PRODUK TPROGRAM

Energieffektive luftbehandlingsløsninger.
Vi skaber det ideelle og kontrollerede klima

DRAG FORDEL AF MUNTERS’ ÅRELANGE ERFARING
Fra idé til virkelighed
Munters blev stiftet i 1950’erne af svenske Carl Munters,
der var den første til at udvikle og patentere sorptionsrotoren
og den evaporative køleteknik. Begge principper er den
dag i dag hjørnestenene i vore køle- og
affugningsløsninger , der er udviklet til at skabe
et optimalt klima med den bedst tænkelige
energieffektivitet.
Hver for sig eller i kombination er vore produkter
nutidens svar på højeffektive og energirigtige
luftbehandlingsløsninger. Vore anlæg lever op til
internationale standarder og strenge hygiejnekrav og sætter
nye standarder for udstyr til klimastyring. Fra de mindste
enkeltstående anlæg til store komplekse systemløsninger.

•
•
•

Idag er Munters én af verdens førende leverandører af
energieffektive luftbehandlingsløsninger med egne selskaber
i mere end 30 lande. Over 3.000 dedikerede ansatte sikrer
en usædvanlig erfaring oparbejdet gennem mange år.

“

Mere end 300.000 installationer
verden over bekræfter Munters’
status som global leder indenfor
energieffektiv luftbehandling.

•
•
•

Process - optimal klima for industrielle processer
Munters Outdoor Air Systems (MOAS) til komfortventilation
med samlet styring af luftfugtighed og temperatur
Direct Space Solutions - præcis klimastyring af f.eks. lagre til
en brøkdel af prisen i forhold til f.eks. opvarmning
Energy Recovery Products - varmevekslere, krydsvarmevekslere, heat pipe og energigenvindingsrotorer
VOC Abatement - Zeol Rotor Concentrator til reduktion af
brændstofomkostninger ifm. oxidering
GTEC - Gas Turbine Evaporative Cooling til for-køling af luft til
gasturbiner og dermed forbedret brændstofudnyttelse

Fokus på energieffektivitet
Munters PowerPurge™ – Spar op til 30% energi
Vort patenterede energigenvindingssystem til regenerering af affugterrotorer sikrer energibesparelser på helt op til 30% på vore større systemer.
Der findes en række forskellige Purge-alternativer, hvoraf nogle allerede er installeret på nye
affugtere. Andre findes som retro-fit til energiopdatering af eksisterende anlæg.

Munters Quantum™ rotor – Spar op til 40% energi
Med vores avancerede Quantum™ rotor er det muligt at affugte luft ned til et meget lavt
vandindhold helt uden brug af for-køling (DeltaX op til 15 g/kg). Løsningen er yderst
anvendlig til applikationer med høje regenereringstemperaturer som f.eks. procestørring.
Spildvarme kan desuden anvendes til regenerering.

Munters Energy Recovery Products
Vort store udvalg af løsninger til varmegenvinding i forbindelse med behandling af udeluft markedsføres for tiden fortrinsvis i USA.

STAND ALONE
AFFUGTERE
M/MG

Procesluftmængde
(m3/h)

Affugtningskapacitet (kg/h*)
*v 20°C/60%RH

Effektforbrug (kW)

50-120

0,2-0,9

0,4-1,3

Små robuste affugtere i støbt aluminium, designet til brug i mindre arkiver, depoter, vandværker,
containere, køretøjer og til militære applikationer.

MH/MCS

270-300

1,3-1,4

1,96-2,1

Affugtere til fast installation i f.eks. tørrerum og telthaller, MSC300 desuden til skadesanering
MCS300 er udført i rustfrit stål og kan udstyres med en luftkølet kondensator til brug i lokaler uden
mulighed for direkte afkast til det fri.
COMDRY/DRYTAINER™

50-260

0,5-0,7

0,95-1,01

State-of-the-art serie små og energieffektive affugtere. Med/uden luftkølet kondensator. Specielt designet
til skadesanering og til fast installation i mindre rum som f.eks. på vandværker, i arkiver, tørrerum etc. Helt
enestående udvalg af styringsmuligheder. Lav vægt og høj kapacitet.
Drytainer™ er udviklet til at forhindre kondensproblemer under landtransport af mel og kornprodukter.
ML/MLT

