
FA6™
Haihduttava kostutin-jäähdytin

Haihduttava FA6TM-kostutin-jäähdytin on suunniteltu käytettäväksi sekä
julkisten- että teollisuusrakennusten ilmankäsittelyjärjestelmissä.Kostutin on
mitoitettu liitettäväksi suoraan  markkinoilla oleviin  ilmankäsittelykoneisiin.
Tuotevalikoimaan kuuluu vakiona useita eri kokoja, mahdollisuus monipor-
taiseen säätöön, sisäänrakennetut pisaranerottimet sekä kolme nimelliskostu-
tusastetta: 65%, 85% ja 95%.

Teknisiä tietoja

FA6:n ydin on epäorgaanisesta, palamattomasta GLASdek®-haihdutusken-
nostosta valmistettu kasetti. Jakeluputki tuo vettä GLASdek-kennoston ylä-
osaan, josta se virtaa alas kennoston aallotettua pintaa pitkin. Kennoston läpi
kulkeva lämmin ja kuiva ilma haihduttaa osan vedestä ja tuottaa kylmää ja
kosteaa ilmaa. Jäljelle jäävä vesi puhdistaa kasetin valuessaan takaisin säiliöön.
Haihduttamiseen tarvittava energia otetaan ilmasta. Kostuttimesta poistu-

va ilma kostutetaan ja viilennetään samanaikaisesti eikä haihduttamiseen tar-
vita ulkoisia energialähteitä.  Menetelmä, jota kutsutaan adiabaattiseksi jääh-
dytysprosessiksi, on erittäin tehokas ja kuluttaa hyvin vähän energiaa.
Menetelmän avulla myös vesijohtovettä voidaan käyttää sellaisenaan, ilman

käsittelyä (mineraalien poistoa). Kostutusprosessi on puhdas, koska mineraalit
ja epäpuhtaudet jäävät GLASdek-kennoston pintaan ja huuhtoutuvat veden
mukana altaasen.

LA I TE

FA6™

• Erittäin vähän energiaa kuluttava kos-
tutin-jäähdytin (50–250 W)

• Ihanteellinen haihduttavaan jäähdytyk-
seen

• Saatavana useita eri kokoja välillä
0,5–34 m3/s (yksi yksikkö)

• Kostutusaste: 65%, 85% ja 95%

• Pieni painehäviö

• Erinomainen säätötarkkuus – normaali
poikkeama vain ±1% SK

• Ei ylikostutuksen vaaraa

• Epäorgaaninen, palamaton
GLASdek®-haihdutuskennosto

• Ei vaadi veden käsittelyä

• Pienet käyttökustannukset

• Tilaa ja kustannuksia säästävä raken-
ne

• Ongelmaton huolto

• Turvallinen ja hygieeninen

• Windows-pohjainen valintaohjelma

• ISO 9001- ja ISO 14001 –sertifioitu
tuotanto

Haihduttavan kostutuksen ja jäähdytyksen toimintaperiaate

(adiabaattinen jäähdytysprosessi).



GLASdek®-haihdutuskennosto

Kostutinkasetissa käytettävä epäorgaaninen GLASdek-kennosto on paloturvalli-
suustestattu ja luokiteltu palamattomaksi ISO 1182 -standardin mukaisesti.

Pisaranerotinkasetissa käytettävä epäorgaaninen GLASdek-kennosto on palotur-
vallisuustestattu ja luokiteltu palamattomaksi, luokka 1 BS 476:n osan 7 mukaan,
luokka M1 ranskalaisen CSTB:n mukaan ja luokka T1 japanilaisen JISA 1322:n
mukaan. Tämä vastaa NordTestFire 004:n luokkaa 1 sekä saksalaisen DIN 4102:n
osan 1 luokkaa B1.

Rakenne

FA6 koostuu yhdestä tai useammasta tuke-
vaan kehikkoon sijoitetusta kasetista sekä
vesisäiliöstä, joka on valmistettu ruostu-
mattomasta teräksestä (EN 1.4301).
Kasetit on valmistettu GLASdek-haihdu-
tuskennostosta, jota suojaavat ruostumat-
tomat teräskotelot. Kunkin kasetin ylä-
osassa on jakeluputki, joka tuo kasettiin
vettä ja kiinnittää sen kehikkoon. Tulovesi
kaseteille tulee joko kiertopumpusta tai
suoraan vesijohtojärjestelmästä.

