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Revolution LGR
Kondensaffugter m. pumpe

I over et halvt århundrede har Munters været den førende 
pioner inden for fugtkontrol, og vi er kun lige begyndt.

Denne helt nye teknologi (LGR), som er baseret på dobbelte 
køleflader, sikrer 33-50% højere affugtningskapacitet 
sammenlignet med andre kondensaffugtere med samme 
installerede effekt.

Teknologien muliggør at Revolution - modsat konventionelle 
kondensaffugtere - også har høj affugtningskapacitet selv ved 
lavere værdier for temperaturer og luftfugtighed. 
Revolutions kabinet er udført i støjdæmpende slyng-støbt plast 
med livtidsgaranti, og det smarte design tillader at op til 3 
affugtere kan stables ovenpå hinanden. Det sikrer hurtigere 
og effektiv pakning af varebilen samt pladsbesparelse ved 
opbevaring.

Den indbyggede pumpe med 6 m løftehøjde gør Revolution 
anvendelig også i dybe kælderrum uden adgang til afløb og 
med den indbyggede job- og total-timetæller samt energimåler 
er afregning let og præcis. 
Helt usædvanligt for en kondensaffugter i denne prisklasse er 
Revolution udstyret med en indbygget controller med mange 
funktioner, bl.a. udlæsning direkte i ∆ X (mængde fjernet vand 
i g/kg). I tilfælde af en alarm vil en specifik fejlkode vises i 
displayet.

Egenskaber

• Høj kapacitet ift. størrelsen

• Kompakt design/kan stables 3 ovenpå hinanden

• Indbygget controller med mange funktioner

• To fugt- og temperaturfølere

• Indbygget pumpe

• Timetæller (total og pr. job)

• Energimåler (kWh)

• Bløde plasthåndtag

• Kan også til anvendes til permante installationer

Tekniske specifikationer:

Model Revolution 

Bestillingsnr. 160045  (F413)

Spænding 230V

Strømstyrke 3,1 A

Nominel effekt 0,71 KW

Højde x  bredde x dybde 44,7 x 31,8 x 54,6 cm

Vægt 29,5 kg

Netledningslængde 7,6 m

Affugtningskapacitet:, max 66 L/døgn

Affugtningskapaciet  AHAM 38 L/døgn

Anvendelsesområde 1-38°C

Luftmængde (målt): max. 305 m3/h

Konstruktion: Slyngstøbt polyethylan 
m. livstidsgaranti

Displayet er det samme som på den mindre 
Revolution affugter og er yderst brugervenligt.
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Anvendelsesområder:

Revolution er en helt usædvanlig, højeffektiv kondensaffugter, 
der kan anvendes til permante installationer men er specielt 
designet til alle former for saneringsopgaver. Det meget 
kompakte og lave design gør Revolution særdeles velegnet  
til affugtning i eksempelvis krybekældre og mindre rum som 
køkken og baderum. En 7,6 m lang netledning og 12,2 m 
drænslange sikrer fleksibel og hurtig opsætning af affugteren. 

Pladsbesparende

Revolutions kompakte design kombineret med den høje 
kapacitet betyder, at man behøver meget mindre plads 
i bilen og på opstillingsstedet i forhold til konventionelle 
kondensafffugtere.

Revolutions kapacitet er den samme som - eller højere - end 
affugtere, der fysisk er 2-3 gange større.

Nem at håndtere

2 stk. Revolution passer lige på en sækkevogn og under 
opbevaring og transport er kabel og drænslange rullet op og 
ophængt i stropper på siden af kabinettet.

Filterskift foregår nemt og uden værktøj og den smudsafvisende  
og antimikrobiologisk beskyttede overflade er nem at rengøre.

Der er livstidsgaranti på selve kabinettet.

Opbevaringsrum til både netledning og drænslange 
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Bestillingsnumre:

Revolution LGR, Kondensaffugter              
160045

1 stk. filter for Revolution LGR             
160046 

Pakke m. 24 stk. filtre for Revolution LGR-LoW             
160046-1

Alu-sækkevogn, sammenklappelig  (mål: 
488x765/1090mm) 160047

Overgangsstykke/lyddæmper Ø160mm 
160045-2

Munters 
Danholmen 25
3128 Nøtterøy
Norge
+47 466 79 900
info.no@munters.com
www.munters.com

Kista Munters HQ
Borgarfjordsgatan 16
164 40 Kista
Sverige
+46 (0)8-626 63 00
kundservice.avfuktning@munters.se
www.munters.com

Munters Finland Oy
Hakamäenkuja 3
FI-01510 VANTAA
Finland
+358 207 768 230
 laitemyynti@munters.fi
www.munters.com

Dit nærmeste Munters-kontor:

Kun 6,5 cm dyb i 
sammenklappet tilstand


