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4 Viktig brukerinformasjon 190TNO-1004-F

Viktig brukerinformasjon 

Tiltenkt bruk av utstyret
Avfukterne MG50 og MG90 skal brukes til å avfukte 
luft. All annen bruk av avfukteren, eller bruk som 
ikke er i overensstemmelse med instruksene i denne 
håndboken, kan forårsake personskade og/eller 
skade på aggregatet.

Garanti og forpliktelser
Garantiperioden er 12 måneder fra den datoen 
utstyret ble sendt fra vår fabrikk, hvis ikke annet er 
skriftlig angitt. Garantien er begrenset til gratis 
erstatning og frakt av defekte enheter eller deler 
som er ødelagt som følge av dårlig kvalitet eller 
produksjonsfeil.

Munters garanterer at den leverte avfukteren er 
nøye testet for å sikre at spesifikasjonene som er 
oppgitt her, er oppfylt. Alle garantikrav må bekrefte 
at feilen har oppstått i garantiperioden, og at 
avfukteren er brukt innenfor driftsområdet som er 
angitt i spesifikasjonen. Alle krav må inkludere 
enhetstype og produksjonsnummer. Disse opplys-
ningene er preget på enhetens identifikasjonsmerke, 
se avsnittet Merking for plassering.

Merk:
Innholdet i denne publikasjonen kan bli endret 
uten varsel.

Denne publikasjonen inneholder informasjon 
som er beskyttet av lover om opphavsrett. Ingen 
deler av denne publikasjonen kan på noen måte 
reproduseres, lagres i systemer for informasjons-
henting eller overføres i noen form uten skriftlig 
tillatelse fra Munters.

Send eventuelle kommentarer om innholdet i 
denne publikasjonen til:

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

Tlf: +46 (8) 626 63 00
Faks: +46 (8) 626 86 18

© Munters Europe AB 2003

Sikkerhet
I denne håndboken er farlige aktiviteter merket 
med det vanlige symbolet for fare.

ADVARSEL! er i denne håndboken 
brukt for å angi mulig fare for 
personskader. Det gis normalt 
instrukser sammen med en kort 
forklaring og en beskrivelse av hva 
som kan skje hvis denne advarselen 
ignoreres.

FORSIKTIG! er i denne håndboken 
brukt for å angi mulig fare for skade 
på maskinen, skade på annet utstyr 
og/eller miljøskader. Det gis normalt 
instrukser sammen med en kort 
forklaring og en beskrivelse av hva 
som kan skje i miljøet hvis denne 
advarselen ignoreres.

MERK! Brukt for å utheve tilleggsopplysninger 
som er nødvendige for problemfri eller 
optimal bruk av avfukteren.

Samsvar med direktiver og standarder
Avfukterne MG50 og MG90 er konstruert og bygd på 
en utviklings- og produksjonsbedrift som er godkjent 
i henhold til EN 1S0 9001. Avfukteren er i overens-
stemmelse med spesifikasjoner i rådsdirektiv om 
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om maskiner 
(98/37/EØF), rådsdirektiv om tilnærming av medlems-
statenes lovgivning om elektrisk utstyr bestemt til bruk 
innenfor visse spenningsgrenser (73/23/EØF) endret 
av direktiv 93/68/EØF og rådsdirektiv om tilnærming 
av medlemsstatenes lovgivning om elektromagnetisk 
kompatibilitet (89/336/EØF) endret av direktiv 
92/31/EØF og 93/68/EØF. Standardene som er brukt, 
er oppført i samsvarserklæringen.



MG50/90 Avfuktere
1. Innledning 

1.1 Generelt
Avfukter MG50 og MG90 er konstruert for effektiv avfukting av luft. 
Munters har et stort utvalg av avfuktere som er konstruert for å dekke 
ulike typer bruk og behov. Dersom du har spørsmål om selve 
installeringen, kan du ta kontakt med nærmeste Munters-kontor.

For produktopplysninger om MG50/90, se kapittel 6. Produktinformasjon.

1.2 Om denne håndboken
Denne håndboken er skrevet for brukere av avfukteren og beskriver 
installering, drift, vedlikehold, samt grunnleggende feilsøking.

Håndboken er inndelt i nummererte kapitler og avsnitt. Innholds-
fortegnelsen (side 3) gir en kort oversikt. De ulike kapitlene kan brukes 
hver for seg avhengig av typen informasjon som trengs. Figurer og 
tabeller er nummerert i henhold til kapitlet de hører til. Figur 1–3, for 
eksempel, er bilde nummer 3 og finnes i avsnitt 1.

Håndboken gir nødvendig informasjon om avfukterens oppbygning og 
funksjon, samt veiledning ved installering, drift, vedlikehold og 
grunnleggende feilsøking som kan utføres før man tar kontakt med 
Munters’ produktservice.

