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SUSZARKI PLASTICOLOR

SYSTEMY  
SUSZENIA

Efektywne suszenie materiałów z tworzyw sztucznych aż do 
uzyskania optymalnej wilgotności resztkowej ma decydujące 

znaczenie dla produkcji wyrobów wysokiej jakości. 

Zakres usług WOYWOD obejmuje przenośne, kompaktowe  
suszarki lub centralne instalacje suszące, jak również systemy 

krystalizacji do przetwarzania materiałów PET z postaci  
amorficznej w półkrystaliczną. 

Wszystkie leje do suszenia są w pełni zaizolowane i wyposażone 
w odpowiednie wzierniki. Większe leje wyposażone są w drzwi 

do czyszczenia, które gwarantują optymalną ich dostępność.
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SYSTEM CIEPŁEGO 
POWIETRZA IHT

SYSTEM SUCHEGO 
POWIETRZA DDT

Cechy

· szeroki zakres możliwych kombinacji
· precyzyjna regulacja temperatury
· wysoka oszczędność energii (do 40%)
· filtr powietrza powrotnego
· sprawdzona konstrukcja modułowa
· prosta obsługa
· wyjątkowo cicha praca

Cechy

·  szeroki zakres możliwych kombinacji
·  suszarki z systemem suchego powietrza z dwoma 
pojemnikami na środek suszący (sita molekularne)

· wysoka oszczędność energii (do 40%)
· wyjątkowo liniowy punkt rosy (do -50°C)
· w pełni automatyczne działanie
· monitorowanie sprężonego powietrza
· sprawdzona konstrukcja modułowa
·  praca bez sprężonego powietrza (w zależności od 
modelu)

· praca bez wody chłodzącej (w zależności od modelu)
· prosta obsługa
· zamknięty obieg suszenia i regeneracji
· wersja wysokotemperaturowa dostępna opcjonalnie

1   DDT 300

2   DDT 6000

Suszarki pracują z użyciem powietrza otoczenia.  
Wynik zależy zatem od warunków otoczenia  

(wilgotności względnej i temperatury). 

Systemy ciepłego powietrza są wykorzystywane  
głównie do wstępnego podgrzewania lub suszenia  

materiałów niehigroskopijnych.

Systemy te działają na zasadzie absorpcji, tzn. ogrzewania i 
osuszania w obiegu zamkniętym poprzez zbiorniki z  

substancją osuszającą. 

Są one niezależne od warunków otoczenia i mogą zostać 
opcjonalnie dostarczone z IPC i interfejsem magistrali. 

Wszystkie systemy DDT są indywidualnie projektowane i 
dostosowywane do danego rodzaju zastosowania.
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