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1. Vigtige brugeroplysninger

1.1. Påtænkt anvendelse
Affugtere fra Munters er beregnet til affugtning af luft. Al anden anvendelse af anlægget eller anvendel-
se i strid med anvisningerne i denne vejledning, kan medføre personskade og/eller beskadigelse af pro-
duktet eller andre genstande.

Modifikationer af anlægget er ikke tilladt uden forudgående godkendelse af Munters. Montering af yder-
ligere enheder må kun udføres efter skriftlig tilladelse fra Munters.

1.2. Garanti
Garantiperioden er gældende fra datoen for afsendelse af anlægget fra fabrikken, medmindre andet er
skriftligt aftalt. Garantien er begrænset til en gratis ombytning af ikke-fungerende dele eller komponen-
ter som følge af defekt i materialer eller fremstilling.

Alle garantikrav skal vedhæftes bevis på, at fejlen er opstået i garantiperioden, og at anlægget har væ-
ret anvendt i overensstemmelse med specifikationerne. Anlæggets type og serienummer skal angives
for alle krav. Disse oplysninger er stemplet på identifikationsetiketten.

Det er en betingelse for garantien, at anlægget i hele garantiperioden serviceres og vedligeholdes som
beskrevet i afsnittet Service og vedligeholdelse. Service og vedligeholdelse skal dokumenteres for at
opretholde garantien.

1.3. Sikkerhedsoplysninger
Oplysninger om risici er i denne vejledning markeret med symbolet for almindelig fare:

ADVARSEL
Angiver en potentiel fare, der kan medføre personskade.

PAS PÅ
Angiver en potentiel fare, der kan medføre beskadigelse af anlægget eller af fast ejen-
dom og anden løsøre, eller som kan medføre skade på miljøet.

BEMÆRK
Markerer supplerende oplysninger for optimal anvendelse af anlægget.

1.4. Overensstemmelse med direktiver
Affugteren er i overensstemmelse med de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i maskindirektivet
2006/42/EF, RoHS-direktivet 2011/65/EU og EMC-direktivet 2014/30/EU.

Affugteren er produceret af en organisation, der er certificeret iht. ISO 9001 og ISO 14001.
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1.5. Ophavsret
Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.

BEMÆRK
Denne vejledning indeholder oplysninger, som er beskyttet af ophavsretlige regler. Det
er ikke tilladt at gengive eller overføre nogen del af denne vejledning uden skriftlig tilla-
delse fra Munters.

Munters Europe AB, P.O. Box 1150, SE-16426 KISTA Sweden

ComDry M160L-affugter
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2. Indledning

2.1. Om denne manual
Denne vejledning er skrevet til brugeren af affugteren. Den indeholder nødvendige oplysninger om,
hvordan affugteren installeres og anvendes sikkert og effektivt.

Gennemlæs altid vejledningen, før affugteren installeres og tages i brug.

Kontakt den nærmeste Munters-afdeling, hvis du har spørgsmål vedrørende montering eller brug af af-
fugteren.

Denne vejledning skal opbevares permanent i nærheden af affugteren.

2.2. Utilsigtet anvendelse
• Affugteren er ikke beregnet til udendørs montering.
• Affugteren er ikke beregnet til at blive anvendt i farlige omgivelser, hvor eksplosionssikkert udstyr er

påkrævet.
• Affugteren må ikke monteres i nærheden af varmegenererende enheder, der kan forårsage skader på

udstyret.

PAS PÅ
Undlad at sidde, stå eller placere genstande på affugteren.

BEMÆRK
Når en affugter placeres i en bygning med radon, er det nødvendigt at kontakte en eks-
pert for at sikre den bedste samlede løsning. Alle ændringer, som påvirker ventilatio-
nen eller trykbalancen i en bygning kan resultere i ændrede radonkoncentrationer.

2.3. Sikkerhed
Oplysningerne i denne vejledning vil på ingen måde have fortrinsret i forhold til individuelle personers
ansvar eller lokale regler.

Under drift af anlægget eller ved vedligeholdelsesarbejde, er det altid den enkeltes ansvar at drage om-
sorg for:

• Sikkerheden for alle berørte personer.
• Anlæggets og anden ejendoms sikkerhed.
• Beskyttelse af miljøet.

ComDry M160L-affugter
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ADVARSEL

• Affugteren må ikke blive våd eller nedsænkes i vand.
• Alle elektriske installationer skal udføres af en autoriseret elektriker i overensstem-

melse med lokale forskrifter. Forkert udførte installationer kan medføre fare for elek-
trisk stød og beskadigelse af anlægget.

