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1 Wprowadzenie 

1.1 Definicja 
System osuszania opisany w niniejszej instrukcji jest nazywany dalej „urządzeniem”.  

1.2 Informacje o instrukcji 
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa, opis produktu  
i instrukcje konserwacji dotyczące dostarczonego urządzenia do obróbki powietrza. Przed rozpoczęciem 
eksploatacji urządzenia lub wykonania jakichkolwiek prac przy nim, proszę przeczytać wszystkie 
stosowne części niniejszej instrukcji. Przestrzeganie powyższych informacji pomoże w uniknięciu 
zagrożenia, zminimalizowaniu kosztów naprawy i czasu przestoju oraz zwiększeniu niezawodności  
i okresu użytkowania urządzenia do obróbki powietrza.  

Niniejszą instrukcję należy przechowywać w jednym miejscu w pobliżu urządzenia. 

Niniejsza instrukcja nie opisuje w całości wszystkich prac konserwacyjnych wymaganych  
do zapewnienia trwałości i niezawodności tego typu sprzętu. W sprawie serwisu i napraw należy się 
zawsze kontaktować z firmą Munters, aby zapewnić bezpieczeństwo i długi okres eksploatacji 
urządzenia.    

UWAGA!  Zawartość niniejszej publikacji może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 
Niniejsza publikacja zawiera informacje, które są chronione prawami autorskimi. Żadna część niniejszej 
publikacji nie może być reprodukowana, przechowywana w systemie pozyskiwania informacji lub 
przesyłana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy 
Munters. Proszę przesyłać wszelkie uwagi dotyczące zawartości niniejszej publikacji do: 

Munters Europe AB  
Technical Documentation  
P.O. Box 1150  
SE- 164 26 KISTA Szwecja  
e-mail: t-doc@munters.se 

1.3  Ostrze żenia 
W publikacji tej, ryzyka szczątkowe, czynności niebezpieczne lub niezbędne środki ostrożności są 
oznaczone i poprzedzone powszechnym symbolem zagrożenia.  
 

 
OSTRZEŻENIE! 

Jest stosowane w niniejszej publikacji do wskazania ewentualnego zagrożenia, które może prowadzić  
do obrażeń ciała lub śmierci. Zwykle w tym miejscu podawana jest instrukcja wraz z krótkim objaśnieniem 
oraz ewentualne konsekwencje, jeżeli instrukcja nie będzie przestrzegana. 
 

 
PRZESTROGA! 

Jest stosowana w niniejszej publikacji do wskazania ewentualnego zagrożenia, które może prowadzić  
do uszkodzenia maszyny lub innych urządzeń i/lub stanowić zagrożenie dla środowiska. 
 
UWAGA!  Jest stosowana w celu zaakcentowania dodatkowych informacji, które są wymagane  
do bezproblemowego i optymalnego użytkowania urządzenia. 
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1.4  Gwarancja 
Gwarancja opiera się na warunkach sprzedaży i dostawy firmy Munters. Gwarancja traci ważność, jeżeli 
naprawy lub modyfikacje są wykonywane bez pisemnej zgody Munters lub jeżeli urządzenie nie jest 
eksploatowane na warunkach uzgodnionych z firmą Munters. Wszelkie szkody wynikające  
z zaniedbania, niewłaściwej konserwacji lub nieprzestrzegania zaleceń nie będą objęte gwarancją.   
Warunkiem gwarancji jest serwisowanie i konserwowanie urządzenia w całym okresie gwarancji przez 
wykwalifikowanego i upoważnionego technika firmy Munters. Niezbędny jest dostęp do określonych  
i skalibrowanych przyrządów testowych. Czynności serwisowe i konserwacyjne należy udokumentować 
dla zapewnienia ważności gwarancji. Kontrola przekazania do eksploatacji/uruchomienia przez firmę 
Munters jest obowiązkowa do stwierdzenia ważności pełnej gwarancji. W sprawie serwisu i napraw 
należy się zawsze kontaktować z firmą Munters. Niewystarczająca lub nieprawidłowa konserwacja 
urządzenia może być przyczyną uszkodzeń.      

1.5  Kontrola dostawy 
Po odbiorze przesyłki, sprawdzić dostarczony sprzęt przed podpisaniem potwierdzenia dostawy. W razie 
stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, opisać je na potwierdzeniu dostawy i wysłać reklamację listem 
poleconym firmie odpowiedzialnej za transport sprzętu w ciągu trzech dni. Poinformować firmę Munters 
o reklamacji. 
Urządzenie należy poddać pełnej kontroli w ciągu jednego tygodnia od odbioru. W razie odkrycia 
ukrytego uszkodzenia, wysłać reklamację listem poleconym do przewoźnika w ciągu tygodnia  
od dostawy i poinformować o tym firmę Munters.  

1.6  Dane techniczne 
Dane techniczne określonego urządzenia można znaleźć w oddzielnej Karcie Danych wystawianej  
do każdego urządzenia. 
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2 Bezpiecze ństwo 

2.1  Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 
Urządzenie dostarczone przez firmę Munters może być jedynie stosowane do obróbki powietrza. 
Obejmuje to filtrowanie, ogrzewanie, chłodzenie, nawilżanie, osuszanie i transport powietrza. Firma 
Munters stanowczo wyklucza wszelkie inne użytkowanie. 

Urządzenie spełnia wymogi bezpieczeństwa, dyrektywy i normy podane w Deklaracji Zgodności WE. 

Żadna modyfikacja urządzenia nie jest dozwolona bez wcześniejszej zgody firmy Munters. Dołączenie 
lub instalacja dodatkowych urządzeń jest jedynie dozwolona po uzyskaniu pisemnej zgody firmy 
Munters. 

Warunki eksploatacji określone w oddzielnej Karcie Danych należy bezwzględnie przestrzegać. 
Jakiekolwiek inne użytkowanie urządzenia może być przyczyną obrażeń ciała i/lub uszkodzenia 
urządzenia. 

2.2  Bezpieczna instalacja, eksploatacja i konserwa cja 
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są zalecanymi najlepszymi drogami postępowania,  
ale w żadnym razie nie wyłączają indywidualnej odpowiedzialności lub obowiązujących przepisów.  
W trakcie procesu projektowania i produkcji poszczególnych elementów urządzenia położony został 
duży nacisk na zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie dla tego typu urządzeń zaleceniami 
bezpieczeństwa. W trakcie pracy urządzenia oraz w trakcie innych prac z urządzeniem każdy jest 
osobiście odpowiedzialny za następujące sprawy: 

• bezpieczeństwo własne i innego personelu, 
• bezpieczeństwo urządzenia i innego majątku, 
• ochronę środowiska.  

Przed wykonaniem jakiejkolwiek pracy przy urz ądzeniu, zawsze przeprowadzi ć ocenę ryzyka. 
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2.2.1 Zagro żenie elektryczne 

 

  
Rysunek 2.1 Zagrożenie elektryczne  Rysunek 2.2 Zabezpieczenie przed ponownym włączeniem 
 
 

 
OSTRZEŻENIE! 

Instalacja, regulacja, konserwacja i naprawy mogą być wykonywane jedynie przez odpowiednio 
wykwalifikowany personel, który ma świadomość zagrożeń występujących podczas pracy  
z urządzeniami, w których występuje wysokie napięcie i elementy o wysokiej temperaturze. 
 

 
OSTRZEŻENIE! 

Nie otwierać żadnych elektrycznych skrzynek rozdzielczych. Urządzenie jest podłączone do wysokiego 
napięcia, które może być przyczyną poważnych obrażeń lub śmierci. 
 

 
OSTRZEŻENIE! 

Przed wykonaniem jakichkolwiek prac serwisowych lub konserwacyjnych przy urządzeniu, upewnić się, 
że urządzenie jest odłączone od zasilania i zabezpieczone przed ponownym włączeniem.    
 

