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PRODUKTBLAD

Munters DSS ProTM

Nästa nivå av avfuktning

Munters DSS Pro är den idealiska avfuktningslösningen 
som kan byggas för att passa även de mest krävande 
tillämpningarnas specifika behov. Den är enkel att installera 
och kan monteras internt eller externt, samtidigt som 
anpassningsalternativen säkerställer den bästa lösningen för 
din verksamhet.

Detta kompletta system är utrustat med vårt revolutionerande 
AirPro-hölje. Detta nya hölje erbjuder en rad fördelar, från 
väsentligt förbättrad hållbarhet till minskat luftläckage och lägre 
energiförbrukning. Den är också redo för hållbar energi, så om 
du väljer att gå över till förnybar energi underlättar Munters 
DSS Pro den förbättrade hållbarheten.

Munters DSS Pro är helt konfigurerbar och byggd för att 
uppfylla specifika krav. Sorptionsrotorer och material kan väljas 
baserat på behoven inom ditt tillämpningsområde, och Munters 
modulbaserade lösning gör installationen och leveransen enkel. 
Det finns även ett brett utbud av kontroller som säkerställer 
smidig implementering.

Systemet uppfyller alla EN1886-standarder och tillverkas i en 
ISO 9001-certifierad produktionsanläggning samtidigt som 
Munters välkända kvalitet genomsyrar alla delar av lösningen. 

Funktioner

• Energieffektiv avfuktning

• Med gas-, ång- och elregenerering som standard

• Det nya AirPro-höljet ökar hållbarheten, styrkan och 
energieffektiviteten

• Full kontroll över luftfuktighet och temperatur

• Luftflöde från 3 000 m3/t upp till 140 000 m3/t*

• Konfigurerbara fläktar på processkrets

• Val av hölje för att säkerställa lämplighet

• Avancerad styrning och kommunikation

* Luftflödesdata mäts vid standardmässiga torrluftsförhållanden (20 
°C, 1 013 hPa)
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Allt i ett
Munters DSS Pro är den fl exibla standarden med full 
funktionsintegration som ger dig ett perfekt inomhusklimat när 
och där det behövs.
Den fi nns tillgänglig för inom- och utomhusinstallation i tjugo 
konfi gurerbara storlekar. Dessutom fi nns tre olika typer av 
sorptionsrotorer tillgängliga beroende på tillämpning och var 
enheten behöver installeras. Nio olika rotorstorlekar kan väljas 
med olika bredd i förhållande till önskad avfuktningskapacitet.

Produkten har följande egenskaper:

• Luftfl öde från 3 000 m3/t upp till 140 000 m3/t
• Val av material i höljet, t.ex. Munters Protect eller rostfritt 

stål
• Konfi gurerbara fl äktar på processkrets
• Med el-, ång- och gasregenerering som standard
• Fullt konfi gurerbar före- och efterbehandling
• Full kontroll över luftfuktighet och temperatur
• Brett utbud av strömförsörjning 380–440 V 50/60 Hz

Mindre plats

Munters DSS Pro är mindre än 
tidigare, men förbättrar prestandan. 
Den tar upp mindre plats medan 
förbättrade funktioner ger 
betydande besparingar.

Kvalitet
Munters enastående design- och 
kvalitetskomponenter säkerställer tillförlitlig 
drift och bästa möjliga prestanda, samtidigt 
som de uppfyller de harmoniserade europeiska 
standarderna och tekniska specifi kationerna 
för CE- och UKCA-märkning. Det nya AirPro-
höljet är TÜV-testat och uppfyller de europeiska 
EN1886-standarderna.

Munters DSS Pro tillverkas i en ISO 
9001-certifi erad produktionsanläggning.

Prestanda 

Enastående prestanda med Munters 
förstklassiga sorptionsrotorteknik och 
patenterade PowerPurge™. Uppnå bästa 
möjliga prestanda och tillförlitlighet samtidigt 
som du sänker energikostnaderna och de 
totala driftskostnaderna på lång sikt.

