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Viktig användarinformation

Avsedd användning

Munters avfuktare är avsedda att användas för avfuktning
av luft. All annan användning av enheten eller användning
som går emot instruktionerna i denna handbok kan ge
upphov till skada på människor och/eller maskin.

Garanti och förpliktelser

Garantitiden är 24 månader från det datum då enheten
lämnade vår fabrik, såvida inte annat angivits skriftligen.
Garantin är begränsad till ett fritt utbyte inklusive fri frakt
av enheten eller komponenter som är felaktiga på grund
av bristande kvalitet eller tillverkningsfel.
Munters garanterar att den levererade enheten har
genomgått rigorös testning för att säkerställa att de
specifikationer som här angivits är uppfyllda. 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
information finns stämplad på aggregatets typskylt, se
avsnitt Märkning.

Obs!

Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående
meddelande.
Detta dokument innehåller information som skyddas av
lagar om upphovsrätt. 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
Box 434
191 24 Sollentuna
Sverige
Tel: 08-626 63 00
Fax: 08-626 86 18
© Munters Europe AB 2005

Säkerhet

I detta dokument markeras farliga aktiviteter med den
vanliga risksymbolen.

VARNING!
Används i denna publikation för att ange
en möjlig fara som skulle kunna leda till
personskada. En instruktion lämnas
normalt, följt av en kort beskrivning plus
eventuell effekt om instruktionen inte följs.

FÖRSIKTIGT!
Används i detta dokument för att ange
en möjlig fara som skulle kunna leda till
skada på enheten eller annan utrustning
och/eller ge upphov till miljöskada. En
instruktion ges normalt, följt av en kort
beskrivning plus möjliga 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
standarder

Munters avfuktare utformas och tillverkas genom 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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Denna sida är avsiktligt lämnad tom



1 Inledning

1.1 Allmänt
Munters avfuktare har utformats för att effektivt avfukta luft. Munters
tillverkar ett stort antal avfuktare med utförande som passar olika
användningsområden och tillämpningar. Kontakta närmaste Munterskontor
om du har några frågor om den aktuella installationen.
För produktdata,se kapitel 6, Produktens konstruktion.

1.2 Om handboken
Denna handbok är skriven för användare av avfuktaren och beskriver
installation, drift, underhåll och grundläggande felsökning.
Handboken är indelad i numrerade kapitel och avsnitt. Innehåll (sidan 3) ger
en snabb översikt. De olika kapitlen kan användas separat. Figurer och
tabeller är numrerade efter kapitel. Exempel: Figur 1-3 är figur nummer 3
och återfinns i kapitel 1.

1.3 Säkerhets- och försiktighetsåtgärder
Handboken innehåller rekommendationer om arbetspraxis och
arbetsprocedurer. Dessa tjänar endast som vägledning och ersätter inte
personligt ansvar och/eller lokala säkerhetsföreskrifter.
Avfuktarna i ML-serien är konstruerade för att uppfylla säkerhetskraven,
direktiven och standarderna som återfinns i EG-försäkran om
överensstämmelse.
Vi rekommenderar att användaren tar reda på hur säkerhetssymbolerna
används i denna handbok genom att läsa avsnittet "Viktig
användarinformation" på föregående sida. Säkerhetsinformation för denna
handbok återfinns listad tidigt i varje kapitel av handboken.
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1.4 Märkning

Figur 1.1 Placering av typskylt

Figur 1.2 Innehåll på typskylt, exempel

1.5 Driftsövervakning
Avfuktaren styrs och övervakas med hjälp av kontrollpanelen, som är placerad
på framsidan av aggregatet,se avsnitt 3.5, Kontrollpanel.

1.6 Felindikatorer
Ev. fel som uppkommer påvisas genom att den röda lampan på
kontrollpanelen lyser. På reglersystemets display 6, se avsnitt 7.4.9, Display
6, Alarm. anges vilken funktion som orsakat felindikationen.
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2 Installation

2.1 Allmänt
ML-avfuktare är avsedd för installation inomhus.
Aggregatet inspekteras och kontrolleras innan det lämnar fabriken så att
enhetlig kvalitet och maximal tillförlitlighet kan garanteras.
Om aggregatet ska placeras i förråd före installationen se avsnitt 2.5,
Förvaring av utrustningen.

2.2 Säkerhet

VARNING!
Avfuktaren är tung och väger över 50 kg. Använd godkänd lyftutrustning för att undvika
olyckor.

VARNING!
Alla anslutningar till elektrisk utrustning måste ske enligt gällande bestämmelser och av
kvalificerad personal.

VARNING!
Aggregatet får aldrig anslutas till någon annan spänning eller frekvens än vad det är
konstruerat och tillverkat för. Se aggregatets typskylt vid tveksamhet.

VARNING!
Se till att strömkällan har isolerats från avfuktaren före flyttning av process- och
torrluftsanslutningar.

VARNING!
Nätspänning är permanent ansluten till aggregatets huvudströmbrytare. Vid justeringar,
underhåll och reparationer får aggregatets täckpaneler endast avlägsnas av kvalificerad
personal.

FÖRSIKTIGT!
Kanaler för den fuktiga luften måste alltid vara isolerade om frysrisk föreligger. På grund
av det höga fuktinnehållet i den våta luften som lämnar avfuktaren bildas lätt kondens
på insidan av kanalen.

FÖRSIKTIGT!
Huvudströmbrytaren får endast användas i nödsituationer för att stoppa aggregatet.
Eftersom även regenereringsfläkten stannar kan avsevärd värme utvecklas i
regenereringsvärmaren vilket leder till att skyddet mot höga temperaturer utlöses och
komponenter i närheten av värmaren kan skadas.
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FÖRSIKTIGT!
Avfuktaren har utformats för att fungera vid speciella process- luftflöden (som motsvarar
installerade fläktstorlekar) och får inte anslutas direkt till luftkonditioneringssystem.

FÖRSIKTIGT!
Om process- och regenereringsluftflödena inte justeras korrekt kan funktionsstörningar
uppstå i aggregatet.

FÖRSIKTIGT!
Om avfuktaren behöver flyttas, så var uppmärksam på risken att den kan tippa.

2.3 Flytta utrustningen
Avfuktaren levereras på en lastpall och måste hanteras varsamt. Alla
paneldörrar på aggregatet måste vara stängda under transport. Förutsatt att
avfuktaren inte har lossats från sin lastpall kan den flyttas med hjälp av
gaffeltruck.
Viktuppgifter för avfuktaren finns i avsnitt 6.3, Mått och utrymmeskrav.

2.4 Inspektion av förpackning och leverans

1 Kontrollera leveransen mot packsedel, orderbekräftelse eller annan
leveransdokumentation och kontrollera att allting ingår och att ingenting
är skadat.

2 Kontakta Munters omedelbart om leveransen inte är komplett, för att
undvika installationsförseningar.

3 Om aggregatet ska placeras i förråd före installationen, se avsnitt 2.5,
Förvaring av utrustningen.

4 Avlägsna allt förpackningsmaterial från aggregatet och kontrollera noggrant
att inga skador har inträffat under transporten.

5 Alla synliga skador måste rapporteras skriftligt till Munters före
installationen.

2.5 Förvaring av utrustningen
Följande är viktigt om avfuktaren ska stå i förråd före installationen:

Placera avfuktaren på en horisontell yta.

Låt emballaget sitta kvar på avfuktaren

Skydda avfuktaren från fysisk skada.

Förvara avfuktaren under skyddsöverdrag och skydda den från damm,
frost, regn och aggressiva föroreningar.

