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Som verdens største leverandør af sorptionsaff ugtere og 
luftbehandlingssystemer har Munters mange års erfaring 
med teknikker til helt præcis styring af klimaforhold.  

Munters' luftbehandlingsløsninger 
 
• forbedrer såvel produktkvalitet som produktion, mens 
• der spares energi og
• omkostningen pr. produceret enhed sænkes.

Pris og kvalitet er to af de vigtigste parametre, når det drejer sig 
om fødevarer.
At fi nde en metode til at øge produktionen og reducere 
energiforbruget, og derved sænke prisen pr. produceret enhed, er 
en konstant udfordring.
Det samme er produktkvaliteten, som i høj grad påvirkes af 
klimaforholdene. Især af konsekvenserne af en ukontrolleret 
luftfugtighed.

Leder du efter vinterforhold hele året rundt?

Udendørs vinterforhold med en lav absolut fugtighed giver et 
ideelt produktionsklima for de fl este processer i fødevarebranchen. 
Under sommerforhold påvirkes mange fødevarerprocesser 
derimod negativt af luftens høje vandindhold, som skaber 
problemer i form af kondens.
Lad Munters sørge for stabile forhold året rundt – Din garanti for 
pålidelig kvalitet, mindre spild og længere holdbarhed.

Hygiejne og arbejdssikkerhed

Ved at styre den relative fugtighed, kan 
kondensering forhindres, og grobunden 
for mug og bakterier reduceres kraftigt. 
Som en del af et samlet program kan 
dette hjælpe med at overholde kravene i 
hygiejnebestemmelser, som f.eks. HACCP, 
og desuden sikre et komfortabelt, sundere 
og mere sikkert klima for medarbejderne.

Fugtstyring gør forskellen

  Kondenskontrol
  Energieff ektivitet
  Forbedret produktkvalitet og produktionskapacitet
  Forbedret arbejdssikkerhed
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Certifi cering giver dig sikkerhed

Energibesparelser på op til 35 % 
med Munters’ Purgesektioner og 
QuantumTM-rotor.

Munters’ miljøvenlige sorptionsteknologi

Som de fl este gode ideer er Munters’ aff ugtningsprincip relativt 
enkelt. Ved at fungere uden kølefl ade anvender Munters’ 
sorptionsaff ugtere ingen CFC, HCFC eller gasser, der forbindes 
med miljøproblematikker.

Vi giver dig et mere grønt alternativ i forhold til andre 
aff ugtningsteknikker og beskytter vores skrøbelige miljø.

Innovation og forbedret energieff ektivitet

Sorptionsaff ugtningens grundprincipper, der blev udviklet af Carl 
Munters for mere end 60 år siden, er fortsat den mest eff ektive 
tørreteknik, der kendes i dag.
Ved at optimere rotormaterialet og styringen af sorptionsrotoren 
yderligere, er Munters i stand til at forbedre aff ugtningskapaciteten 
og reducere energiforbruget.
Quantum™-rotoren og interne varmegenvindingssystemer er 
eksempler på Munters’ miljøvenlige tænkemåde, som resulterer i 
højere produktionskapacitet og lavere energiregninger.

I vort globale netværk af produktionsfaciliteter certificeret efter ISO9001 og ISO14001 lægger Munters afgørende vægt på 
miljømæssige aspekter. Det foregår i en konstant udviklingsproces, der involverer alle medarbejdere.

Alle produkter, der forlader vore fabrikker, testes grundigt for at sikre problemfri drift og mindst muligt energiforbrug. Desuden fås nogle 
af vores systemer i specielle hygiejniske versioner med ekstra glatte overflader, der letter rengøringen – Spørg efter HygeniusTM

Rotoregenskaber – 
uafhængigt certificeret

Sundhed, sikkerhed og hygiejne for kunden 
er afgørende for Munters, hvilket klart 
afspejles i rotorkonstruktionen. Vores rotorer 
testes kontinuerligt og uafhængigt, og for 
nylig har Det Svenske Institut for Fødevarer 
og Bioteknologi bekræftet, at vores HPS og 
QuantumTM rotorer har såvel baktericide og 
fungicide egenskaber.

