Nawilżanie powietrza mgłą wodną system HPS-6
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Korzyści z nawilżania powietrza

Redukcja zagrożenia wybuchu

Redukcja zapylenia

Poprawa zdrowia i komfortu pracy

Na właściwości wybuchowe pyłu ma wpływ kilka
zjawisk, głównie jednak jego wilgotność.
Większość pyłów wybuchowych to materiały
silnie higroskopijne. Zawiesina suchego pyłu ma
drobnoziarnistą strukturę podatną na zapłon przy
niskiej energii iskry inicjującej. Podniesienie
wilgotności np. o 30% zmienia strukturę
zawiesiny, wielokrotnie obniżając lotność pyłu.
Przy wilgotności powietrza 45% następuje
samorozładowanie ładunków elektrostatycznych
mogących wywołać iskrę zapalającą.

Zwiększenie wilgotności eliminuje ładunki
elektrostatyczne,
dzięki
czemu
drobne,
naładowane
cząsteczki pyłu przestają się
odpychać. Mechanizm ten powoduje gwałtowny
spadek zapylenia nawet o 70% (dla pomiarów
pyłów respirabilnych). Bardzo poprawia to
warunki pracy ludzi i maszyn. Zmniejszenie
zapylenia powoduje znaczące przedłużenie
trwałości łożysk i elementów ruchomych, które
niszczy przenikający do nich drobny pył.

Suche powietrze wysusza śluzówkę górnych dróg
oddechowych, w efekcie czego, zakażalność np.
wirusem grypy rośnie ponad dziesięciokrotnie.
Ponad
200
wirusów
przeziębieniowych
zachowuje się podobnie.

Korzyści z nawilżania powietrza

Redukcja elektrostatyki

Poprawa klejenia i lakierowania

Poprawa warunków magazynowania

Poziom wilgotności poniżej 45% powoduje
gromadzenie się ładunków elektrostatycznych na
wszelkiego
rodzaju
powierzchniach
nie
przewodzących. W efekcie tego występują mikro
wyładowania powodujące uszkodzenia sprzętu
elektronicznego, a także zwiększa się ryzyko
pożaru lub wybuchu substancji lotnych.

Lakiery nitro zastępowane są przez lakiery wodne
czy poliuretanowe wyjątkowo wrażliwe na niską
wilgotność. Zalecana wilgotność powietrza
podczas
nakładania
powłoki
lakierniczej
to 60-80%. W przypadku nakładania lakierów przy
niskiej wilgotności, rozpuszczalnik gwałtownie
odparowuje, co prowadzi do powstawania napięć
powierzchniowych i pęknięć w późniejszym
okresie.

Każdy
materiał
higroskopijny
oddziałuje
z otaczającym go powietrzem dążąc do
równowagi. Oddając zawartą w sobie wodę
do suchego powietrza ulega skurczeniu.
Powietrze zbyt suche powoduje silny skurcz
wilgotnościowy, który niszczy wiele materiałów
powodując: pękanie, deformacje, łamliwość
włókien, itp. Wilgotność poniżej 60% powoduje
pękanie opakowań kartonowych i spadek
wytrzymałości papieru.

Przykładowy schemat mgłowego systemu nawilżania HPS-6

Montaż liniowy RU10B
Uchwyt UT-6S

Strefa 1

Czujnik NSP-6P

Dyfuzor D-54

Strefa 2

Czujnik NSP-6

Mgłowe nawilżanie powietrza to energo-oszczędna technologia, która niestety niesie z sobą dwa problemy:
możliwości zalania obiektu i bakteryjnego skarżenia powietrza. Podobnie jak pierwsze samochody pierwsze systemy mgłowe okazały
się niebezpieczne. Postanowiliśmy radykalnie zmienić tę sytuację, już na etapie projektowania odrzucając rozwiązania potencjalnie
niebezpieczne.
Zwiększyliśmy
stosowane
materiały,
oraz
dodaliśmy
niezbędne
zabezpieczenia.
W ten sposób powstał system HPS będący liderem w śród najbezpieczniejszych rozwiązań na świecie.
W katalogu (str. 24 i 25) umieszczono tabelę porównawczą pomiędzy systemem HPS-6 i systemem starszej generacji HPS-AGRO.
Agregat HPS

Przykładowy schemat mgłowego systemu nawilżania HPS-6

Montaż liniowy RU10B
Uchwyt UR-6D

Strefa 1

Czujnik NSP-2Ex (Ex II 2GD)

Agregat HPS

Dyfuzor D-24
Dyfuzor D-64

Strefa 2

Czujnik NSP-6P

Strefa 3

Czujnik NSP-6

Zmieniło się wszystko
Współczesne systemy mgłowe
Systemy mgłowe przeszły bardzo długą drogę rozwoju, zmieniło się prawie wszystko. Konstrukcje
końca lat 90-tych były prymitywne i niebezpieczne. Tworzyły zagrożenie sanitarne a w razie awarii
zagrażały zalaniem obiektu i towarów. Dzisiejsze systemu klasy HPS-6 to rozwiązana nowej epoki
zapewniające bezpieczeństwo i niezawodność na zupełnie innym poziomie. Najważniejsze
przełomowe zmiany w rozwoju systemów mgłowych to:
Poprawa niezawodności poprzez rezygnację z instalacji plastikowych i stalowych na rzecz
miedzianych uzyskujących niezawodność i odporność na zmęczenie materiału nieosiągalne dla
innych technologii. Instalacje wykonane w miedzi i dysze serii RU pracują w bardzo szerokim
zakresie temperatur -32 do 120°C od mroźni i komór klimatycznych po piece suszarnicze.
Bezpieczeństwo obiektu zapewniło zastosowanie systemów:
IFC, HPPL, VCS, ﬁltrów FWHP, oraz zaworów zwrotnych HP, itd. (opisane na następnej stronie).
Trwałość dysz podniesiono kilkunastokrotnie poprzez zastosowanie dysz dwuzaworowych
i rubinowych wylotów.
Kolejnym przełomowym elementem są nowe, bezpieczne i odporne na odkładanie osadów lampy
UVC do sterylizacji wody. Bezpieczeństwo zapewnia systemy nadzoru sprawności DCMS i licznik
wypalenia świetlówki. Odkładanie osadów wyeliminowano poprzez równoczesne zastosowanie
PRS systemu redukcji mocy dla niskich przepływów wody, oraz aktywnego układy chłodzenia.
Bezpieczeństwo sanitarne podniesiono poprzez zastosowanie małych i bezobsługowych
generatorów jonów srebra SIG (wcześniej stosowane generatory dwutlenku chloru, były duże,
skomplikowane w obsłudze i drogie).
Wprowadzono wiele rozwiązań podnoszących funkcjonalność jak np. QSS system szybkiej
wymiany dysz bez użycia narzędzi, dysze z dwoma zaworki zapobiegające kapaniu,
A2S automatyczne zapowietrzanie instalacji w razie spadku temperatury poniżej 0°C, itd.

