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1. Inleiding  

Bedankt dat u heeft gekozen voor de MNL-ST3 ultrasone luchtbevochtiger.

De MNL-ST3 serie is speciaal ontwikkeld voor het vernevelen van omgekeerd osmose of 
gedemineraliseerd (DEMI)-water. In deze installatiehandleiding hanteren wij vanaf hier, omgekeerd 
osmosewater. De jarenlange ervaring van MicroNevel met luchtbevochtiging onder verschillende 
(ook extreme) condities, heeft geleid tot de ontwikkeling van de nieuwe MNL-ST3 serie.
De MNL-ST3 is robuust, betrouwbaar, veelzijdig, eenvoudig in installatie en aansturing.

Om een veilig, juist en economisch gebruik van de MNL-ST3 te waarborgen, dienen alle aanwijzingen en 
veiligheidsinstructies in deze handleiding aandachtig te worden doorgenomen en ook zo worden opgevolgd.

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

2  . Werking van de apparatuur  

Bij ultrasone luchtbevochtiging wordt door middel van ceramische piëzo-elementen een hoogfrequent trilling 
opgewekt. Hierdoor wordt het water in beweging gebracht waardoor er een zeer fijne mist ontstaat, ook wel 
koude stoom genoemd. Deze mist wordt met behulp van een ventilator en een mistverdeellans direct in de te
bevochtigen ruimte of luchtbehandelingskast geblazen. Door de zeer kleine druppelgrootte < 5µm, wordt 
deze mist zeer snel door de omgevingslucht opgenomen en door de ruimte verdeeld. 

3  .   Veiligheidsinstructies  

De MNL-ST3 mag uitsluitend door personen worden geïnstalleerd, 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 gebruiker verantwoordelijk.
Neem bij twijfel contact op met uw dealer of MicroNevel.

Door de zeer kleine druppelgrootte wordt het water aerosol. Schenk daarom voldoende aandacht aan de 
kwaliteit van het water en de conditie (onderhouds-interval) van de (voor-)filterapparatuur. 
De luchtbevochtiger dient gevoed te worden met omgekeerd osmosewater om te voorkomen dat er kalk of 
verontreiniging in het waterreservoir achterblijft of kalkaanslag en andere verontreiniging in de 
luchtbevochtiger achterblijft waardoor er verontreiniging in de te bevochtigen ruimte kan neerslaan.
Door het gebruik van uitsluitend omgekeerd osmosewater, wordt er verantwoord bevochtigd.

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

Mijd contact met delen in de luchtbevochtiger en houdt deze tijdens gebruik gesloten.

Zonder schriftelijke toestemming van MicroNevel mogen géén wijzigingen aan de MNL-ST3 worden 
aangebracht. Als er toch wijzigingen worden geconstateerd, vervalt elke vorm van de garantie op de 
luchtbevochtiger.
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3.1 Wateraanvoer  

                LET OP ! 

De MNL-ST3 moet gevoed worden met omgekeerd osmosewater van < 50μS/cm. Bij het niet toepassen 
van omgekeerd osmosewater lopen de piëzo-elementen van de trilelementen ernstige schade op en wordt 
de levensduur sterk verkort. Tevens vervalt de garantie op de trilelementen en ventielen !
Het toepassen van water van onvoldoende kwaliteit kan de gezondheid ernstige schade toebrengen.

4. Homogene uitblaas  

Afhankelijk van de toepassing kan worden gewerkt met een mistverdeellans 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 mistverdeellans worden geïsoleerd en getraced, zodat de kans op bevriezing wordt voorkomen.

5  .   Verschillende regelingen  

5.1 Aansturingen  

De MNL-ST3 serie is PLC gestuurd en standaard voorzien van een aan/uit functie via een NO contact. 
Tevens bestaat de mogelijkheid om industrieel aan te sturen middels een 0-10V of 4-20mA signaal.

Voor optimale beheersing van de luchtvochtigheid is het aan te bevelen gebruik te maken van proportionele 
aansturing. Dit biedt tevens de mogelijkheid om de MNL-ST3 aan te sluiten op een 
klimaatbeheersingsinstallatie of een gebouwbeheersysteem. 

5.2 Instelbare variabelen  

Omdat de MNL-ST3 PLC gestuurd is, zijn vooraf een aantal variabelen specifiek geprogrammeerd. 
Wijzigingen in deze instellingen hebben grote invloed op het functioneren van de luchtbevochtiger en zijn 
daarom alleen in overleg met MicroNevel te wijzigen. 

