
Munters sikrer krystalklar visning af frosne  
gourmet-fødevareproduktion

Den tyske leverandør af gourmet-fødevarer, 
Battermann GmbH, har særlig fokus på 
førsteklasses produkter inden for fiske-, kød- og 
gourmet-varer.

Battermann GmbH ligger bekvemt mellem Køln 
og Bonn og udfylder sin rolle som gastronomisk 
partner med hurtige og nøjagtige leverancer. 
Kunder, der foretrækker at hente 
fødevareprodukterne selv, får en høj grad af 
kvalificeret service fra medarbejderne i det nye 

Bornheim anlæg. For at kunne præsentere 
produkterne på den mest tiltalende måde, er 
alle kolde og frosne produkter tilgængelige for 
kunden i udstillingsskabe.

Munters IceDry løsning, som vandt den 
europæiske FoodTech pris, bruges til at undgå, 
at der dannes is og kondensering i kølerummet, 
opnå væsentlige energibesparelser på 
kølesystemet og sikre en perfekt produktvisning 
i displayene.

Munters M1 tørremiddelaffugter:

•	Forebygger isopbygning på gulve, 
loft, produkter og glatte gulve

•	Skaber en tiltalende udstilling af 
frosne fødevareprodukter

•	Giver 30% reduktion af 
energiforbruget til kølesystemer

En udfordring at undgå kondensering

Udstillingsskabene med frosne produkter åbner 
direkte fra butikken til kølerummet. Med en 
temperatur i kølerummet på -15° C ville det 
være en udfordring at holde glasdørende fri for 
damp, når den kolde luft møder den 23° C 
varmere luft fra butikken, når dørene åbnes. 

www.munters.com/comdry

Casestudie: Battermann GmbH 
Undgå isopbygning og tågede 
udstillingsskabe



Your closest office:

Affugteren blev placeret i butiksområdet, 
3,5 m over gulvniveau og ved siden af den 
automatiske dør til kølerummet. En kanal blev 
ført ind i kølerummet, og den tørre luft udsuges 
gennem kanalåbninger, der er placeret lodret 
langs den automatiske dør.

ML1100 affugteren har et nominelt luftflow 
på 1100m³/t og kører konstant. Denne serie 
af affugtere er allerede fra fabrikken udstyret  
med en intern varmegenvindingssektor, 
der reducerer varmen til regenerering af 
tørremiddelhjulet (rotoren).

Udover denne energioptimering er 
ML100 løsningen, der er  monteret hos 
Battermann GmbH, udstyret med en 
varmegenvindingsenhed mellem procesluften 
og den tilførte tørre luft. Herved returneres den 
kolde procesluftenergi delvist til den tørre lufts 
side, hvilket reducerer omkostningerne til køling 
af kølerummet.

Besparelsen på kølesystemet vil være 
lig med 16.000 kW/år, hvilket udgør 
en 3-årig tilbagebetalingstid for 
varmegenvindingsenheden.

Medarbejderne i det -15° C kølerum nyder 
de sikre arbejdsbetingelser med tørre gulve, 
der er fri for is, ingen tågedannelse eller 
isopbygninger på gulve, produkter eller loft.

Vigtige fordele:

•	 Undgår farlige isopbygninger på gulvet i 
kølerummet, ligesom døre og lofter er fri 
for isopbygning.

•	 Pakningen beholder sin form og stabilitet, 
og etiketter forbliver læselige.

•	 Det vigtigste er imidlertid den klare, 
hygiejniske og tiltalende måde, som 
produkterne fremvises på for kunder, der 
er på indkøb efter gourmet-produkter.

Få mere at vide om affugtning af kølerum på 
www.munters.com/icedry og de over 1000 
installationer af Munters IceDry løsninger over 
hele verden.

Transport af varer ind og ud af kølerummet sker 
også delvist gennem butikken, hvilket gør, at 
den store automatiske dør åbnes mange gange 
om dagen.

Battermann GmbH var klar over, at fugten 
omkring kølerummet skulle styres for at undgå 
problemer på grund af forskellen i temperatur 
og vandindhold i kølerummet og i butikken.

Energibesparelse højt prioriteret

Med stor opmærksomhed på energiforbruget 
og -besparelser blev Munters bedt om at 
tilvejebringe den mest energibesparende 
løsning, der var mulig, til den nye bygning. 
Munters GmbH designede deres prisbelønnede 
Ice Dry løsning til det 2.000 m³ store kølelager 
på basis af en tørremiddelaffugter af typen 
ML1100 med en varmegenvindingsenhed.
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