1.3 Sikkerhet og advarsler
Denne håndboken inneholder anbefalinger for driftsrutiner. 
Informasjonen er bare ment som en veiledning, og skal ikke under 
noen omstendighet ha forrang over personlig ansvar og/eller lokale 
sikkerhetsregler. Ved installering og drift av dette utstyret er det alltid 
hver enkelt persons ansvar å sørge for følgende:

• Sin egen og andres sikkerhet.

• Avfukterens sikkerhet ved korrekt bruk av utstyret i samsvar med 
beskrivelser og instrukser i håndboken.

Alle mulige hensyn er tatt ved konstruksjon og produksjon av avfuktere 
MG50 og MG90 for å sikre at de oppfyller sikkerhetskravene i råds-
direktivene og standardene i samsvarserklæringen.

Det anbefales at brukeren setter seg inn i bruken av sikkerhetssymboler 
i denne håndboken ved å lese forrige side Viktig brukerinformasjon. 
Relevant sikkerhetsinformasjon i denne håndboken står først i hvert 
kapittel.
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1.4 Merking

Figur 1–1. Plassering av identifikasjonsmerke

Identifikasjonsmerket er plassert på undersiden av avfukteren.

Figur 1–2. Data på identifikasjonsmerke

Type   MG50

Fabr. No   0214 190XXX XXXXX
1 ~ 230V 50Hz 

0.040 kW 0,4 kW 

Max 0,440 kW 

Munters Europe AB

M

IP44

Plassering av avfukterens 
identifikasjonsmerke 

Type   MG50

Fabr. No   0214 190XXX XXXXX
1 ~ 230V 50Hz 

0.040 kW 0,4 kW 

Max 0,440 kW 

Munters Europe AB

M

IP44
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MG50/90 Avfukter
2. Installering

2.1 Sikkerhet

ADVARSEL! Avfukteren må koples til et jordet strømuttak.

ADVARSEL! Avfukteren må ikke koples til annen spenning enn det som er 
angitt på avfukterens identifikasjonsmerke.

ADVARSEL! Avfukteren må ikke åpnes av andre personer enn de som er 
opplært og kvalifisert.

FORSIKTIG! Hvis det kan oppstå temperaturer under frysepunktet, må 
kanalen for våtluft isoleres.

FORSIKTIG! Bare en kvalifisert elektriker bør kople hygrostaten til ledningen.

ADVARSEL! Alle tilkoplinger av elektrisk utstyr må utføres i henhold til lokale 
forskrifter og av kvalifisert personell.

ADVARSEL! Ikke plasser våtluftsiden (A) og baksiden (B) av enheten i nærheten 
av veggen eller enheter som kan skades av varme. Plasser avfuktingsapparatet 
slik at luften fritt kan sirkulere rundt det (se avsnitt 2.4. Krav til plassering).

2.2 Inspeksjon av emballasjen og leveransen

1. Kontroller leveransen mot pakkseddelen, fraktbrevet eller andre frakt-
dokumenter. Kontroller også at det ikke er feil eller mangler ved varen.

2. Ta umiddelbart kontakt med Munters dersom leveransen ikke er 
fullstendig, slik at installasjonen ikke blir forsinket.

3. Hvis avfukteren skal plasseres på lager før installering, se avsnitt 2.3. 
Lagring av utstyret.

MERK! Hvis avfukteren ikke skal installeres direkte etter levering, anbefales det å la den 
stå i emballasjen. Det samme gjelder ved interntransport slik at avfukteren er 
beskyttet ved transport.

4. Fjern all emballasje og kontroller avfukteren for å sikre at det ikke 
har oppstått skader under transporten.

5. Eventuell synlig skade må rapporteres skriftlig til Munters før 
installering påbegynnes.

2.3 Lagring av utstyret
Følgende er viktig hvis avfukteren skal lagres før installering:

• Sett avfukteren på et horisontalt underlag.

• Beskytt avfukteren mot fysiske skader.

• Lagre avfukteren under tak, og beskytt den mot støv, frost, regn og 
skadelig forurensning.
190TNO-1004-F Installering 7
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2.4 Krav til plassering
Avfukteren skal plasseres horisontalt, innenfor eller utenfor det 
avfuktede området, og bør være plassert minst 15 cm over gulvet.

Avfukteren er konstruert for innendørs bruk.

Det er viktig at installasjonsstedet oppfyller kravene til plassering av 
utstyret, slik at man kan oppnå best mulig ytelse og problemfri drift.

For informasjon om mål og service for avfukteren, se avsnitt 6.3. Mål og 
plasskrav.

ADVARSEL! Ikke plasser våtluftsiden (A) og baksiden (B) av enheten i 
nærheten av veggen eller enheter som kan skades av varme. Plasser 
avfuktingsapparatet slik at luften fritt kan sirkulere rundt det. 

MERK! Det er viktig både med hensyn til vedlikehold og service at minimumsmålene for 
tilgang til avfukteren overholdes.

2.5 Kanal- og slangetilkoplinger

2.5.1 Generelt

Følg instruksene nedenfor når kanaler eller eventuelt fleksible slanger 
skal monteres til avfukterens kanalstusser.