180-3,000

1.3-12.5

2.05-29.6

Driftsikre all-round affugtere med RH98 hygrostat som option. Indbygget luftkølet kondensator som
option samt mulighed for gas- eller dampdrevet regenerering på større anlæg.
Energy Recovery Purge (ERP) sektor for optimeret energiøkonomi er standard på alle ML/MLT anlæg
ICEDRY™

800-3,000

n/a

5.4-22.6

Food Tec Award-præmieret system til effektiv affugtning direkte i køle-/fryserum og fryseanlæg.
Forbedrer arbejdssikkerheden (ingen tåge og glatte gulve)samt køleanlæggets effektivitet, forhindrer is
og rim på lofter, gulve og produkter. Nedsætter behovet for afrimning betragteligt.
MX/MXT/MX²

2,700-9,500

20-64

32.6-94.8

Designet specielt til affugtning af større lagerfaciliteter, produktionslokaler etc. Energibesparende
varmegenvindingssektor som option. Climatix styring er standard på MX2 serien.

MCD

10,000-15,500

79.5-110

117-167

Munters Configurable Dehumidifiers (MCD) er en serie større affugtere med Climatix styresystem,
energibesparende modulerende fugtstyring samt “multiple language” display. Energy Recovery Purge
(ERP) kan indbygges for endnu bedre energiøkonomi.
DRIEAZ/HEPA500/DuoZone

Mobil kondensaffugter, luftrenser og ozonmaskine primært designet til brug i bygge- og
saneringsbranchen. Udvalg af ventilatorer til yderligere effektivisering af affugtningsprocessen.

KOMBINERET FUGT- OG
TEMPERATUR STYRING

Procesluftmængde
(m3/h)

Affugtningskapacitet (kg/h*)
*v. 20°C/60%RH

Strømforbrug (kW)

ML PLUS

180-3.000

kundetilpasset

kundespecifikt

MX PLUS

2.700 7.600

kundetilpasset

kundespecifikt



Hygenius™

2 forskellige serier modulopbyggede systemer med integreret før og/eller efterbehandling af luften.
Skræddersyede systemer, der opfylder alle krav i både procesindustrien og til f.eks. arkiver, hvor der er
brug for helt præcis styring af både luftfugtighed og temperatur året rundt.
Forskellige styringsprotokoller tilbydes, f.eks. ModBus.
MDU

12.00080.000

kundetilpasset

kundespecifik

Modulopbygget system, helt kundetilpasset både mht. materialer og moduler.
Imødekommer høje krav til ydelse og hygiejne. Fåes både i indendørs- og udendørs version.
Specielt designet til renrum, krævende processer i fødevare- og medicinalindustrien, til
lithiumbatteri-produktion og andre applikationer, der kræver et meget lavt dugpunkt og stor
luftmængde. Fåes med en række energibesparende funktioner som f.eks. Energy Recovery Purge
sektor til varmegenviding i regeneringsprocessen.

UDELUFT- OG KOMFORTVENTILATIONSSYSTEMER
DRYCOOL™

Procesluftmængde (m3/h)

3.000- 25.000

DryCool™ systemet styrer luftfugtighed og temperatur uafhængigt. Systemet behandler 100% udeluft
meget energiøkonomisk og kan kombineres med eksisterende A/C system eller energy recovery
ventilator (ERV). Op til 40% energibesparelse i forhold til konventionel køling takket været genvinding
af energien fra kølekomponenter. Markedsføres primært i klimazoner som f.eks. Midt USA, Midt/Syd
Europa and Asien.
DESICOOL™

7.200+

DesiCool™ er et meget energieffektivt luftbehandlingssystem til industriel- og komfortkøling. DesiCool™
anvender hverken kølemidler eller kompressorer og er drevet af (overskuds)varme som f.eks.
fjernvarme eller solvarme. Energibesparelser på op til 45% i forhold til konventionel køling. DesiCool™
markedsføres primært i køligere klimazoner som f.eks. Nordeuropa.
NA

500 - 450.000

NA2000 er vores Air Condition produktserie, bestående af NA2003 og NA2005. Alle anlæg har
dobbeltvægspaneler med mineraluldsisolering og er energiklasse A-godkendte.
Vores helt unikke NA4000 er et modulsystem produceret til nem installation i krævende A/C
applikationer. Helt overlegent med dets Eurovent T1/TB1 konstruktion uden kuldebroer.
Det specialdesignede, rammeløse NA5000 systems er den perfekte løsning til krævende
processer med dets glatte overflader og suveræne L1 lækage niveau. Markedsføres primært i
Europa.

