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Viktig brukerinformasjon 

Hensiktsmessig bruk av utstyret
Avfukter MH270 skal brukes til å avfukte luft. 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 
preget på enhetens identifikasjonsplate. 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 2001

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!  ser 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 enheten.

Samsvar med direktiver og standarder
Avfukteren MH270 er utformet og produsert på en 
utviklings- og produksjonsbedrift som er godkjent i 
henhold til EN 1S0 9001.  Enheten 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 oppført i samsvarserklæringen.



MH270 Avfukter
1 Innledning 

1.1 Generelt
Avfuktere av typen MH270 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 MH270 i se kapittel 6. Informasjon om 
produktutforming.

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 kapitler og avsnitt. Innholds-
fortegnelsen på 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 kapittelet de hører til. Figur 1–3, for eksempel, 
er bilde nummer 3 og finnes i kapittel 1.

Håndboken gir nødvendig informasjon om avfukterens oppbygning 
og 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 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 avfukter 
MH270 for å sikre at den oppfyller sikkerhetskravene i rådsdirektivene 
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 finnes først i hvert 
kapittel.
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1.4 Merking

Illustrasjon 1–1. Plassering av identifikasjonsplate

Illustrasjon 1–2. Data på identifikasjonsplate

Plassering av 
avfukterens 
identifikasjonsplate 

1,99 kW

1,8 kW

0214 190XXX XXXXX

Produksjonsnummer

Eksempel: 0214 190XXX XXXXX

Produksjonsår

Uke

Serienr.
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2 Installering 

2.1 Sikkerhet

ADVARSEL!  Avfukteren må kobles til et jordet strømuttak.

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

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

ADVARSEL!  Enheten er tung og veier i overkant av 22 kg. Bruk bare godkjent 
løfteustyr for å unngå ulykker.

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

FORSIKTIG!  Hvis temperaturen kan synke under frysepunktet, må 
kanalsystemet for våtluft isoleres.

2.2 Inspeksjon ved pakking og levering

1. Kontroller leveransen mot pakkseddelen, fraktbrevet eller andre 
fraktdokumenter. Kontroller også at det ikke er feil eller mangler 
ved delene.

2. Ta umiddelbart kontakt med Munters dersom leveransen ikke er 
fullstendig, slik at installeringen 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 har 
beskyttelse ved transport til installeringsstedet.

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 
forurensende stoffer.
190TNO-1012-D01.12 Installering 7
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2.4 Krav til plassering
Enheten må plasseres stående, på et jevnt underlag eller plattform.

Avfukteren er beregnet på innendørs bruk.

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

Du finner informasjon om mål og service for enheten i se avsnitt 6.3. 
Mål og plasskrav.

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

2.5 Kanal/slange-tilkoblinger
Følg instruksene nedenfor når kanaler eller eventuelt fleksible slanger 
skal festes til avfukterens luftavløpskoblinger:

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

– For å opprettholde ytelsen må alle kanalkoblinger være luft- og 
damptette.

– Du må forsikre deg om at tilgangen ved bruk og vedlikehold ikke 
begrenses ved konstruksjon og installering av kanalsystem.

– Der rørene overgår maksimumslengden som er angitt i tabellen 
nedenfor, må kanalkonstruksjonen inneholde spjeld i avløps-
kanalene for tørr og våt luft, slik at luftstrømmen bringes i balanse:

MERK! Der det er brukt lange kanaler, må spjeldene brukes til å avstemme mengden av 
tørrluft i forhold til reaktiveringsluft. Riktig balanse er viktig for å opprettholde 
driftseffekten for enheten. Du finner informasjon om justering av luftstrøm i  
avsnitt 2.9. Innstilling av luftstrøm.

– 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.

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

Nominell luftstrøm (270 m3/t)

Våtluftbegrensningsplaten (leveres med avfukteren) må plasseres over 
våtluftavløpet (som vist i Illustrasjon 2–1.) når:

– Enheten brukes i frittblåsende modus.

Avløp Kanaldiameter Maks. kanallengde

Våtluft 80 mm 10,0 m

Tørrluft 100 mm 15,0 m

Illustrasjon 2–1. Plassering av 
begrensningsplate

Begrensnings-
plate
8 Installering 190TNO-1012-D01.12



MH270 Avfukter
– Det er koblet en tørrluftkanal til enheten (lengde <15 m), og 
våtluftavløpet er frittblåsende.

