
System Ex-6 odpylanie mgłą wodną  

System przystosowany 
do brudnej, twardej wody 

prosto z hydrantu lub studni

Dysze ceramiczne to 10..50 razy 
większa trwałość od

 najlepszych dysz stalowych

Możliwość pracy zimą 
w ujemnych 

temperaturach otoczenia

Możliwość pracy w strefach 
wybuchowych 

na przesypach węgla



Odpylanie mgłą wodną w systemie Ex-6

Duża skuteczność
Mgła uzyskiwana z systemów wykorzystujących sprężone powietrze posiada wielokrotnie większą energię 
kinetyczną od mgły uzyskanej z systemów wysokociśnieniowych. Duża energia kinetyczna mgły potęguje efekt 
odpylania. Dzięki temu kurtyny mgłowe wykonane w technologii pneumatycznej uzyskują skuteczność 75...95%. 
Ponadto konstrukcja dysz Excer-0465 jest zoptymalizowana pod kątem dużych energii kinetycznych mgły. 

Małe zużycie wody
Odpylanie mgłą daje wielokrotnie lepsze efekty od zraszania, przy równoczesnym kilkukrotnym ograniczeniu 
zużycia wody. Zastępując tradycyjny system zraszania przesypu systemem mgłowym Ex-6 można ograniczyć zużycie 
wody z 900l/h do 30 l/h zachowując wyraźnie większą skuteczność odpylania.

Minimalne wymagania jakościowe wody
Standardowe systemy mgłowe wymagają wody wysokiej jakości tzn. silnie demineralizowanej lub wody 
wodociągowej z dodatkami chemicznymi blokującymi odkładanie kamienia. System Ex-6 jest dostosowany do pracy 
na brudnej i twardej wodzie przemysłowej. Dzięki temu można go podłączyć bezpośrednio pod instalacje: 
przemysłowe, pożarowe, hydrantowe, wodociągowe. 

Niskie koszty eksploatacji dysz 
Dzięki dużej skali produkcji w cenie dysz stalowych proponujemy dysze ceramiczne serii Excer-0465 posiadające 
10..50 razy wyższą trwałość. 

Niższe koszty eksploatacji
W systemie EX-6 nie ma konieczności stosowania drogich substancji chemicznych, system pracuje na samej wodzie.
Nowoczesne konstrukcje dysz zmniejszają zużycie sprężonego powietrza (oszczędność 20% w stosunku do EX-5)

Szeroki zakres zastosowań
Odpylanie miejscowe np.: przesypy, wibratory, otrząsacze, młyny, przenośniki  
Odpylanie w miejscach gdzie nie dostępna jest uzdatniona woda lub woda demineralizowana
Odpylania w miejscach gdzie temperatura spada poniżej zera
Odpylanie w obecności ludzi ze względu na brak konieczności stosowania dodatków chemicznych w wodzie
Odpylanie w strefach wybuchowych, gdzie równocześnie brakuje wody uzdatnionej np.: przesypy węgla i biomasy
Odpylanie w aplikacjach gdzie skuteczność jest czynnikiem priorytetowym 

Zalety zastosowania systemu Ex-6



Co nowego w systemie Ex-6 ? 

• System został przystosowany do pracy na twardej i brudnej wodzie. Woda może być pobierana 
bezpośrednio z hydrantu, rurociągów przemysłowych, wodociągu, studni głębinowej.

• W standardzie wprowadzono dysze ceramiczne (materiał odporny na ścieranie i kawitację) o 
trwałości 10..50 razy większej od dysz ze stali nierdzewnej

• Dodano mechanizm 3D+R - regulacja kierunku strumienia mgły oraz kąta obrotu

• Dodano możliwość pracy w ujemnych temperaturach (opcja dodatkowa)

• Dodano regulację ilości i składu mieszanki wodno-powietrznej

• Zaprojektowano nowe mieszacze z tworzyw o niskiej przywieralności kamienia i zanieczyszczeń 
(teflon, poliuretan) o zwiększonej średnicy przypływu z 0,25 mm2 do 4 mm2 co praktycznie 
uniemożliwia jego zatkanie

• Dla poprawy bezpieczeństwa zastosowano solidne zawory zwrotne, mosiężne w obudowach 
tulejowych. Zapobiegające w przypadku awarii przedostaniu się wody do sprężonego powietrza i 
odwrotnie

• Dodano wielowarstwowe filtry siatkowe wody i powietrza zabezpieczające zawory przed 
zacięciem

• Nowoczesna konstrukcja dysz Excer-0465 zmniejsza o 20% zużycie sprężonego powietrza

• Zastosowano wyjątkowo prosty i szybki sposób montażu demontażu elementów systemu

• Obudowy zewnętrzne, dodatkowo wyposażono w uszczelnienia, co zapewnia podwójną 
hermetyzację

• Dodano automatykę zwiększającą możliwości adaptacyjne np. precyzyjny przepływomierz 
umożliwiający kontrolę składu mieszanki woda powietrze podawanej na materiał palny. 
Zabezpiecza to dodatkowo przed sytuacją w której na materiał palny zostaje skierowany 
strumień samego sprężonego powietrza powodując utworzenie wybuchowej chmury.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w Ex-6 w porównaniu do Ex-4