HPS-rotoren er vores High Performance 
Silicagel-rotor, der anvendes i de fl este af vore 
sorptionsaff ugtere. Til krævende tørreprocesser 
leverer Munters’ QuantumTM-rotor en endnu 
bedre ydelse med et DeltaX så højt som 12-15 
g. Det sparer energi ved at fjerne behovet for 
for-køling og samtidigt muliggøre en hygiejnisk 
proces uden våde overfl ader, hvilket giver en 
sundhedsmæssig mere sikker løsning til vore 
fødevare- og farmaindustrikunder globalt.

Systemer til komplet klimastyring

Systemløsninger til krævende processer. 
Ved at kombinere sorptionsteknologien med for- og 
efterbehandlingsprocesser som f.eks. afkøling, 
opvarmning, befugtning og filtrering kan 
Munters' systemløsninger sikre samlet kontrol 
over både temperatur og fugtighed.

Munters' systemer er modulopbyggede 
efter dit helt specifikke behov.

En systemløsning reducerer 
pladskravet, kræver kun én 
leverandør og servicepartner, 
og via de forskellige muligheder 
for energioptimering er du 
altid sikret den bedste mulige 
energieffektivitet.

Hovedparten af Munters' 
systemløsninger kan også leveres til 
udendørsmontering.

MOAS

Munters Outdoor Air Systems skaber komfortable klimaforhold til såvel kunder som produkter i 
f.eks. supermarkeder.

MOAS tilkobles stedets eksisterende ventilationssystem, og kan desuden eftermonteres, og vil sikre 
en energieffektiv behandling af udendørsluften. Kulde og træk fra ventilationsanlægget er en saga 
blot, idet MOAS sikrer en helt kontrolleret og komfortabel fugtighed.

Stand-alone affugtere

Munters' stand-alone-affugtere leverer den nødvendige mængde 
tørluft til optimering af klimaforhold i lagerbygninger, kølerum, 
transportsystemer og produktionsfaciliteter.

Baseret på årtiers erfaring kan Munters tilbyde et globalt sortiment 
af standardenheder, der let monteres og vedligeholdes, og et 
antal styringsmuligheder og produktudformninger, der opfylder 
dine drifts- og hygiejnekrav.

Energibesparende luftbehandlingsløsninger til ethvert formål

HygeniusTM-versioner kan leveres
Bakteriostatisk rotor
Udendørs versioner kan leveres

Energioptimering

Takket være konstant research og udvikling i vores verdensomspændende 
virksomhed forfines og optimeres vores produkter og løsninger kontinuerligt.

At have Munters som servicepartner betyder, at der gøres alt for at optimere dit 
luftbehandlingsudstyrs energieffektivitet.

Vores serviceteknikere er dine sparringspartnere, når det drejer sig om rådgivning 
om alternative energikilder, eftermonterede energigenvindings- og avancerede 
styringsløsninger.

Munters' serviceorganisation

For Munters er arbejdet ikke færdigt, når du underskriver 
ordren. At handle med Munters er ensbetydende med en 
langvarig relation med en global serviceorganisation, som 
er dedikeret til at understøtte din forretning, når og hvor du 
har brug for det. Lad derfor Munters holde øje med 
dine vigtige processer.

Opstart og indregulering
Vores serviceteknikere er på tæerne for at sikre den 
maksimale ydelse med det lavest mulige energiforbrug helt 
fra begyndelsen.

Vedligeholdelsesaftaler
Når du indgår en vedligeholdelsesaftale, sørger vi for, at dit 
Munters-udstyr holdes i god form og at det vedligeholdes, 
så du får mange års problemfri drift.

Garantimuligheder
Ved at indgå en vedligeholdelsesaftale ved leveringen af 
dit Munters-udstyr, udvides garantiperioden automatisk 
med yderligere et år. Du kan endda få endnu længere 
garantiperioder mod et vederlag.

Lad os holde et øje på din investering og miljøet

Opnå 
endnu bedre 
energieff ektivitet

Glade kunder over hele verden

Problemet med, at brødprodukterne 
blødgøres ved afkøling, er løst ved at 
montere Munters’ sorptionsaff ugtning. 
Alle vores brødprodukter bibeholder nu 
den høje kvalitet og sprødhed.

