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Koeldrogers KRYOSEC

Series TAH / TBH/ TCH
Capaciteit 0,35 tot 4,50 m³/min
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KRYOSEC

Compacte afmeting

Buitengewoon betrouwbaar en zeer compact
KRYOSEC koeldrogers onderscheiden zich door hoogwaardige industriekwaliteit „Made in Germany“. Ze bieden
betrouwbare droging tot een omgevingstemperatuur van +50 °C. Lager drukverlies van het warmtewisselsysteem en onderhoudsvriendelijke constructie garanderen een economisch bedrijf. De koeldroger is veelzijdig
inzetbaar, omdat ze maar weinig ruimte inneemt.

Waarom persluchtdroging?
Omgevingslucht bevat ook altijd water. Als een compressor daarvan perslucht maakt en als dit daarna
tot gebruikstemperatuur wordt afgekoeld, dan kan
de perslucht het water dat er eerst in zat, niet meer
volledig opnemen. Er wordt condensaat gevormd en
dat stroomt met de perslucht in het leidingnet. Dit kan
leiden tot kostbare onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Persluchtdrogers bieden hier een goede
bescherming tegen. Koeldrogers kunnen perslucht
tot een drukdauwpunt van +3 °C drogen.

Betrouwbare bescherming tegen vocht
KRYOSEC drogers koelen vochtige perslucht in een
hoogwaardig warmtewisselsysteem van rvs-platen.
Het ontstane condensaat wordt in de geïntegreerde
afscheider in alle bedrijfsfasen efficiënt afgescheiden. De elektronische condensaataftap ECO DRAIN
zorgt voor het betrouwbaar afvoeren van het condensaat.

Ook voor hoge omgevingstemperaturen
KRYOSEC drogers ontvochtigen ook betrouwbaar bij
veeleisende bedrijfsomstandigheden. Daar spelen de
grote vlakken van de warmtewisselaar en koelmiddelcondensor en de gedefinieerde koelluchtgeleiding een
beslissende rol bij.

Industriële kwaliteit volgens de normen
KRYOSEC drogers voldoen aan de voor machines
geldende veiligheidsvoorschriften (EN 60204-1).
Daartoe behoren een afsluitbare aan-/uitschakelaar en een geïntegreerde netscheider. Dankzij de
hoogwaardige verwerking, de compacte constructie
en hoge betrouwbaarheid zijn ze bovendien zeer geschikt voor de gerichte decentrale installatie op bvb.
productie- en bewerkingsmachines, die afhankelijk
zijn van hoogwaardig behandelde perslucht.

Opbouw
Lucht-/lucht-warmtewisselaar
Lucht-/koelmiddel-warmtewisselaar
Condensaatafscheider
Condensaataftap
Koelmiddelcompressor
Koelmiddelcondensor met ventilator (luchtgekoeld)

Afb.: TAH 7

Filterdroger
Capillaire buis (koelmiddelverdamping en -afkoeling)
Persluchtingang
Persluchtuitgang
Hotgas-bypassregelaar
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KRYOSEC
Betrouwbare bescherming tegen
vocht in alle bedrijfsfasen

Lager drukverschil

Optimale vermogensaanpassing

Bij de rvs-platenwarmtewisselaar van de droger hoort
een lucht-lucht-warmtewisselaar. Lager drukverschil
en hoogwaardige isolering zorgen voor een energieefficiënt bedrijf. De geïntegreerde condensaatafscheider werkt ook betrouwbaar bij een schommelend persluchtdebiet.

De hotgas-bypass-regelaar zorgt voor op de behoefte afgestemd afkoelen van de perslucht en voorkomt
schadelijke ijsvorming. Bovendien kan bij KRYOSEC
drogers rekening worden gehouden met de invloed
van de omgevingsdruk (series TAH en TBH automatische, serie TCH handmatige aanpassing).

Betrouwbare condensaatafvoer

Eenvoudige functiecontrole

De elektronische condensaataftap ECO DRAIN
voert condensaat op de behoefte afgestemd af,
betrouwbaar en zonder drukverlies. Ter bescherming
tegen vorming van condenswater en corrosie in het
binnenste van de installatie zijn koude oppervlakken
geïsoleerd. Een kogelkraan in de condensaattoevoer
vereenvoudigt de service.

KRYOSEC drogers beschikken over een trendaanduiding van het dauwpunt. Met de praktische kleurschakering kan in één oogopslag de functie worden
gecontroleerd.

