
IceDry serien

Sorptionsavfuktare

Frostfritt med Munters Icedry

Med en Munters IceDry blir frysrummet fritt från is och frost.
Detta uppnås tack vare Munters effektiva avfuktningsteknik som
skapar en låg relativ fuktighet även i minusgrader. Enkelt uttryckt
kan man säga att IceDry äter is. Halkrisken är nu minimal varför
arbetsplatsen också blir säkrare. Även dimma och kondens är borta
till stor glädje för bland andra frysrummets truckförare. 

Tack vare IceDry´s förmåga att ta bort is och frost har nu
frysrummet en automatisk avfrostningsfunktion vilket betyder
högre effektivitet. Även effektiviteten på förångarna ökar samt att
risken för mekaniska fel pga ispåväxt minimeras.  Mindre
kassationer och högre kvalitet på produkter och emballage är andra
positiva effekter.

IceDry installeras antingen i luftslussen eller direkt i frysrummet.
För enkel åtkomst placeras själva kontrollenheten med fördel
utanför själva frysutrymmet.

Passa även på att installera en avfuktare i omklädningsrummet,
kläderna torkar fortare samtidigt som lukt och bakterier minskar
dramatiskt.

Vilken storlek ska jag välja?

IceDry finns i tre olika storlekar, valet beror på en rad faktorer till
exempel; storlek på frysutrymmet men också hur mycket fukt som
läcker in utifrån. För mera information kontakta ditt närmaste
Munters kontor.

PRODUKTINFORMATION

IceDry30

Egenskaper

- Automatisk avfrostningsfunktion
skapar en is och frostfri miljö

- Inga hala golv betyder en säkrare
arbetsplats

- Högre produktion och färre
mekaniska fel ger lägre
underhållskostnader

- Minskade kassationer skapar
bättre kvalitet

The Humidity Expert



Model IceDry30
Nedanstående ritning endast som
referens till måttabell.

Skalenliga och måttsatta AutoCAD
ritningar finns inmonterade i Munters
DryCap program.
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 Bredd (A) 
 1200 mm 

 Djup (B) 
 875 mm 

 Höjd (C) 
 1425 mm 

 Diam, (D) 
 315 mm 

 Diam. (E) 
 200 mm 

 Vikt 
 260 kg 

Teknisk specifikation

Processluft
Nominellt luftflöde (m³/h) 3000
Statiskt tryck (Pa) 300

Regenereringsluft
Nominellt luftflöde (m³/h) 630
Tillgängligt statiskt tryck (Pa) 300

Anslutningseffekt,
spänning och strömförbrukning
Anslutningseffekt (kW) 22,6
200V 3-50Hz (A) 79,2
200V 3-60Hz (A) 79,2
230V 3-50Hz (A) 65,2
380V 3-50Hz (A) 39,4
400V 3-50Hz (A) 38,0
415V 3-50Hz (A) 36,8
440V 3-60Hz (A) 36,2
460V 3-60Hz (A) 35,1
480V 3-60Hz (A) 33,8
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Övriga tekniska data
Max. ljudnivå utan luftkanaler (dBA) 75
Luftfilter, standard G3

Elektrisk skyddsklass (aggregat) IP33
Elektrisk skyddsklass (elskåp) IP54
Tillåten omgivningstemperatur (ºC)
aggregat -25-0
Tillåten omgivningstemperatur, .
externt elskåp (ºC) -25-10 *
Tillåten omgivningstemperatur, .
externt elskåp (ºC) 10-25 *
* ska konfigureras vid beställningen .

Måttuppgifter för det
externa elskåpet

Tillbehör

Anslutningskablar IceDry30
170 17 978-01 (10 m)
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