2.6 Krav på driftsplats
Avfuktaren är enbart avsedd för installation inomhus.
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Installation i en fuktig miljö där det finns risk för vatteninträngning i
aggregatet eller i en miljö med hög koncentration av damm ska undvikas,
rådgör med Munters vid tveksamhet.
Det är viktigt att den avsedda installationsplatsen uppfyller kraven på plats
och utrymme för utrustningen för att uppnå bästa möjliga prestanda och
problemfri drift.
Aggregatet ska placeras upprätt inuti eller utanför det utrymme som ska
avfuktas.
För information om aggregat- och servicemått, se avsnitt 6.3, Mått och
utrymmeskrav.

OBS! Det är viktigt, både för underhåll och för service, att minimidimensionerna för
serviceutrymme uppfylls.

2.7 Kanalinstallation

2.7.1 Allmänna rekommendationer

Anslutningarna för processluft och regenereringsluft har utformats i enlighet
med rekommendationerna i ISO 7807. De rektangulära luftanslutningarna
har förstärkningar för fastsättning med M8-bultar.

FÖRSIKTIGT!
Avfuktaren har utformats för att fungera vid speciella processluftflöden (som motsvarar
installerade fläktstorlekar) och får inte anslutas direkt till luftkonditioneringssystem.

Vid installation av kanaler mellan avfuktaren och inlopps- och utlopps-
anslutningarna bör följande rekommendationer följas:

Kanaler ska hållas så korta som möjligt för att minimera förluster i
lufttryck.

För att bibehålla prestandan måste alla fasta fogar i process- och
regenereringsluftkanaler vara luft- och fukttäta.

Processluftkanalen ska vara isolerad för att förhindra att kondens bildas
på kanalens utsida när lufttemperaturen i kanalen faller under
daggpunktstemperaturen i omgivningsluften där kanalen är dragen.

Kanaler måste alltid vara isolerade om frysrisk föreligger.

På grund av det höga fuktinnehållet i våtluften som lämnar avfuktaren
bildas lätt kondens på insidan av kanalen. Detta undviks genom att kanalen
isoleras.

Horisontella kanaler ska installeras lutande nedåt (bort från avfuktaren)
så att kondensen dräneras. Vid utloppet för våt luft bör lämpliga
kondensdränage installeras vid de lägsta punkterna i kanalen. Se figur 2.2,
Våtluftsutloppets utformning.
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Kontrollera att åtkomsten för drift och service inte begränsas vid
konstruktion och installation av kanaler. Mer information finns i avsnitt
6.3, Mått och utrymmeskrav.

För att minska störningar och/eller vibrationer som överförs längs fasta
kanaler ska lufttäta flexibla anslutningar av god kvalitet monteras.

Kanal som monterats direkt på avfuktaren bör förses med tillräckligt stöd
för att minimera tyngden och belastningen på grund av kanalens vikt och
rörelse.

Spjäll för att balansera luftflödena måste installeras i kanalerna för
torrluftsutlopp och regeneringsluftsinlopp. Det är viktigt att uppnå rätt
luftflöden om aggregatet ska fungera effektivt. För korrigering av
luftflöden, se avsnitt 2.13, Luftflödeskontroll och injusteringar.

Det totala motståndet i process- och regenereringsluftkanalerna får inte
överskrida den beräknade prestandan för fläktarna som är monterade i
avfuktaren. För information om minsta tillgängliga statiska tryck, se avsnitt
6.5, Teknisk specifikation.

2.7.2 Kanal för utomhusluftsinlopp

När utomhusluft leds in i avfuktaren ska öppningen till inloppskanal placeras
tillräckligt högt ovanför marknivån för att förhindra att damm och partiklar
sugs in. Kanaler ska vara konstruerade så att regn och snö inte sugs in i
avfuktaren. Luftinloppet måste placeras på avstånd från eventuella
kontaminanter som t.ex. avgaser från maskiner och skadliga ångor.
För att förhindra att utgående våtluften befuktar ingående regenereringsluft
måste regenereringsinloppet placeras åtminstone 2 m från våtluftsutloppet.
Se figur 2.1, Utformning av utomhusluftinlopp.

Rektangulär kanal Rund kanal

Trådnät maskbredd
ca 10 mm

Trådnät maskbredd
ca 10 mm

Figur 2.1 Utformning av utomhusluftinlopp

2.7.3 Kanal för våtluftsutlopp

Våtluftskanalen måste vara tillverkad i rosttåligt material (t.ex. rostfritt stål,
aluminium eller plast) och ska kunna klara temperaturer upp till 100 °C.
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OBS! Kanal för den fuktiga luften måste alltid vara isolerad om frysrisk föreligger. På grund
av det höga fuktinnehållet i våtluften som lämnar avfuktaren bildas lätt kondens på
insidan av kanalen.

Horisontella kanaler måste därför installeras lutande nedåt (bort från
avfuktaren) så att kondensen dräneras. Lutningen bör åtminstone vara 2 cm
per meter kanal. Dessutom bör 5 mm dräneringshål borras vid de lägsta
punkterna av kanalen för att förhindra att vatten ackumuleras i kanalen, se
figur 2.2, Våtluftsutloppets utformning.
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Horisontellt
våtluftsutlopp

Vertikalt
våtluftsutlopp

Trådnät maskbredd
ca 10 mm

Dränage av kondens

Nedåtgående lutning
bort från avfuktaren

Våtluft

Våtluft

Trådnät maskbredd
ca 10 mm

Figur 2.2 Våtluftsutloppets utformning

Torrluftsspjäll1ProcessluftinloppA

Extern filterlåda (tillval)2TorrluftsutloppB

Kanalövergång3RegenereringsluftinloppC

Regenereringsluftsspjäll4VåtluftsutloppD

Utloppskanal (trådnät)5

Figur 2.3 Kanaler som krävs för installation
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2.8 Förebyggande åtgärder för aggregat med LI sorptionsrotor
För att förhindra att sorptionsrotorn med litiumklorid (LI) blir för högt
belastad när avfuktaren har stängts av, se till att luft med en relativ fuktighet
över 80 % inte passerar genom rotorn!
Vi rekommenderar installation av motoriserade och lufttäta avstängnings-
spjäll i avfuktarens process- och regenereringsluftinlopp. Detta förhindrar
att luft med en mycket hög relativ fuktighet av misstag dras genom rotorn
genom en skorstenseffekt skapad av annan utrustning.
Detta är speciellt viktigt när processluften tas utomhus, eller systemet har
monterats med en förkylare. Om dessa förebyggande åtgärder inte vidtas
kan det resultera i en avsevärd prestandaförlust och det kan även orsaka
permanenta skador på rotorn och aggregatet.

2.9 Elektriska anslutningar

2.9.1 Strömtillförsel

VARNING!
Alla anslutningar till elektrisk utrustning måste göras enligt gällande bestämmelser och
av kvalificerad personal.

VARNING!
Aggregatet får aldrig anslutas till någon annan spänning eller frekvens än vad den är
konstruerad och tillverkad för. Se aggregatets typskylt vid tveksamhet.

Aggregatet är utformat för drift med 3-fasväxelström. Alla aggregat levereras
kompletta med allt internt kablage installerat och konfigurerat enligt den
spänning och frekvens som angivits på typskylten.

OBS! Spänningstillförseln får inte variera mer än 10 % av den angivna driftspänningen.
Aggregatet måste vara korrekt anslutet till jord.

Kraftförsörjningen ansluts direkt till aggregatets huvudströmbrytare.
Anslutningskabel och huvudsäkringar måste vara anpassade till aggregatet
som installeras.
För anslutningsanvisningar se typskylten och kopplingsscheman eller avsnitt 6.5,
Teknisk specifikation.

2.10 Extern fuktgivare
Avfuktaren levereras som standard med en fuktgivare typ HS21 i vägg- eller
kanalutförande. Denna monteras externt och ansluts till plint , se
kopplingschema som levereras med aggregatet. Fuktgivaren styr avfuktaren
när driftsomkopplaren står i läge AUTO dvs automatiskt läge, och indikerar
också aktuell Relativ Fuktighet, se avsnitt 2.11, Inställningar före start.
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För att säkerställa funktionen ska fuktgivaren anslutas med den medlevererade
kabeln. Vid behov av längre kabel är det viktigt att samma kabeltyp används.
Vid osäkerhet kontakta närmaste munterskontor.
Spänningsfall kan inträffa om alltför långa kablar används.

