
Munters FA6
Nawilżacz wyparny i chłodnica 
dla optymalnej wydajności

Urządzenia Munters FA6 zostały zaprojekto-
wane tak, aby oferować najlepsze chłodzenie 
wyparne i nawilżanie w szerokim zakresie 
zastosowań przemysłowych.

Sercem rozwiązania jest nasz wyjątkowy, 
wiodący w swojej klasie wkład GLASdek ™ 
GX40, który jest powlekany ceramicznie, jest 
wysoce wydajny i ognioodporny. 

Wkład jest umieszczony w ramie ze wzmocnio-
nej stali, dzięki czemu rozwiązanie jest solidne 
i łatwe w instalacji.

FA6 to wysokowydajne rozwiązanie o niskich 
kosztach eksploatacji, które jest dostępne 
w szerokiej gamie rozmiarów zaprojektowa-
nych do łatwej integracji z systemami 
wentylacyjnymi w budynkach mieszkalnych 
i przemysłowych.

Energooszczędne nawilżanie i chłodzenie

TM

Właściwości
• Małe opory i zużycie energii
• Doskonafi y poziom sterowalności 

typowo do ± 2-5%
• Brak ryzyka nadmiernego nasycenia 

(przesycenia)
• Wysoka sprawność: 65%, 85% lub 95%
• Zawiera  GLASdek™ GX40, niepalne 

medium chłodzące

Obsługa i niezawodność
• Niskie wymagania konserwacyjne i koszty 

eksploatacji
• Można czyścić na miejscu użytkowania, 

aby przedłużyć żywotność
• Wzmocniona stalowa rama zapewnia 

łatwy montaż i optymalną wytrzymałość

Zgodność z przepisami
• Ognioodporność zgodnie z UL®900, 

ULC-S111 klasa 1
• Ognioodporność zgodnie 

z EN13501-1, klasa A1
• Certyfi kat VDI 6022
• Certyfi kat GREENGUARD Gold

Munters FA6

munters.com



• Optymalne chłodzenie  
FA6 został specjalnie opracowany do łatwej 
integracji w systemach wentylacyjnych np.  
w centrach danych dowolnej wielkości. 
W systemie nie są używane żadne środki 
chemiczne, które są również wolne od emisji 
dwutlenku węgla.

• Kompaktowy i dopasowany 
FA6 jest specjalnie opracowany w celu łatwej 
integracji z dowolną konfiguracją systemu 
klimatyzacji centrum danych.  

Jego kompaktowa konstrukcja pozwala na 
oszczędność miejsca i kosztów

• Kasety Quickshift 
Łatwa w instalacji modułowa konstrukcja 
kasety sprawia, że serwis i wymiana są 
szybkie i łatwe.

• Szeroka gama rozmiarów 
FA6 jest dostępny w szerokiej gamie  
rozmiarów standardowych i specjalnych.

• Małe zużycie wody 
FA6 może być używany z obiegowym syste-
mem wodnym, aby zminimalizować zużycie 
wody.

• Różnorodność standardowych opcji 
Mamy szereg dostępnych opcji w standar-
dzie, abyś mógł znaleźć rozwiązanie, którego 
potrzebujesz. Należą do nich dezynfekcja 
UV, różne systemy sterowania, opcje wody 
bezpośredniej lub cyrkulacyjnej i wiele 
innych.

SZ E Ś Ć P OWO D ÓW D L AC Z E G O FA6 ™ TO W I Ę C E J  N IŻ  S UM A C Z ĘŚ C I

Przyszłość chłodzenia i nawilżania
Wiele gałęzi przemysłu na całym świecie 
polega na skutecznym chłodzeniu i nawilżaniu 
i Munters FA6 jest idealnym rozwiązaniem. 
Jeśli chodzi o kontrolę klimatu, często trzeba 
iść na kompromisy, niezależnie od tego, czy 
chodzi o koszty, efektywność energetyczną 
czy wydajność, ale FA6 może zaoferować 
optymalną wydajność na wszystkich frontach. 
Nasze Wkłady GLASdek ™ GX40 i GX60 są 
sercem rozwiązania FA6 i oferują wyjątkową 
wydajność w połączeniu z niezrównanym 

