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NASZA GWARANCJA
Stała i jednorodna temperatura powietrza +/-1 °C

Stała i jednorodna wilgotność powietrza +/-3 % 

Niewielka prędkość powietrza: ≤ 1 m/s

Możliwość optymalnego dostosowania do warunków  
produkcji

PAŃSTWA KORZYŚCI
Krótszy czas dojrzewania, mniej pęknięć

Jednolite odcienie, mniej wykwitów

Brak kondensacji

Oszczędność cementu do 10 %, mniejsza ilość regałów i 
blatów produkcyjnych

JAK TO DZIAŁA
System przyspieszonej pielęgnacji QUADRIX® poprawia  
estetykę i jakość produktów betonowych poprzez precyzyjną 
kontrolę temperatury, obiegu powietrza i wilgotności.  
System zapewnia równomierny klimat dojrzewania i  
przyspiesza dojrzewanie betonu w dużych komorach przy 
jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji.

SATYSFAKCJA  
GWARANTOWANA!

Temperature and Relative Humidity Data . Equipment Commissioning 
QUADRIX System KC 300-150 #872
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QUADRIX®
SYSTEM PRZYSPIESZONEGO  
DOJRZEWANIA BETONU

SPECJALISTA W DZIEDZINIE DOJRZEWANIA BETONU

JEDNOLITY MIKROKLIMAT W PRZESTRZENI CAŁEJ DUŻEJ KOMORY DOJRZEWALNI

BETON NIE 
POWINIEN 

SCHNĄĆ
POMINIEN 

TWARDNIEĆ!
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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 Quadrix® zapobiega  
powstawaniu widocznego 
zamglenia i kondensacji pary na 
powierzchniach wewnątrz komory 
dojrzewania nawet przy 35 °C i 90 % 
wilgotności względnej. Dzięki temu 
nie dochodzi do zakłóceń pracy 
laserów systemu bezpieczeństwa 
oraz korozji stalowych elementów 
wyposażenia komory. 

Nasza jednostka grzewcza Quadrix® 
wykonana jest ze stali nierdzewnej, 
aluminium i elementów  
galwanizowanych. Podwójny 
wentylator radialny zapewnia 
cyrkulację dużej objętości powietrza, 
a wykonany z nierdzewnej stali 
wymiennik ciepła o sprawności 94 % 
spełnia wymagania wysokiej 
wydajności i trwałości. 

Nasz system dodawania wilgoci 
AutoFog® nawilża powietrze mgłą 
parową, aby zwiększyć wilgotność 
względną bez wystąpienia efektu 
zroszenia, kropli lub utrzymania 
wysokiego poziomu konserwacji 
związanej z dyszami parującymi. 
Woda jest filtrowana, zmiękczana i 
zdezynfekowana.

System kontrolny AutoCure® 
obsługiwany przy pomocy  
kolorowego ekranu TFT o przekątnej 
6” pozwala na dokonywanie 
pomiaru, korygowanie ustawień, 
bieżące wizualizowanie wykresem 
oraz opcjonalnie odtwarzanie 
historii pomiarów temperatury oraz 
wilgotności względnej w komorze 
dojrzewania.

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.

Niestandardowe otwory wlotowe 
i wylotowe komory (w stylu 
letter-box) - wykorzystujące ciepłe 
kurtyny powietrzne i opcjonalne 
drzwi - zapobiegają ucieczce 
wilgotnego powietrza z komory 
utwardzania do obszaru  
produkcyjnego. Rama jest 
podgrzewana, aby zapobiec 
skraplaniu się wilgoci na świeżym 
produkcie betonowym.

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

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.
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