Afb.:
Wandmontage TAH 7, ophangpunten
bevinden zich op de achterzijde van de
droger (alleen serie TAH)
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Gebruik
tot

50 °C
omgevingstemperatuur
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KRYOSEC
Droogt ook nog, zelfs als het andere
te heet wordt

Krachtige koelmiddelcondensor

Speciale koelluchtgeleiding

De ruim bemeten warmtewisselvlakken van de droger
zorgen zelfs bij hoge omgevingstemperaturen voor
betrouwbare warmteovergang. Stabiele, barrièrevrij gestroomlijnde lamellen kunnen, indien nodig, goed worden
gereinigd.

De doordachte koelluchtgeleiding van de KRYOSEC
droger draagt doorslaggevend bij aan de bedrijfszekerheid. Door de montage van het ventilatorwiel in
een eigen behuizing direct bij de koelmiddelcondensor worden capaciteitsverlagende bypass-stromingen
vermeden.

Hoogwaardige koelmiddelcompressor

Trekontlaste condensaatleiding

De in de KRYOSEC gebruikte, krachtige zuigercompressoren zijn gemaakt voor een bedrijfszeker
gebruik voor omgevingstemperaturen tot +50 °C.

Ontstaan condensaat wordt in de KRYOSEC droger
door de condensaataftap via een schotkoppeling op
de behuizing trekontlast en dus altijd betrouwbaar uit
het binnenste van de installatie afgevoerd.
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KRYOSEC
Optimale procesbescherming door
industriële kwaliteit die aan de norm
voldoet

Uitvoering conform de norm

Zorgvuldige verwerking

KRYOSEC drogers voldoen aan de voor machines
geldende veiligheidsvoorschriften volgens EN 60204-1.
De hoogwaardige, afsluitbare aan-/uitschakelaar geeft
de schakelstand duidelijk aan. Bovendien zijn ze standaard uitgerust met een geïntegreerde netscheider.

De indeling en bevestiging van de componenten in
de KYROSEC drogers zijn zeer hoogwaardig en
robuust uitgevoerd. Zo zijn bijvoorbeeld elektrische
leidingen in mantelleiding samengebracht en altijd
trekontlast geplaatst. Ook dit draagt bij aan een hoge
betrouwbaarheid van de drogers.

440 mm
Hoogte TAH

55 mm

Geringe constructiehoogte,
hoge afstand tot de vloer

Afb.:
Installatie onder een roldrukmachine

8

KYROSEC drogers kunnen door hun geringe hoogte
gemakkelijk onder machine- en werkplatforms worden
geplaatst. Machinevoeten met verhoogde afstand tot de
vloer dragen bij aan de bescherming van de inwendige
componenten.

Aansluitklaar
KYROSEC drogers worden inclusief netkabel geleverd. De kabel is door PG-schroefkoppeling trekontlast. De inbedrijfstelling is hierdoor zeer eenvoudig
zonder dat de installatie moet geopend worden.
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Uitvoering

Technische gegevens
Model
Modell

Koelcircuit

Behuizing

Koelcircuit bestaand uit zuigercompressor, component
met ventilator-condensor, filterdroger, capillaire, geïsoleerde lucht-lucht en lucht-koelmiddelwarmtewisselaar
met geïntegreerde condensaatafscheider van rvs (koper
gesoldeerd) en hotgas-bypass-regeling.

Installatiebehuizing met poedercoating met afneembare
kap en machinevoeten. Voorbereid voor ophanging aan
de wand (alleen serie TAH).

Condensaatafvoer

Uitvoering inclusief trekontlaste netkabel (zonder stekker),
intern bedraad. Schotkoppeling voor aansluiting van de
externe condensaatleiding.

Aansluitingen

Elektronisch gestuurde condensaataftap ECO DRAIN 30
met kogelkraan in condensaattoevoer, incl. isolatie koude
oppervlakken.

Electronica en indicators
Mechanische trendweergave dauwpunt. Elektrische uitrusting volgens EN 60204-1: afsluitbare hoofdschakelaar met
geïntegreerde netscheider.

Documentatie
Inclusief bedrijfsvoorschrift en CE-conformiteitsverklaring
(EU-versie).

Opties

VolumeVolumenstroom
strom

DrukDruckverlies
verlust
koelKältedroger
trockner

Opgenomen
Elektrische
elektrisch
Leistungsvermogen bei
bij
aufnahme
vol.
100 % Vol.

OverÜberdruk
druck

Temperatuur
Temperatur
omgeving
Umgebung

Max.
ingangsEintrittstemperatuur
temperatur
perslucht
Druckluft

m³/min

bar

kW

bar

°C

°C

TAH 5

0,35

0,05

0,12

Condensaataftap
incl. potentiaalvrij
contact

Aanvullende uitvoering met
elektronische thermostaat
met potentiaalvrije uitgang.
Binnen in de installatie
gemonteerd, klaar om te
meten. Signaal op locatie direct op de uitgang
beschikbaar. Bijbehorende
bovenste en onderste schakellimieten instelbaar.

