P U R E S Y S T E M TM

Avancerede løsninger i rustfrit stål

PURESYSTEMTM-AFFUGTNING – KUNDERNES FORETRUKNE VALG
ALT-I-ÉN-LØSNINGEN
Vi starter med at lytte til og omhyggeligt dokumentere jeres helt specifikke krav og behov. Ingen applikationer er ens, og vi fokuserer på at sørge for, at
vores teknikerteam udvikler PureSystemTM-affugteren, så den passer perfekt til jeres specifikationer. Med udgangspunkt i grundlæggende krav og behov
såsom valg af indendørs eller udendørs installation kan vi også tilpasse størrelse, udformning og installerede komponenter i henhold til jeres specifikke
behov. Derudover er det også muligt at vælge for- og efterbehandlingsfiltrering, ventilation til proces- og regenereringsluftmængder, varme og køling til
for- og efterbehandling, rotor og udluftning til affugtning, efteraffugtning og varmegenvinding. I kan enten vælge en af vores skræddersyede “Full Flex”serier eller en af “spraytørringskonfiguration”-serierne. Begge serier står for pålidelig teknologi og fremragende kvalitet.

HYGIEJNISK UDFØRELSE GIVER FØDEVARESIKKERHED
I fødevare- og medicinalprocesser skal der benyttes fødevaresikre materialer for at opretholde sikkerheden i processerne og forhindre hygiejnemæssige
risici og kontaminering. Vi har over 60 års erfaring inden for fødevareindustrien, så vi kender og forstår de høje krav – og vi arbejder i henhold til
hygiejnestandarderne EHEDG og VDI 6022. Derfor bruger vi rustfrit stål som standardmateriale til alle dele af konstruktionen, fordi det har de bedste
egenskaber i forhold til hygiejne, korrosion og fødevaresikkerhed. Overfladebehandlingen og -jævnheden gør også rengøringen nemmere. Alt
sammen for at undgå steder, hvor der kan samle sig snavs og udvikles bakterievækst. Bøjelige dele, der ikke kan fremstilles af rustfrit stål, kan leveres
i fødevarecertificeret plast. Som standard er rotortætningen fremstillet af FDA-godkendt materiale, inspektionslugetætningerne er ftalatfrie, og vi
anvender smøreolie i levnedsmiddelkvalitet til PureRotor-lejer og drivsystem. Hvis du har brug for ekstra fødevaresikkerhed, kan du vælge
“Hygiejnepakken” (se yderligere oplysninger på side 4).
Smart anvendelse af komponenter
Støj bliver i stadigt højere grad en afgørende parameter på både
udendørs og indendørs installationer.
Et første skridt til at undgå uacceptable støjniveauer er at placere
ventilatorer inde i kabinettet, da det vil absorbere en stor del af lyden.
Og når det ikke er muligt at undgå, at en ventilator er i direkte kontakt
med “omverdenen”, sådan som det vil være tilfældet med
regenereringsventilatoren, vil en god lyddæmpning begrænse
støjniveauet i overensstemmelse med specifikationerne.
Andre former for udledninger kan forhindres ved hjælp af korrekt
filtrering, der kan leveres op til H14 og kan modstå temperaturer på op
til 120 °C. Når vores internt udviklede, fuldsvejste filterrammer, der er
produceret i henhold til EHEDG, anvendes, sikrer det ren luft både til
processen og til miljøet. Derudover muliggør de et højfiltreringsområde
og et lavt trykfald.

REDUCERET STØRRELSE MED KOMBINERET LUFTINDTAG
Da tørremiddelaffugtere er forsynet med to modluftstrømme, en til processen og en til regenerering, er luftindtagene normalt placeret på modsatte
sider af maskinen.
Derfor er det nødvendigt med to luftindtagskanaler og kanalføringer, der begge kan indeholde dæmpere, filtre og forvarmerlegemer. Med et enkelt,
kombineret luftindtag er det tilstrækkeligt med én kanal med ét sæt forbehandlingskomponenter. Det giver den fordel, at maskinens størrelse kan
optimeres, omfanget af kanalarbejdet bliver reduceret, installationstiden bliver kortere og vedligeholdelsen minimeres. Kort sagt: Et enkelt luftindtag
giver masser af muligheder for at reducere de samlede ejeromkostninger.
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PURESYSTEMTM-AFFUGTNING – GIVER DIG GODE FORDELE
ENERGIBESPARENDE LØSNING
Genvinding af våd damp
Indvendigt leverer vi den bedste energibesparende løsning med
genvindingsspole til våd damp (såkaldt flashdamp), når der regenereres
med damp. Der kan opnås en reduktion på op til 20 % af dampforsyningen,
og uønsket modtryk i kondensvandsystemet vil også blive forhindret på
grund af underkøling af dampkondensvandet.
Genvinding af spildvarme
Udvendigt leverer vi varmevekslerspoler med en effektivitet på over 55 %
til anvendelse af spildenergien i form af varm/hed udsugningsluft samt
varmt vand.
ORC-styring (optimal regenereringsstyring)
En intelligent og energibesparende løsning, der ikke kun reducerer
energiforbruget med op til 50 % ved delvis belastning, men også
forbedrer styrbarheden og stabiliteten om vinteren ved at regulere
regenereringstemperaturen – luftmængde og rotorhastighed.

