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V12SO
Pierwsza prawdziwa maszyna
wiążąca odory na rynku
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specyfikacja techniczna

PARAMETRY ELEKTRYCZNE	
Napięcie znamionowe

CHARAKTERYSTYKA		
V

400

°C

-5° do +45°

Hz

50

Przechył turbiny

°

0° do +52°

Prąd znamionowy	A	

23

Max. kąt obrotu

°

360°

Połączenie zasilania	A	

5x32

Częstotliwość

Moc znamionowa - turbina

kW

11

Moc znamionowa - pompa

kW

0.75

Temperatura robocza

Odległość wyrzutu
Poziom natężenia dźwięku
Dodatkowy zbiornik

m

30-50

dB(A)

60/63 przy 20 m

l

30

bar

3

WYMIARY		
WODA
Długość (wolnostojąca)

mm

1,650

Ciśnienie na wejściu (min.)

Szerokość (wolnostojąca)

mm

1,200

Filtr wodny		 1µm / 12,000 oczek

Wysokość (wolnostojąca)

mm

2,370

Przyłącze wodne – 3/4 cala		

Długość (wózek bez zaczepu)

mm

1,860

Ciśnienie robocze

Długość (wózek z zaczepem)

mm

2,360

Szerokość (wraz z wózkiem)

mm

1,900

Wysokość (wraz z wózkiem)

mm

2,400

kg

470

Na wózku bez zaczepu

kg

510

Na wózku z zaczepem

kg

550

Samo urządzenie

kg

390

bar

70

szt.

12

l/min

4

UMIESZCZENIE DYSZ
Pierścień z dyszami, dysza 80µm
Zużycie wody

WAGA		
Wolnostojąca

GEKA®

V12SO
Pierwsza prawdziwa maszyna wiążąca odory na rynku
V12so oznacza turbinę zaprojektowaną specjalnie do zwalczania odoru. Dysze wytwarzają drobną
mgiełkę wodną, która jest rozprowadzana na dużej powierzchni za pomocą turbiny. System
dozowania miesza substancje, które zapobiegają odorom. Przy zasięgu wyrzutu mgły wodnej
wynoszącym 50 metrów turbina może być również z powodzeniem stosowana na dużych obszarach.
W przeciwieństwie do innych rozwiązań dostępnych
na rynku (filtry biologiczne, skrubery, kominy itp.)
koszty eksploatacyjne V12so są bardzo niskie.

CO czyni V12SO WYJĄTKOWYM:
›› Neutralizacja odoru następuje poprzez
wprowadzenie najmniejszych składników
chemicznych, które wiążą cząsteczki odoru,
sprowadzają je na ziemię i powodują ich rozkład
›› V12so charakteryzuje się niskim zużyciem
wody i wysoką wydajnością
›› Turbina jest wyjątkowo cicha, zaledwie 60 dB(A)

TYPOWE OBSZARY ZASTOSOWANIA
Wszędzie tam, gdzie powstają odory,
na przykład w: zakładach recyklingowych,
kompostowniach lub składowiskach odpadów.
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EmiControls. Chronimy ludzi na całym świecie przed emisją pyłu,
odoru oraz przed ogniem.
W EmiControls oferujemy niestandardowe rozwiązania do walki z pożarami, pyłem i odorem - za pomocą mgły
wodnej. Dzięki większej powierzchni mgły wodnej małe krople osiągają znacznie lepszy efekt niż konwencjonalne
środki.
Nasza dogłębna wiedza w dziedzinie inżynierii mechanicznej, a przede wszystkim w atomizacji wody, umożliwiła
jej bezprecedensowe zastosowanie w wielu obszarach.
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – zarówno w przypadku służb ratowniczych, jak i konstrukcji znacznie
wzrasta dzięki zastosowaniu mgły wodnej. Szybko pozbawia ogień energii i znacząco zwiększa efekt
chłodzenia.
W kontroli pyłu, drobne krople wody wiążą się z cząsteczkami pyłu sprowadzając je na ziemię równocześnie
zapobiegając ich rozprzestrzenianiu się. Właściwa dystrybucja kropli jest niezbędna dla optymalnego
zatrzymywania pyłu – i to właśnie udoskonaliliśmy w EmiControls.
Kontrola odoru jest już z powodzeniem stosowana w kompostowniach i zakładach recyklingu. Mgła
wodna łączona jest z naturalnym dodatkiem, który neutralizuje nieprzyjemne zapachy.
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