
The Company EmiControls was founded in South Tyrol in 2011 and is part of the 
international TechnoAlpin Group. TechnoAlpin AG has been building turnkey 
snow-making systems all over the world since 1990. Today, the company is the 
global market leader in this field. A workforce of 350 is at the service of more 
than 1,800 customers in over 40 countries.



EmiControls تولیــد کننــده ی انــواع توربین هــای ثابــت و متحــرک بــا قابلیــت کنتــرل از راه دور جهــت پاشــش فــوم، آب و یــا ترکیــب آنهــا، مجهــز بــه انــواع نازل هــا 
بــه صــورت مــه پــاش، جــت و ترکیــب آنهــا بــا قــدرت پرتــاب بیــش از 80 متــر می باشــد کــه جهــت اطفــاء حریــق در مناطــق شــهری، صنایــع شــیمیایی، پاالیشــگاه ها، 
فرودگاه هــا، جنگل هــا، تونل هــا و ... طراحــی شــده اســت. شــرکت شیواســپ بــه عنــوان نماینــده انحصــاری شــرکت EmiControls  مفتخــر اســت تــا کلیــه محصــوالت 

منحصــر بــه فــرد و کارآمــد ایــن مجموعــه را جهــت ارتقــاء ســطح کیفــی تجهیــزات آتش نشــانی کشــور در اختیــار کلیــه ســازمان ها، نهادهــا و متقاضیــان قــرار دهــد.

کلیــه محصــوالت EmiControls  بــر مبنــای سیســتم توربیــن طراحــی شــده اســت. تمامــی راهکارهایــی کــه توســط ایــن شــرکت 
ــاالی آب را  ــر ب ــد مقادی ــه می توان ــر ک ــی متغیی ــن آوری خروج ــا ف ــن ب ــک توربی ــد: ی ــترک دارن ــه مش ــک نقط ــوند ی ــه می ش ارای

اتمیــزه کــرده و در ســطوح گســترده امــا بــا هدف گیــری دقیــق پخــش نمایــد. 
طــی اتمیزاســیون، ســطوح بزرگــی از آب بــا مقــدار آِب مصرفــِی کــم تولیــد می شــوند. راهکارهــای ارایــه شــده توســط 
ــاز  ــدون نی ــن ب ــرکت همچنی ــن ش ــاش ای ــای مه پ ــد. توربین ه ــر دارن ــای موث ــف کاربرده ــای مختل EmiControls در زمینه ه
ــل توجهــی در تجهیــزات و هزینه هــای نصــب می شــود. ــاال کار می کننــد در نتیجــه باعــث صرفــه جویــی قاب ــی ب ــه فشــار خیل ب

شرکت

اطفاء حریق به کمک توربین



حــرارت، تولیــد دود و بخــارات و غلظــت کــم اکســیژن اغلــب عملیــات اطفــاء حریــق را بــا مشــکل مواجــه مــی کنــد. بــا در نظــر داشــتن چنیــن مشــکالت خاصــی، توربیــن 
مه پــاش می توانــد روی یــک ماشــین شــنی دار قــرار بگیــرد و توســط کنتــرل از راه دور بــه  داخــل تونــل هدایــت شــود. همچنیــن توربیــن مه پــاش می توانــد روی وســایل 

نقلیــه ریلــی نصــب شــود و خدمــه ی تیــم اطفــاء حریــق می تواننــد در فاصلــه ای امــن نســبت بــه حریــق قــرار گیرنــد.

تونل ها و حفره های راه آهن زیرزمینی

بهره وری
اصــول EmiControls نوعــی تغییــر الگــو را در صنعــت آتش نشــانی ایجــاد می کنــد. بــر خــالف مانیتورهــای مرســوم، قطــرات تولیــد شــده توســط 
ایــن توربین هــای مه پــاش ریزتــر بــوده و توســط یــک پروانــه اســپری می شــوند. ایــن قطــرات مســاحت نســبتًا بزرگــی را اشــغال می کننــد و بنابراین 

دارای قــدرت انتقــال حرارتــِی باالیی هســتند.
ذرات مــه ایجــاد شــده، در فضــا معلــق می گــردد بنابرایــن می توانــد بــه ســطوح پنهــان منبــع آتــش نیــز برســد. بــه طــور کلــی، مقــدار کمتــری از آب 

جهــت تشــکیل ســطوح بزرگتــری از مــه مصــرف می شــود کــه می توانــد آتــش، حــرارت و انتشــار گازهــا را بــه شــکل مؤثرتــری کنتــرل کنــد.

 توسط اتمیزه شدن آب، سطح بزرگی 
برای انتقال حرارت ایجاد می  گردد و 

بنابراین ظرفیت خنک کنندگی بیشتری 
جهت اطفاء حریق خواهیم داشت

 EmiControls آتــش در مناطــق شــهری بــه کمــک راهــکار
ــه صــورت کارآمدتــری تحــت کنتــرل در آیــد.  ــد ب می توان
ــوا  ــق در ه ــده دود و ذرات معل ــکیل ش ــه تش ــن م همچنی
ــد و در نتیجــه انتشــار دود و گاز در طــی  ــرل می کن را کنت

ــد.  ــاء کاهــش می یاب ــات اطف عملی
ســنتی  سیســتم های  بــه  نســبت  کمتــری  آب  میــزان 
بــه  کمتــری  خســارت  بنابرایــن  و  می شــود  مصــرف 

می گــردد. وارد  اطفــاء  مــورد  لــوازم  و  تجهیــزات 

مناطق شهری



آتش ســوزی در صنایــع شــیمیایی و پاالیشــگاه ها بــرای 
ــدادی  ــروه ام ــن گ ــاور و همچنی ــاکنین مج ــان و س کارکن
ــرای  بســیار پرخطــر می باشــد. هــدر رفتــن آبــی کــه ب
اطفــاء ایــن حریق هــا اســتفاده شــده اســت فراینــدی 

هزینــه بــر خواهــد بــود. 
 EmiControls سیســتم  توســط  شــده  ایجــاد  مــه 
بــه  و  نمــوده  کارآمدتــر  را  حریــق  اطفــاء  عملیــات 
خاموشــی هرچــه ســریعتر شــعله ها کمــک می کنــد. 
همچنیــن میــزان آب بســیار کمتــری بــرای فراینــد اطفــاء 

حریــق الزم اســت.

