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PRODUKT BLAD

MX control konvertering  
til Climatix
MX Control konvertering til Climatix - 
forbedret energieffektivitet og styring



PRODUKT BLAD

Fordele:

• Undgå ikke-planlagt nedetid.

• Skift til moderne controller.

• Mange ekstra features sikrer mere præcis og 
energieffektiv drift.

• Kan tilsluttes eksisterende BMS.

• Minimal nedetid i forbindelse med ombygning.

• Komplet ombygningssæt incl. nyt front panel.

Hvorfor ikke undgå uventet  
nedetid af din MX affugter ?
Vær på forkant og konverter styringen på din 
velfungerende MX affugter til en ny Climatix 
controller.  

Konverteringen vil sikre dig et stort udvalg af moderne features, 
der ikke bare vil sikre en more energieffektiv drift af affugteren, 
men også vil muliggøre at affugteren kan tilkobles eksisterende 
BMS.

Med én af Munters’ gode gamle arbejdsheste, MX-affugteren 
med integreret DDC styring, har du en langtidssikret 
affugtningsløsning med en række opdateringsmuligheder 
MX seriens DDC controller har tjent sit formål rigtig godt 
gennem mere end to årtier, men indeholder ikke de features, 
som nutidens controllere kan tilbyde. Komponenter bliver 
desuden svært tilgængelige og Munters er ikke længere i stand 
til at udskifte DDC controlleren. 
 
Vi har derfor udviklet et ombygningssæt, der fremstilles specielt 
til at passe til konfigurationen på lige præcis din MX-affugter. 
Skræddersyede løsninger medfører altid lidt leveringstid. Derfor 
anbefaler vi, at du planlægger ombygningen i god tid, så du 
undgår nedetid i det tilfælde at den nuværende DDC controller 
pludselig bryder ned.

Planlæg konverteringen i god tid så du forhindrer 
uønsket nedetid, der kan påvirke produktionskapacitet 
og produktkvalitet negativt. Vore særligt uddannede 
serviceteknikere vil under normale omstændigheder kunne 
gennemføre ombygningen indenfor én almindelig arbejdsdag.

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

Find dit nærmeste Munters kontor på www.munters.com

Munters forbeholder sig ret til at foretage ændringer i specifikationer, mængder mv af produktion eller andre årsager efter offentliggørelsen.© Munters AB, 2022
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Fordele ved ombygning til Climatix:

• Specielt  programmeret af Munters, med indbyggede 
kommunikationsmuligheder til overvågnings- og 
kontrolssystemer.

• Mulighed for forbindelse til BMS via op til 3 
kommunikationsmoduler, Modbus, BACnet og LON.

• Nemt og overskueligt menu system, tilgængeligt på 
mange sprog.

• Tydeligt læsbart tekstdisplay med udlæsning af alle 
tilgængelige konfigurationer, indstilinger og alarmer.

• Datalogning

• Flere temperatur- og fugtfølere kan tilsluttes for mere 
nøjagtig styring og kontrol.

• Lang række alarm-muligheder sikrer tid til at reagere 
umiddelbart samt forebygger og/eller reducerer 
nedetid.

• Web interface for IoT forbindelse med Munters 
Connected Climate.


