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Vankat ja ruostumattomat kuivaimet
Saneeraus tapahtuu usein ahtaissa ja kylmissä tiloissa. 
Kuivaimen tulee soveltua hyvin tällaisiin olosuhteisiin. 
Ne tulee voida helposti kytkeä, siirtää ja niiden on 
kestettävä kovaa käsittelyä. Kaikki DST:n pienemmät 
saneerauskuivaimet ovat vankkoja ja valmistettuja 
ruostumattomasta teräksestä.

Suuret liikuteltavat kuivaimet suurempiin 
vesivahinkoihin 
Suuret kuivainkojeet ovat pyörillä liikuteltavia.  Suurempiin 
vesivahinkoihin käytetään mm. DST:n kuivainta tyypiltään 
AQ, johon kärryt ovat saatavana lisätarvikkeena. Kärryt on 
helppo asentaa/purkaa.
 
Helppoja käsitell
DST:n pienin kuivain DR-010B painaa 12kg ja sen yksi sivu 
on ilman kanavalähtöjä, jotta se voidaan helposti asentaa 
seinää vasten. DR-kojeet ovat varustettuja säädettävillä 
jaloilla. DR-20B/30D sekä DR-40/50 kuivaimet on helppoja 
avata ja puhdistaa.

Helppoja kytkeä
DST:n saneerauskuivaimet ovat varustettuja vakio 
mittaisilla kanavalähdöillä. AQ kuivaimen kosteaa ilmaa ei 
tarvitse kanavoida, koska kosteus kondensoituu säiliöön. 
Säiliö on varustettu uimurilla, joka pysäyttää kojeen, kun 
säiliö on täynnä. Kondenssivesi voidaan johtaa myös 
suoraan lähimpään lattiakaivoon.

Kuivaus kylmissä tiloissa
Kaikki DST-n saneerauskuivaimet on suunniteltu 
toimimaan kylmissä tiloissa. AQ selviää kastepisteessä alle 
0°C. Koska kaikki DST:n kuivaimet ovat sorptiotyyppisiä, 
selviävät ne alhaisimmissa lämpötiloissa kuin 
kondenssikuivaimet, jotka ovat tehokkaita lämpötilan 
ollessa vähintään n.15°C.
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Seibu Giken DST:n ruostumattomia kojeita: 
DR-010B, DC-5, AQ-31L

Seibu Gikenin pääkonttori, Fukuoka, Japani

 Seibu Giken DST AB

Minkä kuivaimen valitsen? 

RF-102, DST:n Flexisorb sarjasta

Seibu Giken DST:ltä löytyy kuivain jokaiseen 
kosteusongelmaan. Me työskentelemme alitui-sesti 
parantaaksemme ja kehittääksemme tuoteva-
likoimaa. Ota yhteys Kryotherm Oy:n saadaksesi 
lisäinformaatiota. Tutustu myös kotisivuihimme www.
kryotherm.fi

Miksi kuivata?
Kuivaus on taloudellinen tapa ratkaista usein kalliita 
kosteuden aiheuttamia ongelmia . Tällaisia ovat mm. 
ruoste, kondenssi, jäänmuodostus, home sekä häiriöt 
tuotantoprosessissa. Kryotherm Oy:llä on kokemusta 
kuivainratkaisuista varastoihin, pakastehuoneisiin, 
saneeraukseen ja prosessiteollisuuden ilmastora-
tkaisuihin.

Seibu Giken DST AB
DST on tänään yksi maailman ensimmäisistä 
sorptiokuivain toimittajista. DST käynnistettiin vuonna 
1985 ja sillä on tänä päivänä jälleenmyyjiä yli 40 maassa 
ympäri maailmaa. Vuodesta 1993 lähtien tuli DST:stä 
tytäryhtiö japanilaiselle Seibu Giken Co Ltd:lle, joka 
valmistaa roottoreita mm. kuivaukseen, VOC-roottoreita ja 
lämmöntalteenottoa. 
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