• Affugteren skal tilsluttes en jordet stikkontakt.
• Anlægget må aldrig sluttes til en anden spænding eller frekvens end den, der frem-

går af mærkepladen. For høj netspænding kan medføre fare for elektrisk stød og be-
skadigelse af anlægget.

• Affugteren kan genstarte automatisk og uden varsel efter en strømafbrydelse.
• Affugteren må ikke betjenes, hvis strømkablet eller stikket er beskadiget. Risiko for

elektrisk stød.
• Udtag ikke strømstikket med våde hænder. Der er risiko for elektrisk stød.
• Stik ikke fingre eller genstande ind i luftind- og udtagene. Der er roterende blæsere i

anlægget.
• Tildæk ikke affugteren, da det kan blokere for ind- og udtag til luft og forårsage

brand.
• Hvis affugteren er væltet, skal strømmen afbrydes med det samme.
• Strømkablet skal frakobles strømforsyningen, før der udføres vedligeholdelsesarbej-

de.
• Hvis rotoren skæres i stykker, skal der bæres en egnet CE-mærket ansigtsmaske,

der er valgt og tilpasset i henhold til gældende sikkerhedsstandarder, for at beskytte
mod støv.

2.4. Mærkning
Identifikationsetiketten er placeret på affugterens underside.

ComDry M160L-affugter
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3. Funktionsoversigt

Absorptionsrotoren er anlæggets affugterkomponent. Rotorkonstruktionen består af et stort antal små
luftkanaler.

Absorptionsrotoren er fremstillet af et kompositmateriale med højeffektive fugtoptagende komponenter.
Rotoren er inddelt i to zoner.

Luftstrømmen, der skal affugtes, den såkaldte procesluft, passerer gennem rotorens største zone og
forlader derefter rotoren som tørluft. Da rotoren roterer langsomt, møder den indkommende luft altid en
tør zone på rotoren, og herved skabes en kontinuerlig affugtningsproces.

Den luftstrøm, der bruges til at tørre rotoren, regenereringsluften, varmes op. Regenereringsluften
passerer igennem rotoren i modsat retning i forhold til procesluften og forlader rotoren som vådluft
(varm, fugtig luft).

Vådluften recirkulerer gennem en kondensator, der afkøler luften for at kondensere vandet ved hjælp af
en del af procesluften.

Det kondenserede vand aftappes gennem en slange.

Denne metode sikrer, at affugteren kan fungere effektivt, selv ved temperaturer fra 0 °C.

1

3

2

Luftstrømme

1. Proces-/regenereringsluft
2. Tørluft
3. Afkølingsluft ud

ComDry M160L-affugter
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4. Transport, eftersyn ved levering og opbevaring

4.1. Transport
Før affugteren flyttes, skal det sikres, at der ikke er vand tilbage i afløbet. Det gøres ved at trække af-
løbsproppen ud.

PAS PÅ
Fjern afløbsrøret fra bakken for at undgå beskadigelse, se afsnittet Installation [11].

Transportér affugteren ved at bære den i håndtaget eller i originalemballagen.

Anlægget skal altid placeres i lodret position under transport. Undladelse af at gøre dette kan forårsage
fejl på anlægget.

Strømkablet skal rulles op og placeres under håndtaget eller under gummistroppen på forsiden.

Oprullet strømkabel

4.2. Eftersyn ved levering
• Efterse leverancen, og sammenhold den med følgesedlen, ordrebekræftelsen eller anden relevant

dokumentation. Kontrollér, at alt er leveret, og at intet er beskadiget.
• Kontakt Munters øjeblikkeligt, hvis leverancen ikke er komplet, eller hvis den er beskadiget. Dermed

undgås forsinkelser i monteringsarbejdet.
• Enhver beskadigelse af emballagen skal dokumenteres med fotos, inden emballagen fjernes.
• Fjern alt emballagemateriale fra affugteren, og kontrollér, at der ikke er opstået skader under trans-

porten.
• Enhver beskadigelse af affugteren skal dokumenteres med fotos.
• Munters skal underrettes skriftligt inden for 3 dage om eventuelle, synlige tegn på beskadigelse, før

monteringen påbegyndes.
• Bortskaf emballagematerialet i overensstemmelse med de lokale regler.

ComDry M160L-affugter
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4.3. Opbevaring

PAS PÅ
Afbryd altid strømmen til affugteren, når den ikke er i brug.

