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PRODUKTBLAD

Munters DSS ProTM

Det næste niveau af affugtning

Munters DSS Pro er den ideelle affugtningsløsning, der kan 
bygges til de specifikke behov til selv de mest krævende formål. 
Systemet er nemt at installere og kan monteres internt eller 
eksternt med tilpasningsmulighederne, der sikrer den bedste 
løsning for din virksomhed.

Det komplette system er udstyret med vores revolutionerende 
AirPro-kabinet. Det nye skab byder på en række fordele, fra 
betydeligt forbedret holdbarhed til færre luftlækager og lavere 
energiforbrug. Systemet er også klar til bæredygtig energi, så 
hvis du vælger at skifte til vedvarende energi, gør Munters DSS 
Pro det nemmere at sikre forbedret bæredygtighed.

Munters DSS Pro er fuldt konfigurerbar og bygget til at opfylde 
specifikke krav. Sorptionsrotorer og materialer kan vælges 
ud fra behovene i dit anvendelsesområde, og den modulære 
opbygning af Munters-løsningen betyder, at installation og 
levering er ligetil. Der er også et bredt udvalg af styringer, der 
sikrer problemfri implementering.

Systemet er i fuld overensstemmelse med EN 
1886-standarderne og fremstilles på et ISO 9001-certificeret 
produktionsanlæg, og Munters' velkendte kvalitet kan ses i alle 
dele af løsningen. 

Funktioner

• Energieffektiv affugtning

• Gas-, damp- og elektrisk regenerering som standard

• Nyt AirPro-kabinet sikrer øget holdbarhed, styrke og 
energieffektivitet

• Fuld fugtigheds- og temperaturstyring

• Luftmængde fra 3.000 m3/t op til 140.000 m3/t*

• Konfigurerbare blæsere på behandlingskredsløb

• Mulighed for forskellige kabinetter for at sikre 
egnethed

• Avanceret styring og kommunikation

* Luftmængdedata måles ved standard tør luft (20 °C, 1.013 hPa)
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Alt i et
Munters DSS Pro er den fl eksible standard med fuld 
funktionsintegration, der sikrer dig et ideelt indeklima, når og 
hvor der er brug for det.
Det fås til indendørs og udendørs installation i 20 forskellige 
konfi gurerbare størrelser, og der fås tre forskellige typer 
sorptionsrotorer, afhængigt af formålet, og hvor enheden 
skal installeres. Der kan vælges ni forskellige rotorstørrelser 
med forskellige bredder i forhold til den ønskede 
affugtningskapacitet.

Generelle funktioner omfatter:

• Luftmængde fra 3.000 m3/t op til 140.000 m3/t
• Valg af kabinetmateriale, f.eks. Munters Protect eller rustfrit 

stål
• Konfi gurerbare blæsere på behandlingskredsløb
• Elektrisk, damp- og gasregenerering som standard
• Fuldt konfi gurerbar før og efter behandling
• Fuld fugtigheds- og temperaturstyring
• Bredt udvalg af strømforsyninger 380-440 V 50/60 Hz

Mindre fodaftryk

Munters DSS Pro er mindre end 
tidligere, men forbedrer også 
ydeevnen. Mindre gulvplads 
og forbedrede funktioner giver 
betydelige besparelser.

Den nye Munters DSS Pro 
byder på en række værdifulde 
forbedringer både indvendigt og 
udvendigt, så den kan give dig 
det klima, du har brug for, mere 
effektivt end nogensinde før.

Fleksibilitet og enkelhed

Munters' modulopbyggede 
fi losofi  gør levering og 

installation på stedet nemt.
Avanceret styring og kommunikation

Munters DSS Pro er udstyret med Munters' 
tilpassede styresystem, som er monteret 
i et separat styrekabinet. Tilgængelige 
styringer omfatter HMI-systemer, der kan 
være lokale eller fjernbetjente, en række 
muligheder for fjerntilslutning såsom 
Munters Connected Climate™ (MCC) og 
styring baseret på fl ow eller tryk.

Smart udvælgelsesproces

Genesys er vores 
innovative og intuitive 
udvælgelsesværktøj, som 
sikrer, at du får den rigtige 
Munters-løsning til dine 
specifi kke behov.