Variabelen die vooraf ingesteld zijn:
• Nalooptijd van de ventilatie.
• Minimale en maximale tijd van aaneengesloten mist productie.
• ”error delay” voor hoog water niveau.
• Frequentie van de periodieke spoeling.
• Maximaal aaneengesloten inschakeltijd van het inlaatventiel
• Regelbare inschakeling van eventuele tracing

Vrij instelbare variabelen:
• Vrije keuze van de aansturing middels NO, 0-10V of 4-20mA
• Instelbare begrenzing van de maximale bevochtigingscapaciteit bij N.O. aansturing.
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6. Overzicht van de producten  

Door de systematische opbouw is de MNL-ST3 leverbaar in verschillende capaciteiten.

Type Capaciteit
MNL-ST3 3L 3 liter per uur
MNL-ST3 5L 5 liter per uur
MNL-ST3 8.5L 8.5 liter per uur

Door luchtbevochtigers te “koppelen” (cascaderen) kunnen grotere capaciteiten worden verkregen.

7. Technische specificaties   MNL-ST3   serie  

Specificaties MNL-ST3 3L MNL-ST3 5L MNL-ST3 8.5L

Afmetingen (h x b x d) in mm 550x500x460 550x500x460  550x500x460

Gewicht “leeg” 15,1 Kg 15,8 Kg 19,6 Kg

Gewicht “in bedrijf” 20,1 Kg 21,0 Kg 24,1 Kg

Max. opbrengst (liter per uur) 3 5 8,5

Aansluitspanning 90-260VAC   47-63Hz 

Max. opgenomen vermogen
(exclusief optionele tracing)

290 Watt 430 Watt 720 Watt

Elektrische veiligheid conform  
UL/EN/IEC 62368-1 ja

Actief PFC circuit ja

Aansluitmaten lucht aan- en 
afvoer PVC (mm)

50 x 3,0 (mm) 50 x 3,0 (mm) 75 x 3,0 (mm)

Luchtaanzuig (aantal) 1 1 1

Mistuitblaas (aantal) 1 1 2

Waterdruk aanvoer 0,5 tot 5 bar

Druppelgrootte kleiner dan 5 μm

Diameter aanvoerleiding ¼ inch (snelkoppeling)

Diameter afvoerleiding ⅜ inch (snelkoppeling)

Ventilatoren 1 IP68

Luchtverplaatsing bij vrije uitblaas  85 m3/h   118 m3/h

Geluidsniveau minder dan 35 dBA Minder dan 39 dBA

Temperatuur van de ruimte 
(uitblaas)

-10˚C tot +40˚C

Temperatuur van de ruimte
(aanzuig)

-2˚C tot +40˚C

Omgevingstemperatuur 1˚C tot +40˚C

Aansturing NO contact  /  0-10V  /  4-20mA 
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8. Pakket inhoud  

Controleer alvorens verder te gaan of de levering compleet is. De levering van de MNL-ST3 luchtbevochtiger
omvat de volgende onderdelen. 

• MNL-ST3 luchtbevochtiger
• Vooraf opgebouwd inlaatventiel (deze bevindt zich op de deksel van het electronica compartiment).
• Vooraf opgebouwd uitlaatventiel (deze bevindt zich op de deksel van het electronica compartiment).
• Pakket met diverse onderdelen. Voor inhoud zie de lijst hieronder.

Aantal MNL-ST3 3&5 liter 50mm PVC Aantal MNL-ST3 8.5 liter 75mm PVC

1 2 meter mistverdeellans (2x 1 meter + mof) 2 2 meter mistverdeellans (4x 1 meter + 2x mof)

1 eindkap met/zonder condensaataansluiting 2 Eindkap met/zonder condensaataansluiting

1 Druppelvanger 2 Druppelvanger

2 45° bocht (mof/spie) 4 45° bocht (mof/spie)

5 meter ¼” LLDPE leiding 5 meter ¼” LLDPE leiding

5 meter ⅜” LLDPE leiding 5 meter ⅜” LLDPE leiding

Eventueel extra benodigde accessoires zijn afhankelijk van de toepassing.
Zie hiervoor de extra beschrijving van het op de specifieke situatie afgestemde installatiepakket.

9. Installatie en montage  

De MNL-ST3 serie kan zowel in als buiten de te bevochtigen ruimte worden geplaatst, waarbij de mist via 
mistverdeellans(en) in de te bevochtigen ruimte wordt geblazen. De exacte opstelling is sterk afhankelijk van
de ruimte zelf. In alle gevallen ontstaat echter condensatie in de mistverdeellans. De mistverdeellans dient 
daarom altijd op afschot te hangen, ongeveer 1cm per meter.

Indien de luchtbevochtiger buiten de ruimte wordt geplaatst kan zowel de aanzuiglucht als de mistuitblaas 
via een buizenconstructie op de te bevochtigen ruimte worden aangesloten, 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 wordt gebracht.
De exacte opstelling dient daarom altijd in samenspraak met een 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. Gebruik van kogelkranen in deze situatie wordt 
geadviseerd.

