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MUNTERS FÅR PRISET ”ENERGY INNOVATION AWARD” 

Munters (MTRS) tilldelas utmärkelsen ”Industry Energy Innovation” på 2017 års 
Europe Datacloud Awards.   

BroadGroup offentliggjorde vinnarna av årets Datacloud Awards, som lyfter fram innovation, inspiration och 
prestationer inom datacenter och molnet.  

 – Vi är väldigt stolta över att få det här erkännandet för vår innovationsförmåga och vårt engagemang i 
energieffektiva lösningar inom datacenterbranschen. Våra team arbetar fortlöpande med ägare och operatörer av 
datacenter för att nå energimålen samtidigt som vi erbjuder innovationer i framkant. Vi lanserade den indirekta 
kylningstekniken Oasis™, och det är den som är den lysande stjärnan bakom den här utmärkelsen, säger Neil 
Yule, VD, affärsområde Data Centre Business, Munters. 

Priserna delades ut på kvällen den 6 juni på Monaco Sporting Club, och i ceremonin deltog över 600 chefer från 
datacenter- och molnbranschen. Priserna delades ut inom ett antal olika kategorier. 

www.munters.com/datacloudawards2017 

Om Oasis™ 

Oasis™ indirekta evaporativa kylare använder det största sortimentet av värmeväxlare för indirekt evaporativ 
kylning på marknaden. Den mest innovativa av dessa värmeväxlare är Munters patenterade Oasis™ Evaporative 
Polymer Exchanger (EPX). Denna värmeväxlare använder sig av en unik polymertub, som kan använda alla 
vattenkvaliteter. 

Eftersom Oasis™ indirekta evaporativa kylare inte använder konventionell kylteknologi, så minskar kostnaderna 
avsevärt för kylning i nästan alla klimat, vilket inte kan sägas om konventionella förkylare med kylbatteri. 

För mer information: 
 
John Peter Leesi, CEO Munters Group 
Tel: +46 8 626 63 60 
 
John Womack, Investor Relations 
Tel: +46 706 782499 
 

Om Munters 

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra 
experter ett perfekt klimat för kunder i de flesta branscher. Våra största kunder finns bland livsmedelsföretag, 
läkemedelsbolag och datacenter. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. 
Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 500 medarbetare. Munters är noterade på Nasdaq 
Stockholm och har drygt sex miljarder kronor i omsättning. För mer information, besök oss på www.munters.com. 

 