Vores salgsingeniører 
kan derefter give dig 
tegninger, fl owdiagrammer, 
tekniske specifi kationer og 
omkostninger, så du får et 
klart billede af tilbuddet 
og fordelene. Du får de 
detaljerede oplysninger, 
du har brug for, med 
lettilgængelig dokumentation 
fra starten.

Mød DSS Pro
Nyt AirPro-kabinet
Det helt nye AirPro-kabinet er 50 % stærkere, 
hvilket giver enestående pålidelighed 
og effektivitet over en længere periode. 
Kabinettet forbedrer også den termiske 
barriere og isolering med 20 % og sikrer fi re 
gange færre luftlækager. Alt dette resulterer 
i en forbedring på 8 % af energiforbruget, 
samtidig med at levetiden og pålideligheden 
forbedres med 15 %.

Ydeevne 

Fremragende ydeevne med Munters' 
førsteklasses sorptionsrotorteknologi og 
patenterede PowerPurge™. Opnå den bedste 
ydeevne og pålidelighed, samtidig med at 
du reducerer dine energiomkostninger og de 
samlede driftsomkostninger på lang sigt.

Kvalitet
Det enestående Munters-design og 
kvalitetskomponenterne sikrer pålidelig drift 
og den bedst mulige ydeevne, samtidig 
med at de overholder de harmoniserede 
europæiske standarder og tekniske 
specifi kationer for CE- og UKCA -mærkning. 
Det nye AirPro-kabinet er TÜV-testet og 
overholder europæiske EN 1886-standarder.

Munters DSS Pro er fremstillet på et ISO 
9001-certifi ceret produktionsanlæg.
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Regenereringsvarmelegeme

Damp, el, gas. Klar til 
bæredygtig energi. 
Konfi gurerbar størrelse og 
effekt.

Procesefterbehandling (konfigurerbar)

• Køling: Væske eller DX*

• Varme: Væske, elektrisk eller damp* 

• Affugtning: Damp eller Munters' 
fordampningsfugter/køler

• Støjreduktionsskærme

Kølere fremstilles med rustfri 
stålramme og skrå drypbakke og 
om nødvendigt med integreret 
dråbeudskiller i overensstemmelse med 
hygiejnestandarder, f.eks. VDI6022.
* Fås kun på forespørgsel, ikke tilgængelig i standard-
konfiguration.

Luftfiltrering

Konfi gurerbare fi lterklasser, 
typer og monteringssystem. 
Filterstandard ISO 16890.

Filterovervågning.
Procesluftventilator 

Høj effektivitet med 
fl ow- eller trykstyring 

for at opnå et optimalt 
arbejdspunkt ved hjælp af 

VFD- eller EC-teknologi. 

Procesforbehandling (konfigurerbar)

• Køling: Væske eller DX*

• Varme: Væske, elektrisk eller damp* 

• Støjreduktionsskærme

Kølere fremstilles med rustfri 
stålramme og skrå drypbakke og 
om nødvendigt med integreret 
dråbeudskiller i overensstemmelse med 
hygiejnestandarder, f.eks. VDI6022.
* Fås kun på forespørgsel, ikke tilgængelig i standard-
konfiguration.

Munters DSS Pro-kabinettegenskaber til for- og 
efterbehandling i henhold til EN 1886:

• D1 Kabinetstyrke

• L1 Lækageklasse

• T2 Varmeisolering

• TB2 Kuldebroer

• Filter bypass F9

Mineralisolering med høj tæthed og A1-brandbeskyttelse (intet bidrag til brand)
* fås ved henvendelse

Luftspjæld 

Robust og vedligeholdelsesfri. 

Konfi gurerbar position, 
lækageklasse og driftstilstand, 

hånd- eller motorstyret.  

Regenereringsventilator

Højeffektiv ventilator 
med justerbar luftstrøm 
og vådluftsbeskyttelse.

Ydeevne

Munters førsteklasses og højtydende 
sorptionshjul. Fremragende styrke og 
holdbarhed – designet til at holde.

