
 

 

Fordele
• Energiomkostninger til  

rotorregenerering reduceret med  
op til 30 %

• Reducerede energiomkostninger til 
efterkøling

• Reduceret CO2-belastning
• Kort tilbagebetalingstid (ROI) på 

typisk 1 til 2 år

Produktblad
Rotor-genvindingsløsning

Reduktion af energiforbruget og minimering af CO2-belastningen er mere aktuelt end 
nogensinde, og i dag har næsten alle virksomheder en politik med ambitiøse mål for 
energieffektivitet. Munters har udviklet flere muligheder for energi-opgradering af kunders 
eksisterende Munters-udstyr. Vores energigenvindingsløsninger til eftermontering optimerer 
energieffektiviteten i affugteren og sikrer energieffektiv drift i mange år fremover.

Muligheder for rotor-energigenvinding
Sådan reduceres energiforbruget til regenerering af rotoren med op til 30 %
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CASESTUDY
Energioptimering af to affugtningssystemer, type MX 
med modulerende elektrisk varmelegeme, hos medicinal-
virksomheden Coloplast var medvirkende til at reducere 
CO2-emissionerne med 230 tons om året, og investerin-
gen har tjent sig hjem på bare 6 måneder.

Energy Recovery Purge  (ERP)
Reducerer behovet for tilført energi til regenerering

Fordelene ved vores løsninger til genvinding af rotorenergi

PrePurge
Intern energigenvinding i åbne systemer

Ved opgradering af affugteren med ERP-systemet føjes en ekstra sektor til på begge 
sider af sorptionsrotoren. Denne ekstra sektor placeres på processiden, hvor rotoren 
forlader regenereringszonen. Friskluft fra regenereringsindtaget (1) passerer igen-
nem denne sektor for at fjerne varmen fra rotormaterialet og blande denne gen-
vundne spildvarme med regenereringsluften efter varmelegemet (2).

Derved kan vi reducere størrelsen på regenereringsvarmelegemet (og dets strøm-
forbrug) og alligevel levere den samme affugtningsydeevne. Efterhånden som 
ERP-systemet fjerner varme fra rotormaterialet, falder temperaturen på procesluften 
(3), hvilket sikrer betragtelige besparelser i situationer, hvor efterkøling måtte være 
nødvendig.

ERP-systemet kan eftermonteres på affugtere i MX-, MDU- og MDS-serien.

Til affugtere i MX-serien, der arbejder i åbne systemer (affugteren er placeret uden 
for det affugtede rum og recirkulerer ikke luften), er PrePurge en montagevenlig 
energigenvindingsløsning. PrePurge omfatter kun én purgesektor og fører varm 
procesluft fra rotoren ind i regenereringsluftstrømmen (1). Derved erstattes en del  
af den friske luft til regenereringen (2) med varmere luft, hvilket mindsker den  
nødvendige energitilførsel til regenereringsvarmelegemet.
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Da størstedelen af energien, der kræves til affugtningsprocessen, bruges til opvarmning af rotorens regenererings-
luftstrøm, opnås der væsentlige energibesparelser ved genvinding af energien i regenereringscyklussen. Interne 
energigenvindingssystemer til regenereringsprocessen kan eftermonteres i en lang række større affugtere (f.eks. 
MX-, MA-, MCD- og MDU-serien), hvorved der opnås væsentlige energibesparelser, og investeringen hurtigt er 
tjent ind igen. De såkalde Purge-sektorer kan uden videre monteres af vores dygtige serviceteams og kræver ingen 
udvendig ombygning – størstedelen af arbejdet udføres indvendigt i selve affugteren.

Ekstra fordel! Billigere end ekstern  
varmegenvinding

Ekstra fordel! Nem at montere

Omkostningerne til regenereringsenergi reduceres med op til 30 %     

Reducerede energiomkostninger til efterkøling

Lavere CO2-belastning

Forøget rotorydeevne (EEP)Tilbagebetalingstid typisk 1 til 2 år

Reducér regenereringsomkostningerne med 30 %



PowerPurge™
Skræddersyet purgesektor til rotordiametre på min. 1,3 m

I affugtere af typerne MDU og MDS, hvor indtagsluftens vandindhold er lavere
end 12 g/kg, vil PowerPurge™ effektivt genvinde varmen inde i selve regenere-
ringssektoren. Det unikke og patenterede PowerPurge™-system opsamler spild-
varme fra den varmeste af sorptionsrotorens sektioner og bruger denne varme 
til at understøtte rotorens regenereringscyklus. Det reducerer energiforbruget til 
regenerering, og samtidig sænker det procesluftens afgangstemperatur, hvilket 
reducerer energiomkostningerne til eventuel efterkøling.

