
ComDry M210X

Sorptionsaffugter

Produktbeskrivelse
ComDry serien er en ny række sorptionsaffugtere med høj tørrekapacitet,
lavt energiforbrug og høj driftsikkerhed. Det kraftige kabinet består af en
bærende konstruktion i støbt, korrosionsbestandigt aluminium med
yderdele af kraftigt termoplast. Den høje kapacitet kombineret med et
trimmet ergonomisk design og lav vægt gør ComDry-affugterne ideelle til
områder, hvor der kun er lidt plads. De er også nemme at stable og
transportere.

Munters ComDry serien er især velegnet til tørring efter vand- og
brandskader samt til affugtning i arkiver, vandværker og nybyggeri.
ComDry affugterne kan også anvendes til at nedbringe den relative
fugtighed i opmagasineringsrum, krybekældre, arkiver, lagre og tørrerum.

Vigtige data såsom den aktuelle relative luftfugtighed, drifttimer og
kilowatttimer vises på et letlæselig display. 
Den indbyggede kontinuerlig styring af varmelegemet og en flertrins
procesluftventilator er fordele, der bidrager til affugterens høje
energieffektivitet. Samtidig udmærker affugteren sig ved at være
selvindregulerende uden behov for spjæld til indregulering. ComDry
M210X's  er nem at vedligeholde og filterskift foregår f.eks. hurtigt og
enkelt uden behov for værktøj. 

ComDry M210X's 4-huls design gør den særlig anvendelig til
permanente installationer, hvor balance i luftstrømmene i det affugtede
område er vigtigt. 4-huls designet betyder, at ComDry M210X både kan
placeres i og uden for det område, der affugtes.

Munters rotorteknologi
Alle Munters affugtere er baseret på den rotorteknologi, der er specielt
udviklet af Munters, og som giver en høj affugtningskapacitet ved alle
temperaturer. Rotorens robuste konstruktion sammen med dens kemiske
resistens sikrer en meget lang levetid.

PRODUKTINFORMATION

ComDry M210X

 
- Kompakt

- Lav vægt

- Indbygget hygrostat m. føler

- Ekstremt robust

- Driftsikker

- Energibesparende

- 3-trins ventilator

- kWh-tæller



Model ComDry M210X
Diagrammet er kun vejledende.

Målfaste tegninger kan fås hos Munters
A/S.

 Bredde A 
 445 mm 

 Dybde B 
 270 mm 

 Højde C 
 555 mm 

 Diam. tørluftafgang 
 100 mm 

 Diam. vådluftindtag 
 50 mm 

 Diam. vådluftafgang 
 50 mm 

 Vægt 
 15.0 kg 

Tekniske specifikationer

Procesluft
Maksimalt luftstrøm, fritblæsende, m³/h 240
Nominel luftfstrøm
høj vent.hastighed 210
Nominel luftstrøm
normal vent.hastighed 140
Nominel luftstrøm, lav vent.hastighed, m³/h 60
Statisk tryk ved normal vent.hastighed, Pa 60
Maksimalt statisk tryk, Pa 300

Regenereringsluft
Nominel luftstrøm, m³/h 25
Statisk tryk ved nominel luftstrøm, Pa 70

Tilslutningseffekt,
spænding & strøm (amp/fase)
Tilslutningseffekt i alt, kW 1.01
Varmeeffekt, kW 0.84
Driftsspænding, V/Hz 4.4
Maksimal strøm, A 8.8
Energiforbrug 20°C, 60% kWh/kg 1.51

Diverse data
Driftstemperatur, °C -20 - +40
IEC beskyttelsesklasse, enhed IP 33
IEC beskyttelsesklasse
betjeningspanel m. display 54

Filterklasse G3
Støjniveau, max. dB(A) 56

Affugtnings Kapacitet

M210X
* Robust aluminium plastic casing
* Lightweight
* Built in humidity / temp sensor
* Modulating humidity control
* Multifunction control displaying 
   RH (%), X (g/   RH (%), X (g/KG) or Dp (oC)
* Resetable kW and hour counter
* Socket for external sensor
* 3 step process air fan
* Filter change without tools
* 2.75m cable length

Options
* Colour options for plastic top* Colour options for plastic top
   bottom and side panels on large
   purchases
* Own branding available on large
   purchases
* Remote control via external
   control panel
* * Ducted air inlet
* Wall bracket

Process air temperature

kg/24h

°C
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Munters A/S
Ryttermarken 4
3520 Farum
Tel +45 4495 3355
Fax +45 4495 3955
Email: info@munters.dk
www.munters.dk


