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Viktig användarinformation
Avsedd användning för utrustningen

L120 luftkyld kondensor ska användas tillsammans med
M120 avfuktare för avfuktning av luften . All annan
användning av utrustningen eller användning som inte
överensstämmer med instruktionerna i denna manual
kan orsaka skador på människor och/eller maskiner.

Garanti och förpliktelser

Garantitiden är 12 månader från det datum då
utrustningen lämnade vår fabrik, såvida inte annat
angivits skriftligen. Garantin är begränsad till ett fritt
utbyte inklusive fri frakt av enheter eller komponenter
som är felaktiga på grund av bristande kvalitet eller
tillverkningsfel.

Munters garanterar att den levererade enheten har
genomgått hårda tester för att säkerställa att de angivna
specifikationerna har uppfyllts. Alla garantianspråk ska
omfatta verifiering om att felet har inträffat under
garantitiden samt att enheten har använts i enlighet
med specifikationerna. Alla anspråk måste innefatta
enhetstyp och tillverkningsnummer. Denna informa-
tion finns stämplad på enhetens id-etikett, se avsnittet
Märkning.

Obs!

Innehållet i detta dokument kan ändras utan
föregående meddelande.

Produktnamn som anges i detta dokument kan vara
varumärken och/eller registrerade varumärken för det
aktuella företaget.

Detta dokument innehåller information som skyddas av
upphovsrättslagar. Ingen del av detta dokument får
kopieras, lagras i ett system för informationslagring
eller överföras i någon form eller på något sätt utan
Munters skriftliga medgivande.

Eventuella kommentarer angående innehållet i detta
dokument skickas till:

Munters Europe AB
Dehumidification Division
Technical Publications
PO Box 434
SE-191 24 Sollentuna
Sweden

Tel: +46 (8) 626 63 33
Fax: +46 (8) 626 86 18

© Munters Europe AB 2001

Säkerhet

I detta dokument markeras farliga aktiviteter med den
vanliga risksymbolen.

VARNING! används i detta dokument för
att ange en möjlig fara som kan leda till
personskada. Instruktionen följs av en kort
beskrivning samt eventuella följder om
instruktionen inte följs.

FÖRSIKTIGHET! används i detta
dokument för att ange en möjlig fara som
kan orsaka skador på maskinen eller annan
utrustning och/eller på miljön. Instruktionen
följs av en kort beskrivning samt eventuella
miljöeffekter om instruktionen inte följs.

OBS! används för att betona kompletterande
information som krävs för felfri drift eller
optimal användning av enheten.

Överensstämmelse med direktiv och normer

L120 luftkyld kondensor har utformats och tillverkats av
en utvecklings- och tillverkningsorganisation som är
godkänd enligt EN-ISO 9001. Enheten uppfyller
specifikationerna i maskindirektivet 98/37/EEG,
lågspänningsdirektivet 73/23/EEG, ändrat genom
direktivet 93/68/EEG, och EMC-direktivet 89/336/
EEG, ändrat genom direktiven 92/31/EEG och 93/68/
EEG. Tillämpade normer finns i EG-försäkran om
överensstämmelse.
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1. Inledning

1.1 Allmänt
Munters L120 är en luftkyld kondensor som används tillsammans
med M120 avfuktare.

Den luftkylda kondensorn är ett tillbehör till avfuktaren, och ska
användas när våtluften från avfuktningsprocessen i avfuktaren inte
kan transporteras bort via ledningarna.

I den luftkylda kondensorn kondenseras den absorberade fukten i
våtluften genom att använda den omgivande luften som kylmedel.

En kombination av avfuktaren och den luftkylda kondensorn
används med en sluten krets för regenereringsluften och våtluften.
Det behövs därför inget ledningssystem för regenereringsluften och
våtluften.

Det kondenserade vattnet leds genom ett dräneringsrör till en
dräneringsränna.

1.2 Om detta tillägg
I detta tillägg behandlas L120 luftkyld kondensor. Dokumentet ska
användas som tillägg till användarmanualen för M120 avfuktare.

Tilläggets syfte är att ge nödvändig information om enhetens
konstruktion och funktion, och kan användas vid installation, drift,
underhåll och grundläggande felsökning.
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1.3 Funktionsöversikt
Våtluften från avfuktaren blåses in i enhetens kondensorcell. Där
kyls den med hjälp av en fläkt ned av den omgivande luften
(kylmedel) till en temperatur som är lägre än våtluftens
daggtemperatur. Ångan i våtluften kondenserar, för att sedan
samlas upp och tömmas ut genom dräneringsröret.
Regenereringsluften dras sedan tillbaka till avfuktaren och kretsen
sluts.

