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Få en bedre controller 
på din ML affugter
ML controller konvertering til Climatix

Dette konverteringssæt kan bruges til ML17, ML23 og MLT30



Forlæng levetiden på din ML affugter* 
med en ny Climatix controller
Hvis du har en ML affugter*, der er fremstillet mellem 2005 
og 2015, anbefaler Munters, at du træffer forebyggende 
foranstaltninger og konverterer din velfungerende ML 
affugter med en ny Climatix controller.

Den eksisterende ACD/ICD-controller er forældet, og der er 
ingen en-til-en-erstatning at få, hvis den går i stykker. Munters 
anbefaler, at du konverterer din controller med vores Climatix 
konverteringssæt for at opnå den bedste drift af disse affugtere 
og forlænge deres levetid.

Climatix controlleren er skræddersyet til din ML affugter* og 
forlænger dens levetid. Og du får den nyeste Munters controller 
på markedet, som har en brugervenlig grænseflade med flere 
sprogmuligheder, præcis som de nuværende ML affugtere i 
produktionen. Denne moderne controller er mere energieffektiv 
og overholder den originale CE-mærkning på enheden.

Vores specialuddannede serviceteknikere kan konvertere 
ML affugtere på kun én dag. Men da vi skræddersyr hvert 
konverteringssæt til vores kunders specifikke behov, bedes du 
planlægge denne konvertering for at sikre uafbrudt drift.

Med årtiers erfaring som førende inden for affugtnings-
branchen ved vi, hvad der skal til for at sikre det perfekte klima 
for vores kunder. Stol på Munters, og konvertér i dag for at 
holde din ML affugter kørende som ny!

* Dette konverteringssæt er designet til ML17-, ML23- og 
 MLT30-enheder fra 2005 til 2015.

Fordele ved konvertering

• Undgå uplanlagt nedetid

• Få den nyeste og bedste controller i sin klasse

• Få bedre energieffektivitet og styring på ML affugteren

• Munters certificeret kvalitet

• Minimeret nedetid under konvertering

• Komplet sæt med nyt frontpanel og indbygget HMI

Munters forbeholder sig ret til at foretage ændringer i specifikationer, mængder mv. i forbindelse med produktionen eller af andre årsager 
efter offentliggørelsen. © Munters AB, 2022
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Find dit nærmeste Munters-kontor på www.munters.com

Fordele ved Climatix

• Automatisk modulering, der sikrer optimeret 
energieffektivitet

• Brugervenligt softwaresystem med udlæsning af alle 
indstillinger og alarmer

• Fremtidige softwareopdateringer sørger for, at dit 
udstyr er på forkant

• Notifikationer om planlagt vedligeholdelse

• Moderne kommunikationsfunktioner

• Kompatibel med Munters Connected Climatix

• Indbygget alarmer

Den nye Climatix controller, der anvendes i sættet, har en brugervenlig grænseflade, 
samtidig med at den originale CE-mærkning på enheden fastholdes.

Den eksisterende ACD/ICD-controller på ML17 , ML23 og MLT30 affugtere 
fra 2005 til 2015 er forældet.1 2 3 4 5 6
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