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1. Informação importante para o utilizador

1.1. Utilização prevista
Os desumidificadores Munters destinam-se a serem utilizados para a desumidificação do ar. Qualquer
outra utilização da unidade ou uma utilização que seja contrária às descrições neste manual pode pro-
vocar ferimentos pessoais e danos materiais na unidade ou noutras unidades.

Não é permitida qualquer modificação da unidade sem a aprovação prévia da Munters. A instalação de
dispositivos adicionais só é permitida após acordo por escrito da Munters.

1.2. Garantia
O período da garantia é válido a partir da data em que a unidade sai da nossa fábrica, salvo se indica-
do em contrário, por escrito. A garantia está limitada à troca de peças ou componentes gratuita que
apresentem avarias em resultado de defeitos de matéria-prima ou mão-de-obra.

Todas as reclamações ao abrigo da garantia devem incluir um comprovativo de que a avaria ocorreu
durante o período da garantia e de que a unidade foi utilizada em conformidade com as especificações.
Todas as reclamações devem especificar o tipo de unidade e o número de série. Estas informações
estão estampadas na placa de identificação.

É uma condição da garantia que a unidade a que se refere o período integral da garantia seja alvo das
revisões e tarefas de manutenção descritas na secção Revisão e manutenção. As tarefas de revisão e
manutenção devem ser documentadas para que a garantia seja válida.

1.3. Informações de segurança
As informações acerca dos perigos neste manual são indicadas pelo símbolo de perigo comum:

ATENÇÃO
Indica um possível perigo que pode resultar em ferimentos pessoais.

CUIDADO
Indica um possível perigo que pode resultar em danos na unidade ou materiais ou pro-
vocar danos ambientais.

NOTA
Realça informações suplementares para a melhor utilização da unidade.

1.4. Conformidade com as diretivas
O desumidificador está em conformidade com os requisitos de segurança essenciais da Diretiva sobre
maquinaria 2006/42/EC, a Diretiva RoHS 2011/65/EU e a Diretiva EMC 2014/30/EU.
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O desumidificador é fabricado por uma organização certificada de acordo com o ISO 9001 e ISO
14001.

1.5. Direitos de autor
O conteúdo deste manual pode ser alterado sem aviso prévio.

NOTA
Este manual contém informações protegidas por leis de direitos de autor. Não é permi-
tido reproduzir ou transmitir qualquer parte deste manual sem o prévio consentimento
por escrito da Munters.

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

Desumidificador ComDry M170L
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2. Introdução

2.1. Acerca deste manual
Este manual foi redigido para o utilizador do desumidificador. Contém as informações necessárias para
aprender a instalar e a utilizar o desumidificador de uma forma segura e eficiente.

Leia o manual antes de instalar e utilizar o desumidificador.

Contacte o representante Munters mais próximo em caso de dúvidas relacionadas com a instalação ou
utilização do desumidificador.

Este manual deve ser guardado num local permanente junto ao desumidificador.

2.2. Utilização não prevista
• O desumidificador não se destina a uma instalação ao ar livre.
• O desumidificador não se destina a utilização em áreas classificadas nas quais é obrigatório equipa-

mento compatível com segurança contra explosões.
• O desumidificador não deve ser instalado perto de quaisquer dispositivos geradores de calor que

possam provocar danos ao equipamento.

CUIDADO
Não se sente, não se coloque de pé nem coloque quaisquer objetos na unidade.

NOTA
Se um desumidificador for instalado num edifício com a presença de rádon, é neces-
sário contactar um especialista para garantir a melhor solução geral. Todas as altera-
ções que afetem a ventilação ou o equilíbrio da pressão no edifício podem resultar na
alteração da concentração de rádon.

2.3. Segurança
A informação contida neste manual não deve ter, de forma alguma, precedência sobre as responsabili-
dades individuais ou regulamentos locais.

Durante o funcionamento e demais trabalhos com uma máquina, é sempre da responsabilidade do in-
divíduo considerar:

• A segurança de todas as pessoas envolvidas.
• A segurança da unidade e outros bens materiais.
• A proteção do meio ambiente.

