Chladenie І Zvlhčovanie І Vodná para
Priemyselné systémy na automatickú reguláciu vlhkosti,
adiabatické chladenie. Špeciálne systémy na vodnú paru.

Firma SANFOG s.r.o.
• Sme jediná firma na Slovenskom trhu, ktorá má najviac nainštalovaných
chladiacich, zvlhčovacích systémov pomocou vodnej pary. Našim cieľom
je dodávať zákazníkom presne také riešenie, ktoré je najefektívnejšie
pre danú oblasť použitia.
• Spoločnosť SANFOG už od roku 2008 vyrába a distribuuje adiabatické
systémy slúžiace na vysokotlakú atomizáciu vody, na ktoré má výhradný
patent. Ich dizajn, výroba a montáž sú zárukou technologického
prvenstva na trhu s vysokotlakými adiabatickými systémami. Projekt
vyvinutý spoločnosťou SANFOG má za cieľ výrobu ekologických a
úsporných zariadení/jednotiek v snahe znížiť dopad na životné
prostredie, chrániť prírodu a znížiť náklady v prospech užívateľov.
SANFOG vyrába iba ekologické produkty.

Prečo zvlhčovať – adiabaticky chladiť

• Vyššia rýchlosť výroby
• Žiadne pokrčenie papiera
• Žiadna elektrostatika v
priestoroch
• Menej prachu
• Menej odpadu
• Konzistentná kvalita
• Komfortná vnútorná klíma

• Jednoduchšie skladovanie
dreva vďaka stálej
vlhkosti
• Menej odpadu vďaka
optimálnej rozmerovej
presnosti materiálu
• Perfektné podmienky
produkcie v dôsledku
zníženia prachu
• Optimálne podmienky pre
lepenie a spájanie
materiálu

• Konzistentná kvalita
vďaka stálej vlhkosti
• Menej straty tovaru v
dôsledku
optimalizovaných
skladovacích podmienok
• Vyšší zisk vďaka
spokojným zákazníkom
• Rast produktivity
pestovania v skleníkoch
• Udržanie mikroklímy vo
všetkých ročných
obdobiach

• Optimálna vlhkosť počas
aplikácie náteru
• Pri správnom zvlhčovaní
sa môžu ušetriť náklady
na farbu
• Efektívne potláčanie
mikroprachu pomocou
jemnej rozprašovanej
vody
• Menej popraskaného laku
• Menej nerovností na
povrchu

• Ochrana proti
elektrostatickým výbojom
• Menej prachu vzniká pri
výrobe
• Kvalitné elektronické
súčiastky a zostavy
• Ochrana pred zlyhaním
polovodičov
• Udržiavanie zdravej
vnútornej klímy

V tlačiarni a pri spracovaní papiera vlhkosť hrá veľkú rolu, hlavne kvôli citlivosti veľkých rol papiera. Jemné papierová vlákna sú veľmi citlivé na príliš vysoké
alebo príliš nízku vlhkosť. Výsledné zmeny povrchu pri automatickom spracovaní na výrobných linkách môže mať za dôsledok zmenu rozmerov a následne
zastavanie výrobnej linky. Ale nielen hrúbka a kvalita spracovávaného materiálu môže súvisieť so zastavením výroby, ale aj nízka úroveň vlhkosti spôsobuje že
vlákna sú krehké a popraskané, to spôsobuje materiálne škody a stratu času, ktorý nakoniec ovplyvňuje ziskovosť.
Vo všeobecnosti pri manipulácia s papierom pravidlom je, že pri vyššej vlhkosti, papier je menej citlivé a preto proces spracovania môže prebiehať rýchlejšie.
Dva ďalšie hlavné dôvody, prečo by ste mali nainštalovať zariadenie na reguláciu vlhkosti sú lepšie výsledky a vyhnete sa statickej elektriny – pomocou
zvlhčovačov môže byť zaručená vyššia kvalitu a hladký výrobný proces.
Papier je prírodný hygroskopický materiál, čo znamená, že je veľmi citlivý na relatívnu vlhkosť (RH). Pre optimálnu tlač a skladovacie podmienky sa
upravuje vlhkosť medzi 50 a 60% RH