– Det er koblet en våtluftkanal til enheten (lengde <10 m), og 
tørrluftavløpet er frittblåsende.

Begrensningsplaten brukes for å opprettholde tørkekapasiteten.

Kanalysystem for våtluft

– Kanalen for våtluft bør være av rustfritt materiale og kunne tåle 
temperaturer opptil 70 °C.

– Kanalsystemet for våtluft må installeres med helling nedover slik at 
eventuelt kondensvann renner 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.

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

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

2.6 Eksempler på installering
Lukket luftstrømsystem

Lukkede luftstrømsystemer brukes hovedsakelig der rommet som skal 
avfuktes, inneholder lite eller ingen ventilasjon og er delvis lufttett.

Illustrasjon 2–2. Eksempel på installering av lukket luftstrømsystem

Åpent luftstrømsystem

Åpne luftstrømsystemer kan benyttes i stedet for lukkede systemer for å 
unngå følgende problemer:

Våtluftbegrensningsplaten 
må plasseres over våtluft-
avløpet når det er koblet en 
våtluftkanal til enheten 
(lengde <10 m) og tørr-
luftavløpet blåser fritt.

Rom/område som 
skal avfuktes
190TNO-1012-D01.12 Installering 9
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– Støv eller korroderende partikler i rommet.

– Skadelige gasser eller væsker som ikke må resirkuleres.

– Problemer med å organisere resirkulering av luft der flere rom 
benytter samme avfuktingsapparat. Spesielt der resirkulert luft ikke 
skal blandes.

– Et overtrykksmiljø er nødvendig for å forhindre ukontrollert 
infiltrering av fuktig luft, spesielt der det kreves lav relativ fuktighet.

Når det er installert et åpent luftstrømsystem, må alle lekkasjer i 
luftstrømsystemet og rommet holdes innenfor en viss toleransegrense.

Illustrasjon 2–3. Eksempel på installering av åpent luftstrømsystem

2.7 Strømtilkoblinger

2.7.1 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 
identifikasjonsplate.

2.7.2 Sikkerhet

ADVARSEL!  Avfukteren må kobles til et jordet strømuttak.

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

2.8 Tilkobling av hygrostat

2.8.1 Generelt

Hygrostatkontakten er plassert på venstre side (våtluft) av enheten, se 
illustrasjon 2–4. Plassering av hygrostat.

Våtluftbegrensningsplaten 
må plasseres over våtluft-
avløpet når det er koblet 
en våtluftkanal til enheten 
(lengde <15 m), og 
tørrluftavløpet blåser fritt.
10 Installering 190TNO-1012-D01.12
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Illustrasjon 2–4. Plassering av hygrostat

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

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

Hygrostaten skal være en ettrinnshygrostat, og den må tilkobles slik 
at kretsen lukkes etter hvert som den relative fuktigheten øker. 
Tilkoblingskabelen må være skjermet og ha kobberledere med et 
minimumstverrsnitt på 2 x 0,75 mm2.

2.8.2 Tilkoblingssett for hygrostat

Følg instruksjonene nedenfor når du monterer og kobler til 
tilkoblingssettet for hygrostaten (artikkel nr. 24039E).

1. Koble ledere til plugg 1 og 2, og jord til jordet plugg.

Illustrasjon 2–5. Hygrostatkoblinger

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

3. Skru koblingsskruene godt til (3).

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

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

Hygrostat-
kontakt

1

32

Ledekoblinger Jordkobling

1 2 3 4 5
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2.9 Innstilling av luftstrøm
Der kanaler overgår maksimumslengdene som er angitt i tabellen 
nedenfor, må du bruke tørr- og våtluftspjeldene for å bringe andelen 
av våtluft i forhold til tørrluft i balanse. Riktig balanse er viktig for at 
driftytelsen for enheten skal opprettholdes.

Illustrasjon 2–6. Plassering av kontrollpunkter for tørrluft- og våtluftstrøm

Bruk de innebygde kontrollpunktene til å måle trykkforskjellen for 
henholdsvis A og B (se diagrammet ovenfor). Ved å bruke kurven på 
side 13 oppnår du riktig tørrluftstrøm samtidig som du kontrollerer 
våtluftstrømmen.

