
Szárítás kemence Futura®



Szárítógép Futura védelme alatt áll a nemzeti

szabadalmak egész világon.

Szárítógép Futura innovatív, mert a szabadal-

maztatott műszaki megoldások.

Európai szabadalom, EP No.1029211 bizo-

nyítja eredetiségét műszaki megoldások 19

szabadalom.

US Patent amerikai 7089683 B1 bizonyítja,

még akkor is, 26 szabadalom és technikai

megoldásokat.
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Futura®, a nemzetközi innovációs díjat

Futura egy univerzális szárító gép, fa és egyéb biomassza-ala-

panyag.

Egyesíti az innovatív technikai megoldások alapján, 19-26 sz-

abadalmazott műszaki megoldást. 

Aranyérem                       Ezüstérem                     Ezüstérem
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Az előnyei szárítógép

Szárítási folyamat kezdődik a fűtés fa (friss fa - 90%

páratartalom, vagy több), automatikusan követi a

következő lépés, ami a kombinációja negatív nyo-

más kondenzációs-konvekciós szárítás részleges

levegőcsere, és miután a kívánt cél elérésének

végső nedvesség fa (8%-át) költözik státuszt kondi-

cionáló és hűtés. Fa kész azonnali feldolgozását. Mi

eléréséhez kiváló bemeneti / kimeneti eredményei

különös tekintettel az egyéb szárítási technikákat.

Szárító gép eléri minőségi szárított fát akart fa ned-

vesség. A fogyasztás csak a villamos energia rend-

kívül alacsony. Ökológiailag orientált, a víz csak

melléktermékeként a szárítás feldolgozás.
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Futura® és a töltés
Szárítógép Futura egy bruttó térfogata a szárítási terület 

- 16 m3 (580 x 210 x 150 cm) - modell TL

-24 m3 (630 x 210 x 200 cm) - TLH modell.

Töltés által végzett összekötő pálya betöltése a szárazabb, be a kocsi a

fa a kívánt méretű, száraz elemek a terhelés el kell különíteni az eszterga

rozsdamentes (szabadalmaztatott, vastagsága 1,6 cm, rozsdamentes

lemez), amely építési engedélyt hosszanti tervezetét és szárítás alatt az

eszterga, és így megakadályozza a színezés.

Drying Kiln Futura ®  presentation
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Szárítás végzik a teljesen klímatizált szárítókamra. 

Típusától függően, vastagsága és a kezdeti nedvesség a fa a

készülék automatikusan létrehoz és fenntart egy nagyon pon-

tos éghajlat, így a fa kiszárad egyenletesen a kívánt végső

nedvesség.
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Mobilitás gép

Szárítógép Futura

jön formájában szab-

ványos konténer.

Lehetővé teszi, hogy

a szállító standard

eszközökkel konté-

neres szállítás, és

megkönnyíti a telepí-

tést, vagy áthelye-

zése a gép.

Az installáció a szárí-

tás gép nem kér az

építési engedély. 
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Kezdő és működési A gép könnyű

Amikor a gép a felhasználóhoz, a felhasználó hozza meg a

megfelelő, összeköti azt egy konnektorba, és elindul a haszná-

lata a következő útmutatót.
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Gép modularitás

Több egységet a szárító berendezések Futura tudtuk megfelel a

növekvő igényt a száraz fát, és ugyanakkor lehetővé teszi a fel-

használónak, hogy száraz a különböző típusú és méretű fa, egy

kis tárolóhelyet, és lehetővé teszi a nagyobb rugalmasságot a

jelenlegi igényeket, további feldolgozás céljából, vagy Eladó a

piacon.  
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Nyomon követését és ellenőrzését a gép PC-n keresztül. A

felhasználó határozza meg a típusát, vastagságát, és a szük-

séges végső nedvesség a fa felhasználásával szoftverrel,

minden egyéb automatikusan történik.

A szárítási készülék tartalmazza a beépített ellenőrzési szá-

mítógép. Hajtja végre a mi algoritmusok és a receptek. Na-

gyon fontos, hogy a készülék automatikusan beállítja a

jelenlegi állapotában a nedvesség a fa, így a lehetősége a

szárítás a fa nem függ a kezdeti nedvességtartalom. A fő elő-

nye, természetesen, a szárítás a friss fa, 90%-os páratarta-

lom vagy magasabb!

Kommunikáció és ellenőrzése jelentős számú szárító beren-

dezések (a szárítás központ) lehet biztosítani csak a 1 számí-

tógép (PC).



Drying Kiln Futura ®  presentation

Szárítógép Fu-

tura védelme

alatt áll a nem-

zeti szabadal-

mak egész

világon.

