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Paranna  
ML-ilmankuivaimen  
säätöä
ML-säätimen päivitys Climatixiin

Tämä päivityssarja sopii malleihin ML17, ML23 ja MLT30
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Pidennä ML-ilmankuivaimen*  
käyttöikää uudella Climatix-säätimellä
Jos omistat vuosina 2005–2015 valmistetun 
ML-ilmankuivaimen*, Munters suosittelee ennalta ehkäiseviä 
toimia ja toimivan ML-ilmankuivaimen päivitystä uudella 
Climatix-ohjaimella.

Varusteena oleva ACD/ICD-säädin on vanhentunut, eikä sitä 
voi vaihtaa, jos se rikkoutuu. Jotta ilmankuivaimet toimisivat 
parhaalla mahdollisella tavalla ja mahdollisimman pitkään, 
Munters suosittelee päivittämään säädinjärjestelmän 
muutossarjalla.

Climatix-säädin on räätälöity sopimaan ML-yksikköön* ja 
pidentää sen käyttöikää. Saat käyttöösi uusimman Munters-
säätimen, jossa on helppokäyttöinen käyttöliittymä useilla 
kielillä, aivan kuten tuotannossa nykyisin olevissa ML-yksiköissä. 
Tämä moderni säädinjärjestelmä on energiatehokkaampi ja 
täyttää laitteen alkuperäisen CE-merkinnän vaatimukset.

Huoltoteknikkomme pystyvät päivittämään ML-yksiköt* 
yhdessä päivässä. Päivitys on hyvä suorittaa seisokin aikana.

Meillä on vuosikymmenten kokemus ilmankäsittelystä, joten 
tiedämme, mitä tarvitaan, jotta voimme taata asiakkaillemme 
täydellisen sisäilman. Tee päivitys jo tänään pitääksesi 
ML-yksikkösi uudenveroisena!

* Tämä päivityssarja on suunniteltu ML17-, ML23- ja MLT30- 
 kuivaimille, jotka on valmistettu vuosina 2005–2015.

Päivityksen edut

• Vältät suunnittelemattomat seisokit

• Saat uusimman, luokkansa parhaan 
säädinjärjestelmän

• Parannat ML-yksikön energiatehokkuutta ja säätöä

• Muntersin sertifioima laatu

• Minimoit seisokit päivityksen aikana

• Saat täydellisen sarjan uudella etupaneelilla ja 
sisäänrakennetulla HMI:llä

Munters pidättää oikeuden tehdä julkaisun jälkeen muutoksia teknisiin määritelmiin, määriin jne. tuotannollisista tai muista syistä johtuen. © Munters AB, 2022
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Löydät lähimmän Muntersin toimipisteen osoitteesta www.munters.com

Climatixin edut

• Automaattinen modulointi, joka varmistaa  
optimoidun energiatehokkuuden

• Helppokäyttöinen ohjelmistojärjestelmä, joka  
näyttää kaikki asetukset ja hälytykset

• Tulevat ohjelmapäivitykset, jotka pitävät laitteesi 
kehityksen kärjessä

• Ilmoitukset määräaikaishuolloista

• Parannetut viestintäominaisuudet

• Yhteensopivuus Munters Connected Climate  
-palvelun kanssa

• Sisäinen hälytysjärjestelmä

Sarjan uudessa Climatix-säätimessä on helppokäyttöinen käyttöliittymä, ja se 
täyttää laitteen alkuperäisen CE-merkinnän vaatimukset.

ML17-, ML23- ja MLT30-ilmankuivaajissa oleva ACD/ICD-säädin on vanhentunut.
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