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Osuszacze –
Od urządzeń przenośnych do
systemów przemysłowych



ROTOR Z ŻELU KRZEMIONKOWEGO
W każdym osuszaczu DST zamontowany jest rotor D-MAX produkowany przez 
Seibu Giken Co. Japonia, która jako pierwsza firma na świecie wyprodukowała 
rotor żelokrzemionkowy i od 1984 roku jest światowym liderem w tej 
technologii. Jakość rotora jest niezbędna dla pracy osuszacza, ponieważ określa 
jego wydajność i okres technicznego funkcjonowania. Po 10 latach eksploatacji, 
rotor D-MAX nadal zachowują ponad 90% swojej pierwotnej wydajności.

Przekrój rotora D-MAX 
produkcji Seibu Giken 
Co. Duża ilości rowków 
w wirniku umożliwia 
wysokowydajną adsorpcję 
wilgoci.

SEIBU GIKEN DST 
- SPECJALIŚCI OD OSUSZANIA POWIETRZA
Wilgoć jest wszędzie. Wilgotność powietrza jest zazwyczaj określana jako wilgotność 
względna (RH), która jest stosunkiem rzeczywistego ciśnienia pary wodnej zawartej 
w powietrzu do maksymalnego ciśnienia pary wodnej możliwego w danej 
temperaturze. Jeśli powietrze jest zbyt wilgotne, może ono na przykład, zmniejszyć 
efektywności produkcji, spowodować uszkodzenia produktów lub maszyn.

Seibu Giken DST jest ekspertem w osuszaniu powietrza dostarczając osuszacze do wszystkich 
zastosowań. Osuszacze DST charakteryzują się wysoką niezawodnością, niskim zużyciem energii i 
łatwością w obsłudze. Z naszą pomocą będzie można uniknąć problemów, które powoduje wilgoć.

Seibu Giken DST AB 
została założona w 
1985 roku w Szwecji



PROBLEMY ZWIĄZANE Z WILGOCIĄ
- I OSUSZANIE JAKO ICH ROZWIĄZANIE

Bakterie
Bakterie potrzebują wilgoci, aby przeżyć i rozmnażać 
się. Większość bakterii nie znajdzie odpowiedniego 
środowiska, jeśli wilgotność względna jest utrzymywana 
poniżej 50% RH.

Pleśń
Dzięki osuszaniu można uniknąć pleśni i grzybów, jeśli 
otaczające powietrze utrzymywane jest poniżej 70%RH.

Korozja
Osuszanie wydłuża żywotność narzędzi, maszyn i 
konstrukcji stalowych, chroniąc stal przed korozją bez 
malowania lub  smarowania.

Kondensacja
Na powierzchni nie będzie się wykraplała woda, jeśli 
powietrze mające z nią styczność ma punkt rosy niższy od 
temperatury powierzchni. 

Powstawanie lodu
Osuszanie zapobiega powstawaniu lodu wewnątrz mroźni, 
wydłużając czas pomiędzy odszranianiem wymienników, 
poprawiając wydajność układu chłodniczego.

Sklejanie się
Dzięki osuszaniu produkty wrażliwe na wilgoć nie 
sklejają się oraz nie dochodzi do zatykania się transportu 
pneumatycznego i tworzenia brył w silosach.



Wchodzące powietrze wilgotne 

Wychodzące powietrze suche

Wychodzące powietrze mokre

W osuszaniu adsorpcyjnym podstawową 
zasadą jest to, że rotor w osuszaczu 
obracając się w sposób ciągły wchłania 
wilgoć z powietrza procesowego. 
Następnie wilgoć z rotora jest odbierana 
poprzez powietrze regeneracyjne, 
według poniższych zasad działania.

Recusorb R wykorzystuje wewnętrzny system odzysku 
ciepła. Ciepło przenoszone na rotor przez podgrzane 
powietrze jest skutecznie odzyskiwane przez powietrze 
regeneracyjne. W rezultacie możliwe jest zastosowanie 
nagrzewnicy o mniejszej mocy. Kolejną zalętą tego układu 
jest niższa temperatura powietrza procesowego na wylocie 
oraz wysoki stosunek wydajności urządzenia do ilości 
zużytej energii.

Recusorb DR ma wewnętrzny 
system odzysku ciepła i za pomocą 
jednego wentylatora wytwarza 
zarówno przepływ suchego jak
i mokrego powietrza. Czyni to 
instalację prostszą, gdy istnieje 
potrzeba podwyższenia ciśnienia w 
osuszanym pomieszczeniu. Zasadę 
tą stosuje się również wtedy, gdy 
chcemy osiągnąć bardzo niskie 
punkty rosy.

Zasada Consorb jest zwykle sto- 
sowana przy osuszaniu w niskich 
temperaturach powietrza regene-
racyjnego gdy posiadamy ciepło 
odpadowe do jego podgrzania  lub 
dla osuszania bardzo wilgotnego 
powietrza. Zasada Consorb  jest 
także używana gdy osuszacz pra-
cuje w obiegu zamkniętym. 