Figur 1–1. Driftsprinciper

Våtluft
från avfuktaren

Regenererings-
luft till
avfuktaren

Kondensorcell

Kondensat-
uppsamlingsbehållare

Kondensor-
kylluft

Processluft

Torrluft

Dräneringsrör

Rotor

Värmare



7

L120 luftkyld kondensor

MSE-5197-A01.12

1.4 Säkerhet
Informationen i detta tillägg är ett förslag till bättre arbetsmetoder.
Informationen ska ses som praktiska anvisningar och föregås av
individuellt ansvar och/eller lokala regler och bestämmelser.

Vi har lagt ned stort arbete på konstruktionen och tillverkningen av
de olika komponenterna i enheten, för att L120 ska uppfylla alla
säkerhetskrav som gäller för denna typ av utrustning. Under driften
är det var och ens individuella ansvar att garantera:

• Sin egen och andras personliga säkerhet.

• Säkerheten för enheten genom korrekt användning av
utrustningen enligt beskrivningarna och instruktionerna i denna
manual.

VARNING!  Enheten ska anslutas till ett jordat eluttag.

VARNING!  Enheten får inte anslutas till annan strömtillförsel än vad som
specificeras på enhetens typskylt.

VARNING!  Aggregatet får endast öppnas av utbildad och kvalificerad
personal.

VARNING!  Tung last, vikt överskridande 25 kg. Använd alltid godkänd
lyftutrustning när kondensorn ska flyttas.

VARNING!  Aggregatet får inte öppnas om det är anslutet till strömkällan.

VARNING!  L120 får endast anslutas till avfuktaren M120.

FÖRSIKTIGHET!  Kylluften till och från kondensorn kan inte anslutas till
ledningar.

FÖRSIKTIGHET!  Den omgivande temperaturen måste vara över 0°C för
att förhindra isbildning i kondensorn.

FÖRSIKTIGHET!  Dräneringsröret får aldrig luta uppåt, eftersom luft då
kan stängas in och förhindra att kondensatet dräneras av.

FÖRSIKTIGHET!  Änden på röret måste alltid vara ovanför nivån på
den ansamlade vätskan. Annars bildas en luftspärr som hindrar vätskan
från att rinna av och ett fel uppstår.

FÖRSIKTIGHET!  Vi rekommenderar att endast kvalificerade elektriker
får ansluta hygrostatkontakten till kabeln.
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Fabrikationsnummer

Exempel:        2000/XX/XXXXX

Tillverkningsår

Vecka

Serienr

1.5 Märkning

Figur 1–2. Id-etikettens placering

Figur 1–3. Exempel på innehållet på id-etiketten

Placering av enhetens
id-etikett
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2. Installation

2.1 Allmänt
Detta kapitel innehåller instruktioner om installation av den
luftkylda kondensorn L120 på avfuktaren och hur den kombinerade
utrustningen ska installeras. Kondensorn får endast användas
tillsammans med avfuktaren M120.

 L120 är avsedd för installation inomhus.

Kondensorn ska placeras upprätt på en plan yta.

Om enheten förvaras i förråd innan den installeras, ska den stå
under tak, på en plan yta där den skyddas från slag, damm, frost,
regn och aggressiva föroreningar.

Läs igenom följande allmänna installationsinstruktioner:

• Strypflänsen, ”50 Hz” eller ”60 Hz”, och filtret till
regeneringsluften i avfuktaren ska demonteras innan
kondensorn och avfuktaren monteras samman.

• Se till att det finns ett utrymme på minst 300 mm från väggen för
underhåll på kondensorns kylluftsfilter.

• Se till att det finns ett utrymme på minst 300 mm från väggen för
förbrukad kylluft.

• Se till att det finns tillräckligt utrymme för underhåll på
kondensatutloppsröret.

• Se till att den förbrukade värmen (ca 0,8 kW) i kylluften från
kondensorn inte höjer temperaturen över 25º C vid installation,
när kylluften hämtas från den platsen. De angivna värdena är
riktvärden.

• Avfuktaren strömförsörjs via kondensorn genom en nätanslutning
på kondensorfläktskyddet.

 2.2 Säkerhet

VARNING!  Enheten ska anslutas till ett jordat eluttag.

