
IceDry Serie

Sorptieontvochtiger

Productbeschrijving

Wanneer u een IceDry-luchtontvochtiger binnen de koelcel
installeert, bent u altijd verzekerd van een vorstvrije koude
omgeving. U hebt geen luchtsluis meer nodig.
Wanneer de IceDry-luchtontvochtiger is geïnstalleerd, zullen ijs en
vorst geleidelijk verdampen totdat de koelcel geheel ijs- en vorstvrij
is.
De IceDry is de enige luchtontvochtiger die speciaal is ontwikkeld
voor gebruik in een koelcel. Voor deze harde, koude omgeving zijn
nieuwe en speciale functies vereist die ervoor zorgen dat het
apparaat betrouwbaar en energiezuinig functioneert. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de functie voor automatische ontdooiing.
De IceDry-luchtontvochtiger heeft eromheen slechts een paar
meter aan kanalen nodig.
Regeneratielucht wordt toegevoerd vanuit de ruimte naast de
koelcel.
Het controlepaneel bevindt zich buiten de koelcel. Zodra het
apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten en is ingeschakeld,
wordt begonnen met het verminderen van ijs en sneeuw.
Er is tevens een speciale regeneratieventilator in een geïsoleerde
ventilatiekast, voorzien van een verwarmingskabel.

Welk model kiest u?

De IceDry-luchtontvochtiger is verkrijgbaar in drie modellen: de
IceDry 800, 1400 en 30. Welk model voor u het meest geschikt is,
is afhankelijk van de hoeveelheid vorst die in de koelcel wordt
gevormd. De capaciteit van de apparaten kan als richtlijn worden
aangehouden. Aarzel niet contact op te nemen met de
dichtstbijzijnde Munters-dealer om
advies in te winnen over installatie en keuze van een van de
apparaten.

PRODUCTINFORMATIE

IceDry30

Kenmerken

- Speciaal ontworpen voor installatie
in koelcellen

- Functie voor automatische
ontdooiing

- Verhoogde efficiëntie van
verdampers

- Veiligere koelcellen - geen gladde
vloeren

- Koelcel hoeft niet meer te worden
ontdooid

- Geen ijsvorming op producten -
optimale kwaliteit

- Minder mechanische storingen -
lagere onderhoudskosten

The Humidity Expert



Model IceDry30
.

AutoCAD-tekeningen op schaal zijn
verkrijgbaar in het Munters
DryCapprogramma.
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 Breedte (A) 
 1200 mm 

 Diepte (B) 
 875 mm 

 Hoogte (C) 
 1425 mm 

 Diam. (D) 
 315 mm 

 Diam. (E) 
 200 mm 

 Gewicht 
 260 kg 

Technische specificaties

Proceslucht
Nominale luchtstroom (m³/h) 3000
Beschikbare statische druk (Pa) 300

Regeneratielucht
Nominale luchtstroom (m³/h) 630
Beschikbare statische druk (Pa) 300

Totaal vermogen, spanning en stroom
Totaal vermogen (kW) 22,6
200V 3-50Hz (A) 79,2
200V 3-60Hz (A) 79,2
230V 3-50Hz (A) 65,2
380V 3-50Hz (A) 39,4
400V 3-50Hz (A) 38,0
415V 3-50Hz (A) 36,8
440V 3-60Hz (A) 36,2
460V 3-60Hz (A) 35,1
480V 3-60Hz (A) 33,8
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Diverse gegevens.
Max. geluidsniveau (dBA) 75
Luchtfilter, standard G3
IEC beschermingsklasse (eenheid) IP33

IEC beschermingsklasse (externe aansluitkast)
IP54

Toegestane omgevingstemperatuur (ºC)
eenheid -25-0
Toegestane omgevingstemperatuur, .
externe aansluitkast (ºC) -25-10 *
Toegestane omgevingstemperatuur, .
externe aansluitkast (ºC) 10-25 *
* te configureren bij bestelling .

Afmetingen van externe
aansluitkast

.

Accessoires.

Aansluitkabels IceDry30
170 17 97-01 (10 m)
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