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IDEELLE TIL AFFUGTNING AF

— Faciliteter til fremstilling  
 af medicinalprodukter
— Kølelagre/fryserum
— Vandværker
— Stor set alle indendørs rum

PRODUKTFORDELE

— Nøjagtig, softwarestyret  
 overvågning og kontrol
— Lavt energiforbrug
— Støjsvag drift
— Pålidelig overvågning  
 af serviceintervaller
— Standardiserede varme-  
 og kølemoduler
— Enestående hardwarekvalitet
— Pladsbesparende og enkelt design
— Overholder ErP 2015-direktivet

DRIFTSFORDELE

— Omkostningseffektiv styring  
 af luftfugtighed 
— Nøjagtig kontrol med  
 fugtighedsspecifikationer for  
 ind- og udgående luft 
— Lave driftsomkostninger 
— Lave udgifter til eftersyn  
 og vedligeholdelse
— Nemt og hurtigt at foretage  
 eventuelle reparationer
— Let at rengøre og holde ren
— Kan placeres overalt – også  
 hvor den er synlig

EKSTRAUDSTYR

— Forskellige typer temperatur-  
 og fugtighedsfølere
— Ekstra isolering af affugterens  
 kabinet
— Alternative opvarmningsmetoder  
 til regenereringsluften, eksempelvis  
 damp eller gas

MODULER *

— Eftervarmemodul 
— For- og efterkølingsmoduler
— Varmegenvindingsmodul 

SÆRLIGT UDSTYR

— Forskellige behovstilpassede  
 filterkonfigurationer
— Firkantede eller runde  
 forbindelsessæt til luftkanaler  
 tilpasset kundens specifikationer 

COTES ALL-ROUND
C105-SERIEN

* Under udvikling



Cotes All-Round – C105 affugtere
Cotes All-Round C105 repræsenterer et bredt udvalg af 
store, veldesignede og alsidige affugtere med en kapacitet 
på 25,1-50,5 kg fugtudtag og ca. 4.000-8.800 m3 tør luft 
pr. time.
All-Round C105 er den nyeste og største model inden for 
stan-dardtyperne af Cotes’ affugtere, og den sætter nye 
standarder for, hvor store mængder luft du kan fugtigheds-
styre til en overkommelig pris.
C105-affugterne er skabt til optimal pålidelighed, lave drifts-
omkostninger og nem vedligeholdelse. Det gør All-Round 
C105 til en økonomisk og langtidsholdbar investering, som 
effektivt løser dine udfordringer med at styre luftfugtigheden.

Moderne modulbaseret design
Det slanke rustfri stålkabinet er et udtryk for det bedste inden 
for moderne industrielt design. Det gør Cotes’ All-Round af-
fugtere særdeles nemme at installere, fordi de kan placeres 
overalt — selv hvor de er meget synlige.
Den standardiserede modulopbygning gør det ydermere 
nemt og enkelt at tilpasse og integrere alle gængse varme-
enheder, kølesystemer, varmegenvindingssystemer, blæsere, 
filtre, sensorer og kontrolopsætninger, som er nødvendige 
for at opfylde specifikke driftskrav.
Cotes’ All-Round affugtere har desuden indbyggede elektro-
niske overvågnings- og kontrolfunktioner, der gør det let at 
justere og tilpasse forskellige driftsparametre til de ændringer 
af krav og prioriteringer, som måtte opstå over tid.

Her kan C105 bruges
All-Round C105-seriens høje kapacitet i forhold til fugtudtag 
målt i kilo og antal kubikmeter tør luft gør den ideel til mange 
forskellige industrielle formål. 
Enhederne er særligt velegnede til at styre luftforholdene, 
hvor temperatur, luftstrøm eller relativ luftfugtighed er kritiske 
parametre.

Vælg den rigtige type til formålet
Overordnet er Cotes’ All-Round C105 affugtere designet til 
to typer af anvendelse:
C105D-enheder er konfigureret specifikt med fokus på høje 
ΔX-værdier (den tørrest mulige luft) i industrielle processer, 
hvor streng kontrol af luftens fugtighedsniveau er afgørende.
C105E-enheder er specielt konstrueret til effektiv styring af 
luftfugtigheden i lukkede rum, og hvor det er et krav, at energi- 
forbruget holdes på et absolut minimum.

Vil du vide mere?
Kontakt Cotes’ eksperter på
Telefon  +45 5819 6322
eller  sales@cotes.com

INNOVATIV, FLEKSIBEL  
OG ENERGIEFFEKTIV
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Maksimal fleksibilitet
Cotes All-Round affugtere giver dig stort set ubegrænset 
kontrol over luftfugtighed og temperaturspecifikationer via 
de fabriksinstallerede kontrolindstillinger. 
Standardiserede modulbaserede konfigurationer, som gør  
integration af forskellige varmeenheder, kølesystemer, venti-
latorer, filtre, sensorer og kontrolopsætninger enkelt og nemt, 
kan ligeledes leveres.