Ak je vzduch príliš suchý, dáva drevo vlastnú vlhkosť vzduchu, zvlášť počas vykurovacej sezóny znížením vlhkosti na menej ako 40% relatívnej vlhkosti vzduchu,
je akútne nebezpečenstvo poškodenia dreva, a to ako pri skladovaní, tak aj pri každom stupni spracovania.
Použitie vo vode rozpustných farieb vyžaduje dostatočne konštantnú okolitú vlhkosť, aby sa zabránilo problémom s priľnavosťou.
V prípade ak drevo nedostane priamu vlhkosť (napr. dážď) zodpovedá jeho obsah vlhkosti okolitému vzduchu. Na účely obrábania je ideálna vlhkosť dreva medzi
9 a 12%. Tieto hodnoty zodpovedajú obsahu vlhkosti medzi 50 a 60% relatívnej vlhkosti vzduchu, a tým vytvárajú rovnováhu medzi vlhkosťou vzduchu, a dreva.
Priestory, v ktorých je sušené drevo uložené alebo kde je manipulácia s drevom by mala byť tiež zvlhčovaná – aspoň v zime proti kolísaniu vlhkosti a aby sa
zabránilo poškodeniu dreva. Nerovnomerná vlhkosť môže spôsobovať zmeny v rozmeroch a väčšie narušenie dreva, takisto môže dôjsť k deformácii a pri zmene
obsahu vody drevo aj praskne. Znižovanie prašnosti je jeden z hlavných dôvodov, prečo zvlhčovanie takú veľkú popularitu v drevárskom priemysle. Ďalšou
veľkou výhodou je to, že zvlhčovač, ktorý používa rozprašovanú vodu môže byť prevádzkovaný za zlomok nákladov v porovnaní s inými zvlhčovačmi vzduchu.

Vysokotlakové systémy SANFOG na chladenie a zvlhčovanie vzduchu účinne regulujú vlhkosť a teplotu vzduchu aj v skleníkoch, preto dokážu úspešne riešiť hore
uvedené problémy. Systémy SANFOG fungujú na báze „bleskového vyparovania“ .Použitá voda sa prefiltruje a rozprašuje pod veľmi vysokým tlakom, čím sa
dosiahne veľmi jemná para veľkosti niekoľkých mikrónov (zodpovedá jednej desatine hrúbky ľudského vlasu). Táto mimoriadne jemná para v kontakte s okolitým
teplým vzduchom sa vyparuje veľmi rýchlym tempom, odoberie teplo a tým znižuje teplotu okolia až o 10°C. Spoľahlivé zvlhčovanie na najvyššej úrovni,
originálny a patentovaný chladiaci systém do exteriéru a interiéru. Fungovanie systému nie je sprevádzaný nadmerným zvlhčovaním, kvapkaním, na procesoch sa
nezúčastňujú nebezpečné alebo jedovaté chemické látky. Ekologická technológia, ktorá šetrí aj energiou. Zvlhčovací systém sa namontuje takým spôsobom, aby
rozprašovače boli rovnomerne rozmiestnené v miestnosti. Para sa tak rozplynie rýchlo a bez prebytočného zvlhčovania, tak sa reguluje teplota a zároveň aj
vlhkosť vzduchu. Vlhkosť vzduchu sa dá rovnomerne regulovať v miestnosti počas celého procesu rozmnožovania a rastu.