Alternatieve uitvoering met
elektronische condensaataftap ECO DRAIN 31 met
potentiaalvrij alarmcontact.
Signaal direct op de aftap
beschikbaar.

TAH 7

0,60

0,13

0,16

TAH 10

0,80

0,15

0,19

26

TBH 14

1,20

0,18

0,28

33

TBH 16

1,60

0,19

0,33

TBH 23

2,20

0,23

0,41

46

G1

TCH 27

2,60

0,21

0,47

56

G1

TCH 32

3,15

0,23

0,65

Elektrische
voorziening
Versorgung

3 tot 16

+3 tot +50

+60

R 134a

24

386 x 473 x 440

G½

G¼

230 V /
1 Ph /
50 Hz

3 tot 16

+3 tot +50

+60

R 134a

38

462 x 525 x 548

G¼

230 V /
1 Ph /
50 Hz

G¼

230 V /
1 Ph /
50 Hz

66
+3 tot +50

+60

R 134a

640 x 663 x 609

3,50

0,25

0,73

69

TCH 45

4,50

0,23

0,89

75

G 1¼

Vermogensgegevens bij referentievoorwaarden volgens ISO 7183 optie A1: omgevingstemperatuur +25° C, persluchtingangstemperatuur +35° C, drukdauwpunt +3° C.
Bij andere bedrijfsomstandigheden verandert het debiet.

Berekening van het debiet van de droger
Afwijkende bedrijfsoverdruk op de drogeringang p
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0,64

0,75

0,84

0,92

1,00

1,05

1,09

1,12

1,16

1,19

1,22

1,24

1,26

1,27

Persluchtingangstemperatuur Te
Te (°C)
Serie TAH: Voorbereiding voor
ophanging aan de wand

H

10

mm

Aansluiting
conAnschluss Aansluiting
Anschluss
perslucht
densaataftap
Druckluft
Kondensatablass

Correctiefactoren bij afwijkende bedrijfsomstandigheden (debiet in m³/min x k..)

Aanzichten

kTe

Omgevingstemperatuur Tu

30

35

40

45

50

55

60

1,19

1,00

0,80

0,66

0,51

0,43

0,35

B

Aanzicht van rechts

Achteraanzicht

Tu (°C)
kTu

25

30

35

40

45

50

1,00

0,96

0,92

0,88

0,85

0,80

Uitgekozen koeldroger TAH 10 met 0,8 m³/min (Vreferentie)

Voorbeeld:

Aanzicht van links

kg

TCH 35

kp

Vooraanzicht

Afmetingen
Abmessungen
BxD
TxH

G½

p bar (o)

T

Massa
Masse

24

3 tot 16

Potentiaalvrij contact „waarschuwing
drukdauwpunt“

KoelKältemiddel
mittel

Bedrijfsdruk:

10 bar(o) (zie tabel)

kp

= 1,12

Max. mogelijk debiet bij bedrijfsomstandigheden

Persluchtingangstemperatuur:

40 °C

(zie tabel)

kTe

= 0,80

Vmax bedrijf = Vreferentie x kp x kTe x kTu

Omgevingstemperatuur:

30 °C

(zie tabel)

kTu

= 0,96

Vmax bedrijf = 0,8 m³/min x 1,12 x 0,80 x 0,96 = 0,69 m³/min
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KAESER

– thuis over de hele wereld

Als één van de grootste compressorproducenten is KAESER KOMPRESSOREN wereldwijd vertegenwoordigd:
in meer dan 100 landen garanderen vestigingen en partnerondernemingen dat gebruikers van perslucht beschikken over de
modernste, betrouwbaarste en meest rendabele installaties.
Ervaren vakkundige adviseurs en ingenieurs bieden uitgebreid advies en ontwikkelen individuele, energie-efficiënte oplossingen
voor alle toepassingsgebieden van perslucht. Het wereldwijd vertakte computernetwerk van de KAESER-groep stelt de volledige
knowhow van het bedrijf aan alle klanten over heel de wereld ter beschikking.

KAESER KOMPRESSOREN BVBA

Heiveldekens 7A – B-2550 Kontich
Tel: +32 (0)3/326 39 62 – Fax: +32 (0)3/326 39 73 / Tél: +32 (0)4/222 95 41 – Fax: +32 (0)4/222 95 42
info.belgium@kaeser.com – www.kaeser.com

P-018BFL/14 Technische wijzigingen voorbehouden!

Bovendien zorgt het eveneens wereldwijd vertakte servicenet voor de hoogst mogelijke beschikbaarheid van alle KAESERproducten over de hele wereld.

