ROTAČNÍ SUŠIČKY S PLÁSTVOVÝMI MOLEKULÁRNÍMI SÍTY

Řady odvlhčovacích sušiček WD jsou založeny na využití rotačního bubnu naplněného směsí
molekulárních sít. Nově vyvinuté směsi umožní dosáhnout hodnot rosného bodu nižších než 50 °C.
Prověřená technologie plástvových rotačních odvlhčovacích sušiček zajišťuje provoz s konstantní
hodnotou rosného bodu během celého pracovního cyklu. Řada WD má i další výhodu,
vycházející z oběhu vzduchu a nového tepelného výměníku vzduch – vzduch Triflux, kdy se
získává zpět velké množství tepla a tím dochází ke snížení spotřeby energie; ve srovnání s
konvenčními systémy sušení se jedná o snížení spotřeby až o 30%.
Řízení sušiček WD, jakmile se ustálí požadovaná hodnota rosného bodu, pracuje nadále s jeho
konstantní hodnotou, která umožňuje řízené zpracování materiálu a úsporu energie.
Sušičky řady WD nevyžadují pravidelnou údržbu při výměně molekulárních sít a k provozu není
třeba ani stlačený vzduch nebo voda (pro procesní teploty vzduchu při zpracování až do 140°C,
při vyšších teplotách je třeba instalovat tepelný výměník na bázi vody).

Hlavní technická výbava:
* Automatický provoz s denním/ týdenním časovačem
* Vývěva s postranním vývodem pracující pod tlakem
* Konstantní a výhodný průtok vzduchu
* Filtr vývěvy s rozsáhlým filtračním povrchem
* Plástvové kolové molekulární síto poháněné řetězem pro konstantní a řízenou rotací
* Kompaktní konstrukce s vnitřním prostorem pro snadnou údržbu
* Topné prvky ovládané relé SSR
* Mikroprocesorová karta pro elektronické řízení procesní teploty PID
* Křížové tepelné výměníky pro rekuperaci tepla a úsporu energie
* Řízení s integrovanou funkcí Energy pro snížení spotřeby energie při provozu s konstantními
továrně přednastavenými hodnotami rosného bodu
* Automatická funkce RCE pro antistresové zacházení s materiálem
* Ochrana před přehřátím – alarm
* Rám s postranními panely s pružinovým zámkem

Kolové sušičky řady WD s plástvovým
rotorem jsou nyní doplněny novými
modely WD 15-25. Tyto malé modely lze
osadit přímo na sušicí násypky o objemu
30 – 100 dm3 a představují velmi
kompaktní a efektivní řešení montované
na procesním zařízení.
Modely mají výhody technologie kolových
sušiček s konstantní hodnotou rosného
bodu i s důležitým aspektem úspory
energie. V této řadě jsou tři modely
sušiček, které lze osadit na 4 velikosti
násypek.

TECHNICKÉ PARAMETRY ROTAČNÍCH SUŠIČEK
S PLÁSTVOVÝMI MAKROMOLEKULÁRNÍMI SÍTY

Průtok vzduchu
Rosný bod
Procesní ventilátor
Regenerační ventilátor
Ventilátor chlazení
Procesní topení
Regenerační topení
Rozsah teploty sušení
Napětí/ frekvence
Objem násypky

Objem násypky
Rozměr násypky Ø D
Rozměr násypky H

Řady sušiček WD/ WDC 80-230
představují rotační plástvové sušičky
moderního designu s inovativními a
velice zajímavými technickými
parametry a konceptem úspory energie.
Hlavní rám nejnovějšího provedení má
samostředící postranní panely
s pružinovým zámkem. Elektronické
řízení s mikroprocesorem poslední
generace a LCD grafickým displejem
umožňuje obsluze snadnější ovládání s
mnoha inovativními funkcemi a
ovladači, které zajistí vynikající sušicí
výkon díky konstantní hodnotě rosného
bodu, se špičkovými vlastnostmi
s úsporou energie. Řada WD je
konstruována se sušicí jednotkou po
straně procesního stroje a násypka se
instaluje přímo na hrdlo procesního
stroje. Řada WDC je namontována vždy
na podvozku pro snadnou a bezpečnou
manipulaci.
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DODATEČNÁ VÝBAVA:
* neustálá kontrola hodnoty rosného bodu
* elektronický bezpečnostní termoregulátor

Sušičky WDS jsou rotační plástvové
odvlhčovací sušičky, určené pro instalaci
po straně procesního stroje. Jejich předností
je jak moderní design, tak inovativní a velmi
zajímavý výkon po technické stránce a
rovněž i po stránce úspory energií. Hlavní
rám je opatřen samostředícími postranními
panely s pružinovým zámkem.
Elektronické mikroprocesorové řízení
poslední generace s LCD displejem umožní
obsluze snadný přístup ke všem inovativním
funkcím a ovládání. Zároveň zajistí vynikající
sušicí výkon - i díky konstantní hodnotě
rosného bodu, s důrazem na úsporu energie.
Řada WDS je určena pro vyšší objem výroby
kombinovaný s násypkou na samostatném
rámu.

DODATEČNÁ VÝBAVA:
* neustálá kontrola hodnoty rosného bodu
* elektronický bezpečnostní termoregulátor
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PŘEHLED DOBY SUŠENÍ – ROTAČNÍ PLÁSTVOVÉ SUŠIČKY

Našim zákazníkům nabízíme rovněž MDM modulární sušicí systémy s více násypkami.
Násypky jsou usazeny na rámech CM. Ovládací panely procesního topení jsou integrovány v
konstrukci rámu, stejně jako potrubí a ventily násypek.
Pro řadu sušiček TD15-200 byly navrženy rámy pro jednu až dvě násypky.
U řady sušiček TD400-2000 je systém namontován přímo na rámu násypky.