Følg instruksjonene nedenfor for å oppnå riktig balanse i forholdet 
mellom luftstrømmene:

1. Still inn driftsbryteren på MAN og hovedbryteren på . 
Avfukteren starter (se kapittel 3, Drift). 

2. Still inn tørrluft- og våtluftspjeldende slik at de er helt åpne.

3. Juster tørrluftspjeldet og mål samtidig verdien for A (ved hjelp av 
kontrollpunktene). Når verdien for A viser at tørrluftstrømmen er 
riktig innstilt, merker du av verdien på kurven slik det er vist i 
eksempelet.

4. Tegn en horisontal linje fra verdi A til tilleggsskalalen til høyre for 
kurven, verdi B, illustrert av den stiplede linjen i eksempelet.

Avløp Kanaldiameter Maks. kanallengde

Våtluft 80 mm 10,0 m

Tørrluft 100 mm 15,0 m

Tabell 2–1. Maksimumslengde på kanaler

Kontroll-

A = Differensialtrykk for tørrluftstrøm

B = Differensialtrykk for våtluftstrøm

A

B
_

_

+

+ punkter
12 Installering 190TNO-1012-D01.12
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5. Juster våtluftspjeldet og mål samtidig verdien for B (ved hjelp av 
kontrollpunktene). Når verdien for B samsvarer med den avmerkede 
verdien for B på kurven, er våtluftstrømmen balansert i forhold til 
tørrluftstrømmen.

MERK! Justeringer av våtluftspjeldet vil påvirke tørrluftstrømmen. Mål verdiene for 
henholdsvis A og B på nytt, og gjør eventuelt noen justeringer til våtluften er 
balansert i forhold til påkrevd tørrluft.

Illustrasjon 2–7. Eksempel på kurver for påkrevd differensialtrykk 

125 m3/t 185 m3/t 270 m3/t

∆p (Pa)

∆p (Pa)

Tørrluftstrøm q (m3/t)

(eksempel)
190TNO-1012-D01.12 Installering 13



MH270 Avfukter
3 Drift

3.1 Sikkerhet

ADVARSEL!  Hovedkabelen må strekkes helt ut i sin fulle lengde før du slår på 
avfuktingsapparatet. Enheten må IKKE brukes hvis hovedkabelen er viklet rundt 
ledningsstativet.

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

3.2 Oppstart
Før du starter avfuktingsapparatet for første gang, må du utføre 
følgende kontroller:

1. Kontroller at enheten er koblet til hovednettet slik det er angitt på 
identifikasjonsplaten (se avsnitt 1.4. Merking), og at den er koblet 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 koblet til enheten (se avsnitt 2.8. 
Tilkobling av hygrostat).

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

3.4 Start

3.4.1 Manuell drift

1. Still inn driftsbryteren på MAN og hovedbryteren på . 
Avfukteren starter (se illustrasjon 3–1. Plassering av driftsbryter og 
kontrollpanelfunksjoner).

2. La enheten kjøre i omtrent 15 minutter for å sikre at driftsforholdene 
er stabile. Kontroller at varmeelementet for reaktivering virker som 
det skal (indikatoren for varmeelementet lyser), og at tørkerotoren 
roterer. (Du ser rotoren hvis du kikker gjennom tørrluftavløpet).

3. Kontroller at kjøretidsindikatoren registrerer enhetens kjøretid.

MERK! Kjøretidsindikatoren stopper ikke når enheten slås av. Enheten må kobles fra 
skillebryteren for hovednettet for å stoppe telleren.

4. Still inn hovedbryteren på , og kontroller at indikatoren for 
varmeelementet slukkes, og at viften stopper (etter ca. 1 minutt).
14 Drift 190TNO-1012-D01.12
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3.4.2 Automatisk drift

MERK! Hvis enheten skal brukes i automatisk modus, må en ettrinnshygrostat 
(ekstrautstyr) være installert og riktig koblet til enheten.

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

2. Still inn hovedbryteren på . Avfukteren starter.

3. Øk gradvis hygrostatens innstilte verdi, og kontroller at indikatoren 
for varmeelementet slukkes, og at viften stopper etter ca. 1 minutt 
(avfukteren stopper) når den innstilte verdien svarer til den relative 
fuktigheten i rommet der hygrostaten er installert. 

MERK! Avhengig av plasseringen av innstillingen på bryterpanelet, kan viften fortsette 
å gå når varmeelementet for reaktivering er slått av. Du finner flere opplysninger 
i avsnitt 3.6. Kontinuerlig bruk av vifte.