Vesijärjestelmät

Kiertovesijärjestelmiä käytetään useimmi-
ten niiden vähäisen vedenkulutuksen takia.
Kertakäyttövettä käytetään yleensä silloin,
kun vesi on liian huonolaatuista kiertove-
sijärjestelmän käyttämiseksi tai kun kos-
tuttimen vuosittainen käyttöaika on lyhyt.

1. Kiertovesijärjestelmä

Säiliö täytetään kylmällä vesijohtovedellä.
Veden määrää säätää uimuriventtiili. Kun
vaaditaan kostutusta, pumppu käynnistyy
ja alkaa syöttää vettä kasetteihin jakeluput-
kien kautta. Vesijohtovesi sisältää jonkin
verran mineraaleja ja suoloja, joiden määrä
vaihtelee alueittain. Haihdutuksen aikana
ilmaan vapautuu puhdasta vesihöyryä.
Mineraalit ja suolat pysyvät vedessä ja pa-
laavat säiliöön. Osa säiliössä olevasta ve-
destä poistuu jatkuvasti ja korvataan puh-
taalla vedellä, jotta mineraalipitoisuus ei
kohoa liikaa.

2. Kertakäyttövesijärjestelmä

Kun tarvitaan kostutusta, vesijohtovettä syötetään
suoraan jakeluputkiin vakiovirtausventtiilien kautta.
Ylimääräinen, haihtumaton vesi puhdistaa kasetit
ennen kuin se viemäröidään.

Useita eri kokoja

FA6:n kokovalikoimaan kuuluu useita va-
kiokokoja, jotka sopivat käytettäväksi
kaikkien tavallisten ilmankäsittelykoneiden
kanssa. Yhden kostuttimen ilmamäärä on
0,5–34 m3/s. Erittäin suurille ilmamäärille
valitaan useamman kostuttimen yhdistel-
mä, joka tuottaa vaaditun ilmamäärän.
Kokoja voidaan myös soveltaa tarpeen mu-
kaan. Sopivan koon valinta käy helposti
FA6-mitoitusohjelman avulla.

Vakiokoot

B, korkeus [cm]

60 90 120 150 180 210 240 270 300

60 0,9 1,6 2,4

90 1,2 2,3 3,4 Ilmamäärä [m3/s nopeudella 4,5 m/s]

120 1,7 3,2 4,7

150 3,9 5,8 7,6 9,5 11,3 13,2

180 4,8 7,1 9,3 11,6 13,8 16,0

210 8,1 10,7 13,3 15,9 18,5

240 9,4 12,4 15,4 18,4 21,4 24,4

270 10,5 13,8 17,2 20,5 23,9 27,2

300 11,8 15,5 19,3 23,0 26,7 30,5 34,2

A, 
leveys
[cm]

C = 592 mm 65–85%:n kostutusasteella, C = 692 mm 95%:n kostutusasteella

a) FA6 – kiertovesijärjestelmä,
ilman pisaranerotinta.

b) FA6 – kertakäyttövedellä,
pisaranerottimella. 

(a)

(b)
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Korkea suorituskyky

FA6 tarjoaa kolme eri kostutusastevaihto-
ehtoa: 65%, 85% ja 95%. Kostutusasteen
valinnassa huomioidaan ohjausmenetelmä
ja sovelluksen vaatima jäähdytys- ja/tai
kostutusaste.