 
OSTRZEŻENIE! 

Urządzenia w żadnym przypadku nie wolno podłączać do zasilania o napięciu lub częstotliwości innej 
niż projektowa. W razie wątpliwości sprawdzić dane na tabliczce znamionowej.   
 

 
OSTRZEŻENIE! 

Jakikolwiek zewnętrzny sprzęt elektryczny np. lampę przenośną należy podłączyć do wyłącznika 
różnicowoprądowego.   
 

 
OSTRZEŻENIE! 

Przekazanie do eksploatacji i pierwsze uruchomienie może być wykonane jedynie przez upoważniony 
personel.   
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2.2.2 Zagro żenie fizyczne 

 

 
OSTRZEŻENIE! 

Zagrożenie elementami ruchomymi. W urządzeniu znajdują się obracające się śmigła wentylatorów 
oraz inne elementy ruchome. 
 
W celu uniknięcia obrażeń, urządzenie można eksploatować tylko wtedy, gdy wszystkie drzwi są 
pozamykane, a wszystkie zdejmowane panele i kratki ochronne założone na właściwym miejscu. Nigdy 
nie otwierać drzwi ani paneli przed całkowitym zatrzymaniem wszystkich wentylatorów i innych części 
ruchomych i wyłączeniem zasilania elektrycznego. 
 
Wentylatory i inne części ruchome mogą zostać uruchomione automatycznie bez żadnego ostrzeżenia.  
 

 
OSTRZEŻENIE! 

Poszczególne moduły urządzenia są ciężkie. W celu uniknięcia wypadków stosować tylko zatwierdzone 
urządzenia do podnoszenia o udźwigu odpowiednim do wagi modułów. 
 

 
OSTRZEŻENIE! 

Upewnić się, że wszystkie złącza rurowe są właściwie dokręcone przed odkręceniem doprowadzania 
czynnika do wężownic chłodzących lub grzewczych. 
 

 
OSTRZEŻENIE! 

Środki czyszczące, czynniki chłodnicze, olej i smar są substancjami, które są niebezpieczne dla zdrowia 
ludzkiego i środowiska. Nie wolno ich odprowadzać bezpośrednio do gruntu ani systemu kanalizacji. 
Usuwanie takich substancji należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi lokalnymi i krajowymi 
przepisami.  
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2.2.3 Zagro żenie dla maj ątku 

 

 
PRZESTROGA! 

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w obszarach niebezpiecznych, ani do uzdatniania 
powietrza zanieczyszczonego rozpuszczalnikami, pyłem lub innymi cząsteczkami o działaniu 
agresywnym, korozyjnym lub ściernym. 
 

 
PRZESTROGA! 

Brak prawidłowego wyregulowania przepływów powietrza może być przyczyną wadliwego działania 
urządzenia. 
 
Jakiekolwiek uszkodzenie urządzenia wynikające z nieprawidłowej regulacji przepływów powietrza może 
spowodować unieważnienie gwarancji urządzenia.  
 
Urządzenie nie może pracować przez okres dłuższy niż kilka minut przed ustawieniem prawidłowych 
przepływów powietrza. 
 

 
PRZESTROGA! 

Prace serwisowe i konserwacyjne powinny być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany i 
przeszkolony personel. Uszkodzenia mogą wystąpić jeżeli urządzenie jest niewystarczająco lub 
nieprawidłowo konserwowane.  
 

 
PRZESTROGA! 

Nigdy nie wspinać się na urządzenie ani nie używać go jako rusztowania.  
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2.3  Ryzyka szcz ątkowe 
Aby uniknąć ewentualnych zagrożeń w eksploatacji lub konserwacji urządzenia, przewidziano niezbędne 
zabezpieczenia. Jednakże, są nadal pewne ryzyka szczątkowe, o których występowaniu personel 
pracujący przy urządzeniu musi być świadomy:     

Obsługa płynów w obwodach grzewczych lub chłodniczych może być niebezpieczna. Proszę 
przestudiować informacje właściwe dla każdego typu płynu, aby uniknąć zagrożeń. 

Gorące lub zimne powierzchnie mogą być przyczyną obrażeń. Przed interwencją, zaczekać  
aż temperatury osiągną normalny poziom lub użyć odzieży ochronnej. 

Podczas pracy wewnątrz urządzenia, zwrócić uwagę na ewentualne zagrożenia ergonomiczne 
wynikające z nieodpowiednich pozycji roboczych lub ciężkich ładunków.  

Moduły urządzenia mogą być wysokie. Stosować bezpieczne rusztowanie, aby uzyskać dostęp  
do górnego poziomu. 

Panele urządzenia mogą być ciężkie. Nie przenosić ich samemu. 

Ostre metalowe krawędzie na skrzyniach lub wężownicach mogą być przyczyną przecięć. Stosować 
rękawice ochronne, szczególnie podczas demontażu lub montażu. 

Podczas pracy przy lub w pobliżu wentylatorów, należy zdawać sobie sprawę, że pozostały przepływ 
powietrza przez urządzenie może spowodować samoczynny obrót wentylatorów, a tym samym 
obrażenia ciała. 

Drzwi do komór nadciśnieniowych mogą być wyposażone w dodatkowe blokady bezpieczeństwa 
zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem. Zapewnić, aby takie blokady były zamknięte przed 
uruchomieniem urządzenia. 

Wykrywanie pożaru i/lub dymu nie jest funkcją bezpieczeństwa wg normy EN ISO 13849-1. 

Praca przy filtrach lub w zapylonej strefie: W celu ochrony przed pyłem, stosować odpowiednią maskę 
na twarz posiadającą znak CE, dobraną i wyposażoną zgodnie z obowiązującymi normami 
bezpieczeństwa. 

Stosować ochronę uszu zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa podczas pracy  
w hałaśliwym otoczeniu, aby uniknąć uszkodzenia słuchu. 

Przepustnice otwierają się i zamykają w sposób automatyczny. Trzymać ręce z dala od przepustnic 
podczas ich ruchu.      
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2.4  Znaki ostrzegawcze 
Następujące znaki ostrzegawcze mogą się znajdować na urządzeniu, aby ostrzegać użytkowników  
o ryzykach resztkowych, które mogą być przyczyną poważnych obrażeń lub śmierci. Upewnić się,  
że personel pracujący przy lub w pobliżu urządzenia jest świadomy znaczenia każdego znaku. 
 
 

   
Rysunek 2.3 Zagrożenie 

porażenia prądem elektrycznym. 
Rysunek 2.4 Gorące 

powierzchnie. 
Rysunek 2.5 Ostrzeżenie przed 

elementami ruchomymi.  
 
 

   
Rysunek 2.6 Urządzenie 

uruchamia się automatycznie. 
Rysunek 2.7 Ostrzeżenie przed 

upadkiem. 
Rysunek 2.8 System pod 

wysokim ciśnieniem. 
 

2.5  Zatrzymanie awaryjne 
W sytuacji awaryjnej, urządzenie można zatrzymać przy użyciu wyłącznika głównego. 
 

 
PRZESTROGA! 

Stosować tylko wyłącznik główny do zatrzymania urządzenia w przypadku sytuacji awaryjnej. Nie 
stosować normalnej sekwencji wyłączenia. Po zatrzymaniu wentylatora, nagrzewnica może być bardzo 
gorąca, co może spowodować uszkodzenie nagrzewnicy i innych elementów znajdujących się w jej 
pobliżu.  
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3 Budowa i działanie systemu 

3.1  Budowa systemu 
UWAGA! Niektóre elementy stanowią opcję i dlatego poszczególne konfiguracje systemu mogą się 
różnić między sobą.  
 
