
Effektiv, miljövänlig avfuktning
Mobila kylavfuktare MK90D green med digital display

Modern teknik kan bara skapas genom att använda digitala komponenter. I Munters MKD green-serie är det den 
integrerade RH/T-sensorn (hygrostatfunktion) i samspel med den digitala multifunktionsdisplayen som skapar intelligent 
och ekonomisk avfuktning.

Luftavfuktarna i MKD green-serien lämpar sig särskilt väl för förebyggande av korrosion och fukt i vattenverk, för 
reducering av luftfuktighet i lagerutrymmen, källare, arkiv m.m. samt för mobil användning vid sanering av vatten- 
och brandskador. För mer fl exibelt arbete har luftavfuktaren en handbygel med justerbar höjd. De stora gummitransport-
hjulen och golvramen klädd i plast ökar mobiliteten och förhindrar även skador på inventarier och möblemang. 
Flexibiliteten kan utökas ytterligare med tillbehör som t.ex. en extern hygrostat.

Enligt EU-förordningen ska fl uorerade växthusgaser stegvis begränsas fram till år 2030. Med det miljövänliga kylmediet 
R454C som används för första gången i MKD green-serien ger avfuktarna från Munters sitt individuella bidrag till att 
skydda miljön.

Luftavfuktningen sker genom att den omgivande luften kyls ned så att vatten fälls ut. En axialfl äkt suger in den 
omgivande luften via en förångare. Det kyler ner luften till under daggpunkten, så att vatten kondenseras ut. 
Vattnet samlas upp i kondensatskålen och leds bort direkt via en kondensatslang. Via ett värmeregister 
(en kondensor) tillförs därefter värme igen till den kylda luften.

Kompressorns överskottsvärme leder totalt sett till en smärre temperaturökning. Tack vare luftens återcirkulation sker 
avfuktningen snabbt, effektivt och skonsamt.

MK90D green

munters.com

Fördelar

• Bra avfuktningseff ekt
• Miljövänligt kylmedium R454C
• Robust konstruktion
• Enkelt handhavande
• Digital multifunktionsdisplay
• Integrerad RH/T-sensor
• Automatiskt avfrostningssystem med 

förbiledning av hetgas
• Servicevänlig konstruktion

Mobila kylavfuktare
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Konstruktionsegenskaper
• Mobil
• Flexibel
• Robust
•  Automatisk avfrostning  

(förbiledning av hetgas)
• Digital multifunktionsdisplay
• Integrerad RH/T-sensor
• Drifttidsmätare
• Drift- och larmvarning till extern
• Uttag för extern hygrostat
• Kondensatskål
• 3,5 m kabellängd

Tillbehör (tillval)
•  Extern hygrostat

Avfuktningskapacitet

Principskiss
A: Omgivande luft 
B: Förångare
C: Kondensor
D: Kondensatskål 
E: Avfuktad luft

Du hittar närmaste Munters-filial på www.munters.com

Munters förbehåller sig rätten att ändra specifikationer, mängdangivelser osv. av produktionstekniska eller andra 
skäl efter publiceringen. © Munters AB, 2020
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Tekniska data
Avfuktningskapacitet

Avfuktningseffekt; 30 °C, 80 % (kg/24 h) 86,5

Avfuktningseffekt; 20 °C, 60 % (kg/24 h) 37,0

Avfuktningseffekt; 10 °C, 70 % (kg/24 h) 20,1

Användningsområde

Relativ fuktighet (%) 40 – 100

Temperatur (ºC) 3 – 35

Spänning (V/Hz) 230/50

Strömuttag max. (A) 8,3

Effektförbrukning max. (W) 1.900

Strömförbrukning vid 30 °C, 80 % (kWh/kg) 0,48

Luftflöde (m3/h) 1.000

Kylmedium R454C

Påfyllningsmängd (g) 1.600

Vattenbehållare (l) –

Vikt (kg) 62

Ljudnivå, max. (dB, A) 62

Kapslingsklass (IP) X4

Kabellängd (m) 3,5
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