Desumidificador ComDry M170L
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ATENÇÃO

• A unidade não deve ser alvo de salpicos ou submersa em água.
• Todas as instalações elétricas devem ser realizadas por um eletricista autorizado e

de acordo com os regulamentos locais. Uma instalação incorreta pode provocar pe-
rigos de choques elétricos e danificar a unidade.

• A unidade deve ser ligada a uma tomada elétrica com ligação à terra.
• A unidade nunca deve ser ligada a outra tensão ou frequência diferente da especifi-

cada na placa de identificação. Uma tensão de linha demasiado alta pode provocar
o perigo de choque elétrico e danificar a unidade.

• A unidade pode reiniciar automaticamente sem aviso após um corte de energia.
• Não utilize a unidade se o cabo ou a ficha de alimentação estiverem danificados, ris-

co de choque elétrico.
• Não puxe a ficha com as mãos molhadas, risco de choque elétrico.
• Não introduza os dedos ou quaisquer objetos nas aberturas de ar, pois existem ven-

tiladores no interior.
• Não cubra a unidade, uma vez que pode bloquear a entrada ou saída de ar e provo-

car um incêndio.
• Se a unidade tombar, desligue a alimentação elétrica de imediato.
• Desligue a ficha de alimentação da tomada antes de iniciar qualquer trabalho de

manutenção.
• Se o rotor for cortado em pedaços, utilize uma máscara adequada com a marca CE

selecionada e ajustada de acordo com as normas de segurança aplicáveis para o
proteger do pó.

2.4. Marcas
A placa de identificação está colocada no painel inferior do desumidificador.

Desumidificador ComDry M170L
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3. Descrição geral das funções

O rotor dessecante é o componente desumidificador de adsorção na unidade. A estrutura do rotor é
composta por um grande número de pequenos canais de ar.

O rotor do dessecante é fabricado num material composto que é altamente eficaz na atração e reten-
ção do vapor da água. O rotor está dividido em duas zonas.

O fluxo do ar a desumidificar, o ar do processo, passa pela zona maior do rotor e sai do rotor como ar
seco. Uma vez que o rotor roda lentamente, o ar recebido encontra sempre uma zona seca no rotor,
criando assim um processo de desumidificação contínuo.

O fluxo de ar utilizado para secar o rotor, o ar de reativação, é aquecido. O ar de reativação passa
pelo rotor na direção oposta ao ar do processo e sai do rotor como ar húmido (ar quente e húmido).

O ar húmido recircula por um condensador que arrefece o ar para condensar a água, utilizando uma
parte do ar do processo.

A água condensada é descarregada por uma bomba.

Este princípio permite que o desumidificador funcione eficazmente, mesmo a temperaturas a partir de 0
°C.

1

3

2

Fluxos do ar

1. Ar do processo/reativação
2. Ar seco
3. Saída do ar de refrigeração

Desumidificador ComDry M170L
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4. Transporte, entrega, inspeção e armazenamento

4.1. Transporte
Antes de mover o desumidificador, certifique-se de que não resta qualquer água no tubo de escoamen-
to, puxando o tubo de escoamento para fora.

Transporte o desumidificador, pegando pela respetiva pega ou na embalagem original.

A unidade deve ser sempre colocada na posição vertical durante o transporte. O incumprimento desta
recomendação pode provocar avarias na unidade.

O cabo de alimentação deve ser enrolado para cima e colocado por baixo da pega ou da correia de
borracha na frente.

Cabo de alimentação enrolado para cima

4.2. Inspeção na entrega
• Realize uma inspeção da entrega e compare com a guia de entrega, confirmação da encomenda ou

outra documentação da entrega. Certifique-se de que todos os elementos estão incluídos e nada se
encontra danificado.

• Contacte de imediato a Munters se a entrega não estiver completa ou estiver danificada, para evitar
atrasos na instalação.

• Quaisquer danos na embalagem devem ser documentados com fotografias antes de retirar a emba-
lagem.

• Retire todo o material da embalagem da unidade e certifique-se de que não ocorreram danos duran-
te o transporte.

• Quaisquer danos na unidade devem ser documentados com fotografias.
• Quaisquer danos visíveis devem ser comunicados à Munters num prazo de 3 dias e antes da instala-

ção da unidade.
• Elimine o material da embalagem de acordo com os regulamentos locais.

