
Bestillingsnumre:

Vægkonsol, RAL7035 90346010

Tørluftnippel, Ø125mm 
(galvaniseret)  90346081

Vådluftblænde,  
Ø80mm (rustfri) 90346082

Overgangsstykker (rustfri): 
Reg.luft, Ø80mm        90346065 
Procesluft, Ø125mm 90346066

Filterramme MCS300 90346091

Panelfilter MCS300 903MCS300-M5 
(Filterklasse M5)

Panelfilter MCS300 903MCS300-F7 
(Filterklasse F7)

Hjul, 4 stk. Ø120mm 19043670 
incl.  møtrikker og 
bolte

Tilbehør til MCS300
Tilbehør, der gør installation og brug af MCS-
affugteren endnu mere smart og fleksibel

Vægkonsol
Til  permanent montering af MCS300-affugteren tilbydes et vægkonsol, 
der muliggør opsætning af affugteren i ønsket højde. 

Tørluftnippel 
Galvaniseret nippel til brug i forbindelse med tilslutning til rør eller slange 
til distribution af den tørre luft.

Vådluftblænde
Vådluftblænden, udført i rustfrit stål, 
fungerer som fast “spjæld” til justering af 
luftstrømmen. Ved permanent installation 
anbefaler vi et justerbart spjæld (som type Lindab DSU80).

Overgangsstykker
For kanaltilslutning  for hhv. regenererings- 
og procesluft tilbydes overgangsstykker  
hhv. Ø80mm og Ø125mm. 
Udført i rustfrit stål.

Hjul
Til brug i f.eks. saneringsbranchen giver påmonterede hjul  (Ø120mm)
ekstra fleksibilitet i forbindelse med hurtig flytning af affugteren. Leveres 
m. møtrikker og bolte.

Produktinformation
Tilbehør 

Munters A/S
Ryttermarken 2A
3520 Farum
Tel +45 4495 3355  
Fax +45 4495 3955            
info@munters.dk

Placeres affugteren i selve lokalet, 
der skal affugtes, er der brug for 
overgangsstykke til regenereringsluften, 
der tages ind udefra.

Placeres affugteren udenfor selve 
lokalet i et recirkulerende system,  
anvendes overgangsstykke på 
procesluften, der føres ind i affugteren 
fra lokalet.



Filterramme m. panelfilter

I situationer, hvor der er behov for et bedre filtreringssystem, tilbyder vi 
en ekstern filterløsning. 
Med den eksterne løsning med M5 panelfilter sikres både en højere 
filtreringsgrad og et større filterareal, dermed forlænges tiden mellem 
filterskift. 
Filterrammen kan, uden form for noget værktøj, eftermonteres på 
allerede leverede affugtere, ligesom filteret kan udskiftes uden nogen 
former for værktøj. 

    Overgangsstykker kan naturligvis  
	 	 	 	 monteres	på	filterrammen	og			
	 	 	 	 skydes	let	på	plads	i	filter-
    rammens skinne.

              

Følg separat  installationsvejledning for montering 
af den eksterne filterramme. Scan QR-koden for at 
se installationsvejledning.

Panelfilter, filterklasse F7

I tilfælde, hvor affugteren er installeret i et meget saltholdigt miljø, f.eks. 
kystnært eller off-shore, anbefales brug af F7 filtre for at sikre en bedre 
beskyttelse af affugterens rotor.

Filterrammen er designet så den nemt 
kan eftermonteres på affugteren.

Når	filterrammen	er	monteret	kan	panel-
filteret	skubbes	på	plads.	Hvis	affugteren	
er fast placeret op ad en væg, vil det være 
nødvendigt at afmontere vådluftkanalen før 
panelfiltreret	kan	skubbes	på	plads.

Det	eksternt	placerede	M5	filter	sikrer	en	
bedre	filtrering	og	forhindrer	dermed	flere	
og	finere	partikler	i	at	nå	rotoren.	Dermed	
forlænges rotorens levetid.
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