Inntaket for prosess- og regenereringsluft samt utløpet for tørrluft kan 
koples til et kanalsystem eller brukes med fri innsuging og utslipp. 
Våtluften må imidlertid alltid være koplet til en kanal eller slange som 
må være montert slik at den heller nedover fra avfukteren slik at 
kondensvann kan renne ut.

– Kanalsystemet bør være så kort som mulig for å minimere tap av 
statisk trykk.

– For å opprettholde optimal ytelse må alle kanalkoplinger være tette.

– Kanalen for våtluft må installeres med helling nedover slik at kondens-
vann kan renne ut. Det bør legges inn dreneringshull i kanalsystemet 
for våtluften på passende lave punkter for å forhindre oppsamling av 
kondensvann. Du kan eventuelt unngå kondens ved å isolere kanalen 
med minst 25 mm isolasjonsmateriale.

Forside
Bakside

(A)
(B)
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MG50/90 Avfukter
– Dekk til kanalåpningen med netting for å forhindre at fugler og 
skadedyr tar seg inn i åpningen. Plasser kanalåpningen slik at det 
ikke kan komme regn og snø inn i kanalen.

– Kanalsystemet for våtluft bør være rustfritt og kunne tåle 
temperaturer inntil +70 °C.

– Våtluften bør vanligvis ledes til friluft. Der avfukteren er plassert 
utenfor lokalet som skal avfuktes, kan våtluften ledes ut i nærheten 
av avfukteren. Plasser fraluftskanalen slik at våtluften ikke blåser mot 
noe som kan skades av den fuktige luften.

– Minimumsavstanden mellom tørrlufts- eller våtluftskanalen og 
veggen er 0,5 meter.

Filtre for både prosess- og regenereringsluft kan byttes med 
kanalsystemet tilkoplet.

FORSIKTIG! Hvis det kan oppstå temperaturer under frysepunktet, må 
kanalen for våtluft isoleres.

2.5.2 Justering av kanalsystem og luftmengde

Regenereringsluft

Avfukteren er utstyrt med to strupeskiver (luftmengdebegrensning) i 
regenereringsluftkretsen.

En av dem er plassert ved inntaket til regenereringsluftviften bak filteret 
og inntakskonen (denne kan ikke fjernes).

Den andre strupeskiven (A) er plassert i våtluftsutløpet. Denne 
strupeskiven gir riktig luftstrøm hvis det ikke er mer enn 5 m slange 
for regenererings- og våtluft. Hvis den fleksible slangen er over 5 m 
(maks. 10 m), kan ikke strupeskiven (A) og veggjennomføringen 
(ekstrautstyr) brukes.

Når du bruker veggjennomføringen (se avsnitt 6.6. Tilbehør) som er 
koplet til slangen, fjerner du strupeskiven (A).

Prosessluft

Tørrluft- og prosessluftslangen kan være opptil 10 m lang uten at det 
har innvirkning på avfuktingskapasiteten.

Reduksjon av prosessluftmengden i et ventilasjonssystem (se figur 2–1. 
Kopling til kanalsystem).

Du får ønsket lav fuktighet når rommet er ventilert med tørrluft 
(”åpent system”) ved å redusere tørrluftsmengden ved hjelp av en 
strupeskive (B) inne i kanaltilkoplingsstussen (C) for tørrluftsutløpet. 
Dette vil øke avfuktningskapasiteten.
190TNO-1004-F Installering 9
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Tilbehør (B) og (C) er ekstrautstyr. Ved hjelp av kanaltilkoplings-
stussen (C) kan tørrluften koples til kanalsystemet.

Figur 2–1. Kopling til kanalsystem

2.6 Montere avfukteren på vegg
MG-avfuktere kan plasseres på veggen på to forskjellige måter ved hjelp 
av en veggbrakett (ekstrautstyr), slik at våt- og tørrluftsutløpene kan 
plasseres optimalt i forhold til eventuelle ønsker og krav.

1. Den ene måten går ut på at avfukterens våtluftsutløp plasseres nær 
veggen på høyre side av avfukteren.

2. Den andre går ut på at forsiden på avfukteren plasseres mot veggen, 
slik at våtluftsutløpet er plassert lengst mulig unna veggen på venstre 
side av avfukteren.

F A

E

B

C

D Del Funksjon

A1 Strupeskive for våtluft.

B Strupeskive brukt i et ”åpent system”.

C Kanaltilkoplingsstuss for tørrluft.

D Kanaltilkoplingsstuss for prosessluft.

E Kanaltilkoplingsstuss for reg.luft.

F Våtluftsutløp.

1 Delen følger med
Andre deler må bestilles ekstra, se avsnitt 6.6. 
Tilbehør.

Tabell 2–1. Funksjon
10 Installering 190TNO-1004-F
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Både for valg 1 og 2 er det plassert en trebit (eller lignende) mellom 
veggbraketten og veggen. Trebiten er nødvendig for å sikre at nok luft 
fritt kan sirkulere rundt enhetene og for å kunne koble til 
hygrostatstøpselet (valg 2).