NB: In de MNL-ST3 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 RV niveau (75% +) gehouden dient te worden

         is het wel noodzakelijk om de luchtbevochtiger zelf buiten de te bevochtigen ruimte te plaatsen.
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9.  1   Opbouw na transport  

De MNL-ST3 wordt geleverd met beschermdoppen in de tankdoorvoeren. De doorvoerkoppelingen voor de 
wateraanvoer en waterafvoerleiding zijn voorzien van “blindpluggen”.

Controleer alvorens met installatie te beginnen of de MNL-ST3 onbeschadigd is. Controleer of ten gevolge 
van transport de trilelementen in het waterreservoir nog correct in het separatieframe zitten en of de ringen 
van het separatieframe niet los zitten. Volg onderstaande instructie om dit te controleren.

Draai de vier bouten van het deksel los en verwijder het deksel. Verwijder de ventilator door deze voorzichtig 
naar het midden van de bak te verschuiven. De ventilator kan inclusief snoer over de voorwand op het deksel
worden gezet. Verwijder het tussenschot onder de ventilator, de trilelementen met elk zes piëzo-elementen 
zijn nu zichtbaar. De piëzo-elementen mogen beslist niet bekrast of anderszins beschadigd worden. 
Controleer gelijk of de 3 witte vlotters in het waterreservoir vrij op en neer kunnen bewegen.

• Plaats hierna het tussenschot terug. Deze rust op de 
vier plastic bouten in het waterreservoir.

• Let er hierbij goed op dat het kleine afgeschuinde 
hoekje van het tussenschot, aan de linker voorzijde 
van de Luchtbevochtiger zit.

• De bedrading van de ventilator loopt hierlangs naar 
beneden. De gladde zijde van het tussenschot bevindt 
zicht hierdoor aan de onderkant. 

• Let er bij het terugplaatsen van de ventilator op dat het 
snoer van de ventilator weer aan de onderzijde zit, met
andere woorden zo dicht mogelijk bij het tussenschot.

• Plaats als laatste het deksel terug, plaats de 4 bouten 
terug en draai deze vast.

Wanneer u op het zicht waarneemt of vermoed dat een risicoloze installatie van de MNL-ST3 niet mogelijk is
neem dan contact op met uw dealer.

Dit kan het geval zijn bij onder andere de volgende omstandigheden:

• Zichtbare beschadigingen aan de MNL-ST3 
• Aansluitingen of leidingen zijn lek of beschadigd

In verband met mogelijke schade tijdens transport zijn de ventielen voor de wateraanvoer en waterafvoer 
niet aan de luchtbevochtiger gemonteerd. Beide ventielen zijn wel elektrisch aangesloten. 

Dit betekent dat bij installatie van de luchtbevochtiger deze ventielen nog in de daarvoor bestemde 
doorvoerkoppelingen dienen te worden “gestoken”. Zie voor de juiste werkwijze mbt speedfitkoppelingen de 
toelichting op blz. 2.
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9.2 Lucht en wateraansluitingen  

9.3 De juiste posititionering van de apparatuur  

De positionering van de MNL-ST3 is in sterke mate afhankelijk van de algehele opstelling en de positie van 
de mistverdeellans(en). Om een juiste werking van de luchtbevochtiger te waarborgen en om een optimaal 
rendement te bereiken, dient er bij het bepalen van de positie van de luchtbevochtiger rekening te worden 
gehouden met onderstaande punten:

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

• De MNL-ST3 dient horizontaal en waterpas gemonteerd te worden. Let er op dat de 
draagconstructie de juiste afmetingen en voldoende draagvermogen heeft (voor afmetingen en 
gewichten zie punt 7).

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

• Houd rekening met luchtstromen in de ruimte. Plaats de mistverdeellans niet in de buurt van een 
afzuigpunt, raam of deur waardoor de bevochtigde lucht direct uit de ruimte verdwijnt.

• Plaats de MNL-ST3 niet in een omgeving met een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 75%. 
• De luchtbevochtiger, toevoerbuizen en mistverdeellansen dienen tegen vorst beschermd te worden.

Neem bij vragen contact op met uw dealer. 
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9.4 Montage van de luchtaanzuigleiding  

Verwijder voor het aansluiten van leidingwerk op de luchtaanzuig eerst de beschermdop. Houd rekening met 
de volgende punten:

• Gebruik uitlsuitend PVC materiaal met een diameter die gelijk is aan hetgeen gebruikt is in 
de MNL-ST3.

• De luchtaanzuigleiding dient zo kort mogelijk te zijn, zodat de aanzuiging zo dicht mogelijk bij de 
MNL-ST3 plaatsvindt en wel zodanig dat de lucht vrij aangezogen kan worden.  

• Monteer indien geadviseerd of bij twijfel altijd het luchtfilter, tenzij de RV van de aangezogen lucht
hoger is dan 75%.
Neem contact op met uw dealer of MicroNevel indien de RV van de aangezogen lucht hoger is dan 
75% of als u vermoedt dat de aangezogen lucht veel fijnstof bevat.