Desumidificador ComDry M170L
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4.3. Armazenamento

CUIDADO
Desligue sempre a unidade da fonte de alimentação quando não estiver a ser utiliza-
da.

Siga estas instruções se armazenar o desumidificador antes da instalação.

• Coloque o desumidificador numa posição vertical numa superfície horizontal.
• Reutilize o material da embalagem para proteger a unidade.
• Proteja o desumidificador de danos físicos.
• Guarde o desumidificador coberto e proteja-o do pó, chuva e contaminantes agressivos.

Desumidificador ComDry M170L
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5. Instalação

5.1. Segurança

ATENÇÃO
Todas as instalações elétricas devem ser realizadas por um eletricista autorizado e de
acordo com os regulamentos locais. Uma instalação incorreta pode provocar perigos
de choques elétricos e danificar a unidade.

A unidade nunca deve ser ligada a outra tensão ou frequência diferente da especifica-
da na placa de identificação. Uma tensão de linha demasiado alta pode provocar o pe-
rigo de choque elétrico e danificar a unidade.

A unidade deve ser ligada a uma tomada elétrica com ligação à terra.

Não utilize a unidade se o cabo ou a ficha de alimentação estiverem danificados, risco
de choque elétrico.

CUIDADO
Não se sente, não se coloque de pé nem coloque quaisquer objetos na unidade.

NOTA
Se um desumidificador for instalado num edifício com a presença de rádon, é neces-
sário contactar um especialista para garantir a melhor solução geral. Todas as altera-
ções que afetem a ventilação ou o equilíbrio da pressão no edifício podem resultar na
alteração da concentração de rádon.

5.2. Sistema fechado
É preferível utilizar um sistema fechado sempre que exista a necessidade de desumidificação num cli-
ma muito seco. Permite um funcionamento mais económico em comparação com um sistema aberto.

O desumidificador é colocado no espaço a desumidificar.

Para garantir que o ar seco é distribuído de um modo uniforme no espaço a desumidificar, pode ser
ligada uma conduta para a saída de ar seco do desumidificador.

A água condensada é descarregada por uma bomba.

Desumidificador ComDry M170L
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1

2

ComDry M170L 

3

1. Ar do processo/reativação
2. Ar seco
3. Água condensada

5.3. Sistema aberto
O desumidificador é colocado no exterior do espaço a desumidificar.

A instalação é utilizada para resolver os seguintes problemas:

• Quando pretender desumidificar objetos danificados pela humidade.
• Existência de pó ou corrosão causadora de partículas num espaço onde será fornecido ar seco.
• Para evitar que a humidade entre no espaço/objeto desumidificado.

O ar seco é transportado pela conduta para o espaço a desumidificar.

A água condensada é descarregada por uma bomba.

21

3

1. Ar do processo/reativação
2. Ar seco
3. Água condensada

Desumidificador ComDry M170L
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5.4. Requisitos do local
O desumidificador só se destina a uma instalação em espaços interiores.

Evite instalar o desumidificador num ambiente húmido onde exista o risco de água entrar na unidade
ou num ambiente muito poeirento. Em caso de dúvida, contacte a Munters.

NOTA
É importante que o local de instalação previsto cumpra os requisitos de localização e
de espaço para obter o melhor desempenho possível e um funcionamento sem pro-
blemas.

O desumidificador deve ser colocado numa superfície horizontal e nivelada para per-
mitir que qualquer água escorra corretamente.

Para obter os requisitos de espaço, consulte a secção Dimensões e espaço para assistência.

O desumidificador deve ser colocado na parede; recomendamos a utilização de um suporte de parede
concebido especificamente para essa finalidade.

Deixe sempre, no mínimo, 10 cm de espaço entre a unidade e a parede.

5.5. Condutas e tubos
Ao instalar tubagens entre o desumidificador e as ligações de entrada e saída, devem ser observadas
as seguintes recomendações:

• O comprimento da conduta tem de ser mantido o mais curto possível para minimizar a perda de
pressão estática.

• Todas as ligações de condutas e tubos devem ser estanques ao ar e ao vapor para garantirem um
desempenho integral.

•
• A resistência total das tubagens não deve exceder a classificação de desempenho dos ventiladores

do desumidificador.

