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Sikkerhet
I denne håndboken er farlige aktiviteter merket med
og etterfulgt av det vanlige faresymbolet.

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
forurensning av miljøet. 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 bruk og
optimal bruk av enheten.

Samsvar med direktiver og standarder
Avfukter M90L er utformet og bygd på en utviklings-  og
produksjonsbedrift som er godkjent i henhold til EN
1S0 9001.  Avfukteren er i overensstemmelse med
spesifikasjoner i rådsdirektiv om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om maskiner (98/37/
EØF), rådsdirektiv om tilnærming av medlemsstatenes
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 listet opp i samsvarserklæringen.

Viktig brukerinformasjon
Hensiktsmessig bruk av utstyret
Avfuktingsapparatet M90L skal brukes til å avfukte
luften. All annen bruk av utstyret, eller bruk som ikke
er i overensstemmelse med instruksene i denne
håndboken, kan forårsake personskade og/eller skade
på maskinen.

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

Munters garanterer at den leverte enheten 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 enheten er brukt
innenfor driftsområdet som er angitt i spesifikasjonen.
Alle krav må inkludere enhetstype og
produksjonsnummer. Disse opplysningene er merket
på enhetens identifikasjonsplate, se seksjon Merking.

Merk!
Innholdet i denne publikasjonen kan bli endretuten
varsel.

Denne publikasjonen inneholder informasjon som er
beskyttet av lover om opphavsrett. Ingen deler av denne
publikasjonen kan på noen måtereproduseres, lagres i
systemer for informasjonshenting eller i det hele tatt
overføres uten skriftlig tillatelse fra Munters.

Send eventuelle kommentarer om innholdet i denne
publikasjonen til:

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

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

© Munters Europe AB 2001
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1. Innledning

1.1 Generelt
Avfukter M90L er utformet 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 den faktiske
installeringen, kan du ta kontakt med nærmeste Munters-kontor.

Du finner produktopplysninger for M90L i seksjon 6
Produktinformasjon.

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

Håndboken er inndelt i nummererte avsnitt og underavsnitt.
Innholdsfortegnelsen på side 3 gir en kort oversikt. De ulike
avsnittene kan brukes hver for seg avhengig av typen informasjon
som trengs. Figurer og tabeller er nummerert i henhold til avsnittet
de hører til. Figur 1-3, for eksempel, er bilde nummer 3 og finnes
i avsnitt 1.

Håndboken gir nødvendig informasjon for brukerens forståelse av
avfukterens oppbygning, funksjon og veiledning ved installering,
drift, vedlikehold og grunnleggende feilsøking som kan utføres før
det blir tatt 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 for personlig ansvar og/eller lokale
sikkerhetsregler. Ved installering og drift av dette utstyret er det
alltid hver enkelt persons ansvar å sørge for:

• 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
avfukter M90L for å sikre at de oppfyller sikkerhetskravene i
rådsdirektivene og standardene i samsvarserklæringen.

Det anbefales at brukeren setter seg inn i bruken av sikkerhets-
symboler i denne håndboken ved å lese neste side Viktig
brukerinformasjon. Relevant sikkerhetsinformasjon i denne
håndboken finnes først i hver seksjon.
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1.4 Merking

Type   M90L

Fabr. No   2000/XX/XXXXX
1~50Hz 230V

0,11 kW 0,72 kW

Max 0,83 kW
Munters Europe AB

Tobo Sweden

M

Figur 1-1. Plassering av identifikasjonsmerke

Plassering av avfukterens
identifikasjonsmerke

Produksjonsnummer:

Eksempel: 2000/XX/XXXXX

Produksjonsår

Uke

Serienr.

Thermostat
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0

Type M90L

Fabr. No   2000/XX/XXXXX
1~50Hz 230V

0,11 kW 0,72 kW

Max 0,83 kW
Munters Europe AB

Tobo Sweden

M

Figur 1-2. Data på identifikasjonsmerket
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2. Installering

2.1 Generelt
M90L er konstruert for innendørs bruk.

M90L må plasseres horisontalt, enten frittstående eller montert
på veggbraketten som følger med aggregatet.

Avfukteren kan flyttes av én person.

Avfukteren skal installeres slik at den er frittblåsende, uten kanaler,
og det skal installeres et drensrør under avfukteren for å samle opp
kondensvann som renner fra kondenseren (se figur 2-2).

M90L er utstyrt med en kontakt for tilkobling av en hygrostat som
brukes til automatisk start og stopp av avfukteren.

2.2 Sikkerhet

ADVARSEL!  Avfukteren må kobles til et jordet strømuttak.

ADVARSEL!  Avfukteren må ikke kobles 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.