Følg disse anvisninger, hvis affugteren skal opbevares på lager før installation:

• Placér affugteren i lodret position på et vandret underlag.
• Genbrug emballagematerialet for at beskytte affugteren.
• Affugteren skal beskyttes mod fysisk beskadigelse.
• Affugteren skal overdækkes og beskyttes mod støv, regn og aggressive forureningskilder.

ComDry M160L-affugter
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5. Installation

5.1. Sikkerhed

ADVARSEL
Alle elektriske installationer skal udføres af en autoriseret elektriker i overensstemmel-
se med lokale forskrifter. Forkert udførte installationer kan medføre fare for elektrisk
stød og beskadigelse af anlægget.

Anlægget må aldrig sluttes til en anden spænding eller frekvens end den, der fremgår
af mærkepladen. For høj netspænding kan medføre fare for elektrisk stød og beskadi-
gelse af anlægget.

Affugteren skal tilsluttes en jordet stikkontakt.

Affugteren må ikke betjenes, hvis strømkablet eller stikket er beskadiget. Risiko for
elektrisk stød.

PAS PÅ
Undlad at sidde, stå eller placere genstande på affugteren.

BEMÆRK
Når en affugter placeres i en bygning med radon, er det nødvendigt at kontakte en eks-
pert for at sikre den bedste samlede løsning. Alle ændringer, som påvirker ventilatio-
nen eller trykbalancen i en bygning kan resultere i ændrede radonkoncentrationer.

5.2. Lukket system
Et lukket system er at foretrække, når der er behov for affugtning til et meget tørt klima. Det er mere
økonomisk i drift sammenlignet med et åbent system.

Affugteren placeres i det lokale, der skal affugtes.

For at sikre, at tørluften fordeles jævnt i det område, der skal affugtes, kan der sluttes en kanal til tørluft-
udtaget på affugteren.

Det kondenserede vand aftappes gennem en slange.

ComDry M160L-affugter
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1

2

ComDry M160L 

3

1. Procesluft/regenereringsluft
2. Tørluft
3. Kondenseret vand

5.3. Åbent system
Affugteren placeres uden for det område, der skal affugtes.

Denne installation anvendes til at løse følgende problemer:

• Når fugtbeskadigede genstande skal affugtes.
• Når støv- eller korrosionsforårsagende partikler er til stede i det område, hvor tørluft tilføres.
• Når det skal forhindres, at der trænger fugt ind i det affugtede område eller den affugtede genstand.

Tørluft transporteres via kanaler til det område, der skal affugtes.

Det kondenserede vand aftappes gennem en slange.

21

3

ComDry M160L 

1. Procesluft/regenereringsluft
2. Tørluft
3. Kondenseret vand

ComDry M160L-affugter

12



5.4. Krav til anvendelsesstedet
Affugteren er kun beregnet til indendørs installation.

Undgå at installere affugteren i fugtige omgivelser, hvor der er risiko for, at vand kan trænge ind i affug-
teren, eller i meget støvede omgivelser. I tvivlstilfælde kontaktes Munters.

BEMÆRK
For at sikre maksimal ydelse og problemfri drift er det afgørende, at det planlagte in-
stallationssted opfylder de krav til placering og plads, der er angivet for udstyret.

Oplysninger om pladskrav findes i afsnittet Mål og serviceadgangskrav.

Hvis affugteren skal placeres på væggen, anbefaler vi at bruge det specialdesignede vægbeslag.

Der skal altid være en afstand på 10 cm mellem anlægget og væggen.

5.5. Installation af anlægget
ComDry M160L er beregnet til at blive monteret på en væg ved hjælp af det medfølgende vægbeslag.
Se den separate vejledning til vægbeslaget.

1

2

1. Saml vægbeslagets tre primære dele. Brug de fire medfølgende skruer.
2. Markér fire huller i væggen ved hjælp af den medfølgende boreplan. Sørg for, at der er mindst 25

cm mellem affugteren og gulvet.
3. Brug fire skruer med en maks. diameter på 7 mm (medfølger ikke) til at montere beslaget på væg-

gen.
4. Skru vægbeslaget fast på væggen.
5. Læg affugteren ned.
6. Sæt O-ringen (1) i muffen til afløbsrøret (2). Tryk O-ringen ind, så den sidder korrekt i rillen.
7. Tryk afløbsrøret på afløbstilslutningen på bakken.
8. Fastgør afløbsrøret med de to medfølgende skruer.
9. Der er to slidser i hylden, så der kan monteres en spændestrop, hvis affugteren skal fastgøres med

en strop.
10. Alternativt kan de fire fødder låses ved blot at udskifte skruen i hver fod med en længere (medfølger

ikke) og bruge de fire forborede huller i beslaget. Der skal også bruges fire nye afstandsskiver.