VARNING!  Enheten får inte anslutas till annan strömtillförsel än vad som
specificeras på enhetens typskylt.

FÖRSIKTIGHET!  Dräneringsröret får aldrig luta uppåt, eftersom luft då
kan stängas in och förhindra att kondensatet dräneras av.

FÖRSIKTIGHET!  Änden på röret måste alltid vara ovanför nivån på
den ansamlade vätskan. Annars bildas en luftspärr som hindrar vätskan
från att rinna av och ett fel uppstår.
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VARNING!  Tung last, vikt överskridande 25 kg. Använd alltid godkänd
lyftutrustning när kondensorn ska flyttas.

VARNING!  Aggregatet får endast öppnas av utbildad och kvalificerad
personal.

VARNING!  L120 får endast anslutas till avfuktaren M120.

2.3 Montera kondensorn på avfuktaren

VARNING!  Aggregatet får endast öppnas av utbildad och kvalificerad
personal.

1 Använd en 10 mm skruvnyckel för att ta bort de 4 skruvarna som
håller fläktskyddet på kondensorchassit, se figur 2–1.

Figur 2–1. Fläktskyddet demonterat

2 Ta fram de två anslutningsrören som ingår i
leveransomfattningen till kondensorn.

3 Se till att strypflänsen, ”50 Hz” eller ”60 Hz”, och filtret till
regenereringsluften i avfuktaren har demonterats.
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4 Placera avfuktaren ovanpå kondensorchassit, se figur 2–2, så att
hålen på de tre monteringsfästena undertill på avfuktaren
överensstämmer med de tre monteringshålen på på ovansidan av
kondensorn.

Figur 2–2. Avfuktaren placeras på kondensorn

5 Använd 3 M10x30 skruvar med låsbrickor och låsmuttrar för att
montera avfuktaren på kondensorn. Spänn dem med en 13 mm
skruvnyckel.

6 Montera tillbaka fläktskyddet på kondensorn med de fyra
fästskruvarna och en 10 mm skruvnyckel.

Monteringsfästen

Monteringshål
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7 Montera anslutningsrören mellan kondensorns röranslutningar
och röranslutningarna till avfuktarens regenererings- och våtluft,
såsom visas i figur 2–3. Spänn slangklämmorna vid behov.

8 Sätt strömbrytaren Man-Aut på avfuktaren i läge Man.

OBS! Det går inte att köra avfuktaren i kontinuerligt fläktläge tillsammans med
kondensorn.

Figur 2–3. Enhetskombination med monterade anlutningsrör

2.4 Montera enhetskombinationen
Måtten för avfuktaren och kondensorn anges i kapitel 6 Tekniska
data, Specifikationer, i det här tillägget och i användarmanualen.

• Se till att det finns ett utrymme på minst 300 mm från väggen för
underhåll på kondensorns luftfilter.

• Se till att det finns ett utrymme på minst 300 mm från väggen för
förbrukad kylluft.

• Se till att det finns tillräckligt utrymme för underhåll på
kondensatutloppsröret.

• Se till att den förbrukade värmen (ca 0,8 kW) i kylluften från
kondensorn inte höjer temperaturen över 25º C  vid installation,
när kylluften hämtas från den platsen. De angivna värdena är
riktvärden.

• Vid behov kan enhetskombinationen skruvas fast i golvet med de
4 monteringshål (15 mm) som finns på undersidan.

Kort anslutningsrör
Långt anslutningsrör

Processluft

Torrluft
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2.5 Dräneringsanslutningar
Kondensatet ska dräneras nedåt med en lutning på 10 mm per 500
mm rörlängd, till en dräneringsränna. Kondensatröret ska tömma ut
kondensatet ovanför vattennivån i dräneringsrännan.

FÖRSIKTIGHET! Dräneringsröret får aldrig luta uppåt, eftersom luft då
kan stängas in och förhindra att kondensatet dräneras av.

FÖRSIKTIGHET! Änden på röret måste alltid vara ovanför nivån på den
ansamlade vätskan. Annars bildas en luftspärr som hindrar vätskan från
att rinna av och ett fel uppstår.

OBS! Den omgivande temperaturen runt dräneringsröret måste vara över 0°C.

2.6 Anslutning till ledningssystemet
Kylluften till och från kondensorn kan inte anslutas till ledningar.

När det gäller anslutning av avfuktningsprocessen och
torrluftsledningarna, se användarmanualen till M120.

