
Solid adsorpsjonsavfukter i industriutførelse
Avfuktningsaggregat av adsorpsjonstypen for tørking av
luft, som virker effektivt selv ved lave romtemperaturer og
lavt vanninnhold i luften. 
Svenskprodusert kvalitetsavfukter med solid chassis i
kraftig rustfri 2333 stålplater. 
Avfukteren kommer ferdig for anslutning til spirokanaler,
elektrisk kraft og reguleringsutstyr. Vifter og motorer er
designet for kontinuerlig 24/365 drift.

DT-250 har en felles vifte
Er primært beregnet for å tilknyttes 2 stk kanaler.
Våtluftkanalen som føres ut til friluft, og en fordelingskanal
for tørrluften. 
I små rom kan tørrluften blåses direkte i rommet, uten
kanal.

Det er mulig å tilknytte kanal for prosessluft og
regenereringsluft ved å sette på et tilleggsutstyr. Ved
lengre kanallengder anbefales det å benytte vår DT-210
eller DT-400 adsorpsjonsavfukter.

Virkemåte
En adsorpsjonsavfukter opererer med 2 hovedluftstrømmer.

Den største luftstrømmen avfukter romluften og den minste
luftstrømmen tørker ut fuktigheten i rotoren og fører
fuktigheten til friluft. Den største luftstrømmen,
prosessluften, passerer gjennom et roterende Silica-gelhjul.

Silica Gel er et hygroskopisk materielle som har stor evne
til å oppta fuktighet fra luften. Silica Gel er et luktfritt og
ugiftig materiale. 

Når prosessluften passerer gjennom rotoren blir
luftfuktigheten redusert. Tørrluften kommer ut på motsatt
side av rotoren og tilføres rommet eller prosessen. 
Fuktighetsinnholdet fra luften er blitt overført til
rotormateriellet. For å tørke ut rotoren, slik at den hele
tiden skal kunne oppta fuktighet fra prosessluften, må den
opptatte fuktigheten i rotoren tørkes ut. Dette sørges for
av den lille luftstrømmen, kalt regenereringsluften.

Regenereringsluften kommer først inn i en sektor av
rotoren, fra samme side som prosessluften, og kjøler ned
rotormateriellet og samtidig øker temperaturen på
regenereringsluften.

Temperaturen på regenereringsluften økes ytterligere via et
elektrisk varmebatteri til rundt 90 °C og føres gjennom
rotoren i motsatt retning av prosessluften.
Den varme luften opptar fuktigheten i rotoren, slik at
rotoren blir tørket ut og er klar til en ny runde med tørking
av prosessluften. Regenereringsluften forlater avfukteren
som varm og fuktig luft, å føres ut av bygningen.
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