Figur 2–2. Veggmonterte avfuktere

Figur 2–3. Veggjennomføring

A. Veggbrakett1

B. Våtluftslange
C. Veggjennomføring1

(Montert med en 
helling nedover mot 
utsiden)

D. Avstand for 
distansekloss:
Dybde 30 mm
Bredde 40 mm
Lengde 350 mm

1Ekstrautstyr

Alternativ 1 Alternativ 2

Tørrlufts-
utløp

Våtlufts-
utløp
190TNO-1004-F Installering 11
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2.7 Eksempler på installasjon
Lukket system

Luften i rommet resirkuleres gjennom avfukteren.

Figur 2–4. Eksempler på installasjon i et lukket system

1
Våtluftsutløpet koples til en slange, og føres deretter 
ut av rommet.

Regenereringsluften tas utenfra gjennom en slange 
som er koplet til en kanaltilkoplingsstuss.

MERK! En kort slange (~ 0,3 m) på tørrluftsutløpet kan 
bedre luftsirkulasjonen og forhindre kortslutning 
av tørrluften og prosessluften.

2
Prosessluften tas fra det avfuktede rommet gjennom 
en slange som er koplet til en kanaltilkoplingsstuss.

Tørrluft kommer inn i rommet gjennom en slange 
som er koplet til en kanaltilkoplingsstuss. Fjern først 
strupeskiven i kanaltilkoplingsstussen (B).

3

Våtluftsutløpet koples til en slange, og føres deretter 
ut av rommet.

Regenereringsluften tas fra det avfuktede området.

MERK! En kort slange (~ 0,3 m) på tørrluftsutløpet kan 
bedre luftsirkulasjonen og forhindre kortslutning 
av tørrluften og prosessluften.

Avfuktingskapasiteten blir da 2/3 av dataene som 
vist i kapasitetsdiagrammene, se avsnitt 6.4. 
Kapasitetsdiagrammer for mer informasjon.
12 Installering 190TNO-1004-F
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Ventilering med tørrluft

Rommet ventileres med den avfuktede luften.

Figur 2–5. Eksempler på installasjon med ventilering av tørrluft

2.8 Strømtilførsel

2.8.1 Generelt

Det følger med en 2,5 m lang kabel med støpsel for tilkopling til et jordet 
uttak. Spenning og frekvens er angitt på avfukterens identifikasjonsmerke.

2.8.2 Sikkerhet

ADVARSEL! Avfukteren må koples til et jordet strømuttak.

ADVARSEL! Avfukteren må ikke koples til annen spenning enn det som er 
angitt på avfukterens identifikasjonsmerke.

1
Tørrluft føres inn i rommet gjennom en slange som 
er koplet til en kanaltilkoplingsstuss med en 
strupeskive (B), slik at prosessluftmengden blir 
redusert med nødvendig luftmengde:

MG50 = 25 m3/t, MG90 = 45 m3/t

2

Våtluftsutløpet koples til en slange, og føres deretter ut 
av rommet.

Regenereringsluft og prosessluft tas utenfra gjennom 
slanger og kanaltilkoplingsstusser.

Tørrluft føres inn i rommet gjennom en kanaltilkoplings-
stuss med en montert strupeskive (B), slik at prosess-
luftmengden blir redusert med nødvendig luftmengde:

MG50 = 25 m3/t, MG90 = 45 m3/t
190TNO-1004-F Installering 13
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2.9 Tilkopling av hygrostat
Avfukteren leveres med en stikkontakt som er ferdigtilkoplet, og som 
kan brukes til å kople enheten til en ettrinnshygrostat med 
lavspenning, se figuren nedenfor. Hygrostaten leveres som ekstrautstyr.

Figur 2–6. Hygrostatledningens tilkoplingsstøpsel

FORSIKTIG! Bare en kvalifisert elektriker bør kople hygrostatstøpselet til 
ledningen.

Hygrostatkontakten er plassert i fronten på avfukteren. 

Figur 2–7. Plassering av hygrostat

Hygrostaten monteres 1–1,5 m over bakkenivå, og plasseres slik at den 
ikke blir påvirket av tørrluften fra avfukteren eller fuktig luft fra dører 
som åpnes og lukkes. Den må ikke plasseres i nærheten av varmekilder 
eller slik at den blir utsatt for direkte sollys.

Hygrostaten skal være en ettrinnshygrostat, og den må tilkoples slik at 
kontrollkretsen lukkes når den relative fuktigheten øker. 
Tilkoplingskabelen må være skjermet og ha kobberledere med et 
minimumstverrsnitt på 2 x 0,75 mm2.

Hvis avfukteren brukes sammen med en ekstern hygrostat, kan den 
brukes enten i A- eller B-stilling.

A-stilling: Hygrostaten styrer avfukteren PÅ/AV (standard).

B-stilling: Hygrostaten styrer bare varmeelementet og viften for reg.luft 
PÅ/AV.

Hygrostat-
kontakt
14 Installering 190TNO-1004-F



MG50/90 Avfukter
Ved levering er avfukteren tilkoplet i A-stilling.