Urządzenie składa się z następujących elementów funkcjonalnych: 
• Obróbka wstępna 
• Osuszanie 
• Obróbka końcowa  
• Regeneracja 
 

 
Rysunek 3.1 Zasada działania obróbki powietrza. 
 
1. Przepustnica 
2. Filtr wstępny 
3. Nagrzewnica wstępna 
4. Chłodnica wstępna 
5. Wentylator procesowy 

6. Rotor osuszający 
7. Chłodnica końcowa 
8. Nagrzewnica końcowa 
9. Filtr końcowy 

A. Przepustnica 
B. Filtr powietrza regeneracyjnego 
C. Nagrzewnica regeneracyjna 
D. Wentylator regeneracyjny 

 
Wchodzące powietrze procesowe poddawane jest obróbce wstępnej w celu uzyskania wymaganych 
warunków pracy dla następującego dalej procesu osuszania.  

Obróbka końcowa powietrza suchego konieczna jest w celu osiągnięcia wymaganych w specyfikacji 
parametrów suchego powietrza. 

Przykładami elementów przeznaczonych do obróbki wstępnej i końcowej powietrza są filtry zarówno  
do zanieczyszczeń grubych jak i drobnych, nagrzewnica i/lub chłodnica do nadawania wchodzącemu 
powietrzu procesowemu odpowiedniej temperatury. Aby uzyskać więcej informacji, patrz punkt 3.2 
Obróbka wstępna i końcowa. 

Wentylator procesowy jest normalnie instalowany w sektorze obróbki wstępnej lub pomiędzy sektorem 
obróbki wstępnej, a rotorem.   
 
Sektor osuszania znajduje się za sektorem obróbki wstępnej i zawiera obudowę rotora wraz z rotorem 
osuszającym i systemem napędowym. Aby uzyskać więcej informacji, patrz punkt 4.1 Rotor osuszający. 

W celu prowadzenia osuszania w warunkach specjalnych można zamontować dodatkowe wyposażenie 
takie jak: przepustnica wlotowa i obejściowa (bypass) przeznaczone do sterowania częścią strumienia 
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wchodzącego powietrza procesowego za rotorem, lub sektor oczyszczania rotora za sektorem 
regeneracji przeznaczony do dodatkowego zoptymalizowania skuteczności osuszania. 

Wentylator procesowy napędzany jest silnikiem elektrycznym, który można sterować przemiennikiem 
częstotliwości. Wentylator można umieścić w sektorze obróbki wstępnej lub obróbki końcowej.   

Regeneracja rotora prowadzona jest w odrębnym module regeneracji, który zawiera nagrzewnicę  
oraz wentylator, przedmuchujący nagrzane powietrze przez rotor w kierunku przeciwnym do kierunku 
przepływu strumienia powietrza procesowego.  

Oprzyrządowanie sterujące takie jak wyłącznik główny, przełączniki sterowania, wskaźniki oraz panel 
operatora przeznaczony do sterowania i nadzorowania stanów alarmowych znajduje się w oddzielnej 
szafce elektrycznej. 

Rysunek 3.2 przedstawia urządzenie ze wszystkimi modułami opcjonalnymi. W zależności od zakresu 
dostawy, urządzenie może nie zawierać wszystkich pokazanych modułów i elementów. Wszystkie 
urządzenia posiadają oddzielnie instalowaną tablicę elektryczną do wyposażenia sterującego i panel 
operatora do sterowania i monitorowania procesu obróbki powietrza.     
 

 
 
Rysunek 3.2 Przykład konfiguracji urządzenia. 
 
1.  Filtry 
2.  Nagrzewnica wstępna 
3.  Chłodnica wstępna 
 

4.  Wentylator procesowy 
5.  Rotor 
6.  Chłodnica/nagrzewnica 

obróbki końcowej 
 

7.  Filtr 
8.  Nagrzewnica regeneracyjna 
9.  Wentylator regeneracyjny 
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3.2  Obróbka wst ępna i ko ńcowa 
Obróbka wstępna i końcowa powietrza procesowego może być wykonywana za pomocą następujących 
elementów funkcjonalnych: 
• Przepustnice wlotowe zapewniają oddzielenie urządzenia od strumienia powietrza. Przepustnice 

instalowane są po stronie zewnętrznej urządzenia. 
• Komora mieszania umożliwia mieszanie powietrza świeżego z powietrzem recyrkulacyjnym. W tym 

przypadku, stosowane są dwie przepustnice pracujące w przeciwnych kierunkach. Opcja ta nie jest 
dostępna, jeżeli regeneracja jest wykonywana za pomocą powietrza wyciąganego z budynku. 

• Wężownica grzewcza: wężownica może być elektryczna lub używać ciepłej wody lub pary jako 
czynnika grzewczego. Istnieje możliwość uruchomienia pompy z systemu sterowania.  

• Wężownica chłodząca: wężownica używa wody lodowej, która może być zmieszana z glikolem. 
Wężownicę należy podłączyć do zewnętrznego zasilania czynnikiem. System sterowania steruje 
urządzeniem wykonawczym, aby utrzymać punkt rosy i/lub nastawę chłodzenia. Można uruchomić 
pompę i/lub agregat wody lodowej z systemu sterowania. 

• Chłodzenie przez bezpośrednie rozprężanie. W tym przypadku, patrz punkt 3.3 Chłodzenie przez 
bezpośrednie rozprężanie.  

• Nawilżanie poprzez parowanie lub wtrysk pary wodnej w celu osiągnięcia wymaganej jakości 
powietrza procesowego podczas suchych warunków otoczenia. Proszę zajrzeć do oddzielnego 
uzupełnienia na temat nawilżania, a w przypadku nawilżacza FA6, do punktu 4.5 
Chłodnice/nawilżacze ewaporacyjne. 

• Filtry do zapewnienia różnych parametrów jakościowych powietrza. Filtry można wyposażyć  
w czujniki spadku ciśnienia w celu wyzwolenia alarmu „zablokowany filtr” (opcja).          

 

 
PRZESTROGA! 

Wężownice muszą być zabezpieczone przed zamarzaniem, jeżeli występuje takie zagrożenie. Patrz 
punkt 4.4.3 Zabezpieczenie przed zamarzaniem.  
 

3.3  Chłodzenie przez bezpo średnie rozpr ężanie 
Dotyczy urządzeń z chłodzeniem przez bezpośrednie rozprężanie. 
Szczegółowy opis funkcji chłodzenia przez bezpośrednie rozprężanie i odpowiadających mu elementów 
można znaleźć w uzupełnieniu na temat bezpośredniego rozprężania.  

Ważne informacje dla operatora systemu chłodzenia przez bezpośrednie rozprężanie znajdują się  
w uzupełnieniu na temat bezpośredniego rozprężania. 
Obowiązkowe Przekazanie do eksploatacji i dziennik jest również dostępne w uzupełnieniu na temat 
bezpośredniego rozprężania.   
 

 
OSTRZEŻENIE! 

Surowe wymogi prawne dotyczą pracy systemów chłodzenia z bezpośrednim rozprężaniem 
zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Więcej informacji można znaleźć w uzupełnieniu na temat 
bezpośredniego rozprężania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MDU 

 

13 TEN-MDU-C1303 
 

4 Opis głównych elementów 

UWAGA! Niektóre elementy stanowią opcję i dlatego poszczególne konfiguracje systemu mogą się 
różnić między sobą.  

4.1  Rotor osuszaj ący 

4.1.1 Działanie 

 

 

 
 
 
 
 
1. Powietrze procesowe 
2. Powietrze suche 
3. Powietrze regeneracyjne 
4. Powietrze wilgotne 

Rysunek 4.1 Zasada działania rotora. 
 
Rotor jest elementem adsorpcyjnego osuszania w urządzeniu. Rotor zbudowany jest z dużej ilości 
małych kanałów powietrznych. 