ComDry M160L-affugter
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11. Til slut sættes slangen på afløbsrøret og slangen fastlåses med en slangeklemme.

5.6. Kanaler og slanger
Når der installeres kanaler mellem affugteren og indtags- og udtagstilslutningerne, skal følgende anbe-
falinger overholdes:

• Kanalernes længde skal være så kort som muligt for at minimere statisk tryktab.
• For at sikre optimal ydeevne skal alle kanal- og slangesamlinger være luft- og damptætte.
•
• Den samlede modstand i kanalerne må ikke overstige ydelsesgrænserne for affugterens blæsere.

BEMÆRK
Tørluftslangens maksimumlængde er 25 meter.

5.7. Tilslutning af afløbsslangen
Før afløbsslangen tilsluttes på affugteren, skal affugteren monteres på væggen ved hjælp af det med-
følgende vægbeslag. Minimumafstanden mellem bunden af affugteren og gulvet er 25 cm.

Afløbsslangetilslutning

ComDry M160L-affugter
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5.8. Eltilslutning
Affugteren leveres med et 2,7 meter langt strømkabel med et stik til tilslutning i et jordforbundet strøms-
tik.

ADVARSEL
Alle elektriske installationer skal udføres af en autoriseret elektriker i overensstemmel-
se med lokale forskrifter. Forkert udførte installationer kan medføre fare for elektrisk
stød og beskadigelse af anlægget.

Anlægget må aldrig sluttes til en anden spænding eller frekvens end den, der fremgår
af mærkepladen. For høj netspænding kan medføre fare for elektrisk stød og beskadi-
gelse af anlægget.

Affugteren skal tilsluttes en jordet stikkontakt.

Affugteren må ikke betjenes, hvis strømkablet eller stikket er beskadiget. Risiko for
elektrisk stød.

PAS PÅ
Ved faste installationer, hvor stikproppen erstattes af en effektafbryder, skal det sikres,
at afbryderens sikringsstørrelse er tilstrækkelig.

Elnetfrekvensen kan justeres, se bilaget om styresystemet.

5.9. Udbygning af systemet

PAS PÅ
Tilslut aldrig ComDry direkte til et standard Ethernet-netværk, heller ikke selvom stikty-
pen er den samme (RJ45-8, modultilslutning). Hvis du gør det, kan det beskadige både
ComDrys styresystem og/eller computernetværket.

Alle ComDry-affugtere er udstyret med to CAN-busporte, der er placeret bag et dæksel ved siden af
strømindtaget. Der kan tilsluttes en indendørs fjernbetjening, eksterne luftfugtigheds-/temperatursenso-
rer eller en ekstern signalboks i disse CAN-busporte.

En hvilken som helst af ovenstående enheder kan tilsluttes en hvilken som helst af portene. Hvis ingen
af portene anvendes, skal de to tomme termineringsstik sættes i portene.

ComDry M160L-affugter
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Fjern dækslet. CAN-busporte med tomme termineringsstik.

5.10. Tilbehør
Vægbeslag

Vægbeslaget medfølger i leverancen, fordi anlægget skal monteres på en væg.

Indtagsrørsæt

Benyttes, når det er nødvendigt at tilslutte en indtagskanal eller en slange på affugteren.

ComDry M160L-affugter
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Fjernbetjening

kWh

C
fX

Gør det muligt at fjernstyre anlægget. Leveres med et 10 m langt kabel.

Ekstern signalboks

Benyttes, når det er nødvendigt at tilslutte et eksternt styresystem.

RL/T-fjernsensor

Til ekstern måling af luftfugtighed og temperatur.

Munters Connected Climate

Dataregistrering og styring

ComDry M160L-affugter
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6. Betjening

6.1. Sikkerhed

ADVARSEL
Affugteren må ikke blive våd eller nedsænkes i vand.

Affugteren kan genstarte automatisk og uden varsel efter en strømafbrydelse.

Affugteren må ikke betjenes, hvis strømkablet eller stikket er beskadiget. Risiko for
elektrisk stød.

Udtag ikke strømstikket med våde hænder. Der er risiko for elektrisk stød.

Stik ikke fingre eller genstande ind i luftind- og udtagene. Der er roterende blæsere i
anlægget.

