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1. Tärkeitä tietoja käyttäjälle

1.1. Käyttötarkoitus
Muntersin ilmankuivaimet on tarkoitettu ilman kuivaamiseen. Laitteen käyttäminen muuhun tarkoituk-
seen tai tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden vastainen käyttö voi aiheuttaa henkilö-, laite- ja omai-
suusvahinkoja.

Laitteistoon ei saa tehdä muutoksia ilman Muntersin lupaa. Lisälaitteiden asentaminen on sallittua vain,
jos Munters on antanut kirjallisen luvan.

1.2. Takuu
Takuuaika alkaa, kun laite lähtee tehtaalta, ellei muuta ole ilmoitettu kirjallisesti. Takuu rajoittuu materi-
aali- tai valmistusvian vuoksi rikkoutuneiden osien vaihtamiseen maksutta.

Kaikkien takuuvaatimusten mukana on toimitettava todiste, joka osoittaa vian ilmaantuneen takuun ol-
lessa voimassa ja että laitetta on käytetty ohjeiden mukaisesti. Kaikissa vaatimuksissa on ilmoitettava
laitteen tyyppi ja sarjanumero. Nämä tiedot näkyvät laitteen tyyppikilvessä.

Takuun voimassaolo edellyttää, että laitteistoa huolletaan ja pidetään kunnossa koko takuuajan Huolto
ja kunnossapito -kohdassa kuvatulla tavalla. Huolto ja kunnossapito on dokumentoitava, jotta takuueh-
dot täyttyvät ja takuu on voimassa.

1.3. Turvallisuustiedot
Tiedot vaaroista on ilmoitettu tässä käyttöohjeessa yleisellä varoitusmerkillä:

VAROITUS
Ilmaisee mahdollista vaaraa, joka voi aiheuttaa henkilövahingon.

VARO
Ilmaisee mahdollista vaaraa, josta voi seurata vahinkoja laitteistolle tai muulle omai-
suudelle ja/tai ympäristölle.

HUOMAA
Ilmaisee lisätietoja, joista on hyötyä, kun laitetta käytetään.

1.4. Direktiivienmukaisuus
Tämä ilmankuivain täyttää konedirektiivin 2006/42/EY, RoHS-direktiivin 2011/65/EU ja EMC-direktiivin
2014/30/EU keskeiset turvallisuutta koskevat vaatimukset.

Ilmankuivain on valmistettu ISO 9001- ja ISO 14001 -laatujärjestelmien mukaisesti.
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1.5. Copyright
Tämän käyttöohjeen sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

HUOMAA
Tekijänoikeuslainsäädäntö suojaa tämän käyttöohjeen sisältöä. Mitään tämän oppaan
osaa ei saa toisintaa eikä julkaista ilman Muntersin antamaa kirjallista lupaa.

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

ComDry M170L-ilmankuivain
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2. Johdanto

2.1. Tietoja tästä käyttöohjeesta
Tämä käyttöohje on laadittu ilmankuivaimen käyttäjälle. Siinä on tietoja ilmankuivaimen asentamisesta
ja käyttämisestä turvallisesti.

Lue käyttöohje huolellisesti ennen ilmankuivaimen asennusta ja käyttämistä.

Jos mielessäsi on kysymyksiä ilmankuivaimen asentamisesta tai käyttämisestä, ota yhteys lähimpään
Muntersin toimipisteeseen.

Tämä käyttöohje on säilytettävä ilmankuivaimen lähellä.

2.2. Käyttötarkoituksen vastainen käyttö
• Ilmankuivainta ei ole tarkoitettu asennettavaksi ulos.
• Ilmankuivainta ei ole tarkoitettu käytettäväksi turvaluokitelluilla alueilla, joilla käytettävien laitteiden tu-

lee olla räjähdyssuojattuja
• Ilmankuivainta ei saa asentaa lämpöä tuottavan laitteen lähelle, joka voi vaurioittaa laitteistoa.

VARO
Älä istu tai seiso laitteen päällä. Älä aseta laitteen päälle mitään esineitä.

HUOMAA
Jos ilmankuivain asennetaan rakennukseen, jossa esiintyy radonia, on kysyttävä neu-
voa asiantuntijalta. Kaikki rakennuksen ilmanvaihtoon tai ilmanpaineen tasapainoon
tehtävät muutokset voivat muuttaa radonin määrää ilmassa.

2.3. Turvallisuus
Tämän käyttöohjeen sisältämät tiedot eivät vapauta vastuista eivätkä velvollisuudesta noudattaa paikal-
lisia määräyksiä.

Kun tätä laitetta käytetään, käyttäjän vastuulla on aina

• kaikkien turvallisuus
• laitteiston ja muun omaisuuden turvallisuus
• ympäristön suojeleminen.

