro er centrum for din 
indeklimastyring, skal vi sikre, at systemet altid kører på det optimale niveau. Vi 
udfører planlagt vedligeholdelse, og eventuelle udskiftninger af komponenter vil 
være originale reservedele, der lever op til Munters' høje standarder.

Hvorfor vælge Munters?
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Find dit nærmeste Munters-kontor på www.munters.com

Munters forbeholder sig ret til at foretage ændringer i specifikationer, mængder mv. i forbindelse 
med produktionen eller af andre årsager efter offentliggørelsen. © Munters AB, 2021

Munters Services
Med dig hele vejen!
Med Munters som din servicepartner får dit luftbehandlingsudstyr den 
opmærksomhed, pleje og vedligeholdelse, der er nødvendig for at opnå den 
maksimale forventede levetid. I alle faser af udstyrets livscyklus sikrer Munters' 
viden og ekspertise optimal drift, minimalt energiforbrug og forlængelse af 
levetiden for din investering. 

Vores udvalg af serviceydelser, der er tilgængelige via vores globale netværk af 
Munters' serviceteknikere og teknikere, omfatter:

• Omfattende installations- og opstartsydelser

•  PrimaCaireTM-aftale (udvidet garanti) 

•  Fleksible ServiceCaireTM-vedligeholdelsesaftaler, der passer til dine specifikke 
behov

•  Kontrol og optimering af ydeevne

•  Mange opgraderingsmuligheder for betydelige energibesparelser og 
forbedret ydeevne


