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DEZUMIDIFICATOARE SUB VACUUM LPD 
 
Dezumidificatoarele Maguire din gama LPD sunt sisteme revolutionare care utilizeaza vacuumul pentru 
accelerarea procesului de uscare a materialelor plastice. Utilizarea vacuumului asigura multe beneficii privind 
procesul cat si costurile aferente comparativ cu tehnologia clasica de dezumidificare. 
 
Maguire nu au inventat stiinta uscarii la presiune redusa (vacuum). Uscarea cu vacuum a fost utilizata in procesele 
de fabricatie a materialelor plastice, chimicalelor, alimentelor si medicamentelor de multi ani. Dar, Maguire este 
primul care aduce aceasta tehnologie in industria plasticului intr-un pachet care este accesibil, de incredere si usor 
de utilizat. 
 
De ce sunt dezumidificatoarele LPD mai bune? 
 
Viteza de uscare 
Viteza mare de uscare. Uscarea se face intr-un timp de 6 ori mai mic fata de un 
dezumidificator cu agent deshidratant. Daca timpul de uscare al 
dezumidificatorului cu agent deshidratant este 4 ore, dezumidificatorul cu vacuum 
face treaba in 40 minute. Rezultatul este o economie de 3 ore si 20 minute de 
cate ori porniti dezumidificatorul. Aceasta nu reprezinta numai o reducere a 
costurile cu energia, dar pot de asemenea reprezenta  un timp de productie 
suplimentar de 3 ore si 20 minute.  
 
Economie de energie 
Testarea simultana a unui dezumidificator sub vacuum  si a unuia cu agent deshidratant arata o reducere a 
consumului cu 70 – 80 %. Cheia pentru un consum redus de energie este faptul ca dezumidificatorul sub vid nu se 
bazeaza pe un agent deshidratant. Agentul deshidratant, odata saturat, trebuie regenerat printr-un proces de 
incalzire si racire ca sa poata absorbi din nou umiditatea. Toata energia necesara regenerarii agentului 
deshidratant este pierduta in atmosfera. 
 
Mentenanta redusa 
In timp ce sitele moleculare se deterioreaza in procesul de productie si trebuiesc inlocuite 
periodic, acest aspect nu se intampla in cazul dezumidificatoarelor sub vacuum. 
 
Stres redus pentru material 
Timpii mari de uscare la temperaturi ridicate pot cauza degradarea termica, chimica si 
fizica a materialului. Materialele daca sunt expuse un timp indelungat la temperaturi 
ridicate in timpul uscarii, risca sa se degradeze, incluzand decolorarea si/sau reducerea 
proprietatilor fizice ale produsului final. Timpul de uscare scazut al dezumidificatorului sub 
vacuum reduce drastic riscul de degradare a materialului. Avand in vedere ca 
dezumidificatorul sub vacuum intai incalzeste materialul, apoi aplica vacuum pentru a 
realiza uscarea, ciclul de incalzire este de doar 20 pana la 30 minute. 
 
Schimbarea materialului din mers  
Nu necesita oprirea la schimbarea materialului, economisindu-se si timp si manopera. 

 
Controlerul cu microprocesor al dezumidificatorului LPD 
Controlerul este foarte simplu de utilizat. Dezumidificatorul poate fi administrat prin simpla setare a temperaturii 
corespunzatoare timpului ciclului de functionare din rozetele situate in dreapta controlerului. Ecranul va indica 
temperatura si timpul scurs al ciclului sau, alternativ, temperatura si nivelul de vacuum. Daca apare o problema in 
timpul functionarii vor fi activate o alarma vizuala stroboscopica si o alarma  sonora iar natura problemei va fi 
indicata pe ecran. Controlerul monitorizeaza numeroase conditii de alarma pentru a asigura o buna functionare. 
Comparabil cu monitorizarea unui dew point (punct de roua) pentru dezumidificatoarele clasice, 
dezumidificatoarele MAGUIRE monitorizeaza daca nivelul de vacuum este mentinut in parametri. 
Ca un ajutor pentru monitorizarea performantei si documentarea 
functionarii, pe controler este prevazut un port pentru imprimanta. Un raport 
tiparit poate fi obtinut pentru fiecare ciclu de uscare.  
 
