P U R E S Y S T E M TM

Oplossingen van hoge kwaliteit in roestvast staal

PURESYSTEMTM ONTVOCHTIGING – SELECTIE VAN DE KLANT
UW ALLES-IN-ÉÉN-OPLOSSING
We beginnen door goed te luisteren en uw exacte vereisten te documenteren. Geen twee toepassingen zijn hetzelfde, en wij letten erop dat ons
engineeringteam de PureSystemTM-ontvochtiger volgens uw specificaties ontwerpt. Te beginnen bij de basisvereisten, zoals het selecteren van een binnenof buiteninstallatie, kunnen we de grootte, vorm en geïnstalleerde componenten in overeenstemming met uw behoeften aanpassen.
Bovendien zijn filtering voor en na de behandeling, ventilatie voor proces- en regeneratieluchtstromen, verwarming en koeling voor en na de behandeling,
rotor en spoelen voor ontvochtiging, na-bevochtiging en warmteterugwinning mogelijke opties. U kunt een van onze speciaal gemaakte ‘Fulll Flex’-series
kiezen of een van de ‘Sproeidroogconfiguraties’. Beide staan voor betrouwbare technologie en uitmuntende kwaliteit.

HYGIËNISCHE UITVOERING VOOR VOEDSELVEILIGHEID
Voedsel- en farmaceutische processen vereisen voedselveilige materialen om de processen veilig te houden en hygiënische risico’s en verontreiniging
te voorkomen. Met meer dan 60 jaar ervaring in de voedingsmiddelenindustrie begrijpen we deze vereisten en volgen we de hygiënische standaarden
EHEDG en VDI 6022. Daarom gebruiken we roestvast staal als standaardmateriaal voor alle constructieve onderdelen, vanwege de hygiënische,
corrosieve en foodgrade-eigenschappen ervan. De afwerking en gladheid ervan is tevens gunstig voor reiniging. Alles om vuilophoping en bacteriële
groei te voorkomen. Flexibele onderdelen die niet van roestvast staal kunnen worden gemaakt, kunnen worden geleverd met voor voeding
gecertificeerd plastic. De rotorafdichting is standaard gemaakt van materiaal dat door de FDA is goedgekeurd, inspectiedeurafdichtingen bevatten
geen ftalaat en we gebruiken foodgrade-smeermiddelen voor het PureRotor-lager en aandrijfsysteem. Voor extra voedselveiligheid kunt u voor het
optionele ‘Hygiënische pakket’ kiezen (zie meer informatie op pagina 4).
Een slimme opstelling van componenten
Geluid wordt steeds vaker een gevoelige parameter voor zowel buitenals binneninstallaties.
Een eerste stap om niet-aanvaardbare geluidsemissies te voorkomen, is
het plaatsen van ventilatoren in de behuizing, aangezien hiermee
behoorlijk wat geluid kan worden geabsorbeerd. En wanneer niet kan
worden voorkomen dat een ventilator in direct contact komt met de
‘buitenwereld’, zoals bij de regeneratieventilator, wordt het geluidsniveau
conform de specificaties beperkt door middel van een respectabele
geluidsdemper.
Een ander type emissies kan worden voorkomen door gepaste filtering,
beschikbaar tot H14 en in staat tot temperaturen tot 120°C. Met behulp
van de intern ontwikkelde volledig gelaste filterframes die voldoen aan
EHEDG, wordt er schone lucht voor het proces en voor de omgeving
geleverd. De frames bieden bovendien een groot filtergebied en een
lage drukdaling.