4. Senk gradvis hygrostatens innstilte verdi, og kontroller at avfukteren 
slås på (indikatoren for varmeelementet lyser og viften går) når den 
innstilte verdien faller under den relative fuktigheten i rommet der 
hygrostaten er installert. La enheten kjøre i omtrent 15 minutter for 
å sikre at driftsforholdene har stabilisert seg.

5. Juster hygrostatens innstilte verdi til ønsket verdi for relativ fuktighet.

6. Still inn hovedbryteren på , og kontroller at indikatoren for 
varmeelementet slukker, og at viften stopper (etter ca. 1 minutt).

Illustrasjon 3–1. Plassering av driftsbryter og kontrollpanelfunksjoner

1 = Hovedbryter PÅ/AV

2 = Indikator for varmeelement

3 = Feilindikator

4 = Kjøretidsindikator

Drifts-
bryter
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MH270 Avfukter
3.5 Valgfritt utstyr
Fjernstyrt alarm 

En fjernstyrt alarmfunksjon kan kobles direkte til bryterpanelet 
(se illustrasjon 3–2. Kretsskjema og plassering av bryterpanel). 
Alarmeffekten omfatter en potensialfri kontakt (maks. effekt 240 V, 10 A) 
som lukkes når enheten lukkes på grunn av sikkerhetsfunksjonen for 
overoppheting.

3.6 Kontinuerlig bruk av vifte
En innstilling på bryterpanelet (se illustrasjon 3–2. Kretsskjema og 
plassering av bryterpanel) kan forhåndsvelges for å kontrollere viften 
på følgende måter:

Tabell 3–1. Innstillinger for kontinuerlig drift av vifte

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

Innstilling Beskrivelse

A Prosess- og reaktiveringsvifter kjører hele tiden når enheten er slått på.
Denne funksjonen er nyttig for å opprettholde luftsirkulasjon i perioder med 
lite behov, eller hvis det kreves et overtrykksmiljø for å unngå ukontrollert 
infiltrasjon av fuktig luft.

B Prosess- og reaktiveringsvifter kontrolleres av hygrostaten og slås av og på 
sammen med varmeelementet for reaktivering. Dette er standardinnstillingen.
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Illustrasjon 3–2. Kretsskjema og plassering av bryterpanel

3.7 Stoppe enheten
Still inn enhetens hovedbryter på .

Innstilling A = Kontinuerlig bruk av vifte

Innstilling B = Normal viftebruk

Plassering av bryterpanel
190TNO-1012-D01.12 Drift 17
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18 Vedlikehold 190TNO-1012-D01.12

4 Vedlikehold

4.1 Generelt
Avfukteren er konstruert for langvarig og kontinuerlig drift med 
minimalt tilsyn. Under vanlige driftsforhold er det svært små 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 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

Filter 
(se illustrasjon 5–1. 
Plassering av 
sikkerhetsfunksjon for 
overoppheting og filterdeksel)

Rens filteret, beholderen og 
filterhuset. Bytt filter hvis det er 
skittent.

Bytt filteret og rens filterbeholderen og filterhuset.

Merk: Når du bytter filter, må du alltid kontrollere 
at filteret er plassert foran filterbeholderen.

Kabinett Se etter fysiske skader og 
rengjør eventuelt avfukteren 
utvendig.

Se etter fysiske skader og rengjør eventuelt 
avfukteren utvendig.

Kontroller kanalkoblinger og kontrollpunktene for 
tegn på luftlekkasjer og feilmontering.

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

Tabell 4–1. Vedlikeholdsplan
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5 Feilsøking

5.1 Generelt
Dette kapittelet gir veiledning i grunnleggende feilsøking og 
korrigeringstiltak.

5.2 Sikkerhet

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

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

5.3 Finne feilen
Gå gjennom feilsøkingslisten nedenfor før du kontakter Munters’ 
serviceavdeling. Listen hjelper deg å identifisere feiltyper som er 
enkle å korrigere uten hjelp fra spesialister.

Feilsymptom Mulig årsak Korrigeringstiltak

Avfukteren har stoppet.

Feilindikatoren lyser.

Hovedbryteren ble slått av ved en 
feiltakelse.

Feil ved strømtilførselen.

