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KARTA PRODUKTU

Munters DSS ProTM

Następny poziom osuszania

Munters DSS Pro to idealne rozwiązanie do osuszania, które 
można zbudować tak, aby odpowiadało specyficznym 
potrzebom nawet najbardziej wymagających zastosowań. 
Jest prosty w instalacji i można go zamontować wewnątrz lub 
zewnętrz, a opcje indywidualnego dostosowania zapewniają 
najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.

Ten kompletny system jest wyposażony w naszą przełomową 
obudowę AirPro. Nowa obudowa ma wiele zalet, od znacznie 
lepszej trwałości po mniejsze przecieki powietrza i mniejsze 
zużycie energii. Munters DSS Pro może być również stosowany 
w sektorach zrównoważonej energii. Jeśli zdecydujesz się 
przejść na energię odnawialną, ułatwi Tobie to przejście.

Munters DSS Pro jest w pełni konfigurowalny i zbudowany tak, 
aby spełniał określone wymagania. Rotor i materiały sorpcyjny 
można dobrać w zależności od potrzeb zastosowania, 
a modułowa budowa rozwiązania Munters sprawia, że 
instalacja i dostawa są proste. Dostępna jest również szeroka 
gama elementów sterujących, zapewniających łatwe 
dopasowanie.

System jest w pełni zgodny z normami EN1886 i wytwarzany 
w zakładzie produkcyjnym posiadającym certyfikat ISO 9001, 
a uznana jakość Munters jest obecna w każdym elemencie 
rozwiązania.

Właściwości

• Energooszczędne osuszanie

•  Regeneracja gazowa, parowa i elektryczna  
w standardzie

• Nowa obudowa AirPro zwiększa trwałość, 
wytrzymałość i energooszczędność

• Pełna kontrola wilgotności i temperatury

• Zakres przepływu powietrza od 3000 m3/h  
do 140 000 m3/h*

• Konfigurowalne wentylatory w obiegu procesowym

• Wybór odpowiedniej obudowy

• Zaawansowane sterowanie i komunikacja

*  Dane dotyczące przepływu powietrza są mierzone w 
standardowych warunkach suchego powietrza (20°C, 1,013 hPa)
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Wszystko w jednym
Munters DSS Pro to elastyczny standard z pełną integracją 
funkcji, zapewniający idealny klimat w pomieszczeniach 
zawsze i wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne.

Jest dostępny w wersji wewnętrznej i zewnętrznej w 20 różnych 
konfi gurowalnych rozmiarach i z 3 różnymi typami rotorów 
osuszających, w zależności od zastosowania i miejsca, w 
którym należy zainstalować urządzenie. Można wybrać 
dziewięć różnych rozmiarów rtorów o różnych szerokościach w 
zależności od wymaganej wydajności osuszania.

Ogólne właściwości:

• Zakres przepływu powietrza od 3000 m3/h 
do 140 000 m3/h

• Opcje materiału obudowy np. Munters Protect lub stal 
nierdzewna

• Konfi gurowalne wentylatory w strumieniu procesowym
• Regeneracja elektryczna, parowa i gazowa w standardzie
• Elementy wstępnej i końcowej obróbki powietrz w pełni 

konfi gurowalne
• Pełna kontrola wilgotności i temperatury
• Szeroki zakres zasilania 380 – 440V 50/60Hz

Mniejsze gabaryty

Munters DSS Pro jest mniejszy niż 
wcześniej, a za razem na wieszką 
wydajność. Mniej wymaganej 
powierzchni i zwiększone możliwości 
zapewniają znaczne oszczędności.

Jakość
Znakomita konstrukcja i wysokiej jakości komponenty 
Munters zapewniają niezawodne działanie 
i najlepszą możliwą wydajność, przy jednoczesnym 
zachowaniu zgodności ze zharmonizowanymi 
normami europejskimi i specyfi kacjami technicznymi 
dotyczącymi oznakowania CE i UKCA. Nowa 
obudowa AirPro została przetestowana przez TÜV 
i jest zgodna z europejskimi normami EN1886.

Munters DSS Pro jest produkowany w zakładzie 
produkcyjnym posiadającym certyfi kat ISO 9001.