ComDry M170L-ilmankuivain
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VAROITUS

• Laitteeseen ei saa roiskua vettä. Sitä ei saa upottaa veteen.
• Sähköasennuksia saa tehdä vain siihen valtuutettu sähköasentaja paikallisia mää-

räyksiä noudattaen. Väärä asennus voi aiheuttaa sähköiskun vaaran ja rikkoa lait-
teen.

• Laite on yhdistettävä maadoitettuun sähköpistorasiaan.
• Laitetta ei saa koskaan yhdistää muunlaiseen kuin tyyppikilvessä mainittuun virtaläh-

teeseen. Liian suuri jännite voi aiheuttaa sähköiskun vaaran ja rikkoa laitteen.
• Laite voi käynnistyä automaattisesti varoittamatta sähkökatkoksen jälkeen.
• Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, sillä tästä voi aiheutua

sähköiskun vaara.
• Älä vedä pistoketta märin käsin, sillä tästä voi aiheutua sähköiskun vaara.
• Ilma-aukkoihin ei saa työntää sormia eikä mitään esineitä, sillä niiden takana on pyö-

riviä puhaltimia.
• Älä peitä laitetta, sillä tällöin ilmanotto- tai ilmanpoistoaukot voivat tukkeutua ja ai-

heuttaa tulipalon.
• Jos laite on kaatunut, katkaise virta heti.
• Irrota aina virtapistoke pistorasiasta ennen huollon aloittamista.
• Jos roottori on tarkoitus pilkkoa osiin, pölyltä on suojauduttava käyttämällä tarkoituk-

seen soveltuvaa CE-merkittyä kasvosuojusta.

2.4. Merkintä
Tyyppikilpi on ilmankuivaimen alaosassa.

ComDry M170L-ilmankuivain
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3. Toiminnan yleiskuvaus

Kuivausroottori on yksikön adsorptiokuivaava osa. Roottori koostuu suuresta määrästä pieniä ilmakana-
via.

Komposiittimateriaalista valmistettu kuivausroottori poistaa ilmasta vesihöyryä erittäin tehokkaasti ja pi-
tää sen poissa. Roottori on jaettu kahteen osaan.

Kuivattavaa ilmavirtaa kutsutaan kuivattavaksi ilmaksi. Se kulkee roottorin laajimman vyöhykkeen läpi
ja poistuu roottorista kuivana ilmana. Koska roottori pyörii hitaasti, tuleva ilma kohtaa aina roottorin kui-
van vyöhykkeen, mikä saa aikaan jatkuvan ilmankuivaamisprosessin.

Roottorin kuivaamiseen käytettävää ilmavirtaa, regenerointi-ilmaa, lämmitetään. Regenerointi-ilma kul-
kee roottorin halki vastakkaiseen suuntaan kuivattavaan ilmaan nähden ja poistuu roottorista kosteana
ilmana (lämpimänä, kosteana ilmana).

Kostea ilma kiertää uudelleen lauhduttimen läpi, joka jäähdyttää ilman tiivistääkseen veden käyttäen
osaa kuivattavasta ilmasta.

Tiivistynyt vesi poistetaan pumpulla.

Näin ilmankuivain toimii tehokkaasti myös matalissa lämpötiloissa, 0 °C:sta lähtien.

1

3

2

Ilmavirtaukset

1. Kuivattava/regenerointi-ilma
2. Kuiva ilma
3. Jäähdytysilma ulos

ComDry M170L-ilmankuivain
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4. Kuljettaminen, toimituksen tarkistaminen ja varastoi-
minen

4.1. Kuljettaminen
Varmista ennen ilmankuivaimen liikuttamista, että poistossa ei ole enää vettä, vetämällä tyhjennysau-
kon tulppa ulos.

Kuljeta ilmankuivainta kahvasta kantamalla tai sen alkuperäisessä pakkauksessa.

Laite tulee aina kuljettaa pystyasennossa. Muutoin siihen voi tulla toimintahäiriöitä.

Virtajohto on käärittävä kokoon ja asetettava kahvan tai edessä olevan kumihihnan alle.

Kokoon kääritty virtajohto

4.2. Toimitustarkastus
• Tarkista toimitussisältö pakkausluettelosta, tilausvahvistuksesta tai muusta toimitusasiakirjasta. Var-

mista, että mitään ei puutu tai ole vaurioitunut.
• Jos jotain puuttuu tai on vaurioitunut, ota heti yhteys Muntersiin, ettei asennus viivästy tarpeettomasti.
• Pakkauksen vauriot on dokumentoitava kuvaamalla ennen pakkauksen poistamista.
• Poista kaikki laitteen suojana ollut pakkausmateriaali ja tarkista, ettei kuljetuksen aikana ole syntynyt

vaurioita.
• Laitteen vauriot on dokumentoitava kuvaamalla.
• Näkyvistä vaurioista on ilmoitettava Muntersille kirjallisesti kolmen päivän kuluessa ja ennen asenta-

mista.
• Hävitä pakkausmateriaali paikallisten säädösten mukaisesti.

