
 Turbiny to urządzenia przeznaczo-
ne do wyrzutu mgły wodnej na du-
żą odległość. Ich niekwestionowa-
ną zaletą jest praca na bardzo rozle-

głym obszarze przy niewielkim zużyciu wo-
dy. Jednym z oferowanych modeli jest tur-
bina V12so dedykowana przede wszystkim 
przeciwdziałaniu uciążliwym odorom, ale 
to nie jedyne jej zastosowanie. W momen-
cie, gdy „sezon odorowy” dobiega koń-
ca, można wykorzystać urządzenie V12so 
do innej, szczególnie istotnej w dzisiej-
szych czasach czynności, jaką jest dezyn-
fekcja. Turbina V12so pozwala przeciw-
działać wielu problemom:
1) odorowym –  w halach przyjęć odpa-

dów, na składowiskach, kompostow-
niach itp.,

2) epidemicznym –  poprzez dezynfekcję 
sprzętu, pojazdów, hal, bez konieczno-
ści bezpośredniego kontaktu z prepa-
ratem i urządzeniem. Turbina znajduje 
się z dala od operatora, ponieważ ma-
szyna jest standardowo wyposażona 
w pilot zdalnego sterowania (radiowy). 
Dzięki temu operator może wygodnie 
i efektywnie dezynfekować różne po-
mieszczenia, obiekty, śmieciarki (wnę-
trze skrzyni – przy podniesiony odwłoku, 
stojąc na zewnątrz pojazdu), hakow-
ce, ładowarki, kompaktory, przerzucar-
ki do kompostu itp. W wersji mobilnej, 
czyli z turbiną zamontowaną na przy-
czepie lub platformie hakowej (razem 
ze zbiornikiem wody i agregatem prą-
dotwórczym), operator nie wychodząc 
z kabiny pojazdu za pomocą pilota 

steruje turbiną i dezynfekuje np. wiaty 
przystankowe i ławki. Zużywa do tego 
bardzo mało wody i koncentratu dezyn-
fekującego, co jest niezwykle istotne za-
równo dla ludzi, jak i środowiska.

3) pylenia, np. podczas rozdrabniania ga-
barytów, prac rozbiórkowych, 

4) wzrostu temperatury –  mgła wodna 
najszybciej i najefektywniej odbiera cie-
pło z obiektów i otoczenia.
Turbina V12so zużywa jedynie 4  l wo-

dy na minutę, a mgła wodna wyrzuco-
na pod odpowiednim ciśnieniem dociera 
we wszystkie zakamarki. Urządzenie mo-
że pracować z dwiema prędkościami ob-
rotowymi do wyboru, zapewniając wy-
rzut mgły wodnej na odległość 25 ‑30 lub 
50 ‑65 m. Przy mniejszym zasięgu turbina 
jest cichsza – tylko 60 dB (A), więc moż-
na ją stosować w nocy i wewnątrz hal, bez 
obaw o nadmierny hałas czy ryzyko zala-
nia powierzchni wodą.

Wybierając rozwiązania firmy Multieko 
jedno urządzenie jest w stanie rozwią-
zać kilka poważnych problemów. Ponadto 
dzięki dostępnemu w ramach opcji syste-
mowi ogrzewania może ono pracować 
przy temperaturze do  ‑10°C, a więc w na-
szym klimacie przez cały rok. 

Walcz skutecznie  
z koronawirusem i odorami!
Multieko jest wyłącznym dystrybutorem urządzeń włoskiej firmy EmiControls. To spółka ‑córka 
największego na świecie producenta oraz numeru 1 w sprzedaży na całym świcie armatek śnieżnych 
(turbin) marki TechnoAlpin.

Film z pracy turbiny 
EmiControls V12so 

– zeskanuj kod  
lub wpisz adres:  

www.technika ‑komunalna.pl/filmy/52020f

ADVERTORIAL

Turbina EmiControls V12so zamontowana na przyczepie dwuosiowej lub platformie hakowej razem 
ze zbiornikiem wody i generatorem prądu, po dodaniu odpowiedniego środka dezynfekcyjnego, 
może być skutecznym narzędziem zapobiegającym rozprzestrzenianiu się covid ‑19. 
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