
  
 
  

 
 

         
        

       
        
                             
                    

 

  

                      

                      

                      

                      

          

 

  

            

            

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

    

 

         
             
             
                       
                    
                     
        
 
 
 
 
 
 

       
  

            ● 200 – 400 mm dolgu kalınlığı , 

● 4500 mm dolgu çapına kadar , 

● SilicaGel ve MolSieve kaplama !.. 
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Desikkant nem alma rotor kasetleri  
 

ProFlute desikkant MolSieve  ve SilicaGel rotor -kasetleri yüksek verimli ve uzun ömürlü 
olacak şekilde dizayn edilir ve üretilir.  

 

Desikkant nem alma  
Nem alma proseslerinde ve cıhazlarında kullanılırlar. 
MolSieve ve/veya SilicaGel kaplamaya prosesin 
karakterine yada kuruluk seviyesine (çiy noktası) göre 
karar verilir. Tek başlarına veya soğutma destekli 
olarak kullanılabilirler. Standart nem alıcılarda 
hedeflenen nem alma kapasitesi 5~7 gr/kgKH 
arasındadır ve inilebilecek çiy noktası -15 °C ve 
üzerindedir. Genellikle soğutmasız kullanılırlar. 100 
m³/h ile 30,000 m³/h debi aralığında ve genellikle 
enerji ekonomisi göz önünde tutularak 200 mm 
kalınlığında dolgular tercih edilir. Küçük kapasitelerde 
reaktivasyon enerjisi elektrikten sağlanırken büyük 
kapasitelerde doğal veya atık enerjiler tercih edilir. 

 Desikkant iklimlendirme  
Desikkant rotor-kasetler ikinci bir tekerlek ve doğal 
yada atık enerjiler ile desteklenerek konfor veya 
proses iklimlendirmesi yapılabilir. İkinci tekerlek 
yalnızca duyulur ısı transferi için kullanılır ve aynı 
zamanda sistemin döngüsünü sağlar. Yaygın olarak 
kullanılan doğal enerjiler güneş, jeotermal ve faz 
değiştiren akışkanların gizli ısılarıdır. İlk yatırımları 
oldukça pahalı olmasına karşılık kullandıkları işletme 
enerjileri yok seviyesindedir. Bu nedenle çok yüksek 
cop ve eer değerlerine ulaşılabilir. Doğru dizayn edilen 
ve uygulanan desikkant iklimlendirme sistemleri, 
bölgesel iklim konumlarına da bağlı olmak kaydı ile 
beş yıl içinde ilk yatırım bedellerini geri ödeyebilirler..   

  

 

Rotor kasetleri  
Kasetler nem alma dolgularına salınımsız ve düzenli dönebilmeleri için  yataklık 
ederler. Ayrıca bölmeler altına veya çevreye yerlaştirilmiş yüksek sıcaklık dayanımlı 
conta sistemleri ile bölümler arasındaki sızdırmazlığın sağlanmasına olanak verirler. 
Döndürme motorlarını ve kullanılıyor ise diğer elektrik/elektronik ekipmanlarını 
üzerlerinde taşırlar. Kaset yapısı hedeflenen çiy noktasına ulaşmak üzere dolguyu 
göreceli olarak 2, 3 veya 4 parçaya ayırırlar. Bu bölmelerin genellikle büyüğünden 
proses havası, diğerlerinden ise sıcak ve/veya soğuk reaktivasyon havası geçer. 
Çerçeve/kaset galvanize sac veya paslanmaz çelik malzemeler ile üretilebilir. Güçlü 
bir konstrüksiyona sahip ve yüksek sıcaklık dayanımlı olması zorunludur.  

 
Nem alma dolgusu ne kadar yüksek verimli olursa olsun bir nem alma prosesinin başarısı, kaset yapısı ve 
üzerindeki sızdırmazlık contaları ile belirlenir. Dolgu kaset içinde salınımsız dönmeli ve contalar hava akımlarının 
birbiri içine sızmasına engel olmalıdır. Özellikle düşük çiy noktalarına inildiğinde proses ve reaktivasyon havası 
arasında yüksek buhar basıncı farkları oluşur. Conta sistemi yüksek basınç farkına rağmen hava akımlarının 
birbirine karışmasını mutlak olarakve sürekli şekilde engellemelidir. Aksi halde tutulan nem tekrar proses havasına 
geçer ki bu da nem alma proses ve uygulamasının başarısızlığı ile sonuçlanır.   
 
Kaset konstrüksiyonu dolgu üzerinde genellikle ve yüksek çiy noktalı sıcaklıkladaki kullanımda, 270°+90° olarak iki 
ayrı sanal bölüm yaratır. 270 ° lik bölge nemi alınacak proses havasının geçiş bölgesidir. 90° lik bölüm ise dolgu 
üzerinde birikmiş su buharının boşaltıldığı reaktivasyon/yenilenme bölgesidir. Bu iki bölge arasında akan havalar 
arasında tipik uygulamalarda dahi 3000 Pascal üzerinde basınç farkı bulunur. Nemli ve sıcak hava akımı tarafında 
basınç farklı olarak yüksektir. Yetersiz bir contalama veya salınımlı dönüşler, nemli havanın kuru hava içine kolayca 
akmasına neden olur. Proflute AB rotor kasetleri bu kaçaklara izin vermez, güvenilir sonuçları garanti eder. 
 

