
ComDry M170L

Sorptionsavfuktare

Produktbeskrivning
ComDry är en ny serie sorptionsavfuktare utvecklade för att klara tuffa
förhållanden. Avfuktarna är gjorda i tåliga, rostfria lättviktsmaterial.
Munters egenutvecklade rotorteknik ger produkterna en hög prestanda
samtidigt som de är energieffektiva.

ComDry-serien är utrustad med det senaste inom styr- och reglerteknik,
bl.a. en inbyggd CANBUS. 
En inbyggd givare som känner av luftfuktigheten som anpassas till önskad
RH-nivå och en fläkt som går att reglera i olika hastigheter gör avfuktarna
exceptionellt energieffektiva. En tydlig kontrollpanel med lättnavigerade
menyer gör det enkelt att läsa av den relativa luftfuktigheten samt att ha
kontroll över driftstid och förbrukade kilowattimmar. Ytterligare givare
och/eller fjärrkontroll kan anslutas via CANBUS.

M170L är utrustad med en luftkyld kondensor som växlar den varma
fuktiga luften med luften från rummet. Fukten fäller ut som vatten som
samlas i ett tråg som pumpas iväg med hjälp av en inbyggd pump.
Avfuktare med luftkyld kondensor återger lika mycket energi till rummet
som den förbrukar. 

Låg vikt, hög kapacitet och ergonomisk design gör ComDry-serien
speciellt väl anpassad för verksamhet inom en mängd olika applikationer
som till exempel: 
Vatten- och brandskadesanering – ergonomisk, högeffektiv och
energisnål. Kan även anslutas med högtrycksfläktar. 
Små arkiv och mindre lager – liten och energieffektiv bevarar M170L
viktiga dokument och skyddar dyrbara produkter. 
Vattenverk – kan placeras i trånga skrymslen och skyddar rör och
ledningar från rost och kondensation.
Byggindustrin – tålig och lätt att flytta runt minskar M170L risken för
fuktskador under byggtiden. 

Munters egen rotorteknik
Alla Munters avfuktare innehåller Munters egenutvecklade och
högabsorberande rotor. En flexibel design i kombination med en
högpresterande rotor gör användningsområdena i det är närmaste
obegränsade. 

PRODUKTINFORMATION

ComDry M170L

 
- Lätt, kompakt och effektiv

- Inbyggd fukt och temp givare

- Robust och pålitlig

- Energieffektiv

- 3-stegsfläkt

- kWh-räknare

- Luftkyld kondensor

- Inbyggd vattenpump



Model ComDry M170L
Måtten i diagrammet fungerar endast
som referens.

Skalenliga och dimensionerade ritningar
är tillgängliga från Munters.

 Bredd A 
 445 mm 

 Djup B 
 270 mm 

 Höjd C 
 555 mm 

 Anslutning torrluft 
 100 mm 

 Vikt 
 17.0 kg 

Tekniska specifikationer

Processluft
Maximalt luftflöde m3/h 170
Nominellt luftflöde hög hastighet m3/h 150
Nominellt luftflöde normal hastighet m3/h 95
Nominellt luftflöde låg hastighet m3/h 55
Statiskt tryck vid nominellt luftflöde Pa 40
Maximalt statiskt tryck Pa 225

Kondensorpump
Max pump distans (horisontell) m 12
Max pump distans (vertikal) m 3

Total effekt, Spänning & Ström
Total effekt kW 1.02
Effekt uppvärmning kW 0.84
Spänning V/Hz 4.4
Maximal ström A 8.8

Diverse data
Driftstemperatur °C 0-30
IEC Skyddsklass, enhet IP 33
IEC Skyddsklass, styrpanel IP 54
Filterklass G3
Ljudnivå vid normal hastighet 61

Avfuktningskapacitet
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Munters Europe AB
Isafjordsgatan 1
164 26 Kista
Tel +46 8-626 6300
Fax +46 8-754 8594

Munters Europe AB
Avfuktning Sverige
Email: avfuktning@munters.se, webb: www.munters.se

Munters Europe AB
Box 131
421 22 Västra Frölunda
Tel 010-451 5471
Fax 031-709 84 29

Munters Europe AB
Stenyxegatan 21H
213 76 Malmö
Tel 010-451 5472
Fax 040-22 31 03

Munters Europe AB
Gärdevägen 5C
856 50 Sundsvall
Tel 010-451 5470
Fax 060-56 67 47

Munters Europe AB
Östra Nygatan 104
931 35 Skellefteå
Tel 010-451 5469
Fax 0910-521 99