GEREDUCEERD FORMAAT MET GECOMBINEERDE LUCHTINLAAT
Aangezien droogmiddelontvochtigers beschikken over twee tegenwerkende luchtstromen, een voor proces en een voor regeneratie, bevinden de
luchtinlaten zich doorgaans op tegenovergestelde zijden van de machine.
Daarom zijn er twee luchttoevoerleidingen en afvoerkanalen nodig, die mogelijk dempers, filters en voorverwarmers bevatten. Met een enkelvoudige,
gecombineerde inlaat is slechts één leiding met één set voorbehandelingscomponenten voldoende. Dit heeft als voordeel dat de grootte van de
machine kan worden geoptimaliseerd, dat er minder leidingwerk nodig is, de installatietijd kan worden verkort en het onderhoud kan worden
geminimaliseerd. In het kort: de enkelvoudige luchtinlaat creëert vele mogelijkheden om de totale eigendomskosten (TCO, Total Cost of Ownership)
te verlagen.
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PURESYSTEMTM ONTVOCHTIGING – GUNSTIG VOOR U
ENERGIEBESPARENDE OPLOSSING
Terugwinning via flashstoom
Intern bieden wij de beste energiebesparende oplossing met een
flashstoomterugwinningselement bij regeneratie met stoom. Er kan een
afname in stoomtoevoer van wel 20% worden bereikt, terwijl ook
ongewenste tegendruk in het condenssysteem wordt voorkomen dankzij
subkoeling van het stoomcondensaat.
Terugwinning van afvalwarmte
Extern bieden we warmteverwisselingselementen met een efficiëntie van
meer dan 55% voor het gebruik van uw afvalenergie in de vorm van
warme/hete uitlaatlucht en warm/heet water.
ORC-regeling (Optimal Regeneration Control, optimale
regeneratieregeling)
Een slimme en energiebesparende oplossing die niet alleen het
energieverbruik tot 50% verlaagt tijdens deellast, maar tevens de
beheersbaarheid en stabiliteit tijdens de winter verbetert door de
regeneratietemperatuur, luchtstroom en rotorsnelheid te moduleren.

HET INDUSTRIËLE ASPECT
Productie op grotere schaal streeft naar de hoogst mogelijke
productuitvoer die de gespecificeerde kwaliteit biedt.

PureSystemTM -ontvochtigingssystemen werken met rotoren die een
diameter tot 4,5 m hebben en luchtstromen tot 200.000 kg/uur.

PureSystem™ [type]

In veel levensmiddelen- en farmatoepassingen betekent dit: hoe groter,
des te beter.

Hoge delta X; lage luchtstroom
Optimale (efficiëntie; investering)
Hoge luchtstroom; lage delta X

Luchtstroom [kg/uur]

PUREROTOR - DE PREMIUM SORPTIEROTOR VOOR SPROEIDROGEN EN ANDERE VEELEISENDE LEVENSMIDDELENTOEPASSINGEN
De PureRotor vertegenwoordigt het hart van de machine.
Hier vindt het ontvochtigingsproces plaats, dat extreme vochtverwijdering
tot 1800 kg/uur mogelijk maakt. En of u nu HPS of ons zeer efficiënte
QuantumTM -rotormateriaal gebruikt, beide bevatten gecertificeerde
bacteriedodende en schimmeldodende eigenschappen.
De nieuwe unieke zeer krachtige constructie met duurzame
hondebeenstructuur in combinatie met de corrosiebestendige
roestvaststalen materialen maken hiervan de meest betrouwbare grote
sorptierotor op de markt.
Voor sproeidrogen bevelen we onze energie-efficiënte QuantumTM-media
aan, die buitengewone vochtverwijdering biedt zonder dat daar
voorkoeling voor nodig is (d.w.z. ΔX tot 15 g/kg). Het is dan ook geschikt
voor hoge regeneratietemperatuurtoepassingen. Het onoplosbare
droogmiddel kan niet worden ‘uitgewassen’, waardoor het doelmatig is in
toepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van 100% buitenlucht.
Energiebesparing en CO2-afname kan worden bereikt door de effectieve
eliminering van de noodzaak om voor te koelen. Dit vermindert het
energieverbruik tot 40%. Nog een voordeel is de 25% lagere drukdaling
ter vergelijking met andere rotoren op de markt.
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PURESYSTEMTM-DETAILS
De structuur van het hele systeem is de duurzame gelaste roestvaststalen constructie met
verwijderbare dubbelwandige geïsoleerde panelen (40 mm). De panelen worden gemaakt van
dubbelwandig roestvast staal of met een combinatie van Plastisol aan de buitenkant. Het volledige
systeem is bevestigd op een roestvaststalen of UNP-gegalvaniseerd basisframe. Deuren en luiken
voor service en onderhoud worden aangebracht op overeengekomen locaties.
• Optie
Functie

