
ComDry M170L

Absorptioilmankuivain

Tuotekuvaus
ComDry-sarjan absorptioilmankuivaimet kuivaavat tehokkaasti,
luotettavasti ja vain vähän energiaa kuluttaen. Tukeva kotelo kestää
korroosiota erittäin tehokkaasti. Ilmankuivaimien vankka rakenne saa ne
soveltumaan erilaisiin käyttökohteisiin.

Jos lattiatilaa on vähän, ComDry on oikea valinta, sillä siinä suuri
kapasiteetti yhdistyy ergonomiseen muotoon ja keveyteen. Nämä
ilmankuivaimet on helppo pinota ja kuljettaa.

Muntersin ComDry-sarja soveltuu erityisesti kosteisiin tiloihin,
arkistoihin, vesi- ja palovahinkojen korjaamiseen ja rakennusalalle. Nämä
laitteet tuottavat kuivaa ilmaa putkien ja asennuksen suojaamiseksi
korroosiolta ja veden kondensoitumiselta. ComDry-laitteilla voidaan
myös vähentää suhteellista kosteutta varastoissa, kellareissa, arkistoissa ja
muissa ahtaissa tiloissa.

Suhteellisen kosteuden, lämpötilan ja kilowattituntien kaltaiset tärkeät
tiedot näkyvät helppolukuisessa näytössä. Lisäetuina tulevat laitteeseen
sisäänrakennettu suhteellisen kosteuden ohjausjärjestelmä ja
moniportaisesti säädettävä puhallin. Ne tekevät ilmankuivaimesta erittäin
energiatehokkaan.

ComDry M170L on tarkoitettu suljettuihin tiloihin, lämmittämättömiin
kellareihin tai paikkoihin, joissa on kiellettyä pitää ikkunoita öisin auki
turvallisuuden varmistamiseksi tai vakuutusehtojen vuoksi.
Ilmajäähdytteinen lauhdutin kierrättää regenerointi-ilmaa. Ympäröivä
ilma jäähdytetään sen kastepisteen alapuolelle. Tällöin vesi kerääntyy
tippa-alustalle, mistä se pumpataan pois tyhjennyspumpun avulla. Vain
vähän kunnossapitoa vaativa Munters ComDry M170L on oikea valinta
siirrettävään käyttöön tai kiinteään asennukseen.

Muntersin roottoritekniikka
Kaikissa Muntersin ilmankuivaimissa käytetään Muntersin kehittämää
roottoritekniikkaa, jolla on suuri kapasiteetti. Monikäyttöinen rakenne ja
roottorin teho eivät aseta käyttämiselle juuri mitään rajoja.

TUOTETIEDOT

ComDry M170L

 
- Kompakti

- Kevyt

- Kosteuden ja lämpötilan tunnistin

- Ilmajäähdytteinen lauhdutin

- Kondenssiveden poistopumppu

- Luotettava

- Energiatehokas

- 3-portainen puhallin

- kW-laskuri

- Kaukosäädin lisävarusteena



Model ComDry M170L
Mitat ovat vain viitteellisiä.

Skaalatut mitoilla varustetut piirrokset
ovat saatavana Muntersilta.

 Leveys A 
 445 mm 

 Syvyys B 
 270 mm 

 Korkeus C 
 555 mm 

 Kuivailma-aukko 
 100 mm 

 Paino 
 17.0 kg 

Tekniset tiedot

Prosessi-ilma
Enimmäisilmavirta m3/h 170
Nimellisilmavirta asennossa nopea m3/h 150
Nimellisilmavirta asennossa normaali m3/h 95
Nimellisilmavirta asennossa hidas m3/h 55
Staattinen paine nimellisilmavirralla Pa 40
Staattinen enimmäispaine Pa 225

Kondenssiveden poistopumppu
Suurin pumppausetäisyys vaakasuunnassa, m 12
Suurin pumppausetäisyys pystysuunnassa, m 3

Liitäntäteho, jännite ja virrankulutus
Liitäntäteho kW 1.02
Lämmitinteho kW 0.84
Jännite V/Hz 4.4
Enimmäisvirta A 8.8

Muut tiedot
Käyttölämpötila °C 0-30
Sähkösuojausluokka, kuori IP 33
Sähkösuojausluokka, sähköpaneeli IP 54
Ilmansuodatinluokka G3
Äänitaso normaalinopeudella ja kanavoituna dB(A)

61

Ilmankuivausteho
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Munters OY
Lyhtytie 22
00750 Helsinki
Tel +358 20 776 8230
Fax +358 9 8386 0336
Email: laitemyynti@munters.fi
www.munters.fi