-  Peter Smit, van Maanen Bakery, Holland

Efter montering af Munters’aff ugtning 
på vores fi skeslagteri slap vi af 
med kondensproblemer. Vi opfylder 
HACCP-bestemmelserne, og vores 
medarbejdere sætter pris på det 
forbedrede og sundere indeklima.

-  Jens Paag, Fabrikschef, Aquapri A/S, Danmark
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nylig har Det Svenske Institut for Fødevarer 
og Bioteknologi bekræftet, at vores HPS og 
QuantumTM rotorer har såvel baktericide og 
fungicide egenskaber.

HPS-rotoren er vores High Performance 
Silicagel-rotor, der anvendes i de fl este af vore 
sorptionsaff ugtere. Til krævende tørreprocesser 
leverer Munters’ QuantumTM-rotor en endnu 
bedre ydelse med et DeltaX så højt som 12-15 
g. Det sparer energi ved at fjerne behovet for 
for-køling og samtidigt muliggøre en hygiejnisk 
proces uden våde overfl ader, hvilket giver en 
sundhedsmæssig mere sikker løsning til vore 
fødevare- og farmaindustrikunder globalt.

Systemer til komplet klimastyring

Systemløsninger til krævende processer. 
Ved at kombinere sorptionsteknologien med for- og 
efterbehandlingsprocesser som f.eks. afkøling, 
opvarmning, befugtning og filtrering kan 
Munters' systemløsninger sikre samlet kontrol 
over både temperatur og fugtighed.

Munters' systemer er modulopbyggede 
efter dit helt specifikke behov.

En systemløsning reducerer 
pladskravet, kræver kun én 
leverandør og servicepartner, 
og via de forskellige muligheder 
for energioptimering er du 
altid sikret den bedste mulige 
energieffektivitet.

Hovedparten af Munters' 
systemløsninger kan også leveres til 
udendørsmontering.

MOAS

Munters Outdoor Air Systems skaber komfortable klimaforhold til såvel kunder som produkter i 
f.eks. supermarkeder.

MOAS tilkobles stedets eksisterende ventilationssystem, og kan desuden eftermonteres, og vil sikre 
en energieffektiv behandling af udendørsluften. Kulde og træk fra ventilationsanlægget er en saga 
blot, idet MOAS sikrer en helt kontrolleret og komfortabel fugtighed.

Stand-alone affugtere

Munters' stand-alone-affugtere leverer den nødvendige mængde 
tørluft til optimering af klimaforhold i lagerbygninger, kølerum, 
transportsystemer og produktionsfaciliteter.

Baseret på årtiers erfaring kan Munters tilbyde et globalt sortiment 
af standardenheder, der let monteres og vedligeholdes, og et 
antal styringsmuligheder og produktudformninger, der opfylder 
dine drifts- og hygiejnekrav.

Energibesparende luftbehandlingsløsninger til ethvert formål

HygeniusTM-versioner kan leveres
Bakteriostatisk rotor
Udendørs versioner kan leveres

Energioptimering

Takket være konstant research og udvikling i vores verdensomspændende 
virksomhed forfines og optimeres vores produkter og løsninger kontinuerligt.

At have Munters som servicepartner betyder, at der gøres alt for at optimere dit 
luftbehandlingsudstyrs energieffektivitet.

Vores serviceteknikere er dine sparringspartnere, når det drejer sig om rådgivning 
om alternative energikilder, eftermonterede energigenvindings- og avancerede 
styringsløsninger.

Munters' serviceorganisation

For Munters er arbejdet ikke færdigt, når du underskriver 
ordren. At handle med Munters er ensbetydende med en 
langvarig relation med en global serviceorganisation, som 
er dedikeret til at understøtte din forretning, når og hvor du 
har brug for det. Lad derfor Munters holde øje med 
dine vigtige processer.

Opstart og indregulering
Vores serviceteknikere er på tæerne for at sikre den 
maksimale ydelse med det lavest mulige energiforbrug helt 
fra begyndelsen.

Vedligeholdelsesaftaler
Når du indgår en vedligeholdelsesaftale, sørger vi for, at dit 
Munters-udstyr holdes i god form og at det vedligeholdes, 
så du får mange års problemfri drift.