Wydajność

Wyjątkowa wydajność dzięki technologii rotora 
osuszającego premium Munters i opatentowanej 
technologii PowerPurge™. Osiągnij najlepszą 
wydajność i niezawodność przy jednoczesnym 
obniżeniu kosztów energii i całkowitych kosztów 
eksploatacji w perspektywie długoterminowej.

Nowy Munters DSS Pro ma 
szereg cennych ulepszeń zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz, 
dzięki czemu może zapewnić 
Ci klimat, którego potrzebujesz 
bardziej efektywnie niż 
kiedykolwiek wcześniej.

Elastyczność i prostota

Filozofi a modułowa 
Munters ułatwia dostawę 

i instalację na miejscu.
Zaawansowane sterowanie i komunikacja

Munters DSS Pro jest wyposażony w 
indywidualnie skonfi gurowany system sterowania 
Munters, który jest montowany w oddzielnej 
szafi e sterującej. Dostępne elementy sterujące 
obejmują systemy HMI, które mogą być lokalne 
lub zdalne, różne opcje łączności zdalnej, takie 
jak Munters Connected Climate™ (MCC) oraz 
sterowanie oparte na przepływie lub ciśnieniu.

Nowa obudowa AirPro
Zupełnie nowa obudowa AirPro jest o 
50% mocniejsza, oferując wyjątkową 
niezawodność i wydajność przez dłuższy 
czas. Obudowa poprawia również 
termoizolację i mostki cieplne o 20% 
oraz zapewnia 4-krotnie mniej wycieków 
powietrza. To wszystko daje 8% niższe 
zużycie energii przy jednoczesnej poprawie 
trwałości i niezawodności o 15%. 

Inteligentny proces 
doboru

Genesys to nasze 
innowacyjne i intuicyjne 
narzędzie doboru, które 
gwarantuje, że otrzymasz 
odpowiednie rozwiązanie 
Munters, spełniające 
Twoje konkretne potrzeby.

Nasi inżynierowie 
sprzedaży mogą 
następnie dostarczyć 
rysunki, schematy 
blokowe, specyfi kacje 
techniczne i koszty, 
dając jasny obraz oferty 
i korzyści. Od samego 
początku otrzymujesz 
szczegółowe informacje, 
których potrzebujesz, 
wraz z łatwo dostępną 
dokumentacją.

POZNAJ DSS Pro

obniżeniu kosztów energii i całkowitych kosztów 
eksploatacji w perspektywie długoterminowej.
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Nagrzewnica regeneracji

Parowa, elektryczna, gazowa. 
Gotowy na zrównoważoną 
energię. Konfi gurowalny 
rozmiar i moc.

Obróbka końcowa procesu 
(konfigurowalna)

• Chłodzenie: wodne lub DX*

• Ogrzewanie: wodne, elektryczne 
lub parowe*

• Nawilżanie: nawilżacz/chłodnica 
parowa lub wyparna Munters

• Tłumiki redukujące hałas 

Chłodnice są wyposażone w ramę 
ze stali nierdzewnej  i nachyloną 
tacę ociekowa, w razie potrzeby 
wyposażone w zintegrowany 
odkraplacz, zgodnie z standardami 
higienicznymi m.in. VDI6022.
* Dostępne tylko na zamówienie, niedostępne w 
standardowej konfiguracjiconfiguration.

Filtracja

Konfi gurowalne klasy fi ltrów, 
typy i system mocowania. 

Norma fi ltracyjna ISO16890.

Monitoring fi ltrów.
Wentylator procesowy 

Wysoka wydajność dzięki 
kontroli przepływu lub 

ciśnienia w celu osiągnięcia 
optymalnego punktu pracy 

za pomocą VFD lub EC. 