ADVARSEL!  Avfukteren er tung og veier over 27 kg. Bruk bare godkjent
løfteutstyr for å unngå uhell.

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.
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2.4 Krav til plassering
Avfukteren er konstruert for bruk innendørs.

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

Sørg for at det er minst 1 meters klaring på alle sidene av avfukteren
slik at luften kan sirkulere fritt og det er enkelt å foreta service på
apparatet.

Flere opplysninger om mål finnes i avsnitt 6.3 Mål.

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

Riktig Feil

Figur 2-1. Plassering av avfukteren, sett ovenfra

2.5 Avløp/drenering
Når du har montert M90L, skal du montere en slange til avløpet,
som er plassert på venstre side av avfukteren. Koble deretter
avløpsrøret til et avløp. Isoler etter behov. Slangen må helle ned
fra avfukteren.

Hvis det ikke finnes et avløp i rommet, kan du bruke en beholder.
Beholderen og det høyeste punktet på avløpsslangen må være
lavere enn bunnen av avfukteren.

FORSIKTIG!  Avløpsslangen må ikke helle oppover, da dette kan føre til
at det blir luft i slangen, noe som forhindrer at kondensvannet dreneres.

FORSIKTIG!  Enden på slangen må alltid være over eller klar av det
oppsamlede kondensvannet. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan luft
i slangen hindre at kondensvannet renner ut, og det kan da oppstå driftstopp.

FORSIKTIG!  Hvis det kan oppstå tempeaturer under frysepunktet, skal
avløpsslangen utstyres med en varmeledning.
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Figur 2-2. Avløp gjennom veggen eller ned i en beholder

2.6 Strømtilførsel

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

2.6.2 Sikkerhet

ADVARSEL!  Avfukteren må kobles til et jordet strømuttak.

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

2.7 Tilkobling av hygrostat

2.7.1 Generelt
Når avfukteren skal styres av en hygrostat, skal bryteren settes til
AUT.  Ved levering står bryteren i posisjonen MAN. Hygrostaten
kobles til ved å sette hygrostatstøpselet i kontakten (se figur 2-3).

FORSIKTIG!  Bare en kvalifisert elektriker skal koble hygrostatstøpselet til
ledningen.

Hygrostaten skal monteres 1–1,5 m over gulvnivå og plasseres slik at
den ikke blir påvirket av tørrluften fra avfukteren eller fuktig luft fra
dører som åpnes og lukkes. Den skal ikke plasseres tett ved
varmekilder eller slik at den blir utsatt for direkte sollys.
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Hygrostaten skal være en ettrinnshygrostat og må tilkobles slik at
kretsen lukkes etter hvert som den relative fuktigheten øker.
Tilkoblingskabelen må være jordet og ha kobberledere med et
minimumstverrsnitt på 2 x 0,75 mm2.

Hygrostat-
støpsel

Figur 2-3. Tilkobling av hygrostat

2.7.2 Tilkobling av hygrostat
Følg instruksene nedenfor når du monterer og kobler til
hygrostaten (artikkel nr. 24039E).

1. Koble ledningene til plugg 1 og 2, og jord til jord.

Tilkobling av ledere
Tilkobling til jord

Figur 2-4. Tilkobling av ledere

2. Fest koblingspunktet (2) til støpselet (1).

3. Skru terminalskruene godt til (3).

4. Fest dekselet (4) til støpselet (1).

5. Fest flensen (5) til dekselet (4).

Figur 2-5. Montering av hygrostatpluggen
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3. Drift

3.1 Start
Avfukteren har to driftstillinger:

o Man Avfukterens vifter, rotor og varmeelement for
reaktivering er i kontinuerlig drift.

o Aut Avfukterens vifter, rotor og varmeelement for
reaktivering startes og stoppes av hygrostaten.

3.2 Nødstopp
Stopp avfukterens ved å sette 1/0-bryteren til 0 eller trekk ut
støpselet fra veggkontakten.

3.3 Start

3.3.1 Manuell drift

1. Kontroller at luftinntak og luftutblåsninger er frie.

2. Kontroller at avløpsslangen er tilkoblet og at kondensvannet kan
dreneres.

MERK! Avhengig av den opprinnelige fuktigheten i rommet som avfuktes, bør det
komme vann i avløpsslangen etter rundt 30 minutter.

3. Før du kobler avfukteren til stikkontakten, kontroller at
bryterne 1/0 og MAN/AUT er satt til henholdsvis 0 og MAN.

4. Koble spenning til avfukteren.

5. Sett bryteren 1/0 til 1, og avfukteren skal starte umiddelbart.
Se inn i det øverste gitteret foran på avfukteren og kontroller at
rotoren roterer.