DET INDUSTRIELLE ASPEKT
Produktion i stor skala har som mål at opnå højst mulig produktoutput og
levere den specificerede kvalitet.

PureSystemTM -affugtningsanlæg kan køre med rotorstørrelser på op til 4,5
meter i diameter og med luftmængder på op til 200.000 kg/h.

PureSystem™ [type]

Inden for mange fødevare- og medicinalapplikationer betyder det: jo
større, jo bedre.

Høj delta X; lav luftmængde
Optimal (effektivitet; investering)
Høj luftmængde; lav delta X

Luftmængde [kg/h]

PUREROTOR – KVALITETSSORPTIONSROTOR TIL SPRAYTØRRING OG ANDRE KRÆVENDE FØDEVAREAPPLIKATIONER
PureRotor er hjertet i maskinen.
Det er her, affugtningsprocessen foregår, så der kan foretages ekstrem
fugtfjernelse af op til 1.800 kg/h. Og uanset om I benytter HPS eller vores
højeffektive QuantumTM -rotormateriale, så har begge dele certificerede
bakterie- og svampedræbende egenskaber.
Den nye, unikke konstruktion er meget stærk, takket være den holdbare
“kødbensstruktur” i kombination med de korrosionsbestandige
stålmaterialer, hvilket gør den til markedets mest pålidelige sorptionsrotor
i stor størrelse.
Til spraytørring anbefaler vi vores energieffektive QuantumTM -medie, der
sikrer fremragende fugtfjernelse uden at kræve forkøling (f.eks. ΔX op til
15 g/kg), hvilket gør mediet velegnet til applikationer med høj
regenereringstemperatur. Det uopløselige tørremiddel kan ikke “udvaskes”
– hvilket gør det effektivt i applikationer, der anvender 100 % udeluft.
Energibesparelse og CO2-reduktion kan opnås takket være effektiv
eliminering af behovet for forkøling, hvilket reducerer energiforbruget
med op til 40 %. En anden fordel er det 25 % lavere trykfald sammenlignet
med andre rotorer på markedet.
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DETALJEREDE OPLYSNINGER OM PURESYSTEMTM
Strukturen i hele anlægget er den holdbare svejste konstruktion i rustfrit stål med aftagelige
(40 mm) dobbeltvæggede, isolerede paneler. Panelerne er enten fremstillet af
dobbeltvægget rustfrit stål eller i en kombination med Plastisol på ydersiden. Hele
anlægget er monteret på en bundramme, der er fremstillet af enten UNP-varmgalvaniseret
eller rustfrit stål. Døre og luger til service og vedligeholdelse er placeret på de aftalte
steder.

PROCESLUFTVENTILATOR

PROCESKØLING/-OPVARMNING
• Isvand, nedkølet vand, glykol
• Rør/ribber:
- AISI304/aluminium
- AISI304/AISI304

Særdeles effektive industriventilatorer
• Stik/centrifugal, direkte forsyning
• Overfladebehandlet stål/AISI304
• Effektivitet IE2/IE3/IE4
• VFD-styret

• Ekstraudstyr
Funktion

LUFTFILTRERING
• Insekt-/panel-/pose-/kompakt-/boksfiltre
• G2-F9; E10-H14/ISO16890, ePM1, ePM2,5 ePM10
Ramme
- Standard/levnedsmiddelsikker
- Materiale AISI 304

PUREROTOR
Korrosionsbestandig konstruktion i rustfrit stål
Særdeles stærk konstruktion, velegnet til ekstreme luftmængder
• Medie: Quantum™/silica med høj ydeevne

VINTERSPOLE
Forhindrer våde og frosne filtre
Ingen procesafbrydelser
Maksimal oppetid og processtabilitet
• Varmt vand/damp
• Rør/ribber:
- AISI304/aluminium
- AISI304/AISI304

MUNTERS AIR EQUALIZER (MAE)
Energibesparende
Flere udgange
Udligner luftforholdene
Forebygger hotspots
• Materiale alu/AISI304

VARMEGENVINDING
VED REGENERERING
• Spildvarme, varmtvand
• Rør/ribber:
- AISI304/aluminium
- AISI304/AISI304

