
• Energooszczędne osuszanie

• Regeneracja gazowa, parowa lub 
elektryczna 

• Dowolnie konfigurowalne moduły

• Dostępne róźne typy rotorów

• Standardowe opcje sterowania  
w pełni konfigurowalne

Desiccant System Solution™ — DSS

Munters, Business Area Air Treatment
munters.com
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System osuszenia sorpcyjnego DSS oferuje szeroki wybór materiałów i komponentów, idealnych dla 
najbardziej wymagających zastosowań, instalowny wewnątrz lub nazewnątrz.
Kompletny system DSS, gotowy do pracy, w standardzie może zawierać elementy do wstępnej  
i końcowej obróbki powietrza , rotor osuszający wraz z sektorem regeneracji oraz wentylatory dla 
powietrza procesowego i regenreacyjnego.
Wszystkie poszczególne elementy wraz z rotorem są montowane w pełni konfigurowalnym systemie 
modułowym (obudowy izolowane zgodnie ze standardami EN1886). Wszystkie części obudowy są 
odporne na korozję dzięki zastosowaniu stalowych blach ocynkowanych lub stali nierdzewnej. Każda 
jednostka składa się z samonośnej i stabilnej konstrukcji ramy z wkładanymi panelami. Panele można 
łatwo zdemontować ze wszystkich stron i zamontować na gumowym uszczelnieniu. Wewnętrzne  
i zewnętrzne powierzchnie paneli mogą być wykonane z różnych materiałów. 
System DSS wraz z układem sterowania jest przetestowany w naszej fabryce, dzięki czemu dostarczone 
jednostki można łatwo zainstalować lokalnie i uruchomić w krótkim czasie. System DSS to całkowicie 
konfigurowalna jednostka z wieloma opcjami do wyboru.

Karta produktu
Osuszacz Sorpcyjny  
DSS Dessicant System Solution™



Firma Munters po publikacji zastrzega sobie prawo do wprowadzanie zmian w specyfikacji, ilości itp. z powodów produkcyjnych lub innych.
© Munters AB, 2019

Wielkości systemów DSS – wykres doboru
Dostępne są cztery różne typy rotorów 
w zależności od aplikacji, do jakiej jest 
projektowany.
Dostępne różne grubości rotorów w zależności 
od wymaganej wydajności osuszania.

Cechy systemu DSS:
• 8 wielkości urządzenia
• 4 typy rotorów 
• Przepływ powietrza procesowego do 

145.000 m3 / h
• Konfigurowalne wentylatory po stronie 

powietrza procesowego
• Regeneracja elektryczna, parowa lub 

gazowa w standardzie
• W pełni konfigurowalne elementy obróbki 

wstępnej i końcowej
• Pełna kontrola wilgotności i temperatury

Systemy są dostępne z lub bez systemu 
sterowania.

DSS może być wyposażony w konfigurowalny 
system sterowania Munters zamontowany  
w oddzielnej skrzynce sterującej.

Dostępne sterowanie:
• Wilgotność bezwględna lub względna
• Kontrola przepływu lub ciśnienia
• Kontrola temperatury
• Kontrolowanie wszystkich funkcji i alarmów
• Lokalny lub zdalny Systemy HMI
• Okablowany i przetestowany w fabryce

Sterowniki mogą być standardowo wyposażone 
w moduły komunikacyjne różnego typu 
(Modbus, bacnet itp.), mogące komunikować 
się z lokalnym systemem BMS. Umożliwia 
to integrację DSS z lokalnymi sieciami 
bez dodatkowego obciążania specjalnie 
zaprojektowanych systemów przez system 
osuszania. Każdy osuszacz DSS zostanie 
zaprojektowany i zbudowany zgodnie z Twoimi 
potrzebami i dostosowany do konkretnego 
zastosowania zgodnie z obowiązującymi 
standardami UE.

Wszystkie komponenty, takie jak wentylatory, 
filtry i wymienniki, można skonfigurować tak, 
aby pasowały do danej aplikacji. Dostępna 
jest szeroka gama standardowych elementów. 
Możliwy jest także dobór indywidualny zgodnie 
z wymaganiami klienta.
Cały system jest zrównoważony pod względem 
doboru komponentów i parametrów pracy, 
aby działał jak najbardziej energooszczędnie, 

dzięki wewnętrznemu lub 
zewnętrznemu systemowi odzysku energii.  

Systemy do montażu wewnątrz lub na zewnątrz 
występują w różnych stanardach zgodnych 
z normami EN1886. Urządzenie może być 
podzielone na różne segmenty, które ułatwiają 
transport i instalację, patrz przykładowy 
rysunek.

Wielkości systemów DSS i typy rotorów

Sterowanie i komunikacja Wybór i jakość komponentów

Po więcej informacji  
zapraszamy  

na munters.com
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DSS2500
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System type

MAX. ROTOR FLOW m3/hr MIN. ROTOR FLOW m3/hr

TOTAL MAX FLOW m3/hr
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105000

32000

54000

15000

75000

20000

42500

9500

13500

23500

6000

35000

10000

16500

5000
3000DSS1000

13400 21000 22500 42500 56000 70250 100000 143000

DSS1300

DSS1500

DSS2000

DSS2200

DSS2500

DSS3000

DSS3500

Australia Phone +61 2 8843 1588, dh.info@munters.com.au Austria Phone +43 1 6164298-92-51, luftentfeuchtung@munters.at Belgium Phone
+32 1528 5611, info@muntersbelgium.be Brazil Phone +55 41 3317 5050, munters@com.br Canada Phone +1 905 564 6466, dhinfo@munters.com 
China Phone +86 10 8048 3493, info@munters.com.cn Czech Republic Phone +420 775 569 657, info@munters-odvlhcovani.cz Denmark  Phone
+45 4495 3355, info@munters.dk Finland Phone +358 20 776 8230, laitemyynti@munters.fi France Phone +33 1 3411 5757, dh@munters.fr
Germany Phone +49 4087 96900, mgd@munters.de India Phone +91 20 668 18 900, info@munters.in Italy Phone +39 0183 52 11,
marketing@munters.it Japan Phone +81 3 5970 0021, mkk@munters.co.jp Korea +82 2761 8701, munters@munters.co.kr Mexico Phone
+52 81 8262 5400, munters@munters.com.mx Netherlands Phone +31 172 433231, vochtbeheersing@munters.nl Poland Phone
+48 58305 3517, dh@munters.pl Singapore Phone +65 6744 6828, info@munters.com.sg South Africa Phone +27 11 971 9700,
info@munters.co.za Spain Phone +34 91 640 09 02, marketing@munters.es Sweden Phone +46 8 626 63 00, avfuktning@munters.se
Switzerland Phone +41 52 343 8886, info.dh@munters.ch Thailand Phone +66 2642 2670, info@munters.co.th Turkey Phone
+90 262 751 3750, info@muntersform.com UAE +971 4 8809295, middle.east@munters.com United Kingdom Phone +44 1480 432 243,
dryair@munters.co.uk USA Phone +1 978 241 1100, dhinfo@munters.com Vietnam Phone +84 8 8256 838, vietnam@muntersasia.com

Munters Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 

Tel.: +48 58 305 35 17 
Email: dh@munters.pl - Web: www.munters.pl

DSS_PL 03-19


