ENERGOOSZCZĘDNE SUSZENIE
OSZCZĘDZANIE KOSZTÓW UTYLIZACJI
POPRZEZ SUSZENIE SZLAMU
DRYMEX®

MNIEJSZA WAGA, MNIEJSZA OBJĘTOŚĆ,
NIŻSZE KOSZTY
> Redukcja ciężaru i objętości szlamu o nawet 60%
> Redukcja kosztów utylizacji o nawet 60%, w tym
możliwość uzyskania bardziej korzystnej klasyfikacji
odpadów.
> Osuszanie w niskich temperaturach między 20°C i 50°C
> Duża efektywność dzięki usunięciu wilgoci z powietrza
z użyciem technologii pomp ciepła.
> Bezpieczne i homogeniczne suszenie

> Oszczędność energii i kosztów dzięki doskonałej
kombinacji uzdatniania oraz prowadzenia powietrza.
> Suszenie w systemie zamkniętym bez wylotu.
> Instalacja zachowuje swoją wartość przez długi czas
> Krótkie okresy amortyzacji
> Poszczególne surowce ze szlamu mogą podlegać
odzyskowi w ramach suszenia

SUKCES DZIĘKI TESTOM SUSZENIA
Testy suszenia prowadzone u nas to rozsądny sposób
pozwalający na określenie parametrów istotnych z
punktu widzenia wydajnego suszenia Testujemy Państwa
produkty w zakresie temperatury, wilgotności, czasu,
prędkości powietrza i strumienia objętościowego powietrza.

Te wyniki stanowią następnie podstawę dalszych
rozwiązań. Przy tym rozwiązania
czerpiemy z setek projektów z
ajem
Wy n i l n e g o
najróżniejszych branż.
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DRYMEX® - STANDARDOWE SUSZARKI
M-LINE
Asortyment M-Line obejmuje standardowe
suszarki szlamu o normowanych rozmiarach
kontenerów
Dzięki naszej kombinacji wydajnego procesu
usuwania wilgoci oraz odpowiedniego prowadzenia strumienia powietrza jesteśmy w stanie
osiągnąć stałe i powtarzalne wyniki dla każdego rozmiaru partii produktu. Proces suszenia
jest całkowicie niezależny od zewnętrznych
czynników klimatycznych w związku z tym, że
przebiega w zamkniętym systemie.
Instalacje są w sposób w pełni zautomatyzowany
sterowane z wykorzystaniem elektronicznego
systemu pomiaru wilgotności powietrza. Po
osiągnięciu przewidzianego stopnia suszenia
suszarka wyłącza się samoistnie.

Moduły Drymex®
Usuwanie wody l/24h
Objętość użytkowa zbiornik
M1
50
0,12 m³
M2
125
0,25 m³
M3
250
0,5 m³
M4
500
1,0 m³
M5
770
1,5 m³
Wyposażenie:
- Izolowana szafka do suszenia
- Pompa ciepła
- Automatyczne wyłączenie w przypadku osiągnięcia odpowiedniego stopnia wysuszenia
- Chłodnica powietrza: Rury ze stali szlachetnej
- Lamele z aluminium powlekane żywicą epoksydową
- Dno szafki, kanał powietrza i kontener na szlam ze stali szlachetnej 1.4301
- Rama: Kryte proszkowo aluminium
- Obudowa: Eloksalowane aluminium
- Dwa kontenery na szlam do opróżniania z użyciem wózka widłowego.
Opcje
- Mechanizm uchylny kontenera
- Regulacja strumienia objętościowego pozwalająca na optymalne usuwanie wilgoci; rozwiązanie to jest wskazane
w przypadku ulegającej istotnym zmianom wysokości napełnienia lub w przypadku osuszania różnych typów
szlamu, które istotnie różnią się, jeśli chodzi o ich możliwość napowietrzenia