2.10.1 Krav på driftsplats

Fuktgivareen ska monteras 1-1,5 m ovanför golvet och placeras så att den
inte direkt utsätts för torrluft från aggregatet 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.

2.11 Inställningar före start
Före start första gången måste ett antal driftsparametrar ställas via
kontrollsystemet ACD se avsnitt 7.5, Grundinställningar (display 10 - 14).
Några funktioner kräver anslutning till extern utrustning. För information
om kopplingar, se kopplingsscheman som medföljer aggregatet.

2.11.1 Fjärrstart

Aggregatet kan startas och stoppas externt med en slutande kontakt
mellanplintarna 307 och 308. Den standardmonterade bygeln måste då tas
bort.

2.11.2 Kontinuerlig processluftfläktdrift

Standardinställning innebär att processfläkten startar automatiskt endast när
avfuktning behövs. Dock kan ett kontinuerligt processluftflöde vara önskvärt
även om det inte finns behov av avfuktning.
Kontinuerlig processfläktdrift kan programmeras in, se avsnitt 7.5.2, Display
11, Kontinuerlig drift av processluftsfläkt.

2.11.3 Fuktstyrningsalternativ

Det finns möjlighet att välja 3 olika sätt att styra avfuktaren i automatiskt
driftsläge, se avsnitt 7.5.3, Display 12, Fuktregleringsalternativ

1 Avfuktaren styrs mot ett internt ställbart börvärde, som programmeras in
via styrsystemets display 1A

2 Avfuktaren styrs mot ett externt ställbart börvärde, se display 1B. Det
externa börvärdet utgörs av en analog signal, 0-10V, på ingång 18
(plint306). 3,0 volt innebär exempelvis börvärde 30% RH.

3 Avfuktarens värmare styrs från en extern insignal, 0-10V, se display 1C.
Den externa insignalen på ingång 18 (plint306) styr värmareffekten
oberoende av aktuell fuktbelastning. 3,0 volt innebär exempelvis att
aggregatet styrs med ungefär 30% värmareffekt
Om man under vissa tider kan acceptera en annan nivå på den relativa
fuktigheten finns möjlighet att, oavsett vilket av dessa tre styralternativ
som valts, styra avfuktaren mot ytterligare ett tillfälligt internt ställbart
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börvärde, betecknat börvärde 2, se avsnitt 7.4.4, Display 1D, Extra
börvärde. Börvärde 2 aktiveras med en slutande kontakt, som kan vara
exempelvis en timer, mellan plint 309 och 310.

2.11.4 Regenereringstemperatur

Inställning av maximal regenereringstemperatur är möjlig. Den är förinställd
på 130 °C, se avsnitt 7.5.4, Display 13, Regenereringstemperatur.

2.11.5 Reglernoggrannhet

Det är möjligt att ställa in maximal differens mellan till- och frånslag, sk.
hysteres i display 14. Förinställt värde är 3 %. För mer information, se avsnitt
7.5.5, Display 14, Reglernoggrannhet.

2.12 Kontroller före start

VARNING!
Nätspänning är permanent ansluten till aggregatets huvudströmbrytare. Justeringar,
underhåll och reparationer får endast utföras av kvalificerad personal.

2.12.1 Checklista före start

Genomför följande kontroller innan avfuktaren startas första gången:

1 Se till att huvudströmbrytaren på avfuktaren står i läge 0, se figur 3.5,
Kontrollpanel.

2 Kontrollera att filtren för luftinloppen är hela, är korrekt monterade och
att alla ytor inuti aggregatet är rena.

3 Inspektera alla kanaler och kanalanslutningar för att säkerställa att alla
anslutningar har blivit korrekt installerade och att det inte finns några
tecken på skada hos systemet. Kontrollera också att alla kanaler är fria
från blockerande föremål i luftpassagen.

4 Ta bort nedre frontpanelen och kontrollera att ingen av effektbrytarna
eller automatsäkringarna på kontrollpanelen har löst ut. För ytterligare
information, se kopplingsschemat som medföljer aggregatet.

5 Kontrollera att den inkommande spänningen är korrekt och att kablarna
är rätt anslutna.

6 Kontrollera att fuktgivaren är monterad på rätt plats i rummet och att den
är korrekt ansluten till avfuktaren, se avsnitt 2.10, Extern fuktgivare.

7 Ställ spjällen för process- och regenereringsluftflöden i helt öppet läge.

2.13 Luftflödeskontroll och injusteringar

2.13.1 Allmänt

För att erhålla avsedd prestanda måste spjällen för den torra luften och
regenereringsluftflödena vara korrekt justerade enligt det beräknade luftflödet,
se avsnitt 6.5, Teknisk specifikation.
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Kontakta vid behov Munters för att få hjälp med att beställa installation och
injustering av avfuktaren. Adresser till Munters finns på baksidan av denna manual.

FÖRSIKTIGT!
Om process- och regenereringsluftflödena inte justeras korrekt kan funktionsstörningar
uppstå i aggregatet.

1 Rotorns rotationsriktning ska kontrolleras efter anslutning till
strömtillförseln. Öppna avfuktarens mellersta frontpanel. Starta avfuktaren
och kontrollera att rotorn rör sig medurs dvs i pilens riktning.

2 Genom att justera spjällen som är installerade i kanalerna för
torrluftutloppet och regenereringsluftinloppet kan process- och
regenereringsluftflödena ändras till önskat värde.

3 Kör avfuktaren på full effekt i ca 8 minuter för att regenereringsvärmaren
ska uppnå sin normala drifttemperatur. Se kapitel 3, Drift

4 Kontrollera att temperaturskillnaden mellan regenereringsluften (display
3 ) och ingående regenereringstemperatur är ca 95 °C (toleransgräns ±5
°C). Om temperaturdifferensen ligger utanför toleransgränsen på 5 % kan
spjället justeras för regenereringsluften i små steg (vilket gör att
temperaturindikeringen stabiliseras efter varje justering) tills indikeringen
av regenereringstemperaturen ligger inom de angivna toleranserna.

EXEMPEL
Temperatur inloppsluft 15 °C
Temperatur regenereringsluft 110 °C
Temperaturökning 95 °C
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3 Drift

3.1 Allmänt
Avfuktarna ML17 - MLT30 är utrustade med en kontrollpanel som innehåller
huvudströmbrytare, driftsomkopplare, flerfunktionsdisplay (samt
indikeringslampor..
Driftsomkopplaren på kontrollpanelen har två driftslägen:
100 % (Full effekt läge)
Avfuktarens fläktar, rotor och regenereringsvärmare är i drift kontinuerligt
med full kapacitet.
AUTO (Automatiskt läge)
Avfuktarens fläktar, rotor och regenereringsvärmare är i drift endast när den
relativa fuktigheten överstiger önskat värde, börvärde. Om fjärrstart är
inkopplad måste kontakten vara sluten, se avsnitt 2.11.1, Fjärrstart. Om
kontinuerlig processluftsdrift är vald i styr och reglersystemets display nr 11
fortsätter processluftsfläkten att vara i drift även efter det att avfuktningen
upphört.
Om avfuktaren styrs via extern insignal, display 1C, startar fläktar och
drivmotor när kontakten "fjärrstart" sluts, oberoende av aktuell relativ
fuktighet. Regenereringsvärmaren regleras via insignalen.
Vid strömavbrott återstartar avfuktaren automatiskt när strömtillförseln har
återkommit.

3.2 Säkerhet

FÖRSIKTIGT!
För att förhindra överbelastning på fläktarna får aggregatet inte köras längre än några
minuter innan process- och regenereringsluftflödena har injusterats. För ytterligare
information, se avsnitt 2.13, Luftflödeskontroll och injusteringar.

