
łoskafirmaEmiControlsnale‑
żydogrupyTechnoAlpin,któ‑
ra od początku swojego ist‑
nienia(1990 r.)specjalizujesię

w systemach naśnieżania dla ośrodków
narciarskich na całym świecie. Zdobyte
know ‑how m.in. w dziedzinie atomiza‑
cjiwodypostanowiławykorzystaćwroz‑
wiązaniach dla innych branż. Założono
wtymceluspółkęEmiControlsoferującą
m.in. trzy rodzaje produktów, które ideal‑
niewpisująsięwpotrzebyzakładówko‑
munalnych.Sątourządzeniadoneutra‑
lizacji odorów, eliminacji zapylenia oraz 
przeciwpożarowe. Ostatnie z nich za‑
debiutowałooficjalnienapolskimrynku
podczas targów Ekotech 2019. Turbina
gaśnicza FT10E w podstawowej wer‑
sji służy przede wszystkim do gaszenia

pożaru. Najbardziej rozbudowana od‑
miana obejmuje system detekcji wyko‑
rzystujący kamery termowizyjne. Dzięki
temumożliwejestbardzowczesneroz‑
poznanie miejsca, w którym następu‑
jepodwyższenie temperatury,anastęp‑
nieskierowaniewtenobszarmgływod‑
nejlubstrumieniawody.Wszystkieope‑
racje,tj.odpowiednieustawienieturbiny
i jej załączenie,mogąbyćwykonywane
wpełniautomatycznie,czylibezżadnej
ingerencjizałogi.Takiezdarzeniasąreje‑
strowane,apowiadomieniaonichwysy‑
łaneSMS‑embądźe‑mailemdowskaza‑
nejosoby.Coistotne,urządzenieFT10E
możnałatwo„skomunikować”zkażdym
innym zabezpieczeniem przeciwpożaro‑
wym, np. opartym o czujniki zadymienia 
czy systemem tryskaczy. Steruje się nim
zapomocąpaneluumieszczonegowdo‑
godnymmiejscu(poza„monitorowaną”
przestrzenią) lubprzywykorzystaniupi‑
lota,któryrównieżnależydowyposaże‑
niastandardowego.Innądostępnąopcją
jeststerowaniezkomputeradyspozytor‑
nilubnawetsmartfonem– pozainstalo‑
waniuspecjalnejaplikacji.
UrządzeniegaśniczeFT10Emabardzo

duży zasięg: w przypadku mgły wynosi
50 m,dlastrumieniawody– 90 m.Toefekt
zastosowania bardzo wydajnej turbiny,
napędzanejsilnikiemelektrycznymomo‑
cy12,5 kW.Całakonstrukcjamożesięob‑
racaćwzakresie360°,cooznacza,żepo‑
krywaswoimdziałaniemokrągośrednicy
180 m.Urządzeniemożebyćwykorzysty‑
wanenietylkojakoprzeciwpożarowe,ale
pozwalarównieżnaskuteczneogranicze‑
nie pylenia (mgławodnawiąże pył) czy
schładzanie pomieszczeń. Więcej szcze‑
gółowych informacji na temat turbiny
gaśniczej FT10Emożna znaleźć na stro‑
nie internetowejwyłącznegodystrybuto‑
rawPolsceurządzeńEmiControls,firmy
Multieko: www.multieko.com. 

W

Od niedawna w ofercie firmy Multieko jest dostępna turbina gaśnicza FT10E marki EmiControls.  
Unikatowe urządzenie w wielu przypadkach może zapobiec pożarowi, a jeśli już do niego dojdzie, ugasi go 
lub skutecznie ograniczy rozprzestrzenianie się ognia. Korzystając z takiego rozwiązania, zakład, którego 
działalność jest związana z magazynowaniem odpadów, z pewnością zapewni sobie większy spokój,  
ale zyska też silniejszą pozycję w negocjowaniu wysokości kosztów ubezpieczenia.

Turbina gaśnicza 
w ofercie firmy  Multieko

REKLAMA

Turbina gaśnicza FT10E jest produkowana 
od 7 lat, z powodzeniem znajduje 
nabywców na całym świecie, 
a szczególnie w krajach Unii Europejskiej. 
Stanowi znakomitą propozycję dla 
zakładów przetwarzania odpadów, 
sortowni czy firm recyklingowych, 
w których zagrożenie związane 
z wystąpieniem pożaru jest bardzo duże.

Profesjonalne urządzenia  
do neutralizacji pyłów i odoru 

oraz przeciwpożarowe

FT10e znacząco zwiększa ochronę 
przeciwpożarową poprzez:
• mgławodnaszybciejiwydajniejgasiogieńniżtradycyjnemetody
• mgławodnadocieradogłębokoukrytychźródełognia 
zewzględunazdolnośćotaczaniaobiektu

• mgławodnaodbieraciepło(chłodzi)przymniejszymzużyciuwody
• mgławodnajestbardzoskutecznawosadzaniu
zanieczyszczeńitłumieniuniebezpiecznychgazów 
izapobiegaichrozprzestrzenianiusiępoprzezwytworzenie
kurtyny wodnej

technika‑komunalna.pl | 29TK nr 2/2019

m a s z y n y  r e c y k l i n g o w e