Nya Munters DSS Pro har en rad 
värdefulla förbättringar både in- 
och utvändigt, vilket säkerställer 
att den kan ge dig det klimat du 
behöver mer effektivt än någonsin 
tidigare.

Flexibilitet och enkelhet

Munters modulfi losofi  gör det 
enkelt att leverera produkten 

och installera den på plats.
Avancerad styrning och kommunikation

Munters DSS Pro är utrustad med Munters 
specialkonfi gurerade styrsystem, som är 
monterat i ett separat styrskåp. Tillgängliga 
kontroller inkluderar HMI-system som kan 
vara lokala eller fjärranslutna, en rad olika 
alternativ för fjärranslutning, bland annat 
Munters Connected Climate™ (MCC), samt 
styrning baserat på fl öde eller tryck.

Nytt AirPro-hölje
Det nya AirPro-höljet är 50 % starkare, vilket 
ger enastående tillförlitlighet och effektivitet 
under en längre period. Höljet förbättrar 
också den termiska barriären och isoleringen 
med 20 % samt säkerställer fyra gånger 
mindre luftläckage. Allt detta resulterar i en 
8 % lägre energiförbrukning samtidigt som 
livslängden och tillförlitligheten förbättras 
med 15 %.

Smart urvalsprocess

Genesys är vårt innovativa 
och intuitiva urvalsverktyg 
som säkerställer att du får 
rätt Munters-lösning för dina 
specifi ka behov.

Våra försäljningsingenjörer 
kan sedan förse dig med 
ritningar, fl ödesscheman, 
tekniska specifi kationer och 
kostnader, vilket ger dig en 
tydlig bild av erbjudandet 
och fördelarna. Redan 
från början får du den 
detaljerade informationen du 
behöver, med lättillgänglig 
dokumentation.

Träffa DSS Pro

som du sänker energikostnaderna och de 
totala driftskostnaderna på lång sikt.
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Regenereringsvärmare

Ånga, el, gas. Redo 
för hållbar energi. 
Konfi gurerbar storlek 
och styrka.

Processefterbehandling (konfigurerbar)

• Kylning: Vätska eller DX*

• Uppvärmning: Vätska, el eller ånga* 

• Luftfuktning: Ånga eller Munters 
evaporativa luftfuktare/kylare

• Bullerdämpande don

Kylare förses med ram i rostfritt stål 
och lutande droppbricka och vid 
behov med integrerad droppavskiljare 
i enlighet med hygieniska standarder, 
t.ex. VDI6022.
* Endast tillgänglig på begäran, inte tillgänglig i stan-
dardkonfiguration.

Luftfiltrering

Konfi gurerbara fi lterklasser, 
typer och monteringssystem. 

Filterstandard ISO16890.

Filterövervakning.
Processfläkt 

Hög effektivitet med fl ödes- 
eller tryckreglering för att 

uppnå optimal arbetspunkt 
med hjälp av VFD- eller 

EC-teknik. 

Processförbehandling (konfigurerbar)

• Kylning: Vätska eller DX*

• Uppvärmning: Vätska, el eller ånga* 

• Bullerdämpande don

Kylare förses med ram i rostfritt stål 
och lutande droppbricka och vid 
behov med integrerad droppavskiljare 
i enlighet med hygieniska standarder, 
t.ex. VDI6022.
* Endast tillgänglig på begäran, inte tillgänglig i stan-
dardkonfiguration.

Munters DSS Pro-höljets egenskaper vid för- och 
efterbehandling enligt EN 1886:

• D1 Höljets hållfasthet

• L1 Läckageklass

• T2 Värmeskydd

• TB2 Termisk brygga

• Filterförbikoppling F9

Mineralisolering med hög densitet och A1-brandskydd (bidrar inte till brand)
* Tillgänglig på begäran

Luftspjäll 

Robust och underhållsfri. 

Konfi gurerbart läge, 
läckageklass och driftläge; 

hand- eller motorstyrd.  

Regenereringsfläkt

Högeffektiv fl äkt med justerbart 
fl öde och våtluftsskyddande 

egenskaper.

Prestanda

Munters förstklassiga sorptionshjul 
med hög prestanda. Överlägsen 
styrka och hållbarhet – utformad 
för att hålla.