Controlerul poate fi usor demontat pentru service sau inlocuire. Daca aveti 
o problema la controler, un nou panou de control poate fi instalat in cateva 
minute. 
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Cum lucreaza dezumidificatorul LPD: 
 
Dezumidificatorul lucreaza cu 3 canistre care sunt montate direct intr-un carusel  care indexeaza in sens 
antiorar - 360 grade. Prin acest proces in 3 faze fiecare canistra trece sistematic prin urmatoarele 3 faze 
pentru uscarea materialelor: 
 
Faza 1: 
 
Incarcare: In prima faza canistra este incarcata cu material utilizand o 
valva speciala de dozare pentru a evita supraancarcarea canistrei. 
Deasupra dezumidificatorului este o cuva de acumulare pentru material 
care asigura incarcarea intr-un timp minim a canistrei. 
 
 

 

Incalzire: In timpul incarcarii canistrei incepe si procesul de incalzire. 
Setarile de temperatura se fac usor prin setarea temperaturilor din 
rozetele controlerului. 
 
Datorita volumului relativ mic al canistrei in comparatie cu cuvele mari 
de uscare traditionale, materialul ajunge rapid la temperatura ceruta. 
Odata ce canistra s-a incalzit la temperatura setata va fi indexata 
automat la urmatoarea faza. (Vezi Faza 2)  

 

 
Faza 2: 
 
Vacuumare: Cand canistra se indexeaza de la faza 1, este etansata si i se aplica un 
vacuum puternic. Cum presiunea scade, apa fierbe la temperatura mai scazuta. Odata ce 
materialul este sub vacuum, punctul de fierbere scade de la 100ºC la 56ºC. Umiditatea 
este rapid eliminata din material si evacuata in atmosfera. Controlerul dezumidificatorului 
monitorizeaza continuu nivelul de vacuum pentru ca nivelul de vacuum sa ramana inalt. 
Daca nivelul de vacuum nu este mentinut suna o alarma. 
 
Faza 3: 
 
Descarcare material: Dupa ce ciclul de vacuumare este finalizat canistra este indexata 
din nou, in pozitia de descarcare. O supapa cu functionare automata, situata sub canistra, 
este deschisa si materialul curge din canistra intr-o cuva de preluare.  Materialul uscat 
este apoi transportat cu un alimentator vacuumatic la masina de procesat. Nivelul de 
material din cuva de preluare este monitorizat continuu de un senzor de proximitate. 
La terminarea timpului ciclului canistra va fi indexata inapoi la Faza 1. 
  
Schimbarea materialelor la dezumidificatoarele LPD 
Dezumidificatorul vine cu un mod de curatire (Clean Mode) inovativ si cu economie de timp. Cand acesta este 
selectat imediat ce senzorul de proximitate sesizeaza ca materialul a fost evacuat din canistra sau ca timpul ciclului 
a expirat, notifica operatorul printr-o alarma. Aceasta permite scoaterea rapida a canistrei, curatirea si pregatirea 
pentru un nou material. 
 
Scoaterea canistrei si curatirea: 
Fiecare canistra se scoate usor din caruselul central, eliberand doua incuietori. 
 
Odata canistra scoasa si golita toate suprafetele in contact cu materialul sunt usor 
accesibile pentru curatire rapida si simpla. Prin rotirea canistrei cu susul in jos operatorii 
pot avea acces la sita prin rotirea placii de retinere si apoi atat placa cat si sita pot fi 
scoase pentru curatire completa. 
 