6. Sett 1/0 til 0 og kontroller at avfukteren stanser.
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3.3.2 Automatisk drift
Utfør trinn 7 -13 hvis det er montert en hygrostat.

7. Sett bryteren MAN/AUT i posisjonen AUT og juster hygrostaten
til det laveste nivået for relativ fuktighet.

8. Sett 1/0 til 1 og kontroller at avfukteren går.

9. Minsk hygrostatens innstilte verdi sakte. Kontroller at avfukteren
stopper når den innstilte verdien er lik rommets relative
fuktighet. Noter hygrostatens innstilte verdi.

10. Senk hygrostatens innstilte verdi sakte, til under verdien som ble
notert i punkt 9, og kontroller at avfukteren starter.

11. Sett 1/0 til 0 og kontroller at avfukteren stopper.

12. Juster hygrostaten i henhold til anbefalingene fra produsenten.

13. Still hygrostaten til ønsket innstilt verdi.

3.4 Stopp
Stopp enheten ved å sette 1/0 til 0.
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4. Vedlikehold

4.1 Generelt
Avfukteren er konstruert for kontinuerlig drift og minimalt med
tilsyn. Under vanlige driftsforhold er det minimale krav til
vedlikehold.

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

4.2 Sikkerhet

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

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

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

Tabell 4-1. Vedlikeholdsplan

Inspeksjon/vedlikehold
Komponent

3-6 måneder 12 måneder
Filter Rengjør filterhuset og bytt filter. Rengjør filterhuset og bytt filter.

Enhet, generelt Se etter fysiske skader og rengjør
eventuelt avfukteren utvendig.

Se etter fysiske skader og rengjør
eventuelt avfukteren utvendig.

Hygrostat Gjelder ikke Kontroller sensorfunksjoner og
foreta eventuelle kalibreringer.  Ta
kontakt med Munters’
serviceavdeling ved behov.
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5. Feilsøking

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

5.2 Sikkerhet

ADVARSEL!  Avfukteren må ikke kobles 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.
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5.3 Feilsøking
Avfukteren er konstruert slik at nødvendig feilsøking kan utføres
uten å måtte åpne aggregatet.

Gå gjennom følgende feilsøkingsliste før Munters’ serviceavdeling
blir kontaktet. Listen hjelper til med å identifisere feiltyper som er
enkle å korrigere uten hjelp fra spesialisthjelp.

Tabell 5-1. Feilsøkeskjema

Feilsymptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
Avfukteren har stoppet. Feil ved strømtilførselen

Avfukter i posisjon AUT uten tilkoblet
hygrostat.

Normal drift av hygrostaten.

Hygrostatfeil (automatisk drift)

Kontroller strømtilførselen til
avfukteren.

Sett MAN/AUT-bryteren til MAN.

Ingen

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

Kontroller hygrostaten ved å se om
avfukteren starter når
innstillingspunktet til hygrostaten
senkes.
Tilbakestill innstillingspunktet for
hygrostaten etter kontrollen.  Foreta
eventuelle kalibreringer på hygrostaten
eller erstatt den.

Avfukter stanset:
1 Overopphetingstermostaten
er utløst (HTCO)

Liten kjøleluft fordi:
- Filteret er tett
- Andre lufttilstoppinger

- Rengjør filteret
- Fjern blokkering.

2 Enten en eller begge vifter
har stoppet pga
innstillingene til
motortermostatene.

For høy temperatur i rommet.

Liten luftmengdestrøm på grunn av
tette filtre eller andre blokkeringer.

Blokkering av viftehjulet.

Spenning høyere enn 10 % over
anbefalt verdi.

Vent til romluften kjøles ned til under
40°C.

Rengjør filteret og/eller fjern
blokkeringen.

Fjern blokkeringen

Sjekk spenningen på
identifikasjonsmerket.

Avfuktingskapasiteten har
minsket.

Rotoren har stoppet

Kondensavløpet er tett

Kontroller drivremmen for rotoren og
drivmotoren.

Fjern hindringen og sørg for at avløpet
ikke er tett.

