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erklærer hermed at affugtere af nedenfor anførte typer er i

overensstemmelse med følgende EU-direktiver og harmoniserede standarder:

CR100, CR150, CR200, CR300, CR600, CR750, CR900, CR1200,

CR1200S, CR1500, CR2000, CR2500, CR80B, CR110B, CR110BT,

CR240B, CR240BT, CR240BS, GD240, CR150B, CR150BT, CR290B,

CR300B, CR300BT, CR180B, CR200B, CR200BT, CR400B, CR400BT,

CR400BS, GD400, CR800T, CR1400T, CR2200T, CR110LK, CR160LK,

CR300LK, CR600LK.

: 98/37/EC EØF med senere ændringer (Maskindirektivet)

73/23/ EØF med senere ændringer (Lavspændingsdirektivet)

89/336/ EØF med senere ændringer (EMC direktivet)

EN292-1:

Maskinsikkerhed. Grundlæggende begreber, generelle principper for

projektering, konstruktion og udformning.

Del 1: Grundlæggende teminologi, metodik.

EN292-2:

Maskinsikkerhed. Grundlæggende begreber, generelle principper for

projektering, konstruktion og udformning.

Del 2: Tekniske principper og specifikationer.

EN 60204-1

Sikkerhed af maskiner -  Elektrisk udstyr.

Del 1: Generelle specifikationer.

EN 50081-1:

Generisk standard. Emission, industri.

EN 50082-2:

Generisk standard. Immunitet, industri.

DK-Skælskør 06.05.2004

Søren Olesen

Direktør
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Affugter type:

EU direktiver

Affugterne opfylder følgende standarder:

•

•
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TAK

VAREMÆRKER

OPHAVSRET

BEMÆRK

Fordi De valgte en CR290B adsorptionsaffugter. De har gjort et godt valg.

I forbindelse med brugen af denne betjeningsvejledning vil vi henlede Deres

opmærksomhed på følgende forhold:

er indehaver af følgende varemærker:

og logo.

har ophavsretten til denne betjeningsvejledning.

Alle rettigheder forbeholdes. Betjeningsvejledningen må ikke fotokopieres, reproduceres,

bearbejdes, modificeres, oversættes, vises eller overføres til noget andet medie, hverken i

sin helhed eller dele heraf, uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Der tages forbehold for trykfejl. forbeholder sig ret til uden

forudgående varsel at foretage ændringer i denne betjeningsvejledning og produkter og

udstyr beskrevet heri. er ikke forpligtet til at informere tidligere

erhververe af produkter og udstyr om sådanne ændringer.

kan ikke drages til ansvar for fejl eller mangler af nogen art i

denne betjeningsvejledning eller for direkte eller indirekte tab som måtte opstå i

forbindelse med udleveringen eller brugen af denne betjeningsvejledning.

kan ikke drages til ansvar for skader eller direkte eller indirekte

tab, der måtte opstå, som følge af tilsidesættelse af råd om sikkerhed og advarsler i denne

betjeningsvejledning.

Denne betjeningsvejledning indeholder ingen udtrykkelige eller stiltiende garantier af

nogen art vedrørende konstruktionen eller egenskaber ved de beskrevne produkter eller

produkternes egnethed og brugbarhed til bestemte formål.

Betjeningsvejledningen er underlagt dansk ret.

© maj 2004, Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i Danmark.
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SYMBOLER BRUGT I DENNE BETJENINGSVEJLEDNING.

Når brugeren bedes foretage en handling.

Når dele i affugteren er farlige og kan skade helbredet.

Når speciel opmærksomhed er påkrævet.

!
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Side 1

FUNKTIONSBESKRIVELSE.

Affugteren fjerner vand fra en gennemstrømmende luftmængde, og det fjernede vand

føres med regenereringsluften (herefter kaldt reg.luften) væk fra affugteren. Selve

vandoptagelsen og vandafgivelsen foregår ved adsorption i en vandfast silicagel rotor

(tåler frit vand).

Luftvejene i affugteren opdeler rotoren i to zoner: tørrezone og reg.zone.

Der er to adskilte luftmængder der gennemstrømmer zonerne således :

Se principskitse side 2.

De to luftveje er faste og rotoren drejer, og der opnås derfor en automatisk og

kontinuerlig tørre/reg.proces.