Rotor osuszający wykonany jest z tworzywa kompozytowego, które jest wysoce efektywne  
w przyciąganiu i utrzymaniu pary wodnej. Rotor podzielony jest na dwie strefy. Strumień powietrza 
podlegający osuszeniu, powietrze procesowe , przechodzi przez największą strefę rotora, a następnie 
opuszcza rotor jako powietrze suche . Ponieważ rotor obraca się powoli, powietrze wlotowe zawsze 
napotyka strefę suchą w rotorze, zapewniając w ten sposób ciągły proces osuszania.  

Strumień powietrza, który jest stosowany do osuszania rotora, powietrze regeneracyjne , jest 
podgrzany. Powietrze regeneracyjne przechodzi przez rotor w kierunku przeciwnym do powietrza 
procesowego i opuszcza rotor jako powietrze wilgotne  (ciepłe, mokre powietrze). Zasada ta pozwala 
na efektywną pracę osuszacza, nawet w temperaturach zamarzania.    

Rotor jest monitorowany przez czujnik obrotów, który wysyła alarm w razie zatrzymania rotora. 
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4.1.2 Konserwacja rotora 

Powierzchnię rotora należy regularnie kontrolować. Wykonywać pomiary spadku ciśnienia w celu 
śledzenia starzenia rotora. Rotora osuszającego nie należy wymieniać zapobiegawczo, monitoring 
wydajności wskaże moment, w którym należy wymienić rotor.   

4.1.3 Uszczelki, pas nap ędowy i silnik nap ędowy rotora 

Silnik napędowy, pas napędowy i uszczelki rotora należy wymieniać według potrzeb lub z maksymalną 
częstotliwością zgodnie z harmonogramem konserwacji. 

Naciąg pasa można regulować przez skrócenie pasa. 

Uszczelki rotora należy sprawdzać i regulować raz w roku. 
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4.2  Nagrzewnica regeneracyjna 

4.2.1 Informacje ogólne 

Powietrze regeneracyjne jest nagrzewane do wymaganej temperatury w celu regeneracji rotora. 
Nagrzane powietrze jest następnie, za pomocą wentylatora, przedmuchiwane przez sektor regeneracji 
rotora w celu usunięcia wilgoci. Temperatura powietrza regeneracyjnego jest sterowana jako funkcja 
wymaganej wydajności osuszania. 
Zaleca się zainstalowanie filtra (minimum typu G3) na wlocie powietrza, aby chronić nagrzewnicę i rotor 
przed pyłem. 

4.2.2 Sprzęt grzewczy 

Sprzęt do ogrzewania powietrza regeneracyjnego może obejmować grzałkę elektryczną, grzałkę parową 
lub urządzenie opalane bezpośrednio palnikiem gazowym w zależności od dostępności na obiekcie.  
Nagrzewnica regeneracyjna jest stosowana do ogrzewania powietrza zewnętrznego do wymaganej 
temperatury powietrza regeneracyjnego.   

4.2.3 Regeneracja elektryczna 

W przypadku urządzeń z regeneracją elektryczną, moc nagrzewnicy jest sterowana w celu regulacji 
osuszania. 

4.2.4 Regeneracja parowa 

W przypadku urządzeń z regeneracją parową, wszelkie informacje dotyczące regeneracji parowej 
można znaleźć w oddzielnym uzupełnieniu na temat ogrzewania parowego. 

4.2.5 Regeneracja gazowa 

W przypadku urządzeń z regeneracją gazową, system palnika gazowego opiera się na palniku opalanym 
gazem ziemnym lub propanem-butanem (opcja). Palnik używa powietrza regeneracyjnego  
do dostarczenia tlenu niezbędnego do spalania. 
Wszelkie informacje dotyczące regeneracji gazowej można znaleźć w oddzielnym uzupełnieniu na temat 
gazu.   
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4.3  Funkcja Purge 
Purge stanowi funkcję opcjonalną, stosowaną do zwiększenia wydajności osuszania systemu.  

4.3.1 Low Dewpoint Purge i SoftPurge 

 

 

 
 
 
 
 
 
1.  Wlot powietrza procesowego  
2.   Wylot suchego powietrza 

procesowego 
3. Wlot powietrza regeneracyjnego 
4. Ciepłe powietrze regeneracyjne 
5. Wylot powietrza wilgotnego 
6. Wlot zimnego powietrza przedmuchu 
7. Wylot ciepłego powietrza 

przedmuchu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rysunek 4.2 Funkcja Low Dewpoint Purge i SoftPurge  
 
Funkcje Low Dewpoint Purge i SoftPurge wykorzystują ten sam strumień powietrza przedmuchu. Obie 
posiadają tylko jeden dodatkowy sektor przedmuchu dla powietrza przedmuchu za sektorem regeneracji. 

Różnica dotyczy materiału rotora, prędkości rotora i rozmiarów sektora.    

Mała część wlotowego powietrza procesowego przechodzi przez sektor przedmuchu w celu ochłodzenia 
rotora zanim skieruje się do sektora procesowego. Procedura ta zwiększa wydajność adsorpcji rotora  
i odzyskuje część energii. Podgrzane powietrze przedmuchu zostaje wymieszane z wlotowym 
powietrzem regeneracyjnym i zmniejsza wymaganą moc regeneracji. 

Strumień powietrza przedmuchu kierowany jest przez wentylator tłoczący powietrza procesowego  
i wentylator ssący powietrza regeneracyjnego. Można go regulować za pomocą przepustnicy w rurze 
powietrza przedmuchu.      
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4.3.2 PowerPurge TM 

 

 

 
 
 
 
 
1.  Wlot powietrza procesowego  
2.   Wylot suchego powietrza 

procesowego 
3. Wlot powietrza 

regeneracyjnego 
4. Wylot powietrza wilgotnego 
5. Ciepłe powietrze przedmuchu 
6. Zimne powietrze przedmuchu 
 
 
 

Rysunek 4.3 Funkcja PowerPurge 
 
Funkcja PowerPurge oszczędza energię na dwa sposoby. Unikalne opatentowane rozwiązanie 
PowerPurge funkcjonuje jako system odzysku energii, pobierając ciepło odpadowe z najcieplejszej 
części rotora i wykorzystując je do podgrzania środka osuszającego przed sektorem regeneracji. 

Zamknięty system przedmuchu zapewnia przedmuch chłodzący w celu ograniczenia potrzeb chłodzenia 
końcowego i poprawienia usunięcia wilgoci. Następnie system ponownie wprowadza do obiegu usunięte 
ciepło w postaci przedmuchu ciepłego w celu ograniczenia zapotrzebowania na energię dla powietrza 
regeneracyjnego.      
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4.4  Wężownice wodne 

4.4.1 Wężownice chłodz ące 

Chłodzenie może być zapewnione przez opcjonalne wężownice do wody zimnej zainstalowane  
w sektorze obróbki wstępnej i/lub końcowej. Wężownica wykorzystuje wodę lodową, która może być 
zmieszana z glikolem, jako czynnik chłodzący. Wężownicę należy podłączyć do zewnętrznego zasilania 
czynnikiem.    
 

 
PRZESTROGA! 

Linie zasilania wodą ciepłą i zimną mogą być jedynie zaprojektowane i wykonane przez 
wykwalifikowany personel z uwzględnieniem odpowiednich przepisów lokalnych.  
 
Wężownice wodne muszą być zabezpieczone przed zamarzaniem jeżeli występuje takie zagrożenie. 
Patrz punkt 4.4.3 Zabezpieczenie przed zamarzaniem. 

4.4.2 Wężownice grzewcze 

Ogrzewanie może być zapewnione przez opcjonalne wężownice do wody ciepłej zainstalowane  
w sektorze obróbki wstępnej i/lub końcowej. Wężownica wykorzystuje wodę ciepłą lub parę wodną jako 
czynnik grzewczy. Wężownicę należy podłączyć do zewnętrznego zasilania czynnikiem.    
 