ComDry M170L-ilmankuivain
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4.3. Varastointi

VARO
Irrota laite verkkovirrasta aina, kun se ei ole käytössä.

Jos ilmankuivainta varastoidaan ennen sen asennusta, noudata seuraavia ohjeita.

• Sijoita ilmankuivain pystysuoraan asentoon vaakasuoralle alustalle.
• Suojaa laite sen oman pakkausmateriaalin avulla.
• Suojaa laite kolhuilta.
• Sijoita ilmankuivain katettuun paikkaan, jossa se on suojassa pölyltä, sateelta ja likaantumiselta.

ComDry M170L-ilmankuivain
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5. Asennus

5.1. Turvallisuus

VAROITUS
Sähköasennuksia saa tehdä vain siihen valtuutettu sähköasentaja paikallisia määräyk-
siä noudattaen. Väärä asennus voi aiheuttaa sähköiskun vaaran ja rikkoa laitteen.

Laitetta ei saa koskaan yhdistää muunlaiseen kuin tyyppikilvessä mainittuun virtaläh-
teeseen. Liian suuri jännite voi aiheuttaa sähköiskun vaaran ja rikkoa laitteen.

Laite on yhdistettävä maadoitettuun sähköpistorasiaan.

Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, sillä tästä voi aiheutua säh-
köiskun vaara.

VARO
Älä istu tai seiso laitteen päällä. Älä aseta laitteen päälle mitään esineitä.

HUOMAA
Jos ilmankuivain asennetaan rakennukseen, jossa esiintyy radonia, on kysyttävä neu-
voa asiantuntijalta. Kaikki rakennuksen ilmanvaihtoon tai ilmanpaineen tasapainoon
tehtävät muutokset voivat muuttaa radonin määrää ilmassa.

5.2. Suljettu järjestelmä
Suljettua järjestelmää suositellaan, jos ilma on saatava kosteudenpoistolla erittäin kuivaksi. Se tulee
edullisemmaksi kuin avoin järjestelmä.

Ilmankuivain asetetaan kuivattavaan tilaan.

Ilmankuivaimen ilmanpoisto voidaan yhdistää kanavaan, jotta kuiva ilma jakautuu kuivattavaan tilaan ta-
saisesti.

Tiivistynyt vesi poistetaan pumpulla.

ComDry M170L-ilmankuivain
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1

2
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1. Kuivattava/regenerointi-ilma
2. Kuiva ilma
3. Tiivistynyt vesi

5.3. Avoin järjestelmä
Ilmankuivain sijoitetaan muualle kuin tilaan, jonka ilma halutaan kuivata.

Seuraavat ongelmat ratkaistaan tällaisen asennuksen avulla:

• Kuivattaessa kohteita, joita kosteus vahingoittaa
• Kuivan ilman purkauspaikassa on pölyä tai korroosiota aiheuttavia hiukkasia
• Kosteuden kuivattavaan tilaan tai kohteeseen pääsyn estäminen

Kuiva ilma kuljetetaan kanavan kautta kuivattavaan tilaan.

Tiivistynyt vesi poistetaan pumpulla.

21

3

1. Kuivattava/regenerointi-ilma
2. Kuiva ilma
3. Tiivistynyt vesi

ComDry M170L-ilmankuivain
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5.4. Sijoituspaikkaa koskevat edellytykset
Ilmankuivain on tarkoitettu asennettavaksi ainoastaan sisätiloihin.

Vältä asentamasta ilmankuivainta kosteaan paikkaan, missä laitteen sisälle voi joutua vettä. Myöskään
hyvin pölyiseen ympäristöön asentamista ei suositella. Jos et ole varma, ota yhteys Muntersiin.

HUOMAA
On tärkeää, että suunniteltu asennuspaikka täyttää laitteen sijainti- ja tilavaatimukset.
Näin varmistetaan, että laite toimii tehokkaasti ja häiriöittä.

Ilmankuivain on sijoitettava tasaiselle ja vaakasuoralle pinnalle, jotta vesi pääsee pois-
tumaan asianmukaisesti.

Katso tilavaatimukset kohdasta Ulkomitat ja huollon vaatima tila.

Jos ilmankuivain sijoitetaan seinälle, suosittelemme sitä varten suunniteltua seinäkiinnikettä.

