
dustV22ORCA
jedyna na świecie turbina umożliwiająca 
walkę z pyłem przez cały rok

V22Orca to turbina przeznaczona do przeciwdziałania rozprzestrzeniającemu się 

pyłowi, opracowana specjalnie dla krajów o surowym i mroźnym klimacie. Gdy 

z powodu niskich temperatur, nie jesteśmy w stanie przy pomocy mgły wodnej 

zapanować nad przenoszonym pyłem, V22Orca stanowi idealne rozwiązanie – 

natychmiast zaczyna produkować śnieg. Jest to absolutna innowacją na rynku! 

Dzieje się tak, dzięki opatentowanej turbinie ze zintegrowanym kompresorem.

V22Orca pozwala skutecznie przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pyłu przez cały 

rok. Zasadniczo, to rozwiązanie hybrydowe można nazwać ekstremalną maszyną, 

która latem pracuje bez problemów do temperatur +45°C, walcząc z pyłem za 

pomocą mgły wodnej, a zimą skutecznie ogranicza roznoszony wraz z wiatrem pył 

używając do tego celu wyprodukowanego śniegu do temperatury -25°C.



Co sprawia, że model V22orCa jest wyjątkowy:

 › V22Orca to pierwsze na rynku rozwiązanie hybrydowe, 

przeciwdziała rozprzestrzenianiu się pyłu za pomocą 

mgły wodnej w lecie oraz mokrego śniegu w zimie

 › Mokry śnieg działa wyjątkowo skutecznie w kontrolo-

waniu pyłu, ponieważ cząsteczki pyłu przyklejają się do 

niego

 › V22Orca pozwala skutecznie kontrolować pył przez cały rok

 › Pierścień wokół turbiny składa się z dysz Quadrijet  

(do produkcji mgły wodnej) oraz nukleatorów  

(dysz do produkcji śniegu)

 › Użytkownik może w łatwy sposób przełączać się między 

trybem letnim (mgła wodna) a trybem zimowym (śnieg)

 › Istnieją cztery różne programy, z których wszystkie 

mogą być sterowane zdalnie lub z panelu na urządzeniu

parametry teChniCzne 

Odległość wyrzutu m 70-90

Moc znamionowa - turbina kW 22

Moc znamionowa - pompa kW 11

Zakres temperatur C° -25° do +45°

Przechył turbiny ° -10° do +40°

Zużycie wody l/min 50-310

dla jakieGo obszaru zastosowania nadaje 
się V22orCa?

V22Orca został opracowany specjalnie dla krajów 

północnych i krajów o ekstremalnie niskich warunkach 

temperaturowych. Turbina ta jest szczególnie dedykowa-

na dla wszystkich gałęzi przemysłu, prac rozbiórkowych, 

portów, obiektów załadunkowych, górnictwa i kopalni 

odkrywkowych.

dlaCzeGo nazwaliśmy tą turbinę orCa?  

Orki są niekwestionowanymi królami mórz: dostosowują się do wszystkich warunków klimatycznych, zamieszkują oceany 

od Arktyki po wody tropikalne, są niezwykle towarzyskie, bardzo inteligentne i nieustannie poszukują nowych metod 

polowania. Te cechy przypisujemy również naszej turbinie V22Orca: może łatwo przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się 

pyłu latem i zimą, jest wszechstronna, wyposażona w najnowsze oprogramowanie i oczywiście wyjątkowo skuteczna!
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