
MK-serien

Mobila avfuktare med kylning

Kylavfuktare med digital display

Modern teknologi möjliggörs med hjälp av digitala komponenter.
Därför har Munters MK-serie en inbyggd fuktgivare i kombination
med en digital display som garanterar intelligent och
kostnadseffektiv avfuktning.

Det lämpligaste användningsområdet är inom reparation av vatten-
och brandskador samt inom byggindustrin. Naturligtvis skyddar de
även rör och kopplingar mot korrosion och kondens i vattenverk.
De kan även användas för minskning av den relativa fuktigheten i
lagerutrymmen, källare, arkiv och andra begränsade utrymmen.
Avfuktarna är utrustade med justerbara handtag för ökad
flexibilitet. För bättre rörlighet och skydd av innandömet är
dämparna och hjulen klädda med gummi. Tillbehör som
dräneringspump, hygrostat och väggkonsoler gör Munters
MK-avfuktare till en komplett enhet.

Själva avfuktningen äger rum i avfuktarens kylbatteri (förångaren)
enligt samma princip som en vattenavskiljare. En axialfläkt drar
omgivningsluft genom ett batteri som kyler luften till under
daggpunkten. Vatten kondenseras och samlas i en vattentank eller
dräneras genom en dräneringsslang. Den kylda och avfuktade
luften dras vidare genom ett värmebatteri (kondensorn) och återfår
sin värme. Den tillkommande värmen från kompressorn ger en lätt
temperaturökning. Genom återvinning av luften sker avfuktningen
snabbt, effektivt och varsamt.

PRODUKTINFORMATION

MK45D

Egenskaper

- Stabil konstruktion

- Digital multifunktionsdisplay

- Enkel att flytta runt

- Hög avfuktningskapacitet

- Inbyggd fuktgivare

- Miljövänligt kylmedel R407C

- Automatisk avfrostning 

- Underhålls- och servicevänlig
utformning



Model MK45D
.

.

Teknisk specifikation

MK
 Avfuktningskapacitet: .
- 30oC, 80% l/24 tim 39,0
- 20oC, 60% l/24 tim 22,0
- 10oC, 70% l/24 tim 9,6
Driftområden: .
- relativ fuktighet % RF 40-100
- temperatur ºC 3-33
Märkspänning (v/Hz) 230/50
Märkström (A) 3,6
Märkeffekt (W) 810
Energiförbrukning 30ºC, 80% (kWh/kg) 0,50
Luftflöde (m3/h) 350
Köldmedel R407C
Köldmedelmängd, (g) 450
Vattentankens kapacitet, (l) 14
Mått (inkl handtag och hjul) .
- bredd (mm) 530
- djup (mm) 539
- höjd (mm) 822
Vikt (kg) 43
Ljudnivå max (dB, A) 59
Kapslingsklass (IP) X4
Kabellängd (m) 3,5

Figur

A: Omgivningsluft
B: Förångare
C: Kondensor
D: Vattentank
E: Avfuktad luft

Utförande

-Flyttbar
-Flexibel
-Robust
-Automatisk avfrostning -Elektronisk
styrning
-Digital multifunktionsdisplay
-Tidräknare
-Extern signal för styrning och alarm

-Uttag för extern hygrostat
-Vattentank
-3,5 m kabel

Tillval
-Dräneringspump installerad i
vattentanken
-Extern hygrostat
-Väggkonsoler
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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