Laitteen ja seinän väliin on jätettävä vähintään 10 cm tilaa.

5.5. Kanavat ja putket
Kun kanavointi asennetaan ilmankuivaimen ja tulo- ja lähtöliitäntöjen väliin, seuraavat suositukset on
otettava huomioon:

• Kanavan tulee olla mahdollisimman lyhyt staattisten painehäviöiden minimoimiseksi.
• Kaikkien kanavien ja letkujen liitosten on oltava ilma- ja höyrytiiviitä parhaan tehon varmistamiseksi.
•
• Kanavien kokonaisvastus ei saa ylittää ilmankuivaimen puhallinten tehoa.

HUOMAA
Kuivan ilman letkun suurin pituus on 25 m.

5.6. Poistoletkun liittäminen
Kun liität poistoletkua ilmankuivaimeen, varmista, että pystysuora pumppausetäisyys on enintään kolme
metriä ja että letkun pää on aina kerätyn veden pinnan yläpuolella.

ComDry M170L-ilmankuivain
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<3m

Poistoletkun liitäntä ja suurin sallittu pystysuora pumppausetäisyys

5.7. Sähköliitännät
Ilmankuivaimen mukana toimitetaan 2,7 metriä pitkä virtajohto, jossa on pistoke liitettäväksi maadoitet-
tuun pistorasiaan.

VAROITUS
Sähköasennuksia saa tehdä vain siihen valtuutettu sähköasentaja paikallisia määräyk-
siä noudattaen. Väärä asennus voi aiheuttaa sähköiskun vaaran ja rikkoa laitteen.

Laitetta ei saa koskaan yhdistää muunlaiseen kuin tyyppikilvessä mainittuun virtaläh-
teeseen. Liian suuri jännite voi aiheuttaa sähköiskun vaaran ja rikkoa laitteen.

Laite on yhdistettävä maadoitettuun sähköpistorasiaan.

Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, sillä tästä voi aiheutua säh-
köiskun vaara.

VARO
Jos laite asennetaan kiinteästi ja pistokkeen tilalla on katkaisin, tarkista, että katkaisi-
messa on oikea sulake.

Verkkovirran taajuus on säädettävissä, katso ohjausjärjestelmää käsittelevä liite.

5.8. Järjestelmän laajentaminen

VARO
Älä koskaan liitä ComDry-kuivainta suoraan tavalliseen Ethernet-verkkoon, vaikka liitin-
tyyppi olisi sama (RJ45-8, modulaarinen liitin). Muuten sekä ComDry-ohjausjärjestelmä
ja/tai ATK-verkko voivat vaurioitua.

ComDry M170L-ilmankuivain
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Kaikkien ComDry-ilmankuivainten varustukseen kuuluu kaksi CAN-väyläporttia, jotka sijaitsevat virran
tuloliitännän vieressä olevan suojuksen takana. Näihin CAN-väylän portteihin voidaan liittää sisätiloissa
käytettävä kauko-ohjain, ulkoiset kosteus-/lämpötila-anturit tai ulkoinen ohjauskeskus.

Kaikki edellä mainitut laitteet voidaan liittää kumpaan porttiin tahansa. Jos mikään porteista ei ole käy-
tössä, portteihin on asennettava kaksi tyhjän liitännän tulppaa.

Poista suojus. CAN-väylän portit, joissa on tyhjän liitännän tulpat.

5.9. Lisävarusteet

Seinäkiinnike

Laitteen asentamiseen seinälle.

Putken istukkapakkaus

Käytetään silloin, kun on tarve tuloputken tai -letkun liittämiselle ilmankuivaimeen.

ComDry M170L-ilmankuivain
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Etäohjaus

kWh

C
fX

Mahdollistaa laitteen etäohjauksen, mukana toimitetaan 10 metrin johto.

Ulkoinen ohjauskeskus

Käytetään silloin, kun laitteisto on yhdistettävä ulkoiseen ohjausjärjestelmään.

RH/T-etätunnistin

Kosteuden ja lämpötilan ulkoiseen mittaukseen.

Munters Connected Climate

Tietojen kirjaaminen ja ohjaus

ComDry M170L-ilmankuivain
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6. Käyttö

6.1. Turvallisuus

VAROITUS
Laitteeseen ei saa roiskua vettä. Sitä ei saa upottaa veteen.

Laite voi käynnistyä automaattisesti varoittamatta sähkökatkoksen jälkeen.

Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, sillä tästä voi aiheutua säh-
köiskun vaara.

Älä vedä pistoketta märin käsin, sillä tästä voi aiheutua sähköiskun vaara.