2.7 Anslutning till strömtillförseln
En 2,5 m lång kabel med en kontakt för anslutning till ett jordat
uttag medföljer leveransen. Spänning och frekvens står angivet på
aggregatets typskylt.

VARNING!  Enheten ska anslutas till ett jordat eluttag.

VARNING!  Enheten får inte anslutas till annan strömtillförsel än vad som
specificeras på enhetens typskylt.

FÖRSIKTIGHET!  Vi rekommenderar att endast kvalificerade elektriker
får ansluta hygrostatkontakten till kabeln.

1 För anslutning av avfuktarens strömtillförselkontakt till
strömtillförseluttaget på kondensorn, se figur 2–4.

Figur 2–4. Elektriska anslutningar

Avfuktare eluttag.
Endast för anslutning
till M120.

Hygrostatuttag
Kondensorns
elsladd med
kontakt
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2 Använd ett vägguttag för 10 A vid anslutning av kondensorns
strömtillförselkontakt.

3 Om hygrostaten ska användas, ska den anslutas till kondensorns
hygrostatuttag.

OBS! Om hygrostaten är ansluten till avfuktarens hygrostatuttag, kommer
hygrostaten inte att fungera.

2.8 Ansluta hygrostat

2.8.1 Allmänt
Anslutningsuttaget till hygrostaten finns bredvid avfuktarens eluttag,
se figur 2–4. Lämplig kontakt till hygrostatuttaget kan beställas från
Munters, se avsnitt 2.8.2 Anslutningssats för hygrostat.

Hygrostaten ska monteras 1–1,5 m ovanför golvet och riktas så att
den inte direkt utsätts för torrluft från enheten eller fuktig luft som
strömmar in genom dörrar som öppnas och stängs. Den får inte
placeras i närheten av en värmekälla eller utsättas för direkt solljus.

Hygrostaten ska vara en enstegshygrostat och anslutas så att
styrkretsen sluts när den relativa fuktigheten ökar.
Anslutningskabeln ska vara skärmad och förses med kopparledare
med en minsta tvärsnittsarea på 2 x 0,75 m2.

FÖRSIKTIGHET!  Vi rekommenderar att endast kvalificerade elektriker
får ansluta hygrostatkontakten till kabeln.

2.8.2 Anslutningssats för hygrostat
Följ instruktionerna nedan vid montering och anslutning av
anslutningssatsen för hygrostaten. (Art.nr 24039E).

1 Anslut kablarna till pol 1 och 2, och skärmen till jordpolen.

2 Fäst uttaget (2) i kontakten (1).

3 Spänn uttagets skruvar (3).

4 Fäst skyddet (4) i kontakten (1).

5 Fäst flänsen (5) i skyddet (4).

Figur 2–5. Montering av hygrostatens anslutningssats

1 2 3 4 5
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3. Drift

3.1 Allmänt
Kombinationen av avfuktaren och kondensorn kan köras i kontinuerligt
läge eller i kontrollerat läge för hygrostaten. Läget väljs med en
förseglad brytare som kan nås genom ett hål i kondensorns kåpa.

3.2 Igångsättning

1 Den första gången enheten startas ska du noggrant läsa igenom
igångsättningsinstruktionerna i användarmanualen till avfuktaren
M120 innan enheten ansluts till strömförsörjningen.

2 Välj driftläge (kontinuerlig drift eller övervakad drift av
hygrostaten till–från) genom att ställa den förseglade
driftlägesbrytaren i önskat läge, se figur 3–1.

Figur 3–1. Driftlägesbrytare på kondensorn.

3 Kontrollera att brytaren Man-Aut på avfuktaren står i läge Man.

4 Anslut kondensorns elsladd till ett eluttag.

OBS! Den första gången enheten startas kan det ta upp till 60 minuter innan
kondensatet flödar genom kondensatutloppet.

OBS! Det går inte att köra avfuktaren i kontinuerligt fläktläge tillsammans med
kondensorn.

Ta bort plastkåpan
för att komma åt drift-
lägesväljaren

Brytaren sitter i en försänkning:
UPP=Övervakad drift av hygrostaten
NED=Kontinuerlig drift
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3.3 Nödstopp
Stanna enheten genom att dra ut kontakten från vägguttaget, eller,
om den är permanent ansluten till eluttaget, genom att använda
den externa strömbrytaren.

3.4 Start
Starta enheten genom att ansluta den till strömtillförseln.

3.4.1 Kontinuerlig drift

Ställ driftlägesväljaren i läge NED.