PROCESKOELING/-VERWARMING

PROCESVENTILATOR

• IJswater, gekoeld water, glycol
• Leidingen/vinnen:
- AISI304/Aluminium
- AISI304/AISI304

Hoogefficiënte industriële ventilatoren
• Plug/centrifugaal direct aangedreven
• Gecoat staal / AISI304
• Efficiëntie IE2 / IE3 / IE4
• VFD-bestuurd

LUCHTFILTERING
• Insecten-/paneel-/zachte zak-/compacte/doosfilters
• G2 - F9; E10 - H14 / ISO16890, ePM1, ePM2,5 ePM10
Frame
- Standaard/foodgrade
- Materiaal AISI 304

PUREROTOR
Corrosiebestendige roestvaststalen constructie
Extra krachtige constructie, geschikt voor extreme
luchtstromen
• Media: Quantum™/Hoogpresterende silica

WINTERELEMENT
Voorkomt natte en bevroren filters
Geen procesonderbreking
Max uptime en processtabiliteit
• Heet water/stoom
• Leidingen/vinnen:
- AISI304/Aluminium
- AISI304/AISI304

MUNTERS AIR EQUALIZER (MAE)
Energiebesparing
Meerdere uitlaten
Stelt luchtomstandigheden gelijk
Hotspots voorkomen
• Materiaal Alu / AISI304

TERUGWINNING VAN
REGENERATIEWARMTE
• Afvalwarmte, heet water
• Leidingen/vinnen:
- AISI304/Aluminium
- AISI304/AISI304

REGENERATIEVENTILATOR
(FDA / EC1935-2004-naleving)
• Volledig gelaste constructie voor kritieke gebieden
• Foodgradefilters,
anti-microbiële
groei,
gecertificeerd
in
overeenstemming met ISO846 VDI6022
• Voedselveilig plastic (d.w.z. flexibele onderdelen van de ventilator,
deurafdichtingen, constructie-afdichtingen)
• Schuine lekbak en ‘zwevend’ koelelement (om reinigbaar te blijven en
bacteriële groei te voorkomen)
• ‘Zwevende’ componenten en bedrading (afstandsstukken om
vuilophoping te voorkomen en reinigbaar te blijven)
• Voedselveilige smeermiddelen (d.w.z. ventilatormotoren)

4

LUCHTKLEP

Centrifugaal direct aangedreven
• Gecoat staal / AISI304
• Efficiëntie IE2 / IE3 / IE4
• VFD-bestuurd

HYGIËNISCH PAKKET
REGENERATIEVERWARMING
• Stoom/elektrisch/olie/gas
• Leidingen/vinnen:
- AISI304/Aluminium
- AISI304/AISI304

