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NASZA GWARANCJA
Jednorodna temperatura powietrza +/- 1 °C

Jednorodna wilgotność powietrza +/- 3 %

Nieznaczna prędkość powietrza ≤ 1 m/s

Regulacja maksymalnej wilgotności w zależności od 
temperatury dojrzewania

PAŃSTWA KORZYŚCI
Krótszy czas dojrzewania, mniej pęknięć

Jednolite odcienie, mniej wykwitów

Brak kondensacji na powierzchni komory

Oszczędność cementu do 5 %, amortyzacja w ciągu  
1 do 2 lat

JAK TO DZIAŁA
System obiegu powietrza NAUTILUS® optymalizuje proces 
utwardzania. System wykorzystuje ciepło hydratacji 
cementu i wilgotność świeżego betonu, łącząc w sobie 
zalety technologii cyrkulacji powietrza i odzysku ciepła w 
celu zapewnienia równomiernego klimatu dojrzewania.

BETON NIE 
POWINIEN 

SCHNĄĆ
POMINIEN 

TWARDNIEĆ! NAUTILUS™
NAUTILUS™ SYSTEM  
DOJRZEWANIA BETONU

IDEALNY MIKROKLIMAT NIEDUŻYM KOSZTEM W DUŻEJ KOMORZE DOJRZEWALNI 

SPECJALISTA W DZIEDZINIE DOJRZEWANIA BETONU

SATYSFAKCJA  
GWARANTOWANA!
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Regał obudowany jest płytami  
warstwowymi w celu redukcji strat 
ciepła. Dostarczony przez firmę Kraft 
projekt i wykaz materiałów umożliwia 
naszym klientom samodzielne  
wykonanie obudowy.

System NAUTILUS™  zapobiega 
powstawaniu widocznego zamglenia 
i kondensacji pary na powierzchniach 
wewnątrz komory dojrzewania. Dzięki 
temu nie dochodzi do zakłóceń pracy 
laserów systemu bezpieczeństwa oraz 
korozji stalowych elementów  
wyposażenia komory.

Nasze radialne wentylatory Nautilus™ 
zaprojektowane są i wykonane  
specjalnie z myślą o przemyśle  
betoniarskim. Ich konstrukcja opiera się 
o stal nierdzewną i aluminium.
Samosmarujące oprawy łożysk z
nierdzewnej stali gwarantują wysoką
trwałość w ciężkich warunkach
eksploatacji.

Nasz specjalnie zaprojektowany system 
kanałów dystrybucji powietrza -  
z wylotami powietrza znajdującymi się tylko 
na podłodze komory utwardzania -  
gwarantuje najbardziej spójną dystrybucję 
klimatu w komorze utwardzania przy 
jednoczesnym zachowaniu suchej podłogi i 
zapobieganiu wysokiej prędkości powietrza 
nad powierzchnią świeżego betonu.

Nasz Automatyczny System Kontroli 
Dojrzewania AutoCure® daje wiele 
możliwości, w tym mierzenie,  
ustawianie, korygowanie ustawień i 
jeśli trzeba także zapisywanie historii 
parametrów temperatury i wilgotności 
względnej.

Będący integralną częścią systemu 
wyrzutu powietrza z dojrzewalni ze 
sterowaną elektrycznie przepustnicą 
(zapobiegającą utratom ciepła, gdy 
wyrzut powietrza nie pracuje)  
odpowiada za obniżanie poziomu 
wilgotności względnej.

Temperatura i wilgotność względna 
mierzona jest przy pomocy  
umieszczonych wewnątrz komory 
czujników.
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