Ved en feil er avfukteren innstilt på 
automatisk og ingen hygrostat er 
koblet til.

Hygrostatfeil (automatisk drift).

Sikkerhetsfunksjonen for 
overoppheting er utløst.
(se avsnitt 5–1. Tilbakestill 
sikkerhetsfunksjonen for 
overoppheting)

Slå på enheten og kontroller at 
den starter.

Kontroller strømtilførselen til 
avfukteren.

Still inn driftsbryter på manuell, og 
kontroller at avfukteren starter.

Still inn driftsbryter på 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 skift den ut.

Kontroller at filteret og kanalene 
ikke er blokkert, og tilbakestill 
sikkerhetsfunksjonen for 
overoppheting når enheten har 
kjølt seg ned.

Hovedårsakene til stopp på grunn 
av overoppheting er:
- Feil ved reaktiveringsluftstrøm.
- Blokkert filter eller kanal.
- Hindring for viftehjulet.
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5.4 Tilbakestill sikkerhetsfunksjonen for overoppheting
Du tilbakestiller sikkerhetsfunksjonen for overoppheting ved å fjerne 
(skru løs) det svarte dekselet og trykke på tilbakestillingsknappen. 

Illustrasjon 5–1. Plassering av sikkerhetsfunksjon for overoppheting 
og filterdeksel

Feilsymptom Mulig årsak Korrigeringstiltak

Avfuktingsapparatet virker 
tilsynelatende på riktig måte, men 
det regulerer ikke fuktigheten.

Reaktiveringstemperaturen er for lav.

Reaktiveringsluftstrømmen er ikke 
riktig.

Feil på roterende enhet.

Hygrostaten virker ikke som den 
skal.

Kontroller at varmeelementet 
fungerer.

Kontroller om kanalsystemet (hvis 
montert) og filtrene er blokkert eller 
om det er lekkasje. Kontroller at 
kontrollpunktene ikke lekker.

Juster prosessluft- og 
reaktiveringsluftstrømmene ved hjelp 
av tørr- og våtluftspjeldene.

Kontroller rotordrivremmen og 
drivmotoren.

Kontroller at rotoren går rundt med 
omtrent 15 omdreininger per time.

Kontroller driften og justeringen av 
hygrostaten i henhold til 
anbefalingene fra produsenten.

Tabell 5–1. Finne feilen

Sikkerhetsfunksjon for 
overoppheting

Filterdeksel
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6 Informasjon om produktutforming

6.1 Produktbeskrivelse
Avfukteren MH270 er utformet for effektiv avfukting av luft. Den er 
utformet for lange driftsperioder, med en felles vifte for prosess- og 
reaktiveringsluftstrøm (det vil si en trehullsenhet). Enheten har et 
fordelingskammer med isolerte seksjoner, som gir en nøyaktig balanse 
mellom luftstrømmene for avfukting, rensing, reaktivering og 
varmegjenvinning.

Både den solide metallrammen og operatørpanelene er laget av 
korrosjonsbestandig ALUZINK®. Det elektriske kontrollsystemet er 
laget i samsvar med EN 60204 (IEC204)-standardene, og de elektriske 
komponentene er montert bak bryterpanelet. Avfuktere av typen 
MH270 overholder harmoniserte europeiske standarder og 
spesifikasjoner for CE-merking.

6.2 Driftsprinsipper
Avfukterens rotor er delt i sektorer for ulike luftstrømmer. Luft-
strømmen som skal avfuktes, kalles prosessluft. Prosessluften går 
gjennom den største sektoren i rotoren. Fuktigheten i prosessluften 
avgis i rotorstrukturen, og prosessluften går deretter ut av rotoren 
som tørrluft. 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.

Samtidig brukes en del av prosessluften som reaktiveringsluft, som 
sendes gjennom forrense- og varmegjenvinningssektorene i rotoren. 
Denne luften varmes opp og brukes til å fordampe fuktigheten fra 
reaktiveringssektoren i rotoren. Våtluften (varm, fuktig luft) slippes 
deretter ut utenfor.

