
MX Serien

Avfuktare

Produktbeskrivning 

MX7600 är en sorptionsavfuktare som används för att effektivt
avfukta luft till låga fuktinnehåll. MX Seriens avfuktare är
konstruerade för att möta högt ställda krav på såväl täthetsklass
som skyddsklass och har många tillval som anpassar aggregatet till
aktuell projektering. Hållfasthet, formbarhet och korrosionsskydd
är optimerade genom att avfuktarens stomme och demonterbara
yttre paneler seriemässigt tillverkas i ugnslackerad ALUZINK®.
Standardutförande med alternativt programmerbar reglering eller
basreglering. Den elektriska utrustningen följer standarden EN
60204 (IEC204). Elkomponenterna monterade på samlingsskenor
är utförda i halogenfri plast. Elsystemet dimensioneras för
spänningar upp till 690V och 60ºC omgivningstemperatur.
MX Seriens avfuktare tillverkas enligt de harmoniserade europeiska
standarder och tekniska specifikationer som krävs för CE
märkning.

Munters Rotorteknologi

Munters sorptionsrotorer tillverkas i ett korrugerat
kompositmaterial med högeffektiva fuktupptagande ämnen. Varje
Munters avfuktare har en egen tillämpad rotor teknik dvs
luftflöden, lufttillstånd, rotorsektorer och rotorvarvtal har
optimeras för att passa avfuktarens applikationer. En genomtänkt
reglerteknik gör att avfuktaren effektivare utnyttjar tillförd energi. 
Utmärkande för MX Seriens rotorteknik är väl dimensionerade
friktionstätningar, effektiva luftfördelningskammare för alternativ
fläktplacering och sektorindelning som exakt balanserar varje
luftflöde för avfuktning och regenerering (standard). Extra sektorer
vid låga daggpunkter och värmeåtervinning (tillval).

PRODUKTINFORMATION

MX7600

Egenskaper 

- Avfuktar effektivt från -20ºC till
+40ºC.

- Hög kapacitet och mycket låga
daggpunkter.

- Valbar regenereringsvärme
- el, ånga eller gas.

- Robust design.

- Enkel att systemanpassa.



Model MX7600
Nedanstående ritning endast som
referens till måttabell.

Skalenliga och måttsatta AutoCAD
ritningar finns inmonterade i Munters
DryCap program.

 Bredd (A/D) 
 1000/2269 mm 

 Djup (B) 
 1213 mm 

 Höjd (C) 
 2172 mm 

 Torr luft 
 296x396 mm 

 Våt luft 
 150x300 mm 

 Vikt 
 745 kg 

Teknisk specifikation

Processluft
Nominellt luftflöde (m³/h) 7600
Statiskt tryck (Pa) 300

Regenereringsluft
Nominellt luftflöde (m³/h) 2520
Tillgängligt statiskt tryck (Pa) 300

Anslutningseffekt,
spänning och strömförbrukning
Anslutningseffekt (kW) El 93,7
Anslutningseffekt (kW) Ånga/Gas 10,8
380V 3-50/60Hz (A) El. 147,1
380V 3-50/60Hz (A) Ånga/Gas 21,2
400V 3-50 Hz (A) El. 140,3
400V 3-50 Hz (A) Ånga/Gas 20,7
415V 3-50 Hz (A) El. 136,0
415V 3-50 Hz (A) Ånga/Gas 20,6
440V 3-60 Hz (A) El. 125,9
440V 3-60 Hz (A) Ånga/Gas 17,3
460V 3-60 Hz (A) El. 120,5
460V 3-60 Hz (A) Ånga/Gas 16,5
480V 3-60 Hz (A) El. 116,6
480V 3-60 Hz (A) Ånga/Gas 16,8
500V 3-50 Hz (A) El. 112,1
500V 3-50 Hz (A) Ånga/Gas 16,4
Ångförbrukning (g/s), 4 bar (g) 39,27
Max arbetstryck ånga (bar) 7
Gasförbrukning (m³/h), 10.16 kWh/Nm³ 8,16
Naturgas- Gastryck (mbar) 18-49

Max svavelhalt (ppm) HPS Rotor 30

Övriga tekniska data
Normalt arbetsområde (ºC) -20/+40
Max. ljudnivå utan luftkanaler (dBA) 97
Luftfilter, standard G3
Elektrisk skyddsklass (hölje) IP44
Elektrisk skyddsklass (elpanel) IP54
MX (B) Elutrustning .
Plintanslutning, fjärrstyrning Standard
Plintanslutning, summalarm Standard

Avfuktningskapacitet

Förenklat diagram för ungefärlig
kapacitetsuppgift i kg/h. För mer
detaljerade uppgifter vänligen
kontakta närmaste Muntersadress
eller använd Munters DryCap
program.
Avfuktningskapacitet, kg/h
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Tillval

Regenereringsvärme - El är standard,
option Ånga eller Gas

• Larm för igensatt filter
• Larm för rotorstopp
• Fjärrstyrning med separat hjälprelä 
• Elektroniskt fuktreglersystem med

larm och display
• Processluftintag isolerat 
• Tryckande Processluftfläkt
• Finfilter Processluft/Reg.luft

F7(EU7)
• By-pass kanal inkl. spjällmotorer
• Extra rotorsektor för mycket låga

daggpunkter alt. värmeåtervinning
• Spegelvänt aggregathölje, omvänd

anslutning av process- och
regenereringsluft.

• Avfuktaren kan även levereras med
hölje i borstad rostfri plåt (SS 2333).

Stosar
- Processluft Art.Nr 9012084.
  Rekt. 680x1080 till cirk.Ø500mm.
- Reg.luft Art.Nr 9012085.
  Rekt. 480x680 till cirk. Ø 315mm.
- Torrluft Art.Nr 9012088.
  Rekt. 300x400 till cirk. Ø 500mm.
  (inkl dukstos)
- Våtluft Art.Nr 9012087.
  Rekt. 150x300 till cirk. Ø 315mm.

Rekommenderade säkringar:
220-230V/El 250A, Ånga/Gas 35A
380-400V/El 150A, Ånga/Gas 20A
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