Regenereringsindtag

Procestørluftudtag

Vådluft
Behandler

frisk luft

Behandler 
returluft

Munters' 
energibesparende 
løsninger 

Green PowerPurge™

Alle individuelle komponenter og rotoren er monteret inden i det 
fuldt konfi gurerbare AirPro-kabinet, som er en modulopbygget 
konstruktion med isolerede paneler, der opfylder EN 
1886-standarderne. Alle kabinetdele er korrosionsbestandige 
takket være specielle Munters Protect-plader eller rustfrit stål, 
og enheden består af en selvbærende og stabil sektionsopdelt 
rammekonstruktion med formtilpassede paneler indsat. Selve 
AirPro-kabinettet byder på en række fordele og gør det muligt for 
teknologien at fungere optimalt. 

Strøm
Fås med Munters' patenterede PowerPurge™

og Green PowerPurge™, som yderligere 
reducerer energiforbruget og forbedrer 
bæredygtigheden.

Ro i sindet
Én leverandør og servicepartner, 
ét CE- og UKCA-mærke til hele 
systemet. 
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Alle komponenter som ventilatorer, filtre og spoler kan konfigureres, så de passer til det ønskede formål. Der kan vælges et bredt 
udvalg af standardiserede komponenter, men der er også mulighed for specialdesign for at sikre, at Munters DSS Pro matcher dit 
formål perfekt. Det samlede system balanceres i valget af komponenter, og alt er designet til at fungere så energieffektivt som muligt. 

Systemer til montering indendørs eller udendørs er tilgængelige, og alle opfylder EN 1886-standarderne. Enheden kan opdeles 
i forskellige blokke, der gør levering og installation på stedet nemmere, hvilket du kan se på eksempeltegningen. Munters Block 
Philosophy betyder, at Munters DSS Pro er designet på en intuitiv og brugervenlig måde. Frem for én stor enhed. Munters DSS Pro er 
opdelt i individuelle blokke, der passer perfekt sammen og tilsammen danner hele løsningen. Denne filosofi betyder, at leveringen er 
nemmere, og at installationen er problemfri og mere effektiv. Og da Munters DSS Pro er modulopbygget, betyder det også enklere 
service og vedligeholdelse.

Kvalitet gennem hele systemet

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

Blok 5Blok 6 Frisk luft

Returluft

Vådluft

Regenerering-
sindtag

Tørluft

Munters DSS Pro er fremstillet af særligt udvalgte 
materialer, og det fuldt konfigurerbare AirPro-kabinet 
er en modulopbygget konstruktion med isolerede 
paneler, der opfylder EN 1886-standarderne. Det er 
korrosionsbestandigt takket være Munters Protect-plader 
eller rustfrit stål. 

Munters Protect
Munters Protect er den bedste korrosionsbeskyttelse på 
det europæiske marked og består af en metalbelægning, 
der indeholder vigtige elementer til korrosionsbeskyttelse. 
Belægningen har selvhelende egenskaber, der eliminerer 
de mikroskopiske svage punkter, der kommer fra 
skæringer, bøjninger og hulstanser, og giver betydeligt 
længere beskyttelse af metallet end konventionel 
galvanisering. Fordelene er en længere produktlivscyklus, 
mindre vedligeholdelse, reducerede samlede 
ejeromkostninger og mindre miljøbelastning.

Rustfrit stål
I fødevareprocesser skal der benyttes fødevaresikre 
materialer for at opretholde sikkerheden i processerne 
og forhindre hygiejnemæssige risici og kontaminering. 
Munters DSS Pro kan leveres i rustfrit stål med hygiejniske 
og fødevaregodkendte egenskaber, der overholder 
hygiejnestandarderne, bl.a. VDI6022.
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En førsteklasses rotor til ethvert formål

Vores Munters DSS Pro-systemer, der er baseret på sorptionsrotorteknologi,
oprindeligt patenteret af Munters, leverer høj fugtabsorberingskapacitet
år efter år, forbedret ydeevne gennem energigenvindingsdelen og
certifi cerede bakteriehæmmende sorptionsrotorer.

Dokumenteret fremragende kvalitet
Munters' meget hygroskopiske rotorer er fremstillet af ikke-metallisk,
keramisk komposit og er konstrueret til at sikre uovertruffen styrke og
holdbarhed. Fremstillingsmetoden, der er udviklet og patenteret af
Munters, sikrer en stærk og stabil struktur. Vores kvalitetskontrol tolererer
ingen fejl, der kan hæmme affugterens ydeevne, og sorptionshjulet er
kendetegnet ved en glat og jævn overfl ade – designet til at holde.

