
Correspondentieadres: 
Kavelpad 23, 
2411 WK  Bodegraven, The Netherlands
T  +31 (0)172 - 46 20 26 
E info@droogspecialist.nl
I www.droogspecialist.nl

Stagnatie en schade voorkomen
• Roestvorming door te hoge luchtvochtigheid op 
 gestraalde metalen voorkomen
• Onafhankelijk zijn van weersomstandigheden 
 tijdens spuit- of schilderwerken
• Vertraging door condensvorming op de te 
 behandelen oppervlakten voorkomen
• Schade aan gevoelige lading door een te hoge 
 luchtvochtigheid voorkomen

Oplossingen van Droogspecialist 
Robuuste en betrouwbare ontvochtigers  
van het gerenommeerde merk Munters  
zorgen voor een lage luchtvochtigheid  
op plekken waar u dat wenst.  
Ontvochtigers zijn multifunctioneel  
inzetbaar en uiterst eenvoudig in gebruik.  
Het bedieningspaneel aan de buitenkant  
van de machine is zeer gebruiks- 
vriendelijk. Op de vochtige- en/of droge  
luchtaansluiting sluit u eenvoudig een  
flexibele luchtslang aan, die ervoor zorgt  
dat vocht wordt afgeblazen - of droge  
lucht in de te behandelen ruimte naar  
binnen wordt geblazen. 

Voordelen:
• Voorkomt roestvorming 
• Voorkomt stagnatie in uw planning
• U bent niet meer afhankelijk van weersomstandigheden
• Kwaliteit van uw werk of product blijft gewaarborgd

Eigenschappen:
• Blaast een relatieve luchtvochtigheid van minder dan 15% 
• Eenvoudig bedieningspaneel met controlelampjes en 
 urenteller
• Kan worden uitgerust met een hygrostaat om een 
 constante luchtvochtigheid te garanderen
• Multifunctioneel inzetbaar waar een lage vochtigheid 
 wenselijk is

Voorkom corrosie en condensatie,
verbeter de kwaliteit van uw product

ADSORPTIEDROGERS 2700/5000/9000m3/uur

SPECIFICATIES Munters  Munters Munters
  MX2700 MX5000  MXT9000

STROOMVERBRUIK 54,4 Amp 66,6 Amp 115 Amp

OPGENOMEN 
VERMOGEN 35,4 kW 43,5 kW 75,5 kW

SPANNING 380~440 Volt   380~440 Volt 380~440 Volt
  50/60 HZ 50/60 HZ 50/60 HZ

LUCHTOPBRENGST 2700 m³/uur 5000 m³/uur 9000 m³/uur

CAPACITEIT 20⁰C 80% 640 ltr/24uur 820 ltr/24uur 1520 ltr/24uur

GEWICHT 940kg 1780kg 1880kg

AFMETINGEN LXBXH 1920x1040x1900mm 1600x2440x2600mm 1600x2440x2600mm
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Avoid stagnation and damage
•  Corrosion arises on bare metals especially when these 

are blasted and the humidity is too high.
•  You obviously do not want to be dependent on weather 

conditions during spraying or painting activities, as 
condensation on the surface to be treated causes serious 
delays in your planning.

•  You naturally want to avoid damage to your load due to 
excessive humidity.

Droogspecialist has the solution
Our most robust and reliable dehumidi- 
fiers of the renowned brand Munters  
ensure a low level of humidity wherever  
desired. Our dehumidifiers are  
multifunctionally usable and are  
extremely easy to use. An operating  
panel on the outside of the machine  
ensures a high level of user-friendliness.  
A flexible air hose can be simply  
connected to the moist air and/or  
dry air connection which ensures for  
moist to be blown off or dry air to be  
blow into the space to be treated. 
 

Advantages:
• Prevents corrosion
• Prevents stagnation of your planning
• No longer depending on weather conditions
•  The quality of your work or product continues to  

be guaranteed

Features:
• Suitable for drying ship loads
• Blows a relative humidity of less than 15%
•  Easy operating panel including indicator lights and  

hour counter
•  Can be equipped with a hygrostat when a certain level  

of humidity is desirable.

Avoid corrosion and condensation, 
improve the quality of your product

INDUSTRIAL AIR DRYERS 2700/5000/9000m3/hour

SPECIFICATIONS Munters  Munters Munters
  MX2700 MX5000  MXT9000

POWER 
CONSUMPTION 54,4 Amp 66,6 Amp 115 Amp

ABSORBED  POWER 35,4 kW 43,5 kW 75,5 kW

VOLTAGE 380~440 Volt   380~440 Volt 380~440 Volt
  50/60 HZ 50/60 HZ 50/60 HZ

AIRFLOW 2700 m³/hour 5000 m³/hour 9000 m³/hour

CAPACITY 20⁰C 80% 640 ltr/24hour 820 ltr/24hour 1520 ltr/24hour

WEIGHT 940kg 1780kg 1880kg

DIMENSIONS LXWXH 1920x1040x1900mm 1600x2440x2600mm 1600x2440x2600mm
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