Regenereringsinlopp

Utlopp för torr processluft

Våtluft

Ger frisk 
luft

Behandlar 
returluft

Effekt
Finns med Munters patenterade 
PowerPurge™ och Green PowerPurge™ som 
minskar energiförbrukningen ytterligare och 
förbättrar hållbarheten.

Munters energibesparande 
lösningar 

Green PowerPurge™

Alla enskilda komponenter och rotorn är monterade inuti det fullt 
konfi gurerbara AirPro-höljet, vilket är en modulkonstruktion med 
isolerade paneler som uppfyller EN1886-standarderna. Särskilda 
Munters Protect-plattor eller rostfritt stål gör alla höljesdelar 
korrosionsbeständiga, medan enheten består av en självbärande 
och stabil sektionskonstruktion med formanpassade paneler. 
Själva AirPro-höljet erbjuder en rad fördelar och gör att tekniken 
inuti kan prestera på optimala nivåer. 

Sinnesro
En leverantör och servicepartner, en 
CE- och UKCA-märkning för hela 
systemet. 
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Alla komponenter såsom fläktar, filter och spolar kan konfigureras för att passa den aktuella tillämpningen. Ett brett utbud av 
standardiserade komponenter kan väljas, men det finns även specialkonstruktioner som säkerställer att Munters DSS Pro är den bästa 
produkten för din tillämpning. Hela systemet är balanserat i valet av komponenter och allt är utformat för att fungera så energieffektivt 
som möjligt. 

System för in- och utvändig montering finns tillgängliga som alla uppfyller EN1886-standarderna. Enheten kan delas upp i olika block 
som underlättar leverans och installation på plats, vilket visas i exempelritningen. Munters blockfilosofi innebär att Munters DSS Pro är 
utformad på ett intuitivt och lätthanterligt sätt. Istället för en stor enhet. Munters DSS Pro är uppdelad i individuella block som passar 
ihop sömlöst och bildar hela lösningen. Denna filosofi gör leveransen enklare och installationen smidigare och effektivare. Det faktum 
att Munters DSS Pro är modulär innebär också att service och underhåll förenklas.

Kvalitet i hela systemet

Block 1 Block 2 Block 3 Block 4

Block 5Block 6 Frisk luft

Returluft

Våtluft

Regenere -
ringsinlopp

Torrluft

Munters DSS Pro är tillverkad av särskilt utvalda material 
och det fullständigt konfigurerbara AirPro-höljet är en 
modulkonstruktion med isolerade paneler som uppfyller 
EN1886-standarderna och är korrosionsbeständiga tack 
vare användningen av särskilda Munters Protect-plattor 
eller rostfritt stål. 

Munters Protect
Munters Protect är det bästa rostskyddet på 
den europeiska marknaden och består av en 
metallbeläggning som innehåller nyckelelement för 
korrosionsskydd. Beläggningen har självläkande 
egenskaper som eliminerar de mikroskopiska svaga 
punkter som kommer från snitt, böjningar och hålstansar 
och ger ett betydligt längre skydd för metallen 
än konventionell galvanisering. Fördelarna är en 
längre produktlivscykel, mindre underhåll, lägre total 
ägandekostnad och mindre miljöpåverkan.

Rostfritt stål
Livsmedelsprocesser kräver livsmedelssäkra material för 
att hålla processerna säkra och förhindra hygieniska 
risker och kontamination. Munters DSS Pro kan levereras 
i rostfritt stål med hygieniska och livsmedelsklassade 
egenskaper som uppfyller hygienstandarder såsom 
VDI6022.
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En förstklassig rotor för varje tillämpning

Våra Munters DSS Pro-system är baserade på sorptionsrotortekniken,
ursprungligen patenterad av Munters, och erbjuder hög fuktadsorberande
kapacitet år efter år, förbättrad prestanda genom energiåtervinningssektorn
och certifi erade bakteriostatiska sorptionsrotorer.