Valg af kontrolkonfigurationer
Der findes fire forskellige niveauer af kontrolkonfigurationer 
til Cotes’ All-Round-enheder. Det betyder, at du kan få en 
affugter, der passer præcis til dine specifikke praktiske krav 
og driftsprioriteter.
Med kontrolkonfigurationerne -B, -C og -D er en letlæselig 
5,7-tommers touchskærm monteret som standard. Med den 
har du nem adgang til dit valgte niveau af data for ydeevne 
samt driftsalarmer og overvågning af serviceinterval.
Du kan også vælge enhedens standardindstillinger, så du 
blot tænder for den uden at behøve at tænke på resten.  
Eller du kan vælge eksempelvis varierende kontrol over luft- 
strømspecifikationerne.
Pointen er, at det er dig, der suverænt bestemmer hvilket 
niveau af kontroladgang, du har brug for eller vil have — og 
om det skal være via smartphone, webbaseret fjernbetjening 
eller anden brugerflade.

Varmegenvinding*
All-Round C105 affugteren kan leveres med en særdeles effektiv 
tværstrøms luft-til-luft aluminiumsvarmeveksler, som genvinder 
den varme, enheden udleder sammen med regenereringsluften. 
Denne varmeenergi kan herefter genanvendes til at forvarme den 
indkommende regenereringsluft – og det sparer energi.
Varmeveksleren er anbragt i et matchende rustfrit stålkabinet 
med ud- og indgang til hhv. indgående og udgående regene- 
reringsluft. 
Disse energibesparende varmegenvindingsenheder kan 
skære op til 20 % af din eelregning, hvilket betyder, at du har 
overskud på din investering efter blot 24 måneder. 
Cotes’ varmegenvindingsmoduler fås standardmonteret 
All-Round C105 affugteren eller kan eftermonteres når som 
helst, det passer dig. 

Efteropvarmning*
Som en særlig udvidelse kan Cotes’ All-Round C105 affugtere 
monteres med en eftervarmeenhed.
Enheden modificerer den luft, som er tørret i adsorptions- 
rotoren, hvilket sikrer 100 % kontrol af både relativ luftfugtighed 
og temperatur. 

For- og efterkøling*
All-Round C105 affugteren kan udstyres med en særlig køle- 
enhed med henblik på at reducere og/eller styre tempera-
turen/fugtigheden af den tørre luft, der kommer ind i og ud 
af affugteren. 
En køleenhed monteret før adsorptionsrotoren er særligt fordel- 
agtig, hvis den indkommende luft er varm og fugtig. Her vil 
noget af luftens fugtighed nemlig kondensere i køleenheden 
og derved øge effektiviteten af adsorptionsrotoren.
Det er også muligt at få en køleenhed monteret efter adsorptions- 
rotoren. Den sørger for, at temperaturen af den udgående luft 
kan styres.

Valg af opvarmningskilde 
Med C105 affugtere kan du anvende stort set enhver type 
energikilde til at opvarme regenereringsluften — eksempelvis 
el, damp eller gas.

Sikkerhed
Med nem og hurtig adgang til service af enheden og dens 
dele er All-Round C105 affugteren designet til at minimere 
den risiko for skader, som kan være en følge af teknisk 
svigt. Kombinationen af suveræn hardwarekvalitet, pålide-
lige kontrolfunktioner og en smidig serviceadgang sikrer en 
stabil oppetid og et produktionsmiljø, der lever op til de øn-
skede standarder.

Bygget til at holde
Som med de øvrige affugtere fra Cotes er C105-enhederne 
bygget af robuste standardkomponenter og materialer af høj 
kvalitet. Det sikrer maksimal pålidelighed, lang levetid samt 
hurtigt udbytte af investeringen.
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SÅDAN FUNGERER DET

Vertikal rotor
Cotes All-Round C105 affugteren er specielt designet til 
at minimere det energitab, der opstår, når store mængder 
luft skal flyttes fra et sted til et andet. Eksempelvis er den 
silica-gelbelagte rotor monteret lodret, så den store volu- 
men af procesluft kan strømme uhindret gennem affugteren 

— fra indtaget i den ene side, til udblæsningen i den anden.
Den mindre strøm af regenereringsluft kommer ind og ud 
på samme side af affugteren, hvilket gør det let at montere 
en kompakt Cotes varmegenvindingsenhed. 