Garantimuligheder
Ved at indgå en vedligeholdelsesaftale ved leveringen af 
dit Munters-udstyr, udvides garantiperioden automatisk 
med yderligere et år. Du kan endda få endnu længere 
garantiperioder mod et vederlag.

Lad os holde et øje på din investering og miljøet

Opnå 
endnu bedre 
energieff ektivitet

Glade kunder over hele verden

Problemet med, at brødprodukterne 
blødgøres ved afkøling, er løst ved at 
montere Munters’ sorptionsaff ugtning. 
Alle vores brødprodukter bibeholder nu 
den høje kvalitet og sprødhed.

-  Peter Smit, van Maanen Bakery, Holland

Efter montering af Munters’aff ugtning 
på vores fi skeslagteri slap vi af 
med kondensproblemer. Vi opfylder 
HACCP-bestemmelserne, og vores 
medarbejdere sætter pris på det 
forbedrede og sundere indeklima.

-  Jens Paag, Fabrikschef, Aquapri A/S, Danmark



“

“
Glade kunder over hele verden

En lav luftfugtighed sparer 
driftsomkostninger til kølemontrerne 
ved at reducere kølebelastning, 
afrimningscyklusser og varmelegemers 
drifttid.  Et installeret aff ugtningssystem 
giver helt klart vores kunder  fordele.

- Paul Joslyn, Energy Manager, P&C Foods, Canastota, 
New York

Forholdene i kølerummet er forbedret 
betydeligt, og vi er nu fri for sne 
og is for første gang i mange år. At 
fordamperne er isfri betyder også, at 
vi har kunnet reducere den daglige 
afrimning fra tre gange om dagen til to 
gange om dagen.

- Andy Gordon, Kitchen Range Food, Storbritannien



En international virksomhed med kunderne i fokus 
Munters, som udgør en del af Nordic Capital, har kontorer i 30 lande og over 3.000 ansatte i mange afdelinger over hele verden.

Vi er verdens førende leverandør af energibesparende luftbehandlings- og affugtningsløsninger til fugt-  
og temperaturstyring indenfor komfort, proces og miljø, og har erfaring fra mere end 300.000 installationer verden over. 

Munters deler sin viden i sit internationale netværk, hvilket har givet virksomheden et enestående ry som en troværdig,  
effektiv og kundeorienteret ekspert i luftbehandlingsløsninger. Munters’ kundetilfredshedsfilosofi er én af grundpillerne i vores 

virksomhed og i forbindelse med udvikling og produktion af vores systemer, anser vi glade og tilfredse kunder  
som vort vigtigste mål. Dét stræber vore ansatte efter at opnå hver eneste dag.

www.munters.dk

Din nærmeste afdeling

Australia Phone +61 2 8843 1588, dh.info@munters.com.au Austria Phone +43 1 6164298-0, luftentfeuchtung@munters.at 
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Canada Phone +1 905 858 5894, dhinfo@munters.com China Phone +86 10 8041  8000, info@munters.com.cn Czech 
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Finland Phone +358 20 776 8230, laitemyynti@munters.fi France Phone +33 1 3411 5757, dh@munters.fr Germany 
Phone +49 4087 96900, mgd@munters.de India Phone +91 20 668 18 900, info@munters.in Italy Phone +39 0183 52 
11, marketing@munters.it Japan Phone +81 3 5970 0021,mkk@munters.co.jp Korea Phone +82 2761 8701, munters@
munters.co.kr Mexico Phone +52 722 270 40 49, munters@munters.com.mx Netherlands Phone +31 172 433231, vocht-
beheersing@munters.nl Poland Phone +48 58305 3517, dh@munters.pl Singapore Phone +65 6744 6828, info@munters.
com.sg South Africa Phone +27 11 997 2000, info@munters.co.za Spain Phone +34 91 640 09 02, marketing@munters.es 
Sweden Phone +46 8 626 63 00, avfuktning@munters.se Switzerland  Phone +41 52 343 8886, info.dh@munters.ch 
Thailand Phone +66 2642 2670, info@munters.co.th Turkey Phone +90 216 548 1444, info@muntersform.com UAE +971 
4880 9295, middle.east@munters.com United Kingdom Phone +44 8708 505 202, dryair@munters.co.uk USA Phone  
+1 978 241 1100, dhinfo@munters.com Vietnam Phone +84 8 8256 838, vietnam@muntersasia.com



Sortering/vejning/blanding

•  Ingen opbygning af is og rim, der forårsager afbrydelse eller unøjagtigheder

• Konstante klimaforhold sikrer reproducerbare processer

• Ingen blokering af dispenserudstyr, vejeudstyr osv. forårsaget af kondens, is 
og rim.