Hvis du vil endre til B-stilling, flytter du koplingen ved S2 på kretskortet 
fra A til B som anvist i figur 2–8. Kretskort.

For plassering av kretskortet, se figur 6–1. Driftsprinsipp.

ADVARSEL! Alle tilkoplinger av elektrisk utstyr må utføres i henhold til lokale 
forskrifter og av kvalifisert personell.

Figur 2–8. Kretskort
190TNO-1004-F Installering 15
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3. Drift

3.1 Oppstart
Før du starter avfukteren for første gang, må du utføre følgende 
kontroller:

1. Kontroller at avfukteren er koplet til strømtilførselen, slik det er 
angitt på identifikasjonsmerket (se avsnitt 1.4. Merking), og at den er 
koplet til på riktig måte. Hvis det er satt inn en skillebryter med 
sikring, må du kontrollere at sikringsstyrken i skillebryteren er riktig.

2. Hvis det er installert en hygrostat, må du kontrollere at den er 
plassert riktig i rommet og er riktig koplet til avfukteren (se avsnitt 
2.9. Tilkopling av hygrostat).

3.2 Nødstopp
Stopp avfukteren ved å dra ut støpselet fra veggkontakten, eller ved å 
bruke den eksterne skillebryteren hvis avfukteren er fast montert til 
hovedstrømmen.

3.3 Start

3.3.1 Manuell drift

Sett driftsbryteren på MAN og kople avfukteren til strømtilførselen eller 
bruk skillebryteren (hvis montert) og kontroller at avfukteren starter.

Figur 3–1. Plassering av driftsbryter for MAN-AUT

3.3.2 Automatisk drift

MERK! Hvis avfukteren skal brukes i automatisk stilling, må en ettrinnshygrostat 
(ekstrautstyr) være installert og riktig koplet til avfukteren.

1. Sett driftsbryteren på AUT og juster hygrostaten til den laveste 
verdien for relativ fuktighet.

2. Kople avfukteren til strømtilførselen eller bruk skillebryteren (hvis 
montert), og kontroller at avfukteren starter.

Driftsbryter for 
MAN-AUT
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3. Øk hygrostatens innstilte verdi sakte, helt til avfukteren stopper. 
Dette kontrollerer om hygrostaten og avfukteren fungerer riktig.

MERK! Avhengig av plasseringen av koplingen på kretskortet, kan viften fortsette å gå 
når varmeelementet for regenerering er slått av. Du finner flere opplysninger i 
avsnitt 2.9. Tilkopling av hygrostat.

4. Kalibrer hygrostatens innstilte verdi til ønsket verdi for relativ 
fuktighet.

3.4 Stoppe enheten
Stopp avfukteren ved å kople den fra strømtilførselen eller ved å bruke 
den eksterne skillebryteren.
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18 Vedlikehold 190TNO-1004-F

4. Vedlikehold

4.1 Generelt
Avfukteren er konstruert for langvarig og kontinuerlig drift med 
minimalt tilsyn. Under vanlige driftsforhold er det lite behov for 
vedlikehold.

Lengden på vedlikeholdsintervallene bestemmes først og fremst av 
driftsforholdene og miljøet som avfukteren er installert i. Hvis du er i 
tvil, ta kontakt med Munters’ serviceavdeling. Adressene til Munters-
forhandlere finnes på baksiden av håndboken.

4.2 Sikkerhet

ADVARSEL! Avfukteren må kun åpnes av opplært og kvalifisert personell.

4.3 Vedlikeholdsplan
Følgende vedlikeholdsplan anbefales av Munters. Den innholder 
prosedyrer for inspeksjon og vedlikehold, samt foreslåtte tidsintervaller 
for avfuktere som er i drift under vanlige drifts- og miljøforhold.

Hvis prosessluften har høyt støvinnhold, bør forebyggende vedlikehold 
utføres oftere enn det som er angitt nedenfor.

Komponent
Inspeksjon/vedlikehold

3–6 måneder 12 måneder

Prosess- og 
regenereringsfilter

Rengjør filterkassetten1 og bytt filter 
etter behov.

Rengjør filterhuset og bytt filter.

Kabinett Se etter fysiske skader og rengjør 
eventuelt avfukteren utvendig.

Se etter fysiske skader og rengjør eventuelt 
avfukteren utvendig.
Hvis montert, kontrollerer du kanaltilkoplingene for 
tegn på luftlekkasjer og feilmontering.

Hygrostat Gjelder ikke Kontroller sensorfunksjoner og foreta eventuell 
kalibrering eller utskiftning. Ta kontakt med 
nærmeste Munters’ serviceavdeling etter behov.

Funksjons- og 
ytelseskontroll

Gjelder ikke Utfør en fullstendig funksjons- og ytelseskontroll, 
og bytt ut eventuelle slitte komponenter.

1 Når du bytter filterkassetten, må du passe på at pilen peker mot avfukteren.

Tabell 4–1. Vedlikeholdsplan
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5. Feilsøking

5.1 Generelt
Dette kapittelet gir veiledning i grunnleggende feilsøking og gir 
instrukser for korrigering og feilrettinger.

