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VAPOR CURING II
SYSTEM PRZYSPIESZONEGO UTWARDZANIA 
BETONU W PREFABRYKATACH

BETONOWE RURY I PREFABRYKATY

TWOJE KORZYŚCI
twardsze narożniki i krawędzie; mniej pęknięć

o 60% niższy koszt eksploatacji niż kocioł parowy

kompaktowy, prosty i bezpieczny w obsłudze

8-12 godzin na pielęgnację betonowych rur 
4-8 godzin na pielęgnację prefabrykatów

temperatury utwardzania od 35°C (95°F) do 80°C (180°F)

dożywotnia gwarancja komory spalania

NASZE GWARANCJE
pielęgnacja parowa przyspiesza proces twardnienia betonu

wyższa jakość betonu poprzez kontrolowane dodawanie ciepła 
i wilgotności

wytrzymały, niezawodny i trwały sprzęt

98% wydajności operacyjnej

w pełni automatyczna i niskociśnieniowa praca

chłodzona wodą komora spalania ze stali nierdzewnej 304L

SPECJALIŚCI W UTWARDZANIU BETONU.

JAK TO DZIAŁA
Generator pary w czasie rzeczywistym w połączeniu z czujnikiem 
(czujnikami) temperatury i automatycznym zaworem (zaworami) 
pary kontrolują przyspieszenie przyrostu wytrzymałości betonu 
I poprawiają jakość betonu poprzez kontrolowane dodawanie 
ciepła i wilgotności.

SATYSFAKCJA  
GWARANTOWANA!

BETON
NIE POWINIEN

WYSYCHAĆ
POWINIEN

TWARDNIEĆ!
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W porównaniu z kotłem, generator 
pary obniża koszty operacyjne od 
40% do 60%. Generator pary wymaga 
minimalnej przestrzeni i działa pod 
niskim ciśnieniem, zasilany propanem 
lub gazem ziemnym.
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AutoCure® automatycznie mierzy i 
kontroluje środowisko utwardzania. 
Wszystkie dane utwardzania i stan 
pracy są wyświetlane na kolorowym 
wyświetlaczu.
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Bezprzewodowe czujniki temperatury 
i wilgotności lub czujniki z szybkozłą-
czami umożliwiają elastyczną pracę  
na przykład z rozścielaczami plandek.
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W połączeniu z AutoCure®, 
zawór kontroli pary wykonany ze 
stali nierdzewnej zapewnia w pełni 
automatyczną kontrolę procesu 
utwardzania. Konstrukcja i materiały 
„dopasowane na wymiar” zapewniają 
długą żywotność i uproszczoną 
konserwację.
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Zaprojektowany system dystry-
bucji pary wykonany z rury ze stali 
węglowej i stali nierdzewnej lub jak 
na zdjęciu po lewej ze wzmocnionego 
węża i dyfuzorów ze stali nierdzewnej 
zapewnia równomierny rozdział 
ciepła i wilgoci.
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6 Osiowa wentylacja i cyrkulacja powie-
trza jest skutecznym i ekonomicznym 
rozwiązaniem dla równomiernego 
rozdziału ciepła i wilgoci w komorach 
utwardzania.


