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PATENTLİ DRAGON TEKNOLOJİSİ

ENERJİ TASARRUFU

GIDA &
DEPOLAMA

Gıda üretim ve depolama işlemlerinde, nem kontrolünün yapılması, ürün kalitesi, sağlık, 
enerji ve demirbaşlar açısından büyük önem teşkil eder. Dragon patentli benzersiz “liquid 
desiccant” teknolojisi ile pahalı filtreleme sistemlerine ve kimyasallara ihtiyaç duymadan özellikle 
boyu veya enerji gideri büyük alanlar için geliştirilmiştir. Havadan 1 litre suyu 0.3 kW enerji 
harcayarak çekebilmesi ile piyasalarda bulunabilicek en verimli ve en ekonomik nem alma ve 
nemi dengede tutma sistemidir. Dragon tam otomatik sistemi ile havadaki suyu ayırıp çeker, 
filtreler ve dezenfekte ederek ortama geri verip doğal ve tertemiz havaya sahip bir ortam yaratır. 
Birbirinden bağımsız hava üniteleri sayesinde, gıda üretimi ve depolanması esnasında ihtiyaç 
duyulabilecek farklı değerlerde hava koşullarını sağlar. 

Donmuş gıda işleme, soğuk depolama ve derin 
dondurucularda bağıl nem %30-35 aralığının üstüne 
çıktığında, soğutucu / dondurucu ekipmanlara 
çarpan nemli ve sıcak hava akımı burada karlanma 
yaparak cihazın son derece önemli olan hava 
akımını azaltıp sıcak havanın soğutulmasına engel 
olur. Ekipmanlar yeterince soğutabilmek için 
gereğinden daha fazla çalışmak zorunda kalırlar. 
Netice olarak gereğinden fazla nem çok ciddi bir 
enerji sarfiyatına ve bakım giderlerine yol açar.
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RİSKLERİ GİDERME

Havadaki yüksek nem miktarı gıda ürünlerinin 
nemlenmesine, yumuşamasına, küf, mantar ve bakteri 
üretmesine, raf ömrünün kısalmasına neden olur.

GIDA &
DEPOLAMA
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TEKNİK ÖZELLİKLER

GIDA &
DEPOLAMA

REJENERATÖR DRG 05 DRG 10 DRG 20 DRG 60 DRG 120

Su Çekme 25 L /saat 50 L /saat 100 L /saat 300 L /saat 600 L /saat

Güç 5 kW 10 kW 20 kW 60 kW 120 kW

Verim 0.02 kW/L 0.02 kW/L 0.02 kW/L 0.02 kW/L 0.02 kW/L

ÇALIŞMA ARALIKLARI

Dış Ortam Sıcaklığı 0 C° / 40 C° 0 C° / 40 C° 0 C° / 40 C° 0 C° / 40 C° 0 C° / 40 C°

İç Ortam Sıcaklığı 5 C° / 40 C° 5 C° / 40 C° 5 C° / 40 C° 5 C° / 40 C° 5 C° / 40 C°

KAPASİTE

Soğutma 60,000 
BTU

120,000 
BTU

240,000 
BTU

720,000 
BTU

1,440,000 
BTU

Isıtma 13,000 
BTU

26,000 
BTU

52,000 
BTU

156,000 
BTU

312,000 
BTU

Elektrik 400 VAC, 
50Hz, 3 faz

400 VAC, 
50Hz, 3 faz

400 VAC, 
50Hz, 3 faz

400 VAC, 
50Hz, 3 faz

400 VAC, 
50Hz, 3 faz

FLA 15 Ah 30 Ah 60 Ah 180 Ah 360 Ah

ÖLÇÜLER

A 1.900 mm 3.500 mm

B 1.530 mm 1.900 mm

C 2.280 mm 2.154 mm

Ağırlık 1.500 kg 2.500 kg

REJENERATÖR BAŞINA DÜŞEN İÇ ÜNİTE KAPASİTESİ

Soğutma Kulesi 1 1 1 3 6

İç Ünite DRG TR 215 1 2 4 12 24

İç Ünite DRG AHU 
230 N/A 1 2 6 8
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GIDA &
DEPOLAMA

Ortamda istenmeyen nem kontrol altına alınır ve uzaklaştırılır.

Cihazlar üzerinde oluşabilen karlanma ve buzlanma önlenir.

Daha az defrost uygulamasına ihtiyaç duyulur, kesintisiz işlem ve üretim 
sağlanır.
Hava filtrelenip dezenfekte edilerek ortamda oluşabilecek bakteri, mantar ve 
küf büyük ölçüde azaltılır.
Paketlenen ürünler steril ortamda işlem göreceğinden daha iyi ürün kalitesi ve 
daha uzun raf ömrü sağlanır.

Uygun hava şartlarına sahip ortam ile çalışanlardan daha yüksek verim alınır.

Atılan buhar ve su, damıtılmış, tertemiz olarak geri kazanılır.

Soğuk hava bölgelerinde soğutma enerji giderleri azalır.

Nemli havadaki gizli ısı değerlendirilerek enerji gideri düşürülür.

Kışın nem atmak için yapılan havalandırmada işlemi ortamda ısı kaybına 
neden olur. Havalandırma kaynaklı ısıtma giderlerini büyük oranda azaltılır.
Yazın yapılan havalandırma işleminde ise ortam sıcaklığı yükselir. İdeal ortam 

şartlarını sağlamak için ortaya çıkan enerji gideri büyük oranda azaltılır. 
Binanın, demirbaşların ömrü büyük ölçüde artar ve arızalar azalır. Buna ek olarak  

servis bakım giderleri de düşer. 

Havada serbest dolaşan spor ve partikül miktarında azalma sağlanır.

Rekolte ve kalitede artış sağlanır.

İdeal yetiştirme ortamı garanti altına alınır.

Organik tarıma katkı sağlar. 