Awarie systemów odpylania

Około 90% awarii tradycyjnych systemów mgłowych polega na zatkaniu osadami 
wodnej końcówki dyszy. Końcówka zostaje zatkana w wyniku powolnego odkładania się 
osadu lub przez nagle oderwany kawałek osadu. W przypadku odpylania substancji 
palnych taka sytuacja jest niedopuszczalna, ponieważ strumień sprężonego powietrza, 
bez dodatku wody, wykazuje dziłanie przeciwne do zamierzonego. Powoduje 
rozdmuchanie substancji lotnej w otoczeniu i utworzenie wybuchowej chmury pyłu. 

W systemie Ex-6 wyeliminowano możliwość powstania takiej sytuacji. Zastosowano 
dysze Excer-0465, które są zasilane pojedynczym przewodem z mieszanką 
powietrzno-wodną, aby z dyszy nigdy nie poleciało samo powietrze.
  

• W układzie tradycyjnym woda jest dawkowana przez przelot 0,25 mm2 w systemie Ex-6 
otwór zwiększono do 4 mm2. Ponadto mieszacz jest wykonany z wykorzystaniem 
wysokiej jakości teflonu dzięki czemu jest odporny na zatkanie w wyniku odkładania 
osadów 

• System można wyposażyć w precyzyjny przepływomierz wody, co umożliwia kontrolę 
składu mieszanki woda-powietrze, a w razie awarii wywołuje alarm. 

• System można wyposażyć w kontrolny presostat.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa



Przykładowe sposoby montażu dyfuzorów



Dyfuzor DEx-62 do przesypów zabudowanych

Dedykowany do odpylania przesypów i 
przenośników taśmowych zabudowanych.   

• W standardzie dysze serii Excer-04xx o 
najwyższej trwałości   wykonane z ceramiki 
odporne na ścieranie i kawitację

 
• Możliwość kierowania strumienia mgły w 

dowolnym kierunku. Mechanizm regulacyjny 
3D+R (R=obrót) 

 

Właściwości dyfuzora 
206.0

96
.0

51.5

59.0
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Montaż dyfuzora w przesypie taśmowym zabudowanym

Należy ustalić z której strony 
wolimy zamontować dyfuzor

Według dostarczonego 
szablonu należy wyciąć  
otwory montażowe  
i zamontować śruby

Nakładamy dyfuzor Blokujemy dyfuzor dwoma 
nakrętkami 

Podłączamy wąż zasilający z 
mieszanką 
wodno-powietrzną. 
Uruchamiamy i regulujemy  
kierunek strumienia mgły 

1 2 3 4 5



Dedykowany do odpylania przesypów i przenośników 
taśmowych otwartych.  

• W standardzie dysze serii Excer-04xx o najwyższej 
trwałości wykonane   z ceramiki odporne na ścieranie i 
kawitację

• Łatwy montaż na rurze  Ø50 
  
• Możliwość kierowania strumienia mgły w dowolnym 
kierunku. Mechanizm regulacyjny 3D+R 

 

 

Właściwości 

Dyfuzor DEx-63 do przesypów otwartych

Wąż elastyczny 
w ekrania 

metalowym

Dysze serii Excer-04xx 
o najwyższej trwałości 
wykonane   z ceramiki, 
odporne na ścieranie 
i kawitację

Ex II 1 DEx II 1 D



Schemat odpylania
trzech przesypów

sprężone powietrze, Ø14

wodna, Ø12

sterowanie, Ø6 

Przewód mieszanki
powietrza z wodą,
miedźiany lub 
poliuretanowy

Ceramiczne 
dysze mgłowe

Filtry wody z 
manometrami

Filtr powietrza
z manometrem

Zawór sterujący ręczny  
lub elektromagnetyczny 

 

zawor spustu wody

Mieszacz

Złączka 
mosiężna 
z filtrem

Ex II 2 GD

Ex II 1 D

Manometr kontrolny 

Ex II 1 D

Ex II 2 GD

Mieszacz

Ex II 2 GD

Ex II 1 D

wodna, Ø12

sprężone powietrze, Ø14

Ex II 2 GD

Ex II 2 GD

Złączka mosiężna

Złączka 
mosiężna 
z filtrem

Ex II 2 GD

Ceramiczne 
dysze mgłowe

Ceramiczne 
dysze mgłowe

sterowanie, Ø6 



Schemat systemu odpylania przesypów

Odpylanie przesypów
 zamkniętych

Odpylanie przesypów 
otwartych

Zastosowanie dysz ceramicznych pozwala utrzymać początkową jakośc mgły w 
długim okresie czasu

Zasilanie dysz mieszanką powietrzno-wodną eliminuje niebezpieczeństwo  
zatykania ich kamieniem (osadami mineralnymi)

Mieszacz z tworzyw o niskiej adhezji (teflon i poliuretan) ogranicza odkładanie 
osadów a równoczesne zwiększenie przekroju przelotów wodnych z 0,25mm2 
do 4mm2 uniemożliwia ich zatkanie.

