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1. Inleiding

Bedankt dat u heeft gekozen voor de MNL-AP. 

De MNL-AP serie is leverbaar in een 3, 5 & 10 liter uitvoering en speciaal ontwikkeld voor het vernevelen 
van omgekeerd osmosewater, zgn. R.O. water, direct in de ruimte door middel van een mistverdeellans.   
De jarenlange ervaring van MicroNevel met bevochtiging onder verschillende (veelal extreme) condities heeft 
geleid tot de ontwikkeling van de nieuwe MNL-AP serie. De MNL-AP is robuust, uiterst betrouwbaar, veelzijdig
en eenvoudig in installatie en aansturing.

Om een veilig, correct en economisch gebruik van de MNL-AP te garanderen, dient men aan alle 
aanwijzingen en veiligheidsinstructies in deze handleiding aandacht te schenken en deze op te volgen.

Wanneer u vragen heeft, waarop u in deze documentatie geen, of onvoldoende antwoord vindt, neem dan 
contact op met uw installateur of met MicroNevel. 

1.1 Toepassingen voor de MNL-AP series

 Directe ruimtebevochtiging
 Luchtbehandelingscentrales
 Ruimtes met een hoge gewenste RV
 Laboratoria 
 Museale ruimtes
 Groente en fruitopslag 
 (Fruit)bomen opslag
 Koelcellen
 Ontsmetting

1.2 Opstelling

De MNL-AP serie kan zowel in, als buiten de te bevochtigen ruimte worden geplaatst. Ook is een zgn. split-
unit opstelling op 2 locaties mogelijk, waarbij de mist via (een) mistverdeelpijp(en) in de te bevochtigen ruimte
wordt geblazen. De exacte opstelling is altijd sterk afhankelijk van de ruimte. In alle gevallen ontstaat echter 
condensatie in de mistverdeelpijp. De mistverdeelpijp dient derhalve altijd op afschot te hangen.                  
Op pagina 17 worden beide situaties geschetst en de opstelling van de unit en de verdeelpijp uitgewerkt. 

Indien de unit buiten de ruimte wordt geplaatst kan zowel de aanzuiglucht als de mistuitblaas via een 
buizenconstructie in de te bevochtigen ruimte worden gebracht waardoor er een gesloten systeem ontstaat. 
Hierdoor is er sprake van recirculatie van de te bevochtigen lucht waarbij de atmosfeer in de ruimte niet 
beïnvloed wordt, anders dan dat de luchtvochtigheid op het gewenste niveau gebracht wordt. De exacte 
opstelling dient derhalve altijd in samenspraak met een erkend installateur te worden gekozen. Bij montage 
buiten de ruimte, is het tevens mogelijk om (periodiek) onderhoud uit te voeren, zonder dat de atmosfeer in 
de te bevochtigen ruimte beïnvloed wordt.

NB: In de MNL-AP serie is de luchtbehandeling volledig gescheiden van de elektronica, 
waardoor de apparatuur ook uitstekend functioneert bij zeer hoge luchtvochtigheid.
Indien de luchtvochtigheid op een hoog niveau (75% en hoger) gehouden dient te 
worden, is het noodzakelijk om de unit buiten de te bevochtigen ruimte te plaatsen.
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2. Voor uw veiligheid

Algemene veiligheidsinstructies:

De MNL-AP mag uitsluitend door personen worden geïnstalleerd, bediend, onderhouden en eventueel 
worden gerepareerd die het product voldoende kennen en die voor de desbetreffende werkzaamheden 
voldoende zijn gekwalificeerd. Voor de controle op deze kwalificaties is de klant verantwoordelijk.
Neem bij twijfel contact op met MicroNevel

Pas op voor direct contact met delen in de unit! De MNL-AP werkt op netspanning. Voor het begin van de 
werkzaamheden aan de MNL-AP dient het apparaat buiten bedrijf te worden gesteld en tegen onbedoeld 
inschakelen te worden beveiligd (watertoevoer afsluiten en spanningsloos maken).

Volg de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften op over de omgang met vanuit het lichtnet gevoede 
elektrische apparaten en over de uitvoering van water- en elektrische installaties.

Slecht onderhouden luchtbevochtigers kunnen de correcte werking negatief beïnvloeden, laat daarom 
regelmatig onderhoud uitvoeren. Neem voor de juiste onderhoudsinterval contact op met uw installateur.

Wanneer u op het zicht waarneemt, of vermoedt dat een risicoloos gebruik van de MNL-AP niet meer 
mogelijk is, moet deze onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld en tegen onbedoeld inschakelen worden 
beveiligd. Neem hierna direct contact op met uw installateur.

Dit kan o.a. het geval zijn bij de volgende omstandigheden:

 De MNL-AP is beschadigd
 De MNL-AP functioneert niet meer correct
 Aansluitingen of leidingen zijn lek of beschadigd
 Het display geeft een storingsmelding

Zonder schriftelijke toestemming van MicroNevel mogen er aan de MNL-AP géén wijzigingen worden 
aangebracht, of herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Anders vervalt de garantie.

2.1 Vereiste waterkwaliteit

                LET OP ! 

                                 
De MNL-AP moet gevoed worden met omgekeerd osmose water van ≤ 50μS/cm. Als er geen
R.O. water wordt gebruikt, kunnen de trilelementen van de drop-ins ernstige schade oplopen en wordt     
de levensduur sterk verkort. Tevens vervalt de garantie op de trilelementen en de ventielen !
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2.2 Werking van de apparatuur

Bij ultrasone luchtbevochtiging wordt door middel van trilelementen een hoogfrequent trilling opgewekt. 
Hierdoor wordt het water in beweging gebracht waardoor er een zeer fijne nevel ontstaat, ook wel koude 
stoom of mist genoemd. Deze mist wordt met behulp van een mistverdeelpijp direct in de te bevochtigen 
ruimte of luchtbehandelingskast geblazen. Door de zeer kleine druppelgrootte ≤ 5µm, wordt deze mist snel 
door de omgevingslucht opgenomen en in de ruimte verdeeld. De unit moet worden gevoed met omgekeerd 
osmose water om te voorkomen dat er vervuiling in het waterreservoir ontstaat of kalkaanslag plaatsvindt in 
de unit waardoor er eventueel kalkdeeltjes in de te bevochtigen ruimte zouden neerslaan. Door uitsluitend 
omgekeerd osmose water te gebruiken is tevens de hygiëne gegarandeerd.

2.3 Homogene uitblaas

Afhankelijk van de toepassing kan worden gewerkt met een mistverdeelpijp, die voor een homogene uitblaas 
in de ruimte zorgt. Ervaring en testen hebben uitgewezen dat hiermee een betrouwbare en goede verdeling 
van de mist wordt verkregen. Indien de omgevingstemperatuur onder de 1°C komt, moet de verdeelpijp 
worden geïsoleerd en worden voorzien van verwarmingslint, zodat de kans op bevriezing wordt voorkomen.

2.4 Instelbare variabelen

Doordat de MNL-AP microprocessor gestuurd is, bestaat de mogelijkheid een aantal variabelen in te stellen. 
Een beknopt overzicht vindt u hieronder, zie voor de complete uitleg 6.3.

 Tijd instelling
 Ventilator naloop tijd
 Minimale en maximale tijd van aaneengesloten verneveling
 Frequentie en tijdstip van de periodieke spoeling
 Maximaal aaneengesloten inschakel tijd van het inlaatventiel

2.5 Regeling

De MNL-AP serie is microprocessor gestuurd en is standaard geschikt voor een aan/uit functie door middel 
van een NO contact. Tevens kan de MNL-AP proportioneel worden aangestuurd door middel van een 0-10V 
of een 4-20mA regelsignaal.

