HORKOVZDUŠNÉ SUŠIČKY

Nabízíme vysoce výkonné horkovzdušné sušičky řady HD, které se montují přímo na procesní
stroj, sušičky na podvozku řady HDC a na zemi stojící velkoobjemové modely HDS.
Sušičky jsou koncipovány pro sušení nehygroskopických termoplastů ve formě granulí.
Nehygroskopické materiály vážou vlhkost pouze na povrchu, jde o relativně malá množství
vlhkosti, která ale může závažně ovlivnit kvalitu konečného výrobku.
Horkovzdušná sušička má ventilátor, který žene okolní vzduch do topné komory, kde se zahřívá na
nastavenou teplotu. Horký procesní vzduch poté prochází odspoda nahoru sušicí násypkou; při
proudění se ohřívá granulát, vlhkost se odtrhne z povrchu granulí a společně s horkým vzduchem
vyjde ven.
Zpětný vzduch se filtruje a poté se buď částečně nebo zcela vypouští přes by-pass ventil do
okolního prostředí – dochází tím k optimalizaci sušicího cyklu a k úsporám energie.

Hlavní technická výbava:
* nerezová sušicí násypka s izolací 50 nebo 100 mm – podle modelu
* zabudovaný horkovzdušný difuzní kužel
* násypky s víkem uzpůsobeným pro instalaci nasavače materiálu
* násypky s izolovanými inspekčními dvířky, počínaje modelem TD150
* mikroprocesorové PID elektronické ovládání s displejem a klávesnicí
* elektrické ovládání pomocí statických relé
* bezpečnostní termoregulátor standardně od modelu o objemu 400 l a větších
* vizuální alarm
* by-pass ventil na vedení zpětného vzduchu s úsporou energie od modelu 100H a větších
* konstruováno a vyrobeno dle standardů CE

Řada horkovzdušných sušiček HD má
průtok vzduchu v rozsahu 70 – 170 m3/ h.
Tyto sušičky v kombinaci se sušicí násypkou
TD s izolační vrstvou 50 mm o objemu
15 – 200 litrů se montují přímo na hrdlo
procesního stroje, kdy pracovní teplota
nepřekročí 150°C.
Dodává se s propojovací bází.

Objem násypky
Průtok vzduchu
Výkon
ventilátoru
Topný
výkon
Napětí/
frekvence

Řada horkovzdušných sušiček HDC má
průtok vzduchu od 70 do 170 m3/ h.
Tato zařízení v kombinaci s TD sušicí násypkou
s izolační vrstvou 50 mm o objemu
15 až 200 litrů jsou montována na speciálním
podvozku, s 2-cestným odsávacím boxem
a jsou uzpůsobena k instalaci poblíž
procesního
stroje.

Objem násypky
Průtok vzduchu
Výkon ventilátoru
Výkon topení
Napětí/
frekvence

Řada horkovzdušných sušiček HDS má
průtok procesního vzduchu 180 až 900 m3/h
za max. pracovní teploty 150°C.
Tyto jednotky v kombinaci se sušícími
násypkami s izolací silnou 100 mm
o objemu 300 až 2000 litrů jsou montovány
na speciálních rámech stojících na zemi,
osazeny 2-cestným odsávacím boxem
a jsou vhodné pro zpracování velkých
objemů materiálu.

Objem násypky
Průtok vzduchu
Výkon ventilátoru
Topný výkon
Napětí/
frekvence

Dodatečná výbava dle požadavků zákazníka:
* speciální odsávací boxy
* denní/ týdenní časovač
* elektronický bezpečnostní termoregulátor pro řady HD a HDC
* systém vážení
* kapacitní nebo rotační hladinová čidla
* inspekční dvířka pro HD/ HDC100

PŘÍKLADY INSTALACÍ

Objem násypky
Průtok proces. vzduchu
Minimální rosní bod*
Rozsah procesní teploty
Výkon topení
Celkový instalovaný výkon
Stlačený vzduch
Napětí
Hmotnost
* se stlačeným vzduchem 7 barů a rosným bodem +5 °C