NOTA
O comprimento máximo do tubo de ar seco é de 25 metros.

5.6. Ligação do tubo de escoamento
Ao ligar o tubo de escoamento ao desumidificador, certifique-se de que a distância de extração vertical
é de, no máximo, 3 metros e de que a extremidade do tubo está sempre acima da água recolhida.

Desumidificador ComDry M170L
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ComDry M170L 

<3m

Ligação do tubo de escoamento e distância máxima da extração vertical

5.7. Ligações elétricas
O desumidificador é entregue com um cabo de alimentação de 2,7 metros de comprimento, com uma
ficha para a ligação a uma tomada de terra.

ATENÇÃO
Todas as instalações elétricas devem ser realizadas por um eletricista autorizado e de
acordo com os regulamentos locais. Uma instalação incorreta pode provocar perigos
de choques elétricos e danificar a unidade.

A unidade nunca deve ser ligada a outra tensão ou frequência diferente da especifica-
da na placa de identificação. Uma tensão de linha demasiado alta pode provocar o pe-
rigo de choque elétrico e danificar a unidade.

A unidade deve ser ligada a uma tomada elétrica com ligação à terra.

Não utilize a unidade se o cabo ou a ficha de alimentação estiverem danificados, risco
de choque elétrico.

CUIDADO
No caso de uma instalação fixa em que a ficha é substituída por um disjuntor, certifi-
que-se de que a classificação do fusível no disjuntor é correta.

A frequência da corrente elétrica pode ser ajustada; consulte o suplemento do sistema de controlo.

5.8. Expandir o sistema

CUIDADO
Nunca ligue o ComDry diretamente a uma rede Ethernet padrão, mesmo que o tipo de
conetor seja igual (RJ45-8, conetor modular). Ao fazê-lo, pode danificar o sistema de
controlo ComDry e/ou a rede informática.

Desumidificador ComDry M170L
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Todos os desumidificadores ComDry estão equipados com duas portas de barramento CAN, situadas
por trás de uma tampa junto à entrada de alimentação elétrica. Pode ligar um controlo remoto interior,
sensores de humidade/temperatura externa ou uma caixa de sinal externa a estas portas de barramen-
to CAN.

Qualquer um dos dispositivos acima pode ser ligado a ambas as portas. Quando nenhuma das portas
for utilizada, devem ser colocados terminais vazios nas portas.

Retire a tampa. Portas de barramento CAN com terminais vazios.

5.9. Acessórios

Suporte para parede

Para montar a unidade numa parede.

Kit de pontas de tubos

Utilizado quando não existir a necessidade de ligar uma conduta ou tubo de entrada ao desumidifica-
dor.

Desumidificador ComDry M170L
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Controlo remoto

kWh

C
fX

Permite controlar a unidade à distância; entregue com um cabo de 10 metros.

Caixa de sinal externa

Utilizada quando existir a necessidade de ligar a um sistema de controlo externo.

Sensor RH/T remoto

Para a medição externa da humidade e da temperatura.

Munters Connected Climate

Registo de dados e controlo

Desumidificador ComDry M170L
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6. Funcionamento

6.1. Segurança

ATENÇÃO
A unidade não deve ser alvo de salpicos ou submersa em água.

A unidade pode reiniciar automaticamente sem aviso após um corte de energia.

Não utilize a unidade se o cabo ou a ficha de alimentação estiverem danificados, risco
de choque elétrico.

Não puxe a ficha com as mãos molhadas, risco de choque elétrico.

Não introduza os dedos ou quaisquer objetos nas aberturas de ar, pois existem venti-
ladores no interior.

Não cubra a unidade, uma vez que pode bloquear a entrada ou saída de ar e provocar
um incêndio.

Se a unidade tombar, desligue a alimentação elétrica de imediato.

CUIDADO
Não se sente, não se coloque de pé nem coloque quaisquer objetos na unidade.

6.2. Paragem rápida

CUIDADO
Utilize apenas a paragem rápida do desumidificador em caso de emergência. O venti-
lador para e o aquecedor pode estar muito quente, o que pode resultar em danos no
aquecedor e em outros componentes próximos.

Em caso de emergência, pare o desumidificador puxando a ficha de alimentação ou, se estiver ligado
de forma permanente, utilizando o disjuntor externo.