Frigosorb jest stosowany w sytuacjach, w których  nie 
ma możliwości usunięcia mokrego powietrza. Dzięki funkcji 
pompy ciepła, Frigosorb jest bardzo energooszczędny, 
zużywając około 1/3 całkowitego zużycia tradycyjnych 
osuszaczy adsorpcyjnych.

Aquasorb funkcjonuje podobnie jako osuszacz typu 
Consorb z tą różnicą, że wilgotne powietrze skrapla się w 
chłodzonym powietrzem skraplaczu, zamiast być usu- wane 
na zewnątrz. Dzięki temu nie ma potrzeby usuwa- nia  mo-
krego  powietrza z osuszanego pomieszczenia. Dodatkową 
zaletą jest to, że cała energia skierowywana na działanie 
osuszacza zostaje w tym pomieszczeniu, co korzystnie 
wpływa na proces osuszania.

Econosorb jest unikalną kombinacją pompy ciepła z ro-
torem sorpcyjnym, co skutkuje bardzo niskim zużyciem en-
ergii i niską temperaturą suchego powietrza. Ten osuszacz 
jest prawdopodobnie najbardziej sprawnym   energetycz-
nie urządzeniem na rynku, ponieważ jego zużycie energii 
stanowi około ¼ zużycia energii tradycyjnych osuszaczy 
adsorpcyjnych.

OSUSZACZ ADSORPCYJNY
- JAK DZIAŁA?
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OSUSZACZE DO ZASTOSOWAŃ 
PRZEMYSŁOWYCH
Budowa osuszacza Flexisorb może być 
dostosowana do indywidualnych potrzeb 
klienta. Oferowane jest wszystko począwszy 
od podstawowych osuszaczy do kom-
pletnych układów kontroli środowiska. Te 
wysokowydajne osuszacze przemysłowe 
projektowane są na zasadzie całkowitej 
elastyczności i dopasowywane do konk-
retnych wymogów klienta przyjmując  za  
punkt wyjścia  pracę rotora sorpcyjnego. 
Osuszanie jest głównym celem systemu 
Flexisorb, jednakże może on uwzględniać 
dodatkowe sekcje chłodzenia i podgrzewa-
nia powietrza. Dzięki temu system Flexisorb 
jest jednym z najbardziej wszechstronnych 
systemów osuszania powietrza dostępnych 
na rynku.

System Flexisorb może 
również funkcjonować 
według zasad osuszania 
typu Consorb, Econosorb, 
Frigosorb czy Recusorb.

Przykładowa konfiguracja dla Flexisorb

Rotor 

Nagrzewnica 

Chłodnica

Filtr

Wentylator

ZALETY FLEXISORB
Jednostki Flexisorb zbudowane są z anodyzowanej ramy 
aluminiowej. Posiadają gładkie wnętrze, bez progów
lub osłon. Zewnętrzne zamki w drzwiach umożliwiają 
łatwy dostęp do wnętrza celem umycia i utrzymania 
odpowiedniego poziomu higieny. Opcjonalnie 
dostępne są panele ze stali nierdzewnej do osuszania w 
trudnymśrodowisku. Wszystkie osuszacze są testowane 
w fabryce, aby zredukować do minimum czas rozruchu u 
klienta.
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STEROWANIE POZIOMEM 
WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY

Higrostat i sterownik 
EH3 T2

Higrostat EH4

KOMUNIKOWANIE SIĘ I MONITORING

DST może także dostarczyć osuszacze z kompletnymi systemami sterowania poziomu wilgotności i temperatury. 
Zintegrowany system kontroli wyjściowej temperatury powietrza zapewnia zmniejszenie ogólnego zużycia energii podczas 
obróbki powietrza. Wynika to zarówno  z  optymalizacji sterowania, które reguluje proces osuszania i wysokości temperatury 
jak i przez właściwe ustawienie strumieni powietrza procesowego i regeneracyjnego w zależności od konkretnego 
przypadku. PLC C4 służy do zaawansowanego sterowania naszych większych osuszaczy. Cechy użytkowe tego urządzenia 
dopasowywane są do konkretnych wymagań klientów i mogą być ustawione do komunikowania się z systemami wyższego 
szczebla poprzez Modbus lub BACnet. Istnieje również możliwość wyświetlenia panelu sterowania sterownika PLC na 
ekranie zewnętrznego komputera za pomocą dołączonego oprogramowania. Sprawia to , że łatwo jest określić wartości dla 
urządzenia sterującego i zdalnie załadować dane operacyjne, co zapewnia sprawne sterowanie procesem osuszania.

Dodatkowe opcje sterowania dla wszystkich osuszaczy DST to urządzenia sterujące EH3 i EH4. Regulator wilgotności EH3 
T2 może sterować liniowo lub on/off w oparciu o parametry wilgotności względnej, wilgotności bezwzględnej oraz punktu 
rosy i temperatury, a także opcjonalnie komunikować się z bardziej zaawansowanym systemem poprzez Modbus. Może
być również tak zaprogramowany, aby nie dopuścić do skraplania się wilgoci na powierzchni dzięki podłączeniu naszego 
czujnika temperatury powierzchni.

PLC C4 z graficznym wyświetlaczem dotykowym.
Zaawansowane sterowanie za pomocą PLC z możliwością rozbudowy
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