 
PRZESTROGA! 

Linie zasilania wodą ciepłą i zimną mogą być jedynie zaprojektowane i wykonane przez 
wykwalifikowany personel z uwzględnieniem odpowiednich przepisów lokalnych.  
 
Wężownice wodne muszą być zabezpieczone przed zamarzaniem jeżeli występuje takie zagrożenie. 
Patrz punkt 4.4.3 Zabezpieczenie przed zamarzaniem. 

4.4.3 Zabezpieczenie przed zamarzaniem 

Jeżeli woda znajdująca się w wężownicy zamarznie, może to być przyczyną poważnego uszkodzenia. 
Zamarzniętą wężownicę należy prawie zawsze wymienić. Gwarancja nie jest dłużej ważna nawet jeżeli 
nie ma widocznych pęknięć.   
Jeżeli występuje ryzyko zamarznięcia, do czynnika chłodniczego należy dodać glikol lub zainstalować 
grzałkę wyposażoną w termostat przeciwzamrożeniowy.  

4.4.4 Odkraplacz 

 

Rysunek 4.4 Wężownica chłodząca A i odkraplacz B 
 
Sektor chłodzenia może być wyposażony w odkraplacz w celu usunięcia kropel przenoszonych  
z wężownicy chłodzącej. 
 
Odkraplacz zbudowany jest z opatentowanej trzypłaszczyznowej wkładki fałdowanej, która jest 
ustawiona pod kątem do strumienia powietrza. Oddzielacz pochłania krople wody i transportuje je w dół 
przez materiał do sekcji spustu.  
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4.4.5 Czyszczenie 

 
OSTRZEŻENIE! 

Żeberka wężownicy mają ostre krawędzie. Zawsze stosować rękawice ochronne podczas pracy  
z żeberkami.  
 
1. Wężownice należy kontrolować co najmniej raz w roku i czyścić, jeżeli to konieczne.  
2. Część pyłu, który przechodzi przez filtry osiada na celach wężownicy. Warstwa tego pyłu wpływa  

na przepływ powietrza i zmniejsza szybkość wymiany, prowadząc do zmniejszenia wydajności 
urządzenia. 

3. Dlatego wężownice należy utrzymywać w czystości. Czyszczenie można wykonywać za pomocą 
odkurzacza, sprężonego powietrza o niskim ciśnieniu lub wody pod niskim ciśnieniem i miękkiej 
szczotki. Po wyczyszczeniu wężownic, nie zapomnieć o czyszczeniu wnętrza urządzenia. Nigdy nie 
stosować wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić żeberka 
wężownicy. 

4. Ponadto, w przypadku wężownic chłodzących, wyczyścić tacę ociekową i syfon wody 
kondensacyjnej raz w roku. Należy pamiętać, że syfony wymagają napełnienia wodą po sezonie 
zimowym.    

4.4.6 Zatrzymanie strumienia wody do w ężownic 

Środki ostrożności podejmowane w razie zagrożenia zamarznięcia: 
- Jeżeli przewiduje się zatrzymanie lub znaczne ograniczenie przepływu ciepłej wody, wszystkie wloty 

świeżego powietrza należy zamknąć, a wentylację zatrzymać. 
- Punktu odniesienia termostatu przeciwzamrożeniowego nie można ustawić za nisko. 
- Jeżeli z jakichkolwiek powodów, budynek nie jest ogrzewany zimą, należy spuścić wodę z wężownic 

oraz rur.   

Wężownice grzewcze  
Upewnić się, że temperatura ciepłej wody nie jest za niska oraz że cyrkulacja wody jest utrzymana. 
Ponadto, upewnić się, że: 
• Zawory są otwarte. 
• Rury są oczyszczone z pozostających gazów. 
• Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody pracuje nawet w nocy. 

Wężownice chłodz ące 
Wężownice chłodzące należy wyczyścić jeżeli temperatura przechodzącego powietrza jest niższa  
od punktu krzepnięcia czynnika chłodniczego. Jeżeli wężownice są zasilane wodą, która nie zawiera 
glikolu, i nie ma zainstalowanej wężownicy nagrzewnicy wstępnej, niezbędne jest opróżnienie wężownic 
gdy temperatura przechodzącego powietrza osiągnie 0°C.    
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4.5  Chłodnice/nawil żacze ewaporacyjne 

 
 
Chłodnice/nawilżacze ewaporacyjne stosowane są, w zależności od potrzeb, w celu osiągnięcia 
wymaganej jakości powietrza procesowego. 

Mogą mieć bezpośrednie zasilanie wodą lub system obiegowy. 

Sercem chłodnicy/nawilżacza FA6 jest wkład wykonany z nieorganicznego ewaporacyjnego tworzywa - 
GLASdek®. Woda dostarczana jest do górnej części wkładu ewaporacyjnego przez głowicę 
rozdzielacza. Woda spływa w dół po pofałdowanej powierzchni wkładu. Gdy ciepłe i suche powietrze 
przechodzi przez wkład, powoduje ono odparowanie części wody, wytwarzając w ten sposób chłodne, 
nawilżone powietrze. Reszta wody pomaga w przemywaniu wkładu i jest odprowadzana z powrotem  
do zbiornika. W przypadku systemu obiegowego, konieczny jest zawór upustowy i automatyczne 
odwadnianie w celu uniknięcia zanieczyszczenia wody. 

Energia, która jest potrzebna do odparowania jest pobierana z samego powietrza. Powietrze, które 
opuszcza nawilżacz jest nawilżone i ochłodzone równocześnie bez żadnego zewnętrznego zasilania  
w energię do odparowania. W zasadzie, jest to adiabatyczny proces chłodzenia. Jest on bardzo wydajny 
i zużycie energii jest bardzo niskie.   

Okresowa konserwacja chłodnic jest zalecana raz w r oku, po sezonie eksploatacyjnym. 
 

 

Rysunek 4.5 Otworzyć zapadkę zabezpieczającą na głowicy rozdzielczej przez obrócenie jej o ćwierć 
obrotu. 
 
1. Wyczyścić głowicę rozdzielczą. 
2. Wyczyścić filtr pompy. 
3. Wyczyścić zbiornik. 
4. Sprawdzić działanie czujnika poziomu. 
5. Sprawdzić działanie zaworu upustowego. 
6. Sprawdzić czy wkład nawilżacza jest równo nawilżony oraz że nie ma żadnych smug wapnia  

po stronie wlotu. 
7. Sprawdzić węże i złączki pod kątem wycieków. 
8. Sprawdzić rurę odpływową i odwadniacz. Wyczyścić, jeżeli to konieczne. 
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UWAGA!  Aby uzyskać więcej informacji na temat serwisowania chłodnic/nawilżaczy ewaporacyjnych, 
patrz oddzielna instrukcja FA6 firmy Munters.  
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4.6  Wentylatory 

4.6.1 Typy wentylatorów 

 

 
 

Rysunek 4.6 Wentylator z napędem bezpośrednim Rysunek 4.7 Wentylator spiralny  
 
Urządzenie można wyposażyć w wentylatory z napędem bezpośrednim lub wentylatory spiralne. 
Wentylatory napędzane są silnikami elektrycznymi, które można sterować przemiennikami 
częstotliwości, umożliwiającymi regulację ciśnienia powietrza i strumienia powietrza z panelu operatora.  

4.6.2 Konserwacja 

1. Przed uruchomieniem urządzenia, upewnić się, że nie ma żadnych luźnych przedmiotów w jego 
wnętrzu. 

2. Wyczyścić wnętrze urządzenia przy użyciu odkurzacza. 
3. Jeżeli wirnik wentylatora kontaktuje się z zanieczyszczonym powietrzem lub pyłem, należy  

go czyścić regularnie, aby uniknąć wibracji spowodowanych niewyważeniem. 
4. Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących. Myć obudowę wentylatora ciepłą wodą, 

jeżeli to konieczne. 
5.  Nigdy nie stosować wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących ani wody rozpylonej  

do czyszczenia.  