Kapacitetsskema:

Hvor meget vand der fjernes afhænger af hovedluftens tilgangskonditioner. Kapacitets-

skemaet på side 8 angiver hvor mange gram vand der fjernes for hvert kg luft der tørres,

alt efter luftens konditioner ved tilgang.

Eksempel: (vist i kapacitetsskema på side 8)

lufttilgang 20 C, 60%RF giver vandindhold Xi=8,7 g/kg

i diagram aflæses et vandindhold efter affugter på Xu= 5,6 g/kg

pr. kg luft fjernes derfor: 8,7-5,6 = 3,1 g vand

Kapacitet, CR290B ved denne tilstand :

Tørluftmængde nominel er 290m /h. 290 x 1,2 = 348 kg luft/h

Vandmængde, fjernet pr. time: 348 x 3,1 = 1080 g/h

= 26 kg/døgn.

ved 230V.

Temperaturen på tørluften er højere end på tilgangsluften. Dette skyldes frigiven

fordampningsvarme samt overført varme fra rotoren.

Afgangstemperaturen kan aflæses i kapacitetsskemaet til 35 C, dvs. at temperatur-

stigningen er 15 C.

•

•

•

•

•

•

hovedluften (fugtig luft tilgang) går gennem tørrezonen og forlader affugteren som tør

luft.

reg.luften tages fra de to 30 grader sektioner af rotoren, der er placeret på hver sin

side af reg.sektionen. PTC varmelegemet varmer derefter luften op til ca. 130 C (ved

20 C tilgang) og luften går nu gennem rotoren. Her medgår den tilførte energi til for-

dampning af det optagne vand, som derefter føres ud af affugteren med reg.-luften.

°

°

°

³

°

°



Side 2

R1213

FUNKTIONSPRINCIP, Illustration.



Side 3

20kg

ANVENDELSE.

Luften der skal tørres skal være fri for forurening af faste partikler,

kemiske stoffer, opløsningsmidler og eksplosionsfarlige

dampe/gasser. Tilsvarende gælder for den anvendte reg.luft.

BEMÆRK.

Affugtere i CR..B typerækken anvendes for affugtning af atmosfærisk luft ved atmos-

færetryk.

For tilgangsluft gælder følgende grænseværdier for tryk, temperatur og fugtighed:

max. luftfugtighed .................... 100 %RF

max. lufttemperatur ................. 35 C

max/min. lufttryk ..................... atm.+/- 300 Pa

Varierende lufttryk forekommer oftest når affugteren tilsluttes øvrigt luftbehandlings-

system. Tryk i hovedsystem vil da forplante sig ind i affugteren.

Da for store trykvariationer vil kunne reducere affugterens kapacitet bør De i disse tilfælde

rådføre Dem med Deres leverandør af affugteren.

CR...B-affugterne er beregnet for indendørs, stationære installationer. Bør ikke installeres

hvor der er mulighed for frit vand ind på kabinettet.

Ligeledes må affugteren ikke opstilles i rum hvor der kan

forekomme eksplosionsfarlige dampe/gasser, oliedampe,

Udstødningsgasser fra Diesel motorer eller lignende.

Udsæt ikke affugteren for en belastning svarende til 20 kg eller

derover, da dette kan skade affugteren.

•

•

•

°

!

!



Side 4

R2440

A: Procesluft tilgang

B: Tørluft afgang

C: Reg.luft afgang

DIMENSIONER



Side 5

TEKNISKE DATA CR290B.

TILSLUTTEDE EFFEKTER:

ØVRIGE SPECIFIKATIONER:

DIMENSIONER OG VÆGT:

Tørluftmængde, fritblæsende 350 m /h

Tørluftmængde, nominel 290 m /h

Reg.luftmængde 70 m /h

Eksternt tryk, procesluft 60 Pa

Eksternt tryk, reg.luft 100 Pa

Kapacitet ved 20 C 60 %RF. 1,08 kg/h (3,1 g/kg)

PTC varmelegeme, nominel. 1380 W (6A, 230V)

Ventilator 210 W

Gearmotor 5 W

Tilsluttet effekt, nominel 1590 W, 230V

Spænding 220-230V, 50Hz

Rotor SG ø260/67

Rotoromdrejninger 18 o/h

Gear Saia B30S

Remskive R993

Drivrem ø6/880

LxBxH, kabinet 370 x 330 x 345

LxBxH, total 450 x 335 x 345

Vægt 17kg

(se tegning side 4)