1 Resett overopphetingstermostaten:
Koble fra strømtilførselen, la avfukteren kjøle seg ned og trykk på tilbakestillingsknappen.
2 Tilbakestilling av motortermostat:
Viftemotorene vil automatisk starte igjen når temperaturen i motoren synker, hvis overopphetingstermostaten
ikke er på.
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Tørrluft

 Prosessluft    Rotor

Filter

Reaktiveringsluft

Kondenserens kjøle-
luftuttak

Kondenserens
kjøleluftinntak

Kondenser

  Våtluft

6. Produktutformingsinformasjon

6.1 Produktbeskrivelse
Avfukter M90L med luftavkjølt kondenser er konstruert for effektiv
avfukting av luften i uoppvarmede lukkede rom med minimal bruk
av energi. Våtluften fra avfukteren går gjennom kondenseren og så
gjennom rotoren i et lukket kretsløp. Komponentene i dette
lukkede kretsløpet er laget av rustfritt stål og termoplast. Vann som
fjernes av kondenseren ledes ut. Varmen fra kondenseren
nyttiggjøres deretter i prosessen.

Både den solide metallrammen og operatørpanelene er laget av
korrosjonsbestandig ALUZINK®. De elektriske komponentene er i
samsvar med EN 60204 (IEC204)-standarder. Avfukter M90L er i
samsvar med både europeiske standarder og CE-merking.

6.2 Driftsprinsipp
Avfukterens rotor har to forskjellige luftstrømmer som er delt i to
sektorer. 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 rotorstruktur, og dermed
opprettholdes en uavbrutt avfuktingsprosess.

Rotorstrukturen er satt sammen av en rekke smale og parallelle
luftekanaler behandlet med et materiale som opptar og holder på
vanndamp på en meget effektiv måte.

Våtluften fra avfukteren blåses inn i avfukterens kondensercelle og
avkjøles av omgivelsesluften ved hjelp av en vifte, ned til en
temperatur som er lavere enn duggpunkttemperaturen til
våtluften. Dampen i våtluften kondenserer, samles og ledes vekk.
Reaktiveringsluften trekkes deretter tilbake til avfukteren og slutter
så kretsløpet.
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6.3 Mål
Skalerte og dimensjonerte AutoCAD-tegninger er tilgjengelige i
Munters’ DryCAD-program (kan bestilles hos nærmeste Munters-
kontor).

Figur 6-2. Mål

Tabell 6-1. Mål og vekt

6.4 Kapasitetsdiagram
Kapasitet i kg/h.

Mer detaljert informasjon fås hos nærmeste Munters-forhandler
eller i Munters’ DryCap-program.

1.  Prosesslufttemperatur, ºC

2.  Relativ fuktighet i prosessluft, %RH

3.  Avfuktingskapasitet, kg/h (fjerning av
fuktighet kg/time)

80% RH

60% RH

40 % RH

0,48

0,60

30

0,36

20

0,24

10

0,12

0-10
0

2

3

1

kg/h

�C

Bredde (A) Dybde (B) Høyde (C) Bredde (D) Bredde (E) Vekt

465 mm 365 mm 610 mm 430 mm 310 mm 27 kg
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6.5 Lyddata

Symboler
L

wt
= Totalt støynivå dB (rel.10-12W)

L
w

= Støynivå i oktavbånd dB (rel.10-12W)
K

ok
= Korrigering for beregning av L

w 
��

�
����

��
����

��
�

* Tilsvarende støyabsorberende område, 10 m2

Tabell 6-2. Lyddata

Korrigering Kok ved ISO-band nr./midtfrekvens, Hz

*dB(A) Lwt 1/63 2/125 3/250 4/500 5/1000 6/2000 7/4000 8/8000

62 69 - -6 -6 -8 -5 -14 -19 -24
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6.6 Tekniske spesifikasjoner

Tabell 6-3. Tekniske spesifikasjoner

Tekniske data for
Avfukter

Modell:
M90L

Prosessluft 1

Luftmengde (m3/t)
Tilgjengelig statisk trykk (Pa)
Viftemotor, effekt (kW)

90
-
0.06

Reaktiveringsluft 1

Luftmengde (m3/t)
Tilgjengelig statisk trykk (Pa)
Viftemotor, effekt (kW) 2

22
-
-

Kondenserluft

Luftmengde (m3/t)
Tilgjengelig statisk trykk (Pa)
Viftemotor, effekt (kW)
Varme, kondenserluft (kW)
(beregnet ved +20°C 50%RH)

200
-
0.04
0,5

Total effekt, spenning og strøm (amp/fase)

Total effekt (kW)

Spenning for strømtilførsel (1 fase, 50/60Hz)
Nominell strøm (A 50/60Hz)

0,83

115
7,2

220
3,6

240
3,5

Varmeelement for reg.luft

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

0,72
95

Filter

Filter EU3 (artikkel nr.) FIL-PU256X144
Diverse spesifikasjoner

Driftstemperatur (°C)
Drivmotor, effekt (W)
IEC-klasse
Rotortype

±0/+25
5
IP33
HPS

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

2 Felles motor for prosess- og reaktiveringsvifter
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