Ilma-aukkoihin ei saa työntää sormia eikä mitään esineitä, sillä niiden takana on pyöri-
viä puhaltimia.

Älä peitä laitetta, sillä tällöin ilmanotto- tai ilmanpoistoaukot voivat tukkeutua ja aiheut-
taa tulipalon.

Jos laite on kaatunut, katkaise virta heti.

VARO
Älä istu tai seiso laitteen päällä. Älä aseta laitteen päälle mitään esineitä.

6.2. Pikapysäytys

VARO
Ilmankuivaimen saa pikapysäyttää vain hätätilanteessa. Puhallin pysähtyy ja lämmitin
voi olla erittäin kuuma, jolloin lämmitin ja sen lähellä sijaitsevat komponentit voivat vau-
rioitua.

Sammuta hätätilanteessa ilmankuivain irrottamalla virtapistoke pistorasiasta, tai jos laite on pysyvästi
kytkettynä verkkovirtaan, käyttämällä ulkoista virrankatkaisinta.

ComDry M170L-ilmankuivain
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6.3. Kosteuden hallinta
ComDry-ilmankuivain on varustettu pitkälle kehitetyllä, mikroprosessoripohjaisella ohjausjärjestelmällä.
Tämä yhdistettynä sisäänrakennettuun kosteus-/lämpötila-anturiin kuivattavan ilman sisääntulossa
mahdollistaa kosteuden valvonnan ja esittämisen joko suhteellisena kosteutena (RH%), kastepisteenä
(Dp °C) tai absoluuttisena kosteutena (X g/kg).

Lisäksi valvontajärjestelmä tarkistaa lämpötilat ennen lämmitintä ja sen jälkeen sekä kosteassa ilmassa
roottorin jälkeen.

Korkea turvallisuustaso saavutetaan erilaisilla lämpötila-antureilla. Korkeat lämpötilat pienentävät läm-
mittimen tehoa, ja liialliset lämpötilat saavat järjestelmän antamaan hälytyksen ja sammuttamaan ilman-
kuivaimen hallitusti. Katso tarkempi selostus ComDry-ohjausjärjestelmää käsittelevästä liitteestä tai pi-
kaoppaasta.

HUOMAA
Ilmankuivain toimii aina automaattisessa tilassa (kosteuteen perustuva toiminta). Ole-
tusarvoisesti se käyttää sisäänrakennettua kosteus-/lämpötila-anturia, vaihtoehtona ul-
koista anturia.

6.4. Kuivattavan ilman puhaltimen tilat
Kuivattavan ilman puhaltimen tiloja on kolme:

Puhal-
lintila

Kuvaus

Fan
ON

Ilmankuivain pyörittää kuivattavan ilman puhallinta jatkuvasti riippumatta siitä, onko ilman kuivaus tarpeen vai
ei. Tämä on oletustila.

Fan
INT

INTermittent (katkonainen) -tila. Puhallin pysähtyy, kun toivottu kosteus (asetusarvo miinus hystereesi) on saa-
vutettu. Jos kosteuslukema jää asetusarvon alapuolelle, kuivattavan ilman puhallin käynnistyy silti 30 minuutin
kuluttua, jotta sisäinen tunnistin tunnistaa sisään tulevan kuivattavan ilman tilan tarkemmin. Puhallin toimii mi-
nuutin ajan hyvän mittauksen aikaansaamiseksi. Jos kosteus on yhä alle asetusarvon, puhallin pysähtyy uu-
delleen. Tämä toistuu, kunnes kosteus saavuttaa asetusarvon, jolloin ilman kuivaus käynnistyy uudelleen.

Fan
DEM

DEMand (tarpeen mukaan) -tila. Puhallin pysähtyy, kun toivottu kosteus (asetusarvo miinus hystereesi) on
saavutettu. Se käynnistyy uudelleen, kun kosteus on yhtä suuri tai suurempi kuin asetettu arvo. Tämä mahdol-
listaa käytännössä valvonnan "Fan INT" -arvoa suuremmalla hystereesillä, seuraavista seikoista riippuen: Kun
ilmankuivain on saavuttanut toivotun kosteustason, se siirtyy valmiustilaan ja pysäyttää kuivattavan ilman pu-
haltimen. Jonkin ajan kuluttua koneen sisäinen lämpö nostaa kosteusanturin lämpötilaa. Tämä laskee anturin
lukemaa entisestään, eli järjestelmä toimii, kuin käynnissä olisi "negatiivinen hystereesi". Tämän tuloksena tar-
vitaan suurempi kosteuskuormitus ilmankuivaimen käynnistämiseksi kuin "Fan INT" -tilassa.
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6.5. Ohjauspaneelin yleiskuva