Voor optimale beheersing van de luchtvochtigheid is het aan te bevelen de MNL-AP aan te sturen door middel
van een RV sensor. Indien aanwezig kunt u de MNL-AP ook aansluiten op een klimaat-beheersingsinstallatie.
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3. Overzicht van de producten

Door de modulaire opbouw is de MNL-AP leverbaar in verschillende capaciteiten.

Capaciteit                                     Type
3 liter per uur                                    MNL-AP 3L
5 liter per uur                                    MNL-AP 5L
10 liter per uur                                    MNL-AP 10L

3.1 Technische specificaties MNL-AP serie

Specificaties MNL-AP 3L MNL-AP 5L MNL-AP 10L

Gewicht besturings-unit 12.2 kg 13.0 kg 14.6 kg

Gewicht vernevel-unit “leeg” 18.1 kg 18.9 kg 20.2 kg

Gewicht vernevel-unit “in bedrijf” 23.0 kg 23.5 kg 24.1 kg

Max. opbrengst (liter per uur)
bij een ongeremd luchtvolume

3 5 10

Waterreservoir leeglooptijd in minuten ca. 6 min. ca. 5 min. ca. 4½ min.

Aansluitspanning 100-240VAC 100-240VAC 100-240VAC

Max. opgenomen vermogen 411 Watt 580 Watt 915 Watt

Aansluitmaten lucht aan-en afvoer PVC Ø75 x3,0(mm) Ø75 x 3,0 (mm) Ø75 x 3,0 (mm)

Luchtaanzuig aansluitingen (aantal) 1 1 1

Mistuitblaas aansluitingen (aantal) 1 1 2

Luchtverplaatsing bij vrije uitblaas als 
ongeremd luchtvolume

 85 m3/h 185 m3/h

Aantal ventilatoren 1

Afmetingen besturings-unit (hxdxb) mm 400 x 80 x 640

Afmetingen vernevel-unit (hxdxb) mm 470 x 255 x 650

Gecombineerd als piggy-back (hxdxb) 
mm 

510 x 335 x 650

Waterdruk aanvoer 0,5 tot 5 bar 

Aansluitmaat water-toevoerleiding ¼ inch (push-fit)

Aansluitmaat water-afvoerleiding ⅜ inch (push-fit)

Druppelgrootte < 5 μm

Geluidsniveau besturings-unit minder dan 35 dB

Geluidsniveau vernevel-unit minder dan 20 dB

Temperatuur van de ruimte (uitblaas) -10˚C tot +40˚C

Temperatuur van de ruimte (aanzuig) -2˚C tot +40˚C

Omgevingstemperatuur  0,5˚C tot +40˚C

Aansturing N.O. Contact  /  0-10V / 4-20mA 
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3.2 Pakket inhoud

MNL-AP 3L & MNL-AP 5L

Inclusief:

 1 MNL-AP Luchtbevochtiger
 1 PVC leiding-reducer 75mm>50mm
 1 druppelvanger
 1 mistverdeelpijp 2 mtr. 
 2 PVC bochten 45° (mof/spie)
 1 eindkap (met of zonder condensaatafvoer)
 5 mtr. ¼“ LLDPE toevoerslang
 3 mtr. ⅜” LLDPE afvoerslang
 1 datakabel 2 mtr. 25 polig
 1 stuurkabel 2 mtr. 12x0,75mm² 

  
        

MNL-AP 10L

Inclusief:

 1 MNL-AP Luchtbevochtiger
 2 druppelvangers
 2 mistverdeelpijpen 2mtr.
 4 PVC bochten 45° (mof/spie)
 2 eindkappen (met of zonder condensaatafvoer)
 5 mtr. ¼“ LLDPE toevoerslang
 3 mtr. ⅜” LLDPE afvoerslang
 1 datakabel 2 mtr. 25 polig
 1 stuurkabel 2 mtr. 12x0,75mm² 

Voor alle type geld:

Exclusief:

 Wanddoorvoeren
 Aansluitmaterialen t.b.v. de koppeling van de MNL-AP aan pijp- of leiding werk
 Montage materialen voor het PVC of de mistverdeelpijpen
 Aansluit- montage- materialen voor de water aan- en afvoer
 Elektrische aansluitmaterialen (anders dan hierboven vermeld)
 (RV) sensor
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4. Montage

4.1-1 Veiligheidsinstructies voor de montage- en installatie- werkzaamheden

Alle montage- en installatie- werkzaamheden mogen uitsluitend door daartoe geautoriseerd en deskundig 
personeel worden uitgevoerd. De controle op deze kwalificatie is voor verantwoording van de afnemer. 
Neem bij twijfel contact op met MicroNevel

Alle plaatselijke voorschriften betreffende de uitvoering van de installatie werkzaamheden (water- en 
elektrische- installatie) dienen in acht te worden genomen.

Aan alle in deze documentatie vermelde informatie over de montage van de apparatuur, evenals over de 
aansluiting op water- en elektrische- installatie, dient men voldoende aandacht te schenken en op te volgen. 

Pas op voor direct contact met delen in de unit! De MNL-AP werkt op netspanning. De unit mag pas op de 
netspanning worden aangesloten nadat alle montage- en installatie- werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Wanneer u na installatie en ingebruikname, op het zicht waar neemt, of vermoed dat een risicoloos gebruik 
van de MNL-AP niet meer mogelijk is moet deze onmiddellijk buiten gebruik gesteld worden en tegen 
onbedoeld inschakelen worden beveiligd. Neem hierna direct contact op met MicroNevel of uw installateur.

Dit kan het geval zijn bij de volgende omstandigheden:

 De MNL-AP is beschadigd
 De MNL-AP functioneert niet meer correct
 Aansluitingen of leidingen zijn lek of beschadigd

4.1-2 Plaatsing van de apparatuur

De positionering van de MNL-AP is in sterke mate afhankelijk van de algehele opstelling en de positie van de 
mistverdeelpijp(en). Om een juiste werking van de luchtbevochtiger te waarborgen en om een optimaal 
rendement te bereiken, dient men bij het kiezen van de juiste positie van de luchtbevochtiger rekening te 
houden met onderstaande punten:
   

 Plaats de luchtbevochtiger zodanig, dat de lengte van de toevoerbuizen naar de mistverdeelpijp(en) 
zo kort mogelijk is (max. 4 meter).

 De MNL-AP moet horizontaal gemonteerd worden. Let op dat een eventuele externe draagconstructie
de juiste afmetingen en voldoende draagvermogen heeft. (voor maten en gewichten zie pagina 8)

 Plaats de luchtbevochtiger zodanig, dat deze goed bereikbaar is voor werkzaamheden zoals 
onderhoud e.d. De minimale vrije ruimte boven de luchtbevochtiger dient 60 cm te zijn.

 Plaats de MNL-AP niet in een omgeving met een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 75%. 
Neem bij vragen contact op met MicroNevel.

 De luchtbevochtiger, toevoerbuizen en mistverdeelpijpen dienen tegen vorst beschermd te worden.
(voor toegestane temperatuur zie pagina 8)

MicroNevel  Tel 072-564 70 97   info@MicroNevel.nl   www.MicroNevel.nl Pagina 10



4.1-3 Opstellingsmogelijkheden & Montage

Afhankelijk van de gekozen opstelling kan de MNL-AP vrijstaand als zogenaamde piggy-back uitvoering 
worden geplaatst dan wel als twee losse eenheden naast of onder elkaar. 

           Piggy-back opstelling                                          Twee losse eenheden naast elkaar

Indien er voor de vrijstaande piggy-back opstelling wordt gekozen, is het belangrijk de unit met behulp van de 
stelpoten goed en deugdelijk af te stellen zodat de luchtbevochtiger waterpas staat.