Tildæk ikke affugteren, da det kan blokere for ind- og udtag til luft og forårsage brand.

Hvis affugteren er væltet, skal strømmen afbrydes med det samme.

PAS PÅ
Undlad at sidde, stå eller placere genstande på affugteren.

6.2. Nødstop

PAS PÅ
Foretag kun hurtigstop af affugteren i nødstilfælde. Blæseren stopper, og varmelege-
met kan være meget varmt, hvilket kan resultere i skader på varmelegemet og andre
komponenter i nærheden af det.

I nødstilfælde stoppes affugteren ved at trække stikket til hovedstrømforsyningen ud. Hvis affugteren er
permanent tilsluttet hovedstrømforsyningen, slås strømmen fra ved hjælp af den eksterne strømafbry-
der.

ComDry M160L-affugter
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6.3. Luftfugtighedsstyring
ComDry-affugteren er udstyret med et avanceret mikroprocessorbaseret styresystem. Kombineret med
den indbyggede luftfugtigheds-/temperatursensor i procesluftindtaget gør styresystemet det muligt at
indstille både styring og visning af luftfugtigheden til enten relativ luftfugtighed (RL%), dugpunkt (Dp °C)
eller absolut luftfugtighed (X g/kg).

Styresystemet kontrollerer derudover også temperaturerne før og efter varmelegemet samt vådluftens
temperatur efter rotoren.

Der opnås et højt sikkerhedsniveau ved hjælp af forskellige temperatursensorer. Høje temperaturer re-
sulterer i en reduktion af varmelegemets effekt, mens for høje eller lave temperaturer vil få systemet til
at aktivere en alarm og lukke affugteren ned på kontrolleret vis. Se bilaget til ComDry-styresystemet el-
ler hurtigvejledningen for at få yderligere anvisninger.

BEMÆRK
Affugteren kører altid i automatisk tilstand (fugtbaseret drift). Den bruger som standard
den indbyggede luftfugtigheds-/temperatursensor, men kan indstilles til at bruge en
ekstern sensor.

6.4. Procesblæsertilstande
Der er tre procesblæsertilstande:

Blæser-
tilstand

Beskrivelse

Fan ON Affugteren kører procesblæseren konstant, uanset om der er behov for affugtning eller ej. Det er standardtil-
standen.

Blæser
INT

INT; periodisk tilstand. Blæseren stopper, når den ønskede luftfugtighed (indstillet værdi minus hysteresevær-
di) er nået. Hvis luftfugtighedsaflæsningen holder sig under den indstillede værdi, vil procesblæseren alligevel
starte efter 30 minutter for at gøre det muligt for den indbyggede sensor at registrere tilstanden for den ind-
kommende procesluft mere nøjagtigt. Blæseren kører i et minut for at muliggøre korrekt måling. Hvis luftfug-
tigheden stadig ligger under den indstillede værdi, stopper blæseren igen. Det gentages, indtil luftfugtigheden
når den indstillede værdi, hvilket vil få affugteren til at starte igen.

Blæser
DEM

DEM; blæser kører efter behov. Blæseren stopper, når den ønskede luftfugtighed (indstillet værdi minus hy-
stereseværdi) er nået. Den starter igen, når luftfugtigheden er lig med eller større end den indstillede værdi.
Det giver i praksis en styring med større hysterese end "Fan INT", afhængigt af følgende: Når affugteren har
nået det ønskede luftfugtighedsniveau, skifter den til standby og stopper procesblæseren. Efter et stykke tid
vil den interne maskinvarme øge luftfugtighedssensorens temperatur. Det får sensoraflæsningen til at blive
endnu lavere, dvs. at systemet fungerer, som om der var en "negativ hysterese". Det bevirker, at det vil være
nødvendigt med en større luftfugtighedsbelastning for at få affugteren til at starte, sammenlignet med "Fan
INT"-tilstanden.
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6.5. Oversigt over kontrolpanelet

C
f X

kWh

1 2 3

4 5 6

A

B

C

RH1 55%*

1. Luftfugtighedsmenu 4. Temperaturmenu A. Alarmindikator

2. Tidsmenu 5. Funktionsmenu B. Driftsindikator

3. Strømmenu 6. Alarmmenu C. Tænd/sluk-knap

Menuknap Funktion
Op/højre-knap

Enter/bekræftelse-knap

Ned/venstre-knap

BEMÆRK
Få flere oplysninger om styresystemet og betjening af affugteren i bilaget til ComDry-
styresystemet eller i hurtigvejledningen.

