
Befuktning som
spar pengar

Med en enklare och mer ekonomisk luftfuktare 



Humimax™ från Munters är ett unikt befuktningsaggre-
gat som är ekonomiskt, effektivt och enkelt att installera
och underhålla. Humimax är perfekt då du på ett snabbt
och enkelt sätt får en effektiv befuktning till en låg kost-
nad. 

Spara pengar
Alla verksamheter försöker spara pengar där man kan. Ofta är
själva befuktningen inte förhandlingsbar, utan det gäller att
hitta en så ekonomisk och praktisk lösning som möjligt.
Humimax hjälper dig att spara pengar på flera sätt. Det första
är en snabb och enkel installation, det enda som behövs är ett
vägguttag och en kallvattenledning och avlopp 
och sedan är du igång. Det andra är enkelt underhåll och låga
driftskostnader. Den unika men enkla tekniken, utvecklad av
Munters, är mycket energisnål och jämfört med exempelvis en
ångbefuktare är energibesparingen betydande. Humimax kan 
ge dig så låga elräkningar att ett nytt system betalar sig fortare
än du tror. Se diagram här bredvid. 

Hur fungerar den?
Humimax använder en unik så kallad evaporativ teknik som är
lika enkel som genial: en fläkt drar luft genom en våt dyna, ut
kommer fuktad och kyld luft. 
Den viktigaste komponenten i Humimax är den sinnrikt 

I den redovisade energiförbrukningen har inte hänsyn tagits till den
energi som behövs för att driva tryckluft och vattenreningsverk vid
dysbefuktning. 

Humimax™  från Munters 

För ekonomisk, 
enkel och effektiv 
befuktning 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Stockholm London Düsseldorf Paris

Energiförbrukning (MWh) helår för 20°C, 50 % relativ fuktighet,
 8 000 m3/h luftflöde

E
ne

rg
ifö

rb
ru

kn
in

g
 (M

W
h)

Ångbefuktning Dysbefuktning Humimax

ORIGINALET



konstruerade fuktardynan, som kan absorbera stora mängder
vatten och som möjliggör en mycket hög verkningsgrad. 
Den evaporativa tekniken innebär att fukt tillförs luften

endast i ångform, inga vattendroppar sprids i luften. Damm,
kalk, salt och andra orenheter i vattnet filtreras bort från luft-
tillförseln. 

Fler fördelar med Humimax
Den höga verkningsgraden hos Humimax ger dig en mycket
effektiv befuktning. Den smarta konstruktionen och tekniken
gör det enkelt att installera, underhålla och styra luftfuktaren.
Du riskerar inte heller någon överfuktning av luften. Förutom
som befuktare fungerar Humimax även som luftkylare då luften
kyls när den passerar genom fuktardynan. 
Genom sin varvtalsreglering på fläkten är Humimax tystgå-

ende. Installationen medför ingen kostsam investering i kom-
pressorer eller vattenrening. Aggregatet sköter sig själv med
vattenpåfyllning och utbyte av vatten vilket minimerar under-
hållet. Humimax är lätt att placera då den är kompakt och
komplett. Sist men inte minst är Humimax mycket energisnål.
Du spar pengar med Humimax. 

Detta är Munters

Munters är ett svenskt företag som säljer produkter

för befuktning, avfuktning, luftkylning samt vatten-

och brandskadesanering. Inom affärsområdet befukt-

ning arbetar Munters bland annat med luftbehandling,

luftkonditionering, droppavskiljning, avgasrening och

förkylare till gasturbiner.

Munters grundades av uppfinnaren och industria-

listen Carl Munters, mannen som bland annat uppfann

absorptionskylskåpet, Styrofoam och wellpapp. Under

sitt liv patenterade han fler än 1000 egna uppfinningar.

Idag bedrivs verksamheten genom egna bolag i fler än

30 länder i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien.