Produktionslokaler

•  Hurtigere tørring efter rengøring = øget 
produktionskapacitet

• Beskyttelse af elektroniske betjeningspaneler = færre 
afbrydelser

• Reduceret risiko for tilvækst af bakterier og mug

• Sundere arbejdsmiljø for personalet

Emballering/Mærkning

•  Optimalt emballeringsklima for hygroskopiske 
produkter = optimal produktkvalitet, reduceret spild 
og længere holdbarhed

• Problemfri mærkningsproces året rundt

• Rene emballeringsmaskiner = forbedrede 
hygiejneforhold og mindre rengøringskrav

HACCP - Kondenskontrol

•  Forhindring af kondens på lofter, vægge og 
udstyr

• Forbedret hygiejne og arbejdssikkerhed

• Beskyttelse af bygninger og produktionsudstyr

Opbevaring (under 0 ºC)

Food Tech-præmieret IceDryTM-system til kølerum

• Ingen tåge, sne- eller isopbygning

• Ingen glatte gulve og bedre sigtbarhed = forbedret arbejdssikkerhed

• Reduktion af nødvendige afrimningscyklusser

• Forbedret effekt af fordampere

• Hurtigere og smidigere håndtering af læsseramper og luftsluser

R&D, laboratorier og renrum

•  Stabilt og fuldt kontrolleret klima året rundt

• Ingen uforudsete afbrydelser pga. fugtigt sommervejr

• Ensartede, forudsigelige indendørs klimaforhold

• Understøtter GMP-styring

Klimastyring til svine- og fjerkræproduktion

•  Højeffektiv evaporativ køling af stalde og drivhuse

• Lave driftsomkostninger

• Hurtig og nem montering

Coating/Dragering

•  Konstante betingelser for processen uanset 
vejret

• Ensartet og bedre overfladekvalitet

• Op til 30 % kortere cyklus = øget 
produktionskapacitet

Fra jord til bord – Munters sikrer det optimale klima

Aircondition/Komfortkøling

• Energieffektiv klimastyring af butikslokaler

• Intern varmegenvinding og systemer til indendørs 
og udendørs montering. Individuelt eller integreret i 
eksisterende AHU

• Komfortabelt og sundt klima for medarbejdere, 
kunder og gæster med fuldt kontrolleret temperatur og 
fugtighed

Opbevaring (0 ºC+)

•  Ingen kondens, mug eller fugt i tankanlæg, transporttanke, siloer 
= forbedrede hygiejneforhold

• Tørre og homogene produkter, ingen tilstopning eller 
sammenklistring i pneumatiske transportsystemer

• Reducerede rengøringskrav

• Ingen opblødning og sammenklapning af emballage/
kartonæsker

• Ingen problemer med sammenklæbede og ulæselige etiketter

• Opretholdelse af høj produktkvalitet = længere opbevaringstid

Tørring

• Hurtigere tørreprocesser i spraytårne, 
fluid-bed-anlæg og coatere = øget 
produktionskapacitet

• Munters’ specialdesignede og baktericid-
certificerede QuantumTM-rotor med højt 
DeltaX

• Energibesparelse på op til 25 % ved tørring i 
spraytårne takket være eliminering af  
for-køling

• Forbedret hygiejne, idet våde overflader 
elimineres

Indfrysning

•  Ingen isopbygning i spiralfrysere, pladefrysere 
og køle-/frysetunneller = ingen uforudsete 
produktionsstop

• Reduceret behov for afrimningscyklus = øget 
produktionskapacitet

• Eliminerer negativ effekt af variationer i den 
omgivende luft = konstant produktionsklima 
året rundt

• Ingen is eller rim på produkter = forbedret 
produktkvalitet og mindre spild