³

³

³

°



Side 6

PRINCIPIEL OPBYGNING, HOVEDKOMPONENTER

POS STK VARENR. BENÆVNELSE

2 1 130259 Filter, luftindtag

4 1 121067 Net for luftindtag

5 2 132150 Fingerskruer

10 1 111771 Ventilator GE160-2a

11 1 121072 Fjeder for rotoraksel

12 1 120010 Stålskive ø60

13 1 131013 Teflonskive ø60

14 2 121053 Låseblik for skilleplade

15 1 132100 Drivrem, rundsnor ø6/880

16 1 120262 Remskive, R995

17 1 110413 Gear, Saia B30S

18 1 110402 Gearmotor for rotordrift

20 1 120711 Tørluftafgang, ø100

23 1 110215 Drejeomskifter

24 1 112003 Timetæller

25 1 110001 Amperemeter

27 1 Afdækning over varmelegeme

28 1 111457 Varmelegeme IS 15/22

29 1 121054 Varmedåse

30 1 121051 Forreste skilleplade

31 2 120261 Styreaksel for bageste skilleplade

32 1 124059 Rotor SG ø260/50

33 1 120050 Rotoraksel

34 1 127008 Kugleleje for rotor

35 2 121015 Fjeder for styreaksel

36 1 121050 Bageste skilleplade

37 1 121056 Tilslutningsdåse, reg.afgang

39 1 130501 Flex slange

41 1 Reg.afkast, ø80

42 1 131016 Isolationsunderlag for varmelegeme

43 4 Gummi fodstykke

*) Filter Camfil filtermåtte type CM-365, eller tilsvarende.

Mål 180 x 280 mm.



Side 7

R2445

PRINCIPIEL OPBYGNING, HOVEDKOMPONENTER



Side 8

R2270

KAPACITETSSKEMA



Side 9

R1461

NØGLEDIAGRAM



R1462

LEDNINGSTRÆK

Side 10



FORSYNINGSKABEL og NETSTØJFILTER

Side 11

R1151A



Side 12

EL-KOMPONENTER

DETTE, DA FINNER/RIBBER ER STRØMFØRENDE !

HYGROSTATSTYRING.

Refererer til el diagrammer :

Side 09: Nøglediagram

Side 10: Ledningstræk i affugter

Affugteren er beregnet for tilslutning af ekstern hygrostat. Kablet fra hygrostaten skal da

være forsynet med et hanstik passende i affugterens hygrostatstik der er placeret foran

på kabinettet (sort stik). Typebetegnelser, se ovenfor, X1.

Den valgte hygrostat skal kunne bryde 10A, f.eks. vor Jumo compact spec. (varenummer

140510) eller vor elektroniske hygrostat

Side 11: Forsyningskabel og netstøjfilter

Varmelegemet forbruger energi alt efter værdien af den gennemstrømmende luft-

mængde, dvs. ingen luft = intet energiforbrug. Der er derfor ikke monteret drift- eller

sikkerhedstermostater, da deres funktion ville være sikring af en given temperatur ved

varierende luftmængde. Det monterede varmelegeme sikrer dette i sig selv.

(varenummer )

SA1 110215 Drejeomskifter Sälzer P220-61025E219M1, “Man” + “0” + “Auto”

P1 112003 Timetæller, Iskra HK46G, 230V/50

M1 110402 Motor for drivgear, Saia UFR12, 230V/50

110431 Kondensator 0,12 F

110413 Gear, saia B30S

M2 111771 Ventilator, 230V/50, 210W, GE160-2a

111625 Kondensator 4 F

112300 Netstøjfilter, Corcom 10VV1, 230V/10A

X1 112001 Hygrostatstik på affugter, CA3GD, hun

112002 Hygrostatstik, CA3LS09ZS, han

112000 Blændkappe, CA00SD4

PE1 Tilslutning af beskyttelsesleder på skilleplade.

PE2 Tilslutning af beskyttelsesleder På ventilator.

VEDR. DET MONTEREDE PTC VARMELEGEME:

ADVARSEL:  BERØR IKKE VARMELEGEMET NÅR DER ER STRØM TIL

AIR MAN

P2 110000 Amperemeter, Deif, 10/50A, EQ48

E1 111465 Varmelegeme, 220-240V/50 - PTC. HRKK15-20/22

140550

µ

µ

5 6 8



Side 13

!