Fåes også som



Hygenius™

INDIREKTE/DIREKTE EVAPORATIV
KØLING
OASIS™ Indirekte Evaporativ Køleanlæg

Procesluftmængde (m3/h)

kundetilpasset

Oasis™ Indirekte Evaporativ Køleanlæg er udviklet specielt til køling af datacentre, og sparer op til
75% energi i forhold til traditionelle køleanlæg. Systemet anvender de mest innovative varmevekslere
(Munters patenterede Oasis™ Evaporative Polymer Exchanger). Indirekte evaporativ køling øger
energieffektiviteten og mindsker CO2 belastningen.

GTEC

kundetilpasset

Yderst energieffektiv for-køling af luft til gasturbiner. Forbedrer turbineydelsen med op til 15% og siker
effektiv drift uden påvirkning af variationer i udendørsluftens temperatur og fugtighed.
Reducerer NOx udledning og forbedrer brændstofudnyttelsen..

ZEOL VOC ABATEMENT
ZEOLIT ROTOR KONCENTRATORER

Procesluftmængde (m3/h)
5,000-100,000

Munters VOC abatement systemer medvirker til at reducere udledning ved hjælp af Zeolite teknologi.
Vore Zeolit Rotor Koncentratorer er den mindst energikrævende løsning til begrænsning af VOC, med
brændstofbesparelser på op til 90% i forhold til termisk oxidation. Munters’ systemet kan integreres i
nye eller eksisterende oxidisers og med deres lave vægt er de lette at installere og optager kun meget
lidt plads.

ENERGIGENVINDING
VARMEGENVINDINGS-LØSNINGER
Udover de energigenvindingsløsninger, der er integrerede i vore affugtere og luftbehandlingsanlæg,
tilbyder vi også “stand alone designs” som pladekrydsveklere, der anvender afkastluften til at
forbehandle udeluften før den føres ind i bygningen. Sikrer gratis opvarmning om vinteren og gratis
køling om sommeren.
Markedsføres udelukkende i Munters Americas .

TILFREDSE KUNDER OVER HELE VERDEN

“

Takket være Munters DryCool™,

kunne vi reducere kølebehovet med 60% i
sommerperioden.
– Sandvik, Rovereto, Italy

“Allerede på den første
dag efter installationen af
affugteren kunne vi se en
reduktion af ispåvæksten
og efter en uge var isen helt
forsvundet.”
HB MEATS, USA

“Med Munters MCD
affugter er vore produkter
sikret et optimalt oplagringsklima og fugtstyringen hjælper os til at
opfylde HACCP kravene.”
KRAFT FOODS, SVERIGE

“Med Munters MDU
system kan vi nu producere
lithiumbatterier med et dugpunkt på -50°C året rundt .”
MEET UNIVERSITY,
TYSKLAND

“Vores fuldautomatiske
-20°C fryselager med
kostbare insulinråvarer
kunne slet ikke fungere
uden Munters affugtning.”
NOVO NORDISK A/S,
DANMARK

Din pålidelige partner indenfor luftbehandling
Global partner
Munters har egne datterselskaber i 30 lande, alle med
højtuddannet personale indenfor både salg, service og teknisk
support.
Bæredygtighed
Med teknologier, der er baseret på naturens egne principper om
affugtning, befugtning, køling og opvarmning, er Munters bl.a.
ekspert i køling uden kølemidler og vi efterstræber konsekvent at
anvende teknikker og materialer med mest mulig hensyntagen til
vores miljø.
Energieffektiv luftbehandling
Energieffektivitet er i fokus når vi udvikler nye teknikker og
produkter. Både for at beskytte miljøet men også for at vore kunder
kan spare penge og forbedre produktiviteten. Eftermonterede rotorpurge-sektorer kan f.eks. reducere energiforbruget med op til 40%.
Certificeret produktion
Vore fabrikker er alle ISO9001 certificerede og de fleste arbejder i
overensstemmelse med de høje ISO14001 miljøstandarder.