Indien er voor twee losse eenheden naast elkaar wordt gekozen verdient het aanbeveling de zwarte 
waterverneveling-unit links te positioneren en de bedieningsunit aan de rechter zijde. Hierdoor blijft er 
voldoende ruimte over aan de linker zijde van de verneveling-unit voor de nevelverdeelbuizen.

Indien er voor twee losse eenheden onder elkaar wordt gekozen verdient het aanbeveling de zwarte 
waterverneveling-unit als de bovenste te positioneren en de bedieningsunit hieronder. Hierdoor kunnen de 
nevelverdeelbuizen direct naar boven worden uitgevoerd. 

Monteer voor wandmontage 3 stuks 6x80mm slothaken voor elke eenheid op een horizontale lijn in de wand. 
De afstanden zijn voor beide apparaten gelijk, namelijk:  X <---- 22.5cm ----> X <---- 22.5cm ----> X
Nadat de slothaken in de wand zijn gemonteerd kunnen de units hier direct aan worden opgehangen.
Controleer hierna nogmaals dat beide units waterpas hangen.

4.2 Openen en aansluiten van de units

4.2-1 Openen en sluiten van de zwarte verneveling-unit

Zorg dat de brede gladde zijde van de verneveling-unit naar u toe staat. Verwijder dan met bijvoorbeeld een 
pijp of dopsleutel “nooit met een tang !” de 4 bouten aan de bovenzijde van de verneveling-unit. Het deksel 
kan nu naar boven worden verwijderd. Pak nu de brede gladde zijde van de behuizing met 2 handen aan de 
bovenkant beet en beweeg deze dan ca. 2cm omhoog. In deze positie kunt u de gehele zijde vanuit de 
bovenzijde ca 30° naar u toe kantelen. In deze stand kan deze zijde nu geheel verwijderd worden. 

Zorg dat de afsluitkranen in het inwendige van de verneveling-unit open staan, voordat u de unit gaat sluiten.

Om de verneveling-unit te sluiten, dienen alle handeling hierboven in omgekeerde volgorde plaats te vinden. 
Let er hierbij goed op dat de rillen in de onderzijde van het deksel weer in de juiste positie terecht komen. 
Voor het vastdraaien van de bouten in het deksel geldt dat zodra de bouten geheel ingedraaid zijn deze 
maximaal nog een kwart slag extra aangedraaid mogen worden.
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4.2-2 Aansluitingen van de zwarte verneveling-unit

Op de verneveling-unit dienen minimaal de volgende 2 zaken te worden aangesloten:

1) De trilelementen:

D.m.v. een zgn. stuurkabel worden de trilelementen in de verneveling-unit                                               
verbonden met de bedieningsunit. Afhankelijk van de capaciteit van de                                          
luchtbevochtiger bevat de verneveling-unit 2 tot 5 trilelementen.                                                                  
Deze trilelementen zijn aangesloten op de aansluitstrip aan de rechterzijde.                                                  
Voer de kabel eerst door de wartel aan de onderzijde van het apparaat en                                                     
zorg dat deze hierna ook wordt ingevangen in de trekontlasting.                                                                         
De aansluitingen van boven naar beneden zijn; plus–min 1e trilelement,                                                             
plus–min 2e trilelement enz. (zie foto). Deze aansluitvolgorde correspondeert                                                   
1:1 met de aansluitstrip in de bedieningsunit. Deze stuurkabel moet daarom                                                      
ook in de bedieningsunit in dezelfde volgorde worden aangesloten.

Voor een goede verbinding is het aanbevolen adereindhulzen te gebruiken.

2) De datakabel:

Door middel van een 25 polige sub-D kabel wordt communicatie  
tussen de zwarte verneveling-unit en de bedieningsunit verzorgt.

Trek om deze kabel aan te sluiten de verticale print aan de                                                                                 
rechter zijde iets naar u toe. De kabel kan nu in het printdeel        
worden gestoken. (zie foto). Schuif vervolgens de print weer terug.                                                                      
Plaats de kabel hierna in de uitsparing aan de onderzijde van                                                                            
het apparaat om deze naar buiten uit te voeren. 

Optioneel kan ook op deze print  een hygrostaat met NO contact,         
een 0-10V of een 4-20mA regelsignaal worden aangesloten. Het                                                                        
is belangrijk vooraf te kiezen waar één van deze signalen wordt                                                                    
aangesloten. Hetzij op deze print in de verneveling-unit, of op de                                                                  
print in de bedieningsunit.

          LET OP !  Sluit het regelsignaal uitsluitend aan op de  
.   .b    bedieningsunit of  de verneveling-unit. NIET op beide! 
                                                                                                   

                                     NO     Gnd  +          
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4.2-3 Openen en sluiten van de bedieningsunit

Zorg dat de bedieningsunit met het display naar u toe staat. Verwijder dan met de juiste schroevendraaier de 
2 schroeven aan de linkerzijde als ook de 2 schroeven aan de rechterzijde. Pak de kap van de bedieningsunit
dan vast op de plaatsen waar de schroeven zojuist zijn verwijderd. Trek de onderkant van de kap dan ca 30° 
voorzichtig naar u toe. Door de kap in deze positie om hoog te bewegen kan de kap worden verwijderd.

Om de bedieningsunit te sluiten, dienen alle handeling hierboven in omgekeerde volgorde plaats te vinden. 
Let er hierbij goed op dat de kap correct in de achterwand is gehangen, voordat de kap geheel word gesloten.

4.2-4 Aansluitingen van de bedieningsunit

Op de bedieningsunit dienen minimaal de volgende 2 zaken te worden aangesloten:

1) De trilelementen:

D.m.v. een zgn. stuurkabel worden de trilelementen in de verneveling-unit                                               
verbonden met de bedieningsunit. Afhankelijk van de capaciteit van de                                          
luchtbevochtiger bevat de verneveling-unit 2 tot 5 trilelementen.                                                                  
Deze elementen worden aangesloten op de verticale printaansluitstrip aan                                                      
de rechterzijde. Voer de kabel eerst door de wartel aan de onderzijde van                                                          
het apparaat en sluit deze vervolgens aan op de printaansluitstrip.                                                                      
De aansluitingen van boven naar beneden zijn; plus–min 1e trilelement,                                                             
plus–min 2e trilelement enz. (zie foto) Deze aansluitvolgorde correspondeert                                                   
1:1 met de aansluitstrip in de verneveling-unit. Deze stuurkabel moet                                                             
daarom ook in de verneveling-unit in dezelfde volgorde worden aangesloten.

Voor een goede verbinding is het aanbevolen adereindhulzen te gebruiken.

2) De datakabel:

Door middel van een 25 polige sub-D kabel wordt communicatie  
tussen de zwarte verneveling-unit en de bedieningsunit verzorgt.

Verwijder als eerste de rubber ring uit de uitsparing naast de wartels.   
Plaats deze rubber ring nu om sub_D kabel. Steek de kabel nu in het                                                      
printdeel. (zie foto) Schuif de rubber ring vervolgens zodanig dat deze        
nu samen met de kabel, kan worden teruggeplaatst in de uitsparing  
naast de wartels. 
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Optioneel kan ook in de bedieningsunit een 0-10V of 4-20mA regelsignaal worden aangesloten. Tevens kan 
er een hygrostaat of ander willekeurig NO schakelsignaal worden aangesloten. Het is belangrijk vooraf te       
kiezen waar één van deze signalen wordt aangesloten. Hetzij op de print in de bedieningsunit, of op de print 
in de verneveling-unit. Deze aansluitingen zitten aan de bovenzijde op de print in de bedieningsunit.

                LET OP !  Sluit het regelsignaal uitsluitend aan op de bedieningsunit  of op de verneveling-unit
o                                   NIET op beide !  Zie voor details het aansluitschema hieronder.