Desumidificador ComDry M170L
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6.3. Controlo da humidade
O desumidificador ComDry está equipado com um sofisticado sistema de controlo com base em micro-
processador. Este sistema, em combinação com o sensor de humidade/temperatura incorporado na
entrada de ar do processo, possibilita a definição do controlo e a apresentação da humidade para a
humidade relativa (RH%), ponto de condensação (Dp °C) ou humidade absoluta (X gr/kg).

O sistema de controlo verifica ainda as temperaturas antes e depois do aquecedor, bem como a tem-
peratura do ar húmido após o rotor.

É conseguido um elevado nível de segurança através da utilização de vários sensores de temperatura.
As temperaturas altas resultam numa redução da potência do aquecedor, enquanto as temperaturas
excessivamente altas fazem com que o sistema emita um alarme e encerre o desumidificador de uma
forma controlada. Para obter mais explicações, consulte o Suplemento do Sistema de Controlo Com-
Dry ou o Manual de referência rápida.

NOTA
O desumidificador funciona sempre em modo automático (funcionamento com base na
humidade). Por predefinição, utiliza o sensor de humidade/temperatura e, opcional-
mente, um sensor externo.

6.4. Modos do ventilador do processo
Existem três modos do ventilador do processo:

Modo do
ventilador

Descrição

Fan ON
(Ventilador
ligado)

O desumidificador coloca o ventilador do processo em funcionamento contínuo, independentemente de
existir ou não a necessidade de desumidificação. Este é o modo predefinido.

Fan INT
(Ventilador
intermiten-
te)

Modo intermitente. O ventilador para quando a humidade pretendida (Valor definido menos Histerese) é
alcançada. Se a leitura da humidade se mantiver abaixo do Valor definido, o ventilador do processo inicia
de qualquer modo após 30 minutos para permitir que o sensor incorporado detete com maior precisão o
estado do ar do processo de entrada. O ventilador funciona durante um minuto para produzir uma medi-
ção correta. Se a humidade ainda estiver abaixo do Valor definido, o ventilador para novamente. Este
processo é repetido até que a humidade atinja o Valor definido, o que fará com que a desumidificação
inicie novamente.

Fan DEM
(Ventilador
mediante
pedido)

Modo mediante pedido. O ventilador para quando a humidade pretendida (Valor definido menos Histere-
se) é alcançada. Inicia novamente quando a humidade detetada for igual ou superior ao Valor definido.
Na prática, este modo permite um controlo com maior histerese que o modo "Fan INT" (Ventilador inter-
mitente), dependendo do seguinte: Quando o desumidificador tiver atingido o nível de humidade pretendi-
do, muda para o modo em espera e para o ventilador do processo. Após algum tempo, o calor interno do
equipamento aumenta a temperatura do sensor de humidade. Isto baixa ainda mais a leitura do sensor,
ou seja, o sistema funciona como se existisse uma "histerese negativa". Como resultado, será necessária
uma maior carga de humidade para que o desumidificador arranque em comparação com o modo "Fan
INT" (Ventilador intermitente).

Desumidificador ComDry M170L
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6.5. Perspetiva geral do painel de controlo

C
f X

kWh

1 2 3

4 5 6

A

B

C

RH1 55%*

1. Menu de humidade 4. Menu de temperatura A. Indicador de alarme

2. Menu de hora 5. Menu de funções B. Indicador de funcionamento

3. Menu de alimentação 6. Menu de alarme C. Botão ligar/desligar

Botão Menu Função
Botão para cima/direita

Botão Enter/confirmação

Botão para baixo/esquerda

NOTA
Para obter mais informações sobre o sistema de controlo e o funcionamento do desu-
midificador, consulte o Suplemento do Sistema de Controlo ComDry ou o Manual de
referência rápida.

6.6. Iniciar o desumidificador
Ligue o desumidificador à corrente elétrica.

O sistema de controlo inicia, acendendo todos os LED no modo intermitente durante alguns segundos;
o visor apresenta primeiro o tipo de equipamento ComDry e, por fim, o número da versão do software e
o nível de humidade atual

NOTA
A sequência de arranque demora cerca de 10 segundos. Permita que o sistema de
controlo conclua o arranque antes de tentar iniciar o desumidificador.

