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hygiëne, economisch rendement, bedrijfszeker-
heid – in vrijwel geen enkele andere branche
zijn deze factoren zo nauw verweven met kli-
maatcondities en vochtigheid, als in de levens-
middelenindustrie. optimale ruimteklimaatom-
standigheden kunnen hier vooral door de
 beheersing van de luchtvochtigheid worden
 gerealiseerd.

Ongecontroleerde 
vochtigheid  veroorzaakt:

Te hoge uitvalwaarden bij levensmiddelenW

Condensproblemen bij het goederentrans-W
port tussen verschillende temperatuur -
zones, bijv. koelmagazijn en laad-/loszone

Hygiëneproblemen bij de verwerking W
of verslechterde producteigenschappen

Hygiëne- en condensproblemen doorW
 reinigingswerkzaamheden, stoomstraal-
werkzaamheden, kratwasinstallaties of 
bij de flessenreiniging

Kwaliteitsproblemen bij de opslag en hetW
drooghouden bijv. klonteren van kruiden
of poeders

Hygiëne- en condensproblemen W
in snijruimten

Corrosie en hogere onderhoudsbehoefteW
bij machines en gebouwen

Snellere beschadiging van bouw -W
constructies en hogere stookkosten 
door  ver minderde isolatiewaarden 
van de bouwconstructie

vooral in de levensmiddelenindustrie verande-
ren de markteisen doorlopend en zijn hierbij
niet zelden in conflict met de capaciteit van be-
staande productie-installaties. 

vooral bij luchtbehandeling kunnen aanwezige
technische installaties bovendien bij volledige
belasting snel hun grenzen overschrijden en
tijdrovende ombouwwerkzaamheden nader-
hand aan bestaande systemen, zijn niet in de
laatste plaats uit economische overwegingen
vaak geheel onmogelijk.

eenvoudig “verwarmen en ventileren” helpt ook
niet verder, want hoewel de lucht bij toene-
mende temperaturen steeds meer vocht kan
opnemen, moet bij deze processen extreem
veel energie worden gebruikt voor verwarming
en ventilatie om te zorgen voor de noodzake-
lijke temperaturen en luchtverversing. 

in koelruimten en andere omgevingen met lage
temperaturen, kan deze methode sowieso niet
worden toegepast – en alleen een verhoging
van de luchtverversingsfrequentie heeft in deze
zones zonder de betreffende luchttemperatuur-
stijging geen enkel effect op de versnelling van
de verdamping.

zonder het gebruik van ontvochtigers is het
handhaven van de gewenste waarden in koel-
zones onmogelijk. Koelinstallaties kunnen de
werkruimten weliswaar tot de gewenste lage
temperaturen van 0 tot 12°c koelen, het wer-
kingsprincipe hiervan heeft echter geen rele-
vant effect op de relatieve vochtigheid, die door
alleen koeling niet tot minder dan 70 tot 95%
kan worden verlaagd.

LUCHTVOCHTIGHEID
VAN STOORFACTOR TOT SPAARFACTOR

DE UITDAGING: 
gewijzigde eisen aan
 besTaande insTallaTies

HET PROBLEEM: 
Te hoge, ongeconTro-
leerde luchTvochTigheids-
waarden
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trotec condition management maakt korte
 metten met onbeheersbare vochtigheid en
combineert maatwerk ontvochtigingsoplossin-
gen met een grote flexibiliteit en een hoog
 rendement.

de stationaire trotec luchtontvochtigers zijn
naar behoefte instelbaar die geen extra toevoer
van verse lucht vereisen en voor elke omgeving
optimaal aan te passen is. de units kunnen zelfs
achteraf worden geïnstalleerd, ook probleem-
loos in bestaande luchtkanaal systemen.

dankzij configureerbare luchtrichtingsomkeer
maken onze ttr-droogaggregaten een flexi-
bele integratie in bestaande processen moge-
lijk. altijd met de bedieningszijde naar de ge-
bruiker toe, kunt u de droge lucht naar be-
hoefte links of rechts laten uitblazen.

het grote werkbereik van onze luchtontvoch -
tigers van -20 °c tot +70 °c en de optie voor
vocht- of dauwpuntafhankelijke sturing, garan-
deerd een efficiënt droogproces bij de meest
uiteenlopende taken.