6.6. Start affugteren
Tilslut affugteren til hovedstrømforsyningen.

Styresystemet igangsætter, og alle LED'er blinker i et par sekunder. Displayet viser først ComDry-ma-
skintypen, derefter indstillet frekvens og til slut softwareversionsnummer og aktuelt luftfugtighedsniveau.

BEMÆRK
Opstartssekvensen tager omkring 10 sekunder. Lad styresystemet færdiggøre hele op-
startssekvensen, inden du forsøger at starte affugteren.

ComDry M160L-affugter
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C

B

Tryk på til/fra-knappen (C) én gang for at starte affugteren.

Hvis den målte luftfugtighed er lavere end den indstillede værdi, begynder den grønne driftsindikator (B)
at blinke i en sekvens med lang tid tændt/kort tid slukket. Det afhænger af blæserens tilstandsindstilling,
hvorvidt procesblæseren vil køre eller ej. Anlægget er nu i standby-tilstand.

Affugteren begynder at affugte, når den målte luftfugtighed er lig med eller større end den indstillede
værdi, og driftsindikatoren (B) skifter til at lyse hele tiden.

6.7. Stop affugteren

PAS PÅ
Foretag kun hurtigstop af affugteren i nødstilfælde. Blæseren stopper, og varmelege-
met kan være meget varmt, hvilket kan resultere i skader på varmelegemet og andre
komponenter i nærheden af det.

Tryk på til/fra-knappen én gang for at stoppe affugteren.

Den grønne driftsindikator begynder at blinke i sekvenser med lige lang tid tændt og slukket.

Anlægget bliver ved med at køre et stykke tid for at køle ned, og derefter stopper det.

6.8. Automatisk start efter strømafbrydelse
Affugteren vender tilbage til driftstilstand efter en strømafbrydelse, hvis den er sat til ON, uanset om den
kørte eller befandt sig i standby-tilstand.

ComDry M160L-affugter
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7. Vedligeholdelse

7.1. Generelt

ADVARSEL
Strømkablet skal frakobles strømforsyningen, før der udføres vedligeholdelsesarbejde.

Affugteren er beregnet til at køre i lange perioder med et minimum af overvågning. Serviceintervallerne
afhænger først og fremmest af driftsforholdene og det miljø, hvor affugteren er installeret.

BEMÆRK
Det anbefales at kontakte Munters ved service eller reparation. Der kan opstå driftsfejl,
hvis anlægget vedligeholdes utilstrækkeligt eller forkert.

Munters serviceafdeling tilbyder et serviceabonnement, som er tilpasset betingelserne i en specifik in-
stallation. Kontaktoplysninger findes på bagsiden af denne vejledning.

7.2. Vedligeholdelsesoversigt
Oversigten omfatter inspektions- og vedligeholdelsesprocedurer samt anbefalede intervaller for service-
ring af affugtere, der anvendes under normale drifts- og miljøforhold.

Hvis procesluften har et højt støvindhold, skal forebyggende vedligeholdelse foretages med kortere in-
tervaller end de nedenfor angivne.

Komponent Eftersyn/vedligeholdelse
4.000 timer/6 måneder 8.000 timer/12 måneder

Filter* Rengør filterhuset, og udskift om nødvendigt
filteret.

Rengør filterhuset, og udskift filteret.

Affugterhus Efterse affugteren for fysiske skader, og ren-
gør anlæggets udvendige overflader efter be-
hov.

Efterse affugteren for fysiske skader, og ren-
gør husets udvendige overflader efter behov.
Kontrollér alle ledningsforbindelser for at sik-
re, at de er korrekt forbundet, og at der ikke er
luftlækager.

Luftfugtighedssens-
or

Der er ikke brug for afhjælpning eller test. Test sensorens funktion, og udskift efter be-
hov.

Funktions- og drifts-
test

Der er ikke brug for afhjælpning eller test. Udfør en komplet funktions- og driftstest, og
udskift slidte dele efter behov.
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7.3. Udskiftning af filter
Procesluft

1. Skub filterrammen ned.

2. Træk filterrammen ud, og fjern den fra anlægget.

3. Afmonter det gamle filter.

4. Udskift det med et nyt filter, og monter rammen igen.
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8. Fejlfinding

Symptom Indikation/alarm-
meddelelse

Mulig årsag Handling

Affugteren
er stoppet

Ingen displaytekst Strømforsyningsfejl. Kontrollér strømforsyningen til affugteren.

