
Munters sikrer tophygiejne i hulrum rundt om  -24°C fryselager

Munters affugtning:

• Effektiv forebyggelse af kondensdannelser i 
hulrum rundt om fryselager

• Lav og konstant luftfugtighed beskytter imod 
mug og bakterievækst

• Standard løsning - nem at installere

• Minimum vedligeholdelse

Case Study: Lidl Supermarkeder, Denmark 

Forebyggelse af mug og skader på bygningskon-
struktioner

Supermarkedskæden Lidl stammer fra 
Tyskland, hvor firmaet blev grundlagt helt 
tilbage i 1930'erne. 

I 1970 åbnede det første Lidl supermarked 
og i dag er der mere end 10.000 Lidl 
supermarkeder fordelt på mere end 20 
lande.

I Danmark betjener 94 forretninger daglig 
danske handlende - og flere forretninger er 
på tegnebrædtet.

Alle Lidl's danske supermarkeder har i dag 
egne Bake Off faciliteter. Alle designet efter 
samme koncept og alle tilbyder mere end 
30 forskellige friskbagte brødprodukter.

Bake Off faciliteten er placeret i selve 
supermarkedet og består af et -24°C 
fryserum og et mindre forberedelsesrum, 
hvor ovnene er placeret. I fryserummet 
opbevares de frosne produkter, der er klar 
til at blive lagt på bageplader og bagt i 
forberedelsesrummet..



Dit lokale Munters-kontor:

Munters A/S
Ryttermarken 4

3520 Farum
Tlf.: 44953355

info@munters.dk
www.munters.dk

Australia Phone +61 2 8843 1588, dh.info@munters.com.au Austria Phone +43 1 6164298-0, luftentfeuchtung@munters.at Belgium 
Phone +32 1528 5611, info@muntersbelgium.be Brazil Phone +55 41 3317 5050, munters@com.br CanadaPhone +1 905 858 
5894, dhinfo@munters.com China Phone +86 10 8041  8000, info@munters.com.cn Czech Republic Phone +420 775 569 657, 
info@munters-odvlhcovani.cz Denmark  Phone +45 4495 3355, info@munters.dk 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@munt-
ers.co.jp Korea +82 2761 8701, munters@munters.co.kr Mexico Phone +52 722 270 40 49, munters@munters.com.mx Nether-
lands Phone +31 172 433231, vochtbeheersing@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 +90 262 751 3750, info@muntersform.com UAE 
+971 4 8809295, 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

Høj risiko for mugvækst

Da Lidl i Danmark introducerede Bake 
Off konceptet i deres supermarkeder, var 
det vel vidende, at hulrummet omkring 
fryserummet ville udgøre en risiko for 
kondensdannelser og deraf følgende 
mugvækst. 

Selve fryserummet er nærmest som en 
terning, der er klodset op på ben og 
omgivet af et hulrum på alle 6 sider. 
Højden opadtil varierer, afhængig af 
forholdene i de forskellige supermarkeder, 
men på de øvrige 5 sider er der et 
10-20 cm bredt hulrum. Dette er et helt 
normalt fryserums-design, hvor hulrummet 
har til formål at forhindre at kulden fra 
ydersiden af fryserummets betonvægge 
overfører kulde direkte til tilstødende 
lokaler, bygningskonstruktionen og 
fundamentet, hvor der ville være risiko for 
permafrostdannelser.

Da fryserummet er placeret inde i 
supermarkedet, vil den omgivende luft være 
ca. 40°C varmere end de  -24°C i fryseren. 
Denne store temperaturforskel vil, som en 
naturlov, føre til kondensdannelser på de 
kolde overflader i hulrummene.

Lidl's egne tekniske afdeling samarbejdede 
med en entreprenør fr at finde en effektiv 
måde at forhindre kondensdannelserne.
Munters' sorptionsaffugtningsanlæg viste 
sig at være den helt rigtige løsning på 
problemet.

Forebyggelse af kondens

Lidl besluttede sig for et standardkoncept 
til alle Bake Off faciliteterne. En løsning 
baseret på en Munters ComDry affugter.

Munters' ComDryM210X er en lille og 
meget moderne affugter, der passer helt 
perfekt ind i det snævre rum. Den kan 
vægmonteres og optager kun meget lidt 
plads i hulrummet.
Affugteren placeres typisk i hulrummet 
ovenover fryserummet og behøver kun en 
meget simpel kanaltilslutning, der sørger for 
at fordele den tørre og affugtede luft langs 
med fryserummets yderside.

ComDry affugteren fungerer ved at 
behandle luften fra hulrummet ved at 
føre luften gennem en affugterrotor. 
Vandet fra luften absorberes på rotorens 
højhygroskopiske overflade. Rotoren drejer 
meget langsomt rundt og den tørre luft 
sendes ud i hulrummet gennem kanalerne. 
Den absorberede fugt fjernes igen fra 
rotoren ved hjælp af en opvarmet luftstrøm 
(regenereringsluftstrøm), der blæser den 
varme og nu våde luft ud til det fri. .
Ved at sikre at dugpunktet i hulrummet altid 
holdes lavere end den laveste overflade-

temperatur på fryserummets yderside, er 
Lidl sikret, at der ikke kan opstå kondens. 
Ved denne lave luftfugtighed kan mug og 
skimmel hverken opstå eller vokse. Hermed 
undgår man hygiejnemæssige problemer 
men sikrer også, at bygningsstrukturerne 
holdes tørre og ikke udsættes for 
fugtrelaterede skader.

Affugteren er nem at montere, betjene 
og vedligeholde og med en serviceaftale 
med Munters sikres det, at affugteren altid 
fungerer med højst mulige kapacitet og 
med lavest mulige energiforbrug.

Køle-/fryserum uden is og rim

Udover at have løsninger for at kontrollere 
klimaaet udenom fryserummet, har Munters 
også løsninger til brug indeni de kolde rum. 
De velkendte problemer med isopbygninger 
på gulve, lofter og produkter kan nemt 
undgåes ved at tage fat om problemets 
rod: Fugten i luften. Ved at sænke 
luftfugtigheden i den varmere udendørsluft 
ved porten eller slusen reducerer man 
risikoen for is og rim i køle-/fryserummene

Munters affugtningsløsninger anvendes 
også i stor udstrækning til at forhindre 
de kritiske kondensdryp i brancher, hvor 
HACCP regulativer skal overholdes.
Læse mere om Munters' prisvindende 
IceDry™løsning: www.munters.dk/Icedrydk

The void spaces surrounding the cold store is kept dry 
and without any condensation by means of the dry air 
distributed via a simple duct work.