bezpieczeństwem i higieną. Jest wystarczająco 
wytrzymały, aby można go było czyścić na 
miejscu i działa wydajnie z nieuzdatnioną 
wodą, co zmniejsza koszty eksploatacji. 
Wszystko to mieści się w specjalnie zapro-
jektowanej ramie zwiększającej wydajności 
przy jednoczesnym uproszczeniu obsługi i 
konserwacji. FA6 to optymalne rozwiązanie dla 
chłodzenia i nawilżania, łączące optymalną 
wydajność, wysoką trwałość i niskie koszty 
eksploatacji.

Munters FA6 to modułowe rozwiązanie chłodzące z naszymi wyjątkowymi 
wkładami wyparnymi w jednostce zbudowanej z myślą o wydajności i prostocie.

Munters FA6 –  
więcej niż suma części

Opcjonalne wyposażenie
Ważne jest, aby rozwiązanie w zakresie 
chłodzenia i nawilżania spełniało określone 
potrzeby. Munters oferuje szereg opcji mody-
fikacji FA6 w celu dostosowania do twoich 
wymagań, w tym:
• System dezynfekcji obiegowego  

lampą UV
• Systemy cyrkulacyjne i bezpośrednie
• Kontrola przewodności
• Kontrola poziomu wody  

(wysoki / niski / tryb pracy)
• Sterownik Munters Climatix, standardowo  

z modułem komunikacji Modbus dla  
podłączenia do BMS 

TM



Innowacyjny system uszczelnienie 
zespółu dystrybucji wody, mocowany 
jednym klipsem, aby zapewnić łatwą 
obsługę i demontaż kasety. Łatwa w instalacji modułowa 

konstrukcja kasety sprawia, 
że serwis i wymiana są szybkie 
i wydajne.

Zawiera opatentowany przez Munters 
wysokowydajny wkład GLASdek ™ GX40 
w modułowych kasetach ze stali nierdzewnej. 
GLASdek ™ GX40 otrzymał certyfikat 
GREENGUARD Gold, potwierdzający, że 
jest całkowicie wolny od szkodliwych emisji 
chemicznych.

Unikalny separator kropel 
Munters DropSTOP ™ 
został specjalnie 
zaprojektowany, aby 
zapobiegać przenoszeniu 
wody przy prędkościach 
przepływu do 5,0 m/s.

Wysokiej jakości pompy 
zanurzeniowe w 4 
rozmiarach zapewniają 
niezawodną pracę przez 
długi czas.

Zawory elektromagnetyczne 
z miękkim zamknięciem służą do 
eliminacji uderzeń hydraulicznych 
w rurze wody zasilającej.

Zawór spustowy 
z napędem silnikowym 
zapewniający 
optymalną kontrolę 
spustu wody.

Specjalnie zaprojektowana taca na wodę 
gwarantuje całkowite opróżnianie, aby 
uniknąć pozostałości wody lub stagnacji.



Podstawy technologii
Sercem modułu FA6 jest wkład kasetowy 
wykonany z nieorganicznego, niepalnego 
materiału wyparnego – GLASdek®. Do wkładu 
GLASdek doprowadzany jest strumień wody, 
rozprowadzany na szerokości górnej krawędzi 
wkładu przez dystrybutor. Woda spływa w dół 
po falistych powierzchniach wkładu. Gorące, 
suche powietrze, przepływając przez wkład 
nawilżacza, powoduje odparowanie pewnej 
ilości wody, co zwiększa wilgotność powietrza 
wychodzącego i obniża jego temperaturę.
Pozostałość wody przepłukuje wkład i powraca 
do zbiornika.
Energia potrzebna do odparowania wody 
pobierana jest bezpośrednio z klimatyzowa-
nego powietrza. Powietrze opuszczające nawil-
żacz jest jednoczenie nawilżone i schłodzone, 
bez konieczności stosowania dodatkowego 
źródła energii dla procesu odparowania. Jest 

to w istocie adiabatyczny (zachodzący bez 
wymiany ciepła) proces chłodzenia. Proces 
ten jest bardzo wydajny i bardzo energo-
oszczędny.
Umożliwia również pobór wody bezpośrednio 
z instalacji miejskiej, bez potrzeby specjalnego 
jej uzdatniania (np. stosowania systemu demi-
neralizacji). W przypadku niewystarczającej 
jakości wody może być konieczne dodanie 
uzdatniania wody. Minerały i zanieczyszczenia 
pozostają w wkładach wyparnych GLASdek i 
są wypłukiwane wraz z wypływającą wodą, 
utrzymując cały proces nawilżania w czystości. 