Wyposażenie podnoszące bezpieczeństo w systemach HPS
Bezpieczeństwo eksploatacji
• System IFC
Dzięki systemowi IFC rozerwanie, urwanie, uszkodzenie instalacji wodnej nie
powoduje zalania obiektu ponieważ automatycznie następuje odcięcie wody.
System IFC (Intelligent Flow Control) wykrywa przekroczenie przepływu
dopuszczalnego oraz niebezpieczne anomalie w zakresie ciśnienia i przepływu
wskazujące na uszkodzenie instalacji.
• System HPPL (High Priority Protection Line)
Dzięki systemowi HPPL awaria pojedynczego elementu (np. sterownika, czujnika,
zaworu, przekaźnika, wejścia sterującego, itd.) nie jest w stanie spowodować
zalania obiektu. Rozwiązanie HPPL bazuje na procedurach zapożyczonych ze
sterowania niebezpiecznych instalacji w przemyśle chemicznym, gdzie każdy
z czterech procesorów może wyłączyć proces. W systemie HPS każdy
z 4 procesorów, po wykryciu awarii lub stanu zagrożenia może wyłączyć pompę
i zawory wodne, itd.

• System kontroli wibracji VCS oparty na trójosiowym precyzyjnym czujniku
wibracji. Wzrost wibracji prawie zawsze jest skutkiem niedomagania lub zużycia
któregoś z podzespołów. Nadmierne wibracje można wykryć na długo zanim
dojdzie do awarii, co daje możliwość usunięcia przyczyny i uniknięcia awarii.
• Instalacja miedziana

Instalacja wykonana z miedzi i mosiądzu gwarantuje nieosiągalną dla innych
technologii niezawodność i odporność na zmęczenie materiału i starzenie.
Posia wysoki, najczęściej 12 krotny zapas wytrzymałości.
• FWHP ﬁltr wody na wysokim ciśnieniu (zabezpieczają zawory i elektrozawory,
przed zablokowaniem)

• Dwa zawory zwrotne po stronie wysokiego ciśnienia. Zabezpieczają
(np. przy zaniku zasilania) przed cofnięciem wody i uderzeniem wysokiego
ciśnienia w instalację niskiego ciśnienia.
• Nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa, chroni instalację przed rozerwaniem
• Czujnik ciśnienia wejściowego, chroni pompę przed pracą bez wody

Bezpieczeństwo bakteriologiczne
• Przepływowa lampa sterylizacyjna UVC o dawce promieniowania

UV 1100J/m2 dla przepływu 1000l/h. Wysokosprawna, amalgamatowa
świetlówka UV-C 55W, elektronika przemysłowa na 30 lat ciągłej pracy.

• PRS, (Power Reduction System) system obniżania mocy świetlówki przy braku
przepływu wody. Przedłuża trwałość świetlówki, oszczędza energię, obniża
temperaturę co zwalnia narastanie osadów. Praca PRS jest prezentowane na
wyświetlaczu LED/OLED
• Układ aktywnego chłodzenia pracujący podczas barku przepływu wody (zwalnia
proces narastania osadów i przedłuża żywotność świetlówki). Praca układu jest
prezentowane na wyświetlaczu LED/OLED
• DCMS (Differential Current Measurement System) System kontroli pracy

świetlówki, poprzez różnicowy pomiar płynącego prądu. Dzięki takiej metodzie
pomiaru wykrywane są awarie zarówno świetlówki jak i osprzętu. Wykrycie awarii
powoduje odcięcie wody i wywołanie alarmu. Natężenie płynącego przez
świetlówkę prądu jest prezentowane na wyświetlaczu LED/OLED
• Licznik wypalenia świetlówki, uwzględnia moc, czas działania, wpsółczynniki
zużycia. Na wyświetlaczu LED/OLED jest wskazywane zużycie świetlówki (nowa
świetlówka posiada TEe=440kWh). Po odliczeniu do zera: zostaje wywołany alarm
wymiany świetlówki. Jeżeli została podłączona sieć BSM, ModBus, Ethernet
to wszystkie alarmy są przekazywane do nadzorcy.

• SIG Generator jonów srebra (Silver Ion Generator),

Nowoczesna, tania w eksploatacji i bezobsługowa metoda stosowana zamiast
popularnych generatorów dwutlenku chloru. Jony srebra nadają wodzie
właściwości bakteriobójcze ograniczając rozwój bakterii w ﬁltrach i instalacji
rurowej. W wielu aplikacjach wielokrotnie przedłuża się żywotność ﬁltrów, złóż,
membran, ponieważ zostaje zablokowany proces zatykania przez ﬁlm bakteryjny.
Woda z jonami srebra jest dopuszczona do spożycia (ONZ 48-1994), chroni
również rośliny przed rozwojem grzybów, dlatego jest stosowana w
gospodarstwach ekologicznych gdzie nie można stosować środków
chemicznych.

Wyposażenie zwiększające trwałość i funkcjonalność w systemach HPS
Trwałość

Funkcjonalność
• QSS system szybkiej wymiany dysz bez użycia narzędzi.

• Dysze z dwoma zaworki (seria: RU10, 12) zapobiegające wyciekom i kapaniu.
Stosowanie wysoko trwałych wylotów rubinowych spowodowało wielokrotne
wydłużenie czasu eksploatacji zaworków. Pomimo użycia najlepszych zaworków
zdarza się że mocno wyeksploatowany zaworek się zawiesi. Przykładowo awaria
jednego z 300 zaworków powoduje uciążliwy wyciek i unieruchamia cały system,
dlatego zaworki są zdublowane, co znacznie podniosło niezawodność systemu.

