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Líder nacional em equipamentos
para cura de fumo

A
Betha Eletrônica é uma empresa líder de mercado, firmada principalmente no 

desenvolvimento de tecnologia para a cura do fumo. Pioneira neste setor, a 

Betha sempre primou por fornecer os produtos da mais alta qualidade 

disponível no mercado. Usando sempre componentes e materiais de primeira linha, 

possuindo um corpo técnico afinado com as novas tendências e tendo um setor de 

produção com apurado controle de qualidade, orgulha-se de oferecer ao produtor 

brasileiro de fumo um dos mais sofisticados sistemas de controle automático para a 

cura do fumo existente no mercado mundial: o .RECIRCULADOR BETHA



Recirculador Betha
É um dos sistemas mais modernos e sofisticados para cura do fumo. Trata-se de um 

sistema computadorizado, monitorado pelo Controlador CB-200 e com ventiladores que 

proporcionam uma cura homogênea, com aproveitamento muito melhor do fumo, 

aumentando assim a e os

Possui sistema com software que regula automaticamente no tempo, a umidade e a 

temperatura ideais para cada fase: amarelação, fixação da cor, secagem da lâmina e 

secagem do talo.

   PRODUÇÃO LUCROS.

Benefícios de ter um Recirculador Betha
Mais tempo para cuidar da lavoura
Com todo o processo de cura sendo 

controlado automaticamente você vai poder 

ter mais tempo para cuidar da lavoura e mais 

tempo para você, pois aquela pessoa que 

antes tinha que ficar acompanhando a cura 

agora só precisará checar a estufa algumas 

vezes por dia.

Maior produtividade
A cura controlada pelo Recirculador Betha 

garante um maior aproveitamento das folhas 

após a secagem. E com maior tempo para 

cuidar da lavoura o plantio poderá ser 

aumentado.

Mais qualidade na cura do fumo
Com temperatura e umidade sempre 

controladas a qualidade do seu fumo será 

muito maior. Além de diminuir em muito as 

chances de haver folhas danificadas pela 

secagem.

Suas noites serão bem mais amenas com o 

Recirculador Betha, que manterá a estufa em 

condições ideais de secagem durante o seu 

sono. Se a temperatura variar além do 

permitido (por falta de lenha, por exemplo) o 

Controlador CB-200 dispara o alarme de aviso, 

que pode ser inclusive instalado na sua casa.

Noites de sono tranquilo



Fácil de operar, este aparelho monitora todo o processo de 

cura. Um programa de computador controla e evolui os valores 

de umidade e temperatura no decorrer do tempo, não sendo 

necessário vigiar a estufa a todo instante.

Recirculador Betha

Ventiladores de alta eficiência, que fazem o 

ar circular pela estufa, garantindo a 

renovação do ar úmido por ar seco. Seu 

acionamento independente permite 

economizar energia quando não é 

necessário muita ventilação.

Controlador CB-200

Ventiladores

Veja os itens que compõem o kit recirculador e suas respectivas descrições: 



Sua abertura pode ser feita manualmente ou 

comandada automaticamente pelo controlador CB-200, 

garantindo a renovação do ar saturado de umidade e 

mantendo a umidade ideal na estufa.

Instalado no cinzeiro da fornalha, o abafador controla a 

queima de lenha, mantendo a estufa sempre na 

temperatura certa, oferecendo economia com redução 

do consumo de lenha. Também é controlado 

automaticamente pelo CB-200.

A Bateria que acompanha o kit, de 

alta qualidade (tecnologia com 

prata), garante o funcionamento do 

controlador CB-200 na falta de 

energia elétrica, o que oferece conforto e 

segurança. Acompanha suporte para fixação na 

parede.

Admissor de ar / Expulsor de Umidade

Abafador

Expulsores / Suspiros

São usados para permitir a 

passagem do ar da estufa, 

completando a função do 

Expulsor/Admissor de Ar. 

Bateria
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