Budowa
Nawilżacz FA6 składa się z jednego lub więcej 
wkładów kasetowych mocowanych w sztyw-
nej ramie oraz zbiornika wody, wykonanego 
ze stali nierdzewnej (EN 1.4301). Wkłady 

kasetowe wykonane są z materiału wyparnego 
GLASdek, chronionego obudową ze stali 
nierdzewnej. Na szczycie każdego wkładu 
znajduje się dystrybutor, rozprowadzający 
wodę wzdłuż jego szerokości i mocujący wkład 
do ramy montażowej. Zasilanie wodne można 
zrealizować z wykorzystaniem pompy cyrkula-
cyjnej lub bezpośrednio z przyłącza miejskiej 
instalacji wodnej.

Systemy wodne
Najczęściej stosowany, z uwagi na niskie  
zużycie wody, jest system cyrkulacji wody. 
Systemy poboru bezpośredniego stosowane  
są w przypadkach, gdy niska jakość wody  
nie pozwala na jej wielokrotny obieg, lub 
nawilżacz jest rzadko używany.

FA6 informacje o produkcie

1. System cyrkulacji wody
Zbiornik napełniany jest wodą z instalacji 
miejskiej. Zawór pływakowy utrzymuje stały 
poziom wody w zbiorniku. Włączenie operacji 
nawilżania powoduje uruchomienie pompy 
wodnej, która wymusza obieg wody we 
wkładzie kasetowym nawilżacza. Woda z 
instalacji miejskiej będzie zawierać określoną 
ilość minerałów i soli, których stężenie będzie 
zależeć od konkretnego miejsca instalacji 

urządzenia. Podczas procesu nawilżania do 
powietrza trafia tylko czysta woda w postaci 
pary. Minerały i sole pozostają w wodzie, 
która powraca do zbiornika. Określona ilość 
wody jest stale odprowadzana do kanalizacji 
i zastępowana świeżą wodą, co pozwala 
kontrolować stężenie minerałów.

2. System wody bezpośredniej
Załączenie procesu nawilżania otwiera zawory 
przepływowe dopływ wody bezpośrednio 
z instalacji miejskiej do dystrybutora wkładu 
kasetowego nawilżacza. Nadmiar wody, która 

nie została zużyta w procesie parowania, 
oczyszcza wkład kasetowy i zostaje odprowa-
dzana do kanalizacji.

C  Woda zasilająca 
D   Spust
1 Zawór odcinający
2 Zawór elektromagnetyczny
4 Przełącznik poziomu wody
5  Zawór spustowy  

z napędem silnikowym
6 Bleed-off

7 Dystrybucja wody z pompy
8  Zawór elektromagnetyczny do 

sterowania stopniami
9 Zawór upustowy
10 Pompa dystrybucyjna
11 Rura spustowa
12 Odpływ przelewowy
13 Zawór odpowietrzający

C  Woda zasilająca
D   Spust
1 Zawór odcinający
2 Zawór elektromagnetyczny

8  Zawór stałego przepływu 
Zawór elektromagnetyczny 
do sterowania stopniami

11 Rura spustowa



Droplet Separator DROPstop™

W YS O K A S P R AW N OŚ Ć

 Temperatura otoczenia  
 Temperatura po nawilżaczu  
 Wilgotność otoczenia
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Europa (Wielka Brytania)
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Południowa Europa (Hiszpania)
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Odkraplacz

 

Nawilżacz FA6 jest dostępny w jednej 
z trzech sprawności nawilżania: 65, 85 
lub 95%. Wybór sprawności nawilżania 
zależy od zastosowanego sterowania oraz 
zapotrzebowania systemu na chłodzenie lub 
nawilżanie. Stosowanie odkraplacza zalecane 
jest przy prędkościach przepływu powietrza 
powyżej 4,0 m/s. Maksymalna prędkość 
przepływu wynosi 5,0 m/s.