Sprunget sikring Udskift sikringen. Se mærkatet over strømforsy-
ningstilslutningen på affugteren for at få oplys-
ninger om korrekt type og mærkeværdi.

Grøn LED blinker:
sekvens med lang
tid tændt, kort tid
slukket

Der er ikke behov for
affugtning. Den målte
luftfugtighed ligger un-
der indstillingspunktet
(tilstanden "DEM" eller
"INT" for blæseren).

Ingen. Anlægget er i standby-tilstand. Det star-
ter, når den målte luftfugtighed når indstillings-
værdien.

Alarmmeddelelse:
[SENSOR FAIL-
URE]

Defekt sensor Kontakt Munters.

Alarmmeddelelse:
[HEATER FAIL-
URE] eller [HIGH Ri
TEMP] eller [HIGH
Rt TEMP]

- Beskyttelsessikringen
mod overophedning er
udløst

- Blokeret filter, slange
eller kanal

- Blokeret ventilatorhjul

Vent, indtil affugteren er stoppet. Afbryd derefter
strømforsyningen. Kontrollér, at filtre, slanger og
kanaler ikke er tilstoppet.

Hvis sikringen til beskyttelse mod overophed-
ning skal nulstilles, skal anlægget frakobles ho-
vedstrømforsyningen og køle ned.

Hvis alarmen aktiveres igen, efter anlægget har
kølet ned, og alarmen er blevet nulstillet, kontak-
tes Munters.

Alarmmeddelelse:
[HIGH Wt TEMP]

Indstillingsværdien for
RL er for lav i tørt miljø

Kontrollér, om den lave indstilling af værdien for
RL er nødvendig. Juster til en højere værdi.

Fejl på rotordrivmeka-
nismen

Kontrollér rotordrivremmen og drivmotoren.

Kontrollér gennem tørluftudtaget, at rotoren rote-
rer ved cirka ti omdrejninger i timen. Hvis rotoren
ikke roterer, kontaktes Munters.

Alarmmeddelelse:
[MAINS VOLTAGE
LOW]

Anlægget er tilsluttet
forkert spænding, eller
der er et strømforsy-
ningsproblem.

Kontrollér hovedstrømforsyningen.

Alarmmeddelelse:
[LONG STOP TI-
ME]

Defekt blæser. Varme-
legeme er tændt.

Kontakt Munters.

Indikation Alarmmeddelelse:
[TIME FOR SER-
VICE]

Se bilaget til ComDry-styresystemet.

Alarmmeddelelse:
[NO COM]

Tomme stik i CAN-bus,
eller manglende eks-
tern tilslutning.

Genmonter stik eller tilslutningskabel. Hvis alar-
men ikke forsvinder, kontaktes Munters.

Tab af yde-
evne

Affugteren kører,
men luftfugtigheden
styres ikke.

Lav regenereringstem-
peratur

Kontrollér, at den indstillede værdi for luftfugtig-
hed er lavere end den målte luftfugtighed.

Lav regenereringsluft-
strøm

Kontrollér filteret og eventuelle slanger og kana-
ler for lækage eller blokeringer. Hvis der anven-
des en begrænsningsflange i kombination med
vægrør, kan det resultere i for lille regenere-
ringsluftgennemstrømning.

Indikation Alarmmeddelelse:
[DRAIN FAILURE]

Kondensafløbsslange
er tilstoppet

Rengør eller udskift slangen.

Sørg for, at slangen er lige. Anlægget skal være
monteret mindst 25 cm over gulvniveau.
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9. Tekniske specifikationer

9.1. Mål og serviceadgangskrav
Mål i mm

B

C

F

A

G G

ØD

ØE

A B C ØD ØE F G Vægt
445 270 555 100 12.5 350 500 17 kg

ComDry M160L-affugter

25



9.2. Kapacitetsdiagrammer
Diagrammet viser omtrentlig affugtningskapacitet for procesluft som en funktion af proceslufttemperatu-
ren under tre forskellige luftfugtighedsforhold.

Afhængigt af forholdene svarer det måske ikke helt til den faktiske aftappede vandmængde.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte det nærmeste Munters-kon-
tor.