DENNIS EJNARSSON
Edita Västra Aros

Vatten tillförs upptill och rinner ned genom fuktardynan. När
den varma och torra luften passerar genom fuktardynan
avdunstar en del av vattnet och på så sätt produceras kall,
fuktad luft. Återstoden av vattnet rinner genom dynan, och
återförs till vattentanken. 

Kall och fuktig 
luft utan 
aerosoler

Varm och 
torr luft

Principen för evaporativ befuktning 
och kylning med Humimax HM2



”Vi fick en lägre energiförbrukning”

FINNREKLAMA OY är ett arkoffset-tryckeri och bokbin-

deri i Sulkava i sydöstra Finland. Tidigare använde företaget

ångbefuktning för att få rätt luftfuktighet i lokalerna.

- Ångbefuktning var dyrt och krävde en hel del underhåll. Så

när vi skulle byta föll valet på Humimax., berättar Jukka

Honkonen på Finnreklama.

I tryckeriet behövs en jämn och tillräcklig fuktighet.

- Det får vi med  Humimax. Vi har framför allt fått en lägre

energiförbrukning och dessutom fungerar det problemfritt. 

Det behövs knappast något underhåll. Enkelt och bekym-

mersfritt för oss. Vi har inga ytterligare behov av befuktning

idag, men uppstår det blir valet Humimax från Munters, säger

Jukka Honkonen.

Munters AB, Isafjordsgatan 1, P.O. Box 1188, SE-164 26 Kista, Sverige. Telefon +46 8 626 63 00.
www.munters.com  –  www.spotclimatecontrol.com

AustralienMunters Pty Limited, Tel. +61 2 6025 6422, BelgienMunters Belgium NV, Tel. +32 15 28 56 11, BrasilienMunters Brasil Industria e Comercio Ltda, Tel. +55 41 3317 5050, 
DanmarkMunters A/S, Tel. +45 9862 3311, FinlandMunters Finland Oy, Tel. +358 207 768 230, FrankrikeMunters France S.A., Tel. +33 1 34 11 57 50, 
IndienMunters India, Tel. +91 20 3052 2520, IndonesienMunters, Tel. +62 818 739 235, ItalienMunters Italy S.p.A., Mondovì Tel. +39 0174 560 600, 

JapanMunters K.K., Tel. +81 3 5970 0021, KanadaMunters Incorporated, Tel. +1 905 858 5894, KinaMunters Keruilai Air Treatment Equipment (Guangdong) Co. Ltd., Tel. +86 769-221 887 88,
KoreaMunters Korea Co. Ltd., Tel. +82 2 761 8701, MexicoMunters Mexico, Tel. +52 818 262 54 00, Nord Afrika och MellanösternMunters AB, Tel. +46 8 626 63 00, 

SingaporeMunters Pte Ltd., Tel. +65 744 6828, SpanienMunters Spain S.A., Tel. +34 91 640 09 02, StorbritanienMunters Ltd., Tel. +44 845 644 3980, SverigeMunters AB, Tel. +46 8 626 63 00,
Sydafrika och Sub-Sahara länderMunters (Pty) Ltd., Tel. +27 11 997 2000, ThailandMunters Co. Ltd., Tel. +66 2 642 2670, 

TurkietMunters Form Endüstri Sistemleri San.ve Tic. A.Ş, Tel. +90 262 751 375 60, TysklandMunters Euroform GmbH, Tel. +49 241 89 00 0, 
USAMunters Corporation Fort Myers, Tel. +1 239 936 1555, Munters Corporation Mason, Tel. +1 517 676 7070, VietnamMunters Vietnam, Tel. +84 8 3825 6838, 

Export och andra länderMunters AB, Tel. +46 8 626 63 00.

Munters förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationer, kvantiteter, etc. av produktions- eller andra orsaker utan föregående meddelande.

© Munters AB, 2013

™
 H
um
im
ax
 ä
r e
tt 
va
ru
m
är
ke
 in
om
 M
un
te
rs
 A
B.

HC
/M
M
A/
SS
E-
05
36
-1
1/
13
 p
df


