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tuntuvaa energiaa talteenottaviin laitteisiin
recovery
systems
Pienemmät kompressorit ja lauhduttimet sekä korkeampi höyrystymis-
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hankinta
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Kostutuksen hankintahinta alenee
Lower investment cost in supply air
humidiﬁcation jäähdytyksen ja
Ilmanvaihdon,

kostu-

s 3UPPLY AIR HUMIDIlCATION EQUIPMENT WILL BE SMALLER
tuksen
due to käyttömenot
high rate of humidity alenevat
recovery from the
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EXHAUST AIR

Jäähdytyksen talteenotto kesäaikana
Kkosteuden talteenotto talviaikana

Lower running costs of ventilation, cooling
and humidiﬁcation

Paremmat toimintaedelytykset kuivan
s #OOLING RECOVERY IN SUMMER TIME
jäähdytyksen
(jäähdytetyt
s (UMIDITY RECOVERYkäytölle
IN WINTER TIME
katot,
jäähdytyspalkit)
"ETTER WORKING CONDITIONS FOR DRY COOLING
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nopeus kiekon läpi

s 3AVINGS IN COOLING EQUIPMENT INVESTMENTS ARE HIGHER THAN
additional cost of sorption treatment of the rotor
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(chilled ceilings or beams)
• systems
Ulkoilman tehokas kuivaus mitoittavissa kesäolosuhteissa pitää huokosteuden
alempana jaOFlikimäärin
vakiona.
Jäähdytysveden
s neilman
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DEHUMIDIlCATION
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menolämpötlaa
ei ole
tarpeen constant
nostaa kondensoitumisen
välttämiseksi.
conditions due
to almost
humidity efﬁciency,
lower need to increase water supply temperature to room
UNITS IN EXTREME HOT AND HUMID OUTDOOR CONDITIONS

Parempi huoneilman laatu talvella
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DURING
WINTER
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sirto QUALITY
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tuloilmaan.
s (IGH HUMIDITY RECOVERY FROM EXHAUST AIR DURING
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Pienempi siirtimen huurtumisriski

-OLECULAR 3IEVE ¯ -OLECULE

• ,OWER
Sorptioroottorissa
RISK FORhurtumisraja
FREEZINGon 5-10°C alempi kuin kondensoivassa
eli ei-hygroskooppisessa roottorissa, koska kosteus siirtyy molecular

s sieven
4HE RISK
OF FREEZING
IN EXTREME
WINTER
CONDITIONS
molekyylien
avulla,
ei lauhtumalla
kiekkossa
ja taasISuudelleen
  # LOWER THAN FOR SENSIBLE ROTORS DUE TO THE FACT THAT
höyrystymällä.
humidity is caught in molecules of the molecular sieve
(not through condensation)
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