PURESYSTEMTM

Sorptieluchtontvochtiger

• Roestvrijstalen behuizing voor de
voedingsmiddelenindustrie en hygiënische
toepassingen
• Gelast AISI304-frame met verwijderbare
geïsoleerde panelen voor stabiliteit en een
hoog luchtdebiet
• Installatie binnen/buiten
• Klantgericht ontwerp voor wat betreft
afmetingen, luchtstroomrichting, regeling of
overige vereisten
• Afm. rotor tot 4,5 m
• Luchtdebiet tot 200.000 kg/u
• Energiebesparende opties leverbaar

Onze technische droogsystemen kunnen de lucht volledig behandelen. De systemen zijn geschikt voor
adsorptiedrogen, koelen, verwarmen of een combinatie daarvan. Alle installaties zijn op onze
productielocatie getest op duurzaamheid, efficiëntie en economische eigenschappen.
Tijdens de ontwerpfase worden de specifieke vereisten van de klant meegenomen. Elke situatie,
omstandigheid en toepassing stelt zijn eigen eisen. Dat betekent dat een standaardsysteem nooit de
juiste oplossing kan bieden. Ons klantgerichte ontwerp vertaalt zich in hoogwaardige oplossingen die
primair zijn gericht op de levensmiddelen-, chemische en farmaceutische industrie. Alle apparatuur wordt
geproduceerd conform ISO9001 en voldoet aan de CE- en PED-normen. Elke machine wordt getest
voordat ze de fabriek verlaat.
De rotortechnologie van Munters staat voor meer dan 60 jaar klantgerichte wereldwijde ervaring en
betrouwbaarheid. Een innovatieve regeltechnologie waarbij de vereisten centraal staan, staat garant
voor hoge prestaties en een energiezuinige werking.
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PureSystemTM

PureSystemTM-serie

Technische beschrijving PureSystemTM-serie
Hoofdpunten:
PureSystemTM-units kunnen worden gebouwd tot een rotormaat van 4,5 m,
voor een massastroomcapaciteit tot 200.000 kg/u en een
vochtafvoercapaciteit van ruim 1.800 kg/u. Bij veel installaties van
concurrenten zouden er twee machines nodig zijn om hetzelfde resultaat te
kunnen bereiken. Desgewenst kan de PureSystemTM worden voorzien van
een hygiënische afwerking, waardoor deze eenvoudiger kan worden
gereinigd en er minder risico is op productbesmetting. Optioneel zijn ook
voorgeïnstalleerde leidingen, kleppen en overige veldcomponenten en
bedrading mogelijk voordat de unit naar de betreffende locatie wordt
verzonden. Onze levering omvat de inbedrijfstelling van de PureSystemTM
en het trainen van operationeel personeel voordat uw serviceteam de
verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de toekomstige ondersteuning
op zich neemt.

Volledig geprefabriceerde machine voor direct aansluiten

Klantopties:
PureSystemTM-units kunnen aanvullende functionaliteit bieden. Bij bepaalde
toepassingen kunnen hoge temperaturen en massastromen een positief
effect hebben op het vermogen. De PureSystemTM draagt hieraan bij
middels hoogtemperatuurfilters en -rotorpakkingen. De filterframes kunnen
worden voorbereid op een DOP-test, wat betekent dat de behandelde lucht
100% gefilterd wordt, en als optie kan er worden gekozen voor FDAgoedgekeurde behuizingspakkingen en overige flexibele onderdelen.

• Voorbedrade veldinstrumenten en sensoren
• Voorgemonteerde leidingen voor stoom,
water en/of twincoil-systemen
• Verlichting en luiken op geschikte locaties
• Geïntegreerde of afzonderlijke schakelkast

Algemeen:
De behuizing van de ontvochtiger bestaat uit dubbelwandige 40 mm (25 mm) met steenwol geïsoleerde stalen panelen in een gelast roestvrijstalen frame. Dit
wordt gemonteerd op een thermisch UNP-gegalvaniseerd draagframe. Deuren en luiken voor service en onderhoud worden aangebracht op overeengekomen
locaties. De binnenzijde van de kast is vervaardigd van roestvrijstalen panelen, terwijl de buitenkant standaard is bekleed met Plastisol-platen. Alle delen met
draaiende elementen zijn voorzien van luiken en verlichting. De behuizingen en rotorbladen van alle ventilatoren zijn vervaardigd van bekleed staal en hebben
direct aangedreven IE3 (IE2)-motoren. Alle toegepaste smeermiddelen zijn goedgekeurd voor gebruik bij levensmiddelen. Alle warmtewisselaars voor koelen
en verwarmen bestaan uit roestvrijstalen (AISI304) frames en buizen met aluminium vinnen. Ook de betreffende lekbakken zijn vervaardigd van AISI304.

Rotorafmetingen [mm]

Wielmaat en luchtdebiet

Massastroom [kg/u]

High delta g/kg; laag luchtdebiet
Optimale kostenefficiëntie
Hoog luchtdebiet; low delta g/kg

Kenmerken

Basis

Optie

Materiaal paneel, binnenzijde AISI304

AISI316

Materiaal paneel, buitenzijde Plastisol

AISI304/316

Materiaal ventilator

Gecoat staal AISI304

Rotormedia

HPS

Quantum

Regeneratiemedia

Stoom

Gas/elektrisch

Goedkeuring FDA

Vet

Flenzen/flexibele
onderdelen

Warmtewisselaars (buis/vin)

AISI304/Al

AISI304/AISI304

Inlaatfilters

F7

tot F9

Uitlaatfilters

geen

tot H13

Lekbakken

AISI304 vlak AISI304 schuin

Warmteterugwinning

geen

“Twincoil-/purge-/ORC-/
condenskoeler”

Regelsysteem

Siemens
Climatix

"Siemens S7/Allen Bradley"
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