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RZ-81
Värmare* Kylare 1** Kylare 2***

Kapacitet (kW) 28 40 28

Vattenfl öde (l/s) 0.35 1.6 1.1

Tryckfall vatten (kPa) 6 28 16

RZ-101
Värmare* Kylare 1** Kylare 2***

Kapacitet (kW) 45 67 46

Vattenfl öde (l/s) 0.55 2.7 1.8

Tryckfall vatten (kPa) 11 16 20

RZ-102
Värmare* Kylare 1** Kylare 2***

Kapacitet (kW) 70 100 71

Vattenfl öde (l/s) 0.86 4 2.8

Tryckfall  vatten (kPa) 4 21 24

* 80/60°Cberäknat från -10ºC 90% RH.

** 6/12ºC, 0% frysskydd. Kylare 1 som förkylare.

*** 6/12ºC, 0% frysskydd. Kylare 2 som efterkylare. 

Kylare 2 kan även den placeras som förkylare.

BATTERIER

Torrluft-
fl öde
m3/h

Torrluft- 
tillstånd*

g/kg

Torrluft vid 
tryck
Pa(s)

Nominell 
kapacitet

kg/h*

RZ-81 2800 2.8 >200 44

RZ-101 4500 2.7 >200 71

RZ-102 7000 2.7 >200 110

TEKNISKA DATA

* Vid processluft in 35 °C 15,8 g/kg och kylare 1 som 

förkylare med vatten in/ut 6/12°C

* DST erbjuder 4 unika rotorer från Seibu Giken CO . D-Max är standard, 

övriga rotorer fi nns som tillval. Se separat rotorbroschyr för mer information.

RZ FLEX AVFUKTARE

Avfuktningskapacitet 

vid 20°C / 60%RF  

44-110 kg/h

Torrluftfl öde 

2800–7000 m3/h/h

Seibu Giken DST AB har representanter i fl er än 40 länder världen över.

D-Max – rotor för standardapplikationer

SSCR-H – bakteriedödande hygienisk rotor

SSCR-CI – 100% silikonfri torrluft

SZCR – zeolitrotor vid låga daggpunkter

ROTORMODELLER*

Seibu Giken DST 

är certifi erade

enligt ISO 9001



Enklare projektering med en leverantör

RZ Flex består av ett modulsystem integrerat 

med en RZ standardavfuktare. Välj till kompo-

nenter som för- och efterkyla och inbyggd tem-

peratur- och fuktstyrning. DST levererar ett kom-

plett aggregat, vilket ger en enklare projektering, 

snabbare igångkörning och ett entydigt funktions-

ansvar jämfört med ett system som byggs upp 

genom fl era olika leverantörer. Alla styrfunktioner 

testas på fabrik innan leverans. 

Tack vare avfuktningsprincipen ”Recusorb” med 

inbyggd värmeåtervinning garanteras en låg en-

ergiförbrukning. Med RZ Flex kan kombinationen 

förkyla och sorptionsavfuktning kombineras opti-

malt för varje projekt. För applikationer med höga 

hygienkrav rekommenderar vi en lösning med 

torr kyla. 

Modulernas uppbyggnad

Modulerna är uppbyggda av ett aluminiumram-

verk. Panelerna är av aluzink (rostfritt stål som 

tillval) med 50 mm dubbelväggs isolering, vilket 

också ger hög ljuddämpning.  Samtliga funktions-

delar (se exempel nedan) kan placeras antingen 

före eller efter avfuktaren.

Filter

RZ Flex har inbyggda påsfi lter klass F7 med ex-

centerlås som standard, F9 fi nns som tillval. 

Värme- och kylbatterier

Kylbatterier fi nns i olika effektvarianter. Inspek-

tionsluckor är placerade både före och efter bat-

terierna. Kylbatteriets lameller är behandlade 

med hydro fi n som förhindrar vattenmedryckning 

och reducerar tryckfallet.

Fläktar

Direktdriven processfl äkt med bakåtvända 

skovlar kräver ett minimum av service och 

ger låg energiförbrukning. Kammarfl äkten kan 

förses med frekvensomformare (tillval). Fläkten 

är monterad på släde. Vid låga daggpunkter 

kan fl äkten placeras som tryckande fl äkt före 

avfuktaren. Fläkthjulet är pulverlackerat.

Styrning

Temperatur och fuktstyrning fi nns som tillval och 

programmeras och testas på fabrik för snabbare 

uppstart på plats. Givare och ställdon levereras 

med kablar för enkel inkoppling i elcentralen.

Tvättbar högeffektiv rotor

Alla DSTs avfuktare är standardutrustade med 

D-Max rotorn. D-Max har hög avfuktningskapaci-

tet, lång livslängd, är tvättbar och dessutom icke 

brännbar. Som tillval fi nns ytterligare 3 rotorer 

med unika egenskaper. (Se fl ik till höger samt 

DST’s rotorfolder).

RZ Flex, välj komponenter efter projekt!

Paneler med 
50 mm isolering.

Avfuktare typ RZ. Finns i 
fl era olika modeller. 
Tillval: 3 unika rotorer.

Värme-
 alternativt 
kylbatteridel.

Filter 
F7 med 
excenterlås.

Kammarfl äkt kan placeras 
som tryckande vid låga 
daggpunkter.

Enkelt montage 
med medföljande 
montagekit.

Låsbara handtag 

RZ Flex
Ritningen visar en konfi guration med samtliga valbara delar
(Ej identisk med fotot ovan.)

RZ Flex

 Exempel på konfi guration med tillval 
DST tillhandahåller för- och efterbehandlings-

komponenter komplett med temperaturstyrning, 

allt från en leverantör. Kontakta din närmaste 

DST-representant för mer information.

Luftavfuktare RZ Flex

RZ Flex är utvecklad för applikationer 

med krav på helhetslösningar 

för avfuktning med fukt- och 

temperaturstyrning. Aggregaten kan 

också utrustas med specialrotorer för 

miljöer med speciella krav, t.ex. vid 

läkemedelstillverkning, plastindustrin, 

mat- och konfektyrtillverkning, inom 

bilindustrin med mera.

APPLIKATIONER

A B C D E F G H I

RZ-81 800 500 960 691 1550 90 820 1130 370

RZ-101 1100 600 1255 813 1850 90 1017 1465 510

RZ-102 1100 700 1255 990 1940 90 1080 1517 600

J K L1 L2 L3 L4 L5 L6

RZ-81 160 200 558 900 800 135 1140 150

RZ-101 250 315 558 900 900 135 1140 150

RZ-102 315 400 558 900 1000 881 1240 150

DIMENSIONER (MM)

Rotor

Värme

Kyla

Filter

Fläkt

Styrventil

Temp.givare

Fuktgivare

Rätten till ändring utan förvarning förbehålls. 
Se senaste versionen av datablad för RZ aggregat.

J (Våtluft ut)Ø

K (Reg. luft in)Ø