• Wanneer de aanzuiglucht uit de te bevochtigde ruimte komt (recirculatie) is het gebruik van 
kogelkranen aan te bevelen.

• Verlijm al het PVC leidingwerk, behalve het luchtfilter daar deze tijdens regulier onderhoud 
vervangen moet kunnne worden.

9.5 Aansluiting   van   het PVC leidingwerk op de neveluitblaas  

Verwijder voor het aansluiten van leidingwerk op de neveluitblaas eerst de beschermdop(pen). Houd 
vervolgens rekening met de volgende punten:

• Gebruik uitlsuitend PVC materiaal met een diameter die gelijk is aan hetgeen gebruikt is in 
de MNL-ST3

• Gebruik uitsluitend PVC materiaal, daar omgekeerd osmose water hoog corrosief is. 
• Monteer de nevel-uitblaasleiding met zo min mogelijk bochten. Gebruik waar nodig, 45° bochten. 

Dit om condensaat- en capaciteitsverliezen zo klein mogelijk te houden.
• Aan het begin van   de mistuitblaasleiding dient altijd   eerst   een druppelvang  er   te worden   gemonteerd  .  

Plaats de druppelvanger zo dicht mogelijk bij de nevel-uitblaasopening van de luchtbevochtiger.
• Verlijm de PVC delen voor een permanente waterdichte verbinding.
• De uitblaasopeningen in de mistverdeellans hebben een verschillende diameter. Monteer de 

mistverdeellans zo dat de kleinste uitblaasopening aan het uiteinde van de mistverdeellans zit. 
Dit geldt alleen voor de 50mm mistverdeellans.
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Afbeelding 3: De druppelvanger



9.  6   Montage van de mistverdeellans  

Houd voor het monteren van de mistverdeellans rekening met de volgende punten:

• Bij montage van de mistverdeellans op gelijke hoogte of hoger dan de luchtbevochtiger, dient al het 
leidingwerk op afschot richting de luchtbevochtiger te worden gemonteerd zodat condensaat terug in
de luchtbevochtiger kan stromen. Zie afbeelding 4.

• Bij montage van de mistverdeellans lager dan de luchtbevochtiger, dient al het leidingwerk op 
afschot van de luchtbevochtiger af te worden gemonteerd. Zie afbeelding 5.
Om het condensaat nu af te voeren dient er een condensaatafvoerleiding aan het eind van de 
mistverdeellans te worden aangesloten.

• De condensaatafvoer dient door middel van een slang (diameter 3/4”)  te worden aangesloten op 
een drukloze afvoer.

• De condensaatafvoerslang mag nergens doorhangen, dit om watersloten te voorkomen.
• Bij bevochtiging onder 1°C dienen de mistuitblaasleiding, mistverdeellans en condensaatafvoerslang

te worden voorzien van isolatie en tracing om bevriezing te voorkomen.
• Indien isolatie aan de buizen moet worden aangebracht, dient de mistverdeellans zelf uitsluitend aan

de achterzijde te worden geïsoleerd. De gaten aan de voorzijde  van de mistverdeellans dienen te 
worden vrijgehouden. 

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

• Indien de mistverdeellans in een ruimte wordt gemonteerd die voorzien is van een zgn. 
“systeemplafond” moet er voldoende afstand, circa 40 cm, worden aangehouden tussen de 
mistverdeellans en het systeemplafond. Dit om te voorkomen dat de mist direct tegen de 
plafondplaten wordt uitgeblazen en er gevaar voor doorhangende plafondplaten ontstaat. Tevens 
dient de uitblaashoek van de mistverdeellans te worden teruggebracht naar 30°.

• Het gehele PVC leidingwerk mag nergens doorhangen, dit om watersloten te voorkomen.
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Afbeelding 4: Afschot naar de luchtbevochtiger Afbeelding 5: Afschot van de luchtbevochtiger af



9.7   Opstelling   voorbeelden  

Hier volgen een aantal voorbeelden hoe de MNL-ST3 kan worden geplaatst. Houd hierbij steeds alle eerder 
genoemde punten in acht.

9.7.1 Directe ruimte bevochtiging  

Montage aan de wand of op de vloer mogelijk. 
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Afbeelding 6: Opstelling wandmontage 50mm PVC

Afbeelding 7: opstelling wandmontage 75mm PVC



9.7.2 Controlled Atmosphere  

Opstelling waarbij de luchtbevochtiger op het dak is geplaatst. Deze opstelling vindt onder andere plaats op 
een koelcel

Luchtbevochtiger opgesteld aan de wand . Bijvoorbeeld van een cleanroom. 