5.2 Sikkerhet

ADVARSEL! Avfukteren må ikke koples til annen spenning enn det som er 
angitt på avfukterens identifikasjonsmerke.

ADVARSEL! Avfukteren må kun åpnes av opplært og kvalifisert personell.

5.3 Feilsøking
Gå gjennom feilsøkingslisten nedenfor før du kontakter Munters’ 
serviceavdeling. Listen hjelper deg å identifisere feil som er enkle å 
korrigere uten hjelp fra spesialister.
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Feilsymptom Mulig årsak Handling

Avfukteren har stoppet. Feil ved strømtilførselen.

Ved en feil er avfukteren satt til 
automatisk stilling og hygrostat 
er ikke koplet til.

Hygrostatfeil (automatisk drift).

Kontroller strømtilførselen til avfukteren.

Sett driftsbryteren på manuell, og kontroller 
at avfukteren starter.

Sett driftsbryteren på manuell, og kontroller 
at avfukteren starter. Hvis avfukteren 
starter, er det antakelig feil ved hygrostaten.

Kontroller hygrostaten ved å se om av-
fukteren starter når innstillingspunktet til 
hygrostaten senkes.
Tilbakestill den innstilte verdien for 
hygrostaten etter kontrollen. Foreta 
eventuelle kalibreringer av hygrostaten 
eller skift den ut.

Avfukteren har stoppet. Overopphetningstermostaten 
i viftemotoren er utløst.

– Slå av avfukteren og kople den fra 
strømforsyningen.

– Fjern kanaltilkoplingsstussen og 
filterkassetten på prosess- og/eller 
regenereringssiden.

– Kontroller at viftehjulene, som nå er 
tilgjengelige, roterer fritt.

Avfukteren har stoppet. Branntermostaten er utløst. Kontroller at filtrene og kanalene ikke er 
blokkert, og tilbakestill branntermostaten. 
Når du skal tilbakestille branntermostaten, 
må avfukteren være koplet fra hoved-
strømtilførselen, og deretter koples til på 
nytt når avfukteren er avkjølt.

Hovedårsakene til stopp på grunn av 
overoppheting er:

– Blokkert regenereringsluft.
– Blokkert filter eller kanal.
– Blokkert viftehjul.

Ytelsestap:

Avfukteren fungerer tilsynelatende på 
riktig måte, men den regulerer ikke 
fuktigheten.

Regenereringstemperaturen er for 
lav.

Varmeelementet for regenerering 
fungerer ikke.

Regenereringsluftmengden er ikke 
riktig.

Feil på rotordriften.

Kontroller om strupeskiven (A) er montert.

Kontroller at varmeelementet for 
regenereringsluften virker ved å måle 
strømforbruket, se tabell 6–4. 
Strømspesifikasjoner.

Kontroller om kanalene (hvis montert) og 
filtrene er blokkert eller om det er lekkasjer.
Bruk av en strupeskive sammen med en 
veggjennomføring kan også forårsake for 
lav regenereringsluftmengde.

Kontroller drivakselen for rotoren og 
drivmotoren.

Kontroller at rotoren går rundt med omtrent 
10 r/h ved å se inn i tørrluftsutløpet.

Tabell 5–1. Feilsøking
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6. Produktinformasjon

6.1 Produktbeskrivelse
Avfukterne MG50 og MG90 er konstruert for effektiv avfukting av luft. 
Den kompakte konstruksjonen består av seksjoner som holdes sammen 
av fire bolter. Viften, rotoren og varmeelementet er festet i sine respektive 
seksjoner, uten andre fester. En av seksjonene har et fordelingskammer 
med isolerte seksjoner som gir en perfekt balanse for avfuktings- og 
regenereringsluften. Kabinettet er laget av rustfritt, presstøpt aluminium.

De elektriske komponentene er laget i samsvar med EN 60204 
(IEC204)-standardene, og de elektriske komponentene er montert 
øverst på avfukteren. Avfuktere i MG-serien er i samsvar med 
europeiske standarder og spesifikasjoner for CE-merking.

6.2 Driftsprinsipper
Avfukterens rotor har to forskjellige luftstrømmer som er delt i to 
seksjoner. Luftstrømmen som skal avfuktes, kalles prosessluft og går 
gjennom den største sektoren i rotoren. Fuktigheten i prosessluften 
avgis i rotorstrukturen, og prosessluften vil deretter gå ut av rotoren 
som tørr luft. Ettersom rotoren roterer sakte, vil den innkommende 
prosessluften til enhver tid møte en tørr rotordel, og dermed 
opprettholdes en uavbrutt avfuktingsprosess.

Rotorstrukturen er satt sammen av en rekke smale og parallelle lufte-
kanaler behandlet med et sammensatt materiale som tiltrekker og holder 
på vanndamp på en meget effektiv måte.