Der tilføjes en ekstra purgesektor på hver side af rotorens standardregenere-
ringssektor, som anbringes før og efter denne sektor. En separat luftstrøm (1) 
recirkulerer i en lukket kreds. Dette luftkredsløb køler rotormaterialet, før det 
bevæger sig ind i procesluftstrømmen. Denne genvundne varme forvarmer rotor-
materialet i den anden sektor, før det bevæger sig ind i regenereringssektoren. 
Dette er en meget effektiv måde at mindske energibehovet til regenereringsvarme-
legemet på.

CASESTUDIE
I forbindelse med et omfattende energioptimeringsprojekt på Iscenter 
Nord i Frederikshavn, blev der udført energiopdateringer på to Munters 
MXT7500-affugtere.
Affugterne kan nu udnytte overskudsvarme fuldt ud, hvilket har reduceret 
behovet for elektrisk opvarmning i forbindelse med regenerering af ro-
toren med 2/3 og reduceret CO2-emissionerne med 40 tons om året.

Munters standard rotordesign
Munters affugtningsrotor fungerer efter sorptionsprincippet, som er den absorb-
tionsproces, hvorved et affugtningsmateriale umiddelbart fjerner vanddamp fra 
luften. Den luft, der skal tørres, passerer igennem rotoren, hvor rotormaterialet straks 
absorberer vandet fra luften og fastholder det under rotation. Når det fugtholdige 
affugtningsmateriale passerer igennem regenereringssektoren (90° afskærmet del af 
rotorens overflade), overføres vanddampen til en opvarmet luftstrøm, som blæses ud 
til det fri. Denne proces er kontinuerlig, hvilket muliggør meget effektiv og uafbrudt 
affugtning. I denne kontinuerlige proces overfører rotoren varme til procesluftstrøm-
men. Det er denne energi, vi genvinder og genbruger i regenereringscyklussen for at 
opnå lavere energiomkostninger til regenerering og efterkøling

Ekstra fordel! Forbedret  
affugtningskapacitet, patenteret 
teknologi, skræddersyes på stedet

EEP og Low Dew Point Purge
Munters har også udviklet genvindingsløsninger, der forbedrer selve rotorens ka-
pacitet. Eftermontering af Low Dew Point Purge-løsning for affugtere, der opererer 
i applikationer, som kræver lavt dugpunkt, og Energy Efficiency Purge (EEP), som 
forbedrer rotorens ydeevne uden at bruge mere energi.
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Flere opgraderinger med henblik på 
lavere omkostninger og forbedret  
energieffektivitet

Rotor-kapacitetstjek
Munters’ kapacitetstjek vil kortlægge
sorptionsrotorens ydeevne. På grundlag af den udarbejdede kapacitetsrapport 
rådgiver vores serviceteam om anbefalede handlinger.

Energitjek
Et energitjek går videre end blot til affugteren og er en 360° gennemgang af både affugtningssystemet 
og den komplette installation. Denne omfattende gennemgang resulterer i anbefalinger vedr. ændringer 
og opgraderinger, der giver dig bedre kapacitet og energieffektivitet.

Energikildekonvertering
Hvis alternative og økonomisk mere attraktive energikilder er blevet tilgængelige siden idriftsættelsen
af affugtningssystemet, kan det ofte være en god idé at konvertere regenereringsenergikilden fra
f.eks. elektricitet til gas eller damp. De lavere energiomkostninger sikrer, at investeringen tjener sig ind 
igen hurtigt, og at CO2-belastningen mindskes.

Dobbelt regenerering
Hvis der er spildvarme til rådighed, kan en ombygning af affugtningssystemet ofte sikre
betragtelige energibesparelser, idet spildvarmen udnyttes til regenereringsluftstrømmen. På grundlag af 
en analyse af konfigurationen, opsætningen og styresystemerne evaluerer vores serviceteam rentabi-
liteten og beregner besparelser.

Opgradering af styringssystemer
Vi har udviklet en række avancerede styringssystemer, som også kan eftermonteres.
Opdatering af styringssystemer muliggør mere omfattende styring og kan forbindes med eksisterende 
BMS-systemer. Modulerende styringer muliggør en mere energieffektiv drift, mens alarmfunktioner 
forbedrer sikkerheden.

Du er velkommen til at kontakte dit lokale Munters serviceteam for at få mere at vide.

www.munters.dk/service

Dit nærmeste Munters kontor: 

Munters A/S
Ryttermarken 2A

3520 Farum
tlf.: 4495 3355
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