Desumidificador ComDry M170L
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C

B

Prima o botão Ligar/Desligar (C) uma vez para iniciar o desumidificador.

Se a humidade medida for inferior ao Valor definido, o indicador de funcionamento verde (B) começa a
piscar numa sequência de aceso longo/apagado curto. Dependendo da definição do modo de ventila-
dor, o ventilador do processo funciona ou não. A unidade encontra-se agora no modo Standby (Em es-
pera).

O desumidificador começa a desumidificar quando a humidade medida for igual ou superior ao Valor
definido e o indicador de funcionamento (B) passar a estar aceso de forma contínua.

6.7. Parar o desumidificador

CUIDADO
Utilize apenas a paragem rápida do desumidificador em caso de emergência. O venti-
lador para e o aquecedor pode estar muito quente, o que pode resultar em danos no
aquecedor e em outros componentes próximos.

Prima o botão Ligar/Desligar uma vez para parar o desumidificador.

O indicador de funcionamento verde começa a piscar numa sequência de aceso e apagado com a
mesma duração.

A unidade continua a funcionar durante algum tempo para arrefecer e, em seguida, para.

6.8. Arranque automático após uma falha de energia
O desumidificador regressa ao funcionamento após uma falha de energia se estiver definido para ON
(Ligado) independentemente do modo em que se encontrava (em funcionamento ou em espera).
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7. Manutenção

7.1. Geral

ATENÇÃO
Desligue a ficha de alimentação da tomada antes de iniciar qualquer trabalho de ma-
nutenção.

O desumidificador foi concebido para condições de utilização durante longos períodos de tempo com
um nível de supervisão mínimo. O intervalo de assistência depende principalmente das condições de
funcionamento e do ambiente de trabalho.

NOTA
Recomenda-se contactar a Munters para assistência ou reparação. As avarias opera-
cionais podem ocorrer se a unidade tiver uma manutenção insuficiente ou incorreta.

A Munters Service pode oferecer um plano de serviços adaptado às condições de uma instalação es-
pecífica. Consulte os detalhes de contacto na contracapa deste manual.

7.2. Programa de manutenção
O programa contém os procedimentos de inspeção e manutenção, bem como os intervalos recomen-
dados para unidades utilizadas em condições de utilização e ambientais normais.

Se o ar do processo incluir um elevado teor de pó, deve ser realizada a manutenção preventiva em
intervalos mais reduzidos do que aqueles especificados abaixo.

Componente Inspeção/manutenção
4000 horas/6 meses 8000 horas/12 meses

Filtro* Limpe o invólucro do filtro e substitua o filtro
conforme necessário.

Limpe o invólucro do filtro e substitua o filtro.

Revestimento da
unidade

Inspecione a existência de danos físicos e
limpe o exterior da unidade conforme neces-
sário.

Verifique a existência de danos físicos e lim-
pe o exterior da unidade conforme necessá-
rio. Verifique quaisquer ligações de linha para
garantir que estão corretamente ligadas e
que não existem fugas de ar.

Sensor de humida-
de

Não existem ações corretivas ou testes. Teste o funcionamento do sensor e substitua
conforme necessário.

Teste de funcionali-
dade e desempe-
nho

Não existem ações corretivas ou testes. Execute um teste de funcionalidade e desem-
penho completo e substitua as peças gastas
conforme necessário.
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7.3. Mudança do filtro
Ar do processo

1. Empurre a estrutura do filtro para baixo.

2. Puxe a estrutura do filtro para fora e retire-a da unidade.

3. Retire o filtro antigo.

4. Substitua-o por um filtro novo e instale a estrutura.
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8. Rastreio de avarias

Sintoma Indicação/mensa-
gem de alarme

Causa possível Ação

A unidade
parou

Sem texto no visor Falha da alimentação
elétrica.

Verifique o fornecimento de alimentação elétrica
à unidade.

Fusível queimado Substitua o fusível. Para obter o tipo e a classifi-
cação corretos, consulte a etiqueta por cima da
ligação da alimentação elétrica à unidade.

O LED verde está a
piscar: sequência
de aceso longo,
apagado curto

Não existe necessidade
de desumidificação. A
humidade medida está
abaixo do ponto defini-
do (modo do ventilador
"DEM" ou "INT").

