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>4) Назва корисної моделі: 

БСОРБЦІЙНА СУШАРКА

57) Формула корисної моделі:

бсорбційна сушарка, що містить повітропідігрівач, вентилятор, сушильну камеру з решітчастою основою для 
^зміщення матеріалу, що висушується, яку розміщено та закріплено всередині корпусу сушильної камери, 
/іфузор і патрубок для під'єднання до тепловентиляційного агрегата, яка відрізняється тим, що вентилятор 
ззміщено перед входом встановленого охолоджувача-підсушувача з патрубком відведення конденсату і 
звітропроводом для під'єднання до повітря підігрівана, повітря підігрівай виконано у вигляді конденсатора 
Зсорбційної холодильної машини, а охолоджувач-підсушувач виконано у вигляді випарника абсорбційної 
шодильної машини і розміщено на шляху потоку повітря до повітря підігрівана, кипіння холодоагенту в 
солоджувачі-підсушувачі забезпечується його відбором до абсорбера, а патрубок відведення конденсату 
становлено в нижній частині повітропроводу.

Сторінка 3 із 4



(11)122063

Державне підприємство
«Український інститут інтелектуальної власності» 

_______________________________ (Укрпатент)_______________________________

Оригіналом цього документа є електронний документ з відповідними 
реквізитами, у тому числі з накладеним електронним цифровим підписом 
уповноваженої особи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та 
сформованою позначкою часу.

Ідентифікатор електронного документа 1977201217.

Для отримання оригіналу документа необхідно:

1. Зайти до ІДС «Стан діловодства за заявками на винаходи та корисні 
моделі», яка розташована на сторінці http://base.uipv.org/searchlnvStat/.

2. Виконати пошук за номером заявки.

3. У розділі «Документи Укрпатенту» поруч з реєстраційним номером 
документа натиснути кнопку «Завантажити оригінал» та ввести ідентифікатор 
електронного документа.

Ідентичний за документарною інформацією та реквізитами паперовий 
примірник цього документа містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті

металевими люверсами.

Уповноважена особа Укрпатенту І.Є. Матусевич

26.12.2017
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