• ITR, rozszerzony zakres temperatur pracy
ITR-1 : 0..+60 °C (standard dla HPS-6)
ITR-2 : 0..+120 °C (piece suszarnicze, suszarnie)
Instalacje z podgrzewaniem wody:
ITR-3 : -32..+60 °C (hale z otwartymi zimą drzwiami, mroźnie)
ITR-4 -32..+120 °C (komory klimatyczne)

• Dysze wyposażone w rubinowe wyloty (seria: RU10, RU12) o wysokiej
odporność na ścieranie i kawitację.

• Archiwizacja parametrów pracy, udostępniona przez sieć ModBus i Ethernet,
czy witrynę www. Możemy przeglądać w jakiej wilgotności, temperaturze i
ciśnieniu materiały były przechowywane/produkowane 30 lat do tyłu. Dostępne
są przyjazne użytkownikowi wykresy i statystyki.

• Dysze wyposażone w indywidualne ﬁltry (seria RU10, RU12) standardowo w
wersji rozkręcanej umożliwiające wymianę.

• Separatory optyczne 5kV na wszystkich liniach danych i sterowania,
zwiększają niezawodność i trwałość.
• Zabezpieczenia przepięciowe na wszystkich linach danych, zwiększają
niezawodność i trwałość.
• Zabezpieczenia nadprądowe na wszystkich liniach sterowania, ułatwiają
diagnostykę, zapobiegają awariom.
• Elektronika przemysłowa na 30 lat ciągłej pracy

• Elementy tłumienia wibracji zwiększające żywotność agregatu.

W skład wchodzą: wibroizolatory modułu pompowego, elastyczne przyłącza
hydrauliczne pompy, nowoczesny 8-klinowy przemysłowy pasek przeniesienie
napędu typu PJ, wzmocnienia konstrukcyjne, wibroizolacyjne gumowe koła.

• Porty komunikacyjne RS485, Ethernet umożliwia integrację z lokalnymi
systemami bezpieczeństwa obiektu BMS (Building Menagment System)
• Wersje Ex, przystosowane do pracy w strefach wybuchowych na przesypach
węgla i biomasy, lakierniach, w magazynach farb, paliw, materiałów
wybuchowych. (strefa 0, strefa-1, strefa-20, strefa-21, zakres temp. -32..60°C)
• A2S, (Automatic Aeration System) automatyczne zapowietrzanie instalacji
w razie spadku temperatury poniżej 0°C, chroni instalację przed zniszczeniem
w wyniku zamarznięcia w niej wody.
• Funkcja STERYLIZACJI pomieszczeń i wyposażenia.
Możliwość dekontaminacji pomieszczeń i wyposażenia nadtlenkiem wodoru,
preparat AmityHP75. HPS to skuteczny system do sporobójczej „dezynfekcji
wysokiego poziomu „pomieszczeń i wyposażenia.
• Zamknięta obudowa, zabezpiecza przed ingerencją osób nieupoważnionych.
• Kółka jezdne, ułatwiają transport i serwisowanie.

Czujnik wilgotności i temperatury NSP-6
Specyﬁkacja
• Pomiar: wilgotności powietrza, temperatury, ciśnienia atmosferycznego
• Zakres pomiaru wilgotności RH: 0..100%, dokładność ±2% w zakresie 10..90% RH
• Zakres pomiaru temperatury: -40..90 °C, dokładność ±0.3 °C
• Zakres pomiaru ciśnienia : 300...1100 hPa dokładność ±0.12 hPa w zakresie
950..1050hPa
• Wyświetlacz graﬁczny OLED przystosowany do pracy bez wygaszania
• Odbiornik IRDA, umożliwia sterowanie pilotem
• Zbudowany na bazie wysokiej precyzji komponentów pomiarowych, ﬁrm Bosch
i Sensirion (renomowana, szwajcarska ﬁrma pomiarowa)
• Cyfrowy pomiar i transmisja danych z automatyczną korekcją błędów
• Kompatybilny z HPPL
• Zwiększona odporność na przepięcia, zastosowano podwójne zabezpieczenia
przepięciowe i separację optyczną wyjść i wejść
• Elektronika przemysłowa na 30 lat ciągłej pracy
• Sygnalizacyjne diody LED: nadawania danych, awarii, wysterowania przekaźnika
• Wejście sygnałowe
• RWA ręczny wyłącznik systemu typu grzyb (opcja)
• Uchwyty magnetyczne do szybkiego montażu, umożliwiają łatwe przenoszenie
Czujnik NSP-6

Czujnikwilgotności
wilgotnościi itemperatury
temperaturyNSP-2-Ex
NSP-2-Ex
Czujnik
Bezpieczna konstrukcja

Bezpieczne zasilanie

Stabilność pracy

Dzięki nowoczesnej elektronice
całkowita
energia
elektryczna
zgromadzona w układzie wynosi
zaledwie 0,42 µJ jest więc znacznie
mniejsza od minimalnej energii iskry
zapłonu gazów i par w powietrzu.

Czujnik jest zasilany napięciem 3 V
poprzez rezystory 10 kΩ. Dzięki
temu w analizie najgorszego
przypadku awarii, maksymalna moc
dostarczana do układu przez
zasilanie wynosi 0,9 mW, tak samo
przez
kabel
sygnałowy. Tak
minimalna
moc
uniemożliwia
powstanie iskry czy rozgrzanie
jakiegokolwiek elementu.

Celem uzyskania doskonałej
odporności na zewnętrzne pola
elektromagnetyczne i zakłócenia w
czujniku zastosowano:

Dwusiarczek węgla
Wodór
Acetylen
Tlenek etylenu
Metanol
Eter etylowy
Benzen
Heksan
Butan
Metan
Aceton

Obudowa
zewnętrzna
wykonana
z tworzywa
antystatycznego

Czujnik pomiarowy
Zakres powiaru wilgotności
RH: 0..100%, dokładność ±2%
w zakresie 10..90% RH.
Zakres pomiaru temperatury:
-40..90 °C, dokładność ±0.3 °C

9 µJ
19 µJ
19 µJ
60 µJ
140 µJ
190 µJ
200 µJ
240 µJ
250 µJ
280 µJ
600 µJ

- ekran stalowy chroniący
elektronikę
- maksymalne skupienie
konstrukcji
- kabel ekranowany
- transmisje danych z kodem
samokorygującym
Dzięki tym rozwiązaniom czujnik
stabilnie pracuje w najtrudniejszych
warunkach przemysłowych

