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Krystalizované PCR vločky nebo zbytkový odpad jsou zahřívány a
přiváděny ve vakuu do reakční nádoby. Díky dynamickému a vakuovému
zpracování od viscotec < 5 mbar dochází k podstatnému snížení teploty
varu zbytkové vody a kontaminantů, což má za následek vynikající vy-
soušení a dekontaminaci materiálu při nižších teplotách a kratších sta-
bilizačních časech. Speciální výstup zajišťuje skutečný systém FIFO
každé jednotlivé vločky, což zaručuje kontinuální čas zpracování předtím,
než jsou vločky vypuštěny z reaktoru prostřednictvím vakuového koryta
do extrudéru nebo balicí stanice. 

Snadná použitelnost
Online trend displej, inte-
grovaný displej historic-
kých závad, řízení
receptu, displej servis-
ního intervalu a online
přístup z viscotec zaru-
čují snadný provoz, rych-
lou změnu výrobku a
veškerou podporu servis-
ního týmu viscotec. 

Plug & Play
Modul deCON je dodáván
plně smontovaný s ve-
škerými potrubními a
elektrickými jednotkami.
Instalace v místě záka-
zníka je provedeno do
jednoho týdne.  

deCON
Hlavní údaje: 50 65 80
Max. výkon s vločkami* 1200 1200 1200

(1500**) (1800**)
Čistý objem reaktoru [m3] 4,7 6,4 8,2
Instalovaný výkon [kVA]* 262 287 312
Spotřeba energie [kWh/kg]* 0,10-0,15 0,10-0,15 0,10-0,15
Max. vlhkost vstupního materiálu [%] 1 1 1
Výstupní vlhkost [ppm] < 50 < 50 < 50
Potravinářská kvalita podle EFSA, FDA EFSA, FDA EFSA, FDA

* Výše jsou uvedeny obecné technické údaje a průměrné hodnoty, které jsou závislé na chemickém složení, konta-
minaci apod. materiálu. Zaručené hodnoty je možné poskytnout až po zkušebním zpracování materiálu zákazníka.
Vypočtené hodnoty elektrického příkonu se týkají pouze reaktoru a periferii reaktoru a jsou závislé na výstupu. 
** V kombinaci s krystalizační jednotkou (přívod zahřátých vloček).
Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.
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Nová univerzálnost
Modul deCON se po-
užívá k vysoušení a de-
kontaminaci PET PCR
vloček.

Zahřátí před reakcí
Pomocí procesu FIFO s
předehříváním materi-
álu před reaktorem je
zaručena konstantní
teplota materiálu a čas
stabilizace. 

Vakuový systém
Kondenzátory a vaku-
ové filtry zaručují nepře-
tržitý provoz. 

Vysušení na méně než 50 ppm k přímému při-•
vádění do neodplyněných extrudérů se stabil-
ním iV.
Dekontaminace materiálu po spotřebě podle•
EFSA a FDA pro přímý styk s potravinami,
včetně plnění teplých náplní. 
Nižší spotřeba energie a nižší náklady na•
údržbu v porovnání s konvenčními sušičkami
díky vakuovému zpracování. 
Vynikající barva z důvodu extrémně nízkých•
hladin kyslíku v reaktoru díky technologii dyn-
vac od viscotec. 