Nenhum. A unidade está em modo de espera.
Inicia quando a humidade medida atingir o Valor
definido.

Mensagem do alar-
me: [SENSOR FAI-
LURE] (Falha do
sensor)

Sensor partido Contacte a Munters.

Mensagem do alar-
me: [HEATER FAI-
LURE] (Falha do
aquecedor), [HIGH
Ri TEMP] (Alta tem-
peratura Ri) ou
[HIGH Rt TEMP]
(Alta temperatura
Rt).

- O fusível de proteção
de temperatura exces-
siva disparou

- Filtro, tubo ou conduta
obstruídos

- Hélice obstruída

Aguarde até que a unidade tenha parado. Em
seguida, desligue a alimentação elétrica. Verifi-
que se os filtros, tubos ou condutas não estão
obstruídos.

Para repor o fusível de proteção de temperatura
excessiva, a unidade deve ser desligada da cor-
rente elétrica e arrefecer.

Se o alarme for retomado depois de a unidade
ter arrefecido e o alarme tiver sido reposto, con-
tacte a Munters.

Mensagem do alar-
me: [HIGH Wt
TEMP] (Elevada
temperatura Wt)

O valor definido da hu-
midade relativa é de-
masiado baixo no ambi-
ente seco

Verifique se é necessário o Valor definido de hu-
midade relativa baixo. Ajuste para um valor mais
alto.

Avaria do comando do
rotor

Verifique a correia de distribuição do rotor e o
motor de comando.

Verifique na saída de ar seco se o rotor roda a
aproximadamente dez rotações por hora. Se o
rotor não rodar, contacte a Munters.

Mensagem do alar-
me: [MAINS VOL-
TAGE LOW] (Bai-
xão tensão da ali-
mentação elétrica)

A unidade está ligada a
uma tensão incorreta
ou existem problemas
no fornecimento de
energia elétrica.

Verifique o fornecimento de energia elétrica.

Mensagem do alar-
me: [LONG STOP
TIME] (Tempo de
paragem longo)

Ventilador avariado.
Aquecedor ligado

Contacte a Munters.

Indicação Mensagem do alar-
me: [TIME FOR
SERVICE] (Tempo
para revisão)

Consulte o Suplemento do Sistema de Controlo
ComDry.

Mensagem do alar-
me: [NO COM]
(Sem comunicação)

Terminais vazios do
barramento CAN ou li-
gação externa em falta.

Instale novamente os terminais ou o cabo de li-
gação. Se o alarme persistir, contacte a Mun-
ters.

Perda de
desempe-
nho

O desumidificador
está funcionar, mas
não controla a hu-
midade.

Temperatura de reativa-
ção baixa

Verifique se o Valor definido da humidade é
mais baixo que a humidade medida.
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Sintoma Indicação/mensa-
gem de alarme

Causa possível Ação

Fluxo de ar de reativa-
ção baixo

Verifique o filtro e quaisquer tubos ou condutas
quanto a fugas ou obstruções. A utilização de
uma flange de restrição em combinação com tu-
bos de parede pode provocar um fluxo de ar de
reativação excessivamente reduzido.

Indicação Mensagem do alar-
me: [PUMP FAILU-
RE] (Falha da bom-
ba)

Tubo de escoamento
da condensação entu-
pido

Limpe ou substitua o tubo.

A bomba está avariada Desligue a unidade. A bomba deverá iniciar
dentro de alguns segundos. Se a bomba não ini-
ciar, provavelmente, está avariada. Contacte a
Munters.
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9. Especificações técnicas

9.1. Dimensões e espaço de assistência
Dimensões em mm

B

C

F

GG G

A

ØD

ØE

A B C ØD ØE F G Peso
445 270 555 100 6 350 500 17 kg
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9.2. Diagrama de capacidade
O diagrama mostra a capacidade de desumidificação do ar do processo aproximada como uma função
da temperatura do ar do processo para três condições de humidade do ar diferentes.

Isto poderá, dependendo das condições, não corresponder ao volume de água escoada real.

Para obter informações detalhadas, contacte o gabinete da Munters mais próximo.