REGENERERINGSVENTILATOR
HYGIEJNEPAKKE
(I overensstemmelse med FDA/EC1935-2004)
• Fuldsvejst konstruktion til kritiske områder
• Filter i levnedsmiddelkvalitet, certificeret antimikrobielle egenskaber i
henhold til ISO846 VDI6022
• Levnedsmiddelsikre plasttyper (bl.a. ventilatorforbindelsesslanger,
dørtætninger, konstruktionstætninger)
• Skrånende drypbakke og “flydende” kølespole (letter rengøringen og
forhindrer bakterievækst)
• “Flydende” komponenter og ledningsføring (afstandsstykker forhindrer
ophobning af snavs og letter rengøringen)
• Levnedsmiddelsikre smøremidler (f.eks. blæsermotorer)
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LUFTSPJÆLD

Centrifugal, direkte forsyning
• Overfladebehandlet stål/AISI304
• Effektivitet IE2/IE3/IE4
• VFD-styret

REGENERERINGSVARMELEGEME
• Damp/el/olie/gas
• Rør/ribber:
- AISI304/aluminium
- AISI304/AISI304

• Materiale alu/AISI304
• Motorstyret

LYDDÆMPNING
Holdbare syntetiske fibre (glas-/stenuldfri)
Hygiejnisk og rengøringsvenlig overflade
• Materiale AISI 304
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APPLIKATIONER: FØDEVARER OG MEDICINAL
Fugtighedsregulering er kritisk vigtig i de meget krævende industrielle processer i mange fødevare- og medicinalapplikationer, hvor produkter fremstilles
af hygroskopiske materialer, der er følsomme over for høje fugtighedsniveauer. Den mest effektive metode til at beskytte råmaterialer og produkter under
produktion, opbevaring og transport er styring af de miljømæssige forhold. Det centrale element er konstant regulering og overvågning af luftfugtigheden
under alle produktionsprocesser, lige fra råmateriale til slutprodukt, på alle tidspunkter af døgnet og på alle årstider. Derfor tilbyder vi jer skræddersyede
løsninger til luftaffugtning til hvert eneste område i jeres proces. Uanset om der er tale om siloer eller produktionsanlæg, lagerbygninger eller transport,
koordineres luftfugtigheden konstant og præcist i forhold til produkt og situation. Koordinationen sikrer ikke kun høj produktkvalitet og lang levetid, den
sørger også for betydelige omkostningsbesparelser og højere produktivitet.
SPRAYTØRRING
I spraytørringsprocessen er tørluften i direkte kontakt med produktet under tørreprocessen. Når luftfugtigheden holdes på et fastlagt lavt niveau,
muliggør det tilstrækkelig produktkøling og sikrer det ønskede pulverfugtniveau, fordi det forhindrer, at hygroskopiske produkter genabsorberer fugt.
Resultatet er meget lav sandsynlighed for, at der opstår pulversammenklumpning og tilstopninger.
KONFEKTURE
Konfektureprodukter er følsomme over for fugt. Bolsjer, småkager, chokolade, gelatinerede produkter, sukkerovertrukne bolsjer eller pastiller er nogle af de
produkter, hvor både kvalitet og holdbarhed forringes, når de udsættes for en for høj luftfugtighed. De kan klistre sammen, blive mugne eller gå i stykker. Maskiner
og rør stopper til, og både produktion, transport og opbevaring bliver problematisk. Det er en omkostningstung og tidskrævende situation, der kan undgås.
MEDICINALVARER
Fugtighedsregulering er også en vigtig faktor for stabil og forudsigelig produktion af medicinalvarer. I alt lige fra R&D-laboratorier til bulkproduktion
kan luftfugtighed påvirke både de kemiske og mekaniske egenskaber for formuleringer, hvilket kan resultere i kvalitetsproblemer og udfordringer i
forhold til god fremstillingspraksis (GMP). Bulkproduktionsområder kræver konstant fugtighedsregulering; ikke kun for at sikre, at doseringsformatet
produceres i henhold til retningslinjerne for god fremstillingspraksis og standardprocedurerne, men også for at andre luftfugtighedsrelaterede
parametre såsom kondens, korrosion og bakterievækst kan holdes under kontrol.
PureSystemTM er de luftbehandlingssystemer, I skal vælge, når I har brug for at reducere effekterne af fugt under transport af råmaterialer, i hele
produktionsprocessen og i forbindelse med emballering og opbevaring af konfekturevarer, så I skaber det rigtige miljø til produktionsprocesserne, specielt
for spraytørring og fluidbed-tørring, men også for overfladebehandling og konfektureprocesser.
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AUTOMATISERING OG PROCESKONTROL
PureControl – så fungerer det!
Styringsmuligheder:
• Plug & play-styring
-- Fuldt automatiseret med Siemens S7-PLC og -HMI
-- Forhåndstilsluttede sensorer og feltkomponenter
-- Formonteret forsyningsrørføring
-- Detaljeret teknisk dokumentation
• Kun hardware:
-- Fjernbetjent I/O-station Siemens/Allen Bradley/
Schneider
-- Forhåndstilsluttede sensorer og feltkomponenter
-- Detaljeret funktionsbeskrivelse (FD) for integration
af tredjepartssoftware
-- Formonteret forsyningsrørføring
Casco
Vi anbefaler at vælge præfabrikeret ledningsføring, styresystem og forsyningsrørføring, der installeres på vores fabrik. På den måde sparer I
dyr monteringstid på stedet og sikrer samtidig pålidelig drift og optimal
ydeevne.