Trotec ontvochtigingsoplossingen overtui-
gen bovendien door een hoge ROI-factor bij
een lage TCO (total cost of ownership): 

het volautomatische onderhoudsarme bedrijf
verlaagt de totale bedrijfskosten en een actief
gebruik van procesenergie – bijvoorbeeld voor
aanvullende ruimteverwarming of heetwaterbe-
reiding – versnelt de terugverdientijd (return-
on-investement).

DE OPLOSSING: 
Flexibel verschaalbare
droogsystemen

Complete oplossingen uit één hand van deW
toonaangevende ontvochtigingsspecialist
met een omvangrijk uitrustingsprogramma
en vele jaren toepassings-knowhow.

100% in de praktijk beproefde ontvochti-W
gingsoplossingen voor uw productieom -
geving, dankzij de proefdraai-optie.

Zonder extra bouwwerkzaamheden directW
achteraf installeerbare droogsystemen met
een tegen corrosie beschermde construc-
tie – voor toepassing in hygiënezones ook
in RVS-uitvoering.

Zeer hoge ontvochtigingscapaciteit voorW
snel en voordelig drooghouden bij
 volautomatisch onderhoudsarm bedrijf –
hygrostaat- of dauwpuntgeregeld.

Hoog rendement door extra warmteterug-W
winning of proceswarmteondersteunde
luchtverwarming – ontlasting van aanwe-
zige koelsystemen – verbetering van de
temperatuurbeheersing.

Oplossingen voor alle eisen: W
Condensatie- of adsorptietechnologie 
voor lagetemperatuur-, proces- en product -
droging voor werkbereiken tot -20°C 
tot +70°C.

Alle apparaatklassen voor elk eisenprofielW
beschikbaar – van 20 liter ontvochtiger tot
2.000 liter droger met een hoge capaciteit.

UW VOORDELEN: 
PlusPunten van 
onze industriële drogers

TROTEC CONDITION MANAGEMENT
WIJ LOSSEN UW VOCHTPROBLEMEN OP

Voor het gebruik in hygiëne -
zones zĳn veel Trotec
 luchtontvochtigers ook ver-
krĳgbaar in RVS-uitvoering.
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13,6 g

9,4 g23,0 g

+25 ºC +10 ºC

OPLOSSINGEN
op HeT
 DAuWpunT

De dauwpunt-temperatuur is de beslissende
grootheid voor de vorming van condens – deze
geeft aan vanaf welke temperatuur de lucht zo-
danig is verzadigd met waterdamp, dat geen
extra vocht meer kan worden opgenomen. 

De vochtigheid condenseert dan op objecten
in de omgeving, waarvan de temperatuur on-
der het dauwpunt ligt. 

Hierbij is de dauwpunt-temperatuur geen ab-
solute grootheid, maar wordt deze berekend
uit de beide variabelen luchttemperatuur en re-
latieve luchtvochtigheid. 

Bij een luchttemperatuur van 8°C en 85% rela-
tieve luchtvochtigheid ligt de dauwpunt-tem-
peratuur bijvoorbeeld op 5,6°C. Wordt de rela-

tieve luchtvochtigheid bij dezelfde 8 °C naar
45% verlaagd, daalt de dauwpunt-temperatuur
naar -3,1°C.

Hierdoor kan de condensvorming op produc-
ten, machines en bouwmaterialen met Trotec
luchtontvochtigers effectief worden verhinderd.

De luchtvochtigheid wordt hierbij m.b.t. het
voor het betreffende toepassingsscenario opti-
male dauwpunt gecontroleerd zo geregeld, dat
object- en opslagtemperatuur altijd boven het
dauwpunt liggen.

Zo kan gevaarlijk condens met alle mogelijke
schadelijke gevolgen van dien, door het ge-
bruik van Trotec luchtontvochtigers zelfs niet
eens ontstaan!