EL TILSLUTNING.

VEDR. TILSLUTTET EFFEKT, EFFEKTFORBRUG OG LUFTMÆNGDER.

Affugterens kapacitet stiger ikke hvis der justeres til en værdi

s

INSTALLATION.

KANALTILSLUTNINGER:

Affugteren leveres med et 2m tilslutningskabel med stik for 230V + PE.

Tilsluttet effekt er 1,59KW, for-sikring 10A - se nedenfor!

Varmelegemet vil kunne optage 1800W hvorfor installationen skal være forberedt for

dette. Effektoptagelsen i el-varmelegemet er afhængig af den gennemstrømmende

luftmængde, (reg.luftmængden). Denne er bestemt af affugterens indre trykforhold, som

primært er bestemt af aktuel procesluftmængde.

Den optimale proces er altid ved de nominelle data, dvs med indstillet 6,0A for varme-

legemets energiforbrug. Dette indstilles automatisk via den indbyggede blænde der er

monteret i reg.-afkast studsen. Nominelt energiforbrug er derfor 1,59KW ved 230V.

Der skal tillige gøres opmærksom på at varmelegemet har en startstrøm på op til 15A,

hvorfor amperemetret under opstart vil vise udslag større end 10A.

Affugteren installeres indendørs på et vandret underlag, hvilende på de 4 fodstykker af

gummi.

Luft for regenerering og for affugtning tages fra rummet med indtag gennem filtret på

kabinettets bagplade. Som standard kan der tillige foretages kanaltilslutning for procesluft

tilgang og reg.luft tilgang, blot skal nettet for lufttilgangen erstattes med plade med

studse for de to luftmængder (tilbehør).

Reg.afgangen forsynes med kanal/slange ø80, monteret drænende væk fra affugteren.

Hvis kanalen er stigende væk fra affugteren skal drænaftapning sikres f.eks. ved et

drænhul, min. ø4 mm på det laveste sted. Der bør monteres så kort kanalstrækning på

reg.-afkastet som muligt.

Tørluftafgang kan tilsluttes kanal ø80, samt evt. spjæld ø80 for indregulering af luft-

mængden.

Generelt bør der anvendes kanaler med samme størrelse som de monterede tilslutninger.

Kanaltilslutninger fortsættes på næste side.

tørre end 6A på amperemetret. Hvis der er justeret til mindre end

6A kan varmelegme og rotor skades.



Side 14

KANALTILSLUTNINGER (fortsat)



EKSTERNT TRYK

Side 15

R1319



Side 16

OPSTART OG INDREGULERING.

Elektrisk.

Luftmængder.

Generelt.

VEDLIGEHOLD.

Der undersøges om affugteren er korrekt tilsluttet. Opstart sker da blot ved at tilledningen

sættes i en stikkontakt, og slutte den.

Affugterens drejeomskifter stilles i den ønskede position.

“Man” = Kontinuerlig drift

“0” = Afbrudt

“Auto” = Hygrostatstyret

(Hvis hygrostat er tilsluttet)

Tørluftmængden skal indreguleres til de nominelle 290m /h hvis data iht. kapacitetsskema

skal kunne opnås. ved rumaffugtning giver

øget kapacitet (kg/h). Tørluftmængden skal derfor ikke nødvendigvis indreguleres.

Reg.-luften skal altid indreguleres til de 70m /h som giver 6A forbrug på varmelegemet.

Dette vil normalt passe med fabriksindstillingen der er fortaget med en blænde i reg.-

afkastet.

Reg.luftafkastet skal altid kontrolleres. Det sikres at evt. slange monteret på reg.afkastet

ikke "knækker", men at der er fri passage for luften. Husk at slangen skal være drænende

væk fra affugteren.

Når affugteren således er kontrolleret elektrisk og mht. luftmængder vil affugteren

herefter fungere automatisk ved hjælp af de indbyggede elektriske drift- og sikkerheds-

funktioner.

Affugteren er opbygget af få bevægelige dele og iøvrigt af komponenter af høj kvalitet og

lang levetid. Rent principielt er affugteren derfor vedligeholdelsesfri, bortset fra udskift-

ning af luftfilter. Ved anvendelse som byggeaffugter bør luftfilteret udskiftes hver 3. dag.

