
ComDry M210X

Absorptiokuivain

Tuotekuvaus
Uudet absorptioroottorilla varustetut ComDry-sarjan ilmankuivaajat ovat
kuivausteholtaan, energiankulutukseltaan ja luotettavuudeltaan
erinomaiset. Ilmankuivaajan kotelo estää hyvin korroosion ja laitteen
vankkatekoisuus tekee siitä käyttökelpoisen mitä erilaisimmissa
kohteissa.Tehokkuuden yhdistyminen ergonomiseen muotoiluun ja
keveyteen tekee ComDry-kuivaajasta erityisen soveltuvan ahtaisiin
tiloihin. Laitteet ovat pinottavissa ja niitä on helppo kuljettaa.

Muntersin ComDry-sarja soveltuu erityisesti vesivahinkojen ja
palovahinkojen jälkihoitoon sekä arkistojen, vesilaitosten ja
rakennusteollisuuden käyttöön. Laite tuottaa tilaan erittäin kuivaa ilmaa,
joka suojelee putkia ja muita rakenteita ruosteelta ja kondenssivesiltä.
ComDry-yksiköillä voidaan myös alentaa säilytys- ja kellaritilojen,
arkistohuoneiden ja muiden ahtaiden tilojen ilmankosteutta.

Laitteen selkeällä näytöllä näkyvät tärkeät tiedot kuten ilmankosteus,
käyttöaika ja kilowattitunnit. Lisäetuina tulevat laitteeseen
sisäänrakennettu suhteellisen kosteuden ohjausjärjestelmä ja
moniportaisesti säädettävä puhallin. Näiden kahden muuttujan säätö
tekee kuivaajasta energiatehokkuudeltaan ylivertaisen.

ComDry M210X-ilmankuivaajan keveys tekee siitä kätevän vaihtuviin
käyttökohteisiin. Laite on myös helppo huoltaa. Suodattimen vaihto käy
nopeasti ja yksinkertaisesti ilman työkaluja. Lisäksi korkea staattinen
paine tekee tarpeettomaksi lisäpuhaltimet kuivattaessa lattioita tai muita
rakenteita.

Munters ComDry M210X on ihanteellinen valinta vesivahinkojen
kuivaamiseen ja rakenteiden suojaamiseen.

Muntersin roottoriteknologia
Kaikki Muntersin ilmankuivaajat perustuvat Muntersin kehittämään
roottoriteknologiaan, jolla saavutetaan suuri kosteudenpoistoteho.
Roottorin rakenteen ja hyvän tehon ansiosta sen käyttömahdollisuudet
ovat lähes rajattomat.

TUOTETIEDOT

ComDry M210X

- Kompakti

- Kevyt

- Sisäänrakennettu ilmankosteus- ja
lämpötila-anturi

- Kuivaa nopeasti

- Vankkarakenteinen

- Luotettava

- Energiatehokas

- 3-portainen puhallin

- Energiakulutus laskuri



Model ComDry M210X
Kaavion mitat ovat ainoastaan
viitteellisiä.

Mittakaavan mukaiset ja tarkat
piirustukset saatavilla Muntersilta.

 Leveys A 
 445 mm 

 Syvyys B 
 270 mm 

 Korkeus C 
 555 mm 

 Kuivailma-aukko 
 100 mm 

 Märkäilman tuloaukko 
 50 mm 

 Märkäilma-aukko 
 50 mm 

 Paino 
 15.0 kg 

Tekniset tiedot

Prosessi-ilma
Enimmäisilmavirta m3/h 240
Nimellisilmavirta asennossa nopea m3/h 210
Nimellisilmavirta asennossa normaali m3/h 130
Nimellisilmavirta asennossa hidas m3/h 70
Staattinen paine nimellisilmavirralla Pa 60
Staattinen enimmäispaine Pa 300

Regenerointi-ilma
Nimellisilmavirta 25
Staattinen paine nimellisilmavirralla 70

Liitäntäteho, jännite ja virrankulutus
Liitäntäteho kW 1.01
Lämmitinteho kW 0.84
Jännite V/Hz 4.4
Enimmäisvirta A 8.8
Energiankulutus 20°C, 60% kWh/kg 1.51

Muut tiedot
Käyttölämpötila °C -20 - +40
Sähkösuojausluokka, kuori IP 33
Sähkösuojausluokka, sähköpaneeli IP 54
Ilmansuodatinluokka G3
Äänitaso normaalinopeudella ja kanavoituna dB(A)

56

Kuivausteho

käilma-aukko 
mm 

Paino 
15.0 kg 
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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