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN
DAUWPUNT ONDER CONTROLE – CONDENS PASSÉ

Industriële drogers TTR-serie 
Adsorptieluchtontvochtigers,

 stationair

Industriële drogers DH-serie
Condensdrogers, stationair

Luchtontvochtigers TTK-serie
Condensdrogers, mobiel

Luchtontvochtigers TTK-serie
Adsorptieluchtontvochtigers,

 mobiel

Waterdampgehalte 
van de lucht:

Bĳ 25 °C luchttemperatuur
kan een kubieke meter lucht
max. 23 g water opnemen, 
dit komt overeen met 100 %
luchtvochtigheid. Koelt deze
lucht door contact met koude
oppervlakken af tot 10 °C, 
kan nog maar 9,4 g worden op-
genomen. Het overtollige
vocht condenseert op koelere
oppervlakken tot water.
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Koelzones in combinatie 
met stoomreiniging

Vooral bij de verwerking van verswaren kunnen
aanzienlijke vochtproblemen ontstaan. op de
eerste plaats is de waterdampopnameca -
paciteit van de lucht door koeling naar 0 °C tot
12 °C sowieso al duidelijk verminderd. aan de
andere kant veroorzaakt de in hygiënezones
vereiste stoomreiniging extra vochtbelastingen. 

door het gebruik van trotec luchtontvochtigers
kunnen vochtvlakken in productieruimten ook
bij lage ruimtetemperaturen tijdens en na het
natreinigen zeer snel drogen, omdat de appa-
raten de waterdamp ook bij lage temperaturen
direct uit de omgevingslucht condenseren en
de circulatielucht effectief ontwateren zodat op-
nieuw vocht kan worden opgenomen.

Vleesverwerkende industrie

na het dichtschroeien en uitsnijden drogen de
snijvlakken van slachtkarkassen door circulatie
van gedroogde omgevingslucht bij de betref-
fende lage temperaturen sneller – gewichts -
verlies en kiembelasting kunnen door de lage
relatieve luchtvochtigheid effectief worden ver-
meden. 

Verder versnelt de onttrekking van vocht bij de
vlees- en worstproducten de narijping hiervan
tot producten met een lange houdbaarheid.
de doordroging van kleingesneden vlees en
vet met koude ontwaterde circulatielucht zorgt
voor hoogwaardige voorgedroogde proteïnen.

Bovendien kunnen door een verlaging van de
relatieve luchtvochtigheid dampgebonden
geurstoffen worden afgescheiden. Zo wordt de
luchtkwaliteit aanzienlijk verbeterd – zonder het
realiseren van de anders noodzakelijke hoge
luchtverversingsfrequentie.

Diepvriestunnels,
 diepvriesmagazijnen en -sluizen

IJsvorming op de infrastructuur buiten het diep-
vriesproces kan dure gevolgen hebben, omdat
de capaciteit van de koelinstallaties wordt ver-
minderd of omdat ze vaker moeten worden ont-
dooid en gereinigd, hetgeen zorgt voor dure

productiestilstand. Bovendien kan rijp ontstaan
in het diepvriesmagazijn en ean-codes onlees-
baar maken. 

In laadzones van koelhuizen leiden tempera-
tuurschommelingen bovendien snel tot een
 verzadiging van de ruimtelucht met vocht.
 Condensvorming op gebouwen, machines en
goederen is het gevolg. 

door het gebruik van trotec luchtontvochtigers
kan condensvorming in diepvrieszones en -laad-
zones effectief worden verhinderd en kan zo
het productieproces en de productkwaliteit wor-
den gewaarborgd. 