FÖRSIKTIGT!
Om process- och regenereringsluftflödena inte justeras korrekt kan funktionsstörningar
uppstå i aggregatet.

3.3 Snabbstopp
För att starta och stoppa aggregatet i normal drift används driftsomkopplaren.
Om en nödsituation uppstår, använd huvudströmbrytaren på avfuktaren, se
figur 3.1, Kontrollpanel.

FÖRSIKTIGT!
Endast i nödsituationer får huvudströmbrytaren användas för att stoppa aggregatet.
Eftersom regenereringsfläkten också stannar, kan avsevärd värme utvecklas i
regenereringsvärmaren vilket leder till att skyddet mot höga temperaturer utlöses och
komponenter i närheten av värmaren kan skadas.
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3.4 Drift av aggregatet

3.4.1 Första uppstart Manuellt läge

1 För huvudströmbrytaren till läge ”1” och kontrollera att ACD-displayen
tänds.

2 De tre lamporna ska blinka 2 ggr var som lampkontroll.

3 För driftsomkopplaren till läget 100 %. Kontrollera att:

Den vita lampan lyser som indikerar aggregat i drift.

Process- och regenereringsluftfläkt har startat, se avsnitt 7.4.7, Display
4, Motorstatus.

Drivmotor är i drift, se avsnitt 7.4.7, Display 4, Motorstatus.

4 Låt aggregatet vara i drift i ungefär 8 minuter så att driftsförhållandena
hinner stabilisera sig. Kontrollera att regenereringsvärmarens temperatur
stiger, se avsnitt 7.5.4, Display 13, Regenereringstemperatur.

5 För driftsomkopplaren på kontrollpanelen till läge ”0”

6 För att aggregatet ska svalna fortsätter regenereringsluftfläkten och
drivmotorn att gå efter att aggregatet har stängts av tills
regenereringstemperaturen understiger ca 50 °C.

7 Kontrollera att regenereringsluftfläkt och drivmotor stannar när
regenereringstemperaturen sjunker under ca 50 °C. Någon minuts
fördröjning är normalt.

3.4.2 Första uppstart Automatiskt läge - reglering mot börvärde

Om aggregatet ska kunna köras i automatiskt läge, mot önskat börvärde,
måste en fuktgivare vara ansluten och om kontakten "fjärrstart" är inkopplad
måste den vara sluten.
Följande steg gäller principiellt oavsett om aggregatet styrs av börvärde som
ställs in via displayen på aggregatet ( display 1A), externt (display 1B) eller
om börvärde 2, “nattsänkning”, är inkopplat (display 1D).

1 För huvudströmbrytaren till läge ”1” och kontrollera att indikering för
nätanslutning visas genom att ACD-displayen tänds och den lilla gröna
lampan på displayenheten blinkar.

2 Justera börvärdet till minsta möjliga värde på den relativa fuktigheten
(%RH).

3 För driftsomkopplaren till läget AUTO. Kontrollera att:

Den vita lampan tänds

Fläktar och drivmotor har startat (display 4)

Värmareffekten kopplas in (display 5)

Regenereringstemperaturen stiger (display3)
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4 Öka långsamt börvärdet för relativa fuktigheten och kontrollera att
aggregatet slår av när börvärdet överensstämmer med verklig Relativ
Fuktighet,

5 Minska därefter börvärdet en procent i taget och notera vid vilket börvärde
aggregatet slår på. Skillnaden mellan verklig relativ fuktighet och det nu
aktuella börvärdet är den reglernoggrannhet, hysteres, som fuktstyrningen
är inställd på. Detta värde kan ändras i display 11,

6 För driftsomkopplaren på kontrollpanelen till läge ”0”

7 För att regenereringsvärmaren ska svalna fortsätter regenereringsluftfläkten
och drivmotorn att gå efter att aggregatet har stängts av till dess
temperaturen har fallit under ca 50 °C.

8 Kontrollera att regenereringsluftfläkt och drivmotor stannar när
regenereringstemperaturen sjunker under ca 50 °C .

9 Ställ in önskat börvärde för relativ fuktighet .

3.4.3 Första uppstart Automatiskt läge - extern kontroll

Om aggregatet styrs via en extern insignal (0 - 10 V) görs följande kontroller
vid en första uppstart. .

1 För över huvudströmbrytaren till läge ”1” och kontrollera att indikering
för nätanslutning visas genom att ACD-displayen tänds

2 Ställ den externa insignalen på cirka 10 V.

3 För över driftsomkopplaren till läget AUTO. Kontrollera att:

Den vita lampan tänds

Fläktar och drivmotor har startat (display 4)

Värmareffekten kopplas in (display 5)

Regenereringstemperaturen stiger (display3)

4 Sänk spänningen på insignalen till ca 6 V. Kontrollera att ca 67 % av
värmareffekten är inkoppplad (två värmarsteg).

5 Sänk spänningen på insignalen till ca 3 V. Kontrollera att ca 33 %
värmareffekten är inkopplad (ett värmarsteg)

6 Sänk spänningen till 0 V och kontrollera att hela värmareffekten kopplas
från.

7 För driftsomkopplaren på kontrollpanelen till läge "0". Kontrollera att
avfuktaren stängs av när regenereringstemperaturen sjunkit under 50 °C.
Bryt kontakten "fjärrstart" om den är inkopplad.
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3.5 Kontrollpanel

Figur 3.1 Kontrollpanel

FunktionBrytare/IndikatorArt.

När huvudströmbrytaren står i läge ”0” är aggregatet spänningslöst efter
brytaren. När huvudströmbrytaren står i läge ”1” kan avfuktaren startas.

Huvudströmbrytare1

Se kapitel 7 för information om styr- och reglersystemets funktionerStyr och reglersystem ACD2

När driftsomkopplaren är i läge “100%” går avfuktaren i manuellt läge. I det här
läget går aggregatet kontinuerligt (full kapacitet).Det tar ett par sekunder innan
aggregatet startar.
När driftsomkopplaren är i läge ”AUTO” går avfuktaren i automatiskt läge och
styrs mot ett internt ställbart börvärde för relativ fuktighet eller via en extern
insignal.
När driftsomkopplaren är i läget ”0” är avfuktaren avslagen men fortsätter att
gå tills den har svalnat.

Driftsomkopplare3

Lyser när avfuktaren är i drift.Vit lampa (RUN)4

Lyser med fast sken när ett alarm har löst ut. Kontrollera i display nr 6 vilket
larm som löst ut.

Röd lampa (ALARM))5

Lyser när behova av filterbyte föreligger, se avsnitt 7.4.9, Display 6, Alarm eller
när avfuktaren har uppnått det antal driftstimmar då en underhållsservice bör
genomföras, se avsnitt 7.4.5, Display 2, Drifttidsmätning

Gul lampa (SERVICE)6

Tabell 3.1 Kontrollpanelens funktion
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4 Service och Underhåll

4.1 Regelbunden service och underhåll
Munters avfuktare är konstruerade för att kunna användas under lång tid,
kontinuerligt och med hög driftsäkerhet. Som för all maskinell utrustning
krävs en regelbunden service och underhåll för att avfuktaren ska vara i bästa
skick och arbeta på det mest ekonomiska sättet.
Tiden mellan service- och underhållstillfällena beror främst på driftsvillkoren
och miljön där aggregatet är installerat. Om processluften
exempelvis innehåller mycket damm, bör den förebyggande servicen utföras
med tätare intervall. Detsamma gäller naturligtvis om avfuktaren arbetar
intensivt.
Ett exempel på vanligt service- och underhållsprogram finns beskrivet nedan
se avsnitt 4.3, Service- och underhållsschema.
Förutom igångkörningen av aggregatet genomförs fyra olika serviceinsatser
(A-D) med olika tidsintervall.
Beroende på hur aggregatet arbetar och i vilken miljö kan Munters
serviceavdelning också ta fram ett serviceprogram som anpassats till era
lokala förutsättningar.
ML avfuktaren är försedd med en serviceindikator i styrsystemet, se avsnittt
7.4.5, Display 2, Drifttidsmätning. I samband med installation och
igångkörning görs lämpligen en uppskattning av lämpligt antal driftstimmar
till nästa service. Detta överenskomna värde programmeras in av personal
från Munters.

