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CONVECT-AIR®
SYSTEM PRZYSPIESZONEJ 
PIELĘGNACJI BETONU

ZREDUKOWANY CZAS TRWANIA UTWARDZANIA POPRZEZ CYRKULACJĘ CIEPŁEGO POWIETRZA

SPECJALIŚCI W UTWARDZANIU BETONU.

JAK TO DZIAŁA
Przyspiesza proces utwardzania poprzez  
kontrolowane ogrzewanie powietrza w  
komorze dojrzewalni.

SATYSFAKCJA  
GWARANTOWANA!

BETON
NIE POWINIEN

WYSYCHAĆ
POWINIEN

TWARDNIEĆ!

TOWJE KORZYŚCI
powtarzalna wysoka wczesna wytrzymałość redukująca 
wykruszające się krawędzie i rogi

wyjątkowo krótki czas utwardzania wynoszący od 8 do 10 
godzin
skuteczny, wydajny i prosty w obsłudze i utrzymaniu

skuteczny system suszenia po utwardzeniu parą wodną 

dostępny z palnikiem na olej napędowy, gaz ziemny lub  
propan, a także wykorzystujący wymiennik ciepłej wody  
lub pary

NASZE GWARANCJE
ogrzewanie powietrza krążącego w komorze dojrzewania jest 
bardzo wydajne, minimalizuje straty ciepła oraz  
ogrzewania

wydajność równa 93%

idealny dla prefabrykatów betonowych z wysokim 
współczynnikiem w/c

temperatura od 40 C̊ do 60 C̊ z tolerancją +/- 3 C̊
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CONVECT-AIR® to idealny system auto-
matycznego osuszania. Może być stosowany 
w procesie ogrzewania i osuszania po vaporyzacji 
lub pielęgnacji parą lub do suszenia mokrych odlewów 
„wet cast”, albo produktów z fornitu, gdzie wilgotność resztko-
wa może powodować problemy z jakością.

93% wydajności centrali nagrzewania 
powietrza z ocynkowanym wymienni-
kiem ciepła lub ze stali nierdzewnej  
oraz modulowanym lub stopniowym 
palnikiem dla lepszej kontroli 
temperatury.
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Izolowana i galwanizowana 
jednostka grzewcza zaprojektowa-
na jest do prostego podłączenia  
elektrycznego wentylatorów 
cyrkulacyjnych, podłączenie źródła 
paliwa oraz kanału spalinowego.
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Izolowane zewnętrzne kanały 
powietrza nawiewanego oraz 
powrotnego znajdują się po przeciw-
nych stronach obszaru utwardzania, 
zapewniając równomierny przepływ 
powietrza oraz dystrybucję ciepła. 
Liczba kanałów rozdzielczych na całej 
długości komory i liczba dysz na kanał 
różni się w zależności od ciśnienia, 
temperatury i położenia wyrobów w 
komorze.
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Pionowe kanały doprowadzające 
powietrze wewnątrz komory utwar-
dzania zapewniają stałą temperaturę i 
niską prędkość powietrza. Lokalizacja i 
kierunek wylotów powietrza zapo-
biega szybszemu odparowywaniu 
wilgoci z powierzchni betonu.
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Termostat znajduje się w kolektorze 
rozdzielczym. Po osiągnięciu 
żądanej temperatury utwardzania 
nagrzewnica wyłącza się. Włącza się 
ponownie, aby utrzymać temperaturę 
po wprowadzeniu świeżych wyrobów 
betonowych. Wentylator cyrkulacyjny 
działa nieprzerwanie, aby utrzymać 
równomierną temperaturę.
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Specjalnie zaprojektowany wentylator 
wyciągowy z przepustnicą grawitacyj-
ną lub sterowaną elektrycznie w celu 
zmniejszenia wilgotności w komorze 
dojrzewania.

(nie przedstawiony)

6 Prosty dwupunktowy system kontroli 
umożliwia automatyczny pomiar 
temperatury bez nadzoru i kontroli 
systemu.
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