STREFA WYBUCHOWA

3V
5mA

10kΩ

10kΩ

3V3

3V3

Ekran z siatki stalowej,
obejmujący elektronikę i czujnik,
połączony lutem z obudową
i ekranem kabla

microprocessor
Atmega16A

5mA
3V3

10kΩ

10kΩ
3V3

3V3

47nF

microprocessor
ATtiny85
3V3

47nF

humidity and
temperature
sensor

Zintegrowane dysze mgłowe

Właściwości dyszy mgłowej RU-10B
•QSS system szybkiej wymiany dysz bez użycia narzędzi
•Rubinowe wyloty o wysokiej odporności na ścieranie i kawitację.
Wielokrotnie większa wytrzymałość od wylotów ceramicznych
•Dwa zaworki zapobiegające wyciekom i kapaniu. Stosowanie wysoko
trwałych wylotów rubinowych spowodowało wielokrotne wydłużenie
czasu eksploatacji zaworków. Pomimo użycia najlepszych zaworków
zdarza się że mocno wyeksploatowany zaworek się zawiesi. Przykładowo
awaria jednego z 300 zaworków powoduje uciążliwy wyciek
i unieruchamia cały system, dlatego zaworki są zdublowane, co znacznie
podniosi niezawodność systemu.
•Filtr wody w każdej dyszy, wymienny.
•Dla przemysłu chemicznego dysze wykonujemy z brązu lub indywidualnie
wybranych materiałów

Instalacja chłodzenia adiabatycznego serwerowni

Przykładowe sposoby montażu dysz

Montaż podwieszany na lince stalowej,
dysze typu RU-10B stosowane w systemie HPS-6

Montaż do ściany, konstrukcji, suﬁtu,
dysze typu RU-10B stosowane w systemie HPS-6

Montaż podwieszany na lince stalowej,
dysze RU-4 stosowane w systemie HP-AGRO

Temperatura pracy instalacji

-32..+60°C

Dobór właściwej instalacji
Instalacje wodne w przypadku zamrożenia ulegają uszkodzeniu. Najczęściej takie
sytuacje występują gdy instalacja znajduje się w pobliżu otwartych zimą
drzwi/wjazdów oraz w okresach braku ogrzewania w trakcie zimowych
przestojów i remontów.
Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo spadku temperatury poniżej zera instalacja
musi posiadać system podgrzewania wody. Najczęściej równocześnie stosuje się
pianową izolację termiczną która około 14 krotnie zmniejsza energię zużywaną na
podgrzewanie wody.
System podgrzewania wody włącza się automatycznie gdy temperatura spada do
2°C.

Zakresy temperatur pracy:
Instalacja z izolacją termiczną i podgrzewaniem wody

ITR-1 : 0..+60 °C (instalacja standardowa HPS-6)
ITR-2 : 0..+120 °C (instalacje na piece suszarnicze, suszarnie, huty)

Izolacja wykonana
z tworzywa
antystatycznego

ITR-3 : -32..+60 °C (hale z otwartymi zimą drzwiami, mroźnie, huty)
ITR-4: -32..+120 °C (komory klimatyczne)
Uziemione instalacje wykonane w miedzi oraz izolowane materiałami
antyelektrostatycznymi mogą pracować w strefach wybuchowych np. na
przesypach węgla i biomasy, lakierniach, w magazynach farb, paliw, materiałów
wybuchowych (strefa 0, strefa-1, strefa-20, strefa-21, zakres temp. -32..60°C).

Dyfuzor kompaktowy mini

Właściwości dyfuzora D-6
• Uchwyt 3D do regulacji strumienia mgły w dowolnym kierunku
• Cichy wentylator, przystosowany do trudnych warunków
przemysłowych
• Zabezpieczenia nadprądowe i przepięciowe wentylatora
• Podświetlenie LED w sterowniku wentylatora, strumień światła LED 100 lm
• Filtr wody, wersja rozkręcana, podnosi niezawodność zabezpieczając
zawory i dysze przed zablokowaniem
• Konstrukcja odporna na korozję z blachy nierdzewnej
• Możliwość zasilania bezpiecznym napięciem 48V DC
Pomimo niewielkich rozmiarów uzyskuje przepływ
powietrza 320 m3/h (dla 22W, 54 dB(A))

Dyfuzor kompaktowy

Właściwości dyfuzora D-24
• Uchwyt 3D do regulacji strumienia mgły w dowolnym kierunku
• Cichy wentylatory Ziehl-Abegg, przystosowany do trudnych
warunków przemysłowych i hutniczych
• Zabezpieczenia nadprądowe i przepięciowe wentylatora
• Żaluzje przelotowe eliminujące efekt obrotowego strumienia
powietrza wytwarzanego przez wentylator (opcja)
• Filtr wody, wersja rozkręcana, podnosi niezawodność
zabezpieczając zawory i dysze przed zablokowaniem
• Konstrukcja odporna na korozję wykonania z blachy
nierdzewnej gładkiej lub strukturyzowanej

Dyfuzor D-24

Dyfuzor suﬁtowy

Właściwości dyfuzora D-54
• Regulacja mocy wentylatora (opcjonalnie)
Dyfuzor D-54

• Cichy wentylatory Ziehl-Abegg, przystosowany do
trudnych warunków przemysłowych i hutniczych
• Zabezpieczenia nadprądowe i przepięciowe
• Filtr wody, wersja rozkręcana, podnosi niezawodność
zabezpieczając zawory i dysze przed zablokowaniem
• Konstrukcja odporna na korozję wykonania z blachy
nierdzewnej gładkiej lub strukturyzowanej

Dyfuzor D-54

Dyfuzor Venturiego do wyrzutu mgły na duże odległości
Właściwości dyfuzora D-64
• Regulacja kąta wyrzutu mgły
• Regulacja mocy wentylatora (opcjonalnie)
Dyfuzor DA-17

• Dużą prędkość wyrzutu powietrza przy niskim poziomie hałasu
wykorzystano efekt zwężki Venturiego oraz zjawisko Coandy
• Laminarny strumień wyrzucanego powietrza. Konstrukcja eliminuje niekorzystny
efekt obrotowego strumienia powietrza wytwarzanego przez wentylator
• Elektrozawory szybkiego odcięcia wody zapobiegające kapaniu z dysz
• Filtr wody, wersja rozkręcana (podnosi niezawodność zabezpieczając zawory
i dysze przed zablokowaniem)
• Cichy wentylatory Ziehl-Abegg, przystosowany do trudnych warunków
przemysłowych i hutniczych