Illustrasjon 6–1. Driftsprinsipper

Tørrluft

Prosess/
reaktiverings-luft

Våtluft

Rotor

Filter 

Vifte

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

Illustrasjon 6–2. Mål

6.4 Viftediagram

Illustrasjon 6–3. Oversikt over vifteytelse

Bredde 
(A)

Dybde 
(B)

Høyde 
(C)

Diam. 
(D)

Diam. 
(E)

Plasskrav 
(F)

Plasskrav 
(G)

Vekt

430 mm 335 mm 620 mm ∅  80 ∅  100 450 mm 250 mm 22 kg

Tabell 6–1. Mål og vekt

1 = Prosess/reaktiverings-
luftinntak

2 = Tørrluftavløp
3 = Våtluftavløp
4 = Kontrollpunkter for

luftstrøm
5 = Servicetilgang
6 = Driftsbryter

Våtluftstrøm
Tørrluftstrøm

Differensialtrykk (Pa) = ∆ρ
Luftstrøm (m3/t) = q
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6.5 Kapasitetsdiagram
Omtrentlig kapasitet i kg/t for nominell luftstrøm. 
Du kan få mer detaljert informasjon fra nærmeste Munters-forhandler, 
eller du kan se Munters’ DryCap-program.

Illustrasjon 6–4. Kapasitetsdiagram – nominell luftstrøm

6.6 Lyddata

Illustrasjon 6–5. Støyutslipp

Symboler

LWT = Samlet støynivå i dB (rel. 10-12 W)
LW = Støynivå i oktavbånd i dB (rel. 10-12W)
KOK = Korrigering ved beregning av LW (LW = LWT + KOK)
* Tilsvarende støyabsorberende område, 10 m2.

Støyutslipp *dB(A) LWT dB
Korrigering KOK ved ISO-bånd nr./midtfrekvens, Hz

1/64 2/125 3/250 4/500 5/1000 6/2000 7/4000 8/8000

A 67 71 -24 -9 -4 -7 -11 -10 -14 -17

B 67 71 -24 -9 -2 -8 -12 -11 -15 -1

Tabell 6–2. Lyddata

80% rel. fukt.
60% rel. fukt.

40% rel. fukt.

1. Prosesslufttemperatur, °C

2. Relativ fuktighet i prosessluft, % 

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

Støyutslipp til omgivelsene:
(i rommet)

A = Prosessluftinntak åpent, 
tørrluftavløp åpent, 
våtluftavløpskanal tilkoblet

B = Prosessluftinntak åpent, 
tørrluftavløpskanal tilkoblet 
(3 m langt), våtluftavløp åpent
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6.7 Tekniske spesifikasjoner

Tekniske data for:
Avfukter

Modell:
MH270

Prosessluft1

Nominell luftstrøm (m3/t)
Redusert luftstrøm (m3/t)
Tilgjengelig statisk trykk (Pa)
Viftemotor, effekt (kW)

270
185
190
0,186

Reaktiveringsluft1

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

80
175
-

Total effekt, spenning og strøm (amp/fase)

Total effekt (kW)
230V 1∼ 50Hz (A)
240V 1~50Hz (A)

1,96
8,5
8,2

Varmeelement for reaktiveringsluft

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

1,8
85

Filter 

Filter EU3 (artikkel nr.) 128002/16

Diverse spesifikasjoner

Driftstemperatur (°C)
Drivmotor, effekt (W)
Maksimalt støynivå (ikke gjennom kanal) (dBa)
IEC-klasse (enhet)
IEC-klasse (bryterpanel)
Avbrudd ved overoppheting (°C)
Strømstyrke, relé for fjernstyrt alarm 

-20 til +40
12
67
IP44
IP54
160±5
2A, 250VAC (maks)

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

2 Felles motor for prosess- og reaktiveringsvifter

Tabell 6–3. Tekniske spesifikasjoner
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ARGENTINA
Munters Argentina
BUENOS AIRES
Tlf: +54 (0)11 4902 1874
Faks: +54 (0)11 4902 1823

AUSTRALIA
Munters Pty 
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
Vila Emiliano perneta
Tlf: +55 (0)41 868 2176
Faks: +55 (0)41 868 2105

CANADA
Munters Inc.
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 2488 6781
Faks: +39 0 2488 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
Tlf: +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: +64 96 34 8237

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 AG
ZÜRICH
Tlf: +41 (0) 1 271 1013
Faks: +41 (0) 1 271 1019

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 7 341 601
Faks: +49 (0)40 7 341 6131

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

ØSTERRIKE
Munters Luftentfeuchtung
WIEN
Tlf: +43 (0) 1 616 42 98
Faks: +43 (0) 1 616 42 98 98
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