Kastepiste

Suhteellinen kosteus

Suhteellinen kosteus kasvaa kun lämpötilaa laskee. Kun

Suhteellinen kosteus on mitta joka ilmoittaa kuinka paljon

suhteellinen kosteus nousee 100%:iin alkaa kondensoi-

vettä ilma sisältää. 50% suhteellinen kosteus tarkoittaa, että

tua kosteutta, sanomme, että muodostuu kastetta. Kaste-

ilma on puoliksi kosteuskyllästetty. Suhteelliseen kosteuteen

piste ilmoittaa missä lämpötilassa ilman kosteus on noussut

vaikuttaa lämpötila. Kun ulkolämpötila on 20°C ja suhteel-

100%:iin.

linen kosteus 60% RH nousee kosteus 100%:iin RH mikäli

Jos lämpötila on ulkona 20°C ja suhteellinen kosteus on 40%

ilma jäähdytetään 12°C:een.

on kastepiste 6°C. Lämpötilan ollessa 20°C ja ilmankosteuden 60% on kastepiste 12°C. Ulkoilman kastepiste on alhai-
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Kosteudenhallinta — tie parempaan tuotelaatuun
Teurastamoissa, liha- ja leikkelevalmistuksessa
käytetään paljon vettä puhdistukseen. Koska
tilojen ilmanvaihto tapahtuu ulkoilmalla, tuodaan
etenkin lämpiminä kesäkuukausina suuria määriä vesihöyryä tilaan. Kun lämmin ja kostea ilma
sekoittuu kylmään ilmaan tuotanto- ja pakkaustiloissa ,nousee suhteellinen kosteus. Eläinruhoista
haihtuu kosteutta ja kylmille pinnoille muodostuu
kondenssia.
Ei kondenssia, hometta eikä bakteereita
Huoneilman vesisisältöä pienentämällä laskee
myös ilman kastepiste ts. kylmät pinnat pysyvät
kuivina ja riski kondenssin putoamisesta pakkaamattomien tuotteiden päälle poistuu. Home
ja bakteerikasvusto estetään myös hyvin tehokkaasti.

Parempi työympäristö
Kun ilmankosteus on hallinnassa on ilmasto
kuivempaa ja henkilökunta kokee ilman miellyttävämpänä alhaisesta lämpötilasta huolimatta. Liukastumisriski ja hajuntunne vähenee kun
ilmankosteus laskee.
HACCP ja hallittu kosteus
Pakkaus- ja tuotantotiloissa työ helpottuu kosteuden hallinnalla ja hygienia taso varmistetaan
HACCP (Hazardous analyze critical control
points) avulla.

Lyhyemmät pysäytykset tuotannossa
Tavallinen menetelmä kuivata tilat puhdistuksen
jälkeen on kaapia lattia ja poistaa näkyvä vesi
kojeista sekä käyttää ilmastointia vesihöyryn
poistamiseksi. Käyttämällä sorptiokuivainta
puhdistuksen ja kuivauksen yhteydessä lyhenee
katon, seinien ja kojeiden kuivumisaika. Tämä
tarkoittaa lyhyempiä tuotannon pysäytysaikoja
ja sen seurauksena voidaan työt aloittaa nopeammin.

Parempi hygienia alhaisella ilmankosteudella

DST:n kuivaimet ja ainutlaatuinen
roottori ruokateollisuuteen
DST kuivain kuivaa huoneilmaa siten, että ilma kulkee
patentoidun roottorin lävitse jossa vesihöyry sidotaan
tehokkaasti. Toisessa ilmavirrassa, regenerointi-ilmavirrassa, ilma lämmitetään ja johdetaan ulos erillisen
sektorin lävitse. Tällä tavalla vapautetaan roottorissa
oleva vesihöyry, joka sitten johdetaan kanavaa pitkin
ulos. Roottorissa ei ole kondenssivettä, joka voi luoda
tai levittää mikrobi aktiviteettiä.
DST :n ilmankuivaimen energiankulutus on alhainen ja
se toimii tehokkaasti kaikissa lämpötiloissa.

Tietyissä malleissa on sisäänrakennettuna lämmöntalteenotto joka vielä laskee energiankulutusta ja täten
vähentää kustannuksia.
DST:n ainutlaatuinen hygieniaroottori on kehitetty
elintarvike- ja muihin vaativiin valmistusympäristöihin. Roottori ei ainoastaan kuivaa ilmaa vaan pienentää
myös mikro-organismi pitoisuutta, jotka tulevat kosketuksiin roottorimateriaalin kanssa. Roottorin bakteerisilla ominaisuuksilla on suuri etu verrattuna tavallisiin
kuivaimiin.

Home ja bakteerit eivät lisäänny ,kun tilojen alhainen kosteus on hallinnassa.
Hygienia paranee koska katto, seinät ja kojeet pysyvät kuivina
Pesun jälkeen tilat kuivuvat nopeammin

KONDENSSI

HOME JA BAKTEERIT

Toistuvien puhdistuksien tarve vähenee

Kondenssia muodostuu kylmille pinnoille jos ilman kastepiste on

Liian suuri kosteus kasvattaa riskiä homeelle ja bakteerikasvustolle.

korkeampi kuin pinnan lämpötila. Puhdistuksen jälkeinen kosteus

Useimmat homeitiöt eivät voi lisääntyä jos suhteellinen kosteus on

luo ilmaston jossa ilmassa oleva vesihöyry kondensoituu vedeksi,

alle 70% RH ja useimmat bakteerityypit kuolevat jos ilman kosteus

mikä voi aiheuttaa pisarointia katosta esim. pakkaamattomien

on alhaisempi kuin 80% RH. Salmonellabakteerit eivät voi lisääntyä

tuotteiden päälle.

jos ilman kosteus on alhaisempi kuin 93-96% RH.

Helpompi noudattaa viranomaisvaatimuksia kun alhainen kosteus on hallinnassa
Henkilökunnan ei tarvitse käsin kuivata tuotantokoneita

.