Bij gebruik in CA ruimtes wordt het gebruik van kogelkranen sterk geadviseerd. Dit om probleemvrij 
onderhoud en eventuele storing veilig te kunnen uitvoeren.
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Afbeelding 8: C.A. opstelling op een dak

Afbeelding 9: C.A. opstelling aan de wand



9.7.3 Bevochtigen in luchtkanaal  

Houd bij opstellingen in een luchtkanaal rekening met de volgende extra aandachtspunten:

• Hier wordt geen gebruik te worden gemaakt van een mistverdeellans.
• De eerste 1½ meter na de mistuitblaas mogen er geen bochten of splitsingen in het luchtkanaal 

aanwezig zijn.
• Plaats de mistuitblaas in het midden van het kanaal.
• De luchtaanzuig moet ook uit het luchtkanaal komen. Dit om drukverschil te voorkomen.
• Het luchtkanaal dient een “gladde” binnenzijde te hebben.
• Bij geribbelde binnenzijde kan eventueel een grote PVC buis over de mistuitblaas geplaatst worden. 

Zorg ervoor dat indien er condens in deze buis ontstaat deze afgevoerd kan worden.
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Afbeelding 10: Bevochtiging in een rond kanaal Afbeelding 11: Bevochtiging in een rond kanaal (detail)

Afbeelding 12: Bevochtiging in een recht kanaal Afbeelding 13: Bevochtiging in een recht kanaal (detail)



9.7.4 luchtbevochtigers cascaderen  

Wanneer luchtbevochtigers worden gekoppeld dienen de de afgaande PVC buizen steeds van een grotere 
diameter te zijn dan de aankomende PVC buizen.

Neem contact op met MicroNevel voor advies over deze opstellingen.

10 Aansluiten wateraanvoer en waterafvoer  

Nadat de luchtbevochtiger is geplaatst kunnen de wateraanvoer en afvoerleidingen worden aangesloten.

                LET OP ! 

                           
De MNL-ST3 moet gevoed worden met omgekeerd osmosewater van < 50μS/cm. Bij het niet toepassen 
van omgekeerd osmosewater lopen de piëzo-elementen van de trilelementen ernstige schade op en wordt 
de levensduur sterk verkort. Tevens vervalt de garantie op de trilelementen en ventielen !
Het toepassen van water van onvoldoende kwaliteit kan de gezondheid ernstige schade toebrengen.
 

De plaatselijke voorschriften met betrekking tot het aansluiten van apparatuur op het waterleidingnet en 
aansluiting op de afvoer dienen te worden opgevolgd. 

Gebruik voor het aansluiten van de MNL-ST3  op de omgekeerde osmose installatie uitsluitend kunststof 
leidingen met een diameter van ¼”.
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Volg de onderstaande instructies voor het plaatsen van het inlaatventiel ¼”
Het inlaatventiel is het kleine ventiel aan de linkerzijde van de luchtbevochtiger. Dit ventiel is voorzien van 
een speedfitkoppeling en een spie-aansluiting.  Verwijder de blindplug uit de ¼” doorvoerkoppeling van de 
luchtbevochtiger en steek vervolgens de spie-aansluiting in de doorvoerkoppeling. 
Op de speedfitkoppeling dient vervolgens de wateraanvoerleiding (¼”)  te worden aangesloten.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een UVC lamp, dient deze te worden gemonteerd in de 
wateraanvoerleiding die de luchtbevochtiger van omgekeerd osmose water voorziet. 

Gebruik voor het aansluiten van de MNL-ST3  op de afvoer uitsluitend kunststofleidingen van ⅜”. 
Let er op dat dit een drukloze PVC-afvoer is, die lager is gesitueerd dan de luchtbevochtiger zelf. 

Volg de onderstaande instructies voor het plaatsen van het uitlaatventiel ⅜“ 
Het uitlaatventiel is het grote ventiel aan de rechterzijde van de luchtbevochtiger. Het uitlaatventiel is 
voorzien van twee speedfitkoppelingen. Aan één zijde is al een stukje leiding voorgemonteerd. Verwijder de 
blindplug uit de ⅜“ doorvoerkoppeling van de luchtbevochtiger en steek vervolgens de slang in deze 
doorvoerkoppeling. Aan de andere zijde van het uitlaatventiel dient de slang ⅜ “ naar de afvoer te worden 
aangesloten.

11 Regelsignaal aansluiten  

Voor het aansturen van de luchtbevochtiger kan er gebruik worden gemaakt van een hygrostaat 
met een potentiaal vrij wisselcontact (NO) of een regelunit die een 0-10V, dan wel 4-20mA signaal afgeeft. 
Elk van deze wijze van aansturing heeft een eigen aansluiting op de besturingsprint. De wijze van aansturing
wordt bepaald door de positie van de jumper op de “INPUT SELECT” pinheader. De  besturingsprint bevindt 
zich in het electronicacompartiment.