Moc chłodnicza
Adiabatyczny proces chłodzenia jest często 
wykorzystywany do eliminacji lub redukcji 
obciążenia systemu chłodzącego w okresie 
letnim. Nawilżacz FA6 może być używany 
bezpośrednio jako klimatyzator – chłodząc i 
nawilżając powietrze nawiewane, lub pośrednio, 
w zestawie z rekuperatorem – chłodząc 
powietrze nawiewane bez zwiększania jego 
wilgotności.

Moc chłodnicza dla m2 powierzchni przy prędkości przepływu 5,0 m/s i 95% sprawności nawilżania. 

Chłodzenie wyparne z warunków otoczenia. Na podstawie średnich danych o warunkach klimatycznych w ciągu dnia.
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Moc chłodnicza i nawilżania przy 30°C 

 Moc chłodnicza
 Nawilżania przy

Nieorganiczny materiał GLASdek™

Nieorganiczny materiał GLASdek użyty w 
kasecie nawilżacza został przetestowany 
ogniowo i sklasyfikowany jako materiał niepalny 
zgodnie z ISO 1182. GLASdek jest zgodny z 
normą UL900. Nieorganiczny materiał GLASdek 
użyty w kasecie separatora kropel został 
przetestowany ogniowo i sklasyfikowany jako 
materiał niepalny klasy 1, zgodnie z BS 476: 
część 7, M1 zgodnie z francuskim CSTB i klasa 
T1 zgodnie z JISA 1322, Japonia. Odpowiada 
to NordTestFire 004, klasa 1, i niemieckiej DIN 
4102, część 1, klasa B1.

Zakres wydajności
Nawilżacz FA6 oferowany jest w szerokim zakresie rozmiarów, zgodnych ze wszystkimi typowymi centralami klimatyzacyjnymi (AHU). W przypadku 
zapotrzebowania na bardzo duże wartości wydatku powietrza, możliwe jest zestawianie modułów dla osiągniecia żądanej wydajności wynikowej.  
Możliwe jest fabryczne dopasowanie urządzenia do wymagań klienta. 

W YM A RY S TA N DA R D OW E 

A, Szerokość 
mm 

B, Wysokość mm

600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000

m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s

600 1,0 2,0 2,8

900 1,6 2,9 4,2
1200 2,1 3,9 5,6
1500 4,9 7,0 9,0 11,0 13,0 16,0 18,0 20,3
1800 5,8 8,0 11,0 14,0 16,0 19,0 22,0 24,3

2100 10,0 13,0 16,0 19,0 22,0 25,0 28,4
2400 11,0 15,0 18,0 22,0 25,0 29,0 32,0
2700 12,0 17,0 20,0 24,0 28,0 32,0 36,5
3000 14,0 19,0 23,0 27,0 32,0 36,0 40,6

C=630 mm (24.8”) dla wydajności 65–85%, C=730 mm (28.7”)dla wydajności 95%.
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W Y P OS A Ż E N I E  O P C J O N A L N E

Prosta instalacja 
Nawilżacz FA6 jest łatwy w instalacji i 
konfi guracji zarówno w przypadku istniejących, 
jak i nowych systemów wentylacji i klimaty-
zacji (HVAC). Wszystko, czego potrzeba, to 
przyłącze elektryczne (230/400 V, 50 Hz), 
wodne (ciśnienie 1–10 bar) i kanalizacyjne 
(średnica 40 mm). Z uwagi na wysoka wydaj-
ność i zwartą budowę, model ten jest idealny 
do zastąpienia starszych, mniej wydajnych 
nawilżaczy/klimatyzatorów. 

Przykład instalacji modułu FA6 w sekcji 
centrali klimatyzacyjnej.

