
Desumifi cador a frio com ecrã digital
A tecnologia moderna só pode ser alcançada através da utilização de componentes digitais. Na série 
MK da Munters, o sensor RH/T integrado (função higrostática), em combinação com o ecrã digital 
multifuncional, garantem uma desumidifi cação inteligente e económica.

Os desumidifi cadores MK são especialmente adequados para prevenir a corrosão e a condensação em 
obras hidráulicas, para reduzir a humidade em armazéns, caves, arquivos, etc., e para utilização móvel 
na restauração de danos por água e fogo. Para um manuseamento mais fl exível, o desumidifi cador está 
equipado com uma alça de mão regulável em altura. As grandes rodas de transporte de borracha e 
a estrutura coberta de plástico suportam a mobilidade e evitam simultaneamente danos no inventário 
e no mobiliário. A fl exibilidade de utilização é complementada por acessórios como a bomba de 
condensado, o higrostato externo e o suporte de parede.

A desumidifi cação do ar ocorre através do arrefecimento do ar ambiente, de acordo com o princípio 
do «separador de água». O ventilador axial aspira o ar ambiente através de um registo de refrigeração 
(evaporador). Isto arrefece o ar até abaixo do ponto de condensação e a água condensa. 

A água é recolhida num depósito ou descarregada diretamente através de uma mangueira 
de condensação. O ar refrigerado é então introduzido como calor através de um registo de calor 
(condensador). O calor residual do compressor leva a um ligeiro aumento da temperatura. Ao recircular 
o ar, a desumidifi cação ocorre de forma rápida, efi caz e suave.
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Vantagens

• Construção robusta
• Ecrã digital multifuncional
• Fácil manuseamento
• Bom desempenho de 

desumidifi cação
• Sensor RH/T incorporado
• Agente refrigerante R407C 

ecológico
• Sistema de descongelação 

através de bypass de gás quente
• Construção de fácil manutenção

Desumifi cador a frio móvel
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Dados técnicos
Capacidade de desumidificação

Desempenho de desumidificação; 30°C, 80% (kg/24h) 39,0

Desempenho de desumidificação; 20°C, 60% (kg/24h) 22,0

Desempenho de desumidificação; 10°C, 70% (kg/24h) 9,6

Área de aplicação

Humidade relativa (%) 40-100

Temperatura (ºC) 3-33

Tensão (V/Hz) 230/50

Consumo de corrente máx. (A) 3,6

Consumo de energia máx. (W) 810

Energia consumida a 30°C, 80% (kWh/kg) 0,50

Fluxo volumétrico de ar (m3/h) 350

Agente refrigerante R407C

Volume de enchimento (g) 450

Reservatório (l) 14

Dimensões (incl. alça de mão)

Largura (mm) 530

Profundidade (mm) 539

Altura (mm) 822

Peso (kg) 43

Nível sonoro, máx. (dB, A) 59

Grau de proteção (IP) X4

Comprimento do cabo (m) 3,5

Características de fabrico
• Móvel
• Flexível
• Robusto
•  Sistema de descongelação 

(bypass de gás quente)
• Ecrã digital multifuncional
•  Mensagens de alarme em formato 

de texto
• Sensor RH/T incorporado
• Horímetro
•  Mensagem de operação e alarme 

para o exterior
• Tomada para higrostatos externos
• Reservatório
• 3,5 m de comprimento de cabo

Acessórios
•  Bomba de condensado, montada 

no reservatório
•  Higrostato externo
•  Suporte de parede

Desenho esquemático
A: Ar ambiente 
B: Evaporador
C: Condensador 
D: Reservatório
E: Ar desumidificado

Encontre o escritório da Munters mais próximo em www.munters.com

A Munters se reserva o direito de fazer alterações nas especificações, quantidades, etc., por motivos de produção 
ou outros, após a publicação. © Munters AB, 2019
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