Dyfuzor D-64
Instalacja odpylania na hucie

Agregaty wysokociśnieniowe HPS-6
Spedyﬁkacja
• HPPL, wyłącza system w przypadku jakiejkolwiek awarii
• IFC, wyłącza system w przypadku wycieku lub rozerwania instalacji
• FWHP ﬁltr wody na wysokim ciśnieniu, zabezpiecza zawory i elektrozawory
• System kontroli wibracji VCS, oparty na trójosiowym precyzyjnym czujniku wibracji.
Wzrost wibracji prawie zawsze jest skutkiem niedomagania lub zużycia któregoś z
podzespołów. Nadmierne wibracje można wykryć na długo zanim dojdzie do awarii, co
daje możliwość usunięcia przyczyny i uniknięcia awarii.
• Dwa zawory zwrotne HP. Zabezpieczają przed cofnięciem wody i uderzeniem wysokiego
ciśnienia w instalację niskiego ciśnienia
• Nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa
• Zabezpieczenie przed pracą pompy na sucho

Agregat HPS-521

• Separacja optyczna 5kV wszystkich linii danych i sterowania
• Zabezpieczenia przepięciowe wszystkich linii danych
• Zabezpieczenia nadprądowe wszystkich linii sterowania
• Elektronika przemysłowa na 30 lat ciągłej pracy
• Port RS485, połączenie z lokalnymi systemami bezpieczeństwa obiektu BMS, Modbus
• A2S, zapowietrzanie instalacji w razie spadku temperatury poniżej 0°C
• Filtry wody LP

Agregat HPS-521F

Agregat HPS-610

Sterylizacja wody
Przepływowa lampa sterylizacyjna UV-C
• PRS (Power Reduction System) system obniżania mocy świetlówki przy braku przepływu wody. Przedłuża trwałość świetlówki,
oszczędza energię, obniża temperaturę co zwalnia narastanie osadów. Praca PRS jest prezentowana na wyświetlaczu
LED/OLED
• Układ aktywnego chłodzenia pracujący podczas barku przepływu wody (zwalnia proces narastania osadów i przedłuża
żywotność świetlówki). Praca układu chłodzenia jest prezentowana na wyświetlaczu LED/OLED
• DCMS (Differential Current Measurement System) System kontroli pracy świetlówki, poprzez różnicowy pomiar płynącego prądu.
Dzięki takiej metodzie pomiaru wykrywane są awarie zarówno świetlówki jak i osprzętu. Wykrycie awarii powoduje odcięcie wody
i wywołanie alarmu. Natężenie płynącego przez świetlówkę prądu jest prezentowane na wyświetlaczu LED/OLED
• Licznik wypalenia świetlówki, uwzględnia moc, czas działania, współczynniki zużycia. Na wyświetlaczu LED/OLED jest
wskazywane zużycie świetlówki (nowa świetlówka posiada TEe=440 kWh). Po odliczeniu do zera zostaje wywołany alarm
wymiany świetlówki.
• Układ sterowanie pompą wspomagającą. Niskie ciśnienie w instalacji wodnej lub jego spadek w trakcie poboru wody stwarza
wiele problemów. Układ umożliwia dołączenie pompy wspomagającej, która będzie włączana tylko podczas ustalonego
przepływu wody wykrywanego przez przepływomierz. Kilka sekun po ustaniu przepływu pompa się wyłącza.
• Wysokosprawna, amalgamatowa świetlówka UV-C o mocy 55 W, o dawce promieniowania UV 1100 J/m2 dla przepływu
1000 l/h.
• Port RS485 umożliwia integrację z lokalnymi systemami bezpieczeństwa obiektu BMS (obsługuje Modbus)
• Separacja optyczna 5 kV wszystkich linii danych i sterowania

SIG (Silver Ion Generator), generator jonów srebra
Nowoczesna, tania w eksploatacji i bezobsługowa metoda stosowana zamiast popularnych generatorów dwutlenku chloru. Jony
srebra nadają wodzie właściwości bakteriobójcze ograniczając rozwój bakterii w ﬁltrach i instalacji rurowej. W wielu aplikacjach
wielokrotnie przedłuża się żywotność ﬁltrów, złóż jonitowych, membran odwróconej osmozy, ponieważ blokuje proces zatykania
przez ﬁlm bakteryjny. Woda z jonami srebra jest dopuszczona do spożycia (ONZ 48-1994), chroni również rośliny przed rozwojem
grzybów, dlatego jest stosowana w gospodarstwach ekologicznych gdzie nie można stosować środków chemicznych.
Sterylizator

Wsparcie techniczne dla inwestorów i projektantów

Strefa 1

Strefa 2

Agregat HPS

Rura miedziana

Ø 6,35mm

Czujnik NSP-6
wilgotności RH ±2%
temperatury ±0.3°C
ciśnienie ±12 Pa

Rura miedziana,
dopuszczalne ciśnienie
prcy 130 bar

Stacja
uzdatniania
wody

Agregat
HPS-6

Schemat instalacji nawilżania HPS

Porównanie zużycia energii systemu HPS z tradycyjnym systemem parowym
System HPS zużywający przez godzinę 1,5 kWh energii elektrycznej, dostarczając do powietrza 540 kg wody.
Odpowiadający mu wydajnością system parowy potrzebuje aż 399 kWh energii elektrycznej.
Energia potrzebna do odparowania wody: Ep = m*Cp
Ciepło parowania wody: Cp = 2 257 [kJ/kg] = 0,627 [kWh/kg]
Energia potrzebna do podgrzania wody do temp. wrzenia: Ew = m*Cw*(T1-T2)
Ciepło właściwe wody: Cw = 4,19 [kJ/kg* °C] = 0,001164 [kWh/kg*°C]
Ep = m*Cp = 540 [kg]*0,627 [kWh/kg] = 339 [kWh]
Ew = m*Cw*(T1-T2) = 540 [kg]*0,001164 [kWh/kg* °C]*(100-4)[°C] = 60,3 [kWh]
P = (Ep+Ew)/t = (339 [kWh] + 60,3 [kWh])/1 [h] = 399 [kW]

DODATEK 2.

Dobór systemu nawilżania, odpylania
Systemy
pneumatyczne

Systemy
wysokociśnieniowe

HPS-AGRO
Aero-6

Aero-5R

Zawierający wszystkie systemy
bezpieczeństwa. Obsługuje dwie
strefy np. 2 hale produkcyjne.

