
ComDry M160L
Nem Alma Sistemi

Ürün Tanıtımı
ComDry serisi düșük enerji tüketimiyle yüksek kurutma kapasiteli
güvenilir yeni kurutucu nem alma sistemleridir. Sağlam muhafazası
korozyona karșı dirençlidir ve nem alma sisteminin dayanıklı yapısı
sayesinde çok çeșitli alanlarda kullanıma uygundur.

Kompakt ergonomik tasarımı, hafifliğiyle birlikte yüksek kapasitesi
ComDry ünitesini yer kısıtlaması olan mekânlar için ideal kılar.
Eleçlenmesi ve nakliyesi de kolaydır.

Munters ComDry serisi sistemler özellikle su ișleri, arșivler, su ve yangın
restorasyon ișleri yanı sıra inșaat sanayine de uygundur. Boru ve
bağlantılarının kuru hava sağlayarak korozyon ve yoğușmadan
korunmasında ideal çözümdür. Depolar, kiler, arșiv ve diğer kısıtlı alanlı
mekânlarda bağıl nemin azaltılmasına yönelik alternatif kullanım alanları
mevcuttur. 

Bağıl nem, çalıșma göstergeleri ve kilo-watt saat gibi önemli bilgiler
izlemesi kolay gösterge panelinde gösterilir. Ünitenin bütünleșik bağıl
nem kontrolü ve kademeli kontrollü proses hava fanı ilave birer
avantajdır.  Bu iki kontrol edilebilir parametre enerji verimliliğinde
emsalsiz bir nem alma sistemi sunar.

ComDry M160L kapalı odalar, ısıtılmayan bodrumlar veya nemli
havanın dıșarıya uzaklaștırılması imkânsız olduğu mekanlar gibi sabit
donanımın bulunduğu ortamlar için tasarlanmıștır. Hava soğutmalı
yoğușturucu reaktivasyon havasını yeniden sirkülasyona sokarken diğer
yandan ortam havası çiğlenme noktasının altına soğutulur. Bu surette
olușan su damlacıkları havadan alınarak damlama tepsisinde toplanır ve
tahliye edilir. Uzaktan kumandalı çalıștırma ve/veya sinyaller sunduğu
çalıștırma olanağıyla Munters ComDry M160L ünitesi statik koruma
uygulamaları için mükemmel bir seçenektir.

Munters Rotor Teknolojisi
Tüm nem alıcı sistemler yüksek rutubet emici kapasite sağlayan Munters
tarafından geliștirilmiș özel rotor teknolojisine dayanır. Rotorun esnek
tasarımı ve iyi performansı hemen hemen tüm alanlarda
kullanılabilmesini sağlar.

ÜRÜN BİLGİSİ

ComDry M160L

 
- Kompakt tasarım

- Hafif yapı

- Nem sıcaklık sensörü

- Hava soğutmalı yoğușturucu

- Duvar braketi

- Güvenilirlik

- Yüksek Enerji Verimliliği

- 3 kademeli fan

- kW sayacı

- Uzaktan kumanda seçeneği



Model ComDry M160L
Çizelgede gösterilen ölçümler sadece
referans içindir.

Ölçekli ve boyutlandırılmıș çizimler
Munters’ten temin edilebilir.

 Genișlik A 
 445mm 

 Derinlik B 
 270mm 

 Yükseklik C 
 555mm 

 Kuru hava çıkıșı çapı 
 100mm 

 Ağırlık 
 17kg 

Teknik Özellikler

Proses havas
Maksimum hava debisiı m3/h 160
Yüksek hızda nominal hava debisi m3/h 150
Normal hızda nominal hava debisi m3/h 95
Düșük hızda nominal hava debisi m3/h 55
Nominal hava debisinde statik basınç Pa 40
Maksimum statik basınç Pa 225

Toplam Enerji, Voltaj ve Akım (amper/faz)
Toplam güç kW 1.01
Isıtıcı gücü kW 0.84
Voltaj V/Hz 4.4
Maksimum akım A 8.8

Çeșitli veriler
Çalıșma sıcaklığı � 0-30
IEC Koruma sınıfı, ünite IP 33
IEC Koruma sınıfı, kontrol panosu I 54
Filtre sınıfı G3
Kablo uzunluğu dB(A) 61

Nem alma kapasitesi
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