4.7  Filtry 

4.7.1 Typy filtrów 

  

Rysunek 4.8 Filtr workowy. Rysunek 4.9 Filtry panelowe.  
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4.7.2 Konserwacja filtrów 

 
OSTRZEŻENIE! 

Jeżeli filtry są niewystarczająco lub nieprawidłowo konserwowane, występuje zagrożenie pożarowe  
lub ryzyko wadliwego działania urządzenia.  
 

 
OSTRZEŻENIE! 

Podczas wymiany filtrów lub pracy w zapylonej strefie: W celu ochrony przed pyłem, stosować 
odpowiednią maskę na twarz posiadającą znak CE, dobraną i wyposażoną zgodnie z obowiązującymi 
normami bezpieczeństwa.  
 
Filtry wymagają regularnej wymiany. Częstotliwość wymiany zależy od ilości pyłu w powietrzu  
i warunków pracy. Osłona filtra wskazuje kiedy wymiana jest wymagana (opcja). 

Zablokowane filtry mogą ograniczyć przepływ powietrza w urządzeniu. Wymiana filtrów ma dlatego 
zasadnicze znaczenie dla prawidłowej pracy instalacji. Nieprawidłowy przepływ powietrza ograniczony 
wydajność urządzenia i jego sprawność energetyczną. Wymienić filtry, jeżeli:  
• Zostanie osiągnięty końcowy spadek ciśnienia. 
• Wystąpi alarm filtra. 
• Filtr jest uszkodzony i powietrze przechodzi bez filtracji. 
• Filtry ramowe z papieru są mokre.  

4.7.3 Filtry panelowe 

• Sprawdzić stopień nagromadzenia zanieczyszczeń przez pomiar różnicy ciśnień lub kontrolę 
wzrokową filtrów. 

• Dokonać wymiany, jeżeli to konieczne. 
• Przed wymianą filtra, sprawdzić czy ramy są szczelne i jeżeli to konieczne, wymienić uszczelki. 
• Wyczyścić sekcję filtra i sprawdzić czy nie ma zanieczyszczenia poza filtrem.  

4.7.4 Filtry workowe 

• Sprawdzić stopień nagromadzenia zanieczyszczeń przez pomiar różnicy ciśnień lub kontrolę 
wzrokową filtrów. Filtrów workowych nie można czyścić i nie nadają się one do ponownego użycia.  

• Założyć nowy filtr workowy i sprawdzić jego szczelność. Worki muszą być zamontowane w pionie. 
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4.8  Przepustnice 

 

Rysunek 4.10 Przepustnica wlotowa. 
 
Przepustnice są stosowane do otwierania i zamykania wlotu i wylotu urządzenia, jak również opcjonalnie 
do sterowania obejściem i recyrkulacją. 
 

 
OSTRZEŻENIE! 

Trzymać ręce z dala od przepustnic podczas ich ruchu. Ryzyko obrażeń ciała.  
 
Otwory z przepustnicami powinny być zawsze osłonięte kanałami. 
Przepustnice nieosłonięte kanałami powinny być wyposażone w kratkę ochronną (nie znajdującą się  
w zakresie dostawy), aby zapobiec obrażeniom spowodowanym ruchem łopatek przepustnicy. 
 
Konserwacja przepustnicy 

Czyścić i sprawdzać działanie przepustnic, przekładni i łożysk. 

Łopatki można czyścić wodą lub sprężonym powietrzem. 

Sprawdzać położenie w odniesieniu do wskazań „OTWARTA” i „ZAMKNIĘTA”. 

Jeżeli przepustnice nie poruszają się swobodnie, nasmarować przekładnię i łożyska olejem silikonowym. 
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4.9  Połączenia elastyczne  

 

 

Rysunek 4.11 Elastyczne połączenie kanałowe.  
 
Elastyczne połączenia kanałowe stosowane są w celu uniknięcia przenoszenia hałasu i wibracji przez 
elementy konstrukcyjne budynków.   

Długość robocza wynosi normalnie 120 mm ( w stanie pełnego rozciągnięcia 200 mm). 

Połączenia elastyczne są stosunkowo kruche i należy unikać przecięć. 

Połączenia elastyczne są mocowane podczas transportu.  
 

 
OSTRZEŻENIE! 

Ponieważ ciśnienie wewnątrz może być wysokie, połączeń elastycznych nie wolno demontować 
podczas pracy.  
 

 
PRZESTROGA! 

Połączeń elastycznych nie można nigdy stosować jako podpory kanału.  
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5 Przekazanie do eksploatacji 

 
OSTRZEŻENIE! 

Przekazanie do eksploatacji i pierwsze uruchomienie urządzenia powinno być wykonane jedynie przez 
personel firmy Munters.   

5.1  Kontrola przed uruchomieniem  

- Sprawdzić czy zabezpieczenia transportowe silnika wentylatora zostały zdemontowane. 
- Podczas transportu istnieje zawsze duże prawdopodobieństwo, że niektóre elementy mogą ulec 

poluzowaniu na skutek wibracji. Dlatego, zalecamy dokładnie sprawdzić wszystkie śruby i nakrętki,  
a w szczególności części obrotowe takie jak turbiny, koła pasowe, łożyska pod kątem dokręcenia. 

- Obrócić ręcznie wentylator, aby się upewnić, że może się on swobodnie obracać. Sprawdzić czy 
żadne obce ciała nie dostały się do wentylatora. 

- Sprawdzić czy łożyska w silniku i wentylatorze są właściwie nasmarowane. 
- Sprawdzić czy nie ma obcych ciał w urządzeniu (lub w kanałach) oraz czy wloty i wyloty powietrza 

nie są zablokowane. 
- Sprawdzić ręcznie czy przepustnice są prawidłowo ustawione i mogą prawidłowo działać. 
- Sprawdzić naciąg i wyosiowanie pasów i wyregulować je, jeżeli to konieczne. 
- Sprawdzić wszystkie połączenia elektryczne. 
- Sprawdzić kierunek obrotów wentylatorów i sprężarek. Prawidłowy kierunek można sprawdzić  

na kole wentylatora ze strzałką lub przez monitorowanie zmiany wysokiego i niskiego ciśnienia 
podczas uruchamiania sprężarki. 

 

 
PRZESTROGA! 

Kierunek obrotów jest sprawdzany w fabryce. Oznacza to, że jeżeli jeden silnik obraca się w złym 
kierunku, wszystkie silniki obracają się w złym kierunku. Aby zmienić kierunek obrotów, należy zamienić 
ze sobą dwie fazy w głównej listwie zaciskowej. Pomimo powyższego, należy sprawdzić wszystkie 
silniki.   
 
- Sekcje wężownicy chłodzącej są wyposażone w spusty. Sprawdzić czy są one prawidłowo 

podłączone, aby zapewnić wydajne odwadnianie. 
- Zamontować filtry powietrza. Upewnić się, że filtry są mocno zamocowane do ramy. 
 
UWAGA!  Przed oddaniem urządzenia do eksploatacji, filtry workowe należy zabezpieczyć, aby uniknąć 
nadmiernego nagromadzenia zanieczyszczenia po pierwszym użyciu (pył i pozostałości konstrukcyjne  
w urządzeniu). 
 
- Wyregulować presostaty różnicy ciśnień. 

5.2  Kontrola chłodnic ewaporacyjnych  

1. Usunąć wszelkie luźne materiały znajdujące się na dnie zbiornika wody. 
2. Zamknąć dolny zawór i napełnić zbiornik wodą. 
3. Sprawdzić czy połączenia są dokręcone.  
4. Sprawdzić działanie każdego elektrozaworu. 
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Rysunek 5.1 Kontrola kierunku obrotów. 
 