Luftstrømmen som brukes til å reaktivere (tørke) rotoren, kalles 
regenereringsluft (reg.luft) og blir først varmet opp. Reg.luften går 
gjennom den minste sektoren i rotoren i motsatt retning av prosess-
luften, fjerner avsatt fuktighet og kommer ut av rotoren som våt luft 
(varm, fuktig luft).

Denne driftsmetoden betyr at avfukteren også virker effektivt ved 
temperaturer under 0 °C.
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Figur 6–1. Driftsprinsipp

6.3 Mål og plasskrav
Skalerte og dimensjonerte AutoCAD-tegninger er tilgjengelige i 
Munters’ DryCAD-program (kan bestilles hos nærmeste Munters-
kontor).

Figur 6–2. Mål

1 Kanaltilkoplingsstuss (ekstrautstyr).

MERK! Mål- og vektangivelsene over gjelder for både MG50- og MG90-avfukterne.

Bredde 
(A)

Dybde 
(B)

Høyde 
(C)

Diameter1

(D)
Diameter 

(E)
Plasskrav 

(F)
Plasskrav 

(G) Vekt

275 mm 275 mm 388 mm 62,5 mm 48 mm 350 mm 500 mm 10 kg

Tabell 6–1. Mål og vekt

Regenereringsluft

Våtluft

Tørrluft

Prosessluft

Varmeelement

Filter 

Rotor

Filter 

Drivmotor

Kretskort

Viftehjul

1 = Prosessluftsinntak
2 = Tørrluftsutløp
3 = Regenereringslufts-

inntak
4 = Våtluftsutløp
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6.4 Kapasitetsdiagrammer
Kapasitet i kg/h. 

Du kan få mer detaljert informasjon fra nærmeste Munters-forhandler, 
eller du kan se i Munters’ DryCap-program.

Figur 6–3. Kapasitetsdiagrammer for MG50 og MG90, luftmengde

6.5 Viftediagrammer
Viftediagrammene er for luft på 20 °C, tetthet 1,2 kg/m3

Figur 6–4. MG50- og MG90-viftediagrammer

1. Prosesslufttemperatur, °C
2. Relativ fuktighet i prosessluft, % RF.
3. Avfuktingskapasitet, kg/h (fjerning av fuktighet kg/time)

80 % RF
60 % RF
40 % RF

80 % RF
60 % RF

40 % RF

MG90MG50

Symboler:
q = Luftmengde, I/s (m3/t)

ps = Statisk trykk tilgjengelig

1 = Prosessluft
2 = Regenereringsluft. Uten strupeskive på våtluftsutløp. (1)

(1) Avfukteren leveres med en strupeskive på våtluftsutløpet.
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6.6 Tilbehør

Figur 6–5. Montering av tilbehør

Del Tilbehør Artikkelnr.

1 Kanaltilkoplingsstuss for prosessluft og regenereringsluft:
Ø = 62,5 mm
L = 70 mm

19026042

2 Kanaltilkoplingsstuss for tørrluft:
Ø = 62,5 mm
L = 70 mm

19026044

3 Strupeskive som brukes for å redusere luftmengden:
MG50 (25 m3/h)
MG90 (45 m3/h)

19030157
19030155

4 Veggbrakett 19026040

Inkluderer delene 1, 2, 3 og 4
MG50
MG90

19030019
19030159

5 Slange for våtluft: ø = 51 mm
Angi lengde i meter ved bestilling.
2 (1 m slange og 2 slangeklemmer leveres sammen med avfukteren)

19026043

6 2 Filter 19030009

7 Veggjennomføring MG50: Ytre diameter ø25 mm
Veggjennomføring MG90: Ytre diameter ø32 mm

19026041
19030158

8 1Hygrostat med ledning og tilkoplingsstøpsel
Hygrostat

19026045E
19030042

1 Hygrostatledning følger med
2 Følger med

Tabell 6–2. Opplysninger om tilbehør
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6.7 Tekniske spesifikasjoner

Tekniske data for:
Avfukter

Modell:

MG50 MG90

Prosessluft1

Frittblåsende ved 50 Hz (m3/h)
Frittblåsende ved 60 Hz (m3/h)
Nominell luftmengde (m3/h)
Tilgjengelig statisk trykk ved 50 Hz (Pa)
Tilgjengelig statisk trykk ved 60 Hz (Pa)
Viftemotor, effekt (kW)

80
85
50
100
120

0,040

110
120
90

100
120

0,090

Regenereringsluft1

Nominell luftmengde (m3/h)
Tilgjengelig statisk trykk (Pa)
Viftemotor, effekt (kW)2

12
50
-

20
100

-

Varmeelement for regenereringsluft

Varmeelement, effekt (kW)
Temperaturøkning i varmeelement (°C)

0,4
100

0,65
97

Filter

Filter EU3 (artikkelnr.) 19030009 19030009

Diverse spesifikasjoner

Driftstemperatur (°C)
Drivmotor, effekt (W)
Maksimalt induktivt støynivå (dBa)
IEC-klasse (avfukter)
IEC-klasse (bryterpanel)
Isolasjonsgrad for viftemotor
Isolasjonsgrad for drivmotor
Rotortype