Uproszczony system sterowania,
dla mniej wymagających
aplikacji. Odbsóguje jedną strefę.

Zastosowanie:
• hale produkcyjne
• magazyny
• lakiernie i malarnie
• stolarnie
• drukarnie
Zakres wydajności:
17 - 200 l/h

Zastosowanie:
• rolnictwo
• małe zakłady produkcyjne
• stolarnie
• chłodnie
• odpylanie
Zakres wydajności:
17 - 100 l/h

Ex-6
System pracujący na twardej,
brudnej wodzie.
Automatyka do pracy w strefach
wybuchowych.
Zastosowanie:
• odpylanie przesypów węgla w
energetyce i górnictwie
• rolnictwo
• zakłady mięsne
• przesiewacze wibracyjne
• nawilżanie mroźni
Wydajność modułu:
10 - 40 l/h na jeden komplet

HPS-6
Zawierający wszystkie systemy
bezpieczeństwa.
Zastosowanie:
• hale, magazyny, huty, elektrownie
• rolnictwo, hodowla zwierząt
• serwerownie, bezpośrednie
chłodzenie komputerów mgłą
wodną Rzowiązanie takie
zużywa tylko 1% energii w
porównaniu z tradycyjną
klimatyzacją klasy A+
Zakres wydajności:
20 - 1080 l/h

Zastępowanie systemu HPS-6 systemem HPS-AGRO
Bardzo często w halach magazynowych i produkcyjnych wykonawca obiektu jest pod wielką presją uzyskania oszczędności. W efekcie czego zamiast systemu HPS-6 montuje
system HPS-AGRO lub odpowiednik. Takie rozwiązanie nie tylko zmniejsza funkcjonalność i trwałość, ale również naraża użytkownika obiektu na ogromne straty, które mogą
powstać już przy pierwszej awarii. Poniżej opis kilku takich sytuacji.
Jeżeli w systemie HPS-AGRO dojdzie w nocy do rozszczelnienia lub rozerwania
rurociągu to powstanie fontanna o zasięgu do kilkudziesięciu metrów. Strumień wody
pod ciśnieniem 90 bar może uszkodzić inne instalacje lub przy dłuższym działaniu
przebić się przez ścianę. Do rana zanim przyjdzie obsługa magazyn, hala produkcyjna
może zostać zalana a straty mogą sięgnąć dziesiątek milionów. W systemie HPS-6
w takiej sytuacji woda zostanie natychmiast odcięta przez IFC (Intelligent Flow Control).
Jeżeli w systemie HPS-AGRO dojdzie w nocy do awarii krytycznej - przykładowo do
awarii lub zacięcia: czujnika wilgotności, sterownika głównego, wyjścia sterującego,
przekaźnika pompy, wejścia sterownika, linii sterującej i wielu innych elementów, to
system się nie wyłączy. Taka awaria powoduje zalanie mgłą wodną całego obiektu.
W systemie HPS-6 w takiej sytuacji woda jest natychmiast odcięta przez system HPPL
(High Priority Protection Line).
Jeżeli w systemie HPS-AGRO dojdzie w trakcie działania do zaniku napięcia wtedy
wysokie ciśnienie np. 90 bar z napompowanych przewodów cofnie wodę do instalacji
niskiego ciśnienia co może spowodować jej rozerwanie. W systemie HPS-6 na wysokim
ciśnieniu zastosowano zapobiegawczo dwa zawory jednokierunkowe zapobiegające
wystąpieniu takiego zagrożenia.

Jeżeli przewody wysokiego ciśnienia HPS-AGRO zostaną położone w miejscach
nasłonecznionych lub pod stropem to latem w skutek rozgrzania może dojść do
rozerwania instalacji. Przewody są wykonane z polimerów, które szybko tracą
wytrzymałość ze wzrostem temperatury. Maksymalna temperatura pracy wynosi 40°C.
Instalacje miedziane systemu HPS-6 nie mają takich ograniczeń, mogą pracować
standardowo do 60°C a po niewielkich modyﬁkacjach uszczelnień do 100°C.
Jeżeli w okresie mrozów, na dłuższy czas zostaną otwarte drzwi np. do załadunku
towaru - może dojść do zamarznięcia instalacji wypełnionej wodą. Cieniutkie instalacje
HPS-AGRO muszą znajdować się w temperaturach dodatnich a ich wystawienie na
temperaturę -15°C nie może trwać dłużej niż 3 minuty. Przemrożenie może skutkować
trwałym uszkodzeniem powodującym po czasie rozerwanie. Instalacje HPS-6 można
niewielkim kosztem zabezpieczyć lub przystosować do pracy w ujemnych
temperaturach.

Jeżeli w systemie HPS-AGRO dojdzie do wypalenia, awarii lub zanieczyszczenia lampy
sterylizacyjnej UVC to użytkownik nie zostanie o tym poinformowany. W tym czasie
może dojść do rozpylenia skażonej bakteriologicznie wody. Jeżeli na hali będą
znajdowały się takie materiały jak: żywność, ubrania, opatrunki, opakowania do
żywności, sprzęt medyczny to materiały te zostaną skarżone. Jeżeli na hali będą
znajdowali się ludzie to zostaną narażeni na bakteryjne infekcje dróg oddechowych
bakteriami wodnymi. W systemie HPS-AGRO użytkownik musi we własnym zakresie
pamiętać o kontroli i obsłudze wszystkich elementów lampy sterylizacyjnej.
W systemie HPS-6 takim niebezpiecznym sytuacjom zapobiega system kontroli pracy
świetlówki DCMS. Licznik wypalenia świetlówki przypomina o jej wymianie. System
PRS i układ aktywnego chłodzenia, zapobiegają tworzeniu się osadów blokujących
światło UVC. Wyeliminowało to konieczność czyszczenia i codziennych kontroli lampy.

Jeżeli instalacja HPS-AGRO nie jest okresowo sterylizowana to może okazać się
wylęgarnią bakterii wodnych zagrażających ludziom. Instalacje HPS-6 są wykonane z
miedzi i mosiądzu o właściwościach bakteriobójczych, dzięki czemu najczęściej nie
wykrywa się w nich bakterii a więc nie wymagają okresowych sterylizacji.
W trakcie burzy system HPS-AGRO może ulec uszkodzeniu podobnie jak powszechnie
stosowana elektronika. System HPS-6 posiada wielokrotnie silniejsze zabezpieczenia
przepięciowe niż wymagane przez obowiązujące normy. Dodatkowo posiada na
wszystkich liniach separację optyczną 5kV co przekłada się na bezawaryjną pracę i
trwałość.