                                                                       HYGRO NO  0-10V/4-20mA                                                                         

4.2-5 Regelsignaal selecteren

De MNL-AP heeft de mogelijkheid verschillende regelsignalen te gebruiken. (zie het tekstblok hierboven) 
Met behulp van zgn. “jumpers” dient de selectie van het juiste regelsignaal te worden ingesteld. 

Aansturing met een hygrostaat of willekeurig NO signaal; plaats JP6 in positie A   laat JP1 & JP2 leeg.
Aansturing met behulp van 0-10V; plaats JP6 in positie B  plaats JP1  laat JP2 leeg.
Aansturing met behulp van 4-20mA; plaats JP6 in positie B  plaats JP2  laat JP1 leeg.

                                      JP1 JP2      JP6
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4.3 Zekeringen

4.3-1 Zekeringen op de printplaat

Op de printplaat in de bedieningsunit zitten verschillende zekeringen. In het schema hieronder is hun positie 
gearceerd en staat de waarde van de zekering er onder. Waar nodig, is de waarde (tussen haakjes) de juiste 
zekeringwaarde voor gebruik van de apparatuur op 115VAC.  

   0.8AT                                0.8AT                              0.8AT                               0.8AT                               0.8AT                               1AT

                  5AT (10AT)

4.3-2 Zekering in de netentree

In de netentree (naast de aan/uit schakelaar) zit de hoofdzekering. Deze is 4AT (8AT).                                  
De waarde (tussen haakjes), is de juiste zekeringwaarde voor gebruik van de apparatuur op 115VAC.  

                WAARSCHUWING !       Gebruik altijd uitsluitend de juiste zekeringwaarde. Het gebruik van      
.                                                         afwijkende waarde is gevaarlijk. Tevens vervalt dan de garantie. 

4.4 Water aansluitingen

Aan de onderzijde van de vernevelings-unit bevinden zich 2 zogenaamde “push-fit” leidingsaansluitpunten.     
De kleinste (¼  inch) is voor de watertoevoer en de grotere (⅜ inch) is voor de waterafvoer. Knip of snij de 
watertoevoerleiding “vrij van bramen” op de juiste lengte en druk deze stevig (± 5mm) in de juiste “push-fit” 
aansluiting. Doe het zelfde met de waterafvoerleiding. Als de leidingen voldoende ver zijn ingestoken, kunnen
deze niet verder worden ingevoerd. Indien er onder de vernevelings-unit onvoldoende ruimte aanwezig is om 
een glooiende bocht te maken met de leidingen, zijn er zgn. push-fit insteekknieën leverbaar. Bestelnummer 
PM220606E (¼ inch) & PI221212S (⅜ inch) De waterafvoerleiding dient vrij te kunnen uitstromen in een 
drukloze PVC afvoer van minimaal 32mm.

                LET OP !   Dat de afvoerslang niet doorhangt waardoor er een zogenaamd waterslot ontstaat.
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4.5 Montage van de mist (verdeel) pijpen

4.5-1 Montage van de mist uitblaas-leiding naar de mistverdeelpijp

 Pas uitsluitend PVC pijp toe met een diameter die gelijk is aan hetgeen gebruikt is in de MNL-AP.
 Gebruik uitsluitend PVC materiaal, daar osmose water hoog corrosief is. 
 Monteer de mist uitblaasleiding met zo min mogelijk bochten. Gebruik indien nodig, daar waar 

mogelijk, 45° bochten. Dit om grote condensaatverliezen te voorkomen.
 Bij montage van de mistverdeelpijp op gelijke hoogte of hoger dan de luchtbevochtiger zelf,           

dient al het leidingwerk op afschot richting de luchtbevochtiger te worden gemonteerd.
 Bij montage van de mistverdeelpijp lager dan de luchtbevochtiger zelf, dient al het leidingwerk op 

afschot van de luchtbevochtiger af te worden gemonteerd. Tevens dient er nu een zogenaamde 
condensaatafvoer te worden aangesloten.

 De condensaatafvoer dient aan het uiteinde van de mistverdeelpijp te worden aangesloten.
 De gehele mistuitblaasleiding mag nergens doorhangen, dit om watersloten te voorkomen. 
 In de mistuitblaasleiding dient altijd een druppelvanger te worden geconstrueerd. 

(zie hiervoor afbeelding A & B op pagina 17)

4.5-2 Montage van de mistverdeelpijp

 Monteer de mistverdeelpijp met de mistverdeelgaten schuin omhoog (ca 45°) voor een juiste 
mistverdeling en om te voorkomen dat condensaat uit de uitblaasopeningen kan gaan lekken.

 Gebruik uitsluitend PVC materiaal met een uitgaande diameter gelijk aan de mistuitblaas van de 
MNL-AP. Gebruik derhalve géén verloopstuk. 

 Indien de mistverdeelpijp in een ruimte wordt gemonteerd die voorzien is van een zgn. 
“systeemplafond” moet er voldoende afstand worden gehouden tussen de mistuitblaas en het 
systeemplafond. Dit om te voorkomen dat de mist direct tegen de plafondplaten wordt uitgeblazen en 
er gevaar voor doorhangende plafondplaten ontstaat. Tevens kan de uitblaashoek van de 
mistverdeelpijp eventueel worden teruggebracht naar 30°.

 Indien de mistverdeelpijp hoger geplaatst wordt dan de MNL-AP, monteer de mistverdeelpijp dan op 
afschot richting de luchtbevochtiger

 Indien de mistverdeelpijp lager geplaatst wordt dan de MNL-AP monteer de mistverdeelpijp dan op 
afschot van de luchtbevochtiger af. In dit geval dient er op het einde van de mistverdeelpijp, tevens 
het laagste punt, een condensaatafvoer te worden aangesloten.

 De condensaatafvoer dient door middel van een slang (diameter ¾”)  te worden aangesloten op een 
drukloze afvoer.

 Bij bevochtiging onder 1°C dienen de mistuitblaasleiding, mistverdeelpijp en condensaatafvoer te 
worden voorzien van isolatie en van verwarmingslint om bevriezing te voorkomen.

 Bij isolatie van de buizen in verband met een lage omgevingstemperatuur, dient van de 
mistverdeelpijp uitsluitend de achterzijde te worden geïsoleerd. De gaten aan de voorzijde  van de 
mistverdeelpijp dienen te worden vrijgehouden. 

 Neem contact op met MicroNevel indien de RV van de aangezogen lucht hoger is dan 90%
             of als u vermoedt dat de aangezogen lucht veel fijnstof bevat.
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4.5-3 Montage van de luchtaanzuigleiding bij een gesloten systeem

 De luchtaanzuigleiding dient zo kort mogelijk te zijn, zodat de aanzuiging zo dicht mogelijk bij de 
MNL-AP plaats vindt en wel zodanig dat de lucht vrij aangezogen kan worden.             

 Gebruik uitsluitend PVC materiaal met een uitgaande diameter gelijk aan de luchtaanzuig van de 
MNL-AP. Gebruik derhalve géén verloopstuk. 

        

4.6 Montage voorbeelden

Afbeelding A: Mistverdeelpijp(en) op gelijke hoogte of hoger dan de MNL-AP

                                                                                    Luchtaanzuig 

                                  mist verdeelpijp 

                                                                                        druppelvanger 

Afbeelding B: Mistverdeelpijp(en) lager dan de MNL-AP

     kogelkranen 

                                                                                         druppelvanger 



                                                                                                                 mist verdeelpijp                                                            condensaat

       afvoer 

       aansluiten

                                                luchtaanzuig achter de verdamper doorsteken
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5. Inbedrijfstelling installatie

                LET OP ! 

