
Dlaczego właśnie urządzenia marki
EmiControls? Należy ona do gru‑
py TechnoAlpin, która powstała

w 1990  r. jako firma projektująca i bu‑
dująca gotowe systemy naśnieżania dla
ośrodków narciarskich na całym świe‑
cie. Dzięki konsekwentnemu rozwo‑
jowi w ciągu kilku lat stała się liderem
wswojejbranży.Zdobytąwiedzęna te‑
mat inżynieriimechanicznejoraz atomi‑
zacji wody firma postanowiła wykorzy‑
stać równieżw innychbranżach.Z suk‑
cesem podjęła się problematyki ograni‑
czania pylenia oraz odorów. W tym ce‑

lu w 2011  r. została założona „spółka‑
‑córka” EmiControls dostarczająca nie‑
standardowerozwiązaniadokontroliza‑
pylenia i eliminacji odorów dla wielu za‑
stosowań w różnych sektorach. Oferta
firmy jest kompleksowa. Obejmuje nie
tylkosprzedażurządzeń,aletakżefacho‑
wedoradztwo,projektowanie,instalację
orazkonserwacjęsystemówprzeznaczo‑
nychdokontrolipyłówineutralizacjiza‑
pachów.Zakresświadczonychusługdo‑
pełnia profesjonalny serwis gwarancyjny
ipogwarancyjny.
Nieprzyjemne zapachy występują

głównie w sortowniach, stacjach prze‑
ładunkowych odpadów, zakładach re‑
cyklingu, kompostowniach, oczyszczal‑
niachściekówioczywiściewinstalacjach
biogazowych. Chcąc się ich pozbyć, nie
wystarczy tylko „zamaskować” wyczu‑
walnyodór.Abypodejmowanedziałania
byłyskuteczne,trzebawyeliminowaćmo‑
lekułypowodującenieprzyjemnyzapach.
EmiControls oferuje dwa różne rozwią‑
zania dezodoryzacji. Jednym z nich jest
neutralizującydodatekbiologiczny,który
mieszasięzdrobnorozpylonąmgłą.Nie
wpływa to na naturalny proces rozkła‑
du,ajedynieneutralizujeodór.Cząstecz‑
kiniosącenieprzyjemnyzapachsąwiąza‑
ne z preparatem, dlatego przestaje być
onodczuwalny.Drugatechnologiapole‑
ganadodawaniudomgływodnejbakte‑
rii, które zarówno eliminują nieprzyjem‑
nyzapach,jakrównieżprzyspieszająpro‑
cesrozkładu.
Oba rozwiązania są nieszkodliwe dla

środowiskaicharakteryzująsięwysokąsku‑
tecznością, dzięki czemu z powodzeniem
sąjużstosowanenatakwymagającychryn‑
kachjakSzwajcaria,Niemcy,WłochyiUSA.
Szczegółowe informacje można znaleźć
nastroniewyłącznegodystrybutorawPol‑
sceurządzeńEmiControls,firmyMultieko:
www.multieko.com.  

Multieko  
pomoże zapomnieć o szkodliwym 
pyle i zneutralizować odory

Model V12so to urządzenie opracowane 
specjalnie do zwalczania odorów. Jest 
wyposażone w dyszę wytwarzającą drobną 
mgłę, rozpraszaną na dużym obszarze przez 
wydajną turbinę. Nieprzyjemne zapachy 
są neutralizowane za pomocą precyzyjnie 
dozowanej substancji biologicznej. Zasięg 
projekcji wynosi 50 m, dzięki czemu urządzenie 
znakomicie nadaje się zarówno do mniejszych, 
jaki i dużych obiektów. Jest obsługiwane za 
pomocą panelu sterującego lub pilota.

To nie przypadek, że firma Multieko zdecydowała się właśnie w tym momencie zaoferować na polskim rynku profesjo‑
nalne turbiny EmiControls ograniczające odory oraz pyły. Trwające prace nad wprowadzeniem ustawy antyodorowej, 
jak również stale rosnąca świadomość społeczeństwa dotycząca warunków pracy skłaniają firmy do znalezienia sposo‑
bu, który rozwiąże problem u źródła. 
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