• Materiaal Alu / AISI304
• Motor-bestuurd

GELUIDSDEMPER
Duurzame synthetische vezels (glas-/steenwolvrij)
Hygiënisch en reinigbaar oppervlak
• Materiaal AISI 304
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TOEPASSINGEN: VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE EN FARMA
Vochtigheidsregeling is cruciaal in veeleisende industriële processen van vele voedingsmiddelenindustrie- en farmatoepassingen waarbij producten
worden vervaardigd met hygroscopische materialen die gevoelig zijn voor hoge vochtigheidsniveaus. De meest effectieve manier om grondstoffen en
producten tijdens de productie, opslag en transport te beschermen, is het regelen van omgevingsomstandigheden. Het centrale element is de doorlopende
regulering en bewaking van luchtvochtigheid tijdens alle productieprocessen, van grondstof tot eindproduct, en op elk moment van de dag en in elk seizoen
van het jaar. Daarom bieden we u speciaal ontworpen luchtontvochtigingsoplossingen voor alle gebieden binnen uw proces. Of het nu gaat om een silo
of productiefaciliteit, magazijn of transport, de luchtvochtigheid wordt consistent en nauwkeurig gecoördineerd met het product en de situatie. Deze
coördinatie zorgt niet alleen voor een hoge productkwaliteit en lange levensduur, maar waarborgt tevens aanzienlijke kostenbesparingen en
productieverhogingen.
SPROEIDROGEN
In het sproeidrogensproces wordt de drooglucht tijdens het droogproces direct in contact gebracht met het product. Door de luchtvochtigheid op een
vast laag niveau te houden, kunnen de producten voldoende afkoelen en wordt het gewenste poedervochtniveau gewaarborgd, aangezien het voorkomt
dat hygroscopische producten opnieuw vocht absorberen. Als resultaat is het niet waarschijnlijk dat er poederstolling en verstopping optreedt.
SNOEPGOED
Snoepgoedproducten zijn gevoelig voor vocht. Harde zuurtjes, koekjes, chocolaatjes, gegelatineerde artikelen, met suiker bedekte snoepjes verliezen
vaak aan kwaliteit en levensduur wanneer ze in contact komen met luchtvochtigheid die te hoog is. Ze kunnen aan elkaar gaan kleven, gaan
schimmelen en uit elkaar vallen. Machines en leidingen raken verstopt en productie, transport en opslag worden vertraagd. Dit is een kosten- en
tijdsintensieve situatie die kan worden vermeden.
FARMACEUTISCH
Vochtigheidsregeling is ook een belangrijke factor voor stabiele en voorspelbare farmaceutische productie. Van R&D-labs tot bulkproductie,
luchtvochtigheid kan zowel de chemische als de mechanische eigenschappen van formuleringen beïnvloeden, wat kan leiden tot kwaliteitsproblemen
en GMP-uitdagingen (Good Manufacturing Practice, goede productiemethoden). Bulkproductiegebieden vereisen voortdurende vochtigheidsregeling,
niet alleen om te zorgen dat de doseringsindeling conform GMP- en SOP-richtlijnen wordt geproduceerd, maar ook dat andere vochtigheidsgerelateerde
problemen, zoals condensatie, corrosie en microbiële groei onder controle worden gehouden.
PureSystemTM is de luchtbehandelingsoplossing die de gevolgen van vocht bij de transport van grondstoffen, gedurende het volledige productieproces en
bij de verpakking en opslag van snoepgoedproducten vermindert, zodat de juiste omgeving voor uw productieprocessen wordt gecreëerd, met name voor
verstuivingsdroging en fluidbed-droging, maar ook coating- en snoepgoedprocessen.
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AUTOMATISERING EN PROCESREGELING
PureControl - wij zorgen dat het werkt!
Regelopties:
• Plug-and-play-regeling
-- Volledig geautomatiseerd met Siemens S7 PLC en HMI
-- Vooraf bedrade sensors en veldcomponenten
-- Vooraf geïnstalleerde nutsleidingen
-- Gedetailleerde technische documentatie
• Alleen hardware:
-- Extern IO-station Siemens / Allen Bradley /
Schneider
-- Vooraf bedrade sensors en veldcomponenten
-- Gedetailleerde FD (Functional Description, functionele
beschrijving) voor integratie met software van derden
-- Vooraf geïnstalleerde nutsleidingen
Casco
Wij bevelen u aan voor de vooraf geproduceerde bedrading, het
regelsysteem en de nutsleidingen die in onze fabriek zijn geïnstalleerd,
te kiezen. U bespaart hiermee dure installatietijd ter plekke en u kunt
rekenen op een betrouwbaar gebruik en optimale prestaties.