Zoetwarenproductie

Suiker, cacao, kleur- en aromapoeder of ver-
schillende granulaten – veel hygroscopische
grondstoffen kunnen met voorontvochtigde
lucht optimaal worden gedroogd, zodat ze ver-
werkbaar blijven. Bovendien zijn trotec indus-
triële drogers ook ideaal voor het genereren
van drogeluchtsluiers over de productiemachi-
nes of voor het gericht voorontvochtigen van
proceslucht voor drageermachines of droog-
tunnels. 

ook bij de verpakking en in het distributiema-
gazijn beschermen luchtontvochtigers zoet -
waren en kartonnen verpakkingen tegen vast-
plakken en chocolade tegen uitslag.

Drankindustrie

door een optimale luchtvochtigheidsbeheer-
sing kan in rijpings- en opslagkelders de vor-
ming van schimmels betrouwbaar worden ver-
hinderd. ook bij de flessenreiniging worden
zo hygiëne- en condensproblemen voorkomen
en kan bij het vullen van flessen een aange-
naam, productief werkklimaat worden gereali-
seerd.

In het magazijn voor volle producten, kan de
lijm van flesetiketten gelijkmatig uitharden en
zonder vouwen opdrogen. het gecombineerd
gebruik van trotec luchtontvochtigers en -ven-
tilatoren maken bovendien dichter bij elkaar
geplaatste en ruimtebesparende palletstapels
mogelijk.

Een effectieve luchtvochtig-
heidsbeheersing maakt
 aanzienlĳke kwaliteits- en pro-
ductiviteitsverbeteringen
 mogelĳk – en dat t.o.v. conven-
tionele maatregelen met een
veel groter effect en duidelĳk
minder inzet!
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Elk bedrijf in de levensmiddelenindustrie heeft
eigen werkprocessen, installaties en ruimten.
Daarom zijn theoretische berekeningen van de
behoefte “op afstand” of standaardaanbiedin-
gen “van de plank” weinig waard.

In goederenoverslagzones van koelhuizen zor-
gen bijvoorbeeld wisselende laad-/loscycli, af-
hankelijk van het omgevingsklimaat, voor de
meest uiteenlopende luchtstromingen en wer-
velingen bij platformen en sluizen, die vrijwel
niet te berekenen zijn.

De gevolgen: Onnodige extra kosten door een
te hoge berekende vraag of – nog erger –
 oplossingen die in de praktijk onvoldoende
werken.

Bij Trotec ontvangt u daarom niet alleen
 ontvochtigingstechniek, maar functioneel
beproefde ontvochtigingsoplossingen!

Onze ontvochtigingsexperts analyseren de pro-
cessen direct bij u op locatie, voeren ruimtekli-
matologische metingen uit voor detectie van
probleemzones en werken daarna een maat-
werk oplossing uit, tot en met de plaatsing van
de benodigde apparaten.

Voordat de geplande stationaire aggregaten
worden geïnstalleerd, werkt ons serviceteam
eerst in het kader van proefdraaien met mo-
biele uitvoeringen van de drogers, die pro-
bleemloos kunnen worden opgesteld, zonder
dat bouwkundige maatregelen noodzakelijk
zijn.

Tijdens de validatiefase documenteren we alle
relevante klimaatparameters, zoals luchttempe-
ratuur, relatieve luchtvochtigheid, dauwpunt of
luchtstromingssnelheid voor een definitieve op-
timalisering van de behoefteberekening. 

Alleen Trotec biedt u dit voordeel: 

Door de unieke mogelijkheid van vrijblijvend
proefdraaien, investeert u uitsluitend in tijdens
praktisch bedrijf bij u bewezen en voor uw
 behoefte perfect werkende oplossingen!

Pas als u bent overtuigt van ons concept,
 worden de stationaire aggregaten besteld. 

Tijdens de proefopstelling rekenen we slechts
een voordelige, vaste huurprijs.

GA OP ZEKER
MET ONZE BEST-PRACTICE INDUSTRIESERVICE

EXPERTISE 
IN PLAATS VAN
 EXPERIMENTEN
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We realiseren op aanvraag ook speciale
 uitvoeringen als maatwerkoplossing

Bĳvoorbeeld XTR 2300, complete installatie voor lucht-
conditionering van een productiehal in de levensmid-
delenbranche. Individuele uitvoering met lucht -
gekoelde koudwaterset, gecombineerde condens- en
adsorptie-ontvochtiging, Flowmatic-droge luchtvolu-
mestroomregeling, vocht- en temperatuurregeling,
 natempering van proceslucht en thermische ontkop-
peling, evenals warmte-isolatie van de buitenhuid
voor preventie van dauwwatervorming.