Opcje 
sterowania
Sterowanie nawilżaczem FA6 
można z łatwością dopasować 
do najbardziej wymagających 
zastosowań. Wybór sposobu 
sterowania zależy głównie od 
zastosowanego systemu i żądanej 
dokładności sterowania. Sposoby 
sterowania są zróżnicowane, od 
prostego sterowania typu „włącz/
wyłącz” z dokładnością nominalną 
±10% wilgotności względnej (RH), 
do sterowania bezstopniowego 
strumieniem głównym 
i bocznikowym z dokładnością 
nominalną ±1% RH.

Firma Munters oferuje pełny zakres 
akcesoriów, pozwalających dostosować 
nawilżacz FA6 do wymagań konkretnych 
zastosowań.
1. Odkraplacze stosuje się w celu elimi-

nacji ryzyka porywania kropel wody, 
spowodowanego wysokimi prędko-
ściami lub turbulencjami przepływu 
powietrza. Są one bardzo łatwe 
w instalacji i nie zwiększają zajmo-
wanego przez nawilżacz miejsca. 
Odkraplacze zaleca się stosować we 
wszystkich instalacjach, w których 
prędkość przepływu powietrza prze-
kracza 4,0 m/s.

2. Sterowanie stopniowe składa się z 
zaworów elektromagnetycznych, steru-
jących dopływem wody oddzielnie dla 
każdego wkładu kasetowego. Zasto-

*)  Dostępne na zamówienie specjalne. Nie uwzględnione w kodzie zamówienia.

Załącz/Wyłącz 
(1-stopień)

Stopniowy 
(2-5 stopnie)

Face & bypass*

Bypass*

Punkt rosy*

sowanie zaworów w układzie sterowania 
pozwala na uzyskanie od 2 do 5 różnych 
stopni nawilżania/chodzenia (dostępność 
uzależniona od rozmiaru).

3. FA6cc, Clean Concept to ulepszony 
moduł nawilżacza FA6, poszerzony o 
funkcję modeli z recyrkulacją wody, która 
pozwala uzyskać optymalny poziom 
higieny. Wyposażony jest również 
w złącza systemu BMS oraz funkcję 
alarmu, zwiększającą bezpieczeństwo 
użytkowania. Model FA6cc przewyższa 
aktualne wymagania ustawowe wielu 
krajów w zakresie kontroli rozwoju bakterii 
w systemach wodnych, np. ACOP L8 
w Wielkiej Brytanii.

3.1 . FA6ds, system dozowania posiada kon-
trolowany czasowo lub zewnętrznie układ 
dozowania biocydów do tacy ociekowej 

nawilżacza. System dozowania jest 
idealnym rozwiązaniem w przypadku 
niskiej jakości wody lub wysokiego 
stopnia nagromadzenia w niej sub-
stancji organicznych.

3.2 FA6cs, system przewodnościowy 
umożliwia zastosowanie funkcji 
spustu sterowanego przewodno-
ściowo. System ten zmniejsza zużycie 
wody i jest szczególnie wydajny we 
współpracy z nawilżaczami/chłodni-
cami ze sterowaniem stopniowym.

3.3 FA6uv, system sterylizacji UV
z pomiarem natężenia (dostępny 
wyłącznie w Wielkiej Brytanii). 

4. Moduły o konstrukcji dopasowanej 
do potrzeb klienta dostępne są na 
zamówienie



I N F O R M AC JA O Z A M AW I A N I U

JA K D O B R AĆ FA6?Testy i certyfikaty
• Nawilżacze/chłodnice FA6 wytwarzane są 

zgodnie z następującymi spójnymi normami i 
specyfikacjami technicznymi UE:

• EN 60204-1 edycja 3 Bezpieczeństwo 
maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn

• EN 61000-6-3 edycja  1 Kompatybilność 
elektromagnetyczna Norma emisji EMC dla 
budynków mieszkalnych, handlowych  
i lekkich 

• EN 61000-6-3/A11 Kompatybilność 
elektromagnetyczna Norma emisji EMC dla 
środowisk mieszkalnych, handlowych  
i lekkich przemysłowych.

