
MXA
SECADORES POR ADSORÇÃO
PONTO DE ORVALHO -20, -40, -70ºC

Os secadores de ar comprimido sem

aquecimento PNEUDRI MX fornecem ar

comprimido limpo, isento de óleo e seco, de

acordo com todas as edições da ISO8573-1,

o padrão internacional para a qualidade do

ar comprimido. 

 

Eles são eficientes em termos energéticos e

usam uma construção modular, tornando-os

menos da metade do tamanho dos secadores

convencionais.

CONSTRUÇÃO
MODULAR

 

Permite maior flexibilidade,

secadores podem ser multi-depositados

para fornecer compressão extra

a capacidade de secagem do ar acordo

com o aumento da demanda. 

 

Este recurso permite também que os 

secadores individuais podem ser facilmente

isolado para serviço de rotina

trabalho, mantendo a

fornecimento de ar limpo e seco da planta.



DESIGN LEVE E COMPACTO

Colunas de alumínio extrudado de alta

resistência e coletores reduzem a

pegada do secador, permitindo fácil

instalação e manutenção. Totalmente

protegido contra corrosão por dentro e

por fora e coberto por 10 anos garantia

no envelope de pressão.

Devido ao design da coluna, o MX está

isento da inspeção do vaso de pressão

requisitos da ASME, ou seja, eliminação

de verificações anuais onerosas. 

 

NORMAS INTERNACIONAIS

 PONTO DE ORVALHO CONSISTENTE

Modelos de ponto de orvalho de 

-40°C e -70°C, inibi o crescimento de

microrganismos bem como elimina a

corrosão.

O preenchimento dessecante fornece

100% de utilização do leito do secador,

impedindo a entrada de ar canalizado,

reduzindo significativamente o atrito o

que poderia levar a filtros bloqueados e

perda do ponto de orvalho.

SINCRONIZAÇÃO DO COMPRESSOR

Quando o secador é instalado antes do

reservatório, o MX pode proporcionar

uma economia de purga que impede o

secador de realizar seu ciclo de

regeneração quando o compressor fica

sem carga. Isso economiza energia e

dinheiro com a eliminação de o uso de ar

de purga desnecessário. 

Os ciclos de secagem são retomados

automaticamente uma vez o compressor

reinicia.

OPERAÇÃO SILENCIOSA

Baixos níveis de ruído operacional <75

db (A) ajuda a apoiar um trabalho seguro

e sem agressão ao meio Ambiente.

CONTAMINAÇÃO NO PROCESSO DE COMPRESSÃO

A contaminação do ar comprimido é um problema significativo para os processos de fabricação que
dependem dele. Independentemente de o ar comprimido realmente entrar em contato direto com o produto,
um fornecimento limpo, seco e confiável é essencial para manter a produção funcionando de forma eficiente
com o mínimo tempo de inatividade.

DESEMPENHO CERTIFICADO



Os secadores DME são validados e certificados para atender a mais rigorosa classe de contaminação de
vapor de água da ISO 8573-1:2010.

ISO 8573-1:2010

FUNCIONAMENTO DO SECADOR MXA



DADOS TÉCNICOS



INSTALAÇÃO 

 


