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A KAESER új, innovatív hűtveszárítója jelentősen csökkenti az energiafogyasztást és a
helyszükségletet

Egy hűtveszárító a jövőből

Az új SECOTEC TF az innovatív hidegtároló-közegnek köszönhetően nem csak kevesebb helyet
igényel, hanem sokkal kevesebb energiát is fogyaszt

Innovatív, intelligens, integrált: ez az új – a szárazon sűrítő DSG csavarkompresszorokkal egybeépített – i.HOC-sűrített levegő szárító

Száraz levegő nulltarifáért
i.HOC – integrált szárító szárazonfutó csavarkompresszorokhoz
A szárazon sűrítő berendezésekhez kifejlesztett új, integrált rotációs szárító megbízhatóan biztosítja az akár -30°C-os nyomás alatti harmatpontot és emellett még energiát is megtakarít.
A szárazon sűrítő Kaeser csavarkompresszorokhoz kifejlesztett új, integrált
rotációs szárító megbízható módon biztosítja az akár -30°C-os nyomás alatti
harmatpontra történő szárítást és emellett még energiát is takarít meg.
Ezt a rotációs szárítót a szárazon sűrítő
Kaeser csavarkompresszorokba történő
integrálás céljából újonnan fejlesztették
ki. A szárítandó levegő axiálisan áramolja körül a szárítóközegként alkalmazott szilikagélt.
A nedvességgel telített szárítóközeg regenerálása céljából az i.HOC rotációs
szállító a második sűrítőfokozatból rendelkezésre álló, forró sűrített levegő 100
%-át felhasználja. Ez sokkal jobb hatásfokkal működik, mint ha csak egy részáram kerülne elvételre. A teljesáramú
regeneráció előnyei mindenekelőtt a
hűtőközeg növekvő hőmérsékletével
válnak nyilvánvalóvá. A Kaeser rotációs
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szárítók kiváló szárítási eredményeket
érnek el, mégpedig anélkül, hogy a regenerációs levegő járulékosan elektromosan fel lenne melegítve. Az ehhez
szükséges hő a HOC-eljárás keretében
(integrated heat of compression) ugyanolyan mértékben ingyenesen rendelkezésre áll.
A Kaeser által szabadalmaztatott eljárás változó szálíltási mennyiségek és
a kompresszor részterhelése mellett
is stabil harmatpontot eredményez. Az
üzembe helyezéskor a kívánt nyomás
alatti harmatpont már egyetlen dobfordulat után stabilan elérésre kerül. A dob
fordulatszáma a szárítóközeg optimális
regenerálása érdekében automatikusan
a kompresszor aktuális üzemi értékeihez kerül hozzáigazításra, ami az alacsony (akár -30 °C-os) nyomás alatti
harmatpontok betartásának alapját képezi.

A szárító hatékonysága mindig függ a
nyomáskülönbségtől is: a szárítóban
fellépő nyomásveszteségeket összességében a kompresszor energiaintenzív
nyomásnövelésével kell kompenzálni.
Az i.HOC-rotációs szárítóknál azonban
ez nem így van: a rotációs szárító aljába beépített radiálventilátor kiegyenlíti
a szárítási folyamat esetleges nyomásveszteségeit. Ez kiváló minőséget és
stabilitást garantál a nyomás alatti harmatpont esetében.

Szerző: Klaus Dieter Bätz
Kapcsolat: klaus-dieter.baetz@kaeser.com

A sűrített levegőt, ezt a nélkülözhetetlen
energiahordozót sok alkalmazásra csak
a megbízható előkészítés teszi alkalmassá. Mivel az alkalmazott előkészítő
berendezések
energiahatékonysága
fontos szerepet játszik, ezért a Kaeser
Kompressoren cég a hűtveszárítók területén is folyamatosan jövőbemutató
fejlesztéseken dolgozik.

Secotec TF – a takarékosság
bajnoka
Az energiatakarékos vezérléssel ellátott, sikeres Secotec hűtveszárító
második generációjának első berendezéseiként a TF sorozat típusai nem
csak kb. feleakkora telepítési felülettel büszkélkedhetnek, hanem 50 százalékkal alacsonyabb energiaszükséglettel is. Mindezt egy innovatív
hidegtárolóközeg, az új Secopack LS
látenshő-tároló teszi lehetővé. Ennek
létrehozásakor a Kaeser fejlesztőmérnökei a PCM-hidegtárolóközeg (PCM
= Phase Change Materials, fázisváltó
anyag) szilárd és folyékony (és fordítva)
halmazállapot változás közötti hatását
használták ki: ennek látens abszorpciós hője magasabb, mint az a hő, amelyet normál fajlagos hőkapacitása által
fázisváltás nélkül fel tud venni. Alkalmazásának legismertebb
példái a jégakkuk és a melegítőpárnák. A Secotec
TF hűtveszárítókban alkalmazott Secopack LS
hűtőtárolóközegnek – a
hagyományos hidegtárolókhoz viszonyítva – 98
%-kal magasabb a fajlagos tárolási sűrűsége.
Ennek köszönhetően az új
Secotec TF szárítók jóval
kompaktabb méretűek le-

hetnek. Nem csak kisebb telepítési felületre van szükségük,
hanem kb. 60 %-kal
könnyebbek is, mint
a hasonló teljesítményű hagyományos
hűtveszárítók.
A
szárító üzemelését
a mikroprocesszoros vezérlésű Sigma
Control Smart vezérlés a Sigma Control
kompresszorvezérléssel együtt szabályozza és ellenőrzi.
Opcionálisan
az
etherneten keresztül
felülrendelt vezérlésekkel és vezérlőrendszerekkel kapcsolható össze. A
Secotec TF sorozat
szárítói 17, 23, 28 és
34 m³/perc névleges
térfogatáramokhoz
szállíthatók lég- és
vízhűtéses kivitelekben.
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