Yli 3,5 m/s:n otsapintanopeuksille suosi-

tellaan pisaranerotinta. Enimmäisnopeus

on 4,5 m/s.
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Pisaranerotin

Jäähdytysteho

Adiabaattista jäähdytysprosessia käytetään
usein poistamaan tai vähentämään jäähdy-
tyslaitteiden kuormitusta kesäaikaan.
FA6:ta voidaan käyttää suorana jäähdytti-
menä, joka jäähdyttää ja kostuttaa tuloil-
man, tai lämmöntalteenottoroottorin
kanssa käytettävänä epäsuorana jäähdytti-
menä, joka jäähdyttää tuloilman lisäämättä
kosteutta.
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Jäähdytysteho ja haihtuminen 30 °C:n lämpötilassa

Ulkoilman lämpötila

Ulkoilman kosteus

Lämpötila kostuttimen jälkeen

Jäähdytysteho

Haihtuminen
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Eurooppa (Iso-Britannia)

Tammi Maalis Touko Heinä Syys Marras
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Etelä-Eurooppa (Espanja)
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Lähi-itä (Saudi-Arabia)
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Helppo asennus

FA6 on helppo asentaa ja soveltaa sekä uusissa että jo käytössä ole-
vissa ilmastointijärjestelmissä. Tarvitaan vain sähköä (230/400 V, 50
Hz), vedensyöttöä (1–10 bar) sekä viemäriä (∆ 40 mm). Korkean
suorituskyvyn ja helpon asennuksen ansiosta se on ihanteellinen va-
linta vanhojen, heikkotehoisten kostutin-jäähdyttimien korvaajaksi.

GX

Päälle/pois 
(1 porras)

Porrassäätö 
(2–5 porrasta)

*) Saatavana vain erikoisvalmisteisissa malleissa. Ei mukana tilauskoodissa.

Esimerkki FA6-
asennuksesta
ilmastointikone-
osaan.

Haihduttavaan jäähdytykseen vaikuttavat ulkoilman olosuhteet. Kaaviot perustuvat keskimääräisiin päiväsaikaan mitattuihin arvoihin.

Kastepistesäätö*) Otsapinta-ohitussäätö*)

Jäähdytysteho määritelty m2 otsapintaa koh-
den 4,5 m/s:n nopeudella ja 95%:n kostu-
tusasteella.

Ohjausvaihtoehdot

FA6:n ohjaus onnistuu helposti vaativimmissakin olosuhteissa.
Ohjausmenetelmä valitaan etupäässä sovelluksen ja järjestelmän halutun tark-
kuuden mukaan. Ohjausmenetelmät vaihtelevat yksinkertaisesta päälle/pois-
ohjauksesta (normaali tarkkuus ±10% RH) jatkuvasäätöiseen otsapinta -ohi-
tussäätöön (normaali tarkkuus ±1% RH).
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www.munters.com
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Lisävarusteet

Munters tarjoaa kattavan valikoiman lisä-
varusteita, joiden avulla FA6 voidaan mu-
kauttaa  erilaisten sovellusten erityisvaati-
muksiin.
1. Pisaranerottimien avulla voidaan estää
suuresta ilmannopeudesta tai pyörteises-
tä johtuva pisaroiden pääseminen  ilma-
virtaan. Erottimet on erittäin helppo
asentaa, eivätkä ne lisää FA6-kostutti-
men tilantarvetta. Erottimia suositellaan
kaikkiin sovelluksiin, joissa otsapintano-
peus on yli 3,5 m/s.

2. Porrassäätö koostuu magneettiventtii-
leistä, jotka säätävät vedensyöttöä yk-
sittäisiin kasetteihin. Venttiilien avulla
kostutin-jäähdytintä voidaan käyttää
2–5-portaisena, jolloin se soveltuu vaih-
televiin kosteusvaatimuksiin (saatavuus
vaihtelee koon mukaan).

3. FA6cc, Clean Concept on FA6-kostu-
tin-jäähdyttimeen liitettävä lisävaruste,
joka mahdollistaa kiertovesimallien käy-
tön erittäin hygieenisissä olosuhteissa .
Se parantaa myös käyttöturvallisuutta
BMS-liitäntöjen ja hälytysten avulla.
FA6cc on suunniteltu ylittämään voi-
massa olevan lainsäädännön vesijär-
jestelmien bakteerirajoituksia koskevat
vaatimukset useissa maissa, esim.
ACOP L8 Isossa-Britanniassa.
3.1 FA6ds, Dosing System on an-
nostelujärjestelmä, joka annostelee kos-

tuttimen altaaseen desifiointi-aineita
määräajoin tai ulkoisen ohjauksen pe-
rusteella. Annostelujärjestelmä sopii
ihanteellisesti käytettäväksi asennuksis-
sa, joissa on syytä epäillä, että vesi on
huonolaatuista tai ilman mukana kulkee
suuria määriä orgaanisia aineita.
3.2 FA6cs, Conductivity System mah-
dollistaa ylijuoksutuksen säädön veden
johtavuuden avulla. Järjestelmä vähen-
tää vedenkulutusta ja toimii erityisen te-
hokkaasti porrassäätöisten kostutin-
jäähdyttimien kanssa.
3.3 FA6uv, Ultra Violet Sterilisation
System, UV-sterilointijärjestelmä, joka
puhdistaa veden bakteereista (saatavana
vain Isossa-Britanniassa).