Vores Munters DSS Pro-systemer, der er baseret på sorptionsrotorteknologi,
oprindeligt patenteret af Munters, leverer høj fugtabsorberingskapacitet

Munters, sikrer en stærk og stabil struktur. Vores kvalitetskontrol tolererer

Munters HPS™
Den perfekte rotor til de fl este formål.

Den højtydende silica-rotor er vores alsidige arbejdshest, hvor vandafvisende 
silicagel fungerer som det adsorberende stof og tilbyder ideel tørreydelse i en 
lang række applikationer.

• Certifi ceret til at have bakteriedræbende effekt på kontaminanter og 
udsender ikke partikler til den behandlede luft

• Selv når silicagel-tørremidlet udsættes for luft ved 100 % RH, "udvaskes" det 
ikke

• Modstandsdygtig over for syrer, svovlprodukter og de fl este kemikalier 

• Silikonefri version tilgængelig efter behov, f.eks. til bil- og elektronikindustrien

Munters HPX™
Førstevalget, når der er behov for ekstremt lave dugpunkter.

HPX-rotor er førstevalget til lave og ultralave dugpunkter, f.eks. 
litiumbatteribranchen. Ideelt arbejdsområde fra -40 °C  til -80 °C takket 
være det specielle design af tørre-poresystemet og materialet. Rotoren har en 
forbløffende lang levetid.

• Selv når silicagel-tørremidlet udsættes for luft ved 100 % RH, "udvaskes" det 
ikke

• Silikonefri version tilgængelig efter behov, f.eks. til bil- og elektronikindustrien

Munters HPL™ (LiCl)
Til krævende industriprocesser.

Vores HPL-hjul er en driftssikker, robust og hårdtarbejdende rotor, der leverer 
toppræstationer i krævende processer.

• Modstandsdygtig over for de fl este forurenende stoffer og kontaminanter 
som opløsningsmidler og fenoler og kan endda overføre opløsningsmidler fra 
procesluftstrømme

• Reducerer antallet af organismer, der kan transporteres i luftstrømmen, takket 
være litiumkloridets bakteriehæmmende egenskaber



Find dit nærmeste Munters-kontor på www.munters.com

Munters forbeholder sig ret til at foretage ændringer i specifikationer, mængder mv. i forbindelse med produktionen eller af andre årsager efter offentliggørelsen. 
© Munters AB, 2021
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Oversigt over DSS-størrelsesvalg
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Flowdiagram for DSS Pro

LDP_System Klassisk_DH_System Turbo_DH_System RBU_200 RBU_By-pass
(lavt dugpunkt, høj dx) (medium �ow og dx) (højt �ow, lav dx)

* Angivelse af tilladt luftstrøm for differenskonfigurationer ved standard tørluftforhold ved 20 °C ved havets overflade 1013 mbar. 
DH-systemet betragtes som et affugtningstrin med for- eller efterbehandling, RBU betragtes som værende uden for- eller efterbehandling.
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Flowdiagram for DSS Pro

LDP_System Klassisk_DH_System Turbo_DH_System RBU_200 RBU_By-pass
(lavt dugpunkt, høj dx) (medium �ow og dx) (højt �ow, lav dx)

* Angivelse af tilladt luftstrøm for differenskonfigurationer ved standard tørluftforhold ved 20 °C ved havets overflade 1013 mbar. 
DH-systemet betragtes som et affugtningstrin med for- eller efterbehandling, RBU betragtes som værende uden for- eller efterbehandling.
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Munters DSS Pro er udstyret med Munters' tilpassede styresystem, som er monteret i et separat styrekabinet. Tilgængelige styringer og 
integrationer omfatter:

• HMI-systemer lokalt eller fjernbetjent 

• Modbus TCP/IP, Modbus RTU, BACnet IP og WEB-optioner til fjerntilslutning som Munters Connected Climate™ (MCC) 

• Styring efter absolut luftfugtighed, relativ fugtighed eller dugpunkt

• Flowregulering eller trykkontrol

• Temperaturstyring

• Styring af alle funktioner og alarmer

Alt er kabelforbundet og fabrikstestet før levering og implementering.

Avanceret styring og kommunikation