Bevisad förstklassig kvalitet
Munters höghygroskopiska rotorer är tillverkade av icke-metallisk, keramis
komposit och är konstruerade för att ge överlägsen styrka och hållbarhet.
Tillverkningsmetoden, som har utvecklats och patenterats av Munters, ger
en stark och stabil konstruktion. Vår kvalitetskontroll tolererar inga fel som
kan försämra avfuktarens prestanda och sorptionshjulet kännetecknas av en
jämn och regelbunden yta – utformad för att hålla.

ursprungligen patenterad av Munters, och erbjuder hög fuktadsorberande
kapacitet år efter år, förbättrad prestanda genom energiåtervinningssektorn

Munters höghygroskopiska rotorer är tillverkade av icke-metallisk, keramis
komposit och är konstruerade för att ge överlägsen styrka och hållbarhet.
Tillverkningsmetoden, som har utvecklats och patenterats av Munters, ger
en stark och stabil konstruktion. Vår kvalitetskontroll tolererar inga fel som
kan försämra avfuktarens prestanda och sorptionshjulet kännetecknas av en

Munters HPS™
Den perfekta rotorn för de fl esta tillämpningar.

Den högpresterande kiselrotorn är vår mångsidiga arbetshäst, där 
vattenbeständig kiselgel är adsorbent, vilket ger idealisk torkprestanda i en 
mängd olika tillämpningar.

• Certifi erad för att ha en bakteriedödande effekt på föroreningar och avger 
inga partiklar till den behandlade luften

• Även när kiselgelen utsätts för 100 % RH-luft ”tvättas” inte torkmedlet ut

• Resistent mot syror, svavelprodukter och de fl esta kemikalier 

• Silikonfri version tillgänglig vid behov, t.ex. för bil- och elektronikindustrin

Munters HPX™
Förstahandsvalet när extremt låga daggpunkter krävs.

HPX-rotor är förstahandsvalet för låga och superlåga daggpunkter, t.ex. 
litiumbatteriindustrin. Idealiskt arbetsområde från -40 °C ner till -80 °C tack 
vare den speciella utformningen av torkmedelsporsystemet och materialet. 
Rotorn har förvånansvärt lång livslängd.

• Även när kiselgelen utsätts för 100 % RH-luft ”tvättas” inte torkmedlet ut

• Silikonfri version tillgänglig vid behov, t.ex. för bil- och elektronikindustrin

Munters HPL™ (LiCl)
För krävande industriprocesser.

Vårt HPL-hjul är en tillförlitlig, robust och hårt arbetande rotor som erbjuder 
topprestanda i krävande processindustrier.

• Tål de fl esta föroreningar, bland annat lösningsmedel och fenoler, och kan till 
och med överföra lösningsmedel från processluftfl öden

• Minskar antalet organismer som kan föras in i luftströmmen tack vare 
litiumkloridets bakteriostatiska egenskaper
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Tabell för val av DSS-storlek

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
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DSS Pro �ödesschema

LDP_System Classic_DH_System Turbo_DH_System RBU_200 RBU_By-pass
(låg daggpunkt, hög dx) (medel�öde och dx) (högt �öde, låg dx)

* Indikation på tillåtet luftflöde för skillnadskonfigurationer vid standardmässiga torrluftsförhållanden vid 20 °C vid havsnivå 1 013 mbar. 
Fjärrvärmesystem anses vara ett avfuktningssteg med för- eller efterbehandling, RBU anses vara utan för- eller efterbehandling.
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Munters DSS Pro är utrustad med Munters specialkonfigurerade styrsystem, som är monterat i ett separat styrskåp. Tillgängliga 
kontroller och integrationer inkluderar:

• Lokala eller externa HMI-system 

• Alternativ med Modbus TCP/IP, Modbus RTU, BACnet IP och WEB för fjärranslutning som Munters Connected Climate™ (MCC) 

• Reglering med absolut luftfuktighet, relativ luftfuktighet eller daggpunkt

• Flödes- eller tryckreglering

• Temperaturkontroll

• Styrning av alla funktioner och larm

Allt är trådbundet och fabrikstestat före leverans och implementering.

Avancerad styrning och kommunikation