Obróbka wstępna procesu (konfigurowalna)

• Chłodzenie: wodne lub DX*

• Ogrzewanie: wodne, elektryczne lub 
parowe*

• Tłumiki redukujące hałas 

Chłodnice są wyposażone w ramę ze stali 
nierdzewnej  i nachyloną tacę ociekowa, w 
razie potrzeby wyposażone w zintegrowany 
odkraplacz, zgodnie z standardami 
higienicznymi m.in. VDI6022.
* Dostępne tylko na zamówienie, niedostępne w standardowej 
konfiguracji

Właściwości obudowy Munters DSS Pro do obróbki 
wstępnej i końcowej zgodnie z normą EN 1886:

• Wytrzymałość obudowy D1

• Klasa szczelności L1

• Izolacja termiczna T2

• TB2 mostki termiczne

• Obejście fi ltra F9

Izolacja mineralna o wysokiej gęstości z ochroną przeciwpożarową A1 (bez udziału w pożarze)
* dostępne na żądanie

Przepustnica powietrza 

Solidna i bezobsługowa.

Konfi gurowalne położenie, 
klasa szczelności i tryb 

pracy; sterowanie ręczne lub 
automatyczne;

Wnetylator regeneracj

Wysokowydajny wentylator z regulowanym 
przepływem i właściwościami 

ochronnymi mokrego powietrza

Wydajność

Wysokowydajny rotor pochłaniające wilgoć 
Munters Premium. Wyjątkowa wytrzymałość i 
trwałość – zaprojektowane z myślą o trwałości.

Poiwetrze regeneracyjne

Powietrze suche

Powietrze 
mokre

Powietrze 
świeże

Powietrze 
recyrkulacyjne

Moc
Dostępne z opatentowanymi przez Munters 
rozwiązaniami PowerPurge™ i Green PowerPurge™, 
które dodatkowo zmniejszają zużycie energii i 
poprawiają zrównoważony rozwój.

Rozwiązania Munters 
obniżające zużycie energii 

Green PowerPurge™

Wszystkie poszczególne komponenty i rotor są umieszczone 
wewnątrz w pełni konfi gurowalnej obudowy AirPro, która jest 
konstrukcją modułową z izolowanymi panelami spełniającymi 
normy EN1886. Wszystkie części obudowy są odporne na 
korozję dzięki zastosowaniu specjalnych płyt Munters Protect 
lub stali nierdzewnej, a urządzenie składa się z samonośnej 
i stabilnej konstrukcji ramowej z włożonymi panelami 
dopasowującymi się do kształtu. Sama obudowa AirPro oferuje 
szereg korzyści i umożliwia działanie technologii na optymalnym 
poziomie.

Spokój umysłu
Jeden dostawca i partner serwisowy, 
jeden znak CE i UKCA dla całego 
systemu.  
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Wszystkie komponenty, takie jak wentylatory, filtry i wymienniki, można skonfigurować tak, aby pasowały do żądanego 
zastosowania. Dostępna jest szeroka gama znormalizowanych komponentów, ale możliwe są również specjalne konstrukcje, 
aby zapewnić, że Munters DSS Pro najlepiej pasuje do Twojej aplikacji. Cały system jest zrównoważony pod względem doboru 
komponentów i wszystko jest zaprojektowane tak, aby działać jak najbardziej energooszczędnie. 

Dostępne są systemy do montażu wewnątrz lub na zewnątrz budynków i wszystkie spełniają normy EN1886. Urządzenie można 
podzielić na różne bloki, co ułatwia dostawę i montaż na miejscu, co widać na przykładowym rysunku. Filozofia bloku Munters 
oznacza, że Munters DSS Pro został zaprojektowany w intuicyjny, łatwy w zarządzaniu sposób. Zamiast jednej dużej jednostki. 
Munters DSS Pro jest podzielony na pojedyncze bloki, które łatwo do siebie pasują, tworząc całe rozwiązanie. Ta filozofia oznacza, 
że dostawa jest łatwiejsza, a instalacja płynniejsza i bardziej wydajna. Fakt, że Munters DSS Pro jest modułowy, oznacza również 
uproszczenie obsługi i konserwacji.

Jakość w całym systemie

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

Blok 5Blok 6 Powietrze śweże

Powietrze 
recurkulacyjne

Powietrze 
mokre

Powietrze 
regeneracyjne

Powietrze 
suche

Munters DSS Pro jest wykonany ze specjalnie dobranych 
materiałów, a w pełni konfigurowalna obudowa AirPro 
jest konstrukcją modułową z izolowanymi panelami 
spełniającymi normy EN1886, które są odporne na 
korozję dzięki zastosowaniu specjalnych płyt Munters 
Protect lub stali nierdzewnej.

