
 Individuele kistendroger 
 

 
Elke kist wordt individueel gedroogd tot het gewenste evenwicht vochtgehalte van het zaad is bereikt. 

  
Voorbeeld van een installatie zonder kisten. Installatie gedeeltelijk gevuld met kisten 

   
Kisten worden geplaats in een 
stellage voor de drooginstallatie. 
De kisten kunnen op een 
willekeurige plek worden geplaatst 
en weer  worden weggehaald 
wanneer het zaad in die kist droog 
is. 

De aangezogen binnen- of 
buiten lucht wordt  verwarmd 
en eventueel aangevuld met  
gedroogde lucht. De juiste 
hoeveelheid lucht  stroomt door 
elke kist apart. 

Het drogen van een kist start als 
deze wordt geplaats in de stelling 
en stopt automatisch wanneer het 
zaad droog is. 

 



 Individuele kistendroger 
 

  
De conditie (T° en RV) van de lucht uit het zaad 

wordt bij elke kist gemeten. 
Ledlampen geven een indicatiestatus van het 
droogproces. Oranje: start droging, blauw: laatste 
fase, wit: droging gereed. 

 

 

 
Voorbeeld van individuele kistendroging met gedroogde 
lucht. 
 
A. Kist met zaad 
B. Inlaat pallet 
C. Schuif met motor, voor het automatisch openen en 

sluiten 
D. Centrale ventilator 
E. Verwarming; Radiator met warm water 
F. Flow-fan voor het meten van de luchtstroom 
G. Kleppenregister voor aanvoer binnenlucht (recycling) 
H. Luchtkanaal en klep voor aanvoer gedroogde lucht 
I. Kleppenregister  voor aanvoer buitenlucht 
 
Proces: De schuif (C) opent automatisch wanneer de kist 
wordt geplaatst. De ventilator toert op om de gewenste 
extra luchthoeveelheid (zoals voor deze kist is ingesteld) is 
bereikt.  
 
Het drogen start met aanvoeren van buitenlucht. Als het 
zaad begint te drogen en de buitenlucht is niet meer droog 
genoeg, wordt deze automatisch gemengd met 
gedroogde lucht tot de lucht het gewenste vochtgehalte 
heeft.  
 
Als de lucht uit het zaad droger is dan de buitenlucht, 
wordt er automatisch met de droge binnenlucht verder 
gedroogd. 

 

Het drogen gaat door tot de lucht uit het zaad het vochtgehalte heeft bereikt die overeen komt met het gewenste 

evenwichtsvochtgehalte van het zaad. Op dit moment gaat de schuif langzaam dicht. Na sluiting is het zaad in de 

kist droog. 


