
Kuivain Futura®



Kuivain Futura® on suojattu kansallisilla

patenteilla ympäri maailman

Futura kuivaimen edut takaavat patentoidut

tekniset ratkaisut

Eurooppalainen patentti – EP nro. 1029211

19 patenttia todistavat laitteen teknisten

ratkaisujen omaperäisyyden 

Yhdysvaltain patentti USA 7089683 B1 

osoittautuu jopa 26 Patentti pistettä 

ja teknisten ratkaisujen
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Futura®, 
kansainväliset innovatiivisuuspalkinnot 

Futura kuivauslaite on tarkoitettu puun ja muiden biologisten

raaka-aineiden kuivaamiseen. 

Se yhdistää innovatiivisia teknisiä ratkaisuja, jotka perustuvat

19-26 patentoida teknisiä ratkaisuja. 

Kulta ansiomerkki        Hopea ansiomerkki         Hopea ansiomerkki
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Kuivauslaitteen edut

Kuivausprosessi alkaa puutavaran lämmittämisellä

(tuoreen puun kosteusprosentti on 90 % tai enem-

män), jonka jälkeen prosessi muuttuu automaatti-

sesti lauhde- eli kondenssikuivaukseksi. Saavutetun

kuivaustuloksen jälkeen prosessi muuttuu jäähdyttä-

miseksi, jonka päätyttyä puutavara on heti valmis

jatkokäsittelyä varten.

Kuivauslaite Futura tarvitsee toimiakseen vain säh-

köenergiaa (keskimäärin 4 kW/tunnissa).
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Futura® ja sen täydennys
Futura kuivauslaitteiden kokonaispinta-ala kuivausta varten on

Malli TL 16 m³ (580 x 210 x 150 cm) sekä

Malli TLH 24 m³ (630 x 210 x 200 cm)

Kuivaimen täyttäminen alkaa johdatinkiskon liittämisellä kuivaimeen sekä

kuivatettavien puiden latomisella kuivatusvaunuihin. Puut erotellaan toisis-

taan ruostumattomasta metallista tehdyillä erottimilla (patentoitu, paksuus:

1,6 cm, materiaali: inox teräslevy), jotka mahdollistavat ilman tasaisen kier-

ron ja puutavaran kuivumisen myös erottimien alta sekä ehkäisevät puun

värjääntymisen.

Drying Kiln Futura ®  presentation



Drying Kiln Futura ®  presentation

Kuivain Futura®

on suojattu kan-

sallisilla paten-

teilla ympäri

maailman

Futura kuivai-

men edut taka-

avat patentoidut

tekniset ratkai-

sut

Euroopan pa-

tentti-EP

No.1029211

osoittaa omape-

räisyys teknisiä

ratkaisuja 19

Patent pistettä

Yhdysvaltain

patentti USA

7089683 B1

osoittautuu

jopa 26 Patentti

pistettä ja tekni-

siä ratkaisuja

Kuivaus tapahtuu kontrolloidussa kuivaintilassa. 

Laite luo automaattisesti ja pitää yllä vaadittavaa ilmanalaa,

jonka ansiosta puut kuivuvat tasaisesti. Ilmanalaa määrättä-

essä otetaan huomioon puun laatu, paksuus ja kosteustaso.
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Laitteen 
liikuteltavuus

Kuivauslaitteen

muoto on standardi

kontti. 

Tämän ansiosta laite

on helppo kuljettaa

haluttuun paikkaan ja

sen käytön aloittami-

nen on yksinkertaista

ja nopeaa. 

Kuivauslaitteen asen-

tamiseen ei tarvita

rakennuslupaa. 
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Laitteen yksinkertainen käyttöönotto ja
käsittely
Kun laite on kuljetettu haluttuun paikkaan, se kytketään sähkövir-

taan ja laite voidaan ottaa käyttöön. Ennen laitteen käyttöönottoa

on kuitenkin tutustuttava käyttöohjeisiin.
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Laitteen modulaarisuus

Useilla kappaleilla Futura kuivauslaitteita saadaan aikaan suuri

määrä kuivattua puuta. Näin voidaan yhtä aikaa kuivattaa paljon

laadultaan ja ominaisuuksiltaan erilaisia puita. Samalla vältytään

varastotilan tarpeelta ja saadaan nopeampi tavaran liikkuvuus sekä

parempi myyntitilasto.  
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Laitteen tarkkailu ja hallinta tapahtuvat PC tietokoneen kautta.

Laitteen käyttäjä syöttää tietokoneohjelman kautta tiedot puun

lajista, paksuudesta sekä määrää vaaditun kosteusmäärän.

Kaiken muun laite hoitaa automaattisesti itse.

Kuivauslaite toimii tarkkailutietokoneen kautta, joka hallitsee lai-

tetta syötettyjen algoritmien ja muiden annettujen hallintojen

kautta. Laite on aina asennettavissa puun sen hetkisen kosteu-

den mukaan, joten puun kuivaaminen voidaan aloittaa missä

vaiheessa tahansa. Laitteen edut tulevat kuitenkin esille tuo-

reen puun, jonka kosteustaso on 90 % tai enemmän, kuivaami-

sen yhteydessä.   

Useita kuivauslaitteita voidaan käyttää ja hallita yhtä aikaa

yhden tietokoneen kautta.
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Tehokas kuivaus saavutetaan jo alhaisilla 
lämpötiloilla. 
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Tarkkailu ja hallinta tapahtuvat PC tietokoneen
kautta.
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Alhaisin energiankulutus 1 m³ 
kuivausta varten
Kuivauslaite Futura tarvitsee toimiakseen vain sähköenergiaa (keskimää-

rin 4 kW/tunnissa), koska laite optimoi koko kuivaustoimenpiteen kehitty-

neen tekniikan ja teknologian avulla. Näin ollen laite tarvitsee

minimaalisen määrän energiaa. Kilpailevat laitteet käyttävät jo pelkästään

tuuletukseen ja tarkkailuun niin paljon energiaa, kuin Futura käyttää koko

kuivaustoimenpiteeseen.