C
f X

kWh

1 2 3

4 5 6

A

B

C

RH1 55%*

1. Humidity (Kosteus) -valikko 4. Temperature (Lämpötila) -valikko A. Hälytysmerkkivalo

2. Time (Aika) -valikko 5. Functions (Toiminnot) -valikko B. Toiminnan ilmaisin

3. Power (Virta) -valikko 6. Alarm (Hälytys) -valikko C. Päälle/pois-painike

Menu (Valikko) -painike Toiminta
Ylös/Oikealle-painike

Enter/Vahvistus-painike

Alas/Vasemmalle-painike

HUOMAA
Katso lisätietoja ohjausjärjestelmästä ja ilmankuivaimen käytöstä ComDry-ohjausjär-
jestelmää käsittelevästä liitteestä tai pikaoppaasta.

6.6. Ilmankuivaimen käynnistäminen
Kytke ilmankuivain verkkovirtaan.

Ohjausjärjestelmä käynnistyy vilkuttamalla kaikkia LED-valoja muutaman sekunnin ajan, ja näytöllä nä-
kyy ensin ComDry-koneen tyyppi, sitten asetettu taajuus ja lopuksi ohjelmistoversion numero ja tämän-
hetkinen kosteustaso.

HUOMAA
Käynnistysprosessi kestää noin 10 sekuntia. Anna ohjausjärjestelmän suorittaa käyn-
nistys loppuun, ennen kuin yrität käynnistää ilmankuivainta.
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C

B

Käynnistä ilmankuivain painamalla kerran On/Off-painiketta (C).

Jos mitattu kosteus on alhaisempi kuin asetettu arvo, vihreä toiminnan merkkivalo (B) alkaa vilkkua si-
ten, että se vuorotellen palaa pitkään ja on lyhyen ajan sammuksissa. Puhallintilan asetuksesta riippuen
kuivattavan ilman puhallin on joko käynnissä tai ei. Laite on nyt valmiustilassa.

Ilmankuivain alkaa poistaa kosteutta, kun mitattu kosteus on yhtä suuri tai suurempi kuin asetettu arvo,
ja toiminnan merkkivalo (B) alkaa palaa jatkuvasti.

6.7. Ilmankuivaimen pysäyttäminen

VARO
Ilmankuivaimen saa pikapysäyttää vain hätätilanteessa. Puhallin pysähtyy ja lämmitin
voi olla erittäin kuuma, jolloin lämmitin ja sen lähellä sijaitsevat komponentit voivat vau-
rioitua.

Sammuta ilmankuivain painamalla kerran On/Off-painiketta.

Vihreä toiminnan merkkivalo alkaa vilkkua siten, että se palaa ja on sammuksissa aina yhtä pitkään.

Laite toimii vielä jonkin aikaa jäähtyäkseen ja sammuu sitten.

6.8. Automaattinen käynnistys sähkökatkoksen jälkeen
Ilmankuivain alkaa toimia jälleen sähkökatkoksen jälkeen, jos sen katkaisin oli ON (PÄÄLLÄ) -asennos-
sa, riippumatta siitä, oliko se käynnissä vai valmiustilassa.
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7. Huolto

7.1. Yleistä

VAROITUS
Irrota aina virtapistoke pistorasiasta ennen huollon aloittamista.

Ilmankuivain on suunniteltu toimimaan pitkään mahdollisimman vähällä huoltamisella. Huoltovälit voivat
vaihdella käyttöolosuhteiden ja ympäristötekijöiden mukaan.

HUOMAA
On suositeltavaa tilata huolto tai korjaus Muntersilta. Käyttöongelmia voi esiintyä, jos
laitetta ei ole huollettu oikein ja riittävästi.

Muntersin huolto voi ehdottaa tietyn asennuksen olosuhteisiin mukautettua huolto-ohjelmaa. Katso yh-
teystiedot tämän käyttöohjeen takasivulta.

7.2. Huoltoaikataulu
Aikataulussa on kuvattu tarkastukset, kunnossapito ja suositeltavat huoltovälit normaaleissa käyttö- ja
ympäristöolosuhteissa käytettäville laitteille.

Jos kuivattava ilma sisältää runsaasti pölyä, ennakoivia huoltotoimia on tehtävä useammin kuin alla on
mainittu.

Osa Tarkastaminen ja kunnossapito
4000 tuntia / 6 kuukautta 8000 tuntia / yksi vuosi

Suodatin* Puhdista suodatinkotelo ja vaihda suodatin
tarvittaessa.

Puhdista suodatinkotelo ja vaihda suodatin.

Laitteen kotelo Tarkista, ettei laitteessa ole fyysisiä vaurioita,
ja puhdista sen ulkopinta tarvittaessa.

