
Aparatul de uscat Futura®



Aparatul de uscat Futura® este protejat 
cu patente naţionale în întreaga lume.

Avantajele aparatului de uscat Futura® sunt 
facilitate de soluţiile tehnice patentate

Patenta europeană - EP nr. 1029211 
demonstrează originalitatea soluţiilor tehnice
în cele 19 puncte ale patentei

Patenta americană US 7,089,683 B1 în 26 de
puncte de patentă respectiv soluţii tehnice
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Futura®, 
premii internaţionale pentru inovaţie 

Futura este un aparat universal de uscare a lemnului şi a altor
materii prime biologice.

Uneşte soluţii tehnice inovative, care sunt bazate pe 19 până la
26 soluţii tehnice patentate. 

Aur medal                      Argint medal                   Argint medal



Drying Kiln Futura ®  presentation

Aparatul de uscat
Futura® este pro-
tejat cu patente
naţionale în în-
treaga lume.

Avantajele apara-
tului de uscat Fu-
tura® sunt
facilitate de so-
luţiile tehnice pa-
tentate

Patenta euro-
peană - EP nr.
1029211 
demonstrează
originalitatea so-
luţiilor tehnice
în cele 19 puncte
ale patentei

Patenta ameri-
cană US
7,089,683 B1 în
26 de puncte de
patentă respectiv
soluţii tehnice

Avantajele aparatului de uscat

Procedura de uscare începe cu încălzirea lemnului
(lemn proaspăt - 90% umiditate sau peste), care în
faza următoare trece automat într-o combinaţie de
uscare prin convecţie-condensare-aerodinamică cu
schimbarea parţială a aerului, iar după obţinerea
umidităţii finale dorite (sub 8%) trece în faza de
condiţionare şi răcire. Astfel, lemnul este pregătit
pentru prelucrarea imediată.

Aparatul de uscat Futura necesită pentru funcţionare
numai energie electrică (aproximativ 4KW/h).
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Futura® şi alimentarea sa
Aparatele de uscat Futura au volumul bruto al locului de uscat 

16 m3 (580 x 210 x 150 cm) - modelul TL şi 
24 m3 (630 x 210 x 200 cm) - modelul TLH. 

Alimentarea are loc astfel, că la camera de uscat se conectează compresoa-
rele de alimentare, pe cărucioare speciale încărcăm lemne cu dimensiunile
dorite, separăm elementele de uscare prin şipci speciale din metal inoxidabil
(patentate, cu grosimea 1,6 cm, din tablă de inox), care prin construcţia lor
permit ca curentul de aer să circule longitudinal şi uscarea să aibă loc şi sub
şipci, iar astfel se mai împiedică şi colorarea lemnului din cauza şipcilor. 
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Procesul de uscare are loc într-un spaţiu aflat sub complet con-
trol climateric al camerei de uscat. 

În funcţie de categoria, grosimea şi umiditatea iniţială a lemnu-
lui aparatul creează automat şi menţine foarte exact clima ce-
rută pentru camera de uscat, astfel că usucă persistent şi
uniform până la umiditatea finală dorită.
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Mobilitatea 
aparatului

Construcţia aparatului
de uscat Futura are
forma unui container
standard. 

Acesta ne facilitează
transportul cu mijloacele
de transport standard
pentru containere şi de
aceea instalarea sau
mutarea aparatului de
uscat la o nouă locaţie
se face repede şi simplu

Pentru instalarea unui
aparat de uscat nu aveţi
nevoie de permis de
construcţie.



Drying Kiln Futura ®  presentation

Aparatul de uscat
Futura® este pro-
tejat cu patente
naţionale în în-
treaga lume.

Avantajele apara-
tului de uscat Fu-
tura® sunt
facilitate de so-
luţiile tehnice pa-
tentate

Patenta euro-
peană - EP nr.
1029211 
demonstrează
originalitatea so-
luţiilor tehnice
în cele 19 puncte
ale patentei

Patenta ameri-
cană US
7,089,683 B1 în
26 de puncte de
patentă respectiv
soluţii tehnice

Pornire şi manevrare simplă a aparatului
Atunci când aparatul este livrat beneficiarului, acesta îl ampla-
sează la locul adecvat dorit, îl conectează la reţeaua electrică şi
începe folosirea aparatului conform instrucţiunilor de folosire
anexate.



Drying Kiln Futura ®  presentation

Aparatul de uscat
Futura® este pro-
tejat cu patente
naţionale în în-
treaga lume.

Avantajele apara-
tului de uscat Fu-
tura® sunt
facilitate de so-
luţiile tehnice pa-
tentate

Patenta euro-
peană - EP nr.
1029211 
demonstrează
originalitatea so-
luţiilor tehnice
în cele 19 puncte
ale patentei

Patenta ameri-
cană US
7,089,683 B1 în
26 de puncte de
patentă respectiv
soluţii tehnice

Modularitatea aparatului

Cu mai multe unităţi de aparate de uscat Futura, putem satisface şi
necesităţi pentru cantităţi mai mari de lemn uscat şi în acelaşi timp
putem facilita beneficiarului uscarea a mai multor categorii de lemn
de diferite dimensiuni, lipsa necesităţii unui spaţiu de depozitare
mare şi o adaptabilitate mai mare la necesităţile de moment în pre-
lucrarea ulterioară sau vinderea pe piaţă.
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Manevrarea şi supravegherea funcţionării aparatelor se face
prin computerul PC. Beneficiarul, în programul anexat, hotă-
răşte numai categoria, grosimea şi umiditatea finală cerută a
lemnului, restul este executat în mod automat de aparat.