DRYMEX® - INDYWDUALNE ROZWIĄZANIA
S-LINE INSTALACJE DO OSUSZANIA
Przygotowane na indywidualne zamówienie
instalacje
suszące
są dostosowywane do specjalnych wymagań. Jednocześnie
uwzględnia się oczywiście warunki
otoczenia. W przeciwieństwie do
standardowych instalacji do suszenia w przypadku układów specjalnych moduł usuwania wilgoci
oraz zbiornik do suszenia są ustawiane oddzielnie. Aby zapewnić
doskonałe rezultaty suszenia oraz
wysokie bezpieczeństwo procesu,
także w przypadku tych instalacji
konieczne jest zapewnienie kombinacji efektywnego usuwania
wilgoci oraz indywidualnego prowadzenia strumienia powietrza.
Zbiornik do suszenia, z reguły
kontener, jest konstruowany w
taki sposób, aby możliwe było napowietrzenie wstępnie odwodnionego szlamu.
Ponieważ suszenie odbywa się zasadniczo w zamkniętych systemach, także tutaj
zewnętrzne czynniki klimatyczne nie mają wpływu na jakość suszenia. Instalacje
specjalne podlegają w pełni zautomatyzowanemu systemowi sterowania. Kiedy
osiąga się przewidziany stopień suszenia suszarka wyłącza się automatycznie.
Oczywiście realizujemy także inne instalacje do suszenia szlamu np. tzw. konstrukcje pod przykryciem, jeśli państwa
prasa filtrująca ma się znajdować na większej wysokości lub na pierwszej kondygnacji budynku. Możliwe są również
rozwiązania zapewniające eksploatację w trybie ciągłym. Zachęcamy do kontaktu

Moduły Drymex®
Usuwanie wody l/24h
S1
50
S2
125
S3
250
S4
500
S5
770
S6
1200
S7
2400
S8
3600
S9
4800
S10
6000
Kontener objętość użytkowa ok. 5 – 23 m³
Wyposażenie:
- Lamele z aluminium powlekane żywicą epoksydową
- W pełni automatyczny pomiar wilgotności i układ wyłączania
- Modele S1-S7: Obudowa z aluminium eloksalowanego i rama z aluminium krytego proszkowo.
- Modele S8-S10: Obudowa i rama ze stali szlachetnej 1.4301

HARTER DRYMEX® - PRZEBIEG PROCESU
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Połączenie z
suszarką

Dzięki energooszczędnym instalacjom suszącym
firmy Harter suszenie staje się szybkie i bezpieczne.

Instalacje do suszenia Drymex® nadają się także
do obsługi wstępnie odwodnionych, zawierających wodę szlamów i produktów -.

1 Złącze Drymex® - technologia usuwania wilgoci /
Zbiornik do osuszania: wilgotne powietrze jest usuwane
z komory suszenia i doprowadzane do układu usuwania
wilgoci z powietrza.
2 Wilgoć osadza się na lamelach chłodnicy powietrza,
a następnie jest usuwana przez wannę odpływową
oraz odpływ kondensatu z układu suszenia.
3 Nagrzewnica powietrza podgrzewa powietrze do wy
maganej temperatury procesowej.
4 Wentylator zapewnia niezbędną wymianę powietrza
między układem usuwania wilgoci Drymex® i komorą
suszenia.
5 Teraz suche, nienasycone powietrze jest wprowadzane
do komory suszenia.

> Szlam z wodorotlenkami metali

W ten sposób obieg zostaje zamknięty.

> Szlam z lakierem
> Szlam ze szlifowania
> Szlam z oczyszczalni
> Odpady z wodą ze zgniatania materiału w prasie
> Granulaty i wiele więcej

Przed osuszaniem

Po osuszaniu

PRZEMYŚLANE SUSZENIE
TO SUSZENIE OSZCZĘDNE

POPRZEZ NASZE SYSTEMY EFEKTYWNEGO SUSZENIA
OSZCZĘDZAJĄ PAŃSTWO PODWÓJNIE:
OPTYMALIZUJĄC PROCES I ODCIĄŻĄJĄC BUDŻET

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

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

HARTER/04/17/pl Zastrzegamy prawo zmian. Różnice w kolorach spowodowane jakością druku.

DODATKOWE PLUSY TO KORZYSTNIEJSZA
KLASYFIKACJA I RECYCLING WARTOŚCIOWYCH
SUROWCÓW