Daha düşük çiy noktası sıcaklıklarına inildikçe proses ve reaktivasyon havalarının arasındaki sıcaklık ve basınç 
farkı artar. Düşük çiy noktalarına gidildikçe basınç farkı 5000 pascal’ı, sıcaklık farkı ise 100 °C yi aşabilir. Böyle 
durumlarda 270°+90° separasyon ile başarılı olunamaz. O nedenle, mesela 220°+50°+90° gibi bir separasyona 
gidilir. 220° proses havası bölümü nem alma, 90° yine reaktivasyon bölümüdür. İlave edilen mesela 50° lik bölüm 
ise dolgunun soğutulması ve aşırı nemin indirilmesi için bir süpürme bölmesi görevini üstlenir. Böylece reaktivasyon 
ve proses havası bölmeleri arasındaki nem ve sıcaklık farkı azaltılır ve prosesin başarısı sağlanır.    
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Desikkant nem alma rotor kasetleri  
 

ProFlute desikkant MolSieve ve SilicaGel rotor -kasetleri yüksek verimli ve uzun ömürlü 
olacak şekilde dizayn edilir ve üretilir.  

 
 

Desikkant nem alma rotor-kasetleri hızlı ön seçim t ablosu 
 

Model 
 

DRYK 

Hava debisi Basınç dü şümü 

 

Nem alma 
kapasitesi 

 

Reaktiv 
ısıtıcısı 

 

Ölçüler 
 Ağırlık 

En Boy Derinl 
 

Proses 
 

Reaktivs Proses Reaktivs Kg/h KW mm Kg 
 

0440 
 

1200 400 125 140 7.8 12.0 700 700 400 50 
 

0550 
 

1800 600 125 150 11.7 18.5 800 800 400 60 
 

0770 
 

3500 1200 140 155 22.7 36.0 1000 1000 400 75 
 

0965 
 

5500 1900 240 270 35.7 56.0 1250 1250 450 100 
 

1070 
 

6800 2350 245 275 44.2 68.5 1300 1300 450 130 
 

1220 
 

8750 3000 250 280 56.9 88.5 1450 1450 450 170 
 

1525 
 

13700 4700 255 285 89.0 141.0 1800 1800 500 300 
 

1730 
 

18000 6000 260 290 117.0 181.0 1950 1950 500 400 
 

1940 
 

22000 7500 265 295 143.0 221.0 2150 2150 500 600 
 

2190 
 

32000 11000 270 300 208.0 342.0 2400 2400 550 750 
 

2440 
 

40000 14000 275 305 260.0 422.5 2700 2700 550 900 
 

2765 
 

51000 17500 280 310 331.5 523.0 3000 3000 600 1200 
 

3000 
 

60000 20000 285 315 390.0 624.0 3200 3200 600 1450 
 

• Tablo fikir edinmek için yapılacak ön seçimlerde kullanılmak üzere düzenlenmiştir. Uygulama için kullanılmaz, 
• Kapasitif veriler 125 °C reaktivasyon havası sıcaklığı ve ∆w = 5.5 gr/kg giriş-çıkış nem farkı için düzenlenmiştir. 
• Model sütununda verilen değerler dolgu çapını ifade eder. Bu değerler dışındaki çaplar için firmamızı arayınız, 
• Ölçüler bölümünde verilen değerler kaset dış ölçüleridir. Farklı kaset ölçüleri için firmamızı arayabilirsiniz, 
• Dolgu ve kaset separasyonu 270°+90° olarak öngörülmüştür. Farklı separasyonlar için firmamızdan destek alınız, 
• Nem alma tekerlekleri firmamızdan kasetsiz olarak ta temin edilebilir. Bu isteklerinizi firmamıza yazılı bildiriniz, 
• Nem alma dolgusu ve kaseti ProFlute AB ürünüdür ve İsveç menşeilidir. http://www.proflute.se ziyaret ediniz, 
• Hesaplamalar için uzun yılların tecrübesi ile Proflute AB tarafından hazırlanan ProCalc 3.0 kullanılmaktadır. 
• ProCalc hesaplama yazılımı yalnızca Proflute AB müşterilerine verilmektedir. Fakat bu yazılımı Proflute AB web 

sayfasından on-line kullanabilirsiniz. Bunun için sayfayı ziyaret ederek kendinizi kayıt ettirmelisiniz.. 
 

 
Nerelerde ve hangi sektörlerde kullanılır  
Desikkant standart nem alıcılar veya nem alma rotorlu kasetleri çok geniş endüstriyel proseslerde kullanılmaktadır. 
Bu endüstri dalları; Elektrik, elektronik, pil ve akü üretim tesisleri, cam ve otocam laminasyon odaları, savunma 
sanayiinin hemen tüm dallarında, İlaç sanayiinin hemen tüm noktalarında, gıda sanayiinde, kütüphane, müze, saray 
ve tarihi eşya depolarında, kağıt ve mobilya depolarında, yağlı boya tabloların ve kumaş eşyaların saklandığı 
depolarda, demir çelik endüstrisinde, nükleer santrallerde, pompa istasyonlarında, tünel ve yerlatı depolarda… 
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