DOKUMENTER OG DOKUMENTATION
Det har vi brug for at få oplyst
• Applikation og placering
• Luftmængde
• Indtagsforhold
• Ønskede udsugningsforhold
• Materiale til kabinet og komponenter
• Tilgængelige medier
• Forsyninger
Det leverer vi
• 2D- og/eller 3D-tegninger
• P&ID
• Datablade for komponenter
• Funktionsbeskrivelse
• Installations- og betjeningsvejledning
• Andre ønskede og aftalte dokumenter
• Levnedsmiddelkvalitet- og materialecertificering*

PROCEDURER OG KVALITET
Projektet genereres i henhold til kundens
tilbudsanmodning med flowdiagram,
dimensioner og prisoplysninger.

Når kunden har godkendt tegningerne,
igangsættes produktionen på vores ISO
9001-certificerede fabrik.

Ved levering installeres og idriftsættes det
CE-mærkede anlæg af Munters’ serviceteam,
og al endelig dokumentation overdrages.

© Munters AB, 2019
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Munters-afdelinger

Munters er globalt førende inden for energieffektiv luftbehandling og klimaløsninger.
Ved hjælp af innovative teknologier skaber Munters det perfekte klima for kunder i en bred vifte af brancher,
primært levnedsmiddel-, medicinal- og datacentersektorerne.
Munters har defineret fremtiden inden for luftbehandling siden 1955.
I dag producerer og sælger omkring 3.500 medarbejdere vores produkter i over 30 lande.
Munters har et årligt nettosalg på omkring 6 milliarder svenske kroner og er noteret på Nasdaq Stockholm.
Læs mere på www.munters.com.

Australien Tlf. +61 2 8843 1588, dh.info@munters.com.au Østrig Tlf. +43 1 6164298-92-51, luftentfeuchtung@munters.at Belgien Tlf.
+32 1528 5611, info@muntersbelgium.be Brasilien Tlf. +55 41 3317 5050, munters@com.br Canada Tlf. +1 905 564 6466, dhinfo@munters.com
Kina Tlf. +86 10 8048 3493, info@munters.com.cn Tjekkiet Tlf. +420 775 569 657, info@munters-odvlhcovani.cz Danmark Tlf. +45 4495
3355, info@munters.dk Finland Tlf. +358 20 776 8230, laitemyynti@munters.fi Frankrig Tlf. +33 1 3411 5757, dh@munters.fr Tyskland Tlf.
+49 4087 96900, mgd@munters.de Indien Tlf. +91 20 668 18 900, info@munters.in Italien Tlf. +39 0183 52 11, marketing@munters.it Japan Tlf.
+81 3 5970 0021, mkk@munters.co.jp Korea Tlf. +82 2761 8701, munters@munters.co.kr Mexico Tlf. +52 81 8262 5400, munters@munters.com.mx
Holland Tlf. +31 172 433231, vochtbeheersing@munters.nl Polen Tlf. +48 58305 3517, dh@munters.pl Singapore Tlf. +65 6744 6828,
info@munters.com.sg Sydafrika Tlf. +27 11 971 9700, info@munters.co.za Spanien Tlf. +34 91 640 09 02, marketing@munters.es Sverige Tlf.
+46 8 626 63 00, avfuktning@munters.se Schweiz Tlf. +41 52 343 8886, info.dh@munters.ch Thailand Tlf. +66 2642 2670, info@munters.co.th
Tyrkiet Tlf. +90 262 751 3750, info@muntersform.com Forenede Arabiske Emirater Tlf. +971 4 8809295, middle.east@munters.com Storbritannien Tlf.
+44 1480 432 243, dryair@munters.co.uk USA Tlf. +1 978 241 1100, dhinfo@munters.com Vietnam Tlf. +84 8 8256 838, vietnam@muntersasia.com
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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