4.2 Serviceindikatorlampa

4.2.1 Filterbytesbehov

Den gula servicelampan indikerar behov av filterbyte eller övergripande
service. När den gula lampan lyser gör följande:
Välj display 6 i styrsystemet för att se orsaken till att servicelampan har tänts,
se avsnitt . Om "Service 0001" visas behöver regenereringsfiltret bytas, om
"Service 0002" visas behöver processluftsfiltret bytas. Öppna filterluckan
och byt det aktuella filtret.

4.2.2 Servicebehov

Om ingen av ovan nämnda indikeringar visas i display 6 gå till display 2. Om
indikeringen i display 2 visar "Service 0000", eller ett negativt värde, har
avfuktaren nått det antal driftstimmar då en övergripande service
rekommenderas. Kontakta Munters serviceavdelning.
I display nr 2 kan man avläsa antalet driftstimmar till nästa servicebehov
föreligger . Ett minustecken före timantalet visar att service borde ha utförts.
Ett exempel på vanligt service- och underhållsprogram finns beskrivet nedan
se avsnitt 7.4.9, Display 6, Alarm.
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4.3 Service- och underhållsschema

DABABACABABAStartServiceinsatsServicenivå

48000440004000036000320002800024000200001600012000800040000Drifttid i timmar

726660544842363024181260Kalendertid i månader

XXXXXXXXXXXXXKontroll, ev. byte filter,
funktionskontroller

XXXXXXXFörebyggande kontroll inkl.
säkerhetskontroll

XXXXXXXKapacitetsmätning, kontroll av rotor

XXUtbyte av övertemperaturskydd

XXKontroll, ev. utbyte av drivrem och
stödrullar

XXByte av drivmotor

XXGenomgång av fläktar, fläkthjul, motor,
lager

XXXXXXXGenomgång av el- och styrsystem,
funktionskontroll

XXXXXXKalibrering av fuktregleringsutrustning
och sensorer

XXXXXXKalibrering av
temperaturregleringsutrustning och
sensorer

XKontroll av rotorkåpa, ev byte
rotortätningar

Tabell 4.1 Serviceschema

4.4 Säkerhet

VARNING!
Justeringar, underhåll och reparationer får endast utföras av kvalificerad personal.
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5 Felsökning

5.1 Allmänt
Syftet med detta kapitel är att underlätta grundläggande felsökning och ge
instruktioner om åtgärder för att avhjälpa ev. fel. Kopplingsscheman kan
vara till hjälp vid felsökning.

5.2 Säkerhet

VARNING!
Justeringar, underhåll och reparationer får endast utföras av kvalificerad personal.

5.3 Felsökning
Den röda larmlampan och ACD displayen är den primära informationskällan
vid felsökning när aggregatet har avgett ett alarm och stannat.
Gå igenom felsökningslistan nedan innan Munters kontaktas. I listan finns
information för att identifiera fel som är enkla att åtgärda utan hjälp av särskilt
utbildad personal.
Stäng alltid av huvudströmbrytaren innan aggregatets paneler lyfts av.

ÅtgärdMöjlig orsakIndikatorerSymptom

Kontrollera strömförsörjningen till
aggregatet.

Strömtillförseln bruten.Inget lyser.Aggregatet
har stannat.

För över huvudströmbrytaren till läge ”1”
och kontrollera att displayen aktiveras och
visar senaste inställning samt att de tre
lamporna blinkar som lamptest.

Huvudströmbrytaren (nr.1) är i läge ”0”.

Undersök orsaken till felet och åtgärda.
Återställ säkringen.

Säkring FU27 och FU28 har löst ut.

Undersök orsaken till felet och åtgärda.
Återställ QM25. Om felet inträffar igen,
kontakta Munters.

Effektbrytaren QM25 löste ut på grund av
ledningsfel.

Inget avfuktningsbehov föreliggerDisplayen är
aktiv.

Aggregatet
är i
AUTO-läge
och har
stannat

Sätt på fjärrstartsbrytarenOm fjärrstart är inkopplad är den avslagen

Ställ lägesväljaren i 100% läge och
kontrollera att aggregatet startar.

Lägesväljaren har ställts in på AUTOmatiskt
läge av misstag, utan att någon fuktgivare
har anslutits.

Ställ lägesväljaren i AUTOmatiskt läge och
kontrollera fuktgivaren genom att se efter
om avfuktaren startar när fuktgivarens
börvärde minskas under aktuellt värde för
den verkliga Relativa Fuktigheten (RH).
Återställ fuktgivarens börvärde efter
kontrollen. Vid behov byt ut fuktgivaren.

Fuktgivarfel (AUTOmatiskt läge).
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ÅtgärdMöjlig orsakIndikatorerSymptom

Låt aggregatet svalna.
Kontrollera att luftinloppet, utloppskanaler
och filter är fria från hinder och inte
igensatta med smuts..
Kontrollera och justera
regenereringsluftflödet, se avsnitt 2.13,
Luftflödeskontroll och injusteringar.

Överhettningsskyddet BT33 har löst ut
antingen på grund av ett hinder i
regenereringsluftflödet eller för att
inställningen av regenereringsluftflödet är
för lågt.

Röda
lampan lyser
och A-alarm
nr 1 visas i
display nr 6.

Aggregatet
har stannat.

Undersök orsaken till att larmen löst ut och
åtgärda.

Röda
lampan lyser
och display
6 visar

Aggregatet
har stannat.

Allmänt:
Sätt driftsomkopplaren i läge "0" för att
återställa larmet när felet är åtgärdat. Om
felet uppstår igen - kontakta Munters.

Kontrollera att drivremmen är intaktRotorn har stannatA-alarm nr 2

Regenereringsfläkt ur funktionA-alarm nr 3

Återställ QM21.- effektbrytaren har löst ut

Kontakta Munters- annan orsak

Processluftfläkt ur funktionA-alarm nr 4

Återställ QM23- effektbrytaren har löst ut

Kontakta Munters- annan orsak

Låt motorn svalna och åtgärda orsakenÖvertemperatur drivmotorA-alarm nr 5

Återställ QM12-16Regenereringsvärmare ur funktionA-alarm nr 6

Kontakta MuntersFel på reg.värmareA-alarm
7-11

Byt filter- Regenereringsfilter igensattGula lampan
lyser och
display 6
visar
Service nr 1

Aggregatet i
drift .

Byt filter- Processluftsfilter igensattService nr 2

Kontrollera att regenereringsvärmaren
fungerar.

Temperaturhöjningen över
regenereringsbatteriet är för låg enl display
nr 3.

Prestanda-förlust:
Avfuktaren
är i drift men
kontrollerar
inte
luftfuktigheten.

Kontrollera och justera regenererings- och
process- luftflödet, se avsnitt 2.13,
Luftflödeskontroll och injusteringar.

Regenererings- och processluftflödena
överensstämmer inte med nominella
luftflöden.

Kontrollera att fuktgivaren fungerar och är
rätt ansluten i enlighet med
rekommendationer, se avsnitt 8, Fuktgivare
HS21.