Procesluft-
indgang

1

Regenereringsluft-
indgang

1

Regenereringsluft 
opvarmes

3

Rotoren 
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5

Ventilatoren opretholder 
luftflow

4

Filtrering

2

Regenereringsluft-
udgang

6

Filtrering

2

Ventilatoren 
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1 5– Procesluft

1 6– Regenereringsluft
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C105 SERIEN  
 C105E C105D

25 31 39 46 51 32 44

Tør luft (nominel) m3 / time 4100 6100 8800 8800 8800 4000 6000

Regenerationsluft
(nominel) m3 / time 1100 1350 1650 1900 1900 1350 1900

Spænding/Faser * V /  Ph 400 / 3Ph+Pe 400 / 3Ph+Pe 400 / 3Ph+Pe 400 / 3Ph+Pe 400 / 3Ph+Pe 400 / 3Ph+Pe 400 / 3Ph+Pe

Regenereringsluftvarmer kW 33.6 42 50.4 58.8 67.2 42 58.8

Ekstra belastning kW 38 49 59 67 75 47 66

Maksimal sikringsstørrelse A 80 80 125 125 125 80 80

Eksternt tryk processluft Pa 400 400 400 400 400 400 400

Eksternt tryk regenereringsluft Pa 400 400 400 400 400 400 400

Kapacitet ved 20°C, 
60 % relativ fugtighed kg / time 25,1 31 39,1 45,8 50,5 31,7 43,5

MÅL OG VÆGT 

B Bredde mm 2075 2075 2075 2075 2075 2075 2075

D Dybte mm 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350

H Højde mm 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150

Vægt kg 690 710 730 730 730 710 730

REKTANGULÆRE TILSLUTNINGSKANALER

A  Procesluftindgang mm 998     x     620 998     x     620 998     x       620 998     x     620 998     x     620 998     x     620 998     x     620

B  Procesluftudgang mm 998   x  620 998     x     620 998     x     620 998     x     620 998     x     620 998     x     620 998     x     620

C Regenereringsluftindgang mm 650   x  420 650     x       420 650     x     420 650     x     420 650     x     420 650     x     420 650     x       420

D Regenereringsluft udgang mm Ø 315 Ø 315 Ø 315 Ø 315 Ø 315 Ø 315 Ø 315

CIRKULÆRE TILSLUTNINGSKANALER

A  Procesluftindgang mm 998     x     620 998     x     620 998     x     620 998     x     620 998 x 620 998 x 620 998     x     620

B  Procesluftudgang mm Ø 630 Ø 630 Ø 630 Ø 630 Ø 630 Ø 630 Ø 630

C Regenereringsluftindgang mm Ø 315 Ø 315 Ø 315 Ø 315 Ø 315 Ø 315 Ø 315

D Regenereringsluft udgang mm Ø     315 Ø  315 Ø 315 Ø 315 Ø 315 Ø 315 Ø 315

TEKNISKE DATA

D

Procesluft ind Procesluft 
ud

Regenereringsluft
ud

Regenereringsluft
ind

B

H

B

D

A
A

C

D

C
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 * Andre strømforsyninger leveres ved forespørgsel



Du kan vælge mellem fire forskellige softwarebaserede overvågnings- og kontrolkonfigurationer.  
Bestem blot, hvilken konfiguration du ønsker, og bestil derefter. 

KONTROLKONFIGURATIONER

Konfiguration af udstyrsmoduler  
Ud fra dine nøjagtige specifikationer og behov kan du selv afgøre,  
hvilke udstyrskombinationer du skal bruge. Du er altid velkommen til at  
kontakte Cotes’ eksperter omring detaljer eller alternative muligheder.

CBA BASISOVERVÅGNING OG STYRING D

EKSTERN FUGTIGHEDSSENSOR (relativ luftfugtighed)

5,7-TOMMERS BERØRINGSSKÆRM 

SERVICEALARM FOR FILTER OG ROTOR

TIMETÆLLER TIL OVERVÅGNING AF DRIFTSTID

OVEROPHEDNINGSALARM

FUGTSTYREENHED INKLUSIVE SENSOR (RH% og dugpunkt)

SERVICEINDIKATOR TIL OVERVÅGNING AF VEDLIGEHOLDELSESKRAV

DATALOGFØRING TIL REGISTRERING AF DRIFTSFORHOLD  

SERVICEALARMOVERVÅGNING

STYRING AF REGENERERINGSLUFTVENTILATOR

OVERVÅGNING OG STYRING VIA SMARTPHONE-APP (ekstraudstyr)

OVERVÅGNING OG STYRING AF REGENERERINGS- OG PROCESFLOW

LYDLØST PROGRAM

MÅLING OG KONTROL EFTER DUGPUNKT (ekstraudstyr) 

TIMER, DAY/NIGHT TIMER AND CYCLE TIMER

NETVÆRKSFORBINDELSE (ekstraudstyr)

OVERVÅGNING OG STYRING FRA COTES-SERVICECENTER (ekstraudstyr)

KAPACITETSSTYRING/MODULERENDE VARMESTYRING

MULIGHED FOR EKSTRA FUGTIGHEDSSENSOR  (relativ luftfugtighed og dugpunkt)*

BRUGERDEFINERET PROGRAM

KONTINUERLIG MÅLING AF FUGTFJERNELSE   

ENERGISPAREPROGRAM

ENERGY+-SPAREPROGRAM (til procesanvendelser)

KAPACITETSALARM

SPECIFIK LUFTFUGTIGHED (g/kg)-PROGRAM

* Der kan tilsluttes to eksterne fugtighedssensorer (én sensor inkluderet)
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info@fugtkontrol.dk
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TALK TO US ABOUT WHAT’S POSSIBLE