W trakcie eksploatacji system HPS-6 komunikuje (poprzez: wyświetlacz LED, Modbus,
LAN, Wi-Fi, LTE) użytkownikowi parametry pracy, niedomagania i awarie. Pozwala to
zapobiec zagrożeniom, poważnym awariom, zatrzymaniom systemu. Komunikaty mają
charakter opisowy, przyjazny użytkownikowi powietrza

Różnice pomiędzy systemami: HPS-6 i HPS-AGRO, cz.1
HPS-AGRO

HPS-6

Technologia wykonania instalacji wysokiego ciśnienia - przewody.

polimerowe

miedziane

Zapas wytrzymałości instalacji wysokiego ciśnienia

3 krotny

12 krotny

Dopuszczalny okres eksploatacji instalacji.

10 lat

30 lat

Możliwość rozwoju bakterii wodnych w instalacji, Legionelli. Pałeczki ropy białej, itd.

tak !!!

nie

Maksymalna temperatura pracy instalacji. Ważne w wypadku układania instalacji pod dachem hali.

+40 °C

+100 °C

QSS system szybkiej wymiany dysz bez użycia narzędzi.

-

tak

Zaworki w dyszach zapobiegające kapaniu.

1 szt.

2szt.

Zawory HP zabezpieczające (np. przy zaniku zasilania) przed cofnięciem wody i uderzeniem wysokiego ciśnienia w instalację niskiego ciśnienia.

-

2szt.

FWHP ﬁltr wody na wysokim ciśnieniu. Zabezpiecza elektrozawory, zawory zwrotne i instalacyjne przed zablokowaniem.

-

tak

IFC (Intelligent Flow Control). Dzięki systemowi IFC rozerwanie, urwanie, uszkodzenie instalacji wodnej nie powoduje zalania obiektu, ponieważ automatycznie
nastąpi odcięcie wody. System IFC wykrywa przekroczenie przepływu dopuszczalnego, oraz niebezpieczne anomalie w zakresie ciśnienia i przepływu
wskazujące na uszkodzenie instalacji.

-

tak

HPPL (High Priority Protection Line) Dzięki systemowi HPPL awaria pojedynczego elementu (np. sterownika, czujnika, zaworu, przekaźnika, wejścia sterującego, itd.)
nie jest w stanie spowodować zalania obiektu. Rozwiązanie HPPL bazuje na procedurach zapożyczonych ze sterowania reaktorami chemicznymi,
gdzie każdy z procesorów może awaryjnie wyłączyć system. W HPS-6 każdy z 4 procesorów, po wykryciu zagrożenia może wyłączyć zawory i pompę.

-

tak

-

tak

-

tak

A2S, (Automatic Aeration System) automatyczne zapowietrzanie instalacji w razie spadku temperatury poniżej 0°C, chroni instalację przed mrozem.

-

tak

Separatory optyczne 5kV na wszystkich liniach danych i sterowania, zwiększają niezawodność i trwałość.

-

tak

Zabezpieczenia przepięciowe na wszystkich linach danych, zwiększają niezawodność i trwałość.

-

tak

Zabezpieczenia nadprądowe na wszystkich liniach sterowania, ułatwiają diagnostykę, zapobiegają awariom.

-

tak

System kontroli wibracji VCS. Zwiększenie wibracji można wykryć na długo zanim dojdzie do awarii np. zatarcia łożyska.
Daje to możliwość usunięcia przyczyny i uniknięcia awarii.

. pompę przed pracą bez wody
Czujnik ciśnienia wejściowego chroni

Różnice pomiędzy HPS-6 i HPS-AGRO, cz.2 sterylizacja
HPS-AGRO

HPS-6

DCMS (Differential Current Measurement System) System kontroli pracy świetlówki, poprzez różnicowy pomiar płynącego prądu. Dzięki takiej metodzie pomiaru
wykrywane są awarie zarówno świetlówki jak i osprzętu. Wykrycie awarii powoduje odcięcie wody i wywołanie alarmu.
Natężenie płynącego przez świetlówkę prądu jest prezentowane na wyświetlaczu LED/OLED.

-

tak

PRS (Power Reduction System) system obniżania mocy świetlówki przy braku przepływu wody. Przedłuża trwałość świetlówki,
oszczędza energię elektryczną oraz obniża temperaturę, co wielokrotnie zwalnia narastanie osadów. Praca PRS jest prezentowana na wyświetlaczu LED/OLED.

-

tak

Licznik wypalenia świetlówki uwzględnia moc, czas działania i współczynniki zużycia. Na wyświetlaczu LED/OLED wskazywane jest zużycie świetlówki
(nowa świetlówka posiada TEe=440kWh). Po odliczeniu do zera: zostaje wywołany alarm wymiany świetlówki oraz zostaje wysłane powiadomienie przez sieć BMS.

-

tak

Układ aktywnego chłodzenia pracujący podczas braku przepływu wody (zwalnia proces narastania osadów i przedłuża żywotność świetlówki).
Praca układu chłodzenia jest prezentowana na wyświetlaczu LED/OLED.

-

tak

Ciągła kontrola przewodności wody. Jeżeli dochodzi do pęknięcia membrany odwróconej osmozy zanieczyszczenia i bakterie znajdujące
się po drugiej stronie membrany nagle przedostają się do wody czystej. W takiej sytuacji system od razu odcina dopływ wody i wywołuje alarm skażenia wody.

-

tak

Siatki zabezpieczające zbiorniki z stojącą wodą. Siatki miedziane pokryte zarodnikami srebra, tworzącymi z miedzią mikro ogniwa.
Wykorzystują antybakteryjne działania jonów miedzi.

-

tak

-

tak

SIG Generator jonów srebra (Silver Ion Generator) Nowoczesna, tania w eksploatacji i bezobsługowa metoda stosowana zamiast popularnych generatorów
dwutlenku chloru. Jony srebra nadają wodzie właściwości bakteriobójcze ograniczając rozwój bakterii w ﬁltrach i instalacji rurowej. W wielu aplikacjach
wielokrotnie przedłużają żywotność ﬁltrów, złóż jonitowych czy membran odwróconej osmozy, ponieważ blokują proces zatykania przez ﬁlm bakteryjny.
Woda z jonami srebra dopuszczona jest do spożycia (ONZ 48-1994), chroni również rośliny przed rozwojem grzybów, dlatego jest stosowana
w gospodarstwach ekologicznych, gdzie nie można stosować środków chemicznych.