صنایع شیمیایی و پاالیشگاه هافرودگاه ها

خدمــه ای کــه بــرای اطفــاء حریــق بــه جنگل هــا اعــزام مــی شــوند، بــه دلیــل محــدود بــودن میــزان آب موجــود در تجهیــزات مهــار آتــش، مجبورنــد شــلنگ های بلنــدی را 
اســتفاده کننــد. مــواد ضــد احتــراق پرتــاب شــده از هــوا می توانــد بــه مهــار آتــش کمــک کنــد امــا ایــن کار اغلــب بــه دلیــل کافــی نبــودن دقــت پرتــاب بهــره وری زیــادی 
ــل  ــری از آتــش توســط آب قاب ــا کاهــش مصــرف آب، مزیــت بســیار ارزشــمندی اســت. ســطح بزرگت ــزان ب ــا می ــن اســتفاده از راهــکار EmiControls  ب ــدارد. بنابرای ن

دســترس مــی توانــد خامــوش شــود.
توربین هــا همچنیــن اســتفاده از فوم هــای اطفــاء حریــق را نیــز ممکــن می ســازند. بــه کمــک حــرکات افقی،عمــودی و تغییــر زاویــه پرتــاب ایــن مــواد بــا دقــت بیشــتری 

می تواننــد بــه هــدف برخــورد کننــد.

آتش سوزی در جنگل

میــزان بــاالی ســوخت موجــود در هواپیماهــا همــراه بــا خطــرات 
بالقــوه ناشــی از تولیــد حــرارت بســیار بــاال، ریســک زیــادی 

یــک   EmiControls داشــت.  خواهــد  دنبــال  بــه  را 
ــد  ــر را تولی ــر روی تانک ــده ب ــب ش ــاِش نص ــن مه پ توربی

ــرد  ــه کارب ــن زمین ــًا در ای ــه اختصاص ــت ک ــرده اس ک
دارد. اتمیزاســیون باعــث می شــود هــدف در حــال 
ســوختن بــه طــور یکنواخــت و سرتاســری بــا آب یــا 

ــاره  ــه یکب ــع آتــش ب فــوم پوشــیده شــود و کل منب
خامــوش گــردد. مســاحت ســطح ذرات معلــق بیشــتر 

ــر  ــیار باالت ــی بس ــک کنندگ ــت خن ــن ظرفی ــت و بنابرای اس
خواهــد بــود. اســپری آب نیــز یــک مســیر فــرار امــن را بــرای 

ــازد. ــم می س ــی فراه ــیب فیزیک ــه آس ــدون هرگون ــافرین  ب مس



 توســط اتمیــزه شــدن آب، ســطح بزرگــی بــرای انتقــال حــرارت ایجــاد مــی  گــردد و بنابرایــن ظرفیــت خنــک کنندگــی بیشــتری جهت 

اطفــاء حریــق خواهیم داشــت.

 اســپری آب یــا آب - فــوم بــه طــور مســتقیم می توانــد روی شــعله هــا اعمــال گــردد و هــدف مــورد نظــر را خامــوش کنــد. امــکان 

دسترســی ذرات تولیــد شــده بــه ســطوحی کــه توســط سیســتم هــای اطفــاء حریــق ســنتی قابــل دسترســی نیســت نیــز از مزایــای ایــن 

ــتم است. سیس

 مه تولید شده توسط توربین، باعث کاهش قابل توجه انتشار دود در حین عملیات اطفاء حریق می گردد.

 آب مصرفــی کمتــری نســبت بــه سیســتم های مشــابه جهــت اطفــاء حریــق مــورد نیــاز اســت. ) یــک لیتــر آب بــر اســاس انــدازه 

ــل  ــع قاب ــد مســاحت های مختلفــی را پوشــش دهــد. چنانچــه قطــر ذرات آب 1000 میکــرون باشــد ســطح 6 متــر مرب قطــرات می توان

پوشــش اســت، حــال آنکــه بــا توجــه بــه اتمیــزه شــدن آب بــه ذراتــی بــا قطــر 10 میکــرون، ســطح قابــل پوشــش 600 متــر مربــع خواهــد 

بــود.(

 سیستم پرتابل، مجهز به کنترل از راه دور از فاصله 500 متری می باشد که حاشیه ی امنی برای  اپراتور ایجاد می نماید.

 در صورت نصب توربین روی دکلهای از قبل تعیین شده، زمان قابل توجهی در اطفاء حریق صرفه جویی می گردد.

 وجــود نازل هــای مختلــف و حرکــت توربیــن بــه صــورت افقــی )360 درجــه( و عمــودی )20 - تــا 50 درجــه(، ایــن سیســتم ها را قــادر 

می ســازد تــا بــا تغییــر جهت بــاد ســازگار شــوند.

 توربین هــای منحصــر بفــرد شــرکت EmiControls  بــر روی ماشــین های آتش نشــانی، دکل هــا، تریلرهــا و انــواع ترولی هــا قابــل 

ــت. نصب اس

مزایا