11.1 Electronicacompartiment  

Het electronicacompartiment bevindt zich aan de voorzijde
van de luchtbevochtiger. In dit compartiment bevindt zich
de printplaat en de voeding(en). Draai aan beide zijden de
bouten los om toegang tot dit compartiment te krijgen.
Verplaats nu de kap van het electronicacompartiment een
klein stukje zodat de aansluiting op de urenteller kan
worden los gehaald. Schuif hiervoor de faston
aansluitingen van de urenteller. Nu kan de kap worden
weggehaald. Let bij het terugplaatsen van de fastons op 
de polariteit van de aansluitingen, waarbij de rode draad 
de plus is en de zwarte draad de min is.

11.2 Juiste regelsignaal instellen  

Controleer dat de positie van de jumper overeenkomt met het regelsignaal dat wordt aangeboden
en sluit het gekozen regelsignaal (let op de polariteit) aan op de juiste aansluiting op de printplaat.
0-10V  4-20mA of NO contact. De aansluiting NO contact is vrij van polariteit en kan willekeurig worden 
aangesloten.

Let op: Indien er een 0-10V regelspanning wordt aangesloten, moet er gebruik worden gemaakt van een 
afgeschermde kabel waarvan de afscherming eenzijdig geaard is. De opbrengst van de verneveling is 
gerelateerd aan het ingangssignaal en wordt actief vanaf een spanning van 1 Volt.
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Let op: Wanneer het regelsignaal wegvalt zal gedurende minimaal één minuut de luchtbevochtiger niet 
reageren dan wel bevochtigen. Deze MDOT (Minimum Drop Of Time) is een softwarematige instelling.

Afhankelijk van het type hygrostaat of regelunit levert MicroNevel een ruim assortiment voedingen om de 
hygrostaat van de juiste voedingsspanning te voorzien. Overleg vooraf met uw dealer of MicroNevel.

11.3 Maximale   bevochtigingscapaciteit     

Wanneer gebruik wordt gemaakt van aansturing middels een NO contact kan de maximale 
bevochtigingscapaciteit worden begrenst. Standaard is deze instelling afgesteld op 100%.
Volg voor het instellen van het begrenzen van de bevochtigingscapaciteit de volgende instructie:

• Zorg dat het NO contact is geactiveerd is.
• Draai vervolgens de potmeter “MIN /MAX HUMIDITY” linksom. Hierdoor wordt maximaal te benutte 

bevochtigingscapaciteit begrenst tussen de 25% – 100% van de maximale capaciteit.
• Wanneer de potmeter te ver teruggedraaid wordt zal de PLC het regelsignaal verwerken als 0%.

hierdoor zal de bevochtiging worden uitgeschakeld. 
• Wacht na deze instellingswijziging één minuut alvorens de potmeter een stukje terug te draaien 

zodat de PLC het regelsignaal weer verwerkt en de bevochtiging aan springt

12 Externe   regelingen   aansluiten  

Indien er tracing (warmtelint) wordt toegepast levert de uitgang “TRACE” op de besturingsprint een 24VDC 
spanning. Hiermee kan bijvoorbeeld een relais worden aangestuurd die vervolgens de tracing van 
voedingsspanning voorziet. Neem bij vragen contact op met uw dealer of MicroNevel.

13 Inbedrijfstelling installatie  

Alvorens de installatie in gebruik te nemen dienen de volgende punten nagelopen te worden.

13.1 Checklist  

Controleer de volgende punten voordat de luchtbevochtiger wordt ingeschakeld:

• Is de luchtbevochtiger aangesloten op de netspanning?
• Zijn de kogelkranen (indien van toepassing) in de aanzuig en uitblaas leiding(en) geopend?
• Zijn de waterleidingen op de juiste wijze en lekvrij aangesloten?
• Is er voldoende druk in de wateraanvoerleiding aanwezig (0.5-5 bar)?
• Is het geselecteerde regelsignaal de juiste, correct aangesloten en aanwezig?
• Als er gebruik wordt gemaakt van tracing (warmtelint), is deze ook op de juiste wijze aangesloten?
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13.2 Ingebruikname  

                LET OP ! 

Voor ingebruikname is het zeer belangrijk de wateraanvoerleiding tussen de ROW en de luchtbevochtiger 
eerst grondig te spoelen, zodat eventueel vuil in de leiding niet in het magneetventiel terecht komt.
De installateur is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze handeling.