Fuktgivaren fungerar inte korrekt

Tabell 5.1 Felsökning
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6 Produktens konstruktion

6.1 Produktbeskrivning
Sorptionsavfuktarna i ML-serien har konstruerats för att effektivt avfukta
luften i miljöer där luftfuktigheten måste vara låg. Avfuktarna är utrustade
med en inkapslad rotorenhet. Rotorhöljet är tillverkat av hållbar härdplast
och innehåller isolerade zoner som exakt balanserar avfuktnings-,
regenererings- och värmeåtervinningsluftflödena. Avfuktarens robusta
metallram och paneler tillverkas i rostfritt stål.
Det elektriska styrsystemet uppfyller standarderna EN 60204 (IEC204). De
elektriska komponenterna är monterade på samlingsskenor och är tillverkade
av halogenfri plast. Det elektriska systemet har utformats för upp till 500 V
och 60 °C. ML-seriens avfuktare tillverkas enligt samordnade europeiska
standarder och de krav som ställs för CE-märkning.

6.2 Driftsprincip
Sorptionsrotorn har ett stort antal smala, parallella luftkanaler, som har
bearbetats till ett sammansatt material som mycket effektivt tar upp och
håller kvar vattenånga.
Rotorn är uppdelad i sektorer för olika luftflöden. Luftflödet som ska avfuktas
kallas processluft (4) och passerar genom rotorns största zon. Fukten i
processluften leds in i rotorstrukturen och processluften lämnar därefter
rotorn som torr luft (1). När rotorn långsamt roterar möter den inkommande
processluften alltid en torr zon på rotorn, och avfuktningsprocessen kan på
så sätt pågå kontinuerligt.
Luftflödet som används för att regenerera (torka) rotorstrukturen kallas
regenereringsluft (3) och värms upp först. När regenereringsluften passerar
genom en mindre avdelad zon av rotorn, i motsatt riktning mot
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processluftflödet, avlägsnas den upptagna fukten och lämnar rotorn som
våtluft (2), en varm och fuktig luft.

1 Torr luft
2 Våtluft
3 Regenereringsluft
4 Processluft

1

2

3

4

Figur 6.1 Driftsprincipen
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6.3 Mått och utrymmeskrav
Skalenliga och måttsatta AutoCAD-ritningar finns att tillgå i Munters
DryCap-program (kan beställas från närmaste Munters-kontor).

P

J

L

M

OE

OD

   N    N   A

P

H

G

C

F

B

X

Y

1

2

4

3

62125

560

4
0

0

12512512562

125

125

107

107

Z

1 Processluftinlopp
2 Torrluftsutlopp
3 Regenereringsluftinlopp
4 Våtluftsutlopp

Figur 6.2 Mått och utrymmeskrav

Vikt
(kg)

Dimensioner (mm)Modell

Z (1)Y (1)X(1)PNMLJHGFØEØDCBA

2805509502004384842446060895646056820031516408751200ML17

2855509502004384842446060895646056820031516408751200ML23

2705509502004384842446060875646056820031516408751200MLT30

(1) Utrymme för service.

Tabell 6.1 Mått och utrymmeskrav
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6.4 Kapacitetsdiagram
Ungefärlig kapacitet i kg/h. Kontakta närmaste Munters-kontor eller se
Munters DryCap-program för att få mer detaljerad information.

OBS! Siffrorna nedan är baserade på ett nominellt luftflöde (1/1).

1.1.
-10 0 10 20 30

 (°C) 

2.2.

ML23

0
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24

28

 (kg/h) 

3.3.

80%RH

40%RH

60%RH

2.2.
3.3.

1.1.
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4

6
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ML17

1

80%RH

40%RH

60%RH3.3.

1.1.
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
 (kg/h) 

-10 0 10 20 30
 (°C) 

2.2.

MLT30

Processluftstemperatur °C

2 Relativ Fuktighet, processluft % RH

3 Avfuktningskapacitet, kg/h
(borttaget vatten kg/timme)

Figur 6.3 Kapacitetsdiagram
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6.5 Teknisk specifikation
Följande data gäller aggregat som är utrustade med elektriska
regenereringsvärmare. Mer information om modeller som är utrustade med
gasregenereringsvärmare finns i bilagan om gasvärmare som följer med
avfuktaren.

MLT30ML23ML17Modell

Processluft
Siffrorna som anges är nominella värden baserade på en inloppstemperatur vid fläktarna på 20 °C, och en luftdensitet på 1,2 kg/m3

0,833
3000
300
3,8

0,639
2300
300
3,8

0,472
1700
300
2,0

Nominellt luftflöde (m3/s)
Nominellt luftflöde (m3/h)
Minsta tillgängliga statiska tryck (Pa)
Fläktmotorns effekt (kW)

Regenereringsluft1

0,175
630
300
1,1

0,236
850
300
1,1

0,175
630
300
1,1

Nominellt luftflöde (m3/s)
Nominellt luftflöde (m3/h)
Minsta tillgängliga statiska tryck (Pa)
Fläktmotorns effekt (kW)

Beräknad ström

66,583,759,9Ström (Amp/Fas) 3~ 50 Hz 230 V

64,982,159,3Ström (Amp/Fas) 3~ 60 Hz 230 V

39,449,935,8Ström (Amp/Fas) 3~ 50 Hz 380 V

39,249,735,5Ström (Amp/Fas) 3~ 60 Hz 380 V

38,248,234,5Ström (Amp/Fas) 3~ 50 Hz 400 V

37,447,133,6Ström (Amp/Fas) 3~ 50 Hz 415 V

34,543,531,5Ström (Amp/Fas) 3~ 60 Hz 440 V

33,742,530,7Ström (Amp/Fas) 3~ 60 Hz 460 V

33,541,930,0Ström (Amp/Fas) 3~ 60 Hz 480 V

33,141,027,7Ström (Amp/Fas) 3~ 50 Hz 500 V

Regenereringsvärmare

95
18,0

95
24,6

95
18,0

Temperaturökning över värmaren (°C)
Effekt, regenereringsvärmare (kW)

Övriga tekniska data

10
G3 (EU3)
IP54
Klass F
Klass F
160 +/- 5

10
G3 (EU3)
IP54
Klass F
Klass F
160 +/- 5

10
G3 (EU3)
IP54
Klass F
Klass F
160 +/- 5

Effekt, drivmotor (W)
Luftfiltrering (standard)
Skyddsform, damm och vatten (huvudhölje)
Fläktmotorns ledningsisoleringsklass
Drivmotorns ledningsisoleringsklass
Överhettningsskydd (°C)

230 V AC
2 A, 50 V AC (max.)

Kontaktorspole, spänning
Externa (spänningsfria) utgångskontakter

Tabell 6.2 Teknisk specifikation
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6.6 Aggregatets huvudkomponenter
Processfläktmotor1

Fläkthjul, processluft2

Regenereringsfläktmotor3

Fläkthjul, regenereringsluft4

Processluftfilter5

Regenereringsluftfilter6

Rotor7

Övre rotorhölje8

Nedre rotorhölje9

Tätningsring rotor10

Rulle, drivremsstyrning11

Drivrem12

Regenereringsvärmare13

Drivmotor14

Remskiva, drivrem15

Elektrisk kontrollpanel16

Figur 6.4 ML17 - MLT30 Översiktsritning

6.7 Ljuddata
Nedanstående ljuddata avser ML23. Andra storlekar överskrider inte dessa
värden.

Korrektion Kok dB för ISO-band mittfrekvens, HzLjud till

800040002000100050025012563LwtdB(A)

-33-27-22-20-13-9-2-10101NAKanal 1

-26-21-19-20-20-13-5-3102NAKanal 2

-27-23-2120-17-5-6-594NAKanal 3

-35-33-31-31-25-12-6-288NAKanal 4

-31-26-23-20-16-14-8-19064Rum

LJUDVÄGAR TILL OMGIVNINGEN:

1 Kanal för torrluft

2 Kanal för processluft

3 Kanal för regenereringsluft

4 Kanal för våtluft
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LJUDVÄGAR TILL RUMMET:

SYMBOLER
Lwt = Total bullernivå dB (rel. 10-12W)
Lw = Ljudeffektnivå i oktavband dB (rel. 10-12W)
Kok = Korrektion för beräkning av Lw (Lw = Lwt + Kok)
dB(A) = Beräknad ljudnivå vid 100m2 rumsabsorption
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7 Reglersystem ACD

7.1 Allmänt
Avfuktaren är försedd med reglersystemet ACD som är ett programmerbart
system med viss möjlighet till anpassning för att möta speciella
applikationsbehov som kan förekomma.
Vid leverans är ACD systemet förinställt med standardvärden som normalt
kan justeras på plats i samband med installation och uppstart.