Hygenius™
Vore  Hygenius affugtningsprodukter opfylder de mest strikse
hygiejnekrav. De er let tilgængelige og har glatte overflader,
der sikrer nem og grundig rengøring. Desuden er vore HPS og
Quantum™ affugtningsrotorer testede og anbefalede til brug ved
fremstilling af f.eks. følsomme fødevare- og farmaceutiske produkter,
takket være rotorernes dokumenterede bakteriedræbende effekt.
™

After Sales - regn med os hele vejen
Vort globale netværk af veluddannede og dedikerede
serviceteknikere sikrer vore kunders Munters udstyr den bedste
driftøkonomi og længste levetid. Vi udfører energivurderinger,
servicekontraktarbejde og kan desuden tilbyde en vifte af
serviceprodukter som f.eks. reservedels-kit tilpasset enhver
installation.

LYN-GUIDE
Brug Lyn-guiden nedenfor som en vejledning til at finde det mest passende Munters-produkt til en given applikation.
Lokale klimaforhold og individuelle krav kan betyde, at et alternativt produkt kan være en bedre løsning. Kontakt derfor det nærmeste Munters
kontor for en hel præcis og detaljeret vurdering af den bedst mulige løsning.

Automobilindustrien
Byggeindustrien
Datacentre
Elektronikindustrien
Energiproduktion

Forsvaret
Fødevarer/Pharma/Kemi

Halv-leder industrien
Hospitaler
Kommercielle bygninger
Kontorbygninger
LiBatteri produktion
Maling/Lakering
Procesindustrien
Restauranter
Skadesanering
Skibsværfter & Marine
Skoler, Universiteter
Sport og fritid

Supermarkeder
Vandforsyning/rensning

    

ENERGY RECOV.
PRODUKTER

VOC ERP

ZEOL

GTEC

Evaporativ
køling

OASIS

NA

DESICOOL

DRYCOOL

MOAS

 


 

MDU

MXPLUS

MCD

MX/MXT/MX2

ICEDRY

ML/MLT

MK/DRIZAIR

ComDry/DryTainer

Arkiver - fugtstyring
Arkiver - fugt- og temperaturstyring
Kølerum, f.eks. til arkivering af film
Biblioteker
Udstillings-/publikumsområder
Testfaciliteter
Produktionsfaciliteter
Lagring og transport
Byggeudtørring
Broer
Køling
Oplagring
Produktionsprocesser
Korrosionsbeskyttelse af kedler
Køling af gasturbine-indgangsluft
Vindmøller
VOC begrænsning
Depoter, fly, køretøjer
Oplagring, opvarmet
Oplagring, uopvarmet
Fryselager, under 0°C
Kølelager, over 0°C
(Pneumatisk) transport
Produktionsprocesser
Produkttørring
Renrum, vejerum
Produktion/renrum
AirCondition
AirCondition
AirCondition
Renrum
Sandblæsning/maling
VOC begrænsning
AirCondition
Udtørringsopgaver
Sandblæsning/maling
Oplægning (skibe i “mølpose”)
AirCondition
Ishaller
Svømmehaller
Sportshaller
Omklædningsrum
AirCondition
Rumaffugtning (kondenskontrol)

MH/MCS

Applikation

Arkiver/Museer

M/MG

Branche

MLPLUS

Systemer
°C/RH

Stand Alone anlæg



   

 


  

  

 
 





  















 
     

















    




 
 
 











 
  
  





















  
  


 








  
  
 




 
 
 
 

    
    

 


  




  













En international virksomhed, der sætter kundernes ønsker højest.
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 leverer verdens førende 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

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 +420 544 211 434, 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@munters.co.jp Korea +82 2761 8701, munters@munters.co.kr
Mexico Phone +52 722 270 40 49, munters@munters.com.mx Netherlands 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 +90 216 548 1444, info@muntersform.com UAE +971 4881
3026, 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

