
MX2 40 kurutucu nem giderici

munters.com

MX² 40, verimlilik ve sağlamlık vb. gibi 
Munters’in alışılmış özellikleriyle bağıl nem 
kontrolü ve iletişim seçeneklerini bir araya 
getirmiştir. 

Düşük enerji tüketimi ve güvenirlik günümüzün 
prosesleri için önemlidir. Modern kontrol 
sistemimiz, frekans invertörlerine sahip yüksek 
verimli fanlar ve Enerji Geri Kazanım Atışı (ERP) 
veya Enerji Verimliliği Atışı (EEP) ile birlikte, 
optimum enerji tasarrufu sağlar.

MX² 40, nem alma prosesinin tam kontrolünün 
sağlanması için çok sayıda alarm işlevi ile 
donatılmıştır.

Muhafaza C4 korozyon sınıfına sahiptir. 
Nem giderici, elektrikli, buhar ve gaz şeklinde 
3 reaktivasyon alternatifi ve santrifüj ve buz 
hokeyi pistleri gibi kamu alanlarına konulmuş 
üniteler için tasarlanan plenum fan olmak üzere 
2 farklı proses fanı ile donatılabilir. 

Elektrikli donanım EN 60204 standardına 
uygundur. MX² serisi nem alma cihazları hem 
uyumlaştırılmış Avrupa standartlarını, hem de 
CE işareti teknik şartnamelerini karşılar.

MX2 40

 • -20 °C ila 40 °C arasında yüksek nem 
alma verimliliği
 • Sıcaklık sensörü ile birlikte oransal nem 
kontrolü
 • İletişim ve harici kontrol seçenekleri
 • Standart olarak gelen filtre ve rotor 
durdu alarmı
 • Enerji tasarrufu seçenekleri
 • Servis ve çalışma alarm göstergesi 
olarak harici gösterge

• Munters Connected Climate® (MCC)

• Kamu alanları için plenum fan
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Proses havası
Anma debisi (m3/sa) 4.000

Mevcut statik basınç (Pa) 300

Fan gücü (kW) 3

Yeniden etkinleşme havası
Anma debisi (m3/sa) 1.260

Mevcut statik basınç (Pa) 300

Fan gücü (kW) 1,1

Toplam güç, gerilim ve akım (amp/faz)
Toplam güç (kW) Elektrikli 46,6

Toplam güç (kW) Buharlı/Gazlı 4,6

380V 3-50Hz (A) Elektrikli 74

380V 3-50Hz (A) Buharlı/Gazlı 10

400V 3-50Hz (A) Elektrikli 70

400V 3-50Hz (A) Buharlı/Gazlı 9

415V 3-50Hz (A) Elektrikli 67

415V 3-50Hz (A) Buharlı/Gazlı 9

440V 3-60Hz (A) Elektrikli 64

440V 3-60Hz (A) Buharlı/Gazlı 8

Maks. buhar çalışma basıncı (bar) (g) 7

Gaz tüketimi (m³/sa) 4,13

Doğal gaz basıncı (mbar) 18 - 49

Maks. sülfür içeriği (ppm) HPS Rotor 30

Buhar tüketimi 3 bar (g/sn) 19,7

Buhar tüketimi 5 bar (g/sn) 20,1

ERP ile toplam güç, Elektrikli (kW) 40,6

ERP ile buhar tüketimi 3 bar (g/sn) 16,9

ERP ile buhar tüketimi 5 bar (g/sn) 17,3

ERP ile gaz tüketimi (m3/sa) 3,54

Nem alma 20 °C, %60 (kg/24 sa) 768

Diğer veriler
Çalışma sıcaklığı (ºC) -20/+40

Odadaki ses seviyesi Lw(A) dB, tüm giriş ve çıkış kanalları bağlıyken 79

IP sınıfı (ünite) 33

IP sınıfı (elektrikli) 54

Filtre sınıfı G4

Motor sargı yalıtımı F

Boyutlar

Teknik özellikler

Seçenekler
• Baypas

• Modbus, BACnet veya Lon iletişim seçenekleri

• Çiy noktası sensörü

• Enerji Verimliliği Atışı (EEP)

• Enerji Geri Kazanım Atışı (EEP)

• Harici kontrol

• ePM10 %60 (M5) filtreler, iri tane %65 (G4) ya 

da iri tane %65 / ePM1 %60 (torba filtre G4/F7)

• Isıtıcılar - gaz,elektrik veya buhar

• Ön reaktivasyon ısıtıcıları - sıcak su veya buhar 

(JAN)

• İzoleli proses hava girişi

• Ayna tasarım

• Paslanmaz çelik kasa

• Munters Connected Climate® (MCC)

• Plenum fan

Nem alma kapasitesi

0

10

20

30

40

50

-10 0 10 20 30

 kg/h 

°C

80 % RH
60 % RH
40 % RH

Proses havası sıcaklığı.
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A/D: Genişlik 1.068 / 2.252 mm

B: Derinlik 1.091 mm

C: Yükseklik 1.909 mm

Ağırlık 557 kg

Kuru hava 247 / 450 mm

Islak hava 154 / 250 mm

1. Proses havası

2. Kuru hava

3. Yeniden etkinleştirme 
havası

4. Islak hava

Ölçüm şeması yalnızca referans olarak verilmiştir.