Vi vil anbefale periodiske eftersyn, som kontrol af sliddele, funktionskontrol samt justering

af evt. ekstern fugtstyring. Er denne ude af justering kan affugteren let bruge ekstra

energi for et beløb der overstiger prisen for en eftersyn.

³

³

Fritblæsende giver affugteren 350m /h hvilket³

Hygrostatstik



Side 17

FEJLFINDING.

Hvis affugteren ikke starter kan det skyldes at der ikke er tændt på stikkontakten, eller at

gruppens sikring er brændt over.

Kontroller sikringer og kontakt (eksterne).

Kontroller tillige at drejeomskifteren på affugteren står i den ønskede

position.

Hvis affugteren ikke er i drift, kan det skyldes at den tilsluttede hygrostat har afbrudt

affugteren (= fugtighed OK).

Dette kan kontrolleres ved at stille hygrostaten ned til f.eks. 20%RF,

affugteren skal da starte.

Hvis fugtigheden ikke kan opretholdes kan det skyldes affugteren - eller øvrige ændringer

rum/installation.

De kan få en indikation om affugteren fungerer, således:

Tørluften skal være en del varmere end tilgangsluften. Er den ikke det kan det være at

rotoren ikke kører, f.eks på grund af defekt drivmotor. Samtidig vil reg.afkastluften være

varmere end normalt

Med hånden mærkes efter om der er den fornødne reg. og tørluft, dvs. at

ventilator fungerer.

Hvis reg.luften (afkast) er kold, kan det skyldes at der er fejl på varmelegemet.

Derudover kan De altid kontakte Deres leverandør af affugteren, som vil kunne rådgive

Dem.

Kontroller at amperemeteret viser 6,0 - 6,2 A

•

•

•

•

•



Side 18

!

SERVICE & REPARATION.

Affugteren er opbygget således at de enkelte dele hurtigt kan udtages for rengøring og

eftersyn - hvilket ofte kan være påkrævet ved anvendelse som byggeaffugter.

Således gør De:

1 SIKKERHED FØRST

FØR AFFUGTEREN ÅBNES SKAL STRØMFORSYNING

AFBRYDES PÅ HOVEDAFBRYDEREN

(TRÆK STIKKET UD).

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Topdækslet fjernes (4 stk M5 inbus skruer).

Ledningsforbindelsen til ventilatoren adskilles ved multistikket i tilledningerne til

ventilatoren.

Ventilator og den plade den er monteret på kan nu trækkes op og slutteligt i den

øvre position bevæges den bagud og ud af kabinettet.

Slangen for reg.luften trækkes af studsene i hhv. studsen i kabinettet og ved

rotorsektionen, og tages ud af kabinettet.

Ledningsforbindelserne til rotorsektionen adskilles i multistikket.

De to låseblik der holder rotorsektionen på plads fjernes ved at de skydes indad

mod midten (låseblik er placeret foroven på kabinettet, i de to slidser)

Rotorsektionen løftes nu de mulige 4 mm op til den støder mod kabinettets

ombukkede kanter, trækkes bagud til den er ud for de brede slidser i kabinettet.

Nu kan rotorsektionen trækkes ud af kabinettet.

Kabinettet er nu tomt, og der er plads for rengøring og evt. udskiftning af

amperemeter, timetæller, drejeomskifter og tilledningskabel.

Rotorsektionen er tilsvarende tilgængelig for demontering af rotor og

varmelegeme.

Demontering af rotor:

Fjern skruen i enden af de to styreaksler, og fjedre kan fjernes (og skiver)

Fjern skruen i enden af rotorakslen og fjeder, stålskive, teflonskive, bageste

skilleplade med afgangsdåse kan fjernes. Rotoren kan tilsvarende trækkes af

Akslen.

Husk ved genmontering at den afskårne del af teflonskiven skal passe ud for

Skillepladen. - Alle delene kan genmonteres i modsat rækkefølge.

•

•



DEMONTERING AF ROTOR

Side 19

R1068



Side 20

LYDNIVEAU.

Målingen er udført iht. EN292-2:

Affugteren er ved målingen placeret således at toppladen er 1m over gulvet. Der er

monteret reg.kanaler som er ført ud af rummet, samt 2m tørluftkanal.

Målingen er herefter foretaget i en afstand af 1m fra affugterens kabinetmidte og i en

højde af 0,8m over gulv.

Der er målt et lydtrykniveau på 60 dB(A).