                          
Voor ingebruikname is het zeer belangrijk de waterleiding eerst grondig door te spoelen, zodat eventueel 
vuil uit de waterleiding niet in het inlaatventiel terecht komt. Laat deze minimaal 1 minuut vrij stromen.

5.1 Checklist

Doorloop deze samen met uw installateur indien u zelf niet ter zake kundig bent !

Controleer de volgende punten voordat de unit ingeschakeld wordt:

 Zijn de kogelkranen (indien aanwezig) van de luchtaanzuig en de mistuitblaas geopend?
 Controleer of de water-toevoerleiding op de juiste wijze is aangesloten en de kraan geopend is.
 Is er voldoende druk op het aanvoerwater aanwezig (0,5 tot 5 bar)?
 Wordt de unit gevoed met R.O. water (≤ 50μS/cm)?
 Controleer of de water-afvoerleiding op de juiste wijze is aangesloten en de kraan geopend is.
 Is de vernevel-unit correct aangesloten op de besturings-unit?
 Is er een regelsignaal aanwezig en is deze correct aangesloten?

5.2 Ingebruikname

1. Schakel het regelsignaal tijdelijk uit. Dit kunt u bewerkstelligen door de hygrostaat op 0 te zetten, dan 
wel (bij een 0-10V regeling) deze op 0V te zetten of (bij een 4-20mA regeling), de stroom op < 4mA in
te stellen. 

2. Zet de MNL-AP nu aan d.m.v. de schakelaar aan de onderzijde, naast de net-entree.
3. Op het display verschijnt nu de vraag <switch on> bevestig dit door op OK te drukken. 

De tekst <switch on> verdwijnt nu en wordt vervangen door de tijdsaanduiding.
4. In het display verschijnt nu de tekst <fill water> Het inlaatventiel van de wateraanvoer opent zich nu 

waarna de unit zich zal vullen tot het gewenste niveau. Controleer tijdens de 1e vulprocedure of de 
watertoevoer daadwerkelijk stopt. U hoort het inlaatventiel afslaan.

5. De unit is klaar om te gaan vernevelen. 
6. Stel nu de hygrostaat op het gewenste niveau in, of leg de regel -spanning/-stroom aan. 
7. De ventilator in de vernevel unit gaat draaien en de unit start met vernevelen.
8. Binnen enkele seconden moet er nevel zichtbaar zijn. De unit is nu in bedrijf.

5.3 Wat te doen bij ogenschijnlijk teruglopende nevelopbrengst

Het komt voor dat het bij zeer droge lucht lijkt, alsof er minder nevelopbrengst is dan bij vochtige lucht.
Dit kan gebeuren daar het vocht in droge lucht eerder en sneller wordt opgenomen dan bij vochtige lucht.
Laat in dit geval de ruimte eerst een paar uur bevochtigen en controleer dan nogmaals.                                              
Is dit niet het geval raadpleeg dan uw installateur.
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6. Display weergave & Instelmogelijkheden op het display

6.1 Display weergave
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Status aanduiding:

Afhankelijk van de situatie bevindt de MNL-AP zich in een van de volgende vier toestanden.

STAND-BY  Dit is de status waarin de unit opkomt nadat deze met de aan/uit schakelaar is ingeschakeld.
                    Er branden geen LED's en op het display verschijnt de tekst <switch on>. 
                    Druk op <ok> om de unit in te schakelen.

ON        De unit is nu ingeschakeld en reageert actief op alle inputs, controleert alle (ingestelde)
       waarden en voert de bijbehorende actie(s) uit. Er knippert nu een blauwe LED en op het   
       display verschijnt de huidige activiteit, dan wel een service- of storingsmelding.        
       Zie verder in deze handleiding voor een uitgebreide uiteenzetting van deze meldingen. 

SLEEP        In deze status is er gedurende een aaneengesloten periode van 96 uur geen vraag naar mist  
       geweest. Het waterreservoir wordt geleegd en de unit wacht op een regelsignaal.     
       De blauwe LED knippert en op het display verschijnt de tekst <SLEEP>.

ERROR       In deze status heeft de MNL-AP een defect geconstateerd of is een bepaalde grens-      
       waarde overschreden. De unit stopt met vernevelen en de rode LED knippert snel. 
       Zie verder onder storingsmelding en ook punt 7 voor een opsomming van deze meldingen.

Activiteiten weergave:
Het display bevat 2 tekstregels. Standaard vermeldt de bovenste regel hoeveel drop-ins er aanwezig en 
ingeschakeld zijn, of er een bepaalde nalooptijd op het uitschakelen is ingesteld, de status van de laatste  
TDS & temperatuurmeting en de datum. De onderste regel vermeldt de status of activiteit van de unit, 
eventueel afgewisseld door een service- of storingsmelding. Hierna volgt de tijd. Tevens knippert er          
onder het display een blauwe LED als de unit ingeschakeld is, dan wel in de sleep-stand staat.

Servicemelding: 
In het geval dat de unit een bepaalde service nodig heeft, brandt er onder het display een rode LED en 
verschijnt in het display een servicemelding dan wel een servicecode. Zie punt 7 voor een opsomming       
van deze servicemeldingen.

Storingsmelding:
In het geval dat de unit een storing heeft geconstateerd, knippert er onder het display een rode LED en 
verschijnt in het display een storingsmelding dan wel een storingscode. Nadat de oorzaak van de storing        
is verholpen, kan de unit met de aan/uit schakelaar opnieuw worden ingeschakeld. De unit komt dan weer   
op in de STAND-BY status. Zie punt 7 voor een opsomming van de storingsmeldingen.
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6.2 Verschillende menu's

Middels een eenvoudig hoofdmenu, is de toegang tot de verschillende onderdelen, zoals het instellen, 
uitlezen en het verrichten van diverse servicehandelingen, duidelijk van elkaar gescheiden. 
U opent het hoofdmenu door de menu-toets 2 seconden ingedrukt te houden. U bevindt zich nu in het 
hoofdmenu. Als er vervolgens 30 sec. geen toets wordt ingedrukt, of als er nogmaals op de menu-toets wordt 
gedrukt, springt het display terug naar de activiteiten weergave.

In het hoofdmenu zijn de volgende keuzes mogelijk:

 Systeem stand-by; Hiermee schakelt u de unit in de stand-by modus.
 Instel-menu; Hiermee kunt u verschillende variabelen optimaal op uw toepassing afstemmen.
 Read Log: Hier kunt u het logbestand van verschillende activiteiten, prestaties en meldingen        

van de unit uitlezen.
 Service menu; Dit menu is uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde 

medewerkers/installateurs. 

Door middel van de <up> & <down> toetsen beweegt u door het menu en met behulp van <ok>
bevestigt u uw keuze, waarop het bijbehorende submenu wordt getoond. Middels <menu> keert u terug    
naar de actuele activiteiten weergave.

Als uitzondering op alle andere keuzemogelijkheden, wordt de keuze <systeem stand-by> direct uitgevoerd
zodra u op <ok> heeft gedrukt. Het display geeft hierna de melding <switch on>.
Door in dit stadium nogmaals op <ok> te drukken, wordt de unit weer ingeschakeld. 

6.3 Mogelijkheden van het instelmenu

Instelmenu openen en keuzemogelijkheden:
U komt in het instelmenu door in het hoofdmenu de keuze instelmenu te selecteren en deze met <ok> te 
bevestigen. U bevindt zich nu in het instelmenu. Als er vervolgens 30 sec. geen toets word ingedrukt, of      
als er nogmaals op de menu-toets word gedrukt, springt het display terug naar de activiteiten weergave.

In het instelmenu kunt u als gebruiker de volgende variabelen instellen: 

 Systeem stand-by;  Hiermee schakelt u de unit in de stand-by modus.