4. Erikoisvalmisteisia kostuttimia voi-
daan toimittaa asiakkaan pyynnöstä.

Testattu ja sertifioitu

FA6-kostutin-jäähdytin valmistetaan seu-
raavien yhdenmukaistettujen EU-standar-
dien ja teknisten erittelyjen mukaisesti:
• EN 60204-1: Koneturvallisuus, konei-
den sähkölaitteisto

• EN 50081-1: Sähkömagneettinen yh-
teensopivuus, häiriönpäästöt

• EN 50082-1: Sähkömagneettinen yh-
teensopivuus, häiriönsieto, teollisuus-
ympäristö

Se vastaa koneille määritellyin rajoituksin
tärkeimpiä terveyttä ja turvallisuutta

FA6:n kehittäjä ja valmistaja on Munters Europe AB.

Tilaustiedot

Kostutin-jäähdytin FA6-XX-XXX-XXX-XX-X-X  
Kostutusaste
65=65%,  85=85%,  95=95%

Leveys, cm (ks. taulukko sivulla 2)
Korkeus, cm (ks. taulukko sivulla 2)
Vesijärjestelmä
C=kiertovesi, D=kertakäyttövesi
1–5=portaiden määrä (ks. sivu 3)*

Pisaranerotin
0=ei,  1=on

Huolto- ja liitäntäpuoli

L=vasen,  R=oikea

esim. FA6-85-120-090-C1-0-L

koskevia vaatimuksia, jotka määritellään
konedirektiivissä 89/392/ETY sekä sen
muutoksessa 91/368/ETY, 93/44/ETY,
93/68/ETY ja 89/336/ETY (sähkömag-
neettista yhteensopivuutta koskeva neu-
voston direktiivi). Se on sertifioitu VDI
6022 -standardin mukaisesti (saksalainen
LVI-hygieniastandardi).
Lisäksi FA6-kostutin-jäähdyttimen on test-
annut tarkasti Saksan Aachenissa sijaitse-
van RWTH-oppilaitoksen lääketieteellisen
tiedekunnan sairaalahygienian keskus-
osasto. Testeissä ei havaittu aerosoleja, jotka
sisältäisivät legionella-bakteereja, eikä il-
maan millään muullakaan tavalla joutunut
legionella pneumophilia -bakteereja edes
silloin, kun kiertoveden legionella-pitoi-
suudet olivat erittäin suuria ja käytettiin
erittäin suuria ilmannopeuksia. Testit suo-
ritettiin sekä in vitro- että in vivo -kokeina.

Kuinka FA6 valitaan?

Oikean FA6-mallin valinta käy helposti
FA6:n teknisen käsikirjan tai FA6-mitoitu-
sohjelman avulla. On vain tiedettävä seu-
raavat parametrit:
• Ilmamäärä
• Kanavan koko tai ilmankäsittelykoneen
otsapinta

• Suunnitellut olosuhteet
• Vaadittu ohjaustarkkuus
• Käyttötarkoitus

Käytä lähimmän Munters myyntikonttorin
palveluita.

Huolto- ja liitäntäpuoli

Vasen Oikea

Huomautuksia
FA6-koot alkaen koosta 240-240 toimitetaan osina.
Toimitus ei sisällä vesisuodatinta, ulkoista magneet-
tiventtiiliä eikä vesilukkoa.
*Kun portaiden lukumäärä on 1, mukana ei ole
magneettiventtiiliä. Jos portaita on useampia, mag-
neettiventtiilien määrä riippuu kostuttimen kasetti-
en määrästä. Lisätietoja saat Muntersilta.


