Trotec: Kondensacyjne, stacjonarne
osuszacze powietrza

Urządzenia te zostały stworzone do ciągłej pracy w budynkach użyteczności
publicznej, w rzemiośle oraz przemyśle. Te odporne, przemysłowe osuszacze
kondensacyjne firmy Trotec gwarantują najwyższą wydajność przy niskich
kosztach eksploatacji.
Urządzenia to zostały stworzone do ciągłej pracy w budynkach użyteczności publicznej, w rzemiośle
oraz przemyśle. Te odporne, przemysłowe osuszacze kondensacyjne firmy Trotec gwarantują
najwyższą wydajność przy niskich kosztach eksploatacji. Wiele gałęzi rzemiosła i przemysłu wymaga
ciągłego i niezawodnego zapewnienia odpowiedniej wilgotności powietrza. Niska temperatura
zewnętrzna, wiatr i wysoka wilgotność na zewnątrz stanowią dodatkowe utrudnienia w utrzymaniu
odpowiednio niskiego poziomu wilgotności wewnątrz pomieszczeń, urządzeń oraz instalacji
technicznych. Stacjonarne, osuszacze przemysłowe firmy Trotec są idealnie stworzone do tego
rodzaju zadań. Zastosowane zjawisko kondensacyjne pozwala na uzyskanie najwyższej wydajności
osuszania w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Dodatkową zaletą są niskie koszty zużycia
energii dzięki zintegrowanemu systemowi odzysku ciepła.

Osuszanie w chłodniach, w pozbawionych ogrzewania halach magazynowych w halach garażowych
oraz w pomieszczeniach bibliotecznych i archiwach, halach sportowych oraz biurach, realizowane za
pomocą osuszaczy przemysłowych firmy Trotec gwarantuje ciągłe i niezawodne zabezpieczenie
przed pleśnią, korozją i innymi uszkodzeniami wynikającymi z działania wilgoci. Oferta firmy Trotec
pozwala na dobranie idealnego urządzenia do danego zastosowania. Wszystkie modele zgrupowane
zostały w trzech seriach: seria DH, seria DH-S oraz seria DH-VPR+. Te wytrzymałe i wydajne
urządzenia są w stanie zapewnić osuszanie objętości powietrza od nieco powyżej 200 m³ aż do 9000
m³ na godzinę. Niezależnie od wyboru modelu osuszacza kondensacyjnego do danego zastosowania,
użytkownicy cieszyć się mogą wysoką wydajnością osuszania przy niskich kosztach eksploatacyjnych
oraz najwyższą jakością urządzeń produkowanych przez firmę Trotec.

Ciekawostka: Wiele modeli DH jest wykonanych ze stali nierdzewnej i są one przystosowane do
zastosowania w obszarach o szczególnych wymaganiach higienicznych.

Więcej informacji tutaj:
https://pl.trotec.com/produkty-i-uslugi/maszyny-highperformance/osuszanie/kondensacyjne-stacjonar
ne-osuszacze-powietrza/
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