 Tijd instelling;  (set time) Hiermee zet u de ingebouwde klok op de juiste datum en tijd.

 Spoelen;  (set rinse time) Hiermee stelt u het moment van het periodieke spoelen in. Bijv:     
SUN 02.00h als ook de herhalingsfrequentie van het spoelen. Bijvoorbeeld per dag / per week.    
Door regelmatig te spoelen verkleint u de kans op onzuiverheden in het te vernevelen water.

 Inlaatventiel nalooptijd;  (set inlet delay) Hiermee stelt u de tijd in dat het inlaatventiel geopend 
blijft, nadat het gewenste niveau in het waterreservoir is bereikt. Dit kan met name bij lage 
waterdruk wenselijk zijn.

 Ventilator nalooptijd;  (set fan delay) Hiermee stelt u de tijd in dat de ventilator blijft draaien, 
nadat de unit gestopt is met vernevelen. Hiermee wordt voorkomen dat alle laatst geproduceerde 
nevel direct in de unit en de leidingen neerslaat.

 Nalooptijd instellen;  (set trail time) Hiermee stelt u de tijd in dat de unit nog blijft vernevelen, 
nadat de aansturing van het potentiaal vrije contact beëindigd is. Deze optie is met name 
praktisch bij gebruik van de unit in combinatie met koel & vries installaties.

       
Deze variabelen worden tijdens de installatie door uw installateur ingesteld, afgestemd op de situatie ter 
plaatse. Derhalve is er doorgaans geen noodzaak tot het veranderen van deze instellingen. 
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6.3-1 Selecteren van de instellingen

U opent het hoofdmenu door de menu-toets 2 seconden ingedrukt te houden. U bevindt zich nu in het 
hoofdmenu. Selecteer hier met behulp van de <up> & <down> toetsen, instelmenu en bevestig      
uw keuze met <ok> U bevindt zich nu in het instelmenu.

Hieronder een opgave van de toetsenfuncties in dit stadium, van links naar rechts.

 1e toets  <esc> hiermee verlaat u dit menu zonder dat er iets wordt opgeslagen.
 2e toets <up> hiermee beweegt u vooruit door de verschillende instelmogelijkheden.
 3e toets <down> hiermee beweegt u terug door de verschillende instelmogelijkheden.
 4e toets <ok> hiermee bevestigt u de keuze die u met <up> of <down> heeft geselecteerd.

Na het bevestigen van uw keuze (met de <ok> toets) voor één van de instelmogelijkheden (zie 6.2),  
verschijnt op het display de door u geselecteerde instelmogelijkheid.

Als uitzondering op alle andere keuzemogelijkheden, wordt de keuze <systeem stand-by> direct uitgevoerd
zodra u op <ok> heeft gedrukt. Het display geeft hierna de melding <switch on>
Door in dit stadium nogmaals op <ok> te drukken, wordt de unit weer ingeschakeld. 

6.3-2 Veranderen van de instellingen

Als u kiest voor <Systeem stand-by> verschijnt na het drukken op <ok> even de tekst <switch off>
waarna de unit direct uitschakelt. Het display geeft hierna de melding <switch on>
Door in dit stadium nogmaals op <ok> te drukken, wordt de unit weer ingeschakeld. 

Als u heeft gekozen voor <Tijd Instellen> verschijnt de melding: <set time :>

             Opgave van de toetsenfuncties in dit stadium van links naar rechts.

 1e toets <esc> hiermee verlaat u dit menu zonder dat er iets wordt opgeslagen.
 2e toets <up> hiermee stelt u de uren in, oplopend in stappen van 1 uur.
 3e toets <down> hiermee stelt u de uren in, aflopend stappen van 1 uur.
 4e toets <ok> hiermee bevestigt u de instelling die u zo juist heeft gemaakt.

       Hierna wordt het 1e gedeelte afgesloten en verschijnt de melding: <set minute :> 

 1e toets <esc> hiermee verlaat u dit menu zonder dat er iets wordt opgeslagen.
 2e toets <up> hiermee stelt u de minuten in, oplopend in stappen van 1 minuut.
 3e toets <down> hiermee stelt u de minuten in, aflopend in stappen van 1 minuut.
 4e toets <ok> hiermee bevestigt u de instelling die u zo juist heeft gemaakt.

Hierna wordt het 2e gedeelte afgesloten en verschijnt de melding:<set day :>

 1e toets <esc> hiermee verlaat u dit menu zonder dat er iets wordt opgeslagen.
 2e toets <up> hiermee stelt u de dag in, oplopend in stappen van 1 dag.
 3e toets <down> hiermee stelt u de dag in, aflopend in stappen van 1 dag.
 4e toets <ok> hiermee bevestigt u de instelling die u zo juist heeft gemaakt.
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Hierna wordt het 3e gedeelte afgesloten en verschijnt de melding: <set month :>

 1e toets <esc> hiermee verlaat u dit menu zonder dat er iets wordt opgeslagen.
 2e toets <up> hiermee stelt u de maand in, oplopend in stappen van 1 maand.
 3e toets <down> hiermee stelt u de maand in, aflopend in stappen van 1 maand.
 4e toets <ok> hiermee bevestigt u de instelling die u zo juist heeft gemaakt.

Hierna wordt het 4e gedeelte afgesloten en verschijnt de melding:<set year :>

 1e toets <esc> hiermee verlaat u dit menu zonder dat er iets wordt opgeslagen.
 2e toets <up> hiermee stelt u het jaar in, oplopend in stappen van 1 jaar.
 3e toets <down> hiermee stelt u het jaar in, aflopend in stappen van 1 jaar.
 4e toets <ok> hiermee bevestigt u de instelling die u zo juist heeft gemaakt.

Hierna wordt dit gedeelte van het instelmenu gesloten en wordt de eerst volgende keuzemogelijkheid op het 
display weergegeven. 

Als u heeft gekozen voor <Spoelen> verschijnt de melding: <1e rinseday :> 

             Opgave van de toetsenfuncties in dit stadium van links naar rechts.

 1e toets <esc> hiermee verlaat u dit menu zonder dat er iets wordt opgeslagen.
 2e toets <up> hiermee stelt u de 1e spoeldag in, oplopend per dag.
 3e toets <down> hiermee stelt u de 1e spoeldag in, aflopend per dag.
 4e toets <ok> hiermee bevestigt u de instelling die u zo juist heeft gemaakt.

       Hierna wordt het 1e gedeelte afgesloten en verschijnt de melding: <rinse at :> 

 1e toets <esc> hiermee verlaat u dit menu zonder dat er iets wordt opgeslagen.
 2e toets <up> hiermee stelt u het spoel-tijdstip in, oplopend in stappen van 15 minuten.
 3e toets <down> hiermee stelt u het spoel-tijdstip in, aflopend in stappen van 15 minuten.
 4e toets <ok> hiermee bevestigt u de instelling die u zo juist heeft gemaakt.

             Hierna wordt het 2e gedeelte afgesloten en verschijnt de melding:< repeat after :>

 1e toets <esc> hiermee verlaat u dit menu zonder dat er iets wordt opgeslagen.
 2e toets <up> hiermee stelt u de herhaal-tijd in, oplopend in stappen van 12 uur tot max.1 week.
 3e toets <down> hiermee stelt u de herhaal-tijd in, aflopend in stappen van 12 uur tot min. 12 uur.
 4e toets <ok> hiermee bevestigt u de instelling die u zo juist heeft gemaakt.

Hierna wordt dit gedeelte van het instelmenu gesloten en wordt de eerst volgende keuzemogelijkheid op het 
display weergegeven. 
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Als u heeft gekozen voor <Inlaat naloop> verschijnt de melding: <inlet delay :> 

             Opgave van de toetsenfuncties in dit stadium van links naar rechts.