• EN 61000-6-1 Kompatybilność elektroma-
gnetyczna Norma emisji EMC dla środo-
wisk mieszkalnych, handlowych i lekkich 
przemysłowych.

• Wszystkie komponenty są zgodne z normą 
UL1995.

Jest zgodny z ograniczeniami, które zostały 
określone dla maszyn, z najważniejszymi 
wymogami BHP Dyrektywy Maszynowej 
2006/42 / EG, a ponadto 2004/108 / EC z 
wytycznymi dotyczącymi kompatybilności elek-
tromagnetycznej. Jest certyfikowany zgodnie z 
VDI 6022 (niemiecki standard higieny HVAC).
Co więcej, nawilżacz / chłodnica wyparna 
FA6 został rygorystycznie przetestowany przez 
Centralny Departament Higieny Szpitalnej na 
Wydziale Medycznym RWTH w Akwizgranie 
w Niemczech. Zgodnie z wynikami nie ziden-
tyfikowano aerozoli zawierających Legionellę, 
ani też nie stwierdzono zakażenia Legionellą 
pneumophilia w żaden inny sposób do powie-
trza nawet przy bardzo wysokich stężeniach 
bakterii Legionelli w wodzie obiegowej i przy 
bardzo dużych prędkościach powietrza. Testy 
przeprowadzono zarówno in vitro, jak i in vivo.

Uwagi
Nawilżacze FA6 o rozmiarach powyżej 2100 
są dostarczane zdemontowane. Dostawa nie 
obejmuje filtra wody ani syfonu. 

*  Gdy liczba stopni = 1, nie ma zaworu  
elektromagnetycznego w zestawie.  
W przypadku większej liczby stopni niż 
jeden, liczba elektrozaworów zależy od 
liczby kaset w nawilżaczu. Munters  
przedstawi wszystkie szczegóły. 

Strona serwisowa / przyłącza

Lewa Prawa

• Sprawność nawilżania  
65=65%, 85=85%, 95=95%

• Szerokość, cm (zobacz tabela na stronie 4)
• Wysokość, cm (zobacz tabela na stronie 4)
• System wodny  

C= System cyrkulacji wody, D = Pobór bezpośredni,   
CS=Face and bypass 
1–5=Liczba stopni (zobacz strona 6)*

• Odkraplacz 
0=Brak, 1=Jest

• Strona serwisowa/przyłączy  
L=Lewa, R=Prawa

np., FA6-85-120-090-C1-0-L

Nawilżacz/chłodnica FA6-XX - XXX - XXX - XX - X - X

Można bardzo łatwo dobrać odpowiedni model 
FA6, wykorzystując dokumentację techniczną 
FA6 lub program komputerowy wspomagający 
wymiarowanie FA6. Wszystko, co potrzeba, to 
znajomość poniższych parametrów:
• Wydatek powietrza
• Wymiary kanafiu powietrznego lub  

przek-roju centrali obiegu powietrza (AHU)
• Warunki konstrukcyjne
• Wymagana dokfiadnoöç regulacji
• Rodzaj zastosowania

Zawsze też można skontaktować się z 
najbliższym przedstawicielem firmy Munters.



Znajdź najbliższy oddział Munters na www.munters.com

Firma Munters zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji, wielkoöciach itp., ze 
wzglädów technologicznych lub innych, bez uprzedniego powiadomienia.© Munters AB, 2020

Gwarancja Munters Global Services
Naszym celem jest dostarczanie najbardziej niezawodnych, 
wydajnych i innowacyjnych produktów, ale wiemy, że serwis jest 
równie ważny. Dlatego oferujemy gwarancję na usługi globalne, 
która zapewnia, że skorzystasz z naszej wiedzy w każdym 
miejscu na świecie.  

Nasz zakres usług obejmuje:
• Globalną sieć inżynierów serwisu Munters

• Kompleksową usługa uruchomienia

• Szkolenia i rozwój kompetencji

• Konserwację zapobiegawczą i części zamienne

• Kontrolę wydajności i optymalizację

• Munters Remote Assist - rozwiązanie serwisowe online,  
gdy wizyty na miejscu są trudne

• Umowa PrimaCaire ™ z rozszerzoną gwarancją