Tarkista, ettei laitteessa ole fyysisiä vaurioita,
ja puhdista sen ulkopinta tarvittaessa. Tarkista
putkien liitokset ilmavuotojen varalta.

Kosteusanturi Ei korjaustoimenpiteitä tai testiä. Testaa anturin toiminta ja vaihda se tarvittaes-
sa.

Toimivuuden ja suo-
rituskyvyn testaus

Ei korjaustoimenpiteitä tai testiä. Testaa toimivuus ja suorituskyky sekä vaihda
kuluneet osat tarvittaessa.
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7.3. Suodatinten vaihtaminen
Kuivattava ilma

1. Paina suodattimen kehys alas.

2. Vedä suodattimen kehys ulos ja irrota se laitteesta.

3. Poista vanha suodatin.

4. Korvaa se uudella suodattimella ja asenna kehys.
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8. Vianetsintä

Oire Merkkivalo/Häly-
tysviesti

Mahdollinen syy Toimenpide

Laite on py-
sähtynyt.

Ei näyttötekstiä Virransyöttövika. Tarkista laitteen virransyöttö.

Sulake palanut Vaihda sulake. Tarkista oikea sulaketyyppi ja ar-
vot laitteen sähkönsyöttöliitännän yläpuolella
olevasta tarrasta.

Vihreä merkkivalo
vilkkuu: vuorotellen
palaa pitkään ja on
lyhyen ajan sam-
muksissa

Ilmankosteuden poista-
miselle ei ole tarvetta.
Mitattu kosteus on alle
asetuspisteen (tilana
Fan "DEM" tai "INT").

Ei mitään. Laite on valmiustilassa. Se käynnis-
tyy, kun mitattu kosteus saavuttaa asetetun ar-
von.

Hälytysviesti: [SEN-
SOR FAILURE]
(Anturivika)

Rikkoutunut anturi Ota yhteys Muntersiin.

Hälytysviesti: [HEA-
TER FAILURE]
(lämmitinvika) tai
[HIGH Ri TEMP]
(korkea Ri-lämpöti-
la) tai [HIGH Rt
TEMP] (korkea Rt-
lämpötila)

- Korkealta lämpötilalta
suojaava sulake on pa-
lanut

- Suodatin, letku tai put-
ki tukossa

- Siipipyörä tukossa

Odota, kunnes laite on pysähtynyt. Katkaise sit-
ten virransaanti. Tarkista, etteivät suodattimet,
letkut tai putket ole tukossa.

Korkealta lämpötilalta suojaavan sulakkeen nol-
laamiseksi laite on irrotettava verkkovirrasta ja
annettava sen jäähtyä.

Jos hälytys annetaan uudelleen laitteen jäähdyt-
tyä ja hälytyksen nollauksen jälkeen, ota yhteyt-
tä Muntersiin.

Hälytysviesti: [HIGH
Wt TEMP]

RH-asetusarvo on liian
matala kuivassa ympä-
ristössä.

Tarkista, onko matala RH-asetusarvo tarpeen.
Suurenna arvoa.

Vika roottorikäyttöme-
kanismissa

Tarkista roottorikäytön hihna ja käyttömoottori.

Tarkista kuivan ilman poistoaukon kautta, että
roottori pyörii noin kymmenen kierroksen tunti-
nopeudella. Jos roottori ei pyöri, ota yhteyttä
Muntersiin.

Hälytysviesti:
[MAINS VOLTAGE
LOW] (matala verk-
kojännite)

Laite on kytketty vää-
rään jännitteeseen tai
ongelma virransyötös-
sä.

Tarkista verkkovirran syöttö.

Hälytysviesti:
[LONG STOP TI-
ME] (pitkä pysäh-
dysaika)

Rikkoutunut puhallin.
Lämmitin on käynnissä.

Ota yhteys Muntersiin.

Ilmaisu Hälytysviesti: [TIME
FOR SERVICE]
(huoltoaika)

Katso ComDry-ohjausjärjestelmää käsittelevä lii-
te.

Hälytysviesti: [NO
COM] (COM puut-
tuu)

CAN-väylän tyhjän lii-
tännän tulpat tai ulkoi-
nen liitäntä puuttuu.

Asenna tulpat tai liitäntäjohto uudelleen. Jos hä-
lytys jatkuu, ota yhteyttä Muntersiin.

Suoritusky-
ky on hei-
kentynyt.

Ilmankuivain toimii,
mutta se ei säädä
kosteutta.

Matala regenerointiläm-
pötila

Tarkista, että kosteuden asetusarvo on matalam-
pi kuin mitattu kosteus.

