
AIRGENEX®

SUSZENIE - SZYBKO I BEZPIECZNIE

ENERGOOSZCZĘDNE SYSTEMY SUSZENIA  
PAŃSTWA PRODUKTÓW



WIĘCEJ JAKOŚCI, WIĘCEJ BEZPIECZEŃSTWA

> Suszenie w zakresie niskich temperatur
 _szybko
 _delikatnie
 _bez plam
> Wysoka efektywność dzięki usuwaniu wilgoci z  
 powietrza przy zastosowaniu technologii pomp  
 ciepła.
> Duża efektywność suszenia przy krótkim czasie  
 osuszania

Czymś zupełnie szczególnym w przypadku Harter jest 
możliwość testowania produktu pod kątem jego właści-
wości suszenia. Podczas tych testów można wyznaczyć 
wszystkie istotne parametry takie jak temperatura, 
czas, wilgoć, prędkość powietrza oraz strumień ob-

SUKCES DZIĘKI TESTOM SUSZENIA

> Oszczędności energii oraz kosztów dzięki  
 perfekcyjnemu dostosowaniu układu prowadzenia  
 powietrza i uzdatniania powietrza.
> Suszenie w systemie zamkniętym tj. bez wymiany z  
 powietrzem z otoczenia, tym samym, niezależnie od  
 klimatu.
> Zmienny zakres temperatur od 20° do  90°C
> Możliwość wielokrotnego zwiększenia przepustowości  
 w procesie produkcji.

jętościowy powietrza. Zapraszamy także na 
pokazy testów suszenia, które pozwolą  
na własną ocenę wydajności  
suszenia kondensacyjnego.  
Zachęcamy do kontaktu!
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HARTER AIRGENEX® –PROCEDURA.
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Połączenie z 
osuszaczem

Dzięki zastosowaniu energooszczędnych urządzeń 
do suszenia firmy Harter możliwe jest szybkie i  
bezpieczne suszenie produktów wszelkiego typu. 

1. Interfejs Airgenex® - Technologia usuwania wilgoci/ 
 osuszacz: wilgotne powietrze zostaje odprowadzone  
 z komory suszenia i doprowadzone do układu  
 usuwania wilgoci z powietrza.
2. Wstępny układ chłodzenia najpierw schładza  
 powietrze. Wskutek tego istotnej redukcji ulega moc  
 kompresora.
3. Wilgoć osadza się na lamelach chłodnicy powietrza  
 a następnie jest usuwana przez wannę odpływową  
 oraz odpływ kondensatu z układu suszenia.
4. Schłodzone, pozbawione wilgoci powietrze jest  
 wstępnie podgrzewanie bez zużywania energii.
5. Podgrzewacz powietrza podgrzewa powietrze do  
 wymaganej temperatury procesowej
6. Wentylator powietrza procesowego 
7. zapewnia  niezbędną wymianę powietrza

między Airgenex®  - technologią usuwania wilgoci i  
komorą osuszacza.
8. Teraz suche powietrze trafia do komory suszenia.

W ten sposób obieg zostaje zamknięty.



Opracowujemy rozwiązania na zamówienie, które będą dokładnie 
dostosowane do Państwa produktu i doskonale zintegrowane w 
Państwa proces. Jednocześnie zapewniamy całość naszej wiedzy 
oraz wieloletniego doświadczenia w branży projektowania instalacji 
do suszenia. Otrzymują Państwo od nas całościowe rozwiązanie 
na oczekiwanym poziomie.

NADAJE SIĘ DO WSZYSTKICH TYPÓW PROCESÓW
Suszenie kondensacyjne, wykorzystujące pompy ciepła to elas-
tyczny system, który nadaje się do ciągłego suszenia względnie 
suszenia partiami

Dostosowane, automatyczne systemy pokryw powalają na 
utrzymanie cennego ciepła w systemie.

W specjalnych przypadkach jako pierwszy etap suszenia przy-
gotowujemy system przedmuchiwania bez sprężonego powietrza.

ROZWIĄZANIA STANDARDOWE I SPECJALNE

Komora Rury/ wiązki rur

Korytarz wiszący na przenośniku Korytarz na taśmie Taśma po powlekaniu lub czyszczeniu

Bęben Vibarrel® Kosze z sitami Kosz 

Szafka

Suszenie przepływowe

Suszenie produktów nasypowych

Dalsze wyposażenie do suszenia

Suszenie w ramach stelaży

Kosz/taśma taktowana



PRZYKŁADY SUSZENIA.

Wszechstronność produktów, jakie można suszyć w 
pewny i efektywny sposób dzięki naszemu systemowi, 
jest bardzo duża.

01	 Tognum-MTU
02	 Bitzer	Kühlmaschinenbau	
03	 CeramTec
04	 Tigra
05	 Biral	Pumpen
06	 Magna
07	 IMO	Antriebseinheit	GmbH	&	Co.	KG
08	 Mubea	Präzisionsstahlrohr	AG
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19 20
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09	 Carl	Zeiss	Vision
10	 Silhouette
11	 Voestalpine	–	Finsterwalde
12	 Hertfelder	Lackierwerk	GmbH
13	 prym	fashion
14	 Inge	water	technologies
15	 CERATIZIT	Austria	GmbH
16	 Geobra-Playmobil
17	 BIA	Kunststoff-	und	Galvanotechnik	GmbH	&	Co.	KG
18	 Bomag
19	 Tyrolia
20	 Wertachtal-Werkstätten	GmbH



Biuro w Polsce
J. Rogalewski
Ul. Ogrodowa 31/35
PL-00-893 Warszawa
Mobil: 0048/ 517-321-171
office@proeurosystem.com
www.proeurosystem.com H
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SZTUKA SUSZENIA

PRZEZ DOSKONAŁE POŁĄCZENIE UZDATNIANIA I DOPROWADZANIA 

SUCHEGO POWIETRZA TRAFIMY NIM DOKŁADNIE W PAŃSTWA

PRODUKT. PRZEZ CO WYSCHNIE SZYBKO I PEWNIE.

Chętnie zaprezentujemy Państwu nasze możliwości.
Prosimy o kontakt.

HARTER GmbH
Harbatshofen 50
D-88167 Stiefenhofen
Fon +49 (0) 8383/9223-0
Fax +49 (0) 8383/9223-22
info@harter-gmbh.de
www.harter-gmbh.de