Układ może być sterowany zdalnie elektrozaworami lub zaworem ręcznym

W przypadku pracy w ujemnych temperaturach mieszacz musi być zasilany 
ciepłą wodą w układzie z dopływem i odpływem lub mieć doprowadzone 
zasilanie elektryczne do ogrzewacza (kabel grzewczy, Ex II GD)

Układ można wyposażyć w presostat (Ex II GD) ciśnienia wody, w razie spadku 
ciśnienia system automatycznie się wyłącza. Spadek ciśnienia może również 
wywoływać alarm przekazywany do operatora.

Dodatkowo system może być wyposażony w system IFC (ang. Intelligent Flow 
Control) W razie wykrycia awarii lub niedomagań zostaje wywołany alarm i 
odcięty dopływ powietrza.

Wąż poliuretanowy 
lub rura miedziana 
9,5 mm

Bezpieczeństwo 

Ø12 woda
Ø12 powietrze

Ø12 woda
Ø12 powietrze

Ex II 2 GDEx II 2 GD
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Ex II 1 D
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Zużycie dysz mgłowych w zależności od materiału

Dysze ceramiczne wykazują 10..50 razy większą trwałość od dysz stalowych. W niektórych 
warunkach jest to 400 razy większa trwałość, dlatego zarówno w systemach pneumatycznych 
jaki i wysokociśnieniowych nie wykorzystujemy dysz stalowych. W praktyce trwałość dysz 
zależy od wielu czynników takich jak: ciśnień eksploatacyjnych, twardości wody, zabrudzenia 
wody,  rodzaju zanieczyszczeń, temperatury pracy.

Trwałość dysz

TEST ZUŻYCIA DYSZ
zmiana wydatku %
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Test wg NFU.26.110 zgodny z ISO 5682-1
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Czujnik wilgotności i temperatury NSP-2-Ex

Bezpieczna konstrukcja

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

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  

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.

Dwusiarczek węgla     9  µJ
Wodór      19 µJ
Acetylen    19 µJ
Tlenek etylenu    60 µJ
Metanol   
140 µJ
Eter etylowy  190 µJ
Benzen   200 µJ
Heksan   240 µJ
Butan   250 µJ
Metan   280 µJ
Aceton   600 µJ

Obudowa 
zewnętrzna 
wykonana 
z  tworzywa 
antystatycznego

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

- ekran stalowy S316 chroniący 
  elektronikę

- maksymalne  skupienie 
  konstrukcji 

- kabel ekranowany

- transmisje danych z kodem 
  samokorygującym

Dzięki tym rozwiązaniom czujnik 
stabilnie pracuje w najtrudniejszych 
warunkach przemysłowych

Czujnik jest zasilany napięciem 3V 
poprzez rezystory 10kΩ. 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.

Bezpieczne zasilanie Stabilność pracy

5mA 10kΩ

10kΩ

10kΩ

10kΩ

3V

3V3

3V3 3V3 3V3 3V3

3V3 47nF

microprocessor
Atmega16A

5mA

47nF

microprocessor
ATtiny85

humidity and
 temperature
 sensor

STREFA WYBUCHOWA



Dyfuzor DEx-64 do przesypów otwartych

Właściwości  

Dedykowany do odpylania przesypów i przenośników taśmowych otwartych.  

• W standardzie dysze serii Excer-04xx o najwyższej trwałości wykonane 
  z ceramiki odporne na ścieranie i kawitację

• Łatwy montaż na rurze  Ø50 , pod dowolnym kątem
  
• Możliwość kierowania strumienia mgły w dowolnym kierunku. Mechanizm 
regulacyjny 3D+R 

 
• Ciągła dostępność w magazynie wszystkich części składowych, dostawa w 24h

Ex II 1 D



Mieszacz MEx-6

Informacje techniczne

Ex II 2 GD

•Możliwość pracy na wodzie brudnej, 
nieuzdatnionej

• Wizjer do kontroli działania, umożliwia 
obserwację przepływu 

• Podwójna hermetyzacja.  

  Wersja standard - wykonanie z  blachy 
ocynkowanej malowana farbą przemysłową

Dane techniczne:
• wejście wody Ø12
• wejście powietrza Ø14
• wejście sterowania Ø6
• wyjście mieszanki wąż miedziany Ø9,5 mm 

lub poliuretanowy Ø12mm

Wymagania:
Sprężone powietrze o ciśnieniu minimum 5 
bar, woda o ciśnieniu minimum 6 bar.

W przypadku zbyt niskiego ciśnienia wody 
należy użyć hydroforu, np. OTECH-B8, lub 
zamiennika

390,5

68
4,

0

124,5

57
0,

4



Kontakt

Dystrybutor Dystrybutor 

Projektowanie

• W projektowaniu i wykonaniu instalacji  cechuje nas  duże 
doświadczenie inżynierskie.

• Zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami. 
  tel. +48 32 47 51 316,  tel. +48  603 54 53 21,  biuro@otech.pl
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