3.4.2 Övervakad drift av hygrostat

Ställ driftlägesväljaren i läge UPP.

3.5 Stanna enheten
Stanna enheten genom att koppla från strömtillförseln.
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4. Underhåll

4.1 Allmänt
Kondensorn är konstruerad för att kunna användas under lång tid,
kontinuerligt och med ett minimum av skötsel/tillsyn. Under
normala driftförhållanden är kraven på underhåll minimala.

Tiden mellan underhållstillfällena beror främst på driftsvillkoren
och miljön där enheten är installerad. Kontakta Munters
serviceavdelning vid tveksamheter. Adresser till Munters
återförsäljare finns på baksidan av den här handboken.

4.2 Säkerhet

VARNING!  Aggregatet får endast öppnas av utbildad och kvalificerad
personal.

4.3 Underhållsschema
Enhetens konstruktion gör att underhållet kan göras från utsidan
utan att enheten behöver öppnas.

Följande underhållsschema rekommenderas av Munters och
innefattar inspektions- och underhållsprocedurer samt
rekommenderade tidsintervall för enheter som används under
normala driftsvillkor och miljöförhållanden.

Om processluften innehåller mycket damm, bör det förebyggande
underhållet utföras med kortare intervall än vad som anges nedan.

Tabell 4–1. Underhållsschema

Figur 4–1. Byta luftfiltret

Inspektion/UnderhållKomponent

3–6 månader 12 månader

Luftfilter Rengör filterhuset och byt filtret vid behov. Rengör filterhuset och byt filtret.

Enhet, allmänt Kontrollera fysiska skador och rengör
enheten utvändigt om det behövs.

Kontrollera fysiska skador och rengör
enheten utvändigt om det behövs.

Kondensatrör Rengör kondensatröret och kontrollera att
röret lutar nedåt och inte når vattennivån i
dräneringsrännan.

Rengör kondensatröret och kontrollera att
röret lutar nedåt och inte når vattennivån i
dräneringsrännan.

Dra ut
filterinsatsen
från filterhållaren

Öppna filterhållaren och ta
bort det gamla filtermaterialet.

Lägg i nytt filtermaterial och
sätt tillbaka filterhållaren.
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5. Felsökning

5.1 Allmänt
Syftet med detta kapitel är att underlätta grundläggande felsökning
och ge instruktioner för felåtgärder för att
avhjälpa felen.

5.2 Säkerhet

VARNING! Aggregatet får inte anslutas till annan strömkälla än vad som
anges på aggregatets typskylt.

VARNING! Aggregatet får endast öppnas av utbildad och kvalificerad
personal.

5.3 Felsökning
Följ instruktionerna i avsnittet ”Felsökning” i avfuktarens
användarmanual.

Gå igenom felsökningslistan innan du kontaktar Munters Product
Service. I listan finns information för att identifiera fel som är enkla
att åtgärda utan hjälp av särskilt utbildad personal.

Tabell 5–1. Felsökning

Fel Möjlig orsak Åtgärd

Avfuktaren har stannat. Överhettningsskydd i avfuktaren
har löst ut.

Kontrollera och rengör vid behov
kondensatröret till
dräneringsrännan.

Kontrollera och byt vid behov ut
filtret till kylluften.

Torkkapaciteten har minskat. Processluften till avfuktaren har
låg relativ fuktighet, mindre än 40
%, eller temperaturen på kylluften
till kondensorn är högre än 25° C.

Kontrollera att fläkten till
kondensorn roterar fritt.

Tryck ned återställningsknappen
på kylluftsfläkten.

Kontrollera att filtret är rent.
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6. Tekniska data

6.1 Specifikationer

Tabell 6–1. Specifikationer

Tekniska data för:
Luftkyld kondensor

Modell:
L120

Kyldata

Luftflöde (m³/h)
Värmeavgivning till kylluft (kW)
Max. inloppstemperatur för kylluft (°C)

400
0.8
25

Driftspänning, märkström och max. effekt
Nätspänning (1 fas, 50 Hz, VAC)
Märkström, 50 Hz, (A)
Max. elkraft (W)

230
0.2
55

Filter

Filter (art.nr) 18902

Temperaturintervall

Tillåten omgivande drifttemperatur (°C) >0 till +25

Övriga data

Skyddsklass
Enhetens vikt (kg)
Dimensioner:
Djup (mm)
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Total höjd med monterad avfuktare (mm)

IP44
25

425
430
530
1000

1 Se kapacitetsdiagrammet i M120 användarmanual.
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