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HXE-serie

De Reinders Industrial HXE-drooginstallaties zijn adsorptiedrogers met
standaard ingebouwde warmteterugwinning middels kruisstroomwarmtewisselaar. Vijf standaardmodellen variërend tussen de
18.000 en 3.500 m3 gedroogde lucht per uur leveren uw gewenste
droogcapaciteit gecombineerd met zo laag mogelijke operationele
kosten.

Adsorptiedrogen
Het drogen door middel van adsorptie betreft het binden van vocht in de
lucht aan een vochtadsorberend materiaal. Onze adsorptiedrogers maken

Operationele kosten
De operationele kosten van de HXE-serie worden grotendeels bepaald
door het benodigde verwarmingsvermogen voor het opwarmen
van regeneratielucht, het hiervoor benodidgde pompvermogen en
de ventilatoren voor distributie van proces- en regeneratielucht.
De ingebouwde kruisstroomwisselaar zorgt voor een besparing op
verwarmingsvemogen tussen de 12 en 33%.

Opties
Vraag onze engineeringsafdeling naar de mogelijke uitbreidingen voor uw

gebruik van een rotor welke voor 82% uit het vochtadsorberende silicagel

droogconfiguratie en een onderbouwd advies op maat. De opties bestaan

bestaat. Vochtige proceslucht passeert de adsorptierotor waar het vocht

onder andere uit:

afstaat. Voor een continue proces dient het opgenomen vocht uit de

•

Nabehandelen van gedroogde proceslucht:

rotor gehaald te worden; het regeneratieproces. Hiertoe draait de rotor

- Koelen met buitenlucht.

langzaam rond en wordt zo’n 25-40% van het rotoroppervlak gebruikt voor

- Mechanisch koelen (direct en indirect).			

regeneratie, afhankelijk van uw proces. Opgewarmde lucht wordt door

- Verwarmen met CV water, stoom of andere energiebronnen.

de regeneratiesectie geleid en neemt hier het vocht op uit de rotor wat is

- Verwarmen met een warmtepomp.

afgestaan door de gedroogde proceslucht.

•

Software op maat voor uw droogproces.

Regeneratietemperatuur*

•

Capaciteitsregelingen d.m.v. frequentieregelingen (constante

Voor de opwarming van regeneratielucht tot een temperatuur van 55 tot

•

Integratie van hybridedroogtechnologie.

80°C gebruikt de HXE warm CV water uit de ketel. Bij omstandigheden met

•

Meerdere rotoren in één installatie.

weinig vocht in de lucht is het minder rendabel om op een hoge temperatuur

•

Hogere regeneratietemperatuur dan 80°C.

te regenereren. De HXE speelt hierop in door geheel automatisch de meest

•

EC ventilatoren.

optimale regeneratietemperatuur aan te kunnen nemen in euro’s per liter

•

Uw firmanaam op de behuizing of in de besturing.

onttrokken water. De capaciteitengrafiek is gebaseerd op de optimale

•

Uw complete drooginstallatie op maat, tot en met een rotordiameter

uittredecondities of een constante capaciteit).

regeneratietemperatuur.

Componenten
De HXE adsorptiedrogers zijn, naast de rotor, standaard uitgerust met o.a.:

van 4250 mm voor circa 100.000 m3/h gedroogde lucht
•

Bewaking van uw proces, datalogging en service op afstand.

•

Al uw andere wensen.

•

Vipa SPEED7 / Siemens S7 PLC besturing.

Capaciteitentabel

•

7” kleuren touchscreen voor procesvisualisatie, instellen van

Raadpleeg onze verkoopafdeling of website voor de uitgebreide

procesparameters, statusuitlezing en het ingeven van recepten.

capaciteitentabel van de HXE-serie. De tabel is gebaseerd op een zekere

•

Geïntegreerde schakelkast met elektrische componenten.

optimale regeneratietemperatuur. Hoger regenereren bij de gegeven

•

Industriële temperatuur en vochtigheidssensoren.

intredecondities geeft een onevenredig hoger energieverbruik voor

•

HR circulatiepomp voor de toevoer van verwarmingswater.

relatief weinig onttrokken liters water per uur. Uiteraard kan de installatie

•

Driewegafsluiter, elektrisch aangedreven 0-10V.

binnen de ontwerpcondities ook altijd op een hogere temperatuur

•

Centrifugaalventilatoren voor proces- en regeneratielucht.

regenereren en hiermee de capaciteit vergroten.

•

Kruisstroomwisselaar voor het voorverwarmen van 			
regeneratielucht.

Prijzen

•

EU7 filtersectie voor proces- en regeneratielucht.

Een prijslijst zou tekort doen aan de vele mogelijkheden die geboden

•

Uitgevoerd op een stalen onderframe, aluminium framewerk en

kunnen worden. Voor selectie, deskundig advies en opgave van

dubbelwandige poeder gecoate, gegalvaniseerde en geïsoleerde

prijs en levertijd verzoeken wij u om contact op te nemen met onze

panelen, geheel afgewerkt in RAL7035.

verkoopafdeling.

