
  

SUŠIČKY S MAKROMOLEKULÁRNÍMI SÍTY  

 

 
Na základě dlouholetých zkušeností nabízíme ucelenou řadu sušiček s makromolekulárním sítem, 
kdy jsme schopni vyhovět různorodým potřebám našich zákazníků na sušení plastových 
materiálů, ať už se jedná o jeho následné zpracování při tváření plastů zatepla, vstřikování, 
extruzi, či náročné zpracování PET. 
V našich sušičkách je možné zpracovat i nejmodernější high-tech materiály – za pomoci přesně 
řízeného průtoku vzduchu a ovládání teploty. Výsledky sušení ovlivňuje a zlepšuje i RCE funkce a 
násypky se silnou izolací.  

* MD řada makromolekulárních sušiček s napojenou násypkou TD a na zemi stojící jednotkou se 
využívá ideálně pro malou až střední výrobní kapacitu. 
 
* MDC řada je určená pro instalaci po straně zpracovatelského stroje, je montována na podvozku 

z důvodu usnadnění manipulace. 
 
* Jednotky MDS s vysokou kapacitou se instalují do nejnáročnějších podmínek s napevno 
ustavenou skříní i násypkou TD o objemu 300 dm3 a vyšším.  
 
* V řadě MDM lze kombinovat i větší počet násypek k jedné sušící jednotce. 

 

 

 

 

 



 



 

Sušičky MD/ MDC jsou řadou kompaktních 
dvouvěžových sušiček moderního vzhledu, vyznačují se 
inovativními a velmi zajímavými technickými výkony a 
úsporou energie. 
Hlavní rám nejnovější konstrukce je osazen 
samostředícími postranními panely se západkami. 
Elektronické ovládání s mikroprocesorem nejnovější 
generace a LCD grafickým displejem umožní obsluze 
snadné ovládání mnoha inovativních funkcí a řízení. To 
vše zajistí vynikající sušící výkon se špičkovými 
vlastnostmi v oblasti úspory energie. Dodává se s 
násypkou, která se u řady MD instaluje přímo na hrdlo 

procesního stroje, popř. u řady MDC po straně 
procesního stroje, kdy je jednotka umístěna na 
podvozku, aby bylo snadné a bezpečné s ní 
manipulovat. 

 

Hlavní technická výbava: 
* Moderní rám se samostředícími postranními panely se západkou. 
* Elektronické mikroprocesorové řízení poslední generace s LCD displejem 
* Funkce „Energy“ nastavená dle potřeb zákazníka pro co největší úsporu energie 
* Automatická funkce „RCE“ (antistresová funkce – předchází tepelné degradaci materiálu) 

* Denní/ týdenní programátor 
* Ovládání pomocí SSR 
* HT verze s vodním chlazením vybavená ventilem řídícím optimální průtok vody (úspora energie) 
* Regenerační fáze probíhá pomocí odvlhčeného suchého vzduchu z procesu, je tak zabezpečen 
vysoký výkon a omezeno kolísání rosného bodu. Regenerace probíhá v protisměru procesního 
proudění ve speciální zóně, čímž dochází k významnému zvýšení účinnosti procesní fáze.  
 
Doplňková výbava: 
* Čidlo pro zobrazení rosného bodu 
* Procesní bezpečnostní termostat 
* Plně elektrická verze 
* By-pass ventil pro snížení průtoku vzduchu 
 

 
 
 

 
 
 

 



TECHNICKÉ PARAMETRY MAKROMOLEKULÁRNÍCH SUŠIČEK  
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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 

Dvouvěžové makromolekulární sušičky  
New Omap středního výkonu v řadě MDS 
představují optimální řešení v oblasti 
sušení hygroskopických plastových  
granulátů. Jsou konstruovány tak, aby 
odnímaly vlhkost obsaženou v granulích 
a snížily ji před dalším zpracováním na 
nepatrné zbytkové hodnoty. 
Makromolekulární sušičky řady MDS 
dosahují hodnot rosného bodu až  
-50°C a velmi účinného proudění 
vzduchu.  



Hlavní technická výbava: 
* Moderní rám se samostředícími postranními panely se západkou. 

* Elektronické mikroprocesorové řízení poslední generace s LCD displejem 
* Funkce „Energy“ nastavená dle potřeb zákazníka pro co největší úsporu energie 
* Automatická funkce „RCE“ (antistresová funkce – předchází tepelné degradaci materiálu) 
* Ovládání pomocí SSR 
* MT verze pro teploty sušení až do 150°C s výměníkem vzduch – vzduch, odebírá teplo ze 
zpětného vzduchu bez použití chladicí vody. Výměník vzduch – vzduch je konstruován přímo firmou 
New Omap. 
* HT verze s vodním chlazením vybavená ventilem řídícím optimální průtok vody (úspora energie) 
* Regenerační fáze probíhá pomocí odvlhčeného suchého vzduchu z procesu, je tak zabezpečen 
vysoký výkon a omezeno kolísání rosného bodu. Regenerace probíhá v protisměru procesního 
proudění ve speciální zóně, čímž dochází k významnému zvýšení účinnosti procesní fáze. 
 

 
 
 
 
Doplňková výbava: 
* Čidlo pro zobrazení rosného bodu 
* Procesní bezpečnostní termostat 
* Plně elektrická verze 
* By-pass ventil pro snížení průtoku vzduchu 
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Doplňková výbava: 
* Čidlo pro zobrazení rosného bodu 
* Bezpečnostní termoregulátor 
* Alarm při ucpání filtru 
* ATR automatický ventil pro řízení průtoku vzduchu 

 

 
 

Dvouvěžové odvhlčovací sušičky řady MD, 
typy MD650-1350 s vysokým průtokem 
vzduchu, jsou zamýšleny pro 
vícenásypkové centrální systémy sušení a 
kombinace vysokoobjemových sušicích 
násypek. 
Tyto modely se dodávají s jednou nebo 
dvěma vývěvami. 

Procesní teplota 

Rosný bod 

Průtok vzduchu 

Statický tlak 

Výkon vývěvy 

Procesní topení 

Regener.  topení 

Celkový instal. 
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Výkon při 80°C 

Rozměry š x d x v 
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MDM MODULÁRNÍ SYSTÉMY SUŠENÍ 
Modulární řešení pro vícenásypkové sušicí  
systémy. 
Ovládací panely procesních topných těles jsou  
integrované do rámu, stejně tak i potrubí  
a ventily násypek. 
 

U řady TD15-200 jde o rámy pro jednu až dvě  
násypky. 
U řady TD400-2000 se systém montuje přímo  
na rámy násypek. 



STRUČNÝ PŘEHLED SUŠICÍHO VÝKONU 



STÁLÉ NÁSYPKY 

Nerezové násypky TR (plně izolované), nebo -S (neizolované).  

 



 
 

  
  

 