Aparatul de uscat funcţionează prin computerul de comandă in-
stalat (PLC), care, în baza algoritmilor şi a instrucţiunilor cu pri-
vire la categoria, cantitatea şi procedeul introduse, conduce
aparatul de uscat.
De fiecare dată, aparatul se adaptează stării de umiditate de
moment a lemnului, de aceea, lemnul poate fi uscat indiferent
de umiditatea sa iniţială. Bineînţeles, principalul avantaj îl re-
prezintă posibilitatea uscării lemnului proaspăt – care conţine
90 % sau chiar mai multă umiditate! 

Interconectarea respectiv supravegherea unui număr mare de
aparate de uscat (în centrul de uscat) se poate efectua printr-
un singur computer (PC).
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Uscare eficientă deja de la temperaturi joase de
uscare!
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Manevrarea şi supravegherea funcţionării se
face prin computerul PC 
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Consum minim de energie pentru uscarea
a 1 m3 de lemn
Aparatul de uscat Futura necesită pentru funcţionare numai energie
electrică (aproximativ 4KW/h), pentru că prin tehnica şi tehnologia sa
optimizează întregul procedeu şi de aceea are nevoie de o cantitate
minimă de energie. Consumul total de energie a aparatului este mai
mic faţă de cel pe care îl fac produsele de aceeaşi dimensiuni ale con-
curenţei numai pentru comandă şi ventilaţie.

La cumpărarea aparatului Futura, clientului îi este facilitat, ca printr-o
unică investiţie, fără investiţii suplimentare în infrastructură (staţii de
încălzire, …) să înceapă imediat uscarea lemnului.
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Avantaje faţă de concurenţă

În aparatul de uscat Futura® putem introduce
lemn complet proaspăt, fără a fi nevoie ca în-
ainte să-l uscăm la aer şi fără să aşteptăm
obţinerea unei umidităţi suficient de mici a
lemnului (ex.: uscare la aer de câteva luni
sau de câţiva ani). 

Aparatul de uscat Futura are nevoie pentru
funcţionare, în medie, de numai 4 kW energie
electrică pe oră. Dacă în aparat, spre exemplu,
se usucă aproximativ 10 m3 lemn atunci canti-
tatea de energie folosită pentru uscarea a 1 m3

de lemn este sub 400 W pe oră de funcţionare. 
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Rezumatul avantajelor
- uscarea lemnului proaspăt, de la umiditatea de 90% şi
chiar peste, la 8%
- utilizarea maximă (input/output) a uscării lemnului
- calitate superioară a uscării lemnului, chiar şi pentru
cel de grosimi mai mari, atât a lemnului de conifere,
cât şi a lemnului de foioase
- modularitatea sistemului şi controlul uscării mai mul-
tor camere cu un singur computer (PC)
- consumul minim de energie pentru uscarea a 1 m3
lemn -  max. 400 W/h
- folosirea imediată a aparatului de uscat, nu este nece-
sară permisiunea pentru construcţie
- controlul automatizat al uscării şi oprire automată
- uscarea longitudinală facilitată de şipcile de uscare
patentate care nu lasă pete colorate pe lemn
- uscarea imediată facilitată de o funcţionare mai in-
tensă, de dinamica capitalului şi de o planificare mai
uşoară a rezervelor, astfel reducându-se substanţial
cheltuielile mari de depozitare a lemnului proaspăt.
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Descrierea tehnică, Futura® TL
Dimensiuni exterioare:
- lungimea 8300 mm,
- lăţimea 2435 mm,
- înălţimea 2350 mm + 500 mm trapa.
Dimensiunile camerei de uscat: 
- volumul bruto 19 m3
- lungimea 6000 mm,
- lăţimea 2200 mm,
- înălţimea 1550 mm.
Dimensiunile uşilor camerei de uscat:
- lungimea 2200 mm,
- înălţimea 2020 mm.
Dimensiunile uşilor laterale de control:
- lungimea 625 mm,
- înălţimea 1300 mm.
Greutatea: greutatea totală a aparatului 
de uscat 3500 kg.
Sarcina: 15000 kg.
Dimensiunile cantităţii pregătite pentru uscare 
pe cărucior:
- lungimea 5800 mm,
- lăţimea 2100 mm sau 2 x 1050 mm,
- înălţimea 1400 mm pe cărucior.
Puterea totală de funcţionare a aparatului:
- alimentarea electrică 8 kW,
- consumul mediu max. 4 kW/h.
Temperatura de uscare: max. 46 °C.
Tratament antifungus (fumigaţia): 60-62 °C.
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Descrierea utilajului

Aparatul de uscare Futura are forma unui container standard 

cu uşile din faţă pentru alimentare şi uşile laterale de control:

- computer personal cu monitor de manevrare a aparatului de
uscat, 

- programul de manevrare şi  urmărire a procesului de uscare la
computerul PC , 

- imprimantă color pentru imprimarea graficelor de prezentare a
procesului de uscare, 

- regimurile de uscare pentru câteva categorii generale de lemn
de conifere şi foioase, fumigaţia,

- sondele de măsurare pentru măsurarea umidităţii relative a
lemnului - 4 bucăţi, 

- şine externe mobile tip pentru cărucioare, 

- cărucior pentru lemn (2 bucăţi), 

- şipci despărţitoare pentru aerisire din tablă de inox inoxidabilă
cu lungimea 950, lăţimea 32, înălţimea16 mm (200 bucăţi).
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Utilaj auxiliar

1 – manetă pneumatică de ridicare - mobilă
2 – şipci despărţitoare pentru aerisire 
3 – cărucior pentru lemn
4 – şine de încărcare - mobile
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www.FUTURAdryingkiln.eu



Toate menţiunile în ce privesc 
valorile din prezentare sunt informative!