 

 
Scoaterea si curatirea cuvei de acumulare: 
Cuva de acumulare de deasupra dezumidificatorului este de asemenea proiectata sa fie 
scoasa rapid si usor. Cuva usoara include o valva de inchidere cu culisa si poate fi usor 
scoasa. Cadrul poate fi apoi rotit intr-o parte, permitand accesul si indepartarea valvei de 
umplere. 
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Curatirea cuvei de preluare a materialului: 
Cuva de preluare a materialului culiseaza in exterior pentru acces complet si curatire 
usoara. 
 
 
 

 

Curatirea filtrului: 
Dezumidificatorul include un filtru care protejeaza ventilatorul la orice antrenare de praf 
sau particule fine. Filtrul necesita curatire periodica si aceasta poate fi realizata prin 
indepartarea panoului de acces rapid pe partea din fata a dezumidificatorului. 
 

 

 
 
Specificatiile dezumidificatorului 
 

MODEL LPD 30 LPD 100 (LPD 12) LPD 200 
Versiune standard max. 180° C 180° C 180° C 
Productivitate 15 kg/h 50 kg/h 90 kg/h 
Volum canistra 9 l 30 l 57 l 
Greutate gol 250 kg 250 kg 430 kg 
Greutate ambalat 280 kg 360 kg 460 kg 
Dimensiuni ambalat (LxWxH) 100x90x190 cm 100x90x220 cm 100x90x240 cm 
Element incalzire 3 kW / 13 A 5 kW / 22 A 5 kW / 22 A 
Ventilator 0,37 kW / 2,5 A 1,86 kW / 6,2 A 2,6 kW / 6,2 A 
Tensiune alimentare  400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 
Putere totala 3,47 kW / 16 A 6,96 kW / 20 A 7,7 kW / 20 A 
Presiune aer comprimat 6 - 8 bar 6 - 8 bar 6 - 8 bar 
Consum aer comprimat 0,7 m3/h 3,4 m3/h 4 m3/h 

 
Timpii de uscare 
Tabelul prezinta ultimele specificatii recomandate pentru conditiile de uscare. Daca materialul pe care il utilizati nu 
este in aceasta lista, contactati Maguire pentru a stabili o testare. 
 

MATERIAL  
UMIDITATE FINALA 

% * 
TIMP CICLU 
(MINUTE)** 

TEMPERATURA 
USCARE ºC ***  

ABS  0,10 20 - 25 80 - 85 
ABS/PC  0,02 25 - 30 100 
LCP  0,02 20 - 50 150 
PA  0,20 – 0,10 20 - 30 80 - 85 
PBT  0,02 20 - 25 120 
PC  0,02 20 - 25 120 
PC/PBT  0,02 20 - 25 125 
PEEK  0,20 – 0,10 25 - 30 150 
PEI  0,02 40 - 60 150 
PES  0,05 – 0,02 25 - 30 150 
PET (Molding Grade)  0,010 30 - 35 150 
PET (Preform, Ext.)  0,005 30 - 35 150 
PMMA (Acrylic)  0,02 – 0,04 30 85 
POM (Acetal)  0,20 – 0,10 25 80 - 110 
PPO  0,02 25 100 - 120 
PPS  0,02 25 150 
PUR  0,02 25 125 - 140 
PSU  0,02 25 - 30 150 
SAN  0,20 – 0,10 20 - 40 80 

 Va rugam sa retineti urmatoarele: 
* Continutul final de umiditate este cel recomandat de producatorul materialului virgin 
** Timpul ciclului se bazeaza pe continutul mediu initial de umiditate. Pentru continut initial de umiditate mare timpul ciclului va fi 

prelungit cu 5 minute. Cand aveti dubii contactati service-ul Maguire. 
*** Temperatura de uscare va fi cea recomandata de producatorul materialului.  
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ACCESORII DEZUMIDIFICATOARE LPD 
 

Controler LPD  

 
 

Filtru LPD 

 

Canistra vacuum  
 

 