 1e toets <esc> hiermee verlaat u dit menu zonder dat er iets wordt opgeslagen.
 2e toets <up> hiermee verlengt u de naloop-tijd in stappen van 1 seconde, tot 30 seconden.
 3e toets <down> hiermee verkort u de naloop-tijd in stappen van 1 seconde, tot 0 seconde.
 4e toets <ok> hiermee bevestigt u de instelling die u zo juist heeft gemaakt.

Hierna wordt dit gedeelte van het instelmenu gesloten en wordt de eerst volgende keuzemogelijkheid 
op het display weergegeven. 

Als u heeft gekozen voor <Ventilator naloop> verschijnt de melding: <fan delay :> 

             Opgave van de toetsenfuncties in dit stadium van links naar rechts.

 1e toets <esc> hiermee verlaat u dit menu zonder dat er iets wordt opgeslagen.
 2e toets <up> hiermee verlengt u de naloop-tijd in stappen van 1 minuut, tot max. 60 minuten.
 3e toets <down> hiermee verkort u naloop-tijd in stappen van 1 minuut, tot 0 minuten.
 4e toets <ok> hiermee bevestigt u de instelling die u zo juist heeft gemaakt.

Hierna wordt dit gedeelte van het instelmenu gesloten en wordt de eerst volgende keuzemogelijkheid 
op het display weergegeven. 

                LET OP ! 

Het verdient sterke aanbeveling om de naloop-tijd van de ventilator nooit geheel uit te schakelen. 
Hierdoor wordt voorkomen dat alle laatst geproduceerde nevel direct in de unit en leidingen neerslaat.

LET OP: De volgende instelling is alleen mogelijk als de N/O (aan/uit) aansturing is geselecteerd.

Als u heeft gekozen voor <Naloop-tijd instellen> verschijnt de melding: <trail time  0 min> 

             Opgave van de toetsenfuncties in dit stadium van links naar rechts.

 1e toets <esc> hiermee verlaat u dit menu zonder dat er iets wordt opgeslagen.
 2e toets <up> hiermee verlengt u de naloop-tijd in stappen van 10 minuten, tot 240 minuten.
 3e toets <down> hiermee verkort u de naloop-tijd in stappen van 10 minuten, tot 0 minuten.
 4e toets <ok> hiermee bevestigt u de instelling die u zo juist heeft gemaakt.

Hierna wordt dit gedeelte van het instelmenu gesloten en het menu brengt u weer naar 6.2  

                LET OP ! 

Het in te stellen doorspoel-tijdstip, heeft voorrang op de in te stellen <inschakel nalooptijd>. Het kan dus 
voorkomen dat de inschakel-nalooptijd tijdelijk wordt onderbroken, dan wel vroegtijdig wordt beëindigd ten 
gevolge van een ingestelde spoel-actie !.
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6.4 Mogelijkheden van het Read log menu

Read log menu openen en de mogelijkheden:
U komt in het read log menu door in het hoofdmenu de keuze read log te selecteren en deze met <ok> te 
bevestigen. U bevindt zich nu in het read log menu. Als er 30 sec. geen toets word ingedrukt, springt het 
display weer terug naar 6.2

Zo als de menutitel al aangeeft, kunt u middels dit menu uitsluitend gegevens uitlezen. 

             Opgave van de toetsenfuncties in dit stadium van links naar rechts.

 1e toets <esc> hiermee kunt u elk gewenst moment dit submenu verlaten.
 2e toets <up> hiermee  beweegt u vooruit door de verschillende opgeslagen loggegevens.
 3e toets <down> hiermee beweegt u achteruit door de verschillende opgeslagen loggegevens.
 4e toets <ok> deze toets heeft in dit menu geen functie.

6.4-1 Gegevens in het Read log menu

Hieronder volgt een opsomming van de opgeslagen gegevens, in dezelfde volgorde zoals u er met 
de <up> & <down> toetsen door heen kunt bewegen.

TDS laatst gemeten twijfelachtige of 
ondermaatse TDS moment met datum 
vermelding

Temperatuur hoogst gemeten waarde in°C met 
datum vermelding

Temperatuur laagst gemeten waarde in°C met 
datum vermelding

Periodieke spoel-actie datum & tijd van de laatste periodieke 
spoeling

Spoel-actie i.v.m. overschrijding TDS waarde datum & tijd van deze activiteit 

Spoel-actie i.v.m. overschrijding temp datum & tijd van deze activiteit

Legen i.v.m. overschrijding van de max. temp datum & tijd van deze activiteit

Verwarmen i.v.m. temp. ondergrens datum & tijd van deze activiteit

Legen i.v.m. overschrijding van de min. temp datum & tijd van deze activiteit

Intreden laatste sleep 
stand

datum vermelding

Aanwezigheid, status & 
draaiuren

van DROP-IN #1 d.m.v. de status indicator en het aantal
urenzo tot / met DROP-IN#5

Aanwezigheid, status & 
draaiuren

van DROP-IN #5 d.m.v. de statusindicator en het aantal 
uren

Laatste onderhoud besturings-unit datum & tijd van deze activiteit 

Laatste onderhoud vernevelings-unit datum & tijd van deze activiteit 

6.5 Mogelijkheden van het servicemenu

> Dit menu is uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde medewerkers/installateurs. 
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7 Service- en storingsmeldingen; storingen verhelpen

Afhankelijk van de situatie genereert de MNL-AP servicemeldingen en/of storingsmeldingen.
In sommige gevallen kan zich een situatie voordoen waarbij er meerdere meldingen op het display dienen te 
verschijnen. Dit kan meerdere service- of storingsmeldingen betreffen, maar kan ook een combinatie van 
beide zijn. Als zich een dergelijke situatie voordoet, verschijnen de verschillende meldingen, met een interval 
van 3 seconden, na elkaar op het display.

7.1 Servicemeldingen

ROW01    De kwaliteit van het R.O. water is twijfelachtig. U dient er rekening mee te houden dat uw R.O.W. 
    installatie op korte termijn onderhoud nodig heeft. De rode LED onder het display brandt.

ROW02    De kwaliteit van het R.O. water is ondermaats. Het waterreservoir moet worden geïnspecteerd   
    en hoogstwaarschijnlijk heeft uw R.O.W. installatie onderhoud nodig.
    De rode LED onder het display knippert.. NEEM CONTACT OP MET UW INSTALATEUR.

SERV1     Het laatste reguliere onderhoud aan de MNL-AP is 1 jaar geleden. De unit heeft onderhoud nodig.  
                 De rode LED onder het display brandt. Neem contact op met uw installateur.

TEM01     De temperatuur in het waterreservoir loopt op. De rode LED onder het display brandt.
    Controleer of de uitblaas(leiding) niet verspert of beschadigd is.
    Controleer of de waterafvoerleiding van de vernevel-unit niet verspert is.

TEM03     De temperatuur in het waterreservoir nadert het vriespunt. De rode LED onder het display brandt. 
    De unit stopt met vernevelen en begint te verwarmen. Op het display verschijnt de melding   
    <FROST PROT>  LET OP dat de omgevingstemperatuur niet verder afneemt.!!  Als de   
    temperatuur voldoende is gestegen zal de unit zijn ON status hervatten.

    Bij servicemeldingen (in tegenstelling tot storingsmeldingen) blijft de unit normaal functioneren.

  

MicroNevel  Tel 072-564 70 97   info@MicroNevel.nl   www.MicroNevel.nl Pagina 26



7.2 Storingsmeldingen

IVT01  &  IVT02 Het water in het waterreservoir komt niet op het gewenste niveau. De unit stopt met 
vernevelen en de rode LED knippert. Controleer of de watertoevoer in orde is. Als de 
oorzaak van deze storing is verholpen, kunt u middels het opnieuw inschakelen van de 
unit met de aan/uit schakelaar, deze storing resetten. Indien deze storing zich weer 
voordoet, neem dan contact op met uw installateur.

