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PLASTICOLOR DROGERS

DROOGSYSTEMEN

Het efficiënt drogen van kunststof materialen tot aan  
een optimaal resterend vochtgehalte is beslissend voor 
de productie van kwalitatief hoogwaardige producten. 

Tot het WOYWOD-dienstenpakket behoren zowel  
mobiele compacte drogers of centrale drooginstallaties 

als ook kristallisatiesystemen voor de omzetting van 
amorf in deelkristallijn PET. 

Alle droogtrechters zijn volledig geïsoleerd en uitgerust 
met een kijkglas. Grotere trechters worden van een  

reinigingsdeur voorzien om een optimale toegankelij-
kheid te garanderen.

2



PLASTICOLOR DROGERSPLASTICOLOR DROGERS

WARMELUCHT-
SYSTEEM IHT

DROGELUCHT-
SYSTEEM DDT

Kenmerken

· Veel combinatiemogelijkheden
· Exacte warmteregulering
· Hoge energiebesparing (tot 40%)
· Retourluchtfilter
· Beproefde modulaire bouwwijze
· Eenvoudige bediening
· Extreem stil

Kenmerken

·  Veel combinatiemogelijkheden
·  Drogeluchtdroger met twee droogmiddelreservoirs 
(moleculaire zeef)

·  Hoge energiebesparing (tot 40%)
·  Zeer lineair dauwpunt (tot - 50°C)
·  Geheel automatisch bedrijf
·  Persluchtbewaking
·  Beproefde modulaire bouwwijze
·  Bedrijf zonder perslucht (afhankelijk van model)
·  Bedrijf zonder koelwater (afhankelijk van model)
·  Eenvoudige bediening
·  Gesloten droog- en regeneratiecircuit
·  Uitvoering voor hoge temperaturen optioneel verkrijgbaar

1   DDT 300

2   DDT 6000

De drogers werken met de omgevingslucht.  
Het resultaat hangt dus af van de omgevingscondities  

(relatieve luchtvochtigheid en temperatuur). 

Warmeluchtsystemen worden hoofdzakelijk  
gebruikt voor het voorverwarmen of drogen van  

niet-hygroscopische materialen.

Deze systemen werken volgens het absorptieprincipe,  
d.w.z. verhitting en ontvochtiging in een gesloten circuit  

via een droogmiddelreservoir. 

Ze zijn niet afhankelijk van de omgevingscondities en kunnen 
optioneel met IPC en bus-interface worden geleverd.  

Alle DDT-systemen worden individueel gepland en op de 
toepassing afgestemd.
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