
Tør luft forbedrer arbejds- og
sikkerhedsforhold hos Hjem-Is
I virksomheder med køle- og fryserum kæmper man
dagligt med problemer af både praktisk og
sikkerhedsmæssig karakter

I forrum og sluser til køle- og fryserum er klimaet en blanding af
udendørsluften og den kolde luft der trænger ud fra de kolde køle- eller
fryserums døråbninger. 

Udendørsluften har i Danmark i gennemsnit en meget høj relativ
fugtighed på over 80% , som stiger yderligere når den blandes med den
koldere luft, hvilket giver en række problemer som:

* tågedannelser
* uigennemsigtige lameller i portindgange
* kondens
* glatte og våde gulve

Tågedannelserne opstår når den fugtige udendørsluft møder den kolde
luft fra køle-/fryserummene og fortættes. Denne tågedannelse skaber
problemer for trafikken med trucks. 
Om sommeren, hvor vandindholdet i udendørsluften er højt forøges dette
problem, samtidig med at rimdannelser på evt. plastlameller ved portene
gør ind- og udkørsel farlig. Oversigtsforholdene er dårlige og uheld med
truckkørsel kan forekomme.

I forrummene ser man ofte at kondensdryp medfører glatte og våde gulve,
der udgør et andet sikkerhedsmæssigt problem både for gående og
truckførere.

Affugtning
Ref.: Hjem-Is A/S

 Affugtning sikrer: 

•  Ingen tågedannelser

•  Ingen glatte og våde gulve

•  Forbedrede arbejds- og
sikkerhedsforhold

•  Reduceret behov for afrimning

•  Forbedret energiøkonomi
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Sorptionsaffugtning gav
straks resultat 

Munters A/S, der leverer
sorptionsaffugtere både til konserverende
formål og til procesindustrien, har til
Hjem-Is A/S i Esbjerg leveret en
sorptionsaffugter type MLT1400 til et
forrum til 3 fryserum.

For Hjem-Is A/S var tidligere nævnte
problemer dagligdag, og der blev ofret
mange ressourcer på at forsøge at
begrænse problemerne, bla. ved
mekanisk fjernelse af ujævnheder af is på
gulve, dannet af kondensdryp. Disse
isbuler skabte et ujævnt køreunderlag og
medførte ryggener hos truckførerne.

Affugteren blev opstillet i forrummet og
blæser via kanaler tør luft ned over
portindgangene og effekten viste sig
umiddelbart. 

Den tørre luft medfører, at kondensdryp
ikke længere forekommer. Isbulerne på
gulvene er en saga blot, hvilket bla. er
kommet truckførerne til gode.
Lamellerne i portåbningerne er nu
gennemsigtige, hvorved
oversigtsforholdene er blevet væsentligt
bedre og arbejdsforholdene er væsentligt
mere sikre.

          
             Forrum til de 3 fryserum

Sidegevinst: Nedsat behov
for afrimning

Udover de sikkerhedsmæssige fordele har
Hjem-Is A/S fået en ekstra sidegevinst
ved at installere affugtning: Hvor
afrimning af selve fryserummene før var
påkrævet mindst 1 x ugentligt og i
sommerperioden oftest 2 x ugentligt sker
afrimning nu kun ca. hver 2. uge. 

Den luft, der trænger ind i
fryserummene er nu affugtet og
indeholder således kun lidt vand, hvorfor
is- og rimdannelser på fordampere,
istapper ved portene etc. nu er reduceret
væsentligt. 

Hjem-Is A/S får nu en  bedre
energimæssigudnyttelse i fryserummene
samtidig med at de har mere end
halveret ressourceforbruget til afrimning.
Desuden ser fryserummene ikke længere
ud som drypstenshuler og den tørre luft
er mere behagelig for personalet at
arbejde i, da tør og kold luft føles mere
behagelig end fugtig kold luft.

Hjem-Is A/S i Esbjerg er Danmarks
største isfabrik med over 250 ansatte,
heraf 140 i produktionen.
Over 80 Hjem-Is-biler kører rundt i
landet på faste ruter året rundt.

Hjem-Is A/S er et datterselskab i
Hjem-Is Europa, der er ejet af
Nestlé-koncernen.
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