-

tak

Separatory optyczne 5kV na wszystkich liniach danych i sterowania, zwiększają niezawodność i trwałość.

-

tak

Zabezpieczenia przepięciowe na wszystkich linach danych, zwiększają niezawodność i trwałość.

-

tak

Zabezpieczenia nadprądowe na wszystkich liniach sterowania, ułatwiają diagnostykę, zapobiegają awariom.

-

tak

Elektronika przemysłowa na 30 lat ciągłej pracy.

-

tak

Porty komunikacyjne RS485. Umożliwiają integrację z lokalnymi systemami bezpieczeństwa obiektu BMS (Building Menagment System)
lub obiektami zewnętrznymi. Udostępniają dane bieżące np.:przepływ, temperatura, prąd UVC oraz dane i liczniki z archiwizacji.

Informacja techniczne
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Opis
Agregat HPS-6-540
• Wersja standard –wykonanie z blachy ocynkowanej
malowana farbą przemysłową

1281,9

1204,0

• Wersja obudowy ALU - wykonanie z blach aluminiowych
malowana farbą przemysłową
• Wersja obudowy S304 – wykonanie ze stali nierdzewnej
• Wersja obudowy C – zamiast kół gumowych zastosowano
wibroizolatory stacjonarne
Dane techniczne:
• Maksymalna wydajność 540 l/h
• Maksymalne ciśnienie 100 bar
• Maksymalna moc 2,4 kW
• zasilanie trójfazowe ~400 V, wtyczka siłowa 5 bolców, 16 A
• przyłącze wody standardowy gwint rurowy G½”

Uchwyt do instalacyji rurowej

134,8
35,0

57,0

35,0

50,0

Uchwyt UR-6D

5,5

116,0

6,3

Uchwyt służy do montażu przewodów
hydraulicznych miedzianych o średnicy
zewnętrznej 6..7 mm
Przystosowany do montażu
poziomego lub pionowego
Wykonany z blach o grubości 2 mm
Standardowo wszystkie elementy:
blachy, śruby, nakrętki prasowane,
wykonane ze stali nierdzewnej AISI304
Waga: 99 g
Maksymalna nośność: 25 kg

5

Uchwyty do instalacji rurowej
35,0

143,4 MAX

6,3

57,0

58,1

8,7

Uchwyt UR-6M
Uchwyt służy do montażu przewodów
hydraulicznych miedzianych o średnicy
zewnętrznej 6..7 mm
Przystosowany do montażu
poziomego lub pionowego
Wykonany z blach o grubości 2 mm
Standardowo wszystkie elementy:
blachy, śruby, nakrętki prasowane,
wykonane ze stali nierdzewnej AISI304
Waga: 52 g
Maksymalna nośność: 25 kg

Uchwyt magnetyczny trójnika

57,0

31,0

32,0

Uchwyt UT-6M

65,5

Uchwyt służy do montażu trójników
hydraulicznych do konstrukcji stalowych

149,6

6,3

Przystosowany do montażu pionowego i
poziomego
Wykonany z blach o grubości 2 mm
Standardowo wszystkie elementy:
blachy, śruby, nakrętki prasowane,
wykonane ze stali nierdzewnej AISI304
Waga: 114 g
magnes o sile 50 kg
Maksymalna nośność: 25 kg

Uchwyt trójnika

Uchwyt UT-6S

25,0

57,0
32,0

65,5

Uchwyt służy do montażu trójników
hydraulicznych podwieszonych na linie
stalowej lub przykręcanych do
konstrukcji

149,6

6,3

9,5 MAX

8,5

Przystosowany do montażu pionowego
Wykonany z blach o grubości 2 mm
Standardowo wszystkie elementy:
blachy, śruby, nakrętki prasowane,
wykonane ze stali nierdzewnej AISI304
Waga: 59 g
Maksymalna nośność: 25 kg

Wagi elementow instalacji
30
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Uchwyt UR-6M
materiał: stal AISI304
Waga: 52 g

Rura miedziana
ﬁ=6,3mm
Waga: 140g/m

Uchwyt UT-6S
materiał: stal AISI304
Waga: 59 g

Uchwyt UT-6M
materiał: stal AISI304
Waga: 114 g

Rura miedziana
ﬁ=9,5mm
Waga: 250g/m

Uchwyt UR-9M
materiał: stal AISI304
Waga: 56 g

Linka stlowa
ﬁ=9,5mm
materiał: stal AISI304
Waga: 390g/m

50
9,

Uchwyt UR-6D
materiał: stal AISI304
Waga: 99 g

,0
9

Dysza RU10 z trójnikiem
materiał: mosiądz MO58, stal AISI304
Waga: 151 g
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Kontakt

Systemy HPS-6 to sprzęt na najwyższym światowym poziomie.
Spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów takich
jak: producenci elektroniki, przemysł farmaceutyczny, magazyny
leków, itd.
Na potrzeby mniej wymagających klientów (hodowla drobiu,
pieczarek, rolnictwo) oferujemy również systemy HPS-AGRO
bez
zabezpieczeń
przed:
zalaniem,
skażeniem
bakteriologicznym, przepięciami, cofnięciem wody.
więcej informacji znajduje się na: www.otech.pl
ﬁlmy instruktażowe znajdują się na: www.otech.tv
zapytania prosimy kierować na email: biuro@otech.pl
tel. +48 32 47 51 316

Dystrybutor

Ręczna głowica mgłowa GM7-HPS

Właściwości głowicy GM7-HPS
• 7 wymiennych dysz, dobieranych do zastosowania
• Kulowy zawór odcinający, obrót 45° lub 90°
• Obudowa chłodzona wodą zasilającą
• Wykonanie z mosiądzu, aluminium lub stali kwasoodpornej
• Wersia wzmocniona GM7S 360bar

Prezentacja działania głowicy mgłowej GM7-HPS

Głowica GM7-HPS widok z boku

• Zastosowanie:
- ręczna gaśnica mgłowa, gaszenia pożarów oleju, benzyny
- odkażanie ludzi, sprzętu, samochodów
- odpylanie przesypów

Głowica GM7-HPS widok od tyłu