Figur 7.1 ACD flerfunktionsdisplay

7.2 Strukturen
ACD är uppbyggt av ett antal displayer som visas i Figur 7.2.
ACD består av två huvuddelar, driftsdisplayer (display 1 - 6 ) och delen med
grundinställningar (display 10 - 14). Grundinställningsdelen används normalt
endast för inställning av grundvärden i samband med den första uppstarten.
Om inställningar behöver göras se avsnitt 7.5, Grundinställningar (display
10 - 14).
Förflyttning mellan displayerna sker i den riktning som visas i Figur 7.2.
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Display  3Display 1B Display  6Display  4 Display  5Display  2

Display 1A

Display 1C

Display  1D

Display 11 Display 14Display 12 Display 13Display 10

DRIFTSDISPLAYER

GRUNDINSTÄLLNINGAR

Figur 7.2 Displaystrukturen

7.3 Att arbeta med ACD

Figur 7.3 Knappfunktioner

Observera att alla inställningar i display 10 - 14 endast kan göras med
driftsomkopplaren i läge “0”
Förflyttning mellan displayerna 1-6 och 10-14 sker med knapparna A och
C.
Förflyttning mellan driftsdisplayerna ( 1 - 6 ) och grundinställningsdisplayerna
( 10 -14 ) sker genom att hålla knapp A intryckt minst 3 sekunder. Den senast
aktiverade displayen visas då.
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För inställningar av olika parametrar etc. används knapparna B och D.
De övriga fem knapparna används enbart för grundprogrammering och
konfigurering av kontrollenheten och ska ej användas av brukaren av
avfuktaren.
Om knappen “OK” av misstag har tryckts in kommer man tillbaka genom
att trycka på “ESC”.
Om knappen “*” av misstag har tryckts in kommer man tillbaka genom att
trycka på “*” en gång till.
Om man inte kommer tillbaka måste aggregatet stängas av med
driftsomkopplaren. När aggregatet stannat helt stängs huvudströmbrytaren
av och sätts på igen varvid ACD-systemet nollställs..
Om avfuktarens huvudströmbrytare är i läge "0", dvs strömtillförseln är
bruten, är displayen släckt. I detta läge kan ingen inställning göras.
När avfuktaren är nätansluten dvs. huvudströmbrytaren står i läge "1", lyser
displayen och senast använda driftsdisplay ( 1 - 6) visas. En liten grön lampa
på displayens högra sida blinkar som bekräftelse på kontakt med
reglersystemet. Röd lampa indikerar fel på interna reglernätverket
Beroende på hur aggregatet styrs visas något av de tre displayerna 1A , 1B
eller 1C när display 1 väljs. Se beskrivning nedan under respektive display.

7.4 Driftsdisplayerna (display 1 - 6)
Display 1 som är basdisplayen har tre varianter beroende på vilken
fuktregleringsprincip som är vald för avfuktaren. Systemet visar automatiskt
den som är tillämplig för det aktuella fuktregleringsvalet.
Val av fuktregleringsprincip görs i display 12, se avsnitt 7.5.3, Display 12,
Fuktregleringsalternativ.

7.4.1 Display 1A, Internt börvärde

Denna display visar aktuell relativ fuktighet (%RH) och det börvärde
avfuktaren är inställd att arbeta mot (SETV. 1). Börvärdet ställs in i denna
display.

Figur 7.4 Display 1A

Verklig Relativ Fuktighet i % RHHUMIDITY

Börvärde Relativ Fuktighet i % RHSET V. 1

Det går också att ställa in ytterligare ett börvärde 2 i display 1D som styrs
via insignal från exempelvis en timer. Se avsnitt 7.4.4, Display 1D, Extra
börvärde. Detta kan vara en energibesparande åtgärd under de perioder man
kan acceptera en högre relativ fuktighet.
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För att byta till display 1D - håll knapp C intryckt minst 2 sekunder.

7.4.2 Display 1B, Externt börvärde

När avfuktaren styrs mot ett externt inställt börvärde, via en extern signal,
som ställs in utanför aggregatet visas display 1B.
Detta är en ren informationdisplay. Inställningar kan inte göras på denna
display.

1 B     --HUMIDITY --         

HUMIDITY 

EXT. SET V +050 % RH

 +048 % RH

Figur 7.5 Display 1B

Verklig Relativ Fuktighet i % RHHUMIDITY

Externt Börvärde Relativ Fuktighet i % RHEXT.SETV

Det går också att ställa in ytterligare ett börvärde 2 i display 1D som styrs
via insignal från exempelvis en timer. Se avsnitt 7.4.4, Display 1D, Extra
börvärde. Detta kan vara en energibesparande åtgärd under de perioder man
kan acceptera en högre relativ fuktighet.
För att byta till display 1D - håll knapp C intryckt minst 2 sekunder.

7.4.3 Display 1C, Extern styrning

Om avfuktarens regenereringsvärmare styrs direkt via en extern insignal 0 -
10 V visas automatiskt display 1C. Insignalens storlek visas i 0,1 V dvs 3,3
V visas som 33 . I praktiken innebär detta att 3,3 V motsvarar att 33% av
regenereringsvärmarens effekt är inkopplad.

1 C    -- CONTROL --      

HUMIDITY       +048%RH 

EXTERN CONTROL 
Signal 0,1V        +033  

Figur 7.6 Display 1C

Verklig Relativ Fuktighet i % RHHUMIDITY

Insignalens spänning i 0,1VEXTERN
CONTROL

Om avfukatarens regenereringsvärmare styrs i 3 steg motsvarar gäller
nedantående tabell som riktvärde.

innebär att värmarsteg 1 är inkopplat1,0 - 5V

innebär att värmarsteg 2 är inkopplat3,5 - 7,0V

innebär att värmarsteg 3 är inkopplat> 7,0V
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Det går också att ställa in ytterligare ett börvärde 2 i display 1D som styrs
via insignal från exempelvis en timer. Se avsnitt 7.4.4, Display 1D, Extra
börvärde. Detta kan vara en energibesparande åtgärd under de perioder man
kan acceptera en högre relativ fuktighet.
För att byta till display 1D - håll knapp C intryckt minst 2 sekunder.

7.4.4 Display 1D, Extra börvärde

Om man under vissa tider kan acceptera en högre Relativ Fuktighet finns
möjlighet att programmera in ett alternativt börvärde för detta.
Aggregatet regleras då i förhållande till fuktgivarens insignal mot det
alternativa börvärdet, här benämnt “Börvärde 2”.
När börvärde 2 styr avfuktaren visas automatiskt denna display.
För ytterligare detaljer kring inkoppling av börvärde 2, se avsnitt 2.11.3,
Fuktstyrningsalternativ.

1 D    --HUMIDITY  --               

HUMIDITY

SETV. 2 +050% RH

 +048% RH

Figur 7.7 Display 1D

Verklig relativ fuktighet (%RH)HUMIDITY

Börvärde 2SET V 2

Från denna display kan man endast återgå till den grunddisplay (display 1A
- 1C) man kom ifrån genom knapp “A”.

7.4.5 Display 2, Drifttidsmätning

På display 2 kan driftstiden för processfläkten och regenereringsvärmaren
avläsas.
Här visas också den driftstid som återstår innan en underhållsservice bör
genomföras, se kapitel 4, Service och Underhåll .
Detta är en ren informationdisplay. Inställningar kan inte göras på denna
display.