TEM02 De temperatuur in het waterreservoir is te hoog. De unit stopt met vernevelen en de rode 
LED onder het display knippert. Controleer of de uitblaas(leiding) niet verspert of 
beschadigd is. Controleer of de waterafvoerleiding van de vernevel-unit niet verspert is. 
Als de oorzaak van deze storing is verholpen, kunt u middels het opnieuw inschakelen 
van de unit met de aan/uit schakelaar, deze storing resetten. Indien deze storing zich 
weer voordoet, neem dan contact op met uw installateur.

TEM04 De temperatuur in het waterreservoir heeft het vriespunt benadert. De rode LED onder het
display knippert. De unit stopt met vernevelen en probeert het waterreservoir nog te 
legen. Nadat de temperatuur weer voldoende is gestegen, kunt u middels het opnieuw 
inschakelen van de unit met de aan/uit schakelaar, deze storing resetten. CONTROLEER 
EERST of de unit geen vorstschade heeft opgelopen.

UVT01 Het water in het waterreservoir kan niet weglopen. De unit stopt met vernevelen en de 
rode LED knippert. Controleer of de waterafvoer in orde is. Als de oorzaak van deze 
storing is verholpen, kunt u middels het opnieuw inschakelen van de unit met de aan/uit 
schakelaar, deze storing resetten. Indien deze storing zich weer voordoet, neem dan 
contact op met uw installateur.

VHI01 & VHI02 Het waterniveau in het waterreservoir is (regelmatig) te hoog. De unit stopt met 
vernevelen en de rode LED onder het display knippert. Controleer of de afvoerleiding van 
de vernevel-unit niet verspert is. Controleer de druk van de water-aanvoer. Verlaag 
eventueel de inlaatventiel nalooptijd. Als de oorzaak van deze storing is verholpen, kunt u 
middels het opnieuw inschakelen van de unit met de aan/uit schakelaar, deze storing 
resetten. Indien deze storing zich weer voordoet, neem dan contact op met uw 
installateur.

VLE01 & VLO01 Er is een probleem met een van de vlotters. Controleer in het watercompartiment of de 
vlotters nog vrij kunnen bewegen. Zie punt 8 hoe het watercompartiment te bereiken. Als 
de oorzaak van deze storing is verholpen, kunt u middels het opnieuw inschakelen van de
unit met de aan/uit schakelaar, deze storing resetten. Indien deze storing zich weer 
voordoet, neem dan contact op met uw installateur.

                LET OP ! 

                 
Als u twijfelt, op het zicht waarneemt, of vermoedt dat een risicoloos gebruik van de MNL-AP na een 
storingsmelding niet meer mogelijk is, moet deze onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld en tegen 
onbedoeld inschakelen worden beveiligd. Neem hierna direct contact op met uw installateur.
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8. Onderhoud

                WAARSCHUWING !     

Verwijder altijd eerst de netstekker uit de wandcontactdoos en sluit de watertoevoer af. Zonder schriftelijke 
toestemming van MicroNevel is het niet toegestaan de voorzijde van de vernevelings-unit te verwijderen.

Door gebruik te maken van R.O. water met een waarde van maximaal 50μS/cm, zal het onderhoud van de 
MNL-AP unit tot een minimum beperkt kunnen worden. De onderhouds-frequentie is echter minimaal één 
keer per jaar. Bij zeer intensief gebruik van de apparatuur of bij zeer stoffige ruimtes is het aan te raden om 
de vernevelings-unit regelmatig te (laten) controleren op vervuiling en hier de onderhouds-frequentie op aan 
te passen. Als gebruiker kunt u eventueel zelf de controle van het waterreservoir uitvoeren. Neem voor een 
afwijkende onderhouds-frequentie contact op met MicroNevel.

8.1 Voorbereidingshandelingen

Voorbereidingshandelingen zodat inspectie van het waterreservoir kan plaatsvinden.

Zorg dat de brede gladde zijde van de verneveling-unit naar u toe staat. Verwijder dan met bijvoorbeeld een 
pijp of dopsleutel “nooit met een tang !” de 4 bouten aan de bovenzijde van de verneveling-unit. Het deksel 
kan nu naar boven worden verwijderd. Verwijder nu de ventilator, door deze voorzichtig uit de houder naar het
midden van de bak te schuiven. U kunt nu het tussenschot uit het waterreservoir nemen door deze eerst iets 
te kantelen en dan naar boven toe uit te nemen. U ziet dan de drop-ins met elk 6 trilelementen.

                WAARSCHUWING ! 

Laat de brede gladde zijde van de verneveling-unit op zijn plaats, verwijder deze NIET. 
Er bevinden zich hier geen onderdelen voor service. Wordt deze zijde toch verwijderd vervalt de garantie.

Controleer nu de volgende 3 punten:

1. Is er vuil aangeslagen aan de binnenwand van het waterreservoir?
2. Is het water vervuild?
3. Ligt er een (film-) laagje op het water?

Als u deze 3 vragen met nee kunt beantwoorden is het waterreservoir in orde.
Mocht een van de antwoorden ja zijn, neem dan contact op met uw installateur.

Plaats hierna het tussenschot en daarna de ventilator terug in het reservoir. Let er hierbij goed op dat de grote
afgeschuinde hoeken van het tussenschot tegenover de ventilator terecht komen, of dat de grote half ronde 
uitsparing naar u toe wijst. Tevens dient u er op te letten dat de gladde zijde van het tussenschot aan de      
onderzijde terecht komt. Plaats hierna het deksel terug op de verneveling-unit. Let er hierbij goed op dat de             
rillen in de onderzijde van het deksel weer in de juiste positie terecht komen. Voor het vastdraaien van de         
bouten in het deksel geldt dat zodra de bouten geheel ingedraaid zijn deze maximaal nog een kwart slag extra 
aangedraaid mogen worden. Het waterreservoir zal zich weer automatisch vullen bij het opstarten van de unit.
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9. Garantie

Op de MNL-AP wordt, vanaf datum aankoop 12 maanden garantie verleend op materiaal en 
constructiefouten. De totale garantie is nooit langer dan de aankoopdatum plus 12 maanden.

9.1 Garantie-beperking

Voor de drop-ins is de garantie gelimiteerd tot max. 5000 uur en uitsluitend geldig bij gebruik van R.O. water  
van ≤ 50μS/cm. Buiten de garantie valt schade ten gevolge van bedieningsfouten en verander(en)de 
externe  / omgevingsfactoren. Tevens vervalt de garantie, of wordt deze naar inzicht van MicroNevel 
ingeperkt, als er in strijd met deze installatiehandleiding is gehandeld.  

10. Ingestelde gegevens van de MNL-AP

Eindgebruiker …..................................................................

Serienummer ………………………………………………….

Bedrijf ………………………………………………….

Adres ………………………………………………….

Geïnstalleerd op ………………………………………………….

In bedrijf gesteld op ………………………………………………….

Geïnstalleerd door ………………………………………………….

Ingestelde gegevens voor deze luchtbevochtiger:

Spoelen op dag mon / tue / wed / thu / fri / sat / sun

Spoelen om ………………………………………………uur

Spoelen herhalen na ………………………………………………uur

Inlaatventiel nalooptijd ……………………………………………....sec.

Ventilator nalooptijd ………………………………………………min.

Ingeschakelde nalooptijd …. ..…………………………………………min.
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Copyright © 2014 MicroNevel

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar 
gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder 
voorafgaande toestemming van MicroNevel.
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