
ComDry M160L

Sorptieluchtontvochtiger

Productomschrijving
De serie ComDry is een nieuw gamma sorptieluchtontvochtigers met een
hoge droogcapaciteit, betrouwbaarheid en laag energieverbruik. De solide
behuizing biedt uitstekend weerstand tegen corrosie en de stevigheid van
de ontvochtigers garanderen een grote inzetbaarheid bij vele toepassingen.

De hoge capaciteit gecombineerd met een slank ergonomisch design en
laag gewicht zorgen ervoor dat de ComDry apparaten ideaal zijn voor
ruimten met minimaal vloeroppervlak. Ze zijn ook gemakkelijk te
stapelen en te vervoeren.

De serie Munters ComDry is bijzonder geschikt voor
waterleidingbedrijven, archieven, reparaties na water- en brandschade, en
in de bouwindustrie. De apparaten zijn een ideale oplossing voor de
toevoer van droge lucht om leidingen en koppelingen te beschermen
tegen corrosie en condensatie. Bovendien kunnen ComDry units worden
gebruikt om de relatieve vochtigheid te verlagen in voorraadkamers,
kelders, archieven en andere kleine ruimten.

Belangrijke gegevens zoals relatieve vochtigheid, bedrijfsuren en kWh
worden vermeld op een gemakkelijk af te lezen display. De ingebouwde
relatieve vochtigheidsregeling en 3 traps regelbare procesluchtventilator
zijn extra troeven. Deze twee regelbare parameters zorgen voor een
bijzonder energiezuinige ontvochtiger.

De ComDry M160L is ontworpen voor permanente installatie in gesloten
ruimtes, onverwarmde kelders of plaatsen waar het onmogelijk is om de
vochtige lucht af te voeren buiten het gebouwen. Een luchtgekoelde
condensor gebruikt de regeneratielucht terwijl omgevingslucht onder het
dauwpunt wordt afgekoeld. De waterdruppels die ten gevolge daarvan uit
de lucht worden gehaald, worden opgevangen en afgevoerd. De Munters
ComDry M160L is de perfecte keuze voor toepassingen van permanente
aard dankzij operationele afstandsbediening en/of signalen die de
bediening vergemakkelijken.

Munters rotortechnologie
Alle luchtontvochtigers van Munters zijn gebaseerd op de speciaal door
Munters ontwikkelde rotortechnologie met een hoge
vochtadsorptiecapaciteit. Het flexibele design en de goede prestaties van
de rotor zorgen voor haast onbeperkte toepassingsmogelijkheden.

PRODUCTINFORMATIE

ComDry M160L

 
- Compact

- Licht

- Vochtigheids- en 
temperatuursensor

- Luchtgekoelde condensor

- Muursteun

- Bebrouwbaar

- Energiezuinig

- 3-traps ventilator

- kWh-teller

- Afstandsbediening als optie



Model ComDry M160L
De waarden in de tabel zijn alleen als
referentie bedoeld.

Bij Munters zijn tekeningen op schaal
verkrijgbaar.

 Breedte A 
 445mm 

 Diepte B 
 270mm 

 Hoogte C 
 555mm 

 Droge lucht uit 
 100mm 

 Gewicht 
 17kg 

  
 d=12.5mm 

Technische specificaties

Proces lucht
Max. luchthoeveelheid m3/h 160
Nom. luchthoeveelheid hoge snelheid m3/h 150
Nom. luchthoeveelheid normale snelheid m3/h

95
Nom. luchthoeveelheid lage snelheid m3/h 55
Statische druk bij nom. luchthoeveelheid Pa 40
Max. statische druk Pa 225

Totaal vermogen, voltage & stroom
Totaal opgenomen vermogen kW 1.01
Heater vermogen kW 0.84
Voltage V/Hz 4.4
Max, stroom A 8.8

Overige gegevens
Bedrijfstemperatuur °C 0-30
IEC beschermingsklasse, unit IP 33
IEC beschermingsklasse, besturing IP 54
Filterklasse G3
Maximaal geluidsniveau normale snelheid dB(A)

61

Ontvochtigings-
capaciteit
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Munters Vochtbeheersing
P.O. Box 229
2400 AE  Alphen a/d Rijn
Tel +31 172 43 32 31
Fax +31 172 44 29 60
Email: vochtbeheersing@munters.nl
www.munters.nl


