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• Kabinet i rustfrit stål til fødevare- og 
hygiejneformål

• Svejset AISI304-ramme med aftagelige, 
isolerede paneler for stabilitet og høje 
luftstrømme

• Indendørs/udendørs installation
• Kundetilpasset design i forhold til størrelse, 

luftstrømsretning, styreenheder eller andre 
krav

• Rotorstørrelse på op til 4,5 m
• Luftstrøm op til 200.000 kg/t
• Energibesparende valgmuligheder 

tilgængelige

Vores tekniske tørresystemer gør det muligt at konditionere luften. Disse systemer består af 
adsorptionsaffugtning, køling, opvarmning eller en kombination af disse. Alle installationer er testede i 
forhold til holdbarhed, effektivitet og økonomiske aspekter på vores produktionsanlæg. 

I designfasen integrerer vi vores kunders specifikke krav. Der gælder forskellige krav til forskellige 
situationer, forhold og anvendelsesområder. Derfor findes der ingen “standardløsninger”. Vores 
kundefokuserede design afspejles i, at vi tilbyder løsninger af høj kvalitet, primært til fødevare-, kemikalie- 
og medicinalindustrien. Alt udstyr fremstilles i overensstemmelse med ISO9001 og overholder 
lovgivningens CE- og PED-standarder. Hver maskine fabriksafprøves, inden den forlader vores 
produktionsanlæg.

Munters’ rotorteknologi er baseret på mere end 60 års global kundefokuseret erfaring og pålidelighed. 
Innovativ styringsteknologi, der er tilpasset til kravene, sikrer høj ydeevne og energieffektiv drift.
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PureSystemTM-serien – teknisk beskrivelse

Primære produktegenskaber:

PureSystemTM-enheder kan konstrueres med en rotorstørrelse på op til 4,5 m, 
der tillader en massestrømskapacitet på op til 200.000 kg/t., hvilket giver en 
fugtfjernelseskapacitet på mere end 1.800 kg/t. Mange konkurrerende 
installationer ville kræve to maskiner for at opnå samme resultat. På 
anmodning kan PureSystemTM konstrueres med en hygiejnisk finish, der gør 
rengøring lettere og reducerer risikoen for produktforurening. På samme 
måde kan rør og ventiler, herunder andre feltkomponenter og ledningsføring, 
forudinstalleres, før enheden sendes til den planlagte destination. 
Idriftsættelse af PureSystemTM’en og uddannelse af driftspersonalet afslutter 
leveringsopgaven, inden vores serviceteam eventuelt overtager ansvaret for 
vedligeholdelse og fremtidig support.

Yderligere egenskaber:

PureSystemTM-enheden har mulighed for at give yderligere fordele. Ved visse 
anvendelsesformål påvirker høje temperaturer og massestrømme 
produktoutputtet positivt. PureSystemTM’en bidrager til dette ved at anvende 
filtre til høje temperaturer og rotorpakninger. Filterrammerne kan klargøres til 
DOP-test, hvilket betyder, at den behandlede luft filtreres 100 %, og pakningerne 
til kabinettet og forbindelsesslangerne kan vælges som FDA-godkendte. 

Munters forbeholder sig ret til at foretage ændringer i specifikationer, mængder mv. i forbindelse med produktionen eller af andre årsager efter offentliggørelsen.
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Generelt:

Affugterens kabinet består af dobbeltvæggede 40 mm (25 mm) tykke rockwool-isolerede stålpaneler i en svejset ramme af rustfrit stål. Den monteres på en 
UNP-varmgalvaniseret bæreramme. Døre og luger til service og vedligeholdelse placeres på de aftalte steder. Kabinettets inderside er fremstillet af paneler af 
rustfrit stål, mens ydersiden består som standard af Plastisol-plader. Alle sektioner, der indeholder roterende dele, er udstyret med vindue og lys. Alle ventilatorer 
er består af et kabinet og skovlhjul med belagt stål og har direkte drevne IE3 (IE2)-motorer. Eventuelt anvendt fedt er af levnedsmiddelkvalitet. Rammer af rustfrit 
stål (AISI304) og rør med aluminumfinner karakteriserer alle varmevekslere til køling og opvarmning. Relevante drypbakker er også fremstillet af AISI304.

Hjulstørrelse og luftstrøm Funktioner Grundlæggende Ekstraudstyr

Panelmateriale, indvendigt AISI304 AISI316

Panelmateriale, udvendigt Plastisol AISI304/316

Ventilatormateriale Belagt stål AISI304

Rotormedier HPS Quantum

Regenereringsmedier Damp Gas/elektrisk

FDA-godkendelse Fedt
Pakninger/
forbindelsesslanger

Varmevekslere (rør/finne) AISI304/Al AISI304/AISI304

Indgangsfiltre F7 op til F9

Udgangsfiltre ingen op til H13

Drypbakker AISI304 fladt AISI304 på hældning

Varmegenindvinding ingen
“Tospolet/udluftnings-/
ORC-/kondenskøler”

Styresystem
Siemens
Climatix

"Siemens S7/Allen 
Bradley"

Komplet præfabrikeret maskine til “plug & play”

• Forfortrådede feltenheder og sensorer
• Forudinstallerede rør til damp, vand og/

eller tospolede systemer
• Lys og vinduer på relevante steder
• Integreret eller separat elskab
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Høj delta g/kg; lav luftstrøm
Optimal omkostningseffektivitet
Høj luftstrøm; lav delta g/kg