-20 til +40
5
58

IP44
IP54

Klasse B
Klasse B

HPS

-20 til +40
5
56

IP44
IP54

Klasse B
Klasse B

HPS

1 Angitt ytelse basert på 20 °C og en lufttetthet på 1,2 kg/m3

2 Felles motor for prosess- og reg.vifte

Tabell 6–3. Tekniske spesifikasjoner

Total effekt, spenning og strøm

Avfukter MG50 MG90

Spenning (V) 115 200 230 240 115 200 230 240

Frekvens (Hz) 50–60 50–60 50–60 50–60 50–60 50–60 50–60 50–60

Total effekt (W) 440 440 440 440 740 740 740 740

 Strøm (A) 3,8 2,2 1,9 1,8 6,4 3,7 3,2 3,1

Tabell 6–4. Strømspesifikasjoner
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ARGENTINA
Munters Argentina
BUENOS AIRES
Tlf: +54 (0)11 4902 1874
Faks: +54 (0)11 4902 1823

AUSTRALIA
Munters Pty Ltd
NORTH ALBURY
Tlf: +61 (0)260 256 422
Faks: +61 (0)260 258 266

BELGIA
Munters N.V.
AARTSELAAR
Tlf: +32 (0) 3 458 2434
Faks: +32 (0) 3 458 2433

BRASIL
Munters Brasil
PINHAIS
Tlf: +55 (0)41 868 2176
Faks: +55 (0)41 868 2105

CANADA
Munters Corporation
MISSISSAUGA
Tlf: +1 905 858 5851
Faks: +1 905 858 9130

DANMARK
Munters A/S
FARUM
Tlf: +45 44 95 3355
Faks: +45 44 95 3955

FINLAND
Munters OY
HELSINGFORS
Tlf: +358 (0)9 8386 0330
Faks: +358 (0)9 8386 0336

FRANKRIKE
Munters France S.A.
ARGENTEUIL
Tlf: +33 (0) 134 11 57 57
Faks: +33 (0) 134 11 57 58

ITALIA
Munters S.R.L.
ASSAGO (MI)
Tlf: +39 0 2 488 6781
Faks: +39 0 2 488 1171

JAPAN
Munters KK
TOKYO 174
Tlf: +81 (0)3 5970 0021
Faks: +81 (0)3 5970 3197

KINA
Munters Beijing Ltd
BEIJING
Tlf: +86 (0)10 6942 9512
Faks: +86 (0)10 6942 9513

KOREA
Munters
SEOUL
Tel :+82 (0) 2 552 8770
Faks: +82 (0) 2 552 8772

MEXICO
Munters de Mexico S.A. de C.V.
GUADALUPE N.L.
Tlf: +52 (9) 8 327 5990 til 93
Faks: +52 (9) 8 327 5994

NEDERLAND
Munters Vochtbeheersing
ALPHEN a/d RIJN
Tlf: +31 (0) 172 43 32 31
Faks: +31 (0) 172 44 29 60

NEW ZEALAND
Munters Pty Ltd
AUCKLAND
Tlf: +64 96 34 8241
Faks: +65 744 9585

POLEN
Munters Poland Sp zoo
GDANSK
Tlf: +48 58 305 35 17
Faks: +48 58 346 34 53

SAUDI-ARABIA
Hawa Munters
RIYADH
Tlf: +966 (1) 477 1514
Faks: +966 (1) 476 0936

SINGAPORE
Munters Pte Ltd
SINGAPORE
Tlf: +65 744 6828
Faks: +65 744 9585

SPANIA
Munters Spain SA
MADRID
Tlf: +34 (9) 1 640 0902
Faks: +34 (9) 1 640 1132

STORBRITANNIA
Munters UK Ltd
HUNTINGDON
Tlf: +44 (0) 1480 432 243
Faks: +44 (0) 1480 413 147

SVEITS
Munters Trocknungs Service AG
ZÜRICH
Tlf: +41 (0) 1 271 10 13
Faks: +41 (0) 1 271 10 19

SVERIGE
Munters Europe AB
SOLLENTUNA
Tlf: +46 (0)8 626 6300
Faks: +46 (0)8 754 8594

SØR-AFRIKA
Munters (Pty) Ltd
JOHANNESBURG
Tlf: +27 (0)11 455 2550/1/2
Faks: +27 (0)11 455 2553

THAILAND
Munters Co., Ltd
BANGKOK
Tlf: +662 645 2708
Faks: +662 645 2710

TYSKLAND
Munters GmbH
HAMBURG
Tlf: +49 (0)40 734 16 01
Faks: +49 (0)40 734 16 6131

USA
Munters Cargocaire
AMESBURY
Tlf: +1 978 241 1100
Faks: +1 978 241 1214

ØSTERRIKE
Munters Ges.m.b.H
WIEN
Tlf: +43 (0) 1 616 42 98
Faks: +43 (0) 1 616  42 9898

www.munters.com
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