Munters Protect
Munters Protect to najlepsza ochrona antykorozyjna 
na rynku europejskim, składa się z metalowej powłoki 
zawierającej kluczowe elementy ochrony przed korozją. 
Powłoka ma właściwości samoregenerujące, eliminując 
mikroskopijne słabe punkty pochodzące z nacięć, 
zginania i wierenia oraz zapewnia znacznie dłuższą 
ochronę metalu niż w przypadku konwencjonalnej 
galwanizacji. Korzyści to dłuższy cykl życia produktu, 
mniej konserwacji, niższy całkowity koszt posiadania i 
mniejszy wpływ na środowisko.

Stal nierdzewna
Procesy spożywcze wymagają materiałów bezpiecznych 
dla żywności, aby zapewnić bezpieczeństwo procesów i 
zapobiegać ryzyku higienicznemu i zanieczyszczeniom. 
Munters DSS Pro mogą być dostarczane ze stali 
nierdzewnej o właściwościach higienicznych i 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zgodnych ze 
standardami higienicznymi, takimi jak VDI6022.
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Wysokiej jakości rotor do każdego zastosowania

Oparte na technologii rotora osuszającego, oryginalnie opatentowanej przez 
fi rmę Munters, nasze systemy Munters DSS Pro zapewniają wysoką zdolność 
pochłaniania wilgoci rok po roku, zwiększoną wydajność w sektorze 
odzyskiwania energii i certyfi kowane bakteriostatyczne rotory osuszające.

Sprawdzona znakomita jakość
Wykonane z niemetalicznego, ceramicznego kompozytu, wysoce 
higroskopijne rotory Munters zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić 
doskonałą wytrzymałość i trwałość. Metoda produkcji, opracowana
 i opatentowana przez fi rmę Munters, charakteryzuje się mocną i stabilną strukturą. 
Nasza kontrola jakości nie toleruje niedoskonałości, które mogą ograniczać 
wydajność osuszacza, a rotor osuszający charakteryzuje się gładką i regularną 
powierzchnią – zaprojektowaną z myślą o trwałości.

fi rmę Munters, nasze systemy Munters DSS Pro zapewniają wysoką zdolność 

odzyskiwania energii i certyfi kowane bakteriostatyczne rotory osuszające.

higroskopijne rotory Munters zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić 

 i opatentowana przez fi rmę Munters, charakteryzuje się mocną i stabilną strukturą. 
Nasza kontrola jakości nie toleruje niedoskonałości, które mogą ograniczać 
wydajność osuszacza, a rotor osuszający charakteryzuje się gładką i regularną 

Munters HPS ™
Idealny rotor do większości zastosowań.

Rotor HPS (High Performance Silica) to nasz wszechstronny koń roboczy, w 
którym adsorbentem jest wodoodporny żel krzemionkowy, który zapewnia 
idealną wydajność suszenia w szerokim zakresie zastosowań.

• Posiada certyfi kat bakteriobójczego działania na zanieczyszczenia i nie 
emituje cząstek do przetwarzanego powietrza

• Nawet po wystawieniu na działanie powietrza przy 100% wilgotności 
względnej środek osuszający żel krzemionkowy nie jest „wymywany”

• Odporny na kwasy, produkty siarkowe i większość chemikaliów

• Wersja bez silikonu dostępna w razie potrzeby, np. dla przemysłu 
samochodowego i elektronicznego

Munters HPX ™
Pierwszy wybór, gdy wymagane są ekstremalnie niskie punkty rosy.

Rotor HPX to pierwszy wybór w przypadku niskich i bardzo niskich punktów 
rosy, np. produkcja baterii litowych. Idealny zakres pracy od -40°C do -80°C 
dzięki specjalnej konstrukcji systemu porów i materiału osuszającego. Rotor 
oferuje niezwykle długą żywotność.

• Nawet po wystawieniu na działanie powietrza przy 100% wilgotności 
względnej środek osuszający żel krzemionkowy nie jest „wymywany”

• Wersja bez silikonu dostępna w razie potrzeby, np. dla przemysłu 
samochodowego i elektronicznego

Munters HPL ™ (LiCl)
Do wymagających procesów przemysłowych.

