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DATA BLAD

The Cube
Kondensaffugter

I over et halvt århundrede har Munters været den førende 
pioner inden for fugtkontrol, og vi er kun lige begyndt.

The Cube er en lille, let og kompakt kondensaffugter med et utal 
af anvendelsesmuligheder.  
Det gennemtænkte design omfatter bl.a. et indbygget 
opbevaringskammer til drænslange (6 m) og forsyningsledning 
(7,6 m). Et stort og tydeligt display tillader hurtig aflæsning af 
både temperatur og den relative luftfugtighed, målt i rummet og 
i den tørre luft.
Helt usædvanligt for en kondensaffugter i denne prisklasse er 
The Cube udstyret med en indbygget controller med mange 
funktioner, bl.a. : 

• Hygrostat 30-95% RH m. indbygget føler
• Fugtføler for tørluft
• Udlæsning direkte i  ∆ X (mængde fjernet vand i g/kg)
• Timetæller siden filter skift og siden rengøring af køleflade
• Job-timer og totaltimer
• Udlæsning af drifts- og fejlmeddelelser

Takket være den lave vægt (22,7 kg) og det stabelbare design 
er The Cube yderst anvendelig til saneringsopgaver, da den er 
let at transportere og at stable - både under transport og i drift. 
Affugteren er samtidig velegnet til stationær installation,  
f.eks. på små lagre, til private swimmingpools, tørrerum og 
opvarmede kældre.

Egenskaber
• Til mobile og permanente installationer
• Lav vægt, kun 22,7 kg
• Lavt lydniveau - under 60dB
• Kompakt design, kan let stables
• Bløde plasthåndtag
• Indbygget controller med mange funktioner
• Indbygget opbevarings-kammer til drænslange og 

netledning
• Indbygget pumpe
• Timetæller (total og per job)

Tekniske specifikationer:

Model The Cube Kondensaffugter

Bestillingsnr. 160090 (F571-230V)

Spænding 230V

Strømstyrke 2,4 A

Nominel effekt 0,55 kW

Højde x  bredde x dybde 38,9 x 28,7 x 40,1 cm

Vægt 22,7 kg

Netledningslængde 7,6 m

Affugtningskapacitet:, max 43 L/døgn

Affugtningskapaciet  AHAM 21,8 L/døgn

Anvendelsesområde 12-38°C

Luftmængde (målt): max. 220 m3/h

Indbygget pumpe 6 m slange

Tilbehør: 
Vægkonsol, farve RAL7035,

art.nr. 90346010
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