Eixo X = Temperatura, ar do processo (°C)

Eixo Y = Capacidade de desumidificação (kg/h)
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9.3. Curva do ventilador
Ar do processo

ComDry M170L
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9.4. Dados técnicos
Ar do processo (1)

Ar de sopragem livre 50/60 Hz (m³/h) 170

Fluxo do ar nominal a 40 Pa (m³/h) 150

Pressão estática máxima 50/60 Hz (Pa) 225

Potência do motor do ventilador (kW) 0,09

Ar de reativação (1)

Potência do aquecedor (kW) 0,84

Limite de temperatura de reativação definido de fábrica (Rt) (°C) 130

Aumento de temperatura no aquecedor (°C) 100

Potência do motor do ventilador (kW) 0,08

Outros
Distância máxima horizontal da bomba (m) 12

Distância máxima vertical da bomba (m) 3

Nível de pressão sonora, ventilador do processo de sopragem livre
(dBA)

58

Classe de proteção IEC (unidade) IP33

Classe de proteção IEC (painel elétrico) IP54

Classe de isolamento do motor do ventilador Classe B

Classe de isolamento do motor de comando Classe B

Tipo de rotor HPS

Condições ambientais
Temperatura de funcionamento (°C) 0... +30

Altitude máxima de instalação, acima do nível do mar (m) 2000

Temperatura de transporte e armazenamento (°C) -20... +70

Potência, tensão e corrente totais
Tensão (V) 115 230

Frequência (Hz) 50/60 50/60

Potência total (W) 1020 1020

Corrente (A) 8,8 4,4

Fusível 3 AG, 250 VCA, 10
A lento

3 AG, 250 VCA, 6 A
lento

(1) O desempenho especificado baseia-se em 20 °C e uma densidade do ar de 1,2 kg/m³.
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10. Eliminação

A unidade e consumíveis devem ser eliminados de acordo com os requisitos e regulamentos legais
aplicáveis. Contacte as autoridades locais.

Se o rotor ou os filtros tiver sido expostos a substâncias químicas que sejam perigosas para o ambien-
te, o risco deve ser avaliado. As substâncias químicas acumulam-se no material. Tome as precauções
necessárias para cumprir os requisitos e regulamentos legais locais aplicáveis.

O material do rotor não é combustível e não deve ser depositado como materiais de fibra de vidro.

ATENÇÃO
Se o rotor for cortado em pedaços, utilize uma máscara adequada com a marca CE
selecionada e ajustada de acordo com as normas de segurança aplicáveis para o pro-
teger do pó.
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11. Contacte a 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

Desumidificador ComDry M170L

30





www.munters.com


	Desumidificador ComDry M170L
	Índice
	1. Informação importante para o utilizador
	1.1. Utilização prevista
	1.2. Garantia
	1.3. Informações de segurança
	1.4. Conformidade com as diretivas
	1.5. Direitos de autor

	2. Introdução
	2.1. Acerca deste manual
	2.2. Utilização não prevista
	2.3. Segurança
	2.4. Marcas

	3. Descrição geral das funções
	4. Transporte, entrega, inspeção e armazenamento
	4.1. Transporte
	4.2. Inspeção na entrega
	4.3. Armazenamento

	5. Instalação
	5.1. Segurança
	5.2. Sistema fechado
	5.3. Sistema aberto
	5.4. Requisitos do local
	5.5. Condutas e tubos
	5.6. Ligação do tubo de escoamento
	5.7. Ligações elétricas
	5.8. Expandir o sistema
	5.9. Acessórios

	6. Funcionamento
	6.1. Segurança
	6.2. Paragem rápida
	6.3. Controlo da humidade
	6.4. Modos do ventilador do processo
	6.5. Perspetiva geral do painel de controlo
	6.6. Iniciar o desumidificador
	6.7. Parar o desumidificador
	6.8. Arranque automático após uma falha de energia

	7. Manutenção
	7.1. Geral
	7.2. Programa de manutenção
	7.3. Mudança do filtro

	8. Rastreio de avarias
	9. Especificações técnicas
	9.1. Dimensões e espaço de assistência
	9.2. Diagrama de capacidade
	9.3. Curva do ventilador
	9.4. Dados técnicos

	10. Eliminação
	11. Contacte a Munters