Grenzenloze service

Trotec en TKL zĳn in heel
 Europa bĳ u in de buurt. 
Ons vestigingsnetwerk groeit
 gestaag, zodat we u overal
snelle en vakkundige lokale
service kunnen garanderen.

Bij luchtbehandelingsoplossingen is de Trotec
Trade Division een van de toonaangevende uit-
rustingspartners voor industrie en ambacht. 

Naast droogsystemen kunnen we u het
 complete machineprogramma voor klimaatbe-
heersing aanbieden – van verwarming, bevoch-
tiging, ventilatie en klimatiseren tot luchtreini-
ging, bovendien talrijke meetapparaten voor
gebouwdiagnose, schadedetectie, kwaliteits-
borging en industrieel onderhoud.

In alle productgroepen beschikken we niet al-
leen over de meest geschikte apparaten, maar
ook over jarenlange knowhow bij de toepas-
sing hiervan.

Uw Trotec voordelen:

Systeemneutraal adviesW

Koop, verhuur, service – alles in één handW

Eén aanspreekpartner voor alle prestatiesW

EXPERTS VOOR 
360°-OPLOSSINGEN
LUCHTBEHANDELING EN MEER

TKL is de Trotec Rental Division en altijd  speciaal
gericht op verhuur. 

Voor het waarborgen van uw opbrengsten bij
korte machine-uitval of tijdelijke pieken in de
vraag, staat de toonaangevende apparatuurver-
huurder in Europa met meer dan 10.000 huur-
apparaten en een snelle 24-uurs bezorgservice
garant voor een hoge machinebeschikbaarheid
voor interventie bij storingen en capaciteitsuit-
breiding.

Adsorptiedrogers met procesluchthoeveel-W
heden tot 13.300 m³/h

Condensdrogers tot 2.000 liter/24 h W

Luchtreinigers tot 5.000 m³/hW

Radiale hogedrukventilatoren metW
 capaciteiten tot 54.000 m³/h

Wereldwijd uniek: W
Elektrisch verwarmingsapparaten met 
een hoge capaciteit voor warmeluchthoe-
veelheden tot wel 9.000 m³/h

Oliegestookte verwarmingsaggregaten W
tot 500 kW verwarmingsvermogen, 
25.000 m³/h luchthoeveelheid

Wereldwijd uniek: W
mobiele aircosystemen voor omgevings-
condities van -26 °C tot +60 °C

RENDABELE FLEXIBILITEIT
TKL MAAKT HUREN MOGELIJK

Heeft u ook een individuele
drooginstallatie nodig? 
Bellen is voldoende, we
 geven u graag persoonlĳk
 advies:

Tel. +31 103 135250

Of stuur gewoon een e-mail
naar info-nl@trotec.com.
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Trotec C.V.

Kreekweg 22
3133 AZ Vlaardingen
Nederland

Tel. +31 103 135250
Fax +31 103 135251

info-nl@trotec.com
nl.trotec.com

De beste voorwaarden voor uw succes

Met een intelligent opgebouwd netwerk
van gespecialiseerde ondernemingen voor
industriële uitrusting, huurapparaten en
 services, behoort de Trotec Group bij pro-
fessionele totaaloplossingen rondom kli-
maatbeheersing en meettechniek voor ge-
bouwdiagnose internationaal tot één van
de meest vooraanstaande adressen.

We bieden u jarenlange branche-know-
how, hoogwaardige producten en uitge-
breide service – alles uit één hand!

Profiteer bij uw taken van onze ervaring
met talrijke installaties – speciaal in de le-
vensmiddelenindustrie. We adviseren u
graag persoonlijk en verheugen ons op
uw telefoontje of uw e-mailaanvraag.
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