DOCUMENTEN EN DOCUMENTATIE
Wat wij moeten weten
• Toepassing en locatie
• Hoeveelheid luchtstroom
• Inlaatomstandigheden
• Gevraagde uitlaatomstandigheden
• Materiaal voor behuizing en componenten
• Beschikbare media
• Nutsvoorzieningen
Wat wij leveren
• 2D-, 3D-tekeningen
• P&ID
• Gegevensbladen van componenten
• Functionele beschrijving
• Installatie- en gebruikshandleiding
• Andere aangevraagde en afgesproken documenten
• Foodgrade- en materiaalcertificering*

PROCEDURES EN KWALITEIT
Het project wordt gegenereerd in
overeenstemming met het RFQ-blad van de
klant waarin een stroomdiagram, afmetingen en
prijsinformatie zijn opgenomen.

Na goedkeuring van de tekeningen door de
klant begint de productie aan onze ISO
9001-gecertificeerde productiefaciliteit.

Bij levering wordt het CE-gemarkeerde systeem
geïnstalleerd en ingebruikgenomen door het
serviceteam van Munters en wordt alle
uiteindelijke documentatie overhandigd.
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Munters-locaties

Munters is een wereldleider op het gebied van energiezuinige luchtbehandelings- en klimaatoplossingen.
Met behulp van innovatieve technologieën creëert Munters het perfecte klimaat voor klanten in een breed bereik aan industrieën,
waarvan de grootste de levensmiddelen-, farmaceutische en datacentersectoren zijn.
Munters definieert de toekomst van luchtbehandeling al sinds 1955.
Op dit moment zijn er ongeveer 3.500 medewerkers betrokken bij de productie en verkoop in meer dan 30 landen.
Munters rapporteert een nettojaaromzet van zo’n 6 miljard SEK en staat genoteerd op Nasdaq Stockholm.
Ga voor meer informatie naar www.munters.com.

Australië Telefoon +61 2 8843 1588, dh.info@munters.com.au Oostenrijk Telefoon +43 1 6164298-92-51, luftentfeuchtung@munters.at België
Telefoon +32 1528 5611, info@muntersbelgium.be Brazilië Telefoon +55 41 3317 5050, munters@com.br Canada Telefoon +1 905 564
6466, dhinfo@munters.com China Telefoon +86 10 8048 3493, info@munters.com.cn Tsjechische Republiek Telefoon +420 775 569 657, info@
munters-odvlhcovani.cz Denemarken Telefoon +45 4495 3355, info@munters.dk Finland Telefoon +358 20 776 8230, laitemyynti@munters.fi
Frankrijk Telefoon +33 1 3411 5757, dh@munters.fr Duitsland Telefoon +49 4087 96900, mgd@munters.de India Telefoon +91 20 668 18 900,
info@munters.in Italië Telefoon +39 0183 52 11, marketing@munters.it Japan Telefoon +81 3 5970 0021, mkk@munters.co.jp Korea +82 2761 8701,
munters@munters.co.kr Mexico Telefoon +52 81 8262 5400, munters@munters.com.mx Nederland Telefoon +31 172 433231,
vochtbeheersing@munters.nl Polen Phone +48 58305 3517, dh@munters.pl Singapore Telefoon +65 6744 6828, info@munters.com.sg Zuid-Afrika
Telefoon +27 11 971 9700, info@munters.co.za Spanje Telefoon +34 91 640 09 02, marketing@munters.es Zweden Phone +46 8 626 63 00,
avfuktning@munters.se Zwitserland Telefoon +41 52 343 8886, info.dh@munters.ch Thailand Telefoon +66 2642 2670, info@munters.co.th Turkije
Telefoon +90 262 751 3750, info@muntersform.com VAE +971 4 8809295, middle.east@munters.com Verenigd Koninkrijk Telefoon +44 1480 432 243,
dryair@munters.co.uk VS Telefoon +1 978 241 1100, dhinfo@munters.com Vietnam Telefoon +84 8 8256 838, vietnam@muntersasia.com
Munter behoudt zich het recht voor om na publicatie wijzigingen in specificaties, hoeveelheden en dergelijke aan te brengen om productietechnische of andere redenen.
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