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HPR-serie
De Reinders Industrial HPR drooginstallaties zijn industriële 
adsorptiedrogers met hybridetechnologie. Vier standaardmodellen 
variërend tussen de 18.000 en 5.500 m3 gedroogde lucht per uur 
leveren uw gewenste droogcapaciteit gecombineerd met zo laag 
mogelijke operationele kosten.

Hybridedrogen
Hybridetechnologie betreft de integratie van koudetechniek in een 

adsorptiedroger. Ingaande lucht wordt voorgekoeld tot onder het dauwpunt 

van deze lucht. Hierdoor condenseert het vocht op de koude lamellen van de 

verdamper van het koelsysteem. De koude en reeds gedroogde lucht passeert 

vervolgens het adsorptiewiel waar het nóg meer vocht kan afstaan in de 

rotor vergeleken met warmere lucht op hetzelfde vochtgehalte. De verbruikte 

energie voor het koelen en condenseren van vocht wordt gebruikt voor het 

regenereren van adsorptiewiel in de vorm van condensorwarmte uit het 

koelsysteem, aangevuld met de elektrische energie benodigd voor compressie 

van het gasvormige koudemiddel in de compressor. Op deze manier kan zeer 

energie-efficiënt gedroogd worden op een lage regeneratietemperatuur. 

Toepassingen
De HPR hybride-adsorptiedrogers zijn zeer geschikt voor het drogen tot extreem 

lage absolute vochtgehaltes. Een installatie met één rotor kan op een extreme 

dag van 14 gram vocht per kilogram lucht drogen naar <2 g.kg-1.  De HPR serie 

wordt voornamelijk ingezet voor het drogen van onder andere zaden, snoep en 

drop, kaas- en melkpoeder, farmaceutische producten en kunststofgranulaat. 

Hybridedrogen is zeer geschikt voor temperatuurgevoelige producten, door 

het lage vochtgehalte kan op lagere temperatuur gedroogd worden. Ook 

het conditioneren van productielocaties bij zeer lage luchtvochtigheid wordt 

gerealiseerd door onze hybridedrogers.

Operationele kosten
De operationele kosten van de HPR-serie worden grotendeels bepaald 

door het benodigde koelvermogen van de compressor en de proces- 

en regeneratieventilatoren. Onze HPR drogers zijn koudetechnisch 

geoptimaliseerd om het energieverbruik tot een minimum te beperken. De 

verdampingstemperatuur (en druk) van het koudemiddel wordt zo hoog 

mogelijk gehouden waardoor het soortelijk volume van de aangezogen 

gassen hoger is en de compressor meer kilogrammen koudemiddel per 

seconde verpompt. De condensatietemperatuur is zo laag mogelijk gehouden 

en het leidingwerk is geoptimaliseerd om het drukverlies tot een minimum 

te beperken. Dit resulteert in lage operationele kosten en een goede balans 

tussen verbruik en droogcapaciteit in euro´s per liter onttrokken vocht.

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

• Vipa SPEED7 / Siemens S7 PLC besturing.

• 7” kleuren touchscreen voor procesvisualisatie, instellen van  

procesparameters, statusuitlezing en het ingeven van recepten.

• Geïntegreerde schakelkast met elektrische componenten.

• Industriële temperatuur en vochtigheidssensoren.

• Semi-hermetische zuiggasgekoelde zuigercompressoren

• Elektronische expansieventielen

• Centrifugaalventilatoren voor proces- en  regeneratielucht.

• EU7 filtersecties voor proces- en regeneratielucht.

• Uitgevoerd op een stalen onderframe, aluminium framewerk en  

dubbelwandige poeder gecoate, gegalvaniseerde en geïsoleerde  

panelen, geheel afgewerkt in RAL7035.

Opties
Vraag onze engineeringsafdeling naar de mogelijke uitbreidingen voor uw 

droogconfiguratie en een onderbouwd advies op maat. De opties bestaan 

onder andere uit:

• Nabehandelen van gedroogde proceslucht:

 - Koelen met buitenlucht.

 - Mechanisch koelen (direct en indirect).   

 - Verwarmen met CV water, stoom of andere energiebronnen.

 - Verwarmen met een warmtepomp.

• Software op maat voor uw droogproces.

• Capaciteitsregelingen d.m.v. frequentieregelingen (constante 

uittredecondities of een constante installatiecapaciteit).

• Meerdere rotoren in één installatie.

• Ventilatoren met EC motor of permanentmagneet elektromotor

• Uw firmanaam op de behuizing of in de besturing.

• Uw complete drooginstallatie op maat, tot en met een rotordiameter 

van 4250 mm voor circa 100.000 m3/h gedroogde lucht

• Bewaking van uw proces, datalogging en service op afstand.

• Complete turn-key projectrealisatie en automatisering van uw gehele 

drooglijn. 

• Al uw andere wensen.

Prijzen
Een prijslijst zou tekort doen aan de vele mogelijkheden die geboden kunnen 

worden. Voor selectie, deskundig advies en opgave van prijs en levertijd  

verzoeken wij u om contact op te nemen met onze verkoopafdeling.