Voor ingebruikname aandacht voor de volgende punten:

• Zet de MNL-ST3 aan d.m.v. de rode aan/uit schakelaar rechts op de luchtbevochtiger.
• De ventilator gaat nu 10 seconden draaien.
• Het inlaatventiel van de wateraanvoer opent zich, waarna het waterreservoir wordt gevuld.
• De luchtbevochtiger is hierna operationeel.
• Stel de hygrostaat in op het gewenste niveau of stel het regelsignaal in op de gewenste waarde.
• Als de instelling van de hygrostaat of het regelsignaal hoog genoeg is begint de ventilator

te draaien en de luchtbevochtiger start met bevochtigen.
• Controleer of de luchtbevochtiger hierna mist produceert.
• Binnen enkele seconden na het starten van de ventilator moet er mist zichtbaar zijn.
• De luchtbevochtiger is nu in bedrijf.

NB: Als gevolg van een lange(re) periode van opslag in lege toestand, kunnen de vlotters soms ietwat 
gaan verkleven. Het kan incidenteel voorkomen dat bij een eerste vulling van de luchtbevochtiger

             er teveel water in het waterreservoir komt waardoor de luchtbevochtiger in storing valt. 
Mocht dit het geval zijn, schakelt de luchtbevochtiger zichzelf uit en wordt het overtollige water 
afgevoerd. Zet de luchtbevochtiger hierna uit met de rode schakelaar en na enkele seconden weer 
aan. De luchtbevochtiger treedt weer in bedrijf.
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14 Elektrische aansluitingen  

1  4  .1 Overzicht van de printplaat  

Voor de beschrijving van de bedieningselementen zie punt 14.3
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14.2 Configuratie van de printplaat  

Op de besturingsprintplaat zijn zes zogenoemde “slots” gemonteerd. Afhankelijk van de configuratie van de 
luchtbevochtiger zijn drie tot zes van deze “slots” voorzien van een kleinere verticale printplaat (propdriver). 
Verwijder deze printplaten nooit zelf! Dit mag uitsluitend gebeuren door uw dealer of medewerkers van 
MicroNevel. Bij ondeskundig verwijderen kan de besturingsprintplaat als ook de propdriver printen zelf 
onherstelbaar beschadigd raken!

14.3 Elementen op de printplaat  

Toelichting op de bedieningselementen

Bedieningselement Functie Zie punt:

Input select Selecteert welk regelsignaal wordt toegepast 14.3.1

Min/max humidity Pre-set maximale bevochtigingscapaciteit 14.3.2

Reset Reset knop 14.3.5

Aansluitpunten

Printkroonsteen input 6 Optioneel

Printkroonsteen input 5 Optioneel

Printkroonsteen 0-10VDC Aansluiting voor 0-10VDC regelsignaal  (1-10VDC effectief) 14.3.1

Printkroonsteen 0-20mA Aansluiting voor 4-20mA regelsignaal  (4-20mA effectief) 14.3.1

Printkroonsteen NO Aansluiting voor een NO aan/uit signaal 14.3.1

Alarm Potentiaal vrij NO contact bij alarm 14.3.5

Trace Aansturing trace-signaal 24VDC output 14.3.3

Hour Aansluiting in-bedrijf signaal 24VDC 14.3.4

Indicatoren

LED D6 In bedrijf 14.3.4

LED Water Inlet Water inname actief 14.3.6

LED water Rinse Water spoelen actief 14.3.6

LED D11 Alarm 14.3.6

High error delay Synchronisatie alarmsignaal (fabrieksinstelling NIET WIJZIGEN) 14.3.7
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14.3.1 Regelsignaal selecteren  

De wijze van aansturing wordt bepaald door de positie van de jumper op de “INPUT SELECT” pinheader.
Controleer dat de positie van de jumper overeenkomt met het regelsignaal dat wordt aangeboden.

14.3.2 Maximale bevochtigingscapaciteit instellen  

Door het regelen van de potmeter “MIN /MAX HUMIDITY” kan de maximaal te benutte bevochtigingscapaciteit 
worden begrenst. Dit kan noodzakelijk zijn bij bijvoorbeeld vitrinebevochtgiging om ervoor te zorgen dat de 
producten in de vitrine zichtbaar blijven.

14.3.3 Aansluiten tracing  

Printkroonsteen welke 24VDC afgeeft tbv extern te schakelen contact.

14.3.4 In-bedrijf signaal  

Zodra de luchtbevochtiger mist produceert, brand LED D6 als teken van “in bedrijf”. 
Dit “in bedrijf signaal” is tevens als een 24VDC spanning beschikbaar op printkroonsteen “Hour”

14.3.5 Alarm signaal  

Als het waterniveau in het waterreservoir te hoog wordt, of de trilelementen ontvangen wel een stuur-signaal 
maar produceren geen nevel, schakelt  de luchtbevochtiger zich uit. Er wordt een (NO) alarm-contact 
geactiveerd op de printkroonsteen “alarm” en tevens gaat LED D11 (alarm) branden. Deze LED blijft branden
totdat de rode reset schakelaar word ingedrukt. Controleer en verhelp voor het indrukken van reset, eerst de 
oorzaak van de storing.