Szárítógép Fu-

tura innovatív,

mert a szaba-

dalmaztatott

műszaki megol-

dások.

Európai szaba-

dalom, EP

No.1029211 bi-

zonyítja eredeti-

ségét műszaki

megoldások 19

szabadalom.

US Patent ame-

rikai 7089683

B1 bizonyítja,

még akkor is,

26 szabadalom

és technikai

megoldásokat.

Hatékony szárítás alacsony hőmérsékleten! 
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Kommunikációs és irányítási nyújtható csupán 1
számítógép (PC).
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Minimális energiafogyasztás szárítására, 
1 m3 fa
Szárítógép Futura igényel csak villamos (átlagosan 4 kW / h), mint a te-

chnika és a technológia optimalizálja az egész folyamatot, ezért van szük-

ség egy minimális mennyiségű energiát. A teljes energiafogyasztás a gép

kevesebb, mint a versenytárs termékek hasonló méretű fogyaszt csak a

szabályozás és a szellőztetés.

Jövőbeni vásárlás lehetővé teszi az ügyfél, hogy azonnal kezdjék meg a

szárítási folyamat egyetlen befektetés, anélkül, hogy további infrastruktu-

rális beruházásokat, (termikus állomások, ...), ...
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Előnnyel a verseny

Szárítógép Futura® lehetővé teszi a beme-

neti teljesen friss fa, előzetes szárítás és

várakozás nélkül a kellően alacsony relatív

páratartalom (pl. több hónapos vagy éves

természetes szárítás a friss levegő).

Futura szárítógép igényeit átlagosan csak 4

kW villamos óránként működését. A szárí-

tási kapacitása 10 m3 fa, az átlagos energia-

felhasználás szárítás 1 m3 fa alatt 400 W /

óra működés.
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Fő advantges szárítási kemence Futura®

- Szárítás friss fa, 90% vagy több 8%
- maximális bemeneti kimeneti eredményeket!
- Magas színvonalú szárítási bármilyen fából
- Modularitás és kontrolling keresztül csak 
1 PC számítógép

- Alacsony energiafogyasztás, 1 m3 fa akár 400 W / h
- Használata kemence szárítás után azonnal játs-
zódó csatolt energiaforrás
- Teljesen automatikus szárítás és kikapcsolás
- Esztergák a rozsdamentes acélból készült hoss-
zanti építési engedélyek tervezetét és szárítás alatt
az eszterga, és így megakadályozza a színező
- Nem drága a friss fa állománya miatt a rövid szá-
radási idő
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Műszaki leírás, Futura® TL
Külső méretek:

- Hosszúság 8300 mm,

- Szélessége 2435 mm,

- Magasság 2350 mm, magassága 

+ a nyílását 500 mm

Méretei szárítókamra:

- Bruttó térfogata 19 m3

- Hosszúság 6000 mm,

- Szélessége 2200 mm,

- Magassága 1550 mm.

Méretei az első kapu:

- Szélessége 2200 mm,

- Magassága 2020 mm.

Méretei SideWay ellenőrző kapu

- Szélesség 625 mm,

- Magassága 1300 mm.

Tömeg: teljes súlya a szárító gép 3500 kg

Holtteher 5000 kg.

Méretei a berakodás a targonca kész a szárításra 

szánt

- Hosszúság 5800 mm,

- Szélessége 2100 mm, vagy 2 x 1050 mm,

- Magasság 1400 mm a kocsi.

A teljes villamos energia a szárítógép:

- Elektromos tengelykapcsoló 8 kW,

- Átlagos fogyasztás 4 kW / h.

A hőmérséklet a szárítás: 46-DEG C.

Anti-gomba - fertőtlenítés: 60-62 DEG C.
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A berendezés leírását

Szárítógép Futura formájában jelenik meg a standard konté-

ner az első terhelési kapu és a SideWay ellenőrző kapu:

- Személyi számítógép, monitor kezelésére szárítógép

- Szoftver felügyeletéhez és szárítás a PC számítógépen

- Színes nyomtató nyomtatási grafikus bemutatása szárítási

folyamat

- Szárítás rendszerek esetében néhány alaptípusa a fenyők

és lombhullató fa, fertőtlenítés

- Mérőszondákat a relatív páratartalom a fa - 4 db,

- Mozgatható külső pályákon targoncák,

- Kézikocsi, két darab (2 db),

- Szellőző szalag rozsdamentes inox lemezeket tér hossza

950, szélessége 32, magassága 16 mm (200 darab).
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További tartozékok

1 - pneumatikus felvonó kézzel - mobil

2 - szellőztetés facsíkok a tér

3 - targonca

4 - rakodási pálya - mobil
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www.FUTURAdryingkiln.eu
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