Poniższe pozycje dotyczą systemów obiegowych: 

5. Uruchomić pompę i sprawdzić kierunek obrotów przez dotknięcie pierścienia gumowego za pomocą 
śrubokręta. Silnik powinien się obracać w prawo, patrząc od góry. Jeżeli silnik obraca się w złym 
kierunku, zamienić ze sobą dwie fazy. 

6. Wyregulować zawór upustowy zgodnie z poziomem wapnia w wodzie.  

UWAGA!  Poziom wody w chłodnicach wody obiegowej jest bardzo ważny. Jeżeli poziom jest 
konsekwentnie za niski, wydajność chłodzenia może ulec znacznemu pogorszeniu. 

5.3  Uruchomienie  

Po wykonaniu wszystkich powyższych kontroli, urządzenie można oddać do eksploatacji i sprawdzić 
następujące punkty: 

a) Zmierzyć napięcie sieci i natężenie prądu pobieranego przez każdy silnik oraz porównać  
je z wielkościami podanymi na płytce identyfikacyjnej silnika. 

UWAGA!  Moc silników w naszych urządzeniach jest obliczana za pomocą wcześniej ustalonego 
współczynnika bezpieczeństwa. Porównać natężenie teoretyczne z natężeniem pobieranym przez silnik 
urządzenia podczas jego pracy.   

b) Zewnętrzne ciśnienie statyczne systemu musi spełniać specyfikacje zamówienia. Niezgodność 
prowadzi do zmian w strumieniu powietrza.  

Natężenie przepływu zmienia się według prędkości obrotowej wentylatora, ciśnienie według kwadratu 
prędkości obrotowej i moc pobierana według sześcianu tej prędkości. Jeżeli ciśnienie systemu jest 
niższe od wartości szacowanych, natężenie przepływu wzrośnie razem z mocą pobieraną, co stwarza 
ryzyko przeciążenia silnika. Jest to szczególnie ważne w przypadku wentylatorów z łopatkami zagiętymi 
do przodu. W przypadku wentylatorów z łopatkami zagiętymi do tyłu, krzywa mocy pobieranej zmienia 
się prawie dokładnie według krzywej prędkości obrotowej. 

UWAGA!  Zgodność ze wszystkimi powyższymi punktami stanowi warunek gwarancji. 
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6 Obsługa 

6.1  Panel operatora  

 

 
Rysunek 6.1 Panel operatora Rysunek 6.2 Wyłącznik główny 
 
Poz. Przełącznik/ wska źnik Funkcja 

 Wyłącznik główny. Jeżeli wyłącznik główny znajduje się w położeniu 0, 

urządzenie nie jest zasilane poza wyłącznikiem.  

Jeżeli wyłącznik główny znajduje się w położeniu 1, 

urządzenie można uruchomić. 

 System sterowania i regulacji (HMI) Patrz uzupełnienie, aby znaleźć informacje na temat 
obsługi systemu HMI. 

1 Przełącznik trybu Jeżeli przełącznik trybu znajduje się w położeniu MAN, 

urządzenie pracuje w sposób ciągły (z pełną wydajnością). 

Występuje krótkie opóźnienie przed uruchomieniami 

urządzenia. 

Jeżeli przełącznik trybu znajduje się w położeniu AUTO,  

urządzenie jest regulowane za pomocą wewnętrznej 

regulowanej nastawy poziomu wilgotności lub przez 

zewnętrzny sygnał wejściowy. 

Jeżeli przełącznik trybu znajduje się w położeniu 0, 

urządzenie jest wyłączone, ale kontynuuje pracę  

aż do ochłodzenia. 
2 Lampka biała PRACA (RUN) Świeci się gdy jeden z wentylatorów pracuje. 

3 Lampka czerwona (ALARM) Świeci się stałym światłem po wyzwoleniu alarmu. 

Sprawdzić, który alarm został wyzwolony. 

4 Lampka żółta (SERVICE) Świeci się gdy wymagana jest wymiana wentylatora  

lub gdy urządzenie osiągnęło określoną liczbę godzin pracy 

lub czas, po których należy wykonać konserwację. 

 
Tabela 6.1 Funkcje panelu operatora. 
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6.2  Funkcja  

6.2.1 Przełącznik trybu 

Przełącznik trybu na panelu operatora posiada dwa położenia robocze: 
• AUTO (Położenie automatyczne): Wentylatory, rotor i nagrzewnica regeneracyjna są uruchamiane 

tylko wtedy gdy wilgotność przekracza nastawę. Jeżeli zostanie wybrana ciągła praca powietrza 
procesowego w systemie sterowania, wentylator powietrza procesowego kontynuuje pracę nawet po 
tym jak urządzenie przestanie osuszać. 

• MAN (położenie mocy maks.): Wentylatory, rotor i nagrzewnica regeneracyjna pracują w sposób 
ciągły z pełną mocą.      

6.2.2 Zdalny start/zatrzymanie 

Jeżeli podłączony jest zdalny start/zatrzymanie, przełącznik trybu musi być ustawiony w położeniu 
AUTO w celu uruchomienia urządzenia. 

6.2.3 Sterowanie zewn ętrzne 

Jeżeli urządzenie sterowane jest sygnałem zewnętrznym, wentylatory i silnik napędowy uruchamiają się 
po zamknięciu zdalnego przełącznika start, bez względu na aktualną wilgotność. Nagrzewnica 
regeneracyjna jest sterowana sygnałem wejściowym. 
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7 Serwis i konserwacja 

7.1  Bezpiecze ństwo  

 

  
Rysunek 7.1 Zagrożenie elektryczne  Rysunek 7.2 Zabezpieczenie przed ponownym włączeniem 
 
 
Zagro żenie elektryczne 

 
OSTRZEŻENIE! 

Instalacja, regulacja, konserwacja i naprawy mogą być wykonywane jedynie przez odpowiednio 
wykwalifikowany personel, który ma świadomość zagrożeń występujących podczas pracy  
z urządzeniami, w których występuje wysokie napięcie i elementy o wysokiej temperaturze. 
 

 
OSTRZEŻENIE! 

Nie otwierać żadnych elektrycznych skrzynek rozdzielczych. Urządzenie jest podłączone do wysokiego 
napięcia, które może być przyczyną poważnych obrażeń lub śmierci. 
 

 
OSTRZEŻENIE! 

Przed wykonaniem jakichkolwiek prac serwisowych lub konserwacyjnych przy urządzeniu, upewnić się, 
że urządzenie jest odłączone od zasilania i zabezpieczone przed ponownym włączeniem.    
 

 
OSTRZEŻENIE! 

Jakikolwiek zewnętrzny sprzęt elektryczny np. lampę przenośną należy podłączyć do wyłącznika 
różnicowoprądowego.   
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Zagro żenia fizyczne 

 
OSTRZEŻENIE! 

Zdemontować pokrętła z zaworów zasilania wodą i parą, lub inaczej zablokować przed ponownym 
otwarciem na elemencie, który jest izolowany, aby zapobiec przypadkowemu ponownemu otwarciu. 
Alternatywnie, umieścić etykietę na zaworze informującą o jego zamknięciu z określonego powodu. 
 

 
OSTRZEŻENIE! 

Zagrożenie elementami ruchomymi. W urządzeniu znajdują się obracające się śmigła wentylatorów 
oraz inne elementy ruchome. 
 
W celu uniknięcia obrażeń, urządzenie można eksploatować tylko wtedy, gdy wszystkie drzwi są 
pozamykane, a wszystkie zdejmowane panele i kratki ochronne założone na właściwym miejscu. Nigdy 
nie otwierać drzwi ani paneli przed całkowitym zatrzymaniem wszystkich wentylatorów i innych części 
ruchomych i wyłączeniem zasilania elektrycznego. 
 