Nasze koło HPL to niezawodny, wytrzymały i ciężko pracujący rotor oferujący 
najwyższą wydajność w wymagających branżach przetwórczych.

• Odporny na większość zanieczyszczeń i zanieczyszczeń, takich jak 
rozpuszczalniki i fenole, a nawet może przenosić rozpuszczalniki ze 
strumieniem powietrza procesowego

• Zmniejsza liczbę organizmów, które mogą być przenoszone w strumieniu 
powietrza, dzięki bakteriostatycznym właściwościom chlorku litu



Znajdź najbliższe biuro Munters na www.munters.com

Firma Munters zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach, ilościach itp. z przyczyn produkcyjnych lub innych po publikacji. 
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Tabela doboru rozmiaru DSS

10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 120 000 130 000 140 000

DSS Pro-1000-1709

DSS Pro-1000-2117

DSS Pro-1300-2113

DSS Pro-1300-2117

DSS Pro-1500-2513

DSS Pro-1500-2517

DSS Pro-1700-2913

DSS Pro-2000-2917

DSS Pro-2000-2921

DSS Pro-2200-3317

DSS Pro-2200-3321

DSS Pro-2200-3325

DSS Pro-2500-3721

DSS Pro-2500-3725

DSS Pro-3000-4221

DSS Pro-3000-4629

DSS Pro-3500-5025

DSS Pro-3500-5029

DSS Pro-3500-5033

DSS Pro-3500-5437

Przepływ powietrza procesowego
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DSS Pro przepływ

LDP_System Classic_DH_System Turbo_DH_System RBU_200 RBU_By-pass
(Niski punkt rosy, duża dx) (Sredni przepływ i dx) (duzy przepływ, mała dx)

* Wskazanie dopuszczalnego przepływu powietrza dla różnych konfiguracji w standardowych warunkach suchego powietrza w temperaturze 20°C na poziomie morza 1013 mbar. 
System ciepłowniczy jest uważany za etap osuszania z obróbką wstępną lub końcową, RBU rozważany bez obróbki wstępnej lub końcowej.
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DSS Pro-1000-1709

DSS Pro-1000-2117

DSS Pro-1300-2113

DSS Pro-1300-2117

DSS Pro-1500-2513

DSS Pro-1500-2517

DSS Pro-1700-2913
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DSS Pro-1000-1709

DSS Pro-1000-2117

DSS Pro-1300-2113

DSS Pro-1300-2117

DSS Pro-1500-2513

DSS Pro-1500-2517

DSS Pro-1700-2913

DSS Pro-2000-2917

DSS Pro-2000-2921

DSS Pro-2200-3317

DSS Pro-2200-3321

DSS Pro-2200-3325

DSS Pro-2500-3721

DSS Pro-2500-3725

DSS Pro-3000-4221

DSS Pro-3000-4629

DSS Pro-3500-5025

DSS Pro-3500-5029

DSS Pro-3500-5033

DSS Pro-3500-5437

Process Airflow
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DSS Pro flow chart

LDP_System Classic_DH_System Turbo_DH_System RBU_200 RBU_By-pass
(low dew point, high dx) (medium flow and dx) (high flow, low dx)

* Indication of allowable airflow for the difference configurations at standard dry air conditions at 20°C at sea level 1013mbar. 
DH system is a considered as dehumidification step with pre- or post- treatment, RBU considered without pre- or post- treatment.
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DSS Pro-1500-2517

DSS Pro-1700-2913

Munters DSS Pro jest wyposażony w indywidualnie skonfigurowany system sterowania Munters, który jest montowany w oddzielnej 
szafie sterującej. Dostępne kontrolki i integracje obejmują:

• Systemy HMI lokalne lub zdalne

• Modbus TCP/IP, Modbus RTU, BACnet IP i opcje WEB do zdalnej łączności, takie jak Munters Connected Climate™ (MCC)

• Kontrola wilgotności bezwzględnej, wilgotności względnej lub punktu rosy

• Kontrola przepływu lub kontrola ciśnienia

• Kontrola temperatury

• Sterowanie wszystkimi funkcjami i alarmami

Wszystko jest okablowane i przetestowane fabrycznie przed dostawą i wdrożeniem.

Zaawansowane sterowanie i komunikacja