Optimálna vlhkosť počas aplikácie náteru na produkt je 72% RH. Tým sa zabráni atramentu na vodnej báze, aby sa vyparovala a aby sa zabezpečili podmienky
ako to požaduje výrobca. Pri správnom zvlhčovaní sa môžu ušetriť náklady na farbu, lebo sa farba neodparuje prirodzeným spôsobom. • Veľký výrobcovia
automobilov by mohli zvýšiť počet automobilov, ktoré by mohli byť spracované priamo z lakovne bez následného brúsenia približne o 8%, – len s lepšou
reguláciou vlhkosti. Vzhľadom k tomu, že do lakovne je privádzaný vzduch z centrálnej klimatizácie, používajú sa v tomto prípade integrované zvlhčovače
vzduchotechnických jednotiek. Priame zvlhčovanie je takisto možné a pre tieto zariadenia platí, že prevádzkové náklady sú oveľa nižšie ako pri iných druhoch
zvlhčovačov a samozrejmosťou je aj zabezpečenie hygienického zvlhčovania. Optimálna vlhkosť, aby sa zabránilo tvorbe statickej elektriny je v brúsiacich
kabínach 55% RH. V tejto oblasti sa vlhkosť vzduchu vyrovná elektrickým nábojom prachu vo vzduchu s povrchom karosérie. To má za následok, že sa prach
namiesto toho aby prisadla, sa odpudzuje z karosérie. To znižuje čas potrebný na brúsenie, a zlepšuje kvalitu konečného produktu. Ak zvlhčovač je priamo
nainštalovaný do kabín, pomocou rozprašovacích trysiek dosiahne sa aj adiabatické chladenie na úrovni až 4-8 ° C . To je veľmi užitočný vedľajší účinok,
pretože v týchto oblastiach sú teploty do 40 ° C – spôsobené horúcimi žiarovkami a plochami, ktoré boli práve v sušiarni.
Vzhľadom k neustále sa zvyšujúcim miniaturizáciám v elektronických zariadeniach, ochrana pred ESD (elektrostatický výboj) sa stala nevyhnutnou. Elektronické
zariadenia, dosky plošných spojov a dátové súčiastky reagujú veľmi citlivo na elektrostatické výboje. Aj s elektrostatickým výbojom 100 voltov sa môžu poškodiť
elektronické súčiastky. Elektricky izolované vodiče (napr. skrutkovač) s dostatočne vysokým napätím sme priniesli do blízkosti integrovaného obvodu s iným
napätím, náboje „preskočia“, čo spôsobí krátky tok prúdu, ktorý sa nazýva elektrostatický výboj (ESD). Elektrostatické napätie je tým väčšie, čím nižšia je
okolitá vlhkosť. Časté názory sú, že vlhký vzduch vedie lepšie elektrostatické napätie ako suchý vzduch. Skôr vlhký vzduch rád usadne na ióny, pričom sa stane
ťažším v elektrickom poli a ťažšie sa pohybuje. Pri vlhkosť vzduchu na úrovni 55% je vodivosť vzduchu a povrchu materiálov zvýšený tak, že môžu byť elektrické
náboje odvodené. Spájkovacie stroje, ktoré sa používajú pri výrobe dosiek s plošnými spojmi vytvárajú značné množstvo tepla. Ak je vzduch ohrievaný vo
výrobnom prostredí, je suchý a tam je možnosť elektrostatického náboja. Tým, že udržujete vlhkosť na úrovni 55% (% RH), ± 3% RH zmizne tento elektrický náboj
a s ním riziko náhodného poškodenia dosky. Studená voda použitá vo zvlhčovačoch poskytujú aj teplotný pokles o 12 ° C čo je pôsobené adiabatickým chladením
a udržiava aj vlhkosť. To môže pomôcť k dosiahnutiu ideálnej výrobnej teploty 20 ° C a znížiť spotrebu chladiacich systémov, ako aj znížiť prevádzkové náklady
na chladenie.
Ďalším vážnym faktorom vo výrobe s nízkou úrovňou relatívnej vlhkosti je problém statickej elektriny. Zvlášť pri plne syntetických vláknach, napríklad nylon
alebo perlon, kde je riziko tvorby elektrostatických nábojov v suchom prostredí. Z dôvodu nedostatku elektrickej vodivosti sú rovnaké elektrické náboje, ktoré
vznikajú pri trecích procesoch spracovania sa nedokážu odtrhnúť od materiálu. Rovnako nabité vlákna sa odpudzujú a preto komplikujú automatické spracovanie
na hladké a pevné priadze, čo je predpokladom pre výrobu homogénnych tkanív.
Konštantná, optimálna vlhkosť zabráni:
• Častému roztrhnutiu vlákna • Elektrostatické náboje (stroje a vlákna) • Oheň (elektrostatický výboj) • Straty hmotnosti a kvality tovaru počas skladovania
• Suchý vzduch má nízku vlhkosť, čo vedie k zlej kvalite s nižšou produktivitou práce.
Tkanina s nízkym obsahom vlhkosti je menej odolné proti roztrhnutiu, je tenký, krehký, menej pružný, vytvára väčšie trenie, a preto má tendenciu statického
nabitia. Materiály s optimálnou vlhkosťou, sú menej náchylné k roztrhnutiu, menej citlivé na teplo a trenie. Môžu byť spracované lepšie, majú menej chýb sú na
nosenie príjemné. Vyššia vlhkosť znižuje statickú elektrinu, ktorá uľahčuje manipuláciu látky, ktorá pri nízkej vlhkosti je ťažko spracovateľná a spomaliť rýchlosť
linky. Hmotnosti materiálu sú uvedené podľa štandardu pri 60% relatívnej vlhkosti a 20 ° C. Nízka vlhkosť vzduchu znamená ľahší materiál a preto menej zisku.
Veľmi nízka vlhkosť môže zmenšiť tkanivo.