 2        -- UPTIME  --     

PRO.FAN 

HEATER +001890 h

 +001890 h

SERVICE +001110 h

Figur 7.8 Display 2

Driftstid processfläktPRO FAN

Driftstid regenereringsvärmareHEATER
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Driftstid till nästa rekommenderade
underhållsservice.

SERVICE

7.4.6 Display 3, Regenereringstemperatur

Det är möjligt att ange ett börvärde för regenereringsluftens temperatur.
Detta börvärde (max värde) kan läsas av i denna display liksom aktuell
regenereringstemperatur.

 3     -- REACT.TEMP  --     

R-TEMP  

SETV.TEMP + 120

 + 105 C

Figur 7.9 Display 3

Aktuell regenereringstemperaturR-TEMP

Börvärde för regenereringstemperaturSETV. TEMP

Inställning av börvärdet görs i display 13 bland grundinställningar, se avsnitt
7.5.4, Display 13, Regenereringstemperatur

7.4.7 Display 4, Motorstatus

I display 4 kan man enkelt överblicka om motorerna för process-, och
regenereringsfläktarna samt rotorn är tillslagna.
Påslagen anges med "001" och frånslagen med "000".

 4      --  MOTORS   --            

PROCESS FAN 

REACT. FAN + 000

 + 001

DRIVE MOTOR + 000

Figur 7.10 Display 4

ProcessfläktPROCESS FAN

RegenereringsfläktREACT. FAN

Drivmotor till avfuktarrotorDRIVE MOTOR

7.4.8 Display 5, Regenereringseffekt

På display 5 visas hur stor del av regenereringsvärmarens totala effekt som
används vid avläsningstillfället angivet i procent.

5  --  HEATER   --            

HEATER EFFECT  

           + 067 %  

 

Figur 7.11 Display 5

Reg.värmeeffekt som användsHEATER EFFECT
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7.4.9 Display 6, Alarm

Display 6 innehåller ett antal larmfunktioner . Larmen anges med en siffra
som var och en representerar ett speciellt funktionslarm.
För beskrivning av åtgärd för respektive larm se Kapitel 5, Felsökning.
Om ett larm aktiveras tänds den röda lampan och lyser med fast sken.
Larmindikeringen försvinner automatiskt när orsaken är åtgärdad.
När ett A-Alarm löser ut stannar avfuktaren. Om ett filterlarm löser ut
fortsätter avfuktaren att arbeta.
Avfuktaren är utrustad med följande larm

A-Alarm

1 Övertemperatur - regenereringsvärmare

2 Rotorstopp

3 Regenereringsfläkt

4 Processluftfläkt

5 Drivmotor

6 Regenereringsvärmare

7 - 11 Kontakta Munters för service

Service

1 Igensatt regenereringsfilter

2 Igensatt processluftfilter

6       --  ALARM    --            

A-ALARM    

SERVICE   

+0003  

+0000  

Figur 7.12 Display 6

7.5 Grundinställningar (display 10 - 14)
Förflyttningar mellan de olika grunddisplayerna sker på samma sätt som
tidigare beskrivits i avsnitt 7.3, Att arbeta med ACD, dvs med knapparna
“A” och “C”. För att komma till driftsdisplayerna hålls knappen “A” intryckt
minst 3 sekunder.
Vid förflyttning till driftsdisplayerna visas den display som var aktiv senast
i driftsdelen, (display 1 - 6 ).
Om displayen varit inaktiv i ca 30 sekunder återgår programmet till senast
aktiverade driftsdisplay.
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7.5.1 Display 10, Informationsdisplay

Här visas programversion för ACD programmet. Detta nummer behövs
oftast vid kontakt med Munters.

Figur 7.13 Informationsdisplay

7.5.2 Display 11, Kontinuerlig drift av processluftsfläkt

I vissa applikationer ska processluftsfläkten gå kontinuerligt oavsett om
avfuktning sker eller ej. Detta fungerar endast när avfuktaren är i läge
“AUTO”.
Kontinuerlig processluftsdrift ställs in i denna display.

Figur 7.14 Display 11

Om kontinuerlig processluftsdrift ej är inkopplad fungerar fläkten som vanligt
dvs den går endast då avfuktningsbehov föreligger.

Ja, kontinuerlig drift001

Nej, ej kontinuerlig drift000 (Förinställd)

7.5.3 Display 12, Fuktregleringsalternativ

I denna display programmeras in vilken typ av fuktreglering som är aktuell.
En siffra enligt nedan ställs in på displayen och representerar då vald typ.
Denna inställning påverkar vilken av driftsdisplayerna 1A - 1C som kommer
att visas i driftsdisplayläge.

Figur 7.15 Display 12

Internt inställt börvärde, ställs in i Display 1A000

Externt inställt börvärde, visas i Display 1B001

Extern reglering av regenereringsvärmare, se Display 1C002
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7.5.4 Display 13, Regenereringstemperatur

I denna display kan ett maximalt värde för regenereringstemperaturen
programmeras in i intervallet 100 - 140 C.

Figur 7.16 Display 13

7.5.5 Display 14, Reglernoggrannhet

Här ställs reglernoggrannheten in, dvs differensen (hysteresen) mellan till-
och frånslag i automatiskt driftsläge.
Ett hysteresvärde på 2 % innebär att aggregatet kommer att starta då
givarvärdet är 2 procentenheter över börvärdet och stanna då givarvärdet är
2 procentenheter under börvärdet.
Exempel: Vid ett börvärde på 30% och hysteres 2 % startar avfuktaren vid
32% och stannar när luftens Relativa Fuktighet (RH) har sjunkit till 28%.
Värdet kan ställas in mellan 1 och 10 %.

Figur 7.17 Display 14
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8 Fuktgivare HS21

8.1 Allmänt
Som en del i leveransen av styr- och reglersystemet ACD ingår en fuktgivare,
typ HS21 för vägg- eller kanalmontage.
HS21 är en 2-trådsgivare som placeras där luftfuktigheten ska kontrolleras.
Se anvisningarna nedan för korrekt placering.
HS21 arbetar i praktiken inom 0 - 99 % RH.
Varje fuktgivare är noggrant kalibrerad före leverans och behöver ej någon
ytterligare justering före installation.

8.2 Installation och drift

OBS! Tag ej bort dammfiltret från givarens hölje eftersom givaren lätt kan skadas utan detta
skydd.

8.2.1 Allmänna rekommendationer

Luftens relativa fuktighet (%RH) påverkas av temperaturen. En korrekt
mätning av den relativa luftfuktigheten kräver därför att fuktigvarens
känselkropp placeras där temperaturen är representativ för den luft som ska
mätas.
På grund av detta kan placeringen av fuktgivaren ha en avgörande betydelse
för mätresultatets kvalitet.
Följande riktlinjer garanterar ett gott resultat.

1 Installera mätkroppen där fuktigheten, temperaturen och lufttrycket är
representativt för miljön som ska mätas.

2 Säkerställ att luftrörelsen vid kanalmonterad givare är minst 1m/s så att
variationer i temperaturen snabbt registreras.

3 Undvik placering av givaren i omedelbar närhet av: en värmekälla, ett
kylbatteri, en varm eller kall vägg , direkt solljus eller annat som ger en ej
representativ temperatur.

4 Fuktgivaren ska monteras med känselkroppen vänd nedåt för att undvika
att ev. kondensvatten rinner in i fuktgivaren. Om detta inte är möjligt ska
den monteras horisontellt.

8.3 Anslutning
Fuktgivaren ansluts till plint 301, 302 och 303, se också medlevererade
kopplingscheman.
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8.4 Underhåll
Dammfiltret ska rengöras med regelbundna intervaller vars längd beror på
miljön som fuktgivaren arbetar i.
Gör rent filtret med en fin borste. Om detta ej är tillräckligt måste filtret
bytas ut. För att göra det skruvas filtret av från givaren.

8.5 Mått
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