14.3.6 LED indicatoren  

Op de besturingsprint zijn diverse indicatieLED’s geplaatst.

LED D6: Zodra de luchtbevochtiger mist produceert, brand LED D6, als teken van “in bedrijf”.

LED D9: Wanneer de luchtbevochtiger water afvoert, brand LED D9, als teken dat het uitlaatventiel 
geactiveerd is.

LED D11: Wanneer de luchtbevochtiger in alarm komt, brand LED D11. Deze rode LED blijft branden 
totdat de rode reset schakelaar word ingedrukt. Verhelp voor het indrukken van reset, eerst 
de oorzaak van de storing.

LED D15: Wanneer de luchtbevochtiger water inneemt, brand LED D15 als teken dat het inlaatventiel 
geactiveerd is.
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14  .  3.7   High error delay  

Deze instelling wordt tijdens fabricage van de luchtbevochtiger afgestemd op het programma in de PLC. 
Deze instelling mag niet worden gewijzigd. 

                WAARSCHUWING   !   

                           
Wijzigingen in de instelling van de high error delay verstoord het correct en veilig functioneren van de 
luchtbevochtiger. Deze instelling mag niet worden gewijzigd.
 
 

15. Onderhoud  

               WAARSCHUWING !     

   Verwijder altijd eerst de netstekker uit de wandcontactdoos en sluit de wateraanvoer af.

Door het gebruik van omgekeerd osmosewater kan het periodieke onderhoud van de MNL-ST3 tot een 
minimum beperkt kunnen worden. De minimale onderhoudsfrequentie is één keer per jaar. Bij zeer intensief 
gebruik van de luchtbevochtiger en/of bij zeer stoffige ruimtes is het aan te raden om een luchtfilter toe te 
passen en de luchtbevochtiger regelmatig te controleren op vervuiling. Stem de onderhouds-intervallen af op
de bevindingen tijdens deze controles. Neem voor vragen over afwijkende onderhouds-interval contact op 
met uw dealer.

De volgende zaken dienen te worden uitgevoerd bij het onderhoud:   

• Controleren van de werking als ook reiniging van de trilelementen.
• Reinigen van het waterreservoir 
• Controle van het voedingswater voor de omgekeerde osmose installatie.
• Controle van de vervuiling van het water in het waterreservoir.
• Controle van de werking van de vlotters
• Controle van de werking van het aanvoerventiel

Draai de vier bouten van het deksel los en verwijder het deksel. 
Verwijder de ventilator door deze voorzichtig naar het midden 
van de bak te verschuiven. Neem nu het tussenschot uit het 
waterreservoir en de trilelementen met elk zes piëzo-elementen 
zijn nu zichtbaar. De piëzo-elementen mogen beslist niet 
bekrast of anderszins beschadigd worden, reinig deze daarom 
uitsluitend met een kwastje met zachte haren en borstel de 
piëzo-elementen schoon. Als het water(reservoir) vervuild is, 
dan dient het waterreservoir geleegd en gereinigd te worden.
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Plaats hierna het tussenschot terug in het waterreservoir. Let er hierbij goed op dat het kleine afgeschuinde 
hoekje van het tussenschot, aan de linker voorzijde van de luchtbevochtiger zit. De bedrading van de 
ventilator loopt hierlangs naar beneden. De gladde zijde van het tussen plankje bevindt zit hierdoor aan de 
onderkant. Let er bij het terugplaatsen van de ventilator op dat het snoer van de ventilator weer aan de 
onderzijde zit, met andere woorden zo dicht mogelijk bij het tussenschot. Schroef het deksel vast op het 
waterreservoir. Het waterreservoir zal zich weer automatisch vullen bij het opstarten van de luchtbevochtiger.

Wat te doen bij teruglopende mistopbrengst?
Het komt voor dat het bij zeer droge lucht lijkt, alsof er minder mistopbrengst is dan bij vochtige lucht.
Dit gebeurd omdat de mist (het vocht) bij 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 dan 
ogenschijnlijk nog geen mistproductie zichtbaar, neem dan contact op met uw dealer of met MicroNevel.

16. Garantie  

Op de MNL-ST3 wordt vanaf datum aankoop 12 maanden garantie verleend op materiaal- en constructie-
fouten. De totale garantie is nooit langer dan de aankoopdatum plus 12 maanden.
Voor de trilelementen is de garantie gelimiteerd tot max. 5000 uur en uitsluitend geldig bij gebruik van 
omgekeerd osmose water van < 50μS/cm. Buiten de garantie valt schade als gevolg van montage- en 
bedieningsfouten, als ook schade ten gevolge van verander(en)de externe /omgevingsfactoren.

17. Contactgegevens  

MicroNevel
Havinghastraat 15
1817DA Alkmaar
The Netherlands
Tel: +31 (0)725647097
E   info@micronevel.nl
W  www.micronevel.nl          
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