
Verimli elektronik, paslanma olmaz ve enerji tüketimi yarıya iner
MittSverige İsveç’te, birkaç su deposu 
Sundsvall bölgesi sakinlerinin her zaman iyi 
bir taze temiz su kaynağına sahip olmalarını 
sağlıyor. Su, kuyulardan alınarak su arıtma 
tesisine pompalanır, burada su depolarında 
biriktirilerek evlere dağıtılır.

Depolar, gün boyunca yapılan yoğun 
tüketimin ardından geceleri doldurulur. Bir 
deponun yeniden doldurulması gerekirse, 
ileri teknolojiye dayalı bir alarm sistemi 

MittSverige Water’daki teknisyenlere sinyal 
verir. Evlerin su teminini almasını sağlamak 
için elektroniğin kusursuz çalışması çok 
önemlidir.

Su rezervuarı binası günde birçok 100 
m2’lik suyu dağıtır ve elektrik kabinlerini, 
motorları ve su akışı için şart olan diğer 
ekipmanları barındırır. Bu işlem, soğuk bir 
yüzeyle karşılaşan ılık, nemli havanın yanı 
sıra ayrıca yer altı toprak neminin doğal 

Neden ComDry kullanmalı?

• Hafif, küçük ve verimli 

• Bütünleştirilmiş rutubet ve sıcaklık 
sensörü 

• Sağlam ve güvenilir 

• Enerji tasarruflu

• Hava soğutmalı yoğuşturucuyla 
sunulur

şekilde oluşturduğu nemli bir iklim yaratır. Bu 
da korozyon, yoğunlaşma ve elektronikte 
sorunlara yol açar.

Metal yüzeylere çöken ince su buharı 
molekülü katmanı, aşınma sürecine bir 
elektrolit sağlar.

www.munters.com/comdry

Vaka Çalışması: MittSverige 
Rezervuarı
Elektronik koruması



Your closest office:

Sürdürülebilir, çevre dostu sistem Freon veya 
kompresör olmadan çalışır.

MittSverige Water, Munters nem 
gidermeyi seçti  
 
MittSverige Water mühendisi Lars Lövgren 
şöyle ifade ediyor: - “İşletme maliyetlerimizi 
inceleyerek işe başladım. Nereden tasarruf 
edebilirdik? Büyük rezervuarlarımıza yönelik 
insansız binaları ısıtmak için kullanılan 
elektriğin maliyetinin çok yüksek olduğunu 
gördük ve alternatif çözümler aramaya 
başladık”

 “Pası önlemek %50 nispi nem içeren bir 
ortam gerektirir. Munters 1940’lardan bu 
yana nem giderme konusunda çalışıyor. Bu 
nedenle, en büyük iki depomuza ComDry 
M160L kurutucularını kurduk ve her binada 
enerji tüketimini yarıdan daha da aşağıya 
indirdik, 40.000kWh’den 18.000kWh’ye.

“Ödediğimiz paranın karşılığını bir yıldan 
kısa süre içinde çıkardık. Çok memnunuz! 
Binalarımızda tamamen farklı bir iklimimiz 
var, çok daha taze ve aşınma da 
durdu. Alarm cihazlarımız artık nemden 
etkilenmiyor.”

Kurutucu Nem Giderme - pası durdurmak 
ve elektroniği korumak için enerji 
tasarruflu bir yol

Nem giderme, uygun maliyetli bir şekilde 
taze bir ortam yaratır. Bir ComDry M160L 
kurutucunun avantajı, 1kW gücün 1kW’a 
kadar ısı veren nem giderme etkisiyle 
sonuçlanması ve 1kW'a denk bu ısının 
rotor kurutucu çark yeniden üretimine geri 
dönüştürülmesidir. Bu da, havayı kuru 
tutmak için tutulan enerjinin ısı biçiminde 
geri döndürülmesi anlamına gelir.

“Kurulumlarımız son derece başarılıydı ve 
her yeni yapıya da Munters kurutucu nem 
giderici kuracağız. Bu yolla korozyonu 
tamamen önlüyoruz, alarmlar ve elektronik 
korunabiliyor” şeklinde ifade ediyor Lars 
Lövgren.

Kurutucu Nem Giderme:  
 •Rutubet, aşınma ve küf oluşumunu önler 

•Yıl genelinde hassas iklim kontrolü 

•Elektronik ekipmanları korur 

•Enerji maliyetlerini yarıya düşürür

Munters ComDry M160L

• Yüksek kapasiteli 160 m³/sa hava akışı 

• Sağlam, korozyona dayanıklı gövde 

• Hava soğutmalı yoğunlaştırıcı 

• Duvara monte edilebilir 

• Azaltılmış enerji tüketimi için oransal nem 
kontrolü  

• Yerleşik nispi nem, rutubet içeriği veya çiy 
noktası kontrolü  

• kW sayacı 

• Esnek uygulama için 3 hızlı fan 

• Aletsiz filtre değişimi 

• 2,75 m bağlantı kablosu ( 230V topraklı )

 
Su işleri, rezervuarlar, pompalama 
istasyonları ve arıtma tesislerine yönelik 
daha fazla çözüm için,  
www.munters.com/waterTR adresini ziyaret 
edin veya airtreatment@munters.com 
adresine e-posta gönderin

Depodaki nispi nemin %50’nin altında 
tutulmasıyla aşınma imkansız hale 
gelir, ancak %60’ın üzerinde nispi nem 
olduğunda aşınma oranı patlama yapar.

Yaygın bir çözüm ısı kullanmaktır, bu 
da maliyetlidir. Isı, düşük sıcaklıklarda 
ekipmanın donmasını önler, ancak 
ekipmana zarar veren, soğuk yüzeylerde 
oluşan yoğunlaşmayı gidermez. Isıtma, 
havayı genişleterek ve havanın su tutma 
yeteneğini artırarak nispi nemi azaltır. 
Enerji tüketiminin normal olarak %30-70 
daha az olduğu kurutucu nem gidericiyle 
karşılaştırıldığında pahalı bir çözümdür 
ve kurutucu nem giderme ile, aşındırıcı 
atmosferin ....rutubet nedeni giderilir.

Munters hava şartlandırma, ısınmamış 
rezervuar binasından havayı çeker; hava 
ComDry M160L kurutucu kurutma rotoru 
aracılığıyla çekilir ve nemli hava higroskopik 
kurutucu tarafından emilir. Hava, rotordan 
kuru hava olarak ayrılır ve pompalama 
ekipmanı alanı üzerinden yayılır. Başka bir 
kanal vasıtası ile biriken nemi gidermek için 
rotordan sıcak hava üflenir ve sonuç olarak 
ortaya çıkan ıslak hava bina dışına uçurulur. 
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