Naše produkty
Produkty spoločnosti SANFOG s.r.o. sa dajú rozdeliť do skupín:

Vysokotlakové systémy

Ultrazvukové zvlhčovanie

Špeciálne systémy

Vysokotlakové systémy
Majú prevádzkový tlak do 105 barov. Vysokotlakový systém sa
skladá z filtra na hrubú nečistotu – v niektorých prípadoch aj
reverzná osmóza, vysokotlakového čerpadla, distribučného
vedenia a/alebo špeciálnych zariadení ako rozprašovacia
jednotka SkyMist, Kazetová jednotka, Elimist, Ventilátor s
nerezovým kruhom pre rozprašovacie trysky. Najpoužívanejší
systém je inštalácia rozprašovacieho vedenia s držiakmi na
trysky z materiálu INOX alebo ekonomická verzia nylon.

Vysokotlakové systémy
Filtrácia vody

Hlavnou súčasťou vysokotlakového systému sú
rozprašovacie trysky, ktoré majú otvor menší ako
priemer ľudského vlasu, preto je veľmi dôležité, aby
sme do systému privádzali vodu, ktorá je zmäkčená a
neobsahuje žiadne minerálne látky. Rôznymi filtrami
na hrubú nečistotu, zmäkčovacím zariadením alebo
komplexnou membránovou reverznou osmózou
vieme dodávať do nášho zvlhčovacieho systému
vodu, ktorá nám zabezpečí minimálnu starostlivosť o
rozprašovacie trysky. Používaním reverznej osmózi
eliminujeme aj možnosť tvorby jemného bieleho
prachu v priestore. Reverzná osmóza pomocou
membrány zachytí všetky minerálne látky, ktoré sú vo
vode.

Vysokotlakové systémy
Vysokotlakové čerpadlo

Vysokotlakové čerpadlá vytvárajú z tlaku 2-4 barov 70
až 105 barov. Takýto vysoký tlak je potrebný na
dokonalú atomizáciu vody. Každé čerpadlo disponuje
nasledujúcimi prvkami:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AXB čerpadlom s ochranou proti prehriatiu
Profesionálne piestové čerpadlo
Všetky čerpadlá sú schválené TUV
Všetky čerpadlá sú schválené CE
Pracovný tlak : 70 – 105 Bar
Čerpadlá s nastaviteľným prietokom
Nízke otáčky motora ( < 1000 rpm )
Vyprázdňovanie rozprašovacieho potrubia
Tlakový spínač pri strate tlaku vody
Elektromagnetický ventil na vstupnej strane vody
Bezpečnostný tlakový spínač
Riadenie s nízkym napätím ( 12 V )
Soft touch panel s technológou Eddy4
Časovač na nastavenie fungovanie zariadenia
Časovač na nastavenie prerušenia zariadenia
Diaľkové ovládanie
Ochrana proti prehriatiu
Automatická regulácia teploty a vlhkosti
Agenda program
Automatická diagnostika
Prepojenie čerpadla do siete pomocou LAN alebo WiFi
Hlásenie porúch na displeji zariadenia
220 Volt , 50 / 60 Hz jednotky k dispozícii
Nízka hlučnosť : < 55 dB

•
•
•
•
•
•
•

Diaľkové ovládanie
Veľmi nízka hladina hluku
Diaľkové ovládanie pomocou GSM
Systém na digitálnu reguláciu teploty
Systém na digitálnu reguláciu vlhkosti
Digitálny Cyklický časovač
Digitálny riadiaci systém

Vysokotlakové systémy
Rozprašovacie jednotky

SkyMist
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stropný ventilátor s
rozprašovaním do 360°
Nerezový AISI 304
kabinet
Jednoduché pripojenie
(vysokotlaková hadica a
elektrina)
Stojan (opcia)
Jednoduchá a ľahká
inštalácia
Pripojenie až 6 trysiek
Otáčky: 2.500 rpm
Výkon: 60W
Prietok: 570 m3/h
Priemer: 35 cm

Elimist
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stropný ventilátor s
rozprašovaním do 360°
Jednoduché pripojenie
(vysokotlaková hadica a
elektrina)
Stojan (opcia)
Jednoduchá a ľahká
inštalácia
Pripojenie až 9 trysiek
Otáčky: 4.500 rpm
Výkon: 520W
Prietok: 9000 m3/h
Priemer: 90 cm