X-akse = Temperatur, procesluft (°C)

Y-akse = Affugtningskapacitet (kg/time)
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9.3. Blæserkurve
Procesluft

ComDry M160L
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Densitet 1,2 kg/m 3

A. Statisk tryk (Pa)

B. Luftgennemstrømning (m 3/time)
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9.4. Tekniske data
Procesluft (1)

Gennemblæsningsluft ved 50/60 Hz (m³/t) 160

Nominel luftgennemstrømning ved 40 Pa (m³/t) 150

Maks. statisk tryk ved 50/60 Hz (Pa) 225

Blæsermotoreffekt (kW) 0,09

Regenereringsluft (1)

Varmelegemeeffekt (kW) 0,84

Fabriksindstillet regenereringstemperatur (Rt) grænse (°C) 130

Temperaturforøgelse over varmelegeme (° C) 100

Blæsermotoreffekt (kW) 0,08

Andet
Lydtryksniveau, gennemblæsningsprocesblæser ved lav hastighed
(dBA)

58

Elektrisk beskyttelsesklasse (IEC), affugter IP33

Elektrisk beskyttelsesklasse (IEC), elektrisk panel IP54

Isoleringsklasse for blæsermotorviklinger Klasse B

Isoleringsklasse for drivmotorviklinger Klasse B

Rotortype HPS

Omgivelsesforhold
Driftstemperatur (° C) 0... +30

Maksimal monteringshøjde, over havoverfladen (m) 2000

Transport- og opbevaringstemperatur (°C) -20... +70

Samlet effekt, spænding og strømstyrke
Spænding (V) 115 230

Frekvens (Hz) 50/60 50/60

Samlet effekt (W) 1010 1010

Strømstyrke (A) 8,8 4,4

Sikring 3 AG, 250 VAC, 10
A langsom

3 AG, 250 VAC, 6 A
langsom

(1) Den angivne ydeevne er baseret på 20 °C og en luftdensitet på 1,2 kg/m³.
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10. Bortskaffelse

Anlæg og forbrugsstoffer skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler. Kon-
takt de lokale myndigheder.

Hvis rotoren eller filtrene har været udsat for miljøskadelige kemikalier, skal denne risiko vurderes. Ke-
mikalierne kan ophobes i materialet. Træf de nødvendige forholdsregler for at overholde gældende lo-
kale lovkrav og regler.

Rotormaterialet er ikke brændbart og skal deponeres som glasfibermateriale.

ADVARSEL
Hvis rotoren skæres i stykker, skal der bæres en egnet CE-mærket ansigtsmaske, der
er valgt og tilpasset i henhold til gældende sikkerhedsstandarder, for at beskytte mod
støv.
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11. Kontakt Munters

EUROPE
AUSTRIA Tel: +43 1 616 4298-92 51

luftentfeuchtung@munters.at

ITALY Tel: +39 0183 521377

marketing@munters.it

BELGIUM Tel: +3215285611

service@muntersbelgium.be

NETHERLANDS Tel: +31 172 43 32 31

vochtbeheersing@munters.nl

CZECH REPUBLIC Tel: +420 775 569 657

info@munters-odvlhcovani.cz

POLAND Tel.: + 48 58 305 35 17

dh@munters.pl

DENMARK Tel: +4544953355

info@munters.dk

SPAIN Tel: +34 91 640 09 02

marketing@munters.es

FINLAND Tel: +358 207 768 230

laitemyynti@munters.fi

SWEDEN Tel: +46 8 626 63 00

kundservice.avfuktning@munters.se

FRANCE Tel: +33 1 34 11 57 57

dh@munters.fr

SWITZERLAND Tel: +41 52 343 88 86

info.dh@munters.ch

GERMANY Tel: +49 (0) 40 879 690 - 0

mgd@munters.de

UK Tel: +44 1480 432 243

info@munters.co.uk

WORLDWIDE
AUSTRALIA Tel:+61 288431588

dh.info@munters.com.au

MEXICO Tel:+52 722 270 40 29

munters@munters.com.mx

BRAZIL Tel: +55 11 5054 0150

www.munters.com.br

SINGAPORE Tel:+65 6744 6828

singapore@muntersasia.com

CANADA Tel: +1-800-843-5360

dhinfo@munters.com

SOUTH AFRICA Tel:+27 11 997 2000

info@munters.co.za

CHINA Tel: +86 10 804 18000

marketing@munters.cn

TURKEY Tel:+90 216 548 14 44

info@muntersform.com

INDIA Tel:+91 20 668 18 900

info@munters.in

UAE (Dubai) Tel:+971 4 881 3026

middle.east@munters.com

JAPAN Tel:+81 3 5970 0021

mkk@munters.jp

USA Tel: +1-800-843-5360

dhinfo@munters.com

KOREA Tel:+82 2 761 8701

munters@munters.kr
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