ODVLHČOVÁNÍ V PRAXI
Čistírny odpadních vod a vodárny
PROBLÉM
Vlhkost vzduchu - neviditelné nebezpečí ve formě vodních molekul o průměru 2,6 miliontiny mm.

JAK K NĚMU DOCHÁZÍ?
Atmosférický vzduch s vysokou vlhkostí a vysokou teplotou rosného bodu kondenzuje na chladných površích vodovodního potrubí, stropních konstrukcí, atd.
a způsobuje znehodnocení materiálu - betonové stropy, železo koroduje, poškozuje se elektrozařízení (MaR a ASŘ), vytváří se plíseň na dřevěných konstrukcích, …

JAK MU LZE ZABRÁNIT?
Snížením rosného bodu vzduchu na hodnotu nižší, než je teplota nejchladnějšího povrchu. Tím se vyhneme kondenzaci vzduchu.

ZPŮSOBY ODVLHČOVÁNÍ:
Větrání - asi nejrozšířenější a nejstarší způsob. Je ale účinný jenom za předpokladu, že atm. vzduch má hodnotu rosného bodu nižší, než je teplota nejchladnějšího povrchu. Taková situace ale nastává jenom několik dní v roce (v
zimním období) a je tudíž nepřípustná, protože ve zbývajícím období si vlhkost
z ovzduší větráním ještě přivedeme!
Kondenzační odvlhčování - velmi rozšířený způsob, jehož účinnost je ale velmi závislá na teplotě vzduchu v místnosti. Odvlhčování nastává podchlazením
vzduchu s následnou kondenzací a ohřevem a tudíž při nižších teplotách je
tento způsob nehospodárný nebo dokonce vůbec neúčinný.
Adsorpční odvlhčování - je mnohem účinnější hlavně při nižších teplotách a
dosahuje velmi nízkého rosného bodu (až do -40 °C) a vyhovuje tudíž všem
požadavkům ČOV a vodáren.
Vzduch, který má být odvlhčen, je nasáván přes filtr ventilátorem a je veden
přes pomalu rotující kolo, kde dochází k vázání vodní molekuly na sorbent –
silikagel, k tzv. adsorpci. V protiproudu prochází regenerační vzduch, ohřátý
na cca 120 °C, který vysušuje silikagel a uvolněnou vlhkost odvádí do venkovní
atmosféry. Oba postupy, adsorpce a regenerace, probíhají současně, takže
vzduch je nepřetržitě odvlhčován. Ke spotřebě sorbentu přitom nedochází.
Odvlhčovač může být umístěn kdekoliv a suchý vzduch můžeme rozvést potrubím všude tam, kde je nutno snížit rosný bod vzduchu.

VÝHODY/ NÁKLADY
Pořízením adsorpčního odvlhčovače se odstraní chátrání stavební i technologické části Vaší ČOV/vodárny a zajistíte si bezproblémový a bezpečný provoz
Vašeho zařízení. Náklady na nákup a provoz jsou velmi nízké s porovnáním,
jaké škody Vám může neregulovatelná vlhkost způsobit.
Poradenství, dodávka, montáž vč. rozvodu vzduchu a regulace, seřízení, servis
>> vše z jedné ruky
Řešení „na míru“ vašim potřebám a možnostem.
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VODNÍ ELEKTRÁRNA LIPNO
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Odvlhčovač
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VODOJEM DRAHONICE
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VODOJEM PRACHATICE

Odvlhčovač
Typ CR300

VODOJEM VODŇANY

Odvlhčovač
Typ CR300

VODOJEM VČELNÁ U ČESKÝCH BUDĚJOVIC

Odvlhčovač
Typ CR1200

ÚPRAVNA VODY - DOLNÍ BUKOVSKO

Odvlhčovač
Typ CR1200

ÚPRAVNA VODY - MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Odvlhčovač
Typ CR2000

ČERPACÍ STANICE HLAVATCE

-

58 aplikací ( typ CR/B, CR)
Odvlhčovač
Typ CR2000