Hankkimalla Futura kuivauslaitteen asiakas saa heti käyttöönsä toimivan

laitteen, eikä siihen tarvitse ostaa lisälaitteita. Asiakas voi heti aloittaa lait-

teen käytön ja puun kuivauksen.
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Futuran edut kilpailijoihin verrattuna

Kuivauslaitteeseen Futura® voidaan laittaa

täysin tuoretta puuta ilman esikuivausta ja

toimenpiteitä, kuten useiden kuukausien il-

makuivatus.

Kuivauslaite Futura tarvitsee toimiakseen

vain 4 kW sähköä tunnissa. Jos laite kuivat-

taa esimerkiksi 10 m³ puuta, niin keskimää-

räinen energiantarve 1 m³ puuta kohden on

400 W tunnissa.
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Futuran edut
- Tuoreen puun kuivaus, jonka kosteustaso on 90 %
- Maksimaalinen hyöty puun kuivauksessa (syöttö/tuotos)
- Hyvä laatu myös paksujen runkojen kuivauksessa niin
havu- kuin lehtipuiden osalta
- Systeemin modilaarisuus ja kuivauksen yhtäaikainen
tarkkailu useista laitteista on mahdollista yhdellä tieto-
koneella
- Alhainen energiankulutus - 1 m³ puuta kuivaus kuluttaa
vain 400 W tunnissa
- Nopea laitteen käyttöönotto, johon ei tarvita rakennus-
lupaa
- Automatisoitu toiminnan tarkkailu ja katkaisu
- Pitkittäisen kuivauksen mahdollistavat erottimet, joi-
den käyttö ei jätä värijälkiä puuhun kuivaustoimenpiteen
aikana
- Nopea kuivaustulos mahdollistaa yrityksen nopean ope-
roinnin ja tehokkaamman varastoinnin suunnittelu sekä
huomattavasti vähentää tuoreen puun kallista varastointia



Drying Kiln Futura ®  presentation

Kuivain Futura®

on suojattu kan-

sallisilla paten-

teilla ympäri

maailman

Futura kuivai-

men edut taka-

avat patentoidut

tekniset ratkai-

sut

Euroopan pa-

tentti-EP

No.1029211

osoittaa omape-

räisyys teknisiä

ratkaisuja 19

Patent pistettä

Yhdysvaltain

patentti USA

7089683 B1

osoittautuu

jopa 26 Patentti

pistettä ja tekni-

siä ratkaisuja

Tekninen kuvaus, Futura® TL
Ulkoiset mitat:

- pituus 8300 mm

- leveys 2435 mm

- korkeus 2350 mm + 500 mm kansi

Kuivaukseen käytettävä pinta-ala

- kokonaispinta-ala 19 m³

- pituus 6000 mm

- leveys 2200 mm

- korkeus 1550 mm

Kuivaimen oven mitat:

- leveys 2200 mm

- korkeus 2020 mm

Tarkkailuun käytettävien sivuovien mitat:

- leveys 625 mm

- korkeus 1300 mm

Paino: kuivaimen kokonaispaino on 3500 kg

Kantavuus: 15000 kg

Vaunuihin ladottujen kuivatettavien puiden 

yhtenäismitta on:

- pituus 5800 mm

- leveys 2100 mm tai 2 x 1050 mm

- korkeus 1400 mm vaunun päällä

Kuivauslaitteen teho:

- sähkövirta 8 kW

- keskimääräinen kulutus 4 kW tunnissa

Kuivauksen lämpötila: 46 °C 

Sienitautien vastainen käsittely (kaasutus): 60–62 °C  



Drying Kiln Futura ®  presentation

Kuivain Futura®

on suojattu kan-

sallisilla paten-

teilla ympäri

maailman

Futura kuivai-

men edut taka-

avat patentoidut

tekniset ratkai-

sut

Euroopan pa-

tentti-EP

No.1029211

osoittaa omape-

räisyys teknisiä

ratkaisuja 19

Patent pistettä

Yhdysvaltain

patentti USA

7089683 B1

osoittautuu

jopa 26 Patentti

pistettä ja tekni-

siä ratkaisuja

Välineistön kuvaus

Kuivauslaitteen muoto on tyypillinen kontti, jossa on ovet

edestä täyttöä varten sekä sivuovet tarkkailua varten. Muut

laitteen välineet ja palvelut:

- Tietokone näytöllä mahdollistaa kuivauslaitteen käytön

- Tietokoneohjelma toimenpiteen tarkkailua varten

- Väritulostin, jolla voidaan tulostaa kuivauksen tuloskaavioita

- peruskuivauksen järjestely, kaasutus

- Kosteuden mittaussondit, jotka mittaavat puun kosteusta-

son - 4 kappaletta

- johdatinkiskot kuivausvaunuja varten

- kuivausvaunut, johon kuivatettavat puut ladotaan (2 kpl)

- ilman kiertämisen mahdollistavat erottimet, valmistettu

ruostumattomasta inox teräslevy, pituus 950 mm, leveys 32

mm, paksuus 16 mm (200 kpl) 
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Lisävarusteet

1 – paineilmatoiminen nosturi – liikuteltava   

2 – ilman kiertämisen mahdollistavat erottimet

3 – kuivausvaunut

4 – johdatinkiskot - liikuteltavat
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www.FUTURAdryingkiln.eu



Kaikki edellä mainitut tiedot
ovat informatiivisia!