Kazetová jednotka

Ventilátor

Nerezový AISI 304 kabinet
Otáčky: 1.000 rpm
Výkon: 45 Watt
Prietok: 400 m3/h
Kompaktné a tiché
S možnosťou 4 alebo 2
trysky
• Vhodné aj pre exteriér a
interiér
• Rozmery: 95,2×16,1×31,
7 (cm)

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Profesionálne
ventilátory
3 rýchlosti
Výkon 6000 m3/h
Oscilácia 60 °
Hliníková vrtuľa
AISI 304 kryt vrtule
Rozmery priemeru od
45 cm do 90 cm

Rozprašovacie vedenie
•
•
•
•
•
•

INOX potrubie v
rozmeroch 10 alebo
12mm
Nylon potrubie 3/8“
Maximálna flexibilita
vedenia
Možnosť následného
rozšírenia systému
Pracovný tlak do 120
barov
Maximálny tlak do 400
barov

Ultrazvukové zvlhčovanie
Je používané hlavne na zvlhčovanie v bytových, kancelárskych a
výrobných priestoroch. Ultrazvukové zvlhčovanie ponúka
ekonomickú a bezpečnú alternatívu priestorového zvlhčovania
ako aj zvlhčovanie výrobných liniek a jednoúčelových zariadení.
Naša spoločnosť Vám vie navrhnúť, vyrobiť a dodať zariadenie
presne podľa Vašich požiadaviek. Všetky zariadenie vyrába
spoločnosť SANFOG s.r.o. a pre to vieme každú jednu súčiastku
zariadenia prispôsobiť danej problematike.

Ultrazvukové zvlhčovanie
Tieto zariadenia vytvárajú tzv. suchú paru
pomocou ultrazvukových rezonátorov. Zariadenia
vieme dodať s výkonmi od 3l/hod do 120l/hod, v
prípade špeciálnych požiadaviek dokážeme dodať
aj s väčším výkonom. Všetky naše ultrazvukové
zariadenia sú riadené pomocou PLC. Sú vybavené
UV svetlom na dokonale bezpečnú a hygienickú
prevádzku. Veľkou výhodou ultrazvukového
zvlhčovania je veľmi jemná vodná para, ktorá
nezanechá žiadnu stopu mokrosti. Zariadenia môžu
fungovať jedine na osmotickú vodu.

Špeciálne systémy
Naša spoločnosť Vám vie dodať aj špeciálne trysky presne podľa
Vašich požiadaviek. Dokážeme Vám vyrobiť presne taký
zvlhčovač aký potrebujete. Dodáme Vám zariadenie s
centrálnym riadením, s možnosťou integrácie do Vášho systému,
pomocou MODBUS alebo LAN komunikácie. Dokážeme Vám
vyrobiť na mieru šitý systém pomocou PLC riadenia. Dodáme
Vám aj dvojmediálne trysky, ktoré sú ideálnym riešením pre
priemyselné používanie, kde sa požaduje tvorba veľmi jemnej
vodnej pary, kde vodná para je priamo v kontakte napríklad s
papierom, lepidlom atď.

Špeciálne systémy
Dokážeme Vám dodať:
• Dvojmediálne trysky tlakové
• Dvojmediálne trysky samonasávacie
• Špeciálne trysky s plochým, kužeľovitým, dutím
obrazom rozstreku
• Vieme Vám dodať trysky s Vami určeným
prietokom, uhlom rozstreku, obrazom rozstreku
• Špeciálne vodné delá na odstraňovanie prašnosti
a zápachu
• Vieme integrovať náš systém priamo do výrobnej
linky

Čo dokážeme
• Regulácia vlhkosti vo výrobných priestoroch
• Adiabatické chladenie
• Priemyselné odstraňovanie prašnosti a zápachu
• Predchladenie klimatizačných jednotiek
• Nízkonákladové chladenie pracovísk
• Zvlhčovanie výrobných liniek, technologických procesov
• Zvlhčovanie pre potravinársky priemysel
• Vytváranie špeciálnych efektov hmly

Ukážka našich prác

Naši klienti

SANFOG s.r.o. І www.sanfog.com І info@sanfog.com
Sanfog s.r.o., T.Vansovej 53, Nové Zámky
940 01 Slovakia