Wentylatory i inne części ruchome mogą zostać uruchomione automatycznie bez żadnego ostrzeżenia.  
 

 
OSTRZEŻENIE! 

Środki czyszczące, czynniki chłodnicze, olej i smar są substancjami, które są niebezpieczne dla zdrowia 
ludzkiego i środowiska. Nie wolno ich odprowadzać bezpośrednio do gruntu ani systemu kanalizacji. 
Usuwanie takich substancji należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi lokalnymi i krajowymi 
przepisami.  
 
UWAGA!  Lampa przenośna jest wymagana podczas wykonywania prac serwisowych wewnątrz 
urządzenia.  
 
 
Zagro żenie dla maj ątku 
 

 
PRZESTROGA! 

Prace serwisowe i konserwacyjne powinny być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany  
i przeszkolony personel. Uszkodzenia mogą wystąpić jeżeli urządzenie jest niewystarczająco  
lub nieprawidłowo konserwowane.  
 

 
PRZESTROGA! 

Zabezpieczyć dolne panele jeżeli prace muszą być wykonywane wewnątrz urządzenia. 
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7.2  Informacje ogólne  

Większość urządzeń do obróbki powietrza wymaga takiego samego typu konserwacji. Poniższe punkty 
wyjaśniają niezbędne podstawowe zasady. 

O częstotliwości obsługi serwisowej i konserwacji decydują przede wszystkim warunki robocze  
i otoczenie, w którym urządzenie jest zainstalowane. Na przykład, jeżeli powietrze procesowe zawiera 
pył, konserwację prewencyjną należy wykonywać częściej. To samo dotyczy intensywnej pracy 
urządzenia.  
Poziomy obsługi serwisowej dla programu standardowego serwisu i konserwacji są opisane w punkcie 
7.3 Opcje serwisu.       
System sterowania wyposażony jest we wskaźnik serwisu. Jest on programowany podczas 
przekazywania do eksploatacji w celu wysłania alarmu serwisowego po określonej ilości godzin pracy 
lub w zadanym terminie następnego serwisu.  
 

7.3  Opcje serwisu  

Poza przekazaniem urządzenia do eksploatacji są cztery opcje serwisu (A – D) jako standard. 
S. Przekazanie do eksploatacji/ rozruch. 
A. Kontrola i, jeżeli to konieczne, wymiana filtra. Ogólna kontrola działania. 
B. Poza A, kontrola bezpieczeństwa i pomiary i regulacja wydajności, temperatury i wilgotności. 
C. Poza B, wymiana prewencyjna niektórych elementów po 3 latach pracy.    
D. Poza C, wymiana prewencyjna niektórych elementów po 6 latach pracy. 
 
UWAGA!  W sprawie serwisu lub napraw należy się zawsze kontaktować z firmą Munters. 
Niewystarczająca lub nieprawidłowa konserwacja urządzenia może być przyczyną uszkodzeń. 
 
UWAGA! Kontrola „S” przekazania do eksploatacji/uruchomienia przez firmę Munters jest obowiązkowa 
do stwierdzenia ważności pełnej gwarancji. 
 
Inżynierowie serwisu firmy Munters  posiadają specjalne wyposażenie i szybki dostęp do części 
zamiennych, aby wykonywać obsługę serwisową wszystkich produktów Munters. Wszystkie przyrządy 
testowe stosowane przez nasz personel do zapewnienia prawidłowego działania systemu są 
certyfikowane pod kątem dokładności.   

Serwis firmy Munters  może zaoferować plan serwisowy dostosowany do warunków określonej 
instalacji. Patrz adresy kontaktowe na ostatniej stronie niniejszej instrukcji.  

 

7.4  Gwarancja rozszerzona  

Firma Munters oferuje gwarancję rozszerzoną w stosunku do warunków standardowych, jeżeli Klient 
podpisze umowę serwisową z firmą Munters. Szczegółowe dane są dostępne na życzenie. 
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7.5  Harmonogram serwisu i konserwacji  

 

Praca 
serwisowa 

Poziom serwisu Start A B A B A C 

Czas pracy w godzinach 0 4000 8000 12000 16000 20000 24000 

Czas kalendarzowy w miesi ącach  0 6 12 18 24 30 36 

Kontrola filtra, wymiana filtra, jeżeli to konieczne, 
kontrola działania. 

X X X X X X X 

Kontrola prewencyjna łącznie z kontrolą 
bezpieczeństwa 

X  X  X  X 

Kontrola wydajności, kontrola rotora X  X  X  X 

Wymiana termostatów HTCO       X 

Inspekcja i kontrola pod kątem wycieków komór  
i drzwi systemu, regulacja zawiasów, jeżeli to 
konieczne 

X      X 

Kontrola wężownic grzewczych/chłodzących       X 

Wymiana pasa napędowego i spinacza pasa       X 

Wymiana silnika napędowego rotora        

Kontrola wentylatorów (wirniki, silniki i łożyska)        

Badanie układów elektrycznego i sterowania, 
kontrola działania 

X  X  X  X 

Kalibracja urządzeń do sterowania, czujników  
i zaworów wilgotności  

X  X  X  X 

Kalibracja urządzeń do sterowania i czujników 
temperatury 

X  X  X  X 

Wymiana uszczelek rotora, jeżeli to konieczne        

Konserwacja specjalna zespołu palnika gazu X  X  X  X 

 
Tabela 7.1 Harmonogram serwisu i konserwacji (0 – 24000 godzin) 
 
UWAGA! Prace serwisowe należy wykonywać po wskazanych godzinach pracy lub czasach 
kalendarzowych, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.    
 
UWAGA! Rotor osuszający nie podlega wymianie prewencyjnej, monitoring wydajności wskazuje czas 
wymiany rotora.    
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Praca 
serwisowa 

Poziom serwisu A B A B A D 

Czas pracy w godzinach 28000 32000 36000 40000 44000 48000 

Czas kalendarzowy w miesi ącach  42 48 54 60 66 72 

Kontrola filtra, wymiana filtra, jeżeli to konieczne, 
kontrola działania. 

X X X X X X 

Kontrola prewencyjna łącznie z kontrolą 
bezpieczeństwa 

 X  X  X 

Kontrola wydajności, kontrola rotora  X  X  X 

Wymiana termostatów HTCO      X 

Inspekcja i kontrola pod kątem wycieków komór  
i drzwi systemu, regulacja zawiasów, jeżeli to 
konieczne 

     X 

Kontrola wężownic grzewczych/chłodzących      X 

Wymiana pasa napędowego i spinacza pasa      X 

Wymiana silnika napędowego rotora      X 

Kontrola wentylatorów (wirniki, silniki i łożyska)      X 

Badanie układów elektrycznego i sterowania, 
kontrola działania 

 X  X  X 

Kalibracja urządzeń do sterowania, czujników  
i zaworów wilgotności  

 X  X  X 

Kalibracja urządzeń do sterowania i czujników 
temperatury 

 X  X  X 

Wymiana uszczelek rotora, jeżeli to konieczne      X 

Konserwacja specjalna zespołu palnika gazu  X  X  X 

Tabela 7.2 Harmonogram serwisu i konserwacji (28000 - 48000 godzin) 
 
UWAGA! Harmonogram konserwacji rozpoczyna się ponownie po konserwacji typu D.    
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8 Uzupełnienia 

Dodatkowe informacje dostępne są w następujących uzupełnieniach: 
• Karta danych produktu 
• Układ sterowania 
• Chłodzenie przez bezpośrednie rozprężanie 
• Instalacja 
• Regeneracja gazowa 
• Ogrzewanie parowe  
• Nawilżanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