Matala regenerointi-il-
mavirtaus

Tarkista suodatin ja mahdolliset letkut tai putket
vuotojen tai tukosten varalta. Rajoittavan laipan
käyttö yhdessä seinäputkien kanssa voi johtaa
liian pieneen regenerointi-ilmavirtaukseen.

Ilmaisu Hälytysviesti:
[PUMP FAILURE]
(pumppuvika)

Kondenssiveden pois-
toletku tukossa

Puhdista tai vaihda letku.
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Oire Merkkivalo/Häly-
tysviesti

Mahdollinen syy Toimenpide

Pumppu on rikkoutunut Kytke laite pois päältä. Pumppu käynnistyy muu-
tamaksi sekunniksi. Jos pumppu ei käynnisty, se
on luultavasti rikki. Ota yhteys Muntersiin.
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9. Tekniset tiedot

9.1. Ulkomitat ja huollon vaatima tila
Mitat (mm)

B

C

F

GG G

A

ØD

ØE

A B C ØD ØE F G Paino
445 270 555 100 6 350 500 17 kg
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9.2. Kapasiteettikäyrät
Kaaviossa näkyy ilmankuivausprosessin likimääräinen kapasiteetti kuivattavan ilman lämpötilan funktio-
na kolmessa eri ilmankosteudessa.

Tämä ei olosuhteista riippuen vastaa todellista poistetun veden määrää.

Yksityiskohtaisempaa tietoa saat ottamalla yhteyden lähimpään Muntersin toimipisteeseen.

X-akseli = lämpötila, kuivattava ilma (°C)

Y-akseli = ilmankuivauskapasiteetti (kg/h)
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9.3. Puhaltimen käyrä
Kuivattava ilma

ComDry M170L

0
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240

B m³/h

A (Pa)

0 25 50 75 100 125 150 175 200

Tiheys 1,2 kg/m 3

A. Staattinen paine (Pa)

B. Ilmavirtaus (m 3/tunti

ComDry M170L-ilmankuivain

27



9.4. Tekniset tiedot
Kuivattava ilma (1)

Vapaasti puhaltava ilma, 50/60 Hz (m³/h) 170

Nimellisilmavirtaus paineella 40 Pa (m³/h) 150

Suurin staattinen paine (Pa) 50/60 hertsillä 225

Puhallinmoottorin teho (kW) 0,09

Regenerointi-ilma (1)

Lämmittimen teho (kW) 0,84

Tehtaalla asetettu regenerointi-ilman lämpötilan (Rt) raja (°C) 130

Lämpötilan nousu lämmittimessä (°C) 100

Puhallinmoottorin teho (kW) 0,08

Muuta
Maks. pumppausetäisyys vaakasuunnassa (m) 12

Maks. pumppausetäisyys pystysuunnassa (m) 3

Äänenpaine kuivattavan ilman puhaltimen puhaltaessa vapaasti (dBA) 58

IEC-suojausluokka (laite) IP33

IEC-suojausluokka (sähköpaneeli) IP54

Puhallinmoottorin käämityksen eristysluokka B-luokka

Käyttömoottorin käämityksen eristysluokka B-luokka

Roottorin tyyppi HPS

Ympäristöolosuhteet
Käyttölämpötila (°C) 0... +30

Suurin asennuskorkeus merenpinnasta (m) 2000

Kuljetus- ja varastointilämpötila (°C) -20... +70

Kokonaisteho, jännite ja virta
Jännite (V) 115 230

Taajuus (Hz) 50/60 50/60

Kokonaisteho (W) 1020 1020

Virta (A) 8,8 4,4

Sulake 3 AG, 250 VAC, 10
A hidas

3 AG, 250 VAC, 6 A
hidas

(1) Määritetty suorituskyky perustuu 20 °C:n lämpötilaan ja 1,2 kg/m³:n ilmantiheyteen.
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10. Jätehuolto

Laite ja kuluvat osat on hävitettävä voimassaolevia määräyksiä noudattaen. Saat lisätietoja paikallisilta
viranomaisilta.

Jos roottori tai suodattimet ovat altistuneet ympäristölle vaarallisille kemikaaleille, riski on arvioitava. Ke-
mikaalit voivat kertyä roottorin materiaaliin. Ryhdy tarvittaviin, voimassaolevan paikallisen lainsäädän-
nön ja määräysten mukaisiin varotoimiin.

Roottorin materiaalia ei saa polttaa. Se on hävitettävä lasikuitumateriaalien tavoin.

VAROITUS
Jos roottori on tarkoitus pilkkoa osiin, pölyltä on suojauduttava käyttämällä tarkoituk-
seen soveltuvaa CE-merkittyä kasvosuojusta.
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11. Ota yhteys Muntersiin.

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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