KRAFTSTATIONER
Undvik kondens
Torrkonservera pannor
Minska kostsamma underhållsåtgärder
Vattenkraftverk
På ett vattenkraftverk hanteras stora mängder vatten,
vilket bidrar till en ökad risk för fuktproblem. Då det
lätt uppstår kondens på kalla in- och utloppsrör vilket
ger ett rått klimat. Kondensen kan också orsaka
flagnande färg och korrosion. Kontrolleras klimatet
genom avfuktning kan den relativa fukten hållas på
en nivå där risken för korrosion och kondens minskar
markant.
Pannkonservering på kraftverk
När en eller flera pannor på ett kraftvärmeverk är ur
drift, bör pannans rökgasdel skyddas mot korrosion.
Genom att avfukta rökgasdelen och rörsystemen
kan den relativa fuktnivån hållas på en nivå så att
korrosion inte uppstår. Används torrkonservering
är det lätt att sköta underhållsarbeten i pannan
även under stilleståndsperioden och dessutom blir
uppstartningsperioden kortare. Avfuktning kan med
fördel även användas för lagring av reservdelsgeneratorer.
Vindkraftverk
I tornet på ett vindkraftverk finns motorer och andra
komponenter som är viktiga att skydda mot fukt.
Det är mer ekonomiskt och effektivt att installera
en liten avfuktare i tornet än att rostskyddsmåla och
lägga personella resurser på underhållsåtgärder.
Med en avfuktare undviks korrosion samt el- och
elektronikproblem orsakade av fukt.
Lösningen är att avfukta
En luftavfuktare kontrollerar den relativa fuktigheten i
ett rum eller på en hel anläggning. Seibu Giken DSTs
representanter ser till varje kunds specifika krav för
att hitta den lämpligaste lösningen.

   Besök oss på